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Abstract
The main objective of the article - to present the first results of a joint project of the Vienna University of
Economics (Austria) and the Language Center of the University of Pardubice (Czech Republic) on the use of
video presentations prepared by students as part of learning the Russian language. The article will show
fragments of video presentations of both Czech and Austrian students, comments, reactions of the project
participants. Videos - one of the variants of tasks that allow increased time speaking students studying Russian
language outside the classroom.

Na vysokých školách, pĜedevším v západních zemích, se v souþasné dobČ pozoruje nová tendence ve studiu
cizích jazykĤ: na jedné stranČ se jedná o maximální zkrácení poþtu prezenþní výuky s vyuþujícím, na druhé
stranČ jde o rozšíĜení a rozvoj nabídek v oblasti distanþního vzdČlávání, rozpracování nových materiálĤ pro
samostudium cizího jazyka a stále vČtší využití internetu a nových informaþních technologií v procesu výuky.
Jedním z takových variant samostatné práce s cizím, v tomto pĜípadČ ruským jazykem, se jeví spoleþný
mezinárodní projekt katedry slovanských jazykĤ VídeĖské ekonomické univerzity (Rakousko) a Jazykového
centra Univerzity Pardubice (ýeská republika), který probíhá od akademického roku 2012/13 v rámci výuky
ruského jazyka.
NejdĜíve nČkolik slov o vysokých školách, které se úþastní tohoto projektu.
VídeĖská ekonomická univerzita (Rakousko)
Jazykové vzdČlávání studentĤ ekonomických disciplín ve Vídni zahrnuje jako minimum dva cizí jazyky, z nichž
prvním je, samozĜejmČ, anglický jazyk. Poþet prezenþní výuky u druhého cizího jazyka, konkrétnČ ruského
jazyka, þiní u studentĤ v bakaláĜských programech osm tak zvaných „povinných hodin týdnČ“ za celé období
studia. V praxi to znamená, že studenti pĜichází na prezenþní výuku s vyuþujícím jednou, maximálnČ dvakrát
týdnČ. KromČ toho poþet studentĤ ve skupinách, dokonce v pokroþilých stupních studia, dosahuje poþtu
25 – 30 studentĤ. Skupiny jsou pomČrnČ nehomogenní. Mezi studenty se tvoĜí podskupiny s rodným
slovanským a rodným neslovanským jazykem, což se projevuje v úrovni porozumČní ruské Ĝeþi a v návycích
mluvení. Další skupinou jsou studenti, kteĜí se uþili ruskému jazyku ve škole a dále ti, kteĜí zaþali studium
jazyka na univerzitČ. Na VídeĖské ekonomické univerzitČ je možnost absolvovat „nultý“ roþní kurz ruského
jazyka (2 vyuþovací hodiny/ týden). Absolventi tohoto pĜípravného kurzu mají v poþátcích jazykového programu
bakaláĜe základní znalosti gramatiky a slovní zásobu na úrovni A1+/A2. Po ukonþení programu bakaláĜe se
celkové znalosti jazyka studentĤ oceĖují na úroveĖ A2, obchodní jazyk na úrovni B2.
Jazykové centrum Univerzita Pardubice (ýeská republika)
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Vyuþující Jazykového centra Univerzity Pardubice zabezpeþují výuku anglického, nČmeckého a ruského jazyka
na šesti fakultách univerzity (Chemicko-technologická fakulta, Fakulta ekonomicko-správní, Dopravní fakulta
Jana Pernera, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta zdravotnických studií a Fakulta restaurování).
Všem studentĤm - bakaláĜĤm se nezávisle na vybrané specializaci nabízí možnost navštČvovat celouniverzitní
kurz ruského jazyka (2 semestry, 2 vyuþovací hodiny týdnČ). Jedná se o kurz ruského jazyka pro úplné
zaþáteþníky. Jeho absolventi dosahují jazykové úrovnČ A1+. KaždoroþnČ se otevírají 3 skupiny, ve kterých
bývá pĜibližnČ 20 studentĤ. Na FakultČ ekonomicko-správní je ruský jazyk nabízen jako povinnČ-volitelný nebo
povinný pĜedmČt. V prvním pĜípadČ je vstupní úroveĖ A2, po tĜech semestrech studia studenti dosahují
jazykové úrovnČ A2+. VČtšina studentĤ Fakulty ekonomicko-správní si vybírá právČ tento kurz. Každým rokem
se otevírají tĜi skupiny po pĜibližnČ 20-ti studentech. Kurz ruského jazyka se vstupní jazykovou úrovní B1
navštČvují studenti, kteĜí skládali maturitní zkoušku z tohoto pĜedmČtu. Bohužel je takových studentĤ velmi
málo – v prĤmČru pČt na zaþátku každého akademického roku. Ve studijním programu tohoto kurzu – obchodní
ruština – mají studenti výuku po dobu tĜí semestrĤ, þtyĜi hodiny týdnČ. NČkteĜí z nich skládají po ukonþení
tĜetího semestru mezinárodní certifikát z ruštiny v Ruském stĜedisku vČdy a kultury v Praze (jazyková úroveĖ
B1). KromČ výše uvedených kurĤ nabízí Univerzita Pardubice kurzy ruského jazyka studentĤm v kombinované
formČ studia na jazykové úrovni A2 – B1+ a to pĜedevším na FakultČ ekonomicko-správní a na FakultČ
zdravotnických studií.
Vyjdeme-li z výše Ĝeþeného, zjistíme, že se vyuþující ruského jazyka obou vysokých škol ve své každodenní
praxi potýkají se stejnými problémy – malý poþet prezenþní výuky, pomČrnČ nízká úroveĖ jazykových znalostí,
nedostatek možností ústního projevu v rámci výuky, nedostateþná slovní zásoba a malé návyky plnohodnotné
komunikace s ruskojazyþnými lidmi mimo univerzitní prostĜedí.
Za úþelem zvýšení þasu vČnovanému aktivnímu ústnímu projevu zpracovávali, ještČ pĜed zaþátkem spolupráce
s Jazykovým centrem Univerzity Pardubice, samostatnČ a povinnČ studenti VídeĖské ekonomické univerzity
videonahrávky na základČ zadaných témat. Podobná myšlenka byla užívána i v Pardubicích. Studenti Fakulty
ekonomicko-správní tvoĜili pomocí programu „PowerPoint“ prezentace na základČ zadaných témat, jejichž
demonstrace byla souþástí ústní zkoušky na konci každého letního semestru, tj. druhého semestru studia.
Iniciátorem myšlenky využití ruského jazyka jako „lingua franca“ v oblasti komunikace mezi studenty rĤzných
zemí a intenzifikace komunikace mezi studenty, kteĜí studují ruský jazyk, byla Radka Švadláková, která se
s touto myšlenkou obrátila na katedru slovanských jazykĤ VídeĖské ekonomické univerzity. Po projednání
detailĤ nového projektu byli vybráni studenti kurzĤ „Byznys – komunikace 2“ na VídeĖské ekonomické
univerzitČ (jazyková úroveĖ A2 – B1) a studenti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (jazyková
úroveĖ A2+ - B1).
PonČvadž obzvláštČ na VídeĖské ekonomické univerzitČ ustupuje všeobecná znalost jazyka v rámci studijních
programĤ jazyku specializace, bylo cílenČ rozhodnuto navrhnout studentĤm témata, která nejsou spojena se
sférou obchodní komunikace.
Zde je výbČr navrhnutých témat:
zvláštnosti rakouské / þeské kuchynČ
pamČtihodnosti VídnČ / Pardubic
mČstská doprava ve Vídni / v Pardubicích: druhy, pracovní doba, možnosti a cena jízdenek
prezentace hotelu VídnČ / Pardubic (na základČ vlastního výbČru)
volný þas ve Vídni / v Pardubicích
rakouský / þeský kalendáĜ svátkĤ
kalendáĜ rakouských / þeských studentĤ: semestr, zkoušky a prázdniny
rytmus studentského života
Jak je patrné z tohoto seznamu, rakouským a þeským úþastníkĤm projektu byla pĜedložena z dĤvodu pĜípravy
slovní zásoby prakticky stejná témata. Na tomto místČ je nutné ještČ jednou upozornit na neménČ dĤležitý
moment, který už byl zmínČn výše: jazyková úroveĖ všeobecného ruského jazyka v této etapČ studia našim
studentĤm ještČ neumožĖuje plnocenné komunikace s nositeli jazyka a volnČ rozumČt nezjednodušené ruské
Ĝeþi. Naopak videonahrávky studentĤ pĜibližnČ stejné úrovnČ dovolují upevnit slovní zásobu a gramatické
konstrukce odpovídajícího tématu.
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Studenti byli nejdĜíve dotázáni, zda souhlasí s úþastí v daném projektu a zda souhlasí s využitím a rozšíĜením
jejich videonahrávek za úþelem studijních cílĤ. Poté, co nezaznČla ani jedna negativní odpovČć na dané
dotazy, byli studenti informováni o tom, že jejich videonahrávky shlédnou kolegové z ýeské republiky /
Rakouska. Již toto mimoĜádnČ zvýšilo motivaci úþastníkĤ – nČkteĜí studenti nahrávali svá vystoupení až
devČtkrát (!), zahrnuli do nahrávky animaci, hudbu a videosnímky vyhotovovali mnohdy pĜímo na místČ, s nímž
byla videonahrávka svázána. Hotové videonahrávky studentĤ byly vloženy do neveĜejné domény na kanále
Youtube, k jehož pĜístupu mČli pouze úþastníci projektu pomocí vygenerovaného hesla. Je nutné Ĝíci, že
studenti pracovali zcela samostatnČ, proto se v nahrávkách setkáváme s chybami ve výslovnosti, intonaci
a gramatice. Bohužel není možné v tištČném formátu demonstrovat výsledky této etapy projektu.

(Obr. 1., autoĜi videoprezentace: Markéta Jelínková, František Remeš, téma: Kɭɧɟɬɢɰɤɚɹ ɝɨɪɚ)

(Obr. 2., autoĜi videoprezentace: Katarina a Kornelija, téma: Ɋɢɬɦ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ)
Ve druhé etapČ práce s videonahrávkami bylo studentĤm zadáno podívat se na videa a okomentovat výsledky
práce kolegĤ z druhé zemČ v režimu online. Zde jsme se v poþátku setkali s problémem nedostatku návykĤ
formulace vlastního názoru v ruském jazyce. Proto jsme zaþali studenty v rámci prezenþní výuky pĜipravovat na
tento úkol, tj. pracovat na Ĝeþových obratech za úþelem vyjádĜení zájmu, ocenČní, názoru.
Zde je nČkolik pĜíkladĤ komentáĜĤ (vþetnČ zachování gramatiky a interpunkce originálĤ):
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Téma videonahrávky – „PamČtihodnosti mČsta Pardubice“:

«ɗɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɞɚɺɬ ɨɛɡɨɪ ɨ ɝɨɪɨɞɟ ɉɚɪɞɭɛɢɰɟ. Ɉɧɚ ɨɱɟɧɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ ɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɚɹ.
Ɇɧɟ ɨɱɟɧɶ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɱɬɨ ɬɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɢɫɵɜɚɟɲɶ o ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɝɨɜɨɪɢɲɶ
ɨ ɫɩoɪɬɟ ɢ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɞɟɥɢɤɚɬɟɫɚɯ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɬɵ ɝɨɜɨɪɢɲɶ ɨɱɟɧɶ ɝɪɨɦɤɨ ɢ ɩɨɧɹɬɧɨ.»
ɋɚɧɞɪɚ  ̧͉͙͗͘͏ͦ
Téma videonahrávky – „PrĤmysl mČsta Pardubice“:

«Ʉɚɪɨɥɢɧɚ, ɬɜɨɹ ɬɟɦɚ " ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɉɚɪɞɭɛɢɰɟ " ɛɵɥɚ ɧɟɥɺɝɤɚɹ, ɧɨ ɬɵ ɪɟɲɢɥɚ ɷɬɭ
ɡɚɞɚɱɭ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ! ə ɭɜɟɪɟɧɚ, ɱɬɨ ɬɟɛɟ ɧɚɞɨ ɛɵɥɨ ɭɱɢɬɶ ɬɨɱɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛ ɨɬɪɚɫɥɹɯ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɦɧɨɝɨ ɧɨɜɵɯ ɫɥɨɜ - ɨɱɟɧɶ ɜɩɟɱɚɬɥɹɟɬ, ɱɬɨ ɬɵ ɡɚɩɨɦɧɢɥɚ ɜɫɺ ɷɬɨ! ȼ ɨɛɳɟɦ
ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɜɢɞɟɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ!» (Bianca ***)(Ⱥɜɫɬɪɢɹ)
Téma videonahrávky – „ýeská kuchynČ“:

«ɉɪɢɜɟɬ, Ʌɟɧɤɚ!
Ɇɧɟ ɨɱɟɧɶ ɧɪɚɜɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɬɵ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɝɨɜɨɪɢɥɚ ɜ ɜɢɞɟɨ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɬɵ ɨɱɟɧɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɚ ɨ ɬɜɨɟɣ ɬɟɦɟ ɢ ɯɨɱɟɬɫɹ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɞɚɥɶɲɟ ɜɢɞɟɨ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɬɵ ɯɨɪɨɲɨ
ɢ ɩɨɧɹɬɧɨ ɝɨɜɨɪɢɥɚ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. Ɇɧɟ ɛɵɥɨ ɫɦɟɲɧɨ, ɱɬɨ ɜɵ ɟɞɢɬɟ ɠɚɪɟɧɭɸ ɪɵɛɭ
ɫ ɫɚɯɚɪɨɦ.
ɍɞɚɱɢ ɬɟɛɟ!»
Ɇɚɪɢɧɚ (Ⱥɜɫɬɪɢɹ)
Téma videonahrávky – „Prezentace jednoho z hotelĤ VídnČ“:

«ɉɪɢɜɟɬ ɉɚɬɪɵ ɢ ɋɨɧɹ!
ɇɚɫ ɡɨɜɭɬ əɧ ɢ Ɇɚɪɟɤ. ɇɚɦ 23 ɝɨɞɚ ɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɉɚɪɞɭɛɢɰɟ ɦɵ ɠɢɜɺɦ ɞɜɚ ɝɨɞɚ. Mɵ ɭɱɢɦɫɹ
ɜ ɉɚɪɞɭɛɢɰɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɧɚ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ, ɧɚɲɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ
Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɢ ɢɡɭɱɚɟɦ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɩɟɪɜɵɦ ɝɨɞɨɦ.
Ɇɵ ɜɢɞɟɥɢ ɜɚɲɭ ɜɢɞɟɨ-ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ oɛ ɨɬɟɥɟ Ȼɪɢɫɬɨɥ. ȼɢɞɟɨ ɛɵɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ
ɦɵ ɟɳɺ ɧɟ ɛɵɥɢ ɜ ȼɟɧɟ, ɧɨ ɢ ɦɵ ɧɟ ɡɧɚɥɢ ɧɢɱɟɝɨ ɨɛ ɷɬɨɬ ɨɬɟɥɟ. ɇɚɦ ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜɚɲ
ɪɭɫɫɤɢɣ ɛɵɥ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɢɣ ɢ ɦɵ ɜɚɫ ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɛɟɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ.
ȼ ɉɚɪɞɭɛɢɰɚɯ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 15 ɨɬɟɥɟɣ. ɋɚɦɵɣ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɨɬɟɥɶ ɗɥɶɛe ɥɟɠɢɬ ɜ ɫɚɦɨɦ
ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ. ɗɬɨ ɬɪɟɯɡɜɟɡɞɨɱɧɵɣ ɨɬɟɥɶ ɢ ɨɞɧɨɦɟɫɬɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɫɬɨɢɬ 1400 ɤɪɨɧ ɡɚ ɧɨɱɶ.
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɦɵ ɟɳɺ ɧɟ ɩɨɫɟɬɢɥɢ ɧɢɤɚɤɨɣ ɩɚɪɞɭɛɢɰɤɨɣ ɨɬɟɥɶ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɜɚɦ
ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɬɶ.
ɏɨɪɨɲɟɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɨɬɥɢɱɧɵɯ ɨɰɟɧoɤ!
ɉɨɤɚ!»
əɧ *** ɢ Ɇɚɪɟɤ*** (ɑɟɯɢɹ)
Téma videonahrávky – „Volný þas ve Vídni“:

«ɉɪɢɜɟɬ ɂɧɧɚ,
ɦɟɧɹ ɡɨɜɭɬ Ʌɟɧɤɚ. ə ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɝɨɪɨɞɚ ɉɚɪɞɭɛɢɰɟ. ə ɯɨɱɭ
ɩɪɨɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɬɜɨɸ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ ɨ ɦɟɫɬɚɯ ɜ ȼɟɧɟ. ə ɫɥɵɲɚɥɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɥɸɞɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ cɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. Ɇɧɟ ɩɨɧɪɚɜɢɥɚɫɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ
ɚɬɪɚɤɰɢɹɯ ɜ ɉɪɚɬɟɪɟ. ə ɭɞɢɜɥɟɧɚ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɚɦ ɤɭɩɢɬɶ ɱɟɲɫɤɢɟ ɛɥɸɞɚ ɢ ɩɢɜɨ.
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ə ɬɨɠɟ ɩɨɫɟɬɢɥɚ ɷɬɨɬ ɩɚɪɤ. ə ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɥɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɚɬɪɚɤɰɢɣ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɛɵɥɢ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ ɢ ɹ ɯɨɱɭ ɟɯɚɬɶ ɬɭɞɚ ɫɧɨɜɚ.
ɉɪɢɹɬɧɨɝɨ ɞɧɹ!
ɉɨɤɚ» Ʌɟɧɤɚ*** (ɑɟɯɢɹ)
ZávČr:

Vyhotovíme-li závČry z výše sdČleného, je možné Ĝíci následující:
1. Takový zpĤsob práce dovoluje mnohem více zvýšit motivaci studentĤ v plánu aktivního využívání ruského
jazyka.
2. Dochází k rozšíĜení a upevnČní slovní zásoby na témata, která jsou blízká a aktuální pro naše studenty.
3. Propracovávají se návyky ústního projevu.
4. Navazují se kontakty mezi studenty a zmenšuje se bariéra pro používání ruského jazyka jako „lingua
franca“.
Do budoucna (v závislosti na technických možnostech našich univerzit) je v plánu rozšíĜení projektu – zároveĖ
s videonahrávkami uskuteþnČní videokonferencí, v rámci kterých by studenti mČli možnost pĜímé komunikace
v ruském jazyce s lidmi z jiné zemČ.
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