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- druhý vs. cizí jazyk  
- druhý jazyk = není mateřský, ale zároveň slouží ke komunikaci v běžném 
životě (Cvejnová, 2010) 

- další jazyk – z hlediska pořadí nemusí být jazykem druhým, ale i třetím, 
čtvrtým 

- zkouška pro trvalý pobyt A1 zahrnuje slovní zásobu praktickou pro život v 
ČR, která ale v běžných učebnicích ČCJ není (např. šroubovák)

Druhý jazyk



komunikační jazyk (basic interpersonal communicative skills, BICS) 
- jazykové dovednosti potřebné ke každodenní komunikaci 
- trvá asi 2 roky 

akademický jazyk (cognitive academic language proficiency, CALP) 
- více abstraktní 
- 5-7 let (a často i víc)

Osvojování akademického jazyka (Cummins, 2000) 



- naučí se děti do 6 let (mateřský jazyk) 
- děti s OMJ po 2 letech v prostředí školy 

- důležitý je kontext (SZ více konkrétní) 
- žáci se mnoho naučí jen tím, že jsou vystaveni cizojazyčnému prostředí

Komunikační jazyk



- nejde pouze o dichotomii mluvený vs. psaný jazyk 
- akademický jazyk zahrnuje i jazyk mluvený 
- nejde jen o specifickou slovní zásobu (termíny), ale i o to, jak jsou jazykové 

prostředky zorganizovány v kontextu 
- syntaktické prostředky (např. pasivum) 
- prostředky sloužící ke kohezi (např. diskurzivní konektory – úvodem, v závěru, 

hlavním důsledkem, jinými slovy, řečeno apod.) 
- minimální pomoc kontextu, větší zapojení kognitivních procesů

Akademický jazyk



- korpusová analýza akademického jazyka (Corson, 1993, 1995, 1997) 

- akademická angličtina sestává převážně ze slov řecko-latinského původu 
(např. component, context, criterion, data, focus, hypothesis)  
- běžná komunikační angličtina z anglosaské slovní zásoby 
(např. time, people, year, work, children, life, something) 

- nerodilí mluvčí potřebují načíst více akademických textů a mluvit o svém 
porozumění textu

Rozdílnost slovní zásoby



- frekvenční analýza slovní zásoby 3 učebnic 2. ročníku ZŠ 
- čeština, matematika, prvouka 
- výsledky: SZ překvapivě široká a komplexní 
- SZ žáků bude ještě širší: učitel(ka), žáci, rodina, další sociální prostředí 
- pouze učebnice: téměř 3000 různých slov 
- necelá polovina (47%) se vyskytuje pouze 1x 
- Otázka: Ovládají žáci skutečně tuto SZ? Záleží na učiteli/učitelce. 
- pro děti s OMJ navrhují stanovit minimální SZ

Analýza slovní zásoby žáků 2. ročníku ZŠ (Vykoukalová, Anděl, 
Johnová, 2019)



Jazykové úrovně podle SERRJ

Cílové úrovně: 
komunikační jazyk – prahová úroveň B1  
(samostatný uživatel) 
- gramatika na úrovni B1: všechny pády v sg. i pl., všechny slovesné časy, slovesný vid, 

kondicionál, imperativ, pasivum, stupňování adjektiv a adverbií, časové a podmínkové věty 

- témata: osobní údaje, dům a domácnost, volný čas, cestování, vztahy mezi lidmi, cestování, 
vzdělání, zdraví, nákupy, jídlo a pití, služby, hledání cesty, jazyk, počasí ad. 

akademický jazyk – min. C1 (zkušený uživatel) 
- rozumí náročnějším textům i beletrii, umí napsat text o složitých tématech 

- vyjadřuje se plynně bez hledání výrazů, dokáže jazyk využívat pro společenské i studijní účely



- věková skupina 14–18 let 
- žáci, kteří dokončili ZŠ v zemi původu 
- každý rok 2 třídy (10–14 žáků ve třídě) 
- školní rok 2019–2020 již 4. běh 
- výuka září-prosinec: čeština jako druhý jazyk (úroveň A1–A2 – základní 

komunikační témata, 360 hodin) – učebnice Levou zadní 1 
- výuka leden-červen: ČDJ společně se základní terminologií z předmětů ZŠ 

(úroveň B1 aktivně, B2 pasivně, 720 hodin) – učebnice Levou zadní 2 (pilotní)

Roční přípravný kurz ke studiu na SŠ



Příklad dialogu z Levou zadní 2 (komunikační jazyk)



Příklad textu z Levou zadní 2 (komunikační jazyk)



Příklad akademického textu z Levou zadní 2



Ukázky aktivit psaní z Levou zadní 2



- celkem 12 lekcí 
- každá lekce má 4 části (mohou se vyučovat po sobě i současně): 

A. opakování a rozšíření SZ úrovně A2 (základní konverzační situace) 
B. téma jazykové úrovně B1 (čtení, psaní, mluvení, poslech + gramatika, 

která souvisí s tématem) 
C. systematická gramatika (komplexní gramatické jevy) 
D. odborná část (základní témata z 8 předmětů ZŠ)

Koncepce učebnice Levou zadní 2



- pro zvládnutí akademického jazyka, který se používá ve školním prostředí, 
potřebují žáci s OMJ mnohem více času než pro běžnou komunikaci 

- trvá to min. 5 let 
- akademický jazyk není jen odborná slovní zásoba, ale také jazykové prostředky 

sloužící k organizaci textu 
- jedná se o psaný, ale i o mluvený jazyk 
- pro jeho úspěšné osvojení potřebují: 
- 1. jazykovou podporu – výuka ČDJ (komunikační jazyk min. A2, ideálně B1) 
- 2. stanovení minimální slovní zásoby (akademický jazyk)
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