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Na projektu FRVŠ 2468/2009 „Multimediální podpora výuky německého
profesního jazykaÿ participovalo 51 studentek a studentů druhého ročníku pro-
fesně orientovaného německého jazyka Vysoké školy technické a ekonomické
v Českých Budějovicích. Projekt byl zaměřen na zvyšování konkurenceschop-
nosti pokročilých studentů němčiny na pracovním trhu v německy mluvících
zemích. Finanční dotace z FRVŠ byla využita na nákup technického vybavení
a vytvoření e-learningového kurzu. Projekt byl cílen na zautomatizování jednot-
livých kroků a postupů během procesu získávání pracovního místa ve firmách
sídlících v německy mluvících zemích, popř. v německých či rakouských firmách,
které působí v ČR a které vyžadují velmi dobrou znalost profesní němčiny. Velký
akcent byl kladen na rozvíjení a nácvik komunikativních kompetencí profesní
němčiny v rovině stylistické, syntaktické a lexikální, dále na docílení souladu
mezi verbálním a neverbálním projevem studentů a rovněž relevanci jazykového
vyjadřování po stránce obsahové.
Během jednotlivých fází projektu byly pořizovány audiovizuální záznamy.

Jednotlivé sekvence byly se studenty analyzovány a následně znovu procvičo-
vány. Přidaná hodnota projektu byla výrazně zvýšena i tím, že se na těchto
analýzách podílel kromě vyučujícího němčiny i odborník na verbální a never-
bální komunikaci a rovněž erudovaný rodilý mluvčí se zkušenostmi v praktické
realizaci přijímacích pohovorů.
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Výsledkem projektu je e-learningový kurz, který je zaměřen na nácvik kon-
krétních kroků a jazykových prostředků potřebných při procesu ucházení se
o pracovní místo. Jádrem tohoto kurzu je modelový přijímací pohovor studentky
VŠTE s rodilým mluvčím. Tento přijímací pohovor byl sestaven na základě ana-
lýzy nejčastějších nedostatků při vyjadřování studentů a obsahuje vždy tři mož-
nosti odpovědí, přičemž pouze jedna je v daném kontextu relevantní. Vytvořený
e-learningový kurz je přístupný na webových stránkách VŠTE v Českých Budě-
jovicích a mohou ho tedy využívat kromě učitelů a studentů VŠTE i studenti
a učitelé ostatních vysokých škol. Závěrem lze konstatovat, že stanovené cíle
projektu byly splněny. Tuto skutečnost dokládají jak kladné ohlasy studentek
a studentů VŠTE v Českých Budějovicích při hodnocení projektu po jeho re-
alizaci, tak velmi pozitivní posudky oponentů v rámci závěrečného hodnocení
projektu.
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