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V termínu od 10. 5. do 15. 5. 2010 jsme se zúčastnily výukového pobytu na
rakouské vysoké škole Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz. Naši
kolegové z této školy – zejména paní Doris Mayr-Hilgartner, Gudrun Keplinger,
Neil Stainthorpe a další – pro nás připravili pestrý program, který se skládal
z naší vlastní výuky, z hospitací a jejich rozborů a z vybraných přednášek, které
jsme mohly vyslechnout. Společným jmenovatelem všech výukových a hospitač-
ních aktivit bylo téma „Interkulturní povědomí v souvislosti s výukou cizích
jazykůÿ.

Hlavním přínosem pro nás byla přímá účast ve výuce formou prezentací.
V závěru našich výstupů jsme poskytly rakouským studentům prostor k disku-
sím, jejichž nosným tématem byly interkulturní rozdíly mezi Českem a Rakous-
kem. Atmosféra diskusí byla velmi podnětná a tamější studenti se živě zajímali
nejen o způsob studia na naší škole a o uplatnění českých studentů, ale také
o jejich volnočasové aktivity, které jsou spojeny s VŠTE.

Do programu našich činností byly zařazeny také hospitace v hodinách cizích
jazyků, kdy jsme mohly pozorovat budoucí učitele přímo v akci. Podílely jsme se
aktivně na rozborech těchto hodin jak z hlediska didaktického, tak filologického.
Studenti nejdříve prováděli autoevaluaci svého výkonu a potom následoval roz-
bor vedoucího učitele praxe a třídního učitele. Následně byl poskytnut prostor
také nám – uváděly jsme náměty a připomínky k hodinám, srovnávaly jsme je
s českou praxí a rozebíraly jsme se studenty a učiteli jednotlivé části hodiny.

Výukový pobyt na této rakouské vysoké škole nám přinesl nové poznatky
zejména v oblasti interkulturních rozdílů mezi Českem a Rakouskem, prohloubil
naše jazykové kompetence, poskytl nám množství podnětů pro kreativní cizoja-
zyčnou výuku v našich hodinách a rozšířil naše obzory v oblasti reálií německy
mluvících zemí.
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Kontaktní adresa:
Mgr. Jindřiška Šulistová, Katedra cizích jazyků, Vysoká škola technická a eko-
nomická v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice, e-mail: sulis-
tova@mail.vstecb.cz

Mgr. Kamila Zelinková, Katedra cizích jazyků, Vysoká škola technická a eko-
nomická v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice, e-mail: zelin-
kova@mail.vstecb.cz


