
22. celostátní seminář k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka 
 

Program 
 

Pátek 30. září 2016 
 
16:00  Zahájení semináře, přivítání, seznámení s programem a průběhem semináře, 

organizační záležitosti (PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.) 
 
16:15 – 17:00 Charakteristika fenoménu současné „ženské“ literatury 
17:00 – 17:45 Aktuální přístupy ve výuce ruských reálií 
 
18:00 – 18:30 Večeře 
18:45 – 19:45 Obrazy ruských malířů, které jsou uvedeny v učebním cyklu Pojechali. Fakta vybrána 

na základě zkušenosti, co si 15tiletí obvykle zapamatují. 
19:45 – 20:15 50. let festivalu ARS POETICA – Puškinův památník 
 
20:15  Ukončení programu 
 

Sobota 1. října 2016 
 
do 08:30 Snídaně 
 
08:30 – 09:30 Nácvik výslovnost pomocí pohybu 
09:30 – 10:15 Učebnice ruštiny pro inkluzivní výuku 
10:15 – 10:30 přestávka 
10:30 – 11:00 Eduard Nápravník a česko-ruské hudební vztahy 
11:00 – 11:30 Hodina RJ na téma „Návštěva galerie“ 
11:30 – 12:00 Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce RJ – výsledky 

dotazníkového šetření 
 
12:15 – 13:00  Oběd 
 
13:15 – 14:30 Křesťanství - pravoslaví a katolictví, historie, atributy a tradice víry 
14:30 – 14:45 Prezentace novinek nakladatelství Fraus 
14:45 – 15:45 Тенденции развития языковых норм в современном русском языке 
15:45 – 16:30 Ruská obchodní korespondence ve výuce na SŠ 
 
16:40 – 17:00 Ukončení semináře, předání certifikátů, zpětná vazba účastníků (PhDr. Lenka 

Rozboudová, Ph.D.) 
 
Změna programu vyhrazena. 
 



PhDr. Jana Sováková, CSc. 
Charakteristika fenoménu současné „ženské“ literatury 
Obraz ženy v dílech L. Petruševské, T. Tolsté, L. Uličné, celková charakteristika literárního debutu G. 
Jachinové  „Зулейха открывает глаза“. 
 
Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. 
Aktuální přístupy ve výuce ruských reálií 
Přednáška s diskusí představí inovace vzdělávacího on-line portálu www.ruskerealie.zcu.cz v širším 
metodickém kontextu. Objasní způsob praktického didaktického zpracování dichotomie reálie - 
interkulturní komunikativní kompetence. Typologicky vymezí jednotlivá cvičení a aktivity a navrhne 
jejich využití ve školní praxi. Také posluchačům nastíní určitá tvůrčí dilemata, která byla řešena při 
vzniku portálu. 
 
Mgr. Jiří Klapka 
50. let festivalu ARS POETICA – Puškinův památník 
 
Mgr. Klaudia Eibenová 
Nácvik výslovnosti pomocí pohybu 
Setkání je určeno vyučujícím na ZŠ a nižších ročníků gymnázií a je zaměřeno na nácvik ruských 
samohlásek, souhlásek, slabik a základů slabičného čtení pomocí pohybu. Několik her jako přívažek. 
 
Mgr. Stanislav Korityák 
Učebnice ruštiny pro inkluzivní výuku 
Představení nové učebnice ruského jazyka, která je od počátku koncipovaná jako třírychlostní (slabí, 
průměrní, nadaní) a má zapracované podpůrné prostředky, které doporučují pedagogicko-
psychologické poradny. Zároveň je kniha multimediální, a to přímo v papírové podobě. V rámci 
přednášky autor představí celkový koncept knihy, možnosti jejího využití pro práci s různě nadanými 
žáky a práci s multimédii. 
 
Mgr. Jiří Klapka 
Eduard Nápravník a česko-ruské hudební vztahy 
 
PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. 
Hodina RJ na téma „Návštěva galerie“ 
Využití virtuální návštěvy Treťjakovské galerie k seznámení s lingvoreáliemi z oblasti ruského výtvarné 
umění, opakování osvojených znalostí a seznámení s novými informacemi, rozvíjení všech řečových 
dovedností a vytvoření praktických dovedností využití získaných poznatků. Vytváření sociokulturní 
kompetence studentů prostřednictvím komunikace a problémové situace (chování v muzeu). Rozbor 
konkrétního vybraného díla. 
 
Mgr. Veronika Kaplanová 
Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce RJ – výsledky dotazníkového šetření 
V příspěvku budou představeny výsledky dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na zkoumání 
možností využití ICT ve výuce ruského jazyka. Respondenty šetření byli vyučující ruského jazyka 
základních a středních škol v České republice a zpracovaná data odrážejí názor více než tří 
dotazovaných. 
 
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. 
Křesťanství - pravoslaví a katolictví, historie, atributy a tradice víry. 
Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s obecnými pojmy a historií vzniku obou křesťanských 
náboženství - pravoslaví a katolictví. Jsou řešeny a analyzovány otázky rozdělení křesťanské církve, 
dalšího rozvoje směrů a vyznání. Důraz je kladen na katolictví a pravoslaví, jejich vzájemné shody a 



rozdíly v dodržování zásad víry, rituálů a běžného křesťanského života, např. liturgie a obřady,  symboly 
víry, ikony, katolický celibát, mnišský život a pod. Součástí přednášky bude názorná PP prezentace 
obrazového materiálu. 
 
Prezentace novinek nakladatelství Fraus 
Krátké vystoupení zástupců nakladatelství Fraus, kteří seznámí účastníky semináře s chystanými 
novinkami v oblasti učebních materiálů pro výuku ruského jazyka. 
 
doc. Liudmila Valová, CSc. 
Тенденции развития языковых норм в современном русском языке. 
Современный русский язык последних десятилетий идет по пути расширения границ 
литературного языка, изменения его состава, его норм. В центре внимания автора -  
современные тенденции в области изменения языковых норм.  Планируется рассмотреть 
следующие типы норм: орфоэпические (изменение акцентных и произносительных норм); 
грамматические (активизация аналитических черт; колебания в роде существительных  и др.); 
лексические (расширение лексической семантики  слов и др.); орфографические (проблемы 
графико-орфографической фиксации  иностранных слов и др.). 
 
Mgr. Svatava Rumpelová 
Ruská obchodní korespondence ve výuce na SŠ 
Stručné seznámení s nejčastějšími druhy obchodních písemností a jejich formální stránkou; nabídka 
pracovních míst, motivační dopis, životopis; ukázky pracovních listů a využití zdrojů.  
 
 
 
 
 
 
 


