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1. Úvod 

 
Pilotní projekt proběhl v období od ledna do července 2018. Výuková metoda v rámci 
pilotního projektu vycházela ze sociálního modelu učení s cílem najít témata, přístupy a 
metody, které budou nejvíce vhodné, zajímavé a efektivní pro:  

 

• školení dobrovolnických vedoucích skupin  

• výuku základních dovedností pro jazykové studenty z řad migrantů a uprchlíků 

• budování lepšího základu pro postup do dalšího jazykového vzdělávání a 
zaměstnání 

 
 

2. Pilotní projekt v partnerských zemích  

Pilotní fáze projektu se uskutečnila ve čtyřech partnerských zemích: 

• Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

• Itálie 

• Česká republika  

• Švédsko 
 

Zkušenosti z pilotního projektu byly různé z důvodu rozdílných kultur a cílových skupin v 
daných zemích. Stručně zde tyto zkušenosti shrneme a zdůrazníme rozdíly a společná zjištění.   
 
Pilotní projekt ve Spojeném království: výsledky a dopady 
 

Počet 
založených 

klubů  

Počet 
studentů 
CELKEM 

Počet 
mužských 
studentů 

Počet 
studentek 

Věkový 
rozsah 
studentů 

Počet osob které 
začaly/zaregistrovaly 
se a nepokračovaly) 

 
14 

 
 

 
116 

 
37  

 
79  

 
18-88 

 
Kolem 35 % 

 
 

 Spojené království                     Leden – červenec 2018 

O klubech 
- Počet klubů 
 
- Počet registrací 

studentů  
- Průměrný počet 

studentů na klub 
- Náhodné příchody? 

 
- 14 klubů, všechno nové kluby, 7 v provozu od ledna 

do března a 7 od dubna do června 
- Celkem se do pilotního projektu zapsalo 116 

studentů 
- Průměrně 8 studentů na klub 
- Náhodně příchozí/odpadlíci: kolem 35 % odpadlo po 

několika lekcích 
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 Spojené království                     Leden – červenec 2018 

 
- Poskytnuto hlídání 

dětí? 

- Pouze 1 klub nabízel hlídání dětí 
 

Délka a hodiny 
- Počet hodin na lekci 
- Počet lekcí za týden 
- Celkový počet hodin 
 
- Doba konání – 

dopol./odpol./večer 

 
- 3 hodiny na každou lekci 
- 1 lekce za týden  
- Celkový počet lekcí = 12 
- Celkový počet hodin = 12 x 3 = 36 
- Doba vyučování se lišila podle klubu a místa  

O studentech 
- Věková skupina 
- Země původu 
- Jazyková úroveň 
- Profily 

Pohlaví 
 

 
- 19 - 60+ 
- Bangladéš, Pákistán, Střední Východ, Latinská 

Amerika, Španělsko, Itálie, Portugalsko, Albánie 
- Různé úrovně a profily 

 
 
Ve Spojeném království založila City of London Corporation 14 jazykových klubů, které měly 
116 účastníků z cílových skupin, převážně žen, ve věku od 18 do 88 let.  Obecně platí, že 
kluby měly nízkou míru fluktuace a zpětná vazba od účastníků byla pozitivní.  
 
Dopad jazykových klubů WELCOME ve městě byl obrovský, většina žáků postoupila do 
následného formální vzdělávání, kde jsou k dispozici finance. Zejména bylo dosaženo vysoké 
úrovně spokojenosti žáků, přičemž nejlépe hodnotili zvýšení sebevědomí. Studenti obecně 
hlásili, že jsou lépe schopni rezervovat/zrušit/přesunout prohlídku u praktického lékaře, 
zatímco dříve potřebovali pomoc člena rodiny, kamaráda či dokonce překladatele.   
 
Konverzační lekce pro členy klubu navíc hrají důležitou společenskou i vzdělávací roli. 
Zatímco mnozí členové dříve měli pocit, že výuka angličtiny je náročná, jazykový klub 
WELCOME pomohl změnit jejich postoj k učení a umožnil jim navázat nová přátelství při 
společném učení. 
 
Pilotní projekt v Itálii: výsledky a dopady 
 

Počet 
založenýc

h klubů  

Počet 
student

ů 
CELKEM 

Počet 
mužskýc

h 
studentů 

Počet 
studente

k 

Věkový 
rozsah 
student

ů 

Počet osob které 
začaly/zaregistroval

y se a 
nepokračovaly)  

2 
 

25 13 12 18-65 5 
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 Itálie                                                  Duben – červenec 2018 

O klubech 
- Počet klubů 
- Počet registrací 

studentů  
- Průměrný počet 

studentů na klub 
- Náhodně příchozí? 
- Poskytnuto hlídání 

dětí? 

 
- 2 kluby s velmi rozdílnými cílovými skupinami  
- 25 studentů celkem 
- 12 
 
- Možnost přijít/odejít náhodně  
- Nebylo nabízeno hlídání dětí, ale děti byly vítány  

Délka a hodiny 
- Počet hodin na lekci 
- Počet lekcí za týden 
- Celkový počet hodin 
- Doba konání – 

dopol./odpol./večer 

 
- 2 -2/30  
- 1 lekce týdně v prvním klubu na celkem 14 lekcí, 10 lekcí 

celkem v druhém klubu, 3x týdně po dobu 2,5 týdnů 
- Preferovaný čas bylo dopoledne  

Celkem cca. 45 hodin  

O studentech 
- Věkové skupiny 
- Země původu 
- Jazyková úroveň 
- Historie 

Pohlaví 
 

 
- 18 – 45  
- V první skupině hlavně ženy z Maroka a Alžírska žijící na 

předměstí Ponte Felcino v Perugii.  
- Ve druhé skupině žadatelé o azyl bydlící v přijímacím 

rezidenčním centru ve velmi izolované oblasti v Umbrii.  
- V první skupině pouze ženy, v druhé pouze muži.  
- V první skupině velké rozdíly v úrovni jazykových znalostí 

(A1 až B2), ve druhé skupině více homogenní (A1-A2). V 
první skupině mnoho negramotných lidí. 

 

 

V Itálii založil projektový partner Cooperativa Sociale Borgorete 2 jazykové kluby, které získaly 
25 účastníků z cílových skupin ve věku od 18 do 65 let.  Kluby měly nízkou míru fluktuace a 
zpětná vazba od účastníků byla pozitivní. 
 
V Itálii může být dopad na studenty popsán jako posílení motivace ke vzdělávacím procesům 
a poskytnutí informací a podpory týkající se dalších oblastí života v zemi.  Pokud jde o 
organizátora klubu, lze tento dopad popsat také jako posílení vazeb v rámci místního 
ekosystému neziskových organizací, které pracují s migrujícími osobami. Pokud jde o další 
organizace, včetně učitelů a instruktorů, pro ně bude užitečný sběr zdrojů na internetových 
stránkách.  
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Pilotní projekt v ČR: výsledky a dopady 
 

Počet 
založenýc

h klubů  

Počet 
student

ů 
CELKEM 

Počet 
mužskýc

h 
studentů 

Počet 
studente

k 

Věkový 
rozsah 
student

ů 

Počet osob které 
začaly/zaregistroval

y se a 
nepokračovaly)  

3 
 

72 37 35 17-65+ 35 
  

 
 

 ČR                                                Leden - červen 2018 

O klubech 
- Počet klubů;  

 
 

- Počet registrací studentů  
 

- Průměrný počet studentů na 
klub 

 
- Náhodně příchozí? 
 
- Poskytnuto hlídání dětí? 

Celkem 3 kluby, všechny začaly v lednu. Jeden klub trval 
pouze 10 lekcí, další 2 kluby běžely od ledna do dubna a 
pak byly prodlouženy od začátku května do 20. června.   
  
- Během celého pilotního projektu se klubů 

zúčastnilo celkem 72 studentů. 
- Počet registrovaných studentů byl nižší.    
- Kurzy začaly s 10-18 studenty, později jich docházelo 

6-10.  
-  Pro zvýšení flexibility klubů byl možný neohlášený 

příchod/ odchod.  
- Žádné hlídání dětí, 1 klub umožnil vstup dětem.  

Délka a hodiny 
- Počet hodin na lekci 
- Počet lekcí za týden 
- Celkový počet hodin 
 
 
 
- Doba konání - 

dopoledne/odpoledne/večer 

 
- 2 (90ti minutové) hodiny na lekci  
- Ve všech klubech - 1 lekce za týden  
- Celkový počet lekcí:  
       v krátkém kurzu - celkem 12 lekcí, 24 hodin (45 
min) 

ve 2 dlouhých kurzech - celkem 24 lekcí, 48 hodin 
(45 min)  

- krátký kurz připravoval studenty na komunikační 
část zkoušky - po obědě  

- Otevřené kurzy - 16:00-17:30h. 

O studentech 
- Věkové skupiny 

 
- Země původu 
 
 
- Jazyková úroveň 
 
- Historie 

Pohlaví 
 

 
- 18 - 60+, chodily i děti, ale většinou se neúčastnily 

vyučování 
- Německo, Ukrajina, Kuba, Bulharsko, Saúdská 

Arábie, Maďarsko, Spojené království, USA, 
Makedonie, Španělsko, Vietnam, Keňa, Dánsko 

- smíšené věkové skupiny, muži i ženy, ze všech zemí, 
různé úrovně  

- v krátkém kurzu se studenti připravovali na studium 
na univerzitách v ČR, v dalších 2 kurzech byli 
studenti, migranti hledající práci nebo již pracující 
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 ČR                                                Leden - červen 2018 

ve firmách, návštěvníci ČR, studenti univerzit, 
senioři, ...   

V ČR založil projektový partner EDUCA 3 jazykové kluby, které získaly 72 účastníků z cílových 
skupin ve věku od 17 do 65 let.  Kluby měly 49% míru fluktuace. Toto vysoké procento bylo v 
jednom klubu, který byl otevřen pro všechny, dokonce i krátkodobé migranty. Zpětná vazba 
od účastníků byla velmi pozitivní.  

Všechny kluby v České republice byly velmi úspěšné a v důsledku toho byly dva kluby 
prodlouženy o dva měsíce. Dopad klubů na studenty byl významný. Všichni studenti, kteří se 
účastnili jazykových klubů WELCOME nebo je navštěvovali pravidelně, zaznamenali opravdu 
velký pokrok jak ve zlepšování jazyka, tak v socializaci. Někteří získali větší motivaci k učení, 
jiní navázali nová přátelství. 
 
Pilotní projekt ve Švédsku: výsledky a dopady 
 

Počet 
založenýc

h klubů  

Počet 
student

ů 
CELKEM 

Počet 
mužskýc

h 
studentů 

Počet 
studente

k 

Věkový 
rozsah 
student

ů 

Počet osob které 
začaly/zaregistroval

y se a 
nepokračovaly) 

 
2 
 
 

28 25 3 16-60 
 

1 (7 osob s 
docházkou pod 50 
%) 
 

 
 

 Švédsko                                              březen – duben 2018 

O klubech 
- Počet klubů 
 
- Počet registrací 

studentů  
- Průměrný počet 

studentů na klub 
- Náhodně příchozí? 
 
- Poskytnuto hlídání 

dětí? 
-  

 
- 2 kluby s velmi rozdílnou jazykovou úrovní v každé 

skupině 
- 28 studentů celkem 
- 14 (6-8 studentů/lekci) 
- Umožněno přijít/odejít náhodně, protože někteří se 

v průběhu kurzu přestěhovali a někteří se o klubu 
dozvěděli později.  

- Do klubu směly děti (děti seděly v jiné místnosti 
vedle učebny), bez formálního hlídání. 

Délka a hodiny 
- Počet hodin na lekci 
- Počet lekcí za týden 
- Celkový počet hodin 

 
- 4 po 45 minutách  
- 2 lekce za týden. Celkem 8 a 9 lekcí. 
- 32 - 36 hodin. 
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 Švédsko                                              březen – duben 2018 

- Doba konání – 
dopol./odpol./večer 

- Kluby probíhaly v dopoledních hodinách v souladu s 
preferencemi studentů. 
 
 
 
 
 

O studentech 
- Věkové skupiny 
- Země původu 
- Jazyková úroveň 
- Historie 

Pohlaví 
 

 
- 18 – 55 
- V první skupině většina z Afghánistánu, Burundi, 

Íránu, Filipín, Saúdské Arábie a Palestiny.  
- Ve druhé skupině Irák, Pákistán, Libye, Afghánistán, 

Saúdská Arábie, Turecko, Sierra Leone, Nigérie, Indie 
a Sýrie.  

- Většinu studentů tvořili muži, pouze 3 ženy.   
 

 
 
Ve Švédsku založil projektový partner Folksuniversitetet Lund 2 jazykové kluby, které získaly 
28 účastníků z cílových skupin, především mužů, ve věku od 16 do 60 let. Kluby měly pouze 1 
odpadlíka a zpětná vazba od účastníků byla pozitivní. 
 
Účastníci uvedli, že pro ně byly jazykové kluby WELCOME a materiály používané při učení velmi 
užitečné, a zejména ocenili, že aktivity se soustředily na každodenní situace, například 
objednání jídla v restauraci nebo návštěva lékaře nebo školy.  

 
 

3. Uzavření pilotního projektu 

Počet 
založenýc

h klubů  

Počet 
student

ů 
CELKEM 

Počet 
mužskýc

h 
studentů 

Počet 
studente

k 

Věkový 
rozsah 
student

ů 

Počet osob které 
začaly/zaregistroval

y se a 
nepokračovaly) 

 
21 
 
 

195 112 129 16-88 
 

65 
 

 
Pilotního projektu se celkem zúčastnilo 195 studentů v 21 různých skupinách. Každý student 
absolvoval alespoň 15 hodin učení na 2-3 hodiny týdně po dobu 4-6 týdnů, v prodloužených 
klubech v ČR dokonce 24 týdnů. Vyučování bylo flexibilní. Před registrací do klubu WELCOME 
studenti vyplňovali sebehodnocení, aby bylo možné měřit pokroky a identifikovat vzdělávací 
cíle.  
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4. On-line prostředky 

On-line prostředky lze rozdělit do dvou skupin. První skupina, prostředky, které jsme vytvořili 
pro internetové stránky WELCOME.  
 
Spolu se všemi partnery jsme vyhodnotili on-line aktivity a zdroje pro učitele jako 
nejužitečnější. Seznam Odkazů na další webové stránky a vzdělávací zdroje byl pro učitele 
také velmi užitečný. Soubor on-line aktivit je přístupný všem. Protože jsou on-line aktivity 
rozděleny do skupin podle témat a úrovní, každý vedoucí si může snadno vybrat podle 
potřeb a úrovně svého klubu. To může být velmi účelné jako hlavní úložiště na jednom místě 
a ušetřit čas strávený vyhledáváním zdrojů z různých webů. 
 
V ČR byly menší části aktivit přeloženy do češtiny, ale většinu aktivit vytvářeli učitelé podle 
potřeb svých studentů. Všichni učitelé byli také průběžné informováni o vytváření nových 
aktivit, které jim pak byly zasílány. Aktivity se vyzkoušely v klubech a někdy se upravily. Ve 
Švédsku a ČR byly učitelé součástí hodnotícího panelu a na pravidelných setkáních řešili vše 
potřebné ohledně provozu klubů, přípravy aktivit a jejich testování. Všichni učitelé měli 
přístup do souboru zdrojů, který byl velmi užitečný. Seznam Odkazů na další webové stránky 
a vzdělávací zdroje byl každým partnerem hodnocen také jako velmi užitečný.  
 
Ve Spojeném království a Itálii kluby využívaly on-line zdroje jen částečně z důvodu 
nedostatku, špatného nebo žádného vybavení. Ve Spojeném království byly zdroje vytištěny 
a rozdány vedoucím klubů místo toho, aby si je sami našli v on-line centru zdrojů. Zdroje se 
přizpůsobily podle potřeb a účelu klubu, ale hlavní témata zůstala stejná. Podobně i proces 
registrace a on-line hodnocení probíhal na papíře, protože v době začátku klubů neexistovaly 
on-line prostředky a bylo těžké je zavést později. On-line registrační proces ale otestoval 
český partner, který prováděl registraci papírovou a později i on-line, aby vyzkoušel 
funkčnost systému.  
Tím nechceme říci, že tato možnost není dobrá, naopak. Pokud má klub odpovídající 
vybavení a internet, měla by to být první volba. 
 
Žádný z partnerů ve větší míře nevyužil fórum, protože bylo ukončeno po skončení klubů, 
nebo v některých zemích neměli kluby tyto možnosti, ale je to dobrá platforma a zdroj pro 
vedoucí klubů ke sdílení nápadů a jako možnost vzájemné podpory. 
 

 

5. Soubor nástrojů (Toolkit) 

 

Soubor nástrojů poskytuje informace a návod, jak založit jazykový klub. Každá účastnická 
země má pro založení odlišné podmínky.  
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V ČR použili soubor nástrojů podobně jako ve Švédsku jako pomoc při zakládání nového 
klubu. Byl otestován během pilotního projektu, ale po skončení projektu se ještě mnoho věcí 
přidalo na základě zkušeností učitelů. Čeští učitelé vytvořili a otestovali především mnoho 
nových aktivit pro nižších úrovně.    
Kontext, v jehož rámci byly založeny kluby ve Spojeném království, byl jiný, protože je 
vytvářela Adult Skills and Education Services a proto pro ně nebyla relevantní část týkající se 
toho, jak fyzicky založit a propagovat klub. Nicméně celý soubor byl vytištěn a rozdán 
vedoucím klubů. 
Ve Švédsku vedoucí klubů použili soubor nástrojů k získání informací o projektu, jak založit 
klub, a materiál používali jako vodítko. Soubor nástrojů obsahuje mnoho informací a tipů, 
které jsou pro vedoucí klubů a hostitelské organizace cenné. V italském kontextu byl 
nejdůležitější radou v nástrojích kontakt a spolupráce s ostatními organizacemi působícími 
na místní úrovni. Nicméně, s ohledem na návrhy a nástroje nabízené v souboru nástrojů byly 
italské kluby ještě méně strukturované a ve druhém klubu i bez požadavků na formální kroky 
(registrace, uvedení "skutečného" jména a příjmení atd.).    
 
Souboru nástrojů také radí využívat média (Facebook, zpravodaj, internetové stránky, 
rozhlas...) a organizace pracující s migranty, ale v ČR to bylo ještě efektivnější - vyšli do ulic, 
kde vyhledávali a kontaktovali cizince přímo. Sada nástrojů nabízí také dobré vzory letáků, 
které lze použít pro účely reklamy.  
 
 

6. Vzdělávací aktivity 

 
V České republice a Švédsku partneři úzce spolupracovali s profesionálními učiteli, kteří 
aktivity překládali, vylepšovali je, vytvářeli nové a nakonec je v klubech testovali.   
 
U všech partnerů bylo společné to, že aktivity většinou vytiskli, protože klub neměl k 
dispozici technické vybavení, internetové připojení nebo dokonce ani kopírku.  
 
Z pohledu Švédska a ČR byly jazykové aktivity velmi užitečné pro studenty se základní 
znalostí místního jazyka. Méně aktivit bylo pro studenty, kteří neměli žádnou znalost 
jazyka. Pro tuto cílovou skupinu švédský partner vytvořil jiné řešení a použil aktivity z 
našich jazykových kurzů. Český partner vytvořil mnoho nových aktivit především pro 
úrovně A0 - A2.  
Italský partner se však musel vyrovnat s jinou realitou. Materiály použité ve dvou 
klubech bylo nutné přizpůsobit specifickým potřebám skupin, např. v prvním klubu s 
vysokým počtem negramotných žen jejich obsah sloužil jako inspirace pro ústní aktivity a 
cvičení. Ve Spojeném království vycházela většina on-line zdrojů z již existujících on-line 
zdrojů z jiného projektu, ze kterého vznikl koncept WELCOME. Další zdroje pak vytvořili 
učitelé pracující na tomto projektu. 
 
Nejoblíbenější a nejužitečnější aktivity a témata byla ta, kde studenti viděli přímé využití 
nebo podobnost s vlastní realitou (např. Rodina, Nakupování, Cestování, Používání IT, 
Výživa...) a v komunikaci s úřady (Zdraví, Formuláře, Práce, Vzdělávání...). 
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Zpětná vazba - aktivity 

 
Aktivity byly navrženy na základě Zprávy o analýze potřeb, která byla provedena hned na 
začátku projektu. Proto řešily potřeby studentů z této konkrétní skupiny, tzn. migrantů.  
Byly vytvořeny s cílem pomoci jim s každodenními aktivitami a následnou integrací do 
společnosti. 
 
Skvělou součástí jsou aktivity zahřívací a k "prolomení ledu". Mnoho aktivit lze ve třídě 
využít jako zahřívací. Tyto aktivity, které navozují velmi pozitivní a uvolněnou atmosféru, 
díky níž jsou lekce neformální, jsou většinou zábavné a trvají do 15 minut. 
Doporučujeme využívat zahřívací aktivity při každé hodině.  
 
Dále jsou aktivity rozděleny na témata, některá i formální, např. komunikace s úřady, 
zdravotní péče a hledání práce. Tyto formální části je třeba procvičovat formou hry, aby byly 
méně formální. Užitečné byly aktivity týkající se každodenních situací a hraní různých rolí.  
Studenti je velmi ocenili.  
 
Cenným přínosem bylo provádět vyhodnocení po každé lekci a zhodnotit, zda byla aktivita 
užitečná nebo ne.  
 
Jana N. - "Bylo snadné najít aktivity na webu a líbilo se mi, že byly dobře rozdělené podle 
témat a úrovní. Aktivity byly dobře vybrány pro danou úroveň studentů a témata byla 
vhodná. Využila jsem mnoho z nich. Bylo by dobré mít těch aktivit k dispozici ještě více." 
 
Klára Z. - "Aktivity byly určeny pro neformální jazykové kluby, pro přípravu studentů na 
reálný život. Témata aktivit tomu odpovídala." 
 
 

7. Nábor studentů       

 
 
Vzhledem k rozdílnosti organizací se způsob náboru studentů lišil v každé zemi. Ve Švédsku, 
Itálii a Spojeném království využili existující sítě a metodu osobního doporučení.   
 
V ČR využili všechny možné metody získávání, sociálních sítě (Facebook) a sdílení s dalšími 
organizacemi pracujícími s migranty, letáky a přímý kontakt s migranty, zpravodaj, webové 
stránky, rozhlas. V Itálii bylo hlavní náborovou metodou zahájení kontaktu s vedoucím 
komunity v prvním případě a s místními neziskovými organizacemi v obou případech.  
 
 

8. Registrace, zhodnocení a vyhodnocení 
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Pilotní projekt ukázal, že pro vedoucí klubů bylo nejjednodušším způsobem provedení 
registrace a hodnocení vytisknout materiály v papírové formě, protože měli omezený přístup 
k internetu. S tištěným hodnocením nebyly technické problémy. Dalším důvodem pro tištění 
formulářů byly rozdílné schopnosti číst a psát.   
 
Partneři projektu nastavili systém vyhodnocení ve třech krocích: úvodní hodnocení, v 
polovině kurzu a závěrečné hodnocení. Ukázalo se, že systém je pravděpodobně příliš 
strukturovaný pro poměrně krátký kurz, hodnocení zbytečně zdlouhavé a časté, také 
vzhledem k tomu, že jazykové znalosti mohou být malé a proces příliš složitý, aby ho mohli 
studenti efektivně zvládnout. Proto doporučujeme, aby proces hodnocení byl jednoduchý a 
provedl se pouze na začátku a na konci účasti v jazykovém klubu. 
 
Ilona V. - "Měli jsme příliš mnoho hodnotících formulářů - měl by být jen jeden dokument na 
každého studenta pro celý klub - ne tolik papírů." 
 
Studenti také pravidelně hodnotili vyučování a lekce pomocí "semaforových smajlíků", aby je 
mohl vedoucí klubu okamžitě vidět a přizpůsobit lekce potřebám studentů. Podle zpětné 
vazby našich učitelů to může být užitečné hlavně pro dobrovolnické učitele v klubech, kteří 
nemají tolik zkušeností.  
 
 

9. Překážky 

V ČR bylo největším problémem založení klubu - protože Educa není v přímém kontaktu 
s cílovou skupinou a měla problém je najít a oslovit. Místo toho zkusili kontaktovat 
organizace, které pracují s cílovou skupinou, ale některé nebyly ochotné spolupracovat s 
projektem, protože měly pocit konkurence.   
 
Pro Educu tedy nebylo snadné najít učitele a především studenty do jazykových klubů. 
Využili propagace a nakonec překonali očekávání o počtu studentů. Problémem bylo, že 
on-line nástroje byly k dispozici až později, po otevření klubů. Ale vytváření nástrojů a 
jejích zavádění do praxe bylo zajímavé a přineslo i některé výhody. 
 
Největším problémem pro britské a švédské partnery byla pravidelná docházka. I když 
flexibilita klubů byla pozitivní, měla i svou stinnou stránku - studenti s různými jinými 
povinnostmi nechodili pravidelně a tak bylo někdy pro vedoucí/ho klubu těžké sledovat 
pokrok. To mělo vliv i na hodnocení, která nemohla být provedena podle plánu. 
 
Některým učitelům v klubech chyběl flexibilní přístup a bylo pro ně poměrně těžké třídu 
zvládat. Možná by pomohla pomoc dobrovolníka ve třídě. 
 
Ve Švédsku bylo obtížné najít aktivity pro různé úrovně ve skupině. Od studentů, kteří 
byli úplní začátečníci, až po studenty, kteří uměli trochu švédsky. Všichni partneři měli 
potíže vytvořit homogenní skupinu. Různé úrovně v jedné třídě celý proces 
komplikovaly. Učitelé v klubech potřebovali v první části kurzu pro některé studenty 
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tlumočníka. Výzvou bylo zvládat různé úrovně schopností bez pomoci dobrovolníků. 
Ukázalo se, že pro koncept jazykových klubů je přítomnost dobrovolníků zásadní.  
 
Další výzvou společnou pro všechny bylo mít dostatek času na vytvoření a implementaci 
tří kroků úvodního hodnocení (na začátku, v půlce, na konci). To zabralo klubu dost času. 
Formulář/hodnocení byl rozsáhlý a pro studenty těžko srozumitelný.  
 
Klára Z. - "Bylo obtížné vyplnit formuláře kvůli jazykové bariéře. Myslím, že lexikologie 
registrace byla pro studenty na úrovni B2, ale v klubu byli na úrovni A1. Navrhuji zjednodušit 
registrační formuláře. Když má být klub neformální, je třeba mít méně formalit." 
 
Jana N. - "Registrační formulář je příliš dlouhý a velmi náročný na vyplnění pro studenty, 
kteří mají jen základní znalost češtiny. Vyplňování trvá dlouho a jsou tam osobní otázky, 
které byly pro mnoho studentů nepříjemné." 
 
 

10. Úspěchy 

 
Za prvé, schopnost založit kluby s tolika studenty byl velký úspěch. Dalším je propojení s 
organizacemi a knihovnami.  
 
Klub jako forma neformálního jazykového vzdělávání je úspěch sám o sobě. Neformální 
jazykové vzdělávání je skvělým doplňkem běžných kurzů. Především díky hravé a 
uvolněné atmosféře vyučování a možnosti navázat nová přátelství. Myslíme si, že tento 
přístup je vysoce efektivní také z hlediska motivace k učení, včetně motivace pokračovat 
ve specializovanějším vzdělávání. 
 
Protože byly kurzy přizpůsobeny potřebám studentů a konkrétním klubům, studenti se 
adaptovali a integrovali do klubu relativně rychle. Flexibilní povaha klubů měla úspěch u 
studentů, kteří měli jiné naléhavé povinnosti. Nabídka hlídání dětí v jednom klubu byla 
velmi oblíbená u studentů s dětmi mimo školní docházku.  
 
Největším poznatkem z pilotní fáze projektu je, že jazykové kluby mají díky své flexibilitě 
potenciál být velmi úspěšné pro různé cílové skupiny.   
 
 

11. Tipy/návrhy 

 
Je třeba upravit on-line hodnocení, protože popírá účel neformálního charakteru klubů a 
trvají příliš dlouho. Není vždy nutné provádět hodnocení v polovině kurzu. Kluby by měly 
mít kromě vedoucího alespoň jednoho dobrovolníka. Dobrovolník může pomoci 
studentům se specifičtějšími potřebami v rámci skupiny s různými úrovněmi. 
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Je potřeba více aktivit pro různé úrovně. Jedním tipem může být procvičování některých 
situací na autentických místech, aby se studenti cítili lépe a mohli se rychleji a snadněji 
začlenit. Aktivity by také mohly obsahovat video učení. Studenti by tak aktivity viděli, slyšeli a 
pak procvičovali.  
 
Další návrh se týká flexibility a připravenosti ke změnám programu na poslední chvíli. 
Například protože klub nabízí možnost přijít neohlášeně, učitel musí být připraven se 
přizpůsobit a podle toho změnit aktivity. Pokud jsou ve skupině různé úrovně jazykových 
znalostí, doporučujeme hledat dobrovolníky a najít způsob, jak certifikovat získávání 
dovedností pro dobrovolníky "přitažlivějším" způsobem. Dalším návrhem je přidat do 
balíčku zdrojů některé materiály a zdroje o interkulturalitě.  
 
 

Zpětná vazba od studentů a vedoucích klubů  

 
B. Pavlo (Ukrajina, student)  
- "Klub byl pro mě velmi přínosný, ale bohužel byl docela krátký. Myslím, že jsem se 
nakonec hodně zlepšil v mluvení a umím psát latinkou. Zlepšil jsem se v komunikaci s 
rodilými mluvčími." 
 
B. Rolf (Německo, student)  
- "Po absolvování kurzů jsem začal chodit na veřejná místa, kde můžu mluvit česky. Také 
se zlepšil můj rodinný život, protože jim lépe rozumím, když mluví česky." 
 
Mgr. Zicháčková (vedoucí klubu) - "Kluby pomáhaly začleňovat cizince do nového 
prostředí. Studenti v klubu našli nové přátele a kontakty, což pro ně mělo velký přínos. 
Navrhuji, aby učitel v klubu používal pouze češtinu a vyhýbal se angličtině (nebo 
němčině), protože ne všichni studenti mluví anglicky. Občas se snažím naučit se pár slov 
od studentů v jejich mateřském jazyce a pak je použít při hodině (mohou mě opravit a to 
navozuje velmi přátelskou atmosféru)." 
 
Mgr. Neubauerová (vedoucí klubu) - "Podle mého názoru by bylo mnohem lepší, kdyby 
mohl klub běžet po celý rok a ne jen pár měsíců. Bylo by to jednodušší pro hodnocení a 
lepší pro studenty. Opravdu jsem ocenila, že se mohli do klubu dostavit. Někteří studenti 
s vyšší jazykovou úrovni mi dokonce během hodin dobrovolně pomáhali." 
 
Student/ka 1 (z Bengálska) 
"Velice rád/a jsem navštěvoval/a konverzační hodiny. Potkal/a jsem nové lidi a zlepšil/a 
se v mluvení. Předtím jsem byl/a frustrovaný/á, ale teď mám více sebedůvěry. Byla to 
skvělá zkušenost." 
 
Student/ka 2 (z Brazílie) 
"Měl/a jsem více příležitostí mluvit anglicky [v tomto klubu] než v klasických kurzech angličtiny 
[kam chodil/a dříve]." 
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Vedoucí klubu 1 (Spojené království) 
"Máte hluboký pocit užitečnosti, když vidíte do klubu přicházet plaché a uzavřené studenty a 
pak sledujete, jak se od stydlivosti a uzavřenosti posouvají do stavu sebedůvěry a nadšení." 
 
Vedoucí klubu 2 (Spojené království) 
"Jako vedoucí klubu mám tu výsadu, že mohu sdílet svůj rodný jazyk s lidmi, kteří to opravdu 
potřebují. Získávám cenné učitelské zkušenosti a při tom poznávám nové přátele." 
 
Vedoucí klubu 1 (Švédsko): Hravé aktivity usnadňují studentům spolupráci bez ohledu na 
hranice, etnický původ a pohlaví a pro všechny to byla pozitivní zkušenost. 
 
Vedoucí klubu 2 (Švédsko): Líbila se mi témata/náměty, ale potřebuje to více aktivit pro 
začátečníky, kteří mají jen velmi omezenou znalost jazyka. 
Student 1: "Byl to zábavný, ale příliš krátký kurz. Líbily se mi aktivity z reálných situací a 
jejich procvičování ve skupinách." 
 
Vedoucí klubu (Itálie) 
Učení/vedení jazykového klubu může být jedna z nejvíce naplňujících zkušeností, která 
však může být zároveň i velmi náročná. Protože všechny věci, které se zdají jednoduché 
(když pomyslíme na uvolněnost a neformálnost klubu), ale ve skutečnosti nejsou, 
jazykový klub vyžaduje vysokou míru flexibility, komunikačních a relačních dovedností a 
zároveň silnou vizi, tzn. jasné vzdělávací cíle, a časovou kapacita pro změny v krátkém 
čase.  
 
Student 1 (Itálie) 
Klub je místo, kde můžeme všichni společně komunikovat italsky. To je dobré. Ale úroveň 
se liší a máme pocit, že v tomto případě je potřeba více než jen učitel.  
 
Student 2 (Itálie) 
Líbila se mi hra, kterou jsme hráli - byla zábavná. Nelíbí se mi, že bychom se chtěli i se 
školou přestěhovat do města, ale v současné době nemůžeme.   
  
 
 


