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Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2012 – zakázka č. 2137 
 
Název projektu: Výuka ruského jazyka pro zrakově postižené 
 
Specifikace řešitelského týmu: 
 
Odpovědný řešitel:   

 Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. 
 
Studenti magisterského studia na PdF UHK:  

 Eliška Bartoňová (20401), P-NSSKCJ, P-NSSKRJ učitelství pro SŠ ruský jazyk a český jazyk 

 Lucie Šmídová (22357), P-MSN  Spec. pedagogika rehab. činnosti a management ústavních 
zařízení 

 
Celková částka přidělené dotace: 50.000,- Kč 
 
Stručný popis postupu při řešení projektu: 
 
Díky současnému trendu globalizace se stále častěji vyskytuje potřeba komunikace s lidmi jiných 
národností, a to na úrovni běžné i odborné. Výuka ruského jazyka byla v České republice povinná až 
do roku 1990, poté zájem o výuku plošně opadl; kontinuita celého procesu výuky i tvorby materiálů 
byla narušena. Ruský jazyk se však v posledních letech stává stále populárnější, a to i mezi skupinou 
zrakově postižených. 
 
Cílem projektu je zmapovat nové možnosti výuky ruského jazyka pro zrakově postižené s ohledem 
na nové technické a technologické možnosti a provést průzkum jejich využitelnosti. V návaznosti 
pak navrhnout pro tuto skupinu žáků didaktické materiály a speciální metodiku, která poskytne 
možnost plnohodnotného vzdělání a využití moderních trendů tak, jak tomu je u intaktní populace. 
Cílem zkoumání je také zhodnocení efektivity metodiky pomocí analýzy výsledků kontrolních testů 
v experimentálních a kontrolních skupinách zrakově postižených. 
Od února 2012 byla průběžně nastudována literatura vztahující se k problematice zrakového 
postižení, speciálního školství, integrace a didaktice ruského jazyka. V březnu 2012 byly o 
spolupráci požádány speciální školy pro zrakově postižené, které dle svých možností poskytly 
učební materiály pro výuku ruského jazyka před r. 1989. Tyto materiály byly analyzovány a 
jednotlivé typy cvičení konfrontovány s dnešními možnostmi a na základě tohoto srovnání byly 
vytvořeny nové učební materiály, které využívají  haptizaci materiálů a nové kompenzační 
pomůcky.  
Vzhledem k malému počtu zrakově postižených studentů ruského jazyka a jejich značné 
nehomogenitě nebylo možné sestavit odpovídající experimentální a kontrolní skupinu pro 
zhodnocení efektivity nových učebních materiálů. Proto byly materiály předloženy individuálně a 
jejich hodnocení probíhalo kvalitativní metodou formou rozhovoru. Na základě připomínek 
studentů byly materiály dopracovány. 
Výzkum a učební materiály budou dále rozšiřovány v diplomové práci Elišky Bartoňové. 
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Aktivní účast na konferencích 
Název konference: XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami 
Organizátor: Univerzita Palackého Olomouc 
Termín: 14. 3. 2012 
Název příspěvku: Možnosti výuky ruského jazyka pro zrakově postižené  
Vystoupení proběhlo formou workshopu 
 
Název konference: HUMANISTICKÉ POSTUPY V CUDZOJAZYČNOM VZDELÁVANÍ I. Inovatívne 
metódy a prístupy  
Organizátor:  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Termín: 14. - 15. 9. 2012 
Název příspěvku: Inovativní metody výuky ruského jazyka pro zrakově postižené 
 
Splnění kontrolovatelných výsledků řešení: 
 
VASILYEVA, Elena, BARTOŇOVÁ, Eliška. Inovativní metody výuky ruského jazyka pro zrakově 
postižené. In: Humanistic foreign language teaching and learning. Nitra: Univerzita Konštantína 
Filozofa, 2012, s. 19-25. ISBN 978-80-558-0154-4. – příspěvek ve sborníku, zadáno do OBD, bez 
vazby na RIV 
 
VASILYEVA, Elena, BARTOŇOVÁ, Eliška. Možnosti výuky ruského jazyka pro zrakově postižené. 
Přijato k publikování v mimořádném čísle časopisu e-pedagogium. Sborník není k dispozici, bude 
doloženo později. Půjde o výstup s vazbou na RIV. 
 
VASILYEVA, Elena, BARTOŇOVÁ, Eliška. Využití PenFriendu ve výuce cizích jazyků pro zrakově 
postižené. V recenzním řízení, zasláno do časopisu Speciální pedagogika. Bude doloženo později, v 
případě publikace půjde o výstup s vazbou na RIV. 
 
VASILYEVA, Elena, BARTOŇOVÁ, Eliška. Innovative methods of the instruction of Russian language 
for visually impaired v recenzním řízení, zasláno do časopisu Xlinguae. Bude doloženo později, v 
případě publikace půjde o výstup s vazbou na RIV. 
 
 
Přehled realizovaných výdajů:  
 
a) osobní náklady (mzdy, odměny, odvody na zdravotní, sociální a úrazové pojištění, tvorba 
sociálního fondu, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti) a jejich stručné 
zdůvodnění 
 
Náklady celkem: 4.032,95 Kč 
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Jedná se o náklady na mzdu vč. povinných zákonných odvodů pro odpovědnou řešitelku projektu. 
Mzda byla vyplacena ve výši 3.000,- Kč. Kromě odborné garance projektu se jedná o odměnu za 
prováděné korektury ruskojazyčných textů a materiálů. 
 
b) stipendia a jejich stručné zdůvodnění 
 
Náklady  celkem: 14.505,- Kč 
 
Jedná se o stipendia vyplacená členkám řešitelského týmu, studentkám magisterského studia na 
Pedagogické fakultě UHK. Bc. Elišce Bartoňové bylo vyplaceno stipendium ve výši 12.205,- Kč. 
Studentka má díky absolvování speciálněpedagogických předmětů v oblasti tyflopedie odborné 
předpoklady pro tento typ projektu, vyžadující mezioborovou spolupráci. Tvorba didaktických 
materiálů je časově značně náročná s ohledem na nutnost tvůrčího přístupu, prověřování 
správnosti metodických postupů, konzultací s odborníky z praxe. Studentka se zúčastnila zahraniční 
konference v Nitře, domácí konference v Olomouci a 18. celostátního semináře k otázkám výuky 
ruského jazyka ve Zlenicích. Veškeré náklady spojené s účastí na těchto akcích (vč. cestovného) byly 
hrazeny z vyplaceného stipendia. Bc. Lucii Šmídové vylo vyplaceno stipendium ve výši 2.000,- Kč. 
Studentka je díky studiu speciální pedagogiky kompetentní posuzovat vhodnost jednotlivých 
materiálů pro zrakově postižené. Byla konzultantem a garantem v oblasti tyflopedie. 
 
c) materiálové náklady (výdaje na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, 
nehmotného majetku – software, kancelářské potřeby, ostatní materiál) a jejich stručné 
zdůvodnění  
 
Náklady celkem: 31.462,05 
 
Papír slepecký, formát A4: 185,- Kč 
Díky své speciální gramáži a pružnosti umožňuje kvalitní záznam Braillova písma na Pražské tabulce 
a Pichtově psacím stroji. 
 
Zy-Tex papír A4 pro fuser: 5500,-  
Zy-Tex papír obsahuje termocitlivé složky, které po zahřátí přístrojem fuser vytvoří pozitivní 
hmatový reliéf. Sloužil tak k výrobě tyflografických materiálů, potřebných k projektu. 
 
Folie na kreslení, vytvářející pozitivní reliéf: 170,- Kč 
Podložka: 160,-  
Folie vytvářejí haptický reliéf, používají se především k nácviku psaní těžce zrakově postižených. 
V tomto projektu sloužil k haptickému záznamu informací zrakově postiženými studenty. 
 
Čtečka hlasových etiket PenFriend: 2.600,- Kč 
Náhradní štítky: 420,-  
Čtečka přehrává zvukové informace zaznamenané na samolepících štítcích. Tímto způsobem lze 
zvukově označit nejrůznější předměty i tištěné materiály. Tímto způsobem lze upravit a zatraktivnit 
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výukové aktivity nejen pro zrakově postižené žáky. Část výukových materiálů tak mohla být 
obohacena o auditivní složku. 
 
2 x USB disk 16GB: 464,70,- 
Notebook HP ProBook: 15 040,40,-  
Při návštěvách speciálních škol je nutné použít přenosnou techniku, díky které je možné předávat 
jednotlivé materiály. Nejen ve speciálních školách se využívá notebook pro připojení braillského 
řádku a digitálních lup, což je však náročné na hardware i software počítače. Užití výkonného 
notebooku tak umožní rychlou a snadnou spolupráci se zrakově postiženými a bezprostřední 
vyzkoušení materiálů. Vzhledem k tomu, že technické vybavení bylo k dispozici až po ukončení 
realizace projektu, nebylo v jeho průběhu využito. V nutných případech byl použit soukromý 
notebook členů řešitelského týmu. 
 
Vzhledem k tomu, že specifické technické prostředky byly pořízeny oproti plánovanému rozpočtu 
levněji a také s ohledem na nižší náklady na plánovanou vědeckou aktivitu studentů, bylo požádáno 
o změnu čerpání v rozpočtu projektu. Přesun ve výši 6.425,- Kč byl schválen, za tyto prostředky 
bylo nakoupeno materiální a technické vybavení: 
 
Přesunuté náklady celkem: 6.775,- Kč 
 
Tonery: 3.002,- Kč 
Skartovačka papíru: 1080,- Kč 
Prodlužovací kabel: 106,- Kč 
Řezačka papíru A4: 469,- Kč 
Kancelářský papír: 1.768,- Kč 
 
Oproti návrhu v žádosti o změnu čerpání rozpočtu bylo vynaloženo o 350,- Kč více. Cena 
kancelářského papíru byla 2118,- Kč. 
 
Povinné přílohy:  
 a) kopie publikačních výstupů  
 b) výpis z OBD – výsledky publikační činnosti podpořené projektem 
   
 
Příloha a) kopie publikačních výstupů 

 

 Department of English and American Studies  

Faculty of Arts  

Constantine the Philosopher University in Nitra  

Slovakia  

HUMANISTIC FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING I  
Innovative methods and approaches  

ISBN 978-80-558-0154-4  

EAN 9788055801544 
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14 – 15 September 2012  

Conference Proceedings  
Editors:  

Mgr. Andrea Billíková, PhD.  

Doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD.  

PhDr. Mária Kińńová, PhD.  
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HUMANISTIC FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING I  

Innovative methods and approaches  
The conference is organized under the auspices of the dean of the Faculty of Arts of Constantine the 

Philosopher University in Nitra Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.  

The international conference is dedicated to the latest trends in foreign language teaching and learning. It 

is open to all the professionals who would like to share current research results, innovative ideas, 

opinions and experience in the following areas:  

 

 

 

 
Scientific guarantees of the conference:  

Prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, PhD.  

Prof. PaedDr. Bernard Garaj, PhD.  

Doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD.  

Prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.  

Tim Phillips, M.A. MATEFL, BA, DipTEFL, PGCE  

Stephen Slater, M.A. B. Soc. Sc. Hons.  
Conference organizing committee:  

Mgr. Ľudmila Adamová  

Mgr. Andrea Billíková, PhD.  

Mgr. Alena Boboš  

Mgr. Elena Ciprianová, PhD.  

Prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, PhD.  

Doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD.  

Mgr. Simona Hevešiová, PhD.  

Mgr. Emília Janecová  

PhDr. Mária Kiššová, PhD.  

Mgr. Diana Ţidová  
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Editorial  
We all live in a time of permanent changes, hectic turbulences in all fields of human activities. We all 

live in a world characterized by rapid development of more and more sophisticated technologies that are 

having an impact on our jobs whatever we do for living. The world as we knew it a decade ago has 

undoubtedly changed and, especially, has got smaller: the way we communicate, the way we work and 

look for work, travel for a job, education or fun, the way we are getting more and more used to migration 

in search of a better life and are forced to become more self-confident, better professionals in order to 

succeed in the competitive world full of various struggles, economic and moral crises and eternal hopes 

for a better and peaceful life – all these are significant features of the current times. The external world 

always changes, but the internal world, the human mind, soul, abilities of man, as well as the essence 

and principles of humanity are everlasting and unchangeable.  

The profession of teacher of every type, and at every school level has always belonged to those who 

regard humanism and its principles almost as a ―commandment‖, a natural component of civilised life, 

a gift, a means through which a learner intellectually and morally grows and matures, and develops their 

skills and abilities.  

Each competent foreign language teacher has to prepare the young generation for the competitive world 

so that their learners could succeed in their professional life as fully as possible. Together with their 

learners they enable international communication and harmonious coexistence between nations on this 

planet, making it more meaningful and human. They are challenged to find and use appropriate and 

effective teaching methods, forms and techniques to motivate their learners and help them to acquire the 

foreign language that in future will enrich their lives as well as the lives of those they will communicate 

and work with.  

This publication offers the ideas, opinions and experience of foreign language teachers as presented in 

their talks and papers at the First International Conference combined with workshops under the title 

Humanistic Foreign Language Teaching and Learning I; Innovative methods and approaches at the 

Faculty of Arts of Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak Republic on 14 – 15 

September, 2012.  

These professionals from many countries of the world share their current research results, innovative 

ideas, opinions and experience in the field of theory related to the teaching of foreign languages, in the 

analysis of conceptual representations of humanity in teaching literature and cultural studies, and in the 

area of linguistics and innovative ways of teaching it. The reader can find answers to questions dealing 

with communicative principles in FLT, creativity of learners, using modern technologies, English for 

specific problems, educating learners with learning disabilities, and using literature and drama in both 

formal and informal education.  

The authors believe that the publication will become an inspiring source of ideas and impulses for all 

those who are concerned with these issues, but mainly, of course, for foreign language teacher trainers 

and practicing teachers whose aim is to educate communicatively competent users of a foreign language 

in a modern, humanistic way.  

Jana Harťanská, PhD., Assoc. Professor  

Head of the Organizing Committee 
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