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Program konference
9.00–10.00

registrace

10.00–10.30

zahájení konference – místnost UV-115

10.30–11.00

přestávka, občerstvení

10.45/11.00–16.00

pokračování programu v místnostech UV-115, UU-305 a UV-116

16.00–16.45

závěr konference – místnost UV-115

Místnost: UV-115
Téma:

Cizojazyčné vzdělávání pro profesní účely

11.00–11.30

Cvičebnice ruského jazyka – nový studijní materiál – Mgr. Vlasta Klausová,
Mgr. Varvara Golovatina, CSc. (Ústav jazykové přípravy, Západočeská
univerzita v Plzni)

11.30–12.00

Výzkum jazykových potřeb studentů německého jazyka s ohledem na jejich
budoucí profesní uplatnění – Mgr. Tomislav Potocký (Vysoká škola finanční a
správní, o.p.s.)

12.00–12.30

Angličtina pro zdravotnické profese – PhDr. Alena Telínová (Ústav jazykové
přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

12.30–14.00

oběd

14.00–14.30

Němčina pro zdravotnické profese – PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva
Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

14.30–15.00

Doplňkové elektronické materiály pro FAV, FEL, FST a FPR – PhDr. Hana
Svobodová, Mgr. Kateřina Sýkorová, Mgr. Lubor Šabacký, Ing. Zdeněk Vávra
(Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

15.00–15.30

přestávka, občerstvení

15.30–16.00

Dokonalá pomůcka při výuce NJ ve sféře dnešního terciárního vzdělávání u
oborů nefilologického směru – Mgr. Tomáš Pozler (Filozofická fakulta,
Univerzita Hradec Králové)
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Místnost: UU-305
Téma:

ICT ve výuce jazyků

11.00–11.30

Angličtina pro strojaře – Mgr. Jana Čepičková, M.A. (Ústav jazykové přípravy,
Západočeská univerzita v Plzni)

11.30–12.00

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor
Marketingová komunikace – Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava
Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.)

12.00–12.30

A1–A4 On-line E-learning Courses – Mgr. Radmila Holubová, Mgr. Petra
Kraftová, Mgr. Nora Štachová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská
univerzita v Plzni)

12.30–14.00

oběd

14.00–14.30

Shared Teaching and Learning Through a Course Presenting in English –
Mgr. Zuzana Bezdíčková, Mgr. Markéta Denksteinová (Jazykové centrum,
Univerzita Pardubice)

14.30–15.00

Čeština pro stomatology (e-lerningový kurz) – Mgr. Dita Macháčková
(Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň)

15.00–15.30

přestávka, občerstvení

15.30–16.00

Languages Autonomously – Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková
(Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity, Brno)
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Místnost: UV-116
Témata:

CLIL Integrované vyučování,
Nové trendy v cizojazyčném vzdělávání

10.45–11.00

CLIL výuka – Mgr. Barbora Benešová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská
univerzita v Plzni)

11.00–11.30

Inovace v metodice tvorby výukových materiálů odborného jazyka se
specifickým uplatněním (lékařská latina) – Mgr. Jozefa Artimová, Ph.D., Mgr.
Kateřina Pořízková, Ph.D., Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (Centrum jazykového
vzdělávání Masarykovy univerzity, Brno)

11.30–12.00

Videoprezentace ve výuce ruského jazyka – Mgr. Radka Švadláková, Ph.D.
(Jazykové centrum, Univerzita Pardubice)

12.00–12.30

IMLIT nový variant kurzu NJ pre turizmus – Mgr. Kristína Mihóková
(Technická univerzita, Košice)

12.30–14.00

oběd

14.00–14.50

English for Students of Art (And Not Just Art) – Mgr. Barbora Benešová,
Richard Irons, B.A. (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

15.00–15.30

přestávka, občerstvení

15.30–16.00

Lékařská čeština pro cizince v interní propedeutice – PhDr. Ivana Rešková,
Ph.D. (Centrum jazykového vzdělávání na LF, Masarykova univerzita, Brno)

Předsálí UV-115, UV-116
14.30–15.00

LMS-based Courses for the Faculty of Electrical Engineering – Mgr. Jitka
Hamarová, Mgr. Eva Adamcová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská
univerzita v Plzni)
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CLIL výuka
Čas:

10.45–11.00

Místnost:

UV-116

Typ:

VIDEO

Mgr. Barbora Benešová
(Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

V tomto video vstupu budete seznámeni s metodou integrovaného učení CLIL, jeho charakteristikou,
přínosem a cíli. Dozvíte se, jaké jsou základní pilíře CLIL výuky, metody a formy práce a tipy vedoucí
k úspěšné realizaci takovéto výuky. Dále bude objasněna role cizího jazyka v souvislosti s odborným
předmětem a metodologie CLILu z hlediska plánování a realizace. Závěr příspěvku se bude věnovat
práci s chybou.

Cvičebnice ruského jazyka – nový studijní materiál
Čas:

11.00–11.30

Místnost:

UV-115

Typ:

TALK

Mgr. Vlasta Klausová, Mgr. Varvara Golovatina, CSc.
(Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

Mgr. V. Klausová – představení cvičebnice, obsah jednotlivých kapitol, komu je studijní materiál
určen. Cvičebnice pomůže k tomu, aby se absolventi ZČU uplatňovali v budoucím povolání, mohli
uplatnit svojí znalost ruského jazyka a byli schopni se zapojit do mezinárodní komunikace ve svých
oborech. Vytvořené materiály vedou k porozumění odborným přednáškám i komunikaci v podnikové
sféře vedeným v ruském jazyce. Předpokládáme zvýšení zájmů o mobilitu studentů.
Mgr. V. Golovatina CSc. - praktické ukázky z vytvořených materiálů. Užitečné rady a cvičení, které
pomohou při orientaci v ruskojazyčném prostředí: cestovní dokumenty, podniková komunikace,
prezentace sebe i firmy, znalost zvyků a norem chování při komunikaci v osobním i pracovním
prostředí.
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Angličtina pro strojaře
Čas:

11.00–11.30

Místnost:

UU-305

Typ:

TALK

Mgr. Jana Čepičková, M.A.
(Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

Cílem prezentace je přiblížit obsah učebních materiálů anglického jazyka pro studenty se strojním
zaměřením. Obsah učebního materiálu je přizpůsoben výsledkům analýzy potřeb, která byla
provedena v několika významných firmách v regionu. Studenti se učí jak se správně představit na
mezinárodním jednání, jak napsat odchodní email či vyřešit technický problém po telefonu. Nedílnou
součástí učebnice je nácvik popisu pracovních postupů a procesů, popisy mechanizmů, popis
pracoviště, vypracování zprávy o nehodě či psaní technické zprávy a abstraktu.

Inovace v metodice tvorby výukových materiálů odborného jazyka se
specifickým uplatněním (lékařská latina)
Čas:

11.00–11.30

Místnost:

UV-116

Typ:

TALK

Mgr. Jozefa Artimová, Ph.D., Mgr. Kateřína Pořízková, Ph.D., Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
(Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity)

Příspěvek je zaměřen na inovace v metodice tvorby výukových materiálů lékařské latiny, které jsou
určeny studentům bakalářských oborů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Koncepce
nových materiálů se odchyluje od tradičního výukového modelu pomocí komplexních paradigmat
deklinačních a konjugačních vzorů, pro něž se následně hledá uplatnění v široké oblasti lékařské
terminologie, a vychází naopak z důkladného statistického zpracování výskytu relevantních
jazykových jevů v nejdůležitějších oblastech lékařské terminologie. Zohledňuje tedy požadavky
souběžných i navazujících teoretických a preklinických oborů, hlavní důraz je kladen na jazykové
znalosti aplikovatelné v terminologii anatomické.
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Výzkum jazykových potřeb studentů německého jazyka s ohledem na
jejich budoucí profesní uplatnění
Čas:

11.30–12.00

Místnost:

UV-115

Typ:

TALK

Mgr. Tomislav Potocký
(Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.)

V příspěvku tematizuji projekt výzkumu jazykových potřeb pregraduálních studentů navštěvujících
kurzy odborného německého jazyka na vybraných českých fakultách s podnikově ekonomickým
zaměřením. Edukační prostředí bylo výzkumně šetřeno na základě strukturovaných dotazníků, jejichž
respondenty byli studenti, učitelé němčiny a potenciální zaměstnavatelé. Dotazníky byly vytvořeny a
administrovány v elektronickém prostředí SURVIO. V příspěvku představuji část šetření věnovanou
pěti základním jazykovým makrodovednostem (samostatnému ústnímu projevu, ústní interakci, čtení
s porozuměním, písemnému projevu a poslechu s porozuměním). Identifikace relevantních
jazykových činností byla provedena na základě statistického vyhodnocení sedmi identických otázek v
dotaznících položených všem třem skupinám respondentů. Cílem šetření bylo stanovit spektrum
komunikativních receptivních, produktivních a interaktivních činností v plánovaném nenormativním
standardu německého jazyka s možností využití zjištěných ukazatelů na vysokoškolských pracovištích
jazykové přípravy pro studijní obory s podnikově ekonomickou profilací.

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor
Marketingová komunikace
Čas:

11.30–12.00

Místnost:

UU-305

Typ:

TALK

Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová
(Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.)

Příspěvek zpracovaný pro konferenci INOVA si svým tematickým zaměřením klade za cíl výměnu
teoretických poznatků i informací o užitečných a v praxi osvědčených nových metodách výuky cizího
jazyka v prostředí instituce terciálního vzdělávání.
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Článek je koncipován s akcentem na nové trendy v oblasti blended learning a nástroje aktuálně
užívané ve výuce. Předkládá i komparaci definic termínu blended learning, včetně používaných
českých ekvivalentů tohoto pojmu.
Obsahové zaměření příspěvku se soustřeďuje na dostupné technologie a elektronické aplikace a
zároveň představuje kvalitativní posun nabídky učebních titulů a platforem předních nakladatelů
zabývajících se výukou angličtiny jako cizího jazyka. Kromě jiného se v tomto příspěvku mohou
čtenáři obeznámit s výsledky aktuálního průzkumu využívání technologií ve výuce ELT. Tento
průzkum zpracovalo nakladatelství Oxford University Press počátkem letošního roku a přináší cenné
informace.
Text příspěvku a prezentace sestavená pro připravovanou konferenci nechává čtenáře
a posluchače nahlédnout do stylu a metod výuky odborného anglického jazyka se zaměřením na obor
Marketingová komunikace, vyučovaný autorkami příspěvku na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s.
Teoretické koncepty jsou demonstrovány na praktické ukázce v podobě převodu konkrétního
výukového obsahu z tištěného média do digitalizované formy za účelem jeho využití pro potřeby
synchronní či asynchronní výuky.

Videoprezentace ve výuce ruského jazyka
Čas:

11.30–12.00

Místnost:

UV-116

Typ:

TALK

Mgr. Radka Švadláková, Ph.D.
(Jazykové centrum, Univerzita Pardubice)

Autorka příspěvku se zabývá novým inovativním prvkem ve výuce ruského jazyka, tzv.
videoprezentacemi. V úvodní části charakterizuje termín videoprezentace, ve druhé části prezentuje
inovovaný sylabus předmětů RJ a představuje spolupráci mezi Jazykovým centrem Univerzity
Pardubice a Institut für Slawistik, Wirtschaftsuniversität Wien.
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Angličtina pro zdravotnické profese
Čas:

12.00–12.30

Místnost:

UV-115

Typ:

TALK

PhDr. Alena Telínova
(Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

Učebnice Angličtina pro zdravotnické profese vznikla v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání
na Západočeské univerzitě, číslo projektu je CZ.1.07/2.2.00/15.0403. Výběr témat vychází z náplně
jednotlivých studijních programů na Fakultě zdravotnických studií a byl konzultován s Fakultní
nemocnicí v Plzni, partnerem projektu. Předpokládaná vstupní úroveň studentů je B1. Učebnice je
koncipována jako příprava na odbornou komunikaci ve zdravotnických profesích, zejména na
komunikaci s pacientem. Z toho vyplývá, že hlavní důraz je kladen na osvojení si lexikálních jednotek,
na porozumění z poslechu a na řečovou interakci. Neméně důležitá je schopnost vyhledávání
informací v textech a v internetových zdrojích. Mluvnická témata vycházejí pouze z probíraných
témat, předpokládá se, že se nejedná o zcela novou látku.
Učebnice Angličtina pro zdravotnické profese poskytuje jazykové znalosti v kontextu, který je
relevantní pro studovaný obor a ve kterém budou absolventi hledat uplatnění.

A1–A4 On-line E-learning Courses
Čas:

12.00–12.30

Místnost:

UU-305

Typ:

TALK

Mgr. Radmila Holubová, Mgr. Petra Kraftová, Mgr. Nora Štachová
(Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

E-learning is the ideal way of studying for distant students. One of the advantages of the on-line elearning courses is the comprehensively explained grammar and vocabulary students find in every
lesson. The texts and authentic listening exercises used in the lessons relate to the topics covered in
the lessons. In every lesson students can find thorough practice, usually processed in the programme
"Hot Potatoes". In the lessons, as well as in their individual parts, there are illustration pictures, so
that the lessons were visually interesting and attractive for students. E-learning courses A1 - A4 are a
perfect addition to the tutorials attended by distant students during the semester. Another
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advantage is the opportunity for students to use the course any time they need and thus they can
study to suit their time schedule, which distant students appreciate. Students can choose the
language problems they want to concentrate on and they can get back to these any time they would
like to.

IMLIT nový variant kurzu NJ pre turizmus
Čas:

12.00–12.30

Místnost:

UV-116

Typ:

TALK

Mgr. Kristína Mihóková
(Technická univerzita v Košicích)

Pod názvom „TOURNEU - Kultúrne a hospodárske aspekty aktívneho cestovného ruchu v nových
krajinách EÚ (Slovensko, Estónsko a Lotyšsko)” sme na KJ TUKE realizovali od novembra 2008 do
októbra 2010 projekt, ktorého výsledkom je digitalizovaný, multimediálny kurz nemčiny. Transfer
medzinárodného projektu bol úspešne prijatý tureckou národnou agentúrou pre vzdelávacie projekty
pod názvom IMLIT (The Improvement of Language Skills for Incoming Tourism through the EU
Framework). Cieľom tohto nového projektu, v ktorom ide o zvyšovanie jazykových kompetencií pre
aktívny turizmus v rámci EU je doplnenie multimediálnych učebných materiálov v kurze nemeckého
jazyka z Tourneu pre potreby tureckých študentov turizmu na vysokých a odborných školách a
zamestnancov v turizme. Cieľom účasti na konferencii je prediskutovať možnosti v tejto oblasti.

Němčina pro zdravotnické profese
Čas:

14.00–14.30

Místnost:

UV-115

Typ:

TALK

PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová
(Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

Učebnice Němčina pro zdravotnické profese vznikla v rámci projektu INOVA – Inovace jazykového
vzdělávání na ZČU. Byla zpracována především pro potřeby studujících Fakulty zdravotnických studií
ZČU, ale lze ji využít v různých formách výuky zdravotnických pracovníků. Koncepce učebnice a obsah
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jednotlivých lekcí vychází z několika zadání. Určující byly studované obory a výběr témat byl
konzultován s partnerem projektu, Fakultní nemocnicí v Plzni. Kromě toho byl brán zřetel na
skutečnost, že se řada studentů v rámci programu Erasmus účastní odborných praxí v německých
zdravotnických zařízeních, a také na výsledky ankety mezi zaměstnavateli regionu, ze které vyplynuly
nejčastější situace použití německého jazyka v pracovní praxi. Učebnice má studenty připravit na
cizojazyčnou komunikaci v oboru, komunikaci s pacientem, práci s odbornými materiály,
zdravotnickou dokumentací apod. Nabízí různorodý materiál, umožňující operativní výběr učiva podle
konkrétní potřeby příslušného kurzu, přehledně zpracovanou slovní zásobu, poslechové materiály,
četné impulzy pro tvůrčí jazykovou produkci studentů i dostatek příležitostí zopakovat a procvičit
gramatické učivo, jehož výběr je dán praktickými potřebami při cizojazyčné činnosti v oboru, a
nezapomíná se ani na rozvíjení písemného projevu.

Shared Teaching and Learning Through a Course Presenting in English
Čas:

14.00–14.30

Místnost:

UU-305

Typ:

TALK

Mgr. Denksteinová Markéta, Mgr. Zuzana Bezdíčková
(Jazykové centrum, Univerzita Pardubice)

The authors wish to address some issues of enhancing the students’ self-motivation via tailor made
course Presenting in English primarily created for academic staff and doctoral and master students of
the University of Pardubice which is presented as a two-day course where the collaborative learning
methods and techniques are stressed. The content of the course reflects the need analysis
questionnaire that was send to the future participants before the course.
The authors are going to present some e-instruments for improving effective language learning and
for achieving desired progress in the students’ communicative and cross-cultural competences. The
discussed instruments are related to the concepts of raising the students’ learner autonomy through
the concept of implementation of multimedia techniques as well as other e-supports into the
learning-teaching process. The three authors co-designed an e-learning course that serves as a
supportive material as well as specific handouts offering even more exercises and language practice.
The authors will provide practical insight in the problem issues and SWOT analysis based on hands-on
experience. Within the framework of the basic distinction between the concepts of teacher
centeredness and learner centeredness, some specific teacher roles and methods - especially the one
of facilitator and collaborative teaching - are prioritised.
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English For Students of Art (And Not Just Art)
Čas:

14.00–14.50

Místnost:

UV-116

Typ:

WORKSHOP

Mgr. Barbora Benešová, Richard Irons B.A.
(Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

In this workshop you will have a chance to get to know how content and language integrated
learning (CLIL) is applied to language courses for students in tertiary education. The practical
activities you are going to try are ready to be used in your classes. In fact, they are not just for art
students’ classes, but can be easily adapted to any applied language course. The main focus is put on
learning and practising vocabulary in a meaningful context. The innovation lies in their interactivity,
their combination of various learning strategies and, above all, their emphasis on the importance of
students’ individuality and motivation. Along with the activities for practicing vocabulary, students’
ability to make a good presentation of their work is strengthened.
The activities presented range between A2 and B2 level according to the Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR). The content is based on research into art topics
taught at the Institute of Art and Design. You will have a chance to try out some example activities
ready to be used in your own classes of art students or get suggestions on how to adapt them to fit
your needs.

Doplňkové elektronické materiály pro FAV, FEL, FST a FPR
Čas:

14.30–15.00

Místnost:

UV-115

Typ:

TALK

Ing. Zdeněk Vávra, PhDr. Hana Svobodová, Mgr. Lubor Šabacký, Mgr. Kateřina Sýkorová
(Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

Zpracování elektronických materiálů pro výuku německého jazyka se zaměřením na environmentální
problematiku vychází z požadavků firem na cílové kompetence zaměstnanců. Charakteristickým
rysem je interdisciplinární přístup a posilování komunikativních dovedností studentů, zejména
rozvíjení schopnosti shromažďovat, zpracovávat a různým způsobem předávat informace o
moderních technologiích, mobilitě v 21. století, zdravém životním stylu a ekonomických aspektech
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ochrany životního prostředí. Materiály kladou důraz na aktuální a zcela konkrétní příklady,
lingvoreálie, induktivní objevování pravidel a formulaci hypotéz, podporují autonomní učení.
Doplňkové materiály pro studenty technických fakult se zaměřují to, aby student mohl poskytnout
informace o studovaném oboru, aby uměl interpretovat grafy, statistiky a technická schémata, aby si
osvojil základy terminologie z oboru elektrotechniky, automobilismu apod. a aby se dovedl
orientovat v jednodušších odborných textech. Pozornost je věnována i základním gramatickým
strukturám, typických pro odborný technický jazyk.
Elektronický učební materiál "Němčina pro právníky" uvádí studenty do problematiky právnického
jazyka. Na základě didaktizovaných i autentických textů přibližuje jeho specifické prvky verbonominální vazby, užití pasíva apod. Součástí každé ze šesti kapitol je kromě práce s textem
(včetně produkce textů vlastních) věnována pozornost nácviku poslechu. Na něj navazují cvičení
rozšiřující schopnost ústního vyjadřování studentů, která stejně jako u psaných textů akcentují
odborný styl. Konkrétním obsahem jednotlivých kapitol jsou témata: vzdělávání právníků, právnická
povolání, základní rysy veřejného a soukromého práva, právo rodinné, dědické, pracovní.

Čeština pro stomatology (e-learningový kurz)
Čas:

14.30–15.00

Místnost:

UU-305

Typ:

TALK

Mgr. Dita Macháčková
(Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň)

Zahraniční studenti studující v anglickém programu na LF UK v Plzni mají češtinu jako cizí jazyk v
prvních dvou letech studia, při časové dotaci čtyři hodiny týdně. V prvním ročníku se studenti učí
základy češtiny přibližně na úrovni A1 a A2. Ve druhém roce se jejich komunikační schopnosti
prohlubují a klade se důraz na komunikaci s pacientem. Studenti stomatologie jsou proto
seznamováni s terminologií a frázemi, které je třeba si osvojit pro úspěšné zvládnutí preklinického
zubního lékařství ve třetím ročníku a pro kontakt s pacientem a lékařským personálem vůbec. Jelikož
neexistuje učebnice, která by se zaměřovala na stomatologickou problematiku češtiny pro cizince,
byla připravena e-learningová podpora, která supluje chybějící učebnici.
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LMS-based Courses for the Faculty of Electrical Engineering
Čas:

14.30–15.00

Místnost:

Předsálí UV-115, UV-116

Typ:

POSTER

Mgr. Jitka Hamarová, Mgr. Eva Adamcová
(Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

The activities presented range between A2 and B2 level according to the Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR). The content is based on research into art topics
taught at the Institute of Art and Design. You will have a chance to try out some example activities
ready to be used in your own classes of art students or get suggestions on how to adapt them to fit
your needs.

Dokonalá pomůcka při výuce NJ ve sféře dnešního terciárního
vzdělávání u oborů nefilologického směru
Čas:

15.30–16.00

Místnost:

UV-115

Typ:

TALK

Mgr. Tomáš Pozler
(Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové)

Cílem tohoto příspěvku je vytvořit přehled o nabízených učebnicích německého jazyka na českém
knižním trhu, podle kterých je v naší republice tento jazyk vyučován. Hlavní důraz je přitom kladen
nejen na názory vyučujících ale i studentů. Účelem tohoto výzkumu je tedy zjistit, zda se představy
vyučujících a studentů shodují nebo naopak liší a v takovém případě v čem. Důležitou součástí
příspěvku je také zmapování toho, zda je nabídka učebnic na našem trhu dostačující, zda jsou ve
výuce preferovány spíše učebnice našich nakladatelství nebo naopak nakladatelství zahraničních a
proč.
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Languages Autonomously
Čas:

15.30–16.00

Místnost:

UU-305

Typ:

TALK

Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková
(Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity, Brno)

We all know what it feels like to squeeze everything we want to cover into a 90-minute slot. Can you
imagine students taking the responsibility? Can you imagine that they could actually fulfill their
needs themselves? Can you imagine that their learning would take place outside the classroom and
without a teacher? I couldn´t. And then I went to University of Helsinki for an exchange programme
and I changed my mind. It is possible. I do believe now that the students can do it. Not on their own
and totally independently. That is not what autonomous learning is about as it does take the whole
teacher / counselor to assist. However, the students can do more than we and they think.
This seminar will introduce the concept of autonomous learning with both the theoretical
background and practical examples. It might be a useful approach for some of our students and some
of the teachers too. We are planning a research that will unveil students´ attitudes towards language
learning from the perspective of autonomy that will be discussed too.

Lékařská čeština pro cizince v interní propedeutice
Čas:

15.30–16.00

Místnost:

UV-116

Typ:

TALK

PhDr. Ivana Rešková, Ph.D.
(Centrum jazykového vzdělávání na LF, Masarykova univerzita, Brno)

Interní propedeutika je pro zahraniční mediky, studující v anglickém programu, první větší příležitostí
uplatnit získané komunikativní dovednosti v reálném rozhovoru s českým pacientem. Příspěvek
analyzuje komunikativní kompetenci medika ve 3. ročníku studia všeobecného lékařství. Pozornost je
také věnována propojení jazykové výuky s výukou klinických oborů.
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