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Při výuce cizích jazyků se na naší vysoké škole široce využívají multimediální prostředky, 

umožňující aplikaci moderních informačních technologií. Máme k tomu kolem sta multimediálních 

studoven, kde jsou k dispozici učitelům a studentům počítače, satelitní TV, Internet, promítací přístroj a 

obrazovka, magnetofony se sluchátky a mikrofony atd. Studenti mohou samostatně pracovat ve dvou 

velkých multimediálních centrech. Učitelé a studenti mají k dispozici tzv. multimediální katalog, který 

obsahuje velké množství digitálních studijních materiálů, je umístěn na centrálním serveru naší školy a je 

přístupný v každé multimediální laboratoři. Jsou to audiovisuální kurzy pro začátečníky a pokročilé, 

vzdělávací programy se zeměvědnou a odbornou tématikou, encyklopedie a výkladové slovníky, 

informační příručky, dokumentární a hrané filmy, digitální učebnice vzniklé na naší univerzitě, soubory 

úkolů k jednotlivým tématům, nahrávky informačních televizních pořadů zahraničních televizí v různých 

jazycích. Tyto fondy vytvářejí učitelé příslušných jazykových kateder ve spolupráci s nahrávacím studiem 

naší univerzity. v katalogu češtiny také máme dostatek materiálů, ovšem ne v tak velkém množství, jaké 

mají katedry angličtiny a jiných světových jazyků. Je to pochopitelné, neboť jsme na češtinu dvě a 

studentů na různých fakultách máme ročné 20-25. 

Informační technologie se při výuce češtiny uplatňují od samého začátku. Už první setkání 

budoucích bohemistů se odehrává v multimediální laboratoři, kde než se začnou učit česky číst a 

vyslovovat, dívají se studenti na filmy o ČR a Praze, což značně zvyšuje motivaci a zájem o budoucí 

studium češtiny. Na počáteční etapě podíl multimediálních materiálů ve výuce činí 2 hodiny týdně 

(z celkem 10 hodin) a jejich využití je zaměřeno především na procvičování výslovnosti, jednotlivých 

gramatických jevů, ale také i slovní zásoby a seznámení s reáliemi. Tak například, při probírání témat 

Město, v obchodě, U lékaře, Cestování aj. používáme příslušných webových stránek s autentickou 

češtinou a visuální bazí. Studenti dostávají samostatné tvůrčí úkoly: vytyčit trasu ve městě, pojmenovat 

stavitelské památky, rezervovat si jízdenku nebo letenku, zjistit adresu obchodu atd. Příspívá to 

k lepšímu zvládnutí slovní zásoby daného tématického okruhu, přibližuje zemi a její reálie, podporuje 

tvůrčí schopnosti studentů, protože mimovolně srovnávají tyto reálie se svou zemí a poznávají shody a 

rozdíly. Zároveň to vytváří předpoklady pro lepší orientaci v Česku, až tam přijedou na studijní pobyt. 

Hlavní požadavek při výběru podobných autentických materiálů je jejich jazyková dostupnost, minimální 

výskyt neznámých slov, výrazů a gramatických jevů, jinak by to mohlo zabránit správnému porozumění 

z jedné strany a vytvořit dojem zdánlivé lehkosti studia blízce příbuzného jazyka ze strany druhé. 

Uplatnění multimediálních prostředků pomáhá taky zpestřit a oživit výuku na počáteční etapě, kdy 

těžištěm jazykových cvičení je především gramatika typu skloňování píseň a kost, slovesné vidy ap. a 

slovní zásoba. k tomu používáme obyčejně české filmové pohádky, obsažené v našem multimediálním 

katalogu spolu s úkoly, jež jsou k nim rozpracovány. 

V pokročilejší etapě ve 2. ročníku, kdy základní gramatika je už zvládnuta, podíl uplatnění 

multimediálních prostředků vzrůstá na 3-4 hodiny týdně. Vedle poslechu zvukových záznamů učebních 

textů se začínáme dívat na film. v našem katalogu je kolem 30 hraných českých filmů, na které se 

studenti mohou dívat s učitelem i samostatně. Je velice důležité správně vybrat první film, který studenti 

zhlédnou v původním znění. Musí splňovat jak určité jazykové požadavky (nebýt přetížen neznámým 
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jazykovým materiálem, obsahovat minimální množství prvků obecné češtiny, postavy mají mluvit 

zřetelně a srozumitelně), tak i obsahové (odrážet českou realitu, povahu a mentalitu, orientovat se na 

obecné lidské hodnoty, být zajímavý a zábavný). z našich zkušeností se těmto požadavkům nejlépe 

odpovídají klasické české filmy, které byly natočeny sice už dávno, nicméně se těší stále oblibě českého 

diváka. v naší praxi se velice dobře osvědčil film režiséra J. Menzla Na samotě u lesa. Je to především 

opravdu dobrý film, o lidech dobrých i špatných, jejich vztazích, jsou v něm zastoupeny mluvené projevy 

lidí všech věkových skupin a různých sociálních vrstev, tématická náplň je obrovská: město, venkov, 

zemědělské práce, příroda, domácí zvířata, stavba, lékařská ordinace atd. Film byl rozdělen do několika 

úryvků přibližně po 10 minutách každý, první tři úryvky se probírají velice podrobně a pomalu s téměř 

stoprocentním porozuměním, některé jenom zběžně (popis stavebních materiálů, chytání zmije aj.), ke 

každému úryvku studenti dostávají ústní a písemné úkoly, zpravidla komunikativního rázu (třeba, 

rozpracovat témata – rodina Lavičkových, charakteristiky jednotlivých postav filmu, lidé z města a 

venkova atd.) Na závěr píšou něco jako slohovou práci o filmu vcelku, jak na ně zapůsobil, co se líbílo, co 

ne. Díky tomu se značně obohacuje slovní zásoba studentů (i když absolutně není možné aktivně 

ovládnout celé lexikon filmu, ale nakonec to ani není nutné), studenti poznávájí české reálie a českou 

mentalitu, rozvíjejí se komunikativní dovednosti a sociokulturní kompetence. 

Vznik a zavedení Internetu otevřelo obrovské možnosti při výuce kurzů odborného jazyka, 

v případě naší školy jde o společensko-politické, ekonomické a právní jazyky, obchodní a diplomatickou 

korespondenci, jež pro naše studenty jsou jazyky jejich budoucí odborné činnosti. Jako nejvhodnější 

materiál pro tyto účely se osvědčily informační pořady české televize, hlavně ČT 1: Události, Události, 

komentáře, Ekonomika 24, Otázky Václava Moravce a řada jiných. Při uplatňování internetového vysílání 

ve výuce odborného jazyka se vytváří nejenom jazykové, ale i videoinformační prostředí, maximálně 

blízké reálné sféře činnosti našich absolventů. Visuální složka zpráv a jiných pořadů obsahuje důležité 

sociolingvistické a extralingvistické informace, s nimiž je nutno počítat při komunikaci s rodilými 

mluvčími. Využití těchto učebních materiálů umožňuje vytvořit dovednosti poslechu a porozumění 

mluvených odborných textů v češtině s jejich přirozeným tempem a rychlostí, naučit studenty základům 

konsekutivního a simultanního tlumočení, naučit je analyzovat, zobecňovat a hodnotit informace, 

procvičovat mluvení, rozšiřovat odborné a zeměvědné znalosti. Navíc využití těchto moderních 

technologií přispívá k zintenzivnění vyučovacího procesu, zvýšení jeho informativní a pragmatické 

hodnoty. 

Studium odborného jazyka začíná zpravidla ve 3. ročníku po osvojení gramatiky a základních 

lexikálních okruhů, mimo jiné tématu Česká republika (Společensko-politický systém, Ekonomika, 

Obyvatelstvo). Pro počáteční etapu výuky se využívají hlavně zprávy ČT1, které jsou vhodné z těchto 

důvodů: 

- stereotypnost audiovisuálního materiálu,  

- opakovatelnost slov a výrazů,  

- tématická zaměřenost, 

- funkčnost, 

- logické strukturování, 

- obsažnost a pragmatičnost. 
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Postupy, které používáme při práci s televizními zprávami, se dají rozdělit do dvou velkých skupin. 

v první etapě aplikujeme přípravná cvičení, která jsou zaměřena na poslech a rozpoznávání mluveného 

projevu. k takovým patří: 

- fonetická cvičení (poslech a opakování jednotlivých vět a frazí), 

- lexikální (procvičování nových slov a výrazů různými způsoby), 

- tlumočnická cvičení (poslech a tlumočení jednotlivých vět a frazí), 

- trénování různých druhů paměti (reprodukování vyslechnutých syntagmat s postupným 

prodlužováním textu), 

- trénování návyků a dovedností konsekutivního tlumočení, 

- vytvoření základních dovedností simultanního tlumočení, 

- komentování v češtině úryvků zpráv bez zvukového záznamu. 

V pozdějších etapách se těžiště přesouvá na komunikativní a překladová cvičení, jejichž cílem je 

rozvoj řečových dovedností, vlastní řečová produkce studentů, příprava na budoucí profesionální 

činnost. Na základě prostřednictvím IT získaných informací plní studenti různorodé úkoly jak ústně, tak i 

písemně. 

Podle našich zkušeností za nejúčinnější můžeme pokládat tyto: 

- shrnutí, referování a vypracování tématických přehledů a tiskových zpráv na základě informací 

získaných z českých i ruských IT-zdrojů, 

- referáty o politické, ekonomické a společensko-kulturní situaci ve světě, regionech a jednotlivých 

zemích, hlavně ČR a RF, a také o významných událostech, osobnostech ap., 

- překlady a tlumočení z češtiny do ruštiny a z ruštiny do češtiny, včetně tzv. dvoustranného 

tlumočení, 

- výměna názorů na konkrétní problémy, diskuse, simulace tiskovek, jednání, pracovních porad, 

posouzení jednotlivých společensko-politických problémů aj. (provádí se v párech a celou 

skupinou), 

- počítačové prezentace výzkumných prací studentů na zadaná témata včetně ročníkových a 

diplomových prací. 

Informační prostředky se rovněž široce využívají při testování znalostí studentů v různých etapách. 

Slouží jak k běžné kontrole, tak i k závěrečným hodnocením. v počáteční etapě (2.–3. ročník) jedním 

z úkolů studentů při zkoušce je vyslechnout dvou- až tříminutovou zprávu z internetového vysílání ČT1 a 

po krátké přípravě ji zreprodukovat (písemně nebo ústně) s vlastním komentářem. Ve starších ročnících 

délka prezentovaného TV záznamu se zvyšuje na 4-6 min., vzrůstá také úroveň obsahové a jazykové 

náročnosti. Součástí zkoušky je i tlumočení dvoustranné besedy na odborné téma, materiály k tomu 

připravujeme tak, že stahujeme z internetového archivu pořadů rozhovory s významnými českými 
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osobnostmi na nějaké aktuální téma a potom ve spolupráci s naším nahrávacím studiem otázky českého 

novináře nahrazujeme jejich namluvenou ruskou verzí. 

IT technologie nejsou však pouze prostředkem a nástrojem výuky cizího jazyka, jsou do určité míry 

i jejím cílem. v průběhu studia by se studenti měli naučit vyhledávat potřebné informace v češtině a 

zpracovávat je do tabulek, schémat ap., správně hodnotit a používat internetové zdroje k překládání, 

přípravě prezentací, referátů a jiných prací, navazovat kontakty a komunikovat ve sféře veřejné a 

soukromé. 

Na závěr bychom chtěli poznamenat, že studenti tráví stále více času u počítače nebo s počítačem, 

který je pro ně zdrojem nejenom rychlého a snadného získávání informací, ale také zábavy a 

komunikace. Lze předpokládat, že se informační a komunikační technologie budou i nadále rychle vyvíjet 

a jejich podíl ve výuce cizích jazyků bude vzrůstat. Nicméně věříme, že IT zůstanou pouze nástrojem a 

pomocníkem a nikdy nenahradí osobnost učitele a živou lidskou komunikaci. 

Summary 

Teaching foreign languages at our institute involves using multimedia tools, which implies using modern 

information technologies. At our disposal there are some 100 multimedia classrooms where both 

students and teachers have computers, satellite TV, Internet, multimedia projectors, large screens, 

recorders with headphones, microphones and other tools at their disposal. Moreover, students have an 

opportunity to work independently at two large multimedia centers. Information and communication 

technologies enter the educational process at the very early stage of teaching Czech, when we do our 

best to acquaint students with the country whose language they are going to study for the next 4-6 

years. However, the role and share of multimedia technologies significantly rise when we teach social 

day-to-day realities, social and cultural competence and professional Czech to the students of the last 

bachelor years and students of master’s program and also when we test them. Our report focuses on the 

goals and methodical approaches to using multimedia tools in the educational process. 


