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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, p edevším v západních zemích, se v sou asné dob  pozoruje nová tendence ve studiu 
cizích jazyk : na jedné stran  se jedná o maximální zkrácení po tu prezen ní výuky s vyu ujícím, na  druhé 
stran  jde o rozší ení a rozvoj nabídek v oblasti distan ního vzd lávání, rozpracování nových materiál  pro 
samostudium cizího jazyka a stále v tší využití internetu a nových informa ních technologií v procesu výuky. 
Jedním z takových variant samostatné práce s cizím, v tomto p ípad  ruským jazykem, se jeví spole ný 
mezinárodní projekt katedry slovanských jazyk  Víde ské ekonomické univerzity (Rakousko) a Jazykového 
centra Univerzity Pardubice ( eská republika), který probíhá od akademického roku 2012/13 v rámci výuky 
ruského jazyka. 

Nejd íve n kolik slov o vysokých školách, které se ú astní tohoto projektu. 

Víde ská ekonomická univerzita (Rakousko) 

Jazykové vzd lávání student  ekonomických disciplín ve Vídni zahrnuje jako minimum dva cizí jazyky, z nichž 
prvním je, samoz ejm , anglický jazyk. Po et prezen ní výuky u druhého cizího jazyka, konkrétn  ruského 
jazyka, iní u student  v bakalá ských programech osm tak zvaných „povinných hodin týdn “ za celé období 
studia. V praxi to znamená, že studenti p ichází na prezen ní výuku s vyu ujícím jednou, maximáln  dvakrát 
týdn . Krom  toho po et student  ve skupinách, dokonce v pokro ilých stupních studia, dosahuje po tu  
25 – 30 student . Skupiny jsou pom rn  nehomogenní. Mezi studenty se tvo í podskupiny s rodným 
slovanským a rodným neslovanským jazykem, což se projevuje v úrovni porozum ní ruské e i a v návycích 
mluvení. Další skupinou jsou studenti, kte í se u ili ruskému jazyku ve škole a dále ti, kte í za ali studium 
jazyka na univerzit . Na Víde ské ekonomické univerzit  je možnost absolvovat „nultý“ ro ní kurz ruského 
jazyka (2 vyu ovací hodiny/ týden). Absolventi tohoto p ípravného kurzu mají v po átcích jazykového programu 
bakalá e základní znalosti gramatiky a slovní zásobu na úrovni A1+/A2. Po ukon ení programu bakalá e se 
celkové znalosti jazyka student  oce ují na úrove  A2, obchodní jazyk na úrovni B2. 
Jazykové centrum Univerzita Pardubice ( eská republika) 
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Vyu ující Jazykového centra Univerzity Pardubice zabezpe ují výuku anglického, n meckého 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 student m - bakalá m se nezávisle na vybrané specializaci nabízí možnost navšt vovat celouniverzitní 
kurz ruského jazyka (2 semestry, 2 vyu ovací hodiny týdn ). Jedná se o kurz ruského jazyka pro úplné 
za áte níky. Jeho absolventi dosahují jazykové úrovn  A1+. Každoro n  se otevírají 3 skupiny, ve kterých 
bývá p ibližn  20 student . Na Fakult  ekonomicko-správní je ruský jazyk nabízen jako povinn -volitelný nebo 
povinný p edm t. V prvním p ípad  je vstupní úrove  A2, po t ech semestrech studia studenti dosahují 
jazykové úrovn  A2+. V tšina student  Fakulty ekonomicko-správní si vybírá práv  tento kurz. Každým rokem 
se otevírají t i skupiny po p ibližn  20-ti studentech. Kurz ruského jazyka se vstupní jazykovou úrovní B1 
navšt vují studenti, kte í skládali maturitní zkoušku z tohoto p edm tu. Bohužel je takových student  velmi 
málo – v pr m ru p t na za átku každého akademického roku. Ve studijním programu tohoto kurzu – obchodní 
ruština – mají studenti výuku po dobu t í semestr , ty i hodiny týdn . N kte í z nich skládají po ukon ení 
t etího semestru mezinárodní certifikát z ruštiny v Ruském st edisku v dy a kultury v Praze (jazyková úrove  
B1). Krom  výše uvedených kur  nabízí Univerzita Pardubice kurzy ruského jazyka student m v kombinované 
form  studia na jazykové úrovni A2 – B1+ a to p edevším na Fakult  ekonomicko-správní a na Fakult  
zdravotnických studií. 
 
Vyjdeme-li z výše e eného, zjistíme, že se vyu ující ruského jazyka obou vysokých škol ve své každodenní 
praxi potýkají se stejnými problémy – malý po et prezen ní výuky, pom rn  nízká úrove  jazykových znalostí, 
nedostatek možností ústního projevu v rámci výuky, nedostate ná slovní zásoba a malé návyky plnohodnotné 
komunikace s ruskojazy nými lidmi mimo univerzitní prost edí.  
 
Za ú elem zvýšení asu v novanému aktivnímu ústnímu projevu zpracovávali, ješt  p ed za átkem spolupráce 
s Jazykovým centrem Univerzity Pardubice, samostatn  a povinn  studenti Víde ské ekonomické univerzity 
videonahrávky na základ  zadaných témat. Podobná myšlenka byla užívána i v Pardubicích. Studenti Fakulty 
ekonomicko-správní tvo ili pomocí programu „PowerPoint“ prezentace na základ  zadaných témat, jejichž 
demonstrace byla sou ástí ústní zkoušky na konci každého letního semestru, tj. druhého semestru studia. 
 
Iniciátorem myšlenky využití ruského jazyka jako „lingua franca“ v oblasti komunikace mezi studenty r zných 
zemí a intenzifikace komunikace mezi studenty, kte í studují ruský jazyk, byla Radka Švadláková, která se 
s touto myšlenkou obrátila na katedru slovanských jazyk  Víde ské ekonomické univerzity. Po projednání 
detail  nového projektu byli vybráni studenti kurz  „Byznys – komunikace 2“ na Víde ské ekonomické 
univerzit  (jazyková úrove  A2 – B1) a studenti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (jazyková 
úrove  A2+ - B1). 
 
Pon vadž obzvlášt  na Víde ské ekonomické univerzit  ustupuje všeobecná znalost jazyka v rámci studijních 
program  jazyku specializace, bylo cílen  rozhodnuto navrhnout student m témata, která nejsou spojena se 
sférou obchodní komunikace. 
 
Zde je výb r navrhnutých témat: 
- zvláštnosti rakouské / eské kuchyn  
- pam tihodnosti Vídn  / Pardubic 
- m stská doprava ve Vídni / v Pardubicích: druhy, pracovní doba, možnosti a cena jízdenek 
- prezentace hotelu Vídn  / Pardubic (na základ  vlastního výb ru) 
- volný as ve Vídni / v Pardubicích 
- rakouský / eský kalendá  svátk  
- kalendá  rakouských / eských student : semestr, zkoušky a prázdniny 
- rytmus studentského života 
 
Jak je patrné z tohoto seznamu, rakouským a eským ú astník m projektu byla p edložena z d vodu p ípravy 
slovní zásoby prakticky stejná témata. Na tomto míst  je nutné ješt  jednou upozornit na nemén  d ležitý 
moment, který už byl zmín n výše: jazyková úrove  všeobecného ruského jazyka v této etap  studia našim 
student m ješt  neumož uje plnocenné komunikace s nositeli jazyka a voln  rozum t nezjednodušené ruské 
e i. Naopak videonahrávky student  p ibližn  stejné úrovn  dovolují upevnit slovní zásobu a gramatické 

konstrukce odpovídajícího tématu. 
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Studenti byli nejd íve dotázáni, zda souhlasí s ú astí v daném projektu a zda souhlasí s využitím a rozší ením 
jejich videonahrávek za ú elem studijních cíl . Poté, co nezazn la ani jedna negativní odpov  na dané 
dotazy, byli studenti informováni o tom, že jejich videonahrávky shlédnou kolegové z eské republiky / 
Rakouska. Již toto mimo ádn  zvýšilo motivaci ú astník  – n kte í studenti nahrávali svá vystoupení až 
dev tkrát (!), zahrnuli do nahrávky animaci, hudbu a videosnímky vyhotovovali mnohdy p ímo na míst , s nímž 
byla videonahrávka svázána. Hotové videonahrávky student  byly vloženy do neve ejné domény na kanále 
Youtube, k jehož p ístupu m li pouze ú astníci projektu pomocí vygenerovaného hesla. Je nutné íci, že 
studenti pracovali zcela samostatn , proto se v nahrávkách setkáváme s chybami ve výslovnosti, intonaci  
a gramatice. Bohužel není možné v tišt ném formátu demonstrovat výsledky této etapy projektu. 
 
 

 

(Obr. 1., auto i videoprezentace: Markéta Jelínková, František Remeš, téma: K  ) 
 
 

 

(Obr. 2., auto i videoprezentace: Katarina a Kornelija, téma:   ) 
 

Ve druhé etap  práce s videonahrávkami bylo student m zadáno podívat se na videa a okomentovat výsledky 
práce koleg  z druhé zem  v režimu online. Zde jsme se v po átku setkali s problémem nedostatku návyk  
formulace vlastního názoru v ruském jazyce. Proto jsme za ali studenty v rámci prezen ní výuky p ipravovat na 
tento úkol, tj. pracovat na e ových obratech za ú elem vyjád ení zájmu, ocen ní, názoru. 
 
Zde je n kolik p íklad  komentá  (v etn  zachování gramatiky a interpunkce originál ): 
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Téma videonahrávky – „Pam tihodnosti m sta Pardubice“: 
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Téma videonahrávky – „Pr mysl m sta Pardubice“: 
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Téma videonahrávky – „ eská kuchyn “: 
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Téma videonahrávky – „Prezentace jednoho z hotel  Vídn “: 
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Téma videonahrávky – „Volný as ve Vídni“: 
 
«  , 
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Záv r: 
Vyhotovíme-li záv ry z výše sd leného, je možné íci následující: 
 

1. Takový zp sob práce dovoluje mnohem více zvýšit motivaci student  v plánu aktivního využívání ruského 
jazyka. 

 

2. Dochází k rozší ení a upevn ní 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 rozší ení projektu – zárove  
s videonahrávkami uskute n ní videokonferencí, v rámci kterých by studenti m li možnost p ímé komunikace 
v ruském jazyce s lidmi z jiné zem . 
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