
Metodika k zavedení EJP do výuky NJ 

 

Cílem Evropského jazykového portfolia je názorně a podle mezinárodně 

stanovených srovnatelných kritérií informovat toho, kdo se učí cizí jazyk, o jeho 

jazykových dovednostech a interkulturních zkušenostech a vytvořit dokument, 

ve kterém mu bude uvedena a potvrzena určitá úroveň osvojení cizího jazyka. 

Základní myšlenkou je, že se jedná o instrument, který je vlastnictvím toho, kdo 

se cizí jazyk učí. Jedině on má také právo do EJP zapisovat a evidovat své 

pokroky. 

Jazykové portfolio má tři tradiční součásti: jazykový pas, jazykový životopis a 

soubor dokumentů a prací. Zatímco jazykový pas podává přehled o aktuální 

úrovni jazykových znalostí v různých cizích jazycích a vykonání jazykových 

zkoušek včetně seznamu kritérií k sebehodnocení a stručného popisu 

jednotlivých úrovní, informuje jazykový životopis o procesu učení a vyučování  

cizích jazyků a obsahuje velmi podrobný popis jednotlivých jazykových úrovní.  

Soubor dokumentů a prací má formu individuálních prací různého charakteru, 

které dokládají dosažené výsledky. Sem patří také různé diplomy, vysvědčení a 

certrifikáty. 

Protože práce s jazykovým portfoliem je osobní záležitostí a zanášení výsledků 

učení ryze subjektivní věcí žáka/studenta, rozhodli jsme se v aktivitě KA5 

projektu Littera vytvořit produkt, který by vyhodnotil výsledek práce a žákům a 

studentům pomohl objektivně nahlížet na dosaženou úroveň jejich učení. 

Pozornost jsme věnovali nácviku a kontrole dovednosti čtení s porozuměním a 

poslechu s porozuměním, pro něž se obzvláště hodí elektronická forma 

(zapojení moderní výukové techniky, možnost postupu vlastním tempem, 

možnost volby tématu, bez nutnosti zásahu vyučujícího, možnost opakování 

atd.).  Z těchto důvodů vznikla obsáhlá databáze textů a testů, jež jsou 

k dispozici na webové stránce ika.uhk.cz 

 

 

 



 

Zapojení EJP do výuky: 

Přestože autoři EJP zdůrazňují, že EJP je vlastnictvím žáka/studenta a 

upřednostňují individuální práci s tímto nástrojem, je potřeba naučit 

žáky/studenty s EJP pracovat. Proto je zapotřebí zařadit práci s EJP rovněž 

do hodin přímé výuky, aby si žáci/studenti navykli na sebehodnocení svých 

výkonů a jejich zaznamenávání do dokumentu. Kromě toho elektronická 

databáze textů vhodně doplňuje a rozšiřuje učební materiály. Výhodou 

zařazených textů je jejich aktuálnost, stručnost, přizpůsobení věku a úrovni 

žáků/studentů, případně namluvení textů rodilými mluvčími mladé generace. 

 

A. Postup při zavádění EJP do výuky: 

- Uvedení EJP v hodině cizího jazyka, doporučení vhodné věkové varianty a 

jazykové úrovně, seznámení s papírovou i elektronickou verzí. 

- Provedení instruktáže k jednotlivým částem portfolia a vysvětlení zásad 

sebehodnocení výkonu žáka/studenta. 

- Vyplnění základních údajů do Jazykového pasu (jméno, mateřský jazyk, další 

jazyky, přehled o studiu jazyků a interkulturních zkušenostech, případně 

osvědčení a diplomy). 

- Stručné vysvětlení tabulky sebehodnocení jednotlivých dovedností. 

- Prezentace elektronické databáze textů pro čtení s porozuměním a poslech 

s porozuměním na ika.uhk.cz.  

 Návod pro vstup do LSM a pro práci s elektronickou databází se nachází 

na adresách:  

Formát .pdf: 

http://littera.uhk.cz/wp-

content/uploads/2013/12/metodicky_pruvodce_pro_praci_s_ejp.pdf - 

Formát Word: 

http://littera.uhk.cz/wp-content/uploads/2013/12/metodicky_pruvodce_pro_praci_s_ejp.pdf
http://littera.uhk.cz/wp-content/uploads/2013/12/metodicky_pruvodce_pro_praci_s_ejp.pdf


http://littera.uhk.cz/index.php/2013/12/05/evropske-jazykove-portfolio/ 

 

- Prezentace LSM Moodle jako možnosti objektivního posouzení dovednosti 

čtení s porozuměním nebo poslech s porozuměním: úroveň A1, A2 a B1 

rozdělena podle věku žáka (11-14 a 15-19 let) na jednotlivé deskriptory. Každý 

deskriptor pro větší objektivitu zastoupen třemi texty s následnými testy.  

- S jednotlivými deskriptory lze pracovat samostatně (doma nebo ve škole), 

počítač sám vyhodnocuje úspěšnost. 

- Databázi je možné využívat rovněž pro nácvik čtení nebo poslech 

s porozuměním. V případě poslechu s porozuměním lze předem vytisknout 

text, upozornit na případná obtížná či méně srozumitelná místa textu, seznámit 

se s obsahem textu. 

- Rovněž je možné text pouze otevřít v počítači a současně nechat přehrát (po 

částech nebo celý), případně promítnout text na projekční plátno pro celou 

třídu. 

- Poslední fází je poslech textu bez zrakové opory, žáci si ověřují, zda textu 

rozumějí, poté vyplňují následný test. 

- Každý test je generován individuálně pro každého žáka, je tedy zamezena 

případná nežádoucí spolupráce  

- S textem je možné pracovat různými způsoby – nechat nalézt žáky neznámá 

slova, ověřit jejich překlad ve slovníku (klasickém nebo elektronickém), nalézat 

synonyma, antonyma, homonyma zadaných výrazů, zdůraznit slova typická pro 

danou tématiku, vypsat nejdůležitější myšlenky textu, vymyslet pokračování, 

říci vlastní názor na obsah textu, napsat obdobný text (např. krátké pozvání, 

omluva za nepřítomnost, pozdrav na pohlednici atd.), vytvořit otázky k textu, 

transformovat text do jiného útvaru (např. dialog na vyprávění atd.), vymyslet 

dílčí názvy k jednotlivým odstavcům textu, napsat osnovu textu, říci/napsat 

obsah textu v x počtu vět aj. 

- Výhodou práce s EJP v hodině je okamžitá reakce na postupy žáků, možnost 

korekce chybného výkonu, navyknutí žáků na hodnocení vlastního výkonu a 

http://littera.uhk.cz/index.php/2013/12/05/evropske-jazykove-portfolio/


srovnání s výkony spolužáků. Nevýhodou je ztráta individuálního tempa při 

řešení úkolů a podřízení se výběru textu. 

- V jazykovém životopise (papírová forma) se vyplňuje dosažená úroveň 

dovedností čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, písemný projev a 

ústní interakce v cizím jazyce zadáním data, podpisem učitele (není povinný). 

Vykonání testů v elektronické formě (3 různé texty u jednoho deskriptoru) na 

více než 70% je možné zaznamenat objektivně dosažení této dovednosti. 

V elektronické formě se výsledek zaznamenává automaticky, v případě 

neúspěšného testu lze test opakovat (počítač vygeneruje jiné otázky a v jiném 

pořadí). Při splnění všech deskriptorů jedné úrovně (A1, A2, B1) je možné 

nechat si vygenerovat a vytisknout doklad o dosažené úrovni. 

- Doklady z elektronické verze EJP jednotlivých věkových úrovní a dosažené 

úrovně (A1, A2, B1) lze po vytištění umístit do Souboru dokumentů a prací 

v papírové formě portfolia. 

 

B. Kdy pracovat s EJP ve výuce: 

1. Prezentace EJP žákům a studentům – neopominutelná a nezanedbatelná 

součást vyučování cizích jazyků, EJP je nástrojem ve více než 30 zemích 

světa, má aktivizovat a motivovat k učení se cizím jazykům, práce 

s portfoliem patří mezi nové trendy jazykového vzdělávání 

2. Ukázka práce s jazykovým portfoliem (papírová forma) – nezbytná 

součást prezentace EJP, návod, proč si EJP pořídit a jak s ním pracovat a 

zaznamenávat dílčí úspěchy při studiu cizích jazyků 

3. Zavedení  elektronického EJP do přímé výuky – cíleně při nácviku 

dovednosti čtení s porozuměním nebo poslech s porozuměním: 

 

4. Zavedení práce s EJP v rámci domácí přípravy s občasnou kontrolou ve 

výuce 

Žáci/studenti pracují s EJP samostatně, předem jsou známy termíny, ve 

kterých předloží záznamy svých pokroků (v papírové formě EJP, 

vygenerované certifikáty). 



C. Formy výuky s EJP: 

a) frontální výuka – celá vyučovací skupina pracuje společně 

b) skupinová práce – rozdělení vyučovací skupiny do dílčích skupin 

s individuálními úkoly 

c) samostatná práce v hodinách – v počítačové laboratoři, případně na 

tabletech  a osobních počítačích (podle vybavení školy) 

d) samostatná práce – domácí úkol, náhradní úkol  

e) staniční učení – zařazení stanice s úkolem vypracovat otázky 

k prezentovanému textu 

 

D. Vyhledávání vhodného textu: 

- podle právě probíraného tématu v učebnici 

- podle uvedeného deskriptoru 

- podle zpracování textu (např.  leták, televizní program, jídelní lístek, 

inzerát atd.) 

- podle délky textu a  časových možností v hodině 

- podle literární formy textu (báseň, úryvek z knihy, novinová zpráva, 

pozvání, omluvenka) 

 

 


