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Úvod

Komu je kniha určena 
Stejně jako lékaři, právníci, ekonomové či IT specialisté, i učitelé potřebují v rám-
ci své profesní komunity efektivně komunikovat v cizích jazycích, a to především 
v angličtině. Zatímco výuka angličtiny pro učitele všeobecně vzdělávacích před-
mětů má na některých vysokých školách v České republice již desítky let trvající 
tradici, publikace, která by pojednávala o tomto typu anglického jazyka pro spe-
cifické účely (ESP – English for specific purposes), dosud na našem trhu chyběla. 
Cílem této odborné knihy je zaplnit pomyslné bílé místo a kromě praktického 
dopadu na čtenáře rovněž napomoci, aby se angličtina pro učitele v českém pro-
středí plnohodnotně etablovala v rámci rodiny ESP.

Publikace se zaměřuje jak na odborný, tak na profesní anglický jazyk pro uči-
tele. Její obsah je určen široké pedagogické veřejnosti, především studentům stře-
doškolských a vysokoškolských pedagogických oborů či praktikujícím učitelům 
v primárním a sekundárním stupni vzdělávání. Tedy těm, kteří si již osvojili zá-
klady pedagogiky a rádi by penzum znalostí rozšířili o anglickou terminologii. 
Kniha tak primárně nemíří na vyučující angličtiny, ale na všechny učitele, kteří 
o své praxi výuky nejrůznějších všeobecně vzdělávacích předmětů potřebují v an-
gličtině komunikovat.

Anglický jazyk pro specifické účely
Anglický jazyk pro specifické účely je odborným jazykem určité profesní komu-
nity, jejíž členové aspirují na dosažení tzv. funkční gramotnosti, tedy osvojení si 
oborově vymezených komunikačních interakcí a praktik. Toto pojetí, které pře-
konává tradiční dělení na rodilé a nerodilé mluvčí, dokáže lépe uchopit různo-
rodost uživatelů angličtiny jako cizího jazyka z hlediska jejich profesní profilace 
a flexibilně reagovat na potřeby jednotlivých oborů lidské činnosti (Nickerson, 
2013, s. 447). 

Proces ustanovení odborného jazyka coby typu ESP obvykle obnáší vymezení 
vybrané diskurzní komunity a identifikaci konkrétních cílových situací, v nichž 
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daná profesní skupina anglický jazyk používá. V případě této publikace máme za 
to, že učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů využijí angličtinu v rámci mlu-
vené a psané komunikace s nečesky hovořícími žáky, rodiči a kolegy; při studiu 
odborné mezinárodní literatury týkající se pedagogiky a speciální pedagogiky; 
v rámci účasti na mezinárodních pedagogických konferencích či na zahraničních 
výukových pobytech.

Na základě zmapování těchto situací jsou pak vytyčeny komunikační potře-
by daného společenství. Je např. stanovena proporce využívání receptivních ře-
čových dovedností (poslech, čtení) vs. těch produktivních (psaní, mluvení) a je 
specifikována nejčastější slovní zásoba ke zvládnutí těchto situací. Výsledný popis 
ESP může zdůrazňovat sociolingvistickou komponentu komunikační kompeten-
ce učitele, kam lze například zařadit použití adekvátního stupně zdvořilosti či for-
málnosti při vedení rozhovorů s rodiči při třídních schůzkách, zatímco jiné pojetí 
ESP může upřednostňovat čistě lingvistické hledisko a v jeho rámci se soustředit 
na typickou slovní zásobu (viz členění komunikační kompetence podle Společ-
ného evropského referenčního rámce pro jazyky, dále jen SERRJ) (online zdroj 
Council of Europe, 2018; 2001). Autorky zvolily převážně lingvistické hledisko se 
zaměřením na lexikum, respektive odbornou terminologii, která je prezentována 
v rámci tematicky koncipovaných částí. 

Pojetí a struktura publikace
Svým formátem má předkládaná publikace ambici stát se terminologickým prů-
vodcem učitele v rámci každodenního výkonu povolání, stejně jako potřebnou 
jazykovou příručkou v průběhu jeho celoživotního, formálního i neformálního, 
vzdělávání. 

Kniha je členěna do tří hlavních částí. V centru jejich pozornosti je odborná 
pedagogická terminologie primárně zaměřená na odborné koncepty týkající se: 

1) vybraných témat pedagogiky, 
2) problematiky vzdělávání žáků se speciálními potřebami, 
3) otázek profesního rozvoje pedagogů. 

První část nabízí průřez klíčovými pedagogickými tématy a čtenáři blíže před-
staví koncepty, jako např. vzdělávací systém, kurikulum či výukové metody, které 
vytvářejí kontext běžného profesního života učitele. Vzhledem k integraci žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol podává druhá část přehled 
hlavních typů těchto potřeb a opatření podporujících vzdělávání těchto žáků. 
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Třetí část se zabývá společenským postavením učitelství a otázkami jeho profesi-
onalizace, většinovou pozornost však věnuje učiteli jednotlivci. V tomto ohledu 
upozorňuje na možnosti učitelova profesního rozvoje, plusy i mínusy spojené 
s hodnocením kvality učitelské činnosti a neopomíjí ani fakt, že se učitelství coby 
pomáhající profese vyznačuje mimořádně zátěžovými pracovními situacemi. 

Jádrem jednotlivých částí jsou česky psané přehledové texty, které předkládají 
anglické ekvivalenty základní české terminologie vztahující se k jednotlivým té-
matům. Zároveň je čtenáři nabídnuta užitečná anglická obecná slovní zásoba, jež 
pomáhá termíny zasadit do kontextu a čtenáři umožňuje danou problematiku 
v angličtině lépe popsat. Překladové ekvivalenty jsou do hlavního textu publikace 
vepsány kurzívou v závorkách. Překladový ekvivalent je v rámci každé ze tří částí 
použit vždy jednou, při dalším výskytu českého výrazu v dané části již zmíněn 
není. 

Kromě kurzívy je v knize použito tučné písmo, jímž jsou zvýrazněny hlavní 
koncepty v českém textu. Cílem tohoto zvýraznění je pomoci čtenáři se v českém 
textu zorientovat a vytvořit si základní pojmovou mapu.

Co se týče odborného názvosloví, je potřeba zmínit jeden konkrétní příklad. 
Pro učícího se jedince používá angličtina rozličné výrazy, nejčastěji student (stu-
dent), pupil (žák) a learner. V českém textu publikace používáme pro osobu v roli 
vyučovaného na základní a střední škole výraz žák, výraz student je vyhrazen 
kontextu vyšších odborných a vysokých škol. V situaci, kdy tato publikace pra-
cuje s původním materiálem obsahujícím výraz learner, je případný překladový 
ekvivalent zvolen na základě výše uvedeného přístupu. 

Nejdůležitější slovní zásoba je shrnuta také ve dvojjazyčném slovníčku v závě-
ru publikace, který vedle odborné terminologie, např. dyslexia, obsahuje rovněž 
slovníková hesla doplněná o kolokující výrazy rozdělené podle slovních druhů. 
Členitější hesla mají následující strukturu: hesla první úrovně – bez odrážky, 
podhesla první úrovně – symbol černého puntíku, hesla druhé úrovně – symbol 
kroužku, podhesla druhé úrovně – symbol šipky:

programme – program
•  intervention ~ intervenční program

° educational programme – vzdělávací program
▶  framework ~ rámcový vzdělávací program; 

general ~ všeobecný vzdělávací program; 
school ~ školní vzdělávací program;  
vocational ~ odborný vzdělávací program
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Každé představené téma je v rámci části a dílčích kapitol doplněno o soubor 
praktických cvičení, která se zaměřují především na rozvoj slovní zásoby a ob-
sahem často poukazují na příklady dobré praxe související s daným tématem. 
Předpokladem pro efektivní práci se cvičeními je znalost anglického jazyka na 
úrovni B2, případně B2+ či C1 podle SERRJ. Při volbě typů cvičení se autorky 
držely osvědčených formátů, které se pro úroveň B1 a B2 podle SERRJ využívají 
v testech jazykové způsobilosti či v jazykových učebnicích vydávaných předními 
světovými univerzitami zaměřujícími se na výuku angličtiny coby cizího jazyka 
(Cambridge, Oxford a jiné). Konkrétně se jedná o cvičení pracující s lexikem 
v rámci věty nebo na úrovni textu. 

Patří sem:
• slovotvorba (word formation), jejímž cílem je doplnit větu slovem odvozeným 

ze slova v závorce pomocí předpony a/nebo přípony;
• doplňování chybějících slov do textu (gap-fill), kde si uživatel vybírá z nabíd-

ky výrazů; 
• výběr výrazu z více možností (multiple choice), kdy kritériem je lexikální 

vhodnost (doplňovaný výraz musí tvořit ustálené slovní spojení s vybranými 
výrazy ve zbytku věty); gramatická přesnost (svým tvarem musí výraz zapadat 
do původní věty, musí se např. pojit s danými předložkami, odpovídat grama-
tickým číslem apod.) a důležitost výrazu pro plynulost a význam textu jako 
celku; 

• cvičení zaměřená na přiřazování (matching) výrazů, které tvoří správnou 
kolokaci neboli slovní spojení; odborných výrazů a jejich definicí; textových 
odstavců a jejich dílčích nadpisů; konceptů a jejich příkladů; 

• tzv. otevřený cloze test (open cloze test), kdy jsou do textu vkládána chybějící 
slova. Toto cvičení nejčastěji prověřuje znalost tzv. funkčních slov, která plní 
zejména gramatickou funkci, a kohezních prostředků, tedy prostředků textové 
návaznosti; 

• porozumění textu (reading comprehension), kdy čtenář odpovídá na otevřené 
otázky na základě obsahu daného textu;

• pravdivé či nepravdivé výroky (true or false statements), kdy se určuje, zda je 
daný výrok přesnou reformulací obsahu textu či nikoliv. 

Výhodou publikace, která je adresována čtenářům kompetentním ve dvou jazy-
cích, je zařazení cvičení zaměřených na identifikaci překladových ekvivalentů 
mezi češtinou a angličtinou a uvedení společného anglicko-českého terminolo-
gického a kolokačního slovníčku na konci knihy.
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Angličtina pro pedagogy, nikoliv pedagogika v angličtině 
Ačkoliv jsou základní oborové znalosti, v případě této publikace pedagogiky, pro 
autory v oblasti ESP nutností, je třeba mít na paměti, že takovýto autor by se 
neměl stavět do role oborového experta, a to dokonce ani v situaci, kdy je v dané 
oblasti formálně kvalifikován. Vedle nutnosti vypořádat se s náročným odborným 
obsahem je především potřeba směřovat k naplnění základního cíle, kterým je 
zvýšení komunikační kompetence uživatelů publikace v konkrétní oblasti ESP. 

Zároveň je však nutné podotknout, že vedle komunikačního hlediska zúročují 
autorky v rámci knihy i své vlastní pedagogické zkušenosti. Věříme, že prakti-
kující učitel nebo student učitelství, jimž zejména je tato publikace určena, tento 
přístup ocení. 

 Autorky
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Tato část podává přehled vybraných klíčových konceptů a principů vzdělávací-
ho procesu spolu s jejich anglickými ekvivalenty. Tematicky postupuje od obec-
nějších, teoretičtěji zaměřených pedagogických témat k tématům více specific-
ky a prakticky zaměřeným. V jejich rámci je mimo jiné důraz kladen na rozvoj 
profesních komunikačních kompetencí v angličtině, které jsou součástí výkonu 
pedagogického povolání. Čtenář je nejdříve informován o vzdělávacím systému 
a kurikulu. Dále jsou představeny principy pro sestavení plánu vyučovací hodiny, 
hlavní výukové metody, metody hodnocení, principy řízení třídy a časté výchovné 
problémy žáků. Jelikož se i v českých školách může učitel setkat s nečesky hovo-
řícími rodiči, v závěru části jsou uvedeny základní zásady efektivní komunikace 
s rodiči v angličtině.


