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ÚVOD

METODY

ZÁVĚRY

ZDROJE

VÝSTUPY

Znalost obsahu
=

jedna ze základních kategorií
znalostní báze učitelství

(Shulman, 1987)
nezbytná pro rozvoj příslušných

didaktických
znalostí obsahu

ALE!
této pedeutologické problematice se věnuje

jen velmi malá pozornost
(viz např. Píšová & Duschinská, a kol.; 2011)

↓
Lingvistika

=
Doménově specifická věda,

prostřednictvím které
lze rozvíjet didaktiku cizích jazyků

(Ries, 1988)

formální a praktické znalosti
této disciplíny (Janík, 2005)

↓
komunikační kompetence

=
znalosti a schopnosti k užívání cizího jazyka
(Hymes,1972, in Richards & Rodgers, 2001)

Cíle:
1. přispět k poznání toho, vlastněco

konstruuje oborovou, tj. obsahovou
znalost studentů učitelství anglického
jazyka,

2. zjistit, zda vůbec, a v jaké míře jsou
zvědomovány oborové znalosti
studentů učitelství anglického jazyka.

?
1. CO KONSTRUUJE

OBOROVOU/OBSAHOVOU ZNALOST
STUDENTŮ OBORU

ANGLICKÝ JAZYK – SPECIALIZACE
V PEDAGOGICE

↓

– korespondují cíle a obsahy předmětů
lingvistického a komunikačního modulu
s požadovanou mírou rozvoje komunikační
kompetence (podle Společného evropského

referenčního rámce, dále jen Rámec)?

– jaká je míra shody plánovaného kurikula
u vybraných předmětů s tímto

obecným cílem oboru
(viz Vzdělávací cíle oboru)?

↓

obsahová analýza sylabů
vybraných předmětů příslušných modulů:

a) lingvistický modul (znalosti o jazyku);

b) komunikační modul (schopnost
jazyk používat)

Lingvistický modul (LING. MOD.)
ak. rok 2012/13:
– Úvod do studia jazyka (STJA)
– Fonetika a fonologie (FONA)
– Morfologie 1 (MFA1)

ak. rok 2013/14:
– Morfologie 2(MFA2)
– Syntax I (SYN1)

Komunikační modul (KOM. MOD.)
ak. rok 2012/13:
– Jazyková cvičení 1-2 (JCA1-2; CEFR

B2-B2+)
– Mluvený projev 1 (MLA1; CEFRB2)
– Prezentační dovednosti pro učitele

(PREZU)

ak. rok 2013/14:
– Jazyková cvičení 3-4 (JCA3-4; CEFR

B2+-C1)
– Písemný projev 1-2 (PSP1-2;

CEFRB2-B2+)

?
2. DOCHÁZÍ, PŘÍPADNĚ V JAKÉ MÍŘE,

KE ZVĚDOMOVÁNÍ OBOROVÝCH
ZNALOSTÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ

ANGLICKÉHO JAZYKA
↓

– dochází k rozvoji komunikační
kompetence?

– dochází ke zvědomování teoretických
znalostí o jazyku prostřednictvím

jeho používání?
↓

korelace výsledků testů a zkoušek:

a) korelace přijímacích zkoušek
a zkoušky jazykové způsobilosti;
b) korelace (výsledkyteoretických

zkoušky Morfologie 2-MFA2)
a praktických (výsledky zkoušky

jazykové způsobilosti-gramatická část)
znalostí studentů

Vzorek:
19 studentů, zahájení studia v ak. roce
2012/13, v roce 2013/14 – po absolvování
JCA4 – skládají zkoušku jazykové
způsobilosti

1. Obsahová analýza sylabů

Kompetence
KOM. MOD. LING. MOD.

12/13 13/14 12/13 13/14

lingvistické 4 4 3 2

sociolingvistické* 3 3 0 0

pragmatické* 4 4 1 1

Tab. 1: Analýza sylabů předmětů vybraných
modulů (podle předmětů)

*V této studii neuvažujeme implicitní rozvoj
sociolingvistiky a pragmatiky v rámci dalších
studijních předmětů. Tyto aspekty
komunikační kompetence jsou navíc
explicitně rozvíjeny v lingvistickém modulu
navazujícího magisterského studia
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Graf 1: Analýza předmětů kom. a ling.
modulu z hlediska ling. komp. podle výskytů

2. Korelace výsledků testů a zkoušek
a) Korelace výsledků přijímacích zkoušek
a zkoušky jazykové způsobilosti

Hypotéza:
Ve všech vybraných aspektech

komunikační kompetence dojde k jejich

rozvoji v průběhu studia.

Přijímací zkouška

Poslech Čtení Gram.

Poslech 0,002309 0,344418 0,282084

Čtení 0,128167 0,116641 0,480652

Gram. 0,08409 0,201532 0,476631

b) Korelace výsledků zkoušky
Morfologie 2 a zkoušky jazykové
způsobilosti – gramatická část

Hypotéza:
Pokud má student dobré teoretické znalosti

(výsledky zkoušky Morfologie 2),

je u zkoušky jazykové způsobilosti úspěšný

i v gramatice.

Výsledek:
p-hodnota vztahu MFA2 a gramatiky při
hladině významnosti 1% statistickynení
významná (0,800214).

Tab. 2: p-hodnota při hladině
významnosti 1%

1. Plánované kurikulum (2012 – 2014)
Komunikační modul

↓
důraz na celkový rozvoj komunikační

kompetence,
akcent na produkci

Lingvistický modul
↓

důraz na lingvistické kompetence, akcent
na recepci (*)

=
je podporován rozvoj všech složek

komunikační kompetence

2. Zvědomování znalostí
a) statisticky významný vztah

pouze u poslechu

b) teoretické znalosti o jazyku se
v oblasti gramatiky explicitně nepromítají

do jeho praktického používání.

Prostor pro další zkoumání v oblastech:
– rozvoje komunikační kompetence

v oblasti produktivních dovedností;

– prohlubování poznatků v oblasti
transformace teoretických znalostí
do znalostí praktických
(např. prostřednictvím videostudií
mikrovyučování studentů).
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