
Rozhovor se Sarah Ouředníčkovou, vítězkou celostátního  
kola Konverzační soutěže v německém jazyce 

 

Sarah, jsi zkušený matador. Jak se na soutěž připravuješ? Jsi trémistka? 

Moje příprava spočívá v tom, že se snažím alespoň poslední týdny před soutěží hovořit 

s mámou doma německy, abych se procvičila. Z týdnů se ale nakonec většinou staly dny. Často 

jsme totiž sklouzly zpět ke švýcarštině, neboť je to pro nás mnohem přirozenější. Tréma se 

většinou dostaví přibližně půl hodiny před výkonem. Tisíckrát si v hlavě vyzkouším 

představení, abych měla jistotu, že alespoň začátek zvládnu dobře. Jakmile usednu před 

zkoušející, zpravidla tréma opadne a uvolním se.    

Jak konverzační soutěž probíhá? 

Soutěž se skládá ze dvou částí. V první části se plní úkoly na základě poslechu (přiřazování, 

doplňování, rozhodování o správnosti atp.). Poslech trvá kolem půl hodiny, většinou se skládá 

z několika nahrávek a typů úkolů. Po poslechu se všichni soutěžící přesunou do místnosti, v níž 

mohou pobývat. Dle rozpisu se pak chodí připravovat na druhou část soutěže. V daný čas se 

soutěžící přesune do přípravné místnosti, kde si vylosuje téma a dostane dvacet minut na 

přípravu. Po uplynutí času zamíří do místnosti, kde na něj čekají zkoušející. Na úvod se má 

krátce představit, reagovat na případné dotazy a poté přibližně pět minut samostatně hovořit 

na zadané téma. Dále má odpovídat na otázky zkoušejících. Nehodnotí se samozřejmě pouze 

jazykový projev, ale také obsah sdělení.  

Zaskočilo tě něco? A překvapilo tě něco mile? 

Trošku mne zaskočila první část poslechu. Překvapilo mě, že jsme měli možnost slyšet 

nahrávku jen jednou. Asi nás chtěli pořádně prověřit. Jinak se mi ale poslechová část nejevila 

příliš obtížná. Byla jsem také ráda, že jsem si vylosovala téma „studium v zahraničí“. Jedině 

otázka týkající se možností studia v Jižní Americe a Asii mi na chvilku vzala vítr z plachet, ale 

nakonec byla moje odpověď zřejmě dostačující. Milým překvapením byla otevřenost 

a přátelskost německého velvyslance, který mne při závěrečnému rautu oslovil a povídal si se 

mnou a paní profesorkou.  

Co soupeři? 

Letos jsem se s ostatními bohužel moc nebavila, veškerý volný čas mezi poslechovou 

a konverzační částí jsem věnovala přípravě na písemné práce, které mne čekaly následující 

den (což se nakonec vyplatilo). Po odbytí konverzační části jsem se šla na chvilku projít a pak 

jsme se již přesunuli na velvyslanectví SRN, kde se konalo slavnostní vyhlášení. Do přímého 

kontaktu jsem se dostala pouze s vítězem kategorie III. A, který u mne ihned získal plusové 

body za švýcarský batoh. Navíc mne překvapilo, že se německému jazyku ve škole učí teprve 

krátkou dobu. Naučil se mu vlastně sám sledováním německé televize, aniž by měl možnost 



s kýmkoliv mimo výuku komunikovat. A nyní vyhrál celostátní soutěž, to je podle mě 

obdivuhodné.  

Co sis z letošního ročníku odnesla? Měli jste i doprovodný program? 

Určitě skvělou zkušenost. Myslím, že by člověk měl často prověřovat své schopnosti a znalosti, 

aby se udržoval ve formě. Letos jsme žádný doprovodný program neměli, tedy kromě krátkého 

akordeonového koncertu před slavnostním vyhlášením na velvyslanectví SRN. Po vyhlášení se 

v krásných prostorách velvyslanectví SRN konal raut. Měla jsem také možnost projít se 

v zahradě Lobkovického paláce (velvyslanectví SRN), a dokonce i po slavném balkonu, s nímž 

jsou spjaty významné události konce 20. století. V roce 1989 z něj k tisícům uprchlíků z NDR, 

shromážděných v zahradě, promluvil tehdejší spolkový ministr zahraničí Genscher. Slíbil, že 

jim bude umožněna cesta do NSR, což nakonec výrazně přispělo k pádu Berlínské zdi 

a osvobození od komunismu.  

Co očekáváš od mezinárodního kola? 

Nové výzvy, novou možnost prověřit své schopnosti a dovednosti. Těším se na spolupráci 

v mezinárodních týmech a na diskuze, které určitě povedeme o nejrůznějších tématech. Velmi 

se těším se, že poznám současný Berlín na vlastní kůži. Doufám také, že rozvinu své jazykové 

dovednosti.  

Na závěr bych ráda poděkovala paní profesorce Ševčíkové za podporu.   

Sarah, blahopřeji k vynikajícímu úspěchu a děkuji za rozhovor. 

Dagmar Handová 


