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UČEBNICE

JAKÉ ZNÁTE?

JAKÉ POUŽÍVÁTE A PROČ?



PODLE ČEHO VYBÍRÁME UČEBNICI?

• atraktivita

• obsah

• obrázky, ilustrace, grafika

• gramatický přehled  

• množství cvičení, textů, gramatiky, … 

• nahrávky a doplňkové materiály 

• speciální zaměření 

• manuál pro učitele, metodická podpora 

• zkušenosti kolegů 

• finanční dostupnost / kopírovatelnost/ odolnost …

• jiné 



KRITÉRIA?

• k výběru učebnice 

• k hodnocení a práci s učebnicí 



ANALÝZA UČEBNIC
Cunningsworth (1995)

- proces výběru učebnice pro kurz

Ur (1999)

- učebnice ano / ne, příprava vlastních výukových materiálů

Harmer (2008) 

- kritéria výběru, fáze vybírání …

Hádková (2008)

- evaluace učebních materiálů

Sikorová (2007)

- hodnotící rastry 

Průcha (1998)



VÝBĚR UČEBNICE: klíčové podmínky

• cílová skupina

• typ kurzu

• učební situace

• potřeby studentů 

• učitelovy záměry s knihou

o doma

o v zahraničí 
o proč češtinu potřebují 

o cizí jazyk, druhý jazyk, mateřský jazyk, ….

o jak často, kde se učí, …

o kniha jako zábava, doplnění, zdroj, reference, hlavní bod výuky, ….

o pracovní listy ANO / NE,  jako doplnění, zdroj, hlavní opora výuky, … 



OBECNÁ KRITÉRIA: např.

• cíl a přístup

• vzhled a organizace 

• jazyk 

• řečové dovednosti 

• témata 

• metody 

• praktické záležitosti 



Kniha používá zprostředkovací jazyk

Probíraná / používaná gramatika odpovídá dané úrovni A1, A2, B1, B2, (C1)

Gramatika se prezentuje komplexně

parcelovaně

funkčně

Výklad gramatiky klade důraz na gramatickou formu (jak se to tvoří)
použití a význam (co to znamená, 
kontext)

jazykovou funkci (kdy to potřebuju)

Jazykové (gramatické jevy) se vykládají lineárně

spirálovitě

ad hoc

Slovní zásoba odpovídá úrovni

odpovídá tématu lekce

je svým množstvím relevantní

je rozdělena na základní a rozvíjející

Kniha obsahuje sekce/sekci zaměřenou na výslovnost

- pokud ano průběžně
na začátku / na konci jako samostatný 
blok



UKÁZKA: variabilita přístupů k prezentaci gramatických jevů

No other issue has so preoccupied theorists and practitioners as

the grammar debate, and the history of language teaching is

essentially the history of the claims and counterclaims for and

against the teaching of grammar. Differences in attitude to the

role of grammar underpin differences between methods, between

teachers, and between learners.

Thornbury, S. (1999). How to Teach Grammar. Harlow: Longman, p. 14.



|HISTORIE 1|

• 1968 Sova: A Practical Czech Course for English Speaking Students

• 1970 Šára, Šárová, Bytel: Čeština pro cizince (Czech for English
Speaking Students)
▪snaha o redukci a zpřístupnění morfologie (Poldauf – Šprunk)

▪ horizontální členění pádů

▪pořadí pádů

▪4 třídy prézentu ….

X   1) rezervovaný postoj bohemistiky 

2) navyklost učitelů na tradiční postupy 



|HISTORIE 2| 

Hronová – Turzíková: Čeština pro cizince  (1983) 

Rešková – Pintarová: Communicative Czech (1995)

Elementary
Intermediate

Čechová a kol.: Do you want to speak Czech? 

(1994)



|UKÁZKY|

REŠKOVÁ – PINTAROVÁ: 

COMMUNICATIVE CZECH 

ELEMENTARY

IMPERATIV 10



|UKÁZKY|

HRONOVÁ – TURZÍKOVÁ  

ČEŠTINA PRO CIZINCE 

GENITIV L9



|UKÁZKY|

HRONOVÁ – TURZÍKOVÁ  
ČEŠTINA PRO CIZINCE 

GENITIV L9



|UKÁZKY|

HRONOVÁ – TURZÍKOVÁ  
ČEŠTINA PRO CIZINCE 

GENITIV L9



|UKÁZKY|

ČECHOVÁ A KOL.:

CHCETE MLUVIT 

ČESKY?

GENITIV L4, L8



ČECHOVÁ A KOL.:
CHCETE MLUVIT 
ČESKY?

GENITIV L4, L8



|21. STOLETÍ|
Kestřánková a kol.: 

Čeština pro cizince B1 
(2010) 

Holá: Česky krok za 
krokem (2016)

Štindl: Easy Czech 
(2008)

Cvejnová: Česky, 
prosím (2008)

Holá a 
Bořilová: 

Česky krok za 
krokem 2 

(2009)

Štindlová a 
kol.: Česky v 
Česku 
(2008) 

Cvejnová: 
Česky, 
prosím 

(Start, II, III) 
(2008)

Kestřánková a 
kol.: Čeština 
pro cizince  
A1/A2, B2 

(2017, 2010) 



|PREZENTACE gramatiky |

Rešková – Pintarová
Communicative Czech 
KOMPLEXNOST

Kestřánková (a kol.)
Čeština pro cizince  

- explicitní znalost
- analytický přístup 
- řečové dovednosti 

- maximalismus



KESTŘÁNKOVÁ a kol.
ČEŠTINA PRO CIZINCE B1

IMPERATIV  L3

UKÁZKY





Hronová – Turzíková
Čeština pro cizince 
KROKOVÁNÍ 

Holá 
Česky krok za 
krokem

- komunikačně-lexikální přístup
- tematický kontext 
- významová jednotka

- segmentace

|PREZENTACE gramatiky |
Rešková – Pintarová
Communicative Czech 
KOMPLEXNOST 

Kestřánková a kol.
Čeština pro cizince

- analytický přístup 
- explicitní znalost
- řečové dovednosti 

- maximalismus



|UKÁZKY|

HOLÁ 

ČESKY KROK ZA KROKEM

LOKÁL  L6



|UKÁZKY|

HOLÁ 
Česky krok za 
krokem

LOKÁL  L6



HOLÁ 
ČESKY KROK ZA KROKEM

KONDICIONÁL  L13



PARCELACE

Štindl
Easy Czech

- induktivní / deduktivní 
prezentace

- gramatika jako prostředek 
komunikace

- povědomí o systému

- parcelát

|PREZENTACE gramatiky|



ŠTINDL:

EASY CZECH ELEMENTARY

GENITIV L7, 10, 12



ŠTINDL:

EASY CZECH ELEMENTARY

GENITIV L7, 10



PARCELACE

Štindl
Easy Czech

- induktivní / deduktivní 
prezentace

- gramatika jako prostředek 
komunikace

- korpus

- parcelát

|PREZENTACE gramatiky|

JAZYKOVÁ FUNKCE 

Cvejnová
Česky prosím

- funkčně-nocionální sylabus
- jazyková funkce (SERR)
- Can do statements
- konkurence forem

- exponent jazykové funkce 



CVEJNOVÁ: ČESKY, PROSÍM II

GENITIV



PARCELACE

Štindl
Easy Czech

- gramatika jako prostředek 
komunikace

- induktivní / deduktivní 
prezentace

- korpus
- parcelát

JAZYKOVÁ FUNKCE 

Cvejnová
Česky prosím

- jazyková funkce (SERR)
- Can do statements
- konkurence forem
- exponent jazykové funkce 

KOMPLEXNOST 

Kestřánková a kol.
Čeština pro cizince

- explicitní znalost
- analytický přístup 
- řečové dovednosti 
- maximalismus

KROKOVÁNÍ 

Holá 
New Czech Step by Step 

- komunikačně-lexikální přístup
- tematický kontext 
- segmentace



|DALŠÍ ASPEKTY VÝKLADU GRAMATIKY V UČEBNICÍCH|
ZPŮSOB PŘÍSTUPU K VÝKLADU A NABÝVÁNÍ NOVÝCH ZNALOSTÍ

INDUKTIVNÍ – studenti vytvářejí pravidlo = skládají, objevují 

DEDUKTIVNÍ – studenti dostanu pravidlo = analyzují, aplikují 

TYPY TEXTŮ 

AUTENTICKÉ nebo adaptované

DIDAKTICKÉ  = často gramaticky zatížené

TYP ÚLOH A ZPŮSOB JEJICH ZADÁNÍ 

KONTEXTUÁLNÍ = praktické, funkční 

GRAMATICKÉ 

TERMINOLOGIE 

EXPLICITNÍ 

JEN NUTNÁ / REFORMULOVANÁ 

UPOZADĚNÁ



MATERIÁLY PRO DĚTI



DOMINO









LEVOU 

ZADNÍ







UČÍME SE

(NEJEN)

ČESKY













karty + pracovní listy

https://www.inkluzivniskola.cz/content/obrazove-karty-k-tisku-ceska-abc
https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/pracovni_listy_ke_kartam_pismen.pdf


inkluzivní škola

portál NIDV

Prázdninová škola češtiny

Hezky česky

karty písmen

aplikace click4czech

https://www.inkluzivniskola.cz/ucebnice-nectenari-zacinajici-ctenari
http://cizinci.nidv.cz/metodiky/
https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/prazdninova_skola_cestiny_1.pdf
https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/taborkova_hezky_cesky_0.pdf
https://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/karty-pismen-k-tisku-0
https://www.click4czech.cz/app/


ZÁSADY

• (vnitřní) gramatiku si student osvojuje

1. postupně
• metafora zdi / zahrady (rašícího stromu)



ideální představa učitele

reálný výsledek





ZÁSADY
• (vnitřní) gramatiku si student osvojuje

1. postupně
• metafora zdi / zahrady (rašícího stromu)

2. v kontextu (tj. tak, jak jazyk skutečně používáme)
◦ slovní zásobu a fráze v kontextu témat a situací

◦ např. při nakupování, v dopravě, při domlouvání schůzky

◦ gramatiku minim. v kontextu věty a při spojování slov

◦ to je pán, káva pro pána, mluvím o pánovi (nikoli samotné pán, pána, pánovi)

◦ bez mladého pána, bez mladé paní, za mladou paní (nikoli pouze mladého, 
mladou)

◦ bez významu a kontextu nedávají samostatné tvary smysl ani rodilým mluvčím 
(jen tvary a jejich použití souvisí s ostatními slovy ve větě)



ZÁSADY

• prezentujeme jazykové prostředky v kontextu situací, vět a frází

• nechceme od studenta hned ucelenou znalost jazyka a celého jeho 
systému

• nepředpokládáme u cizince jazykový cit pro češtinu jako u rodilých 
mluvčích



ZKUSTE SI …

• jak, proč a kdy budete / můžete řešit imperativ?

• jak budete řešit téma orientace ve městě, resp. toto téma 
ve vztahu ke gramatice?

• jak si poradíte z otázkami
o a kdy mám teda používat SI a kdy SE? 

o a proč je v ledničce a ne v ledničke?



Děkuju za pozornost ☺


