
 E-book
Jak se učit
jazyky?

www.tutor.cz

#tozvladneme



Jak se učit
jazyky?
Chcete se naučit cizí jazyk perfektně? Pojďme si nejprve objasnit, 
co to vlastně obnáší. Abyste ovládali jazyk perfektně, potřebujete 
k tomu nutně následující:

• Slovíčka: Ta představují základní stavební kameny 
každého jazyka.

• Gramatika: KNOW-HOW, jak poskládat slovíčka do 
smysluplných a srozumitelných větných konstrukcí.

• Produktivní dovednosti: MLUVENÍ, dovednost pohotově 
vyjadřovat vlastní myšlenky v mluveném projevu s výslovností 
a intonací rodilého mluvčího. PSANÍ, dovednost dorozumívat 
se prostřednictvím stylisticky obratných a bezchybně 
napsaných textů.

• Receptivní dovednosti: POSLECH s porozuměním a ČTENÍ 
s porozuměním.

Nebuďte v tom úplně sami.
I když se učíte sami doma, je vždy lepší mít parťáka, který je v tom 
s vámi. Potom si totiž z učení slovíček můžete udělat i soutěž.

Zde je pár tipů:
 
• Vy vymyslíte co nejtěžší test pro vašeho parťáka a váš parťák 

vymyslí co nejtěžší test pro vás.
• Vytvořte si společně seznam padesáti slovíček, nastavte si 

stopky, a pak můžete soutěžit, kdo si zapamatuje více slovíček 
v průběhu časového limitu pěti minut. 

• Testujte se pravidelně každý týden a výsledky si zapisujte do 
tabulky, ať máte přehled o počtu svých vítězství.

Opakujte, opakujte, opakujte!!!

Pokud se učíte každý týden nová slovíčka, nezapomínejte se 
neustále vracet k těm starším. Protože co se neopakuje, to se 
zapomene. Přišel na to psycholog Hermann Ebbinghaus, který 
tento proces znázornil prostřednictvím křivky zapomínání. Bez 
opakování si po pár dnech nepamatujete skoro nic.
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Slovíčka
Pokud navštěvujete jazykový kurz, slovíčka si obvykle osvojujete 
v rámci témat. Na skupinových lekcích jsou témata obvykle 
předem stanovena, nebo se na nich musíte společně dohodnout. 
Občas tedy musíte i překousnout téma, které vás nebaví, nebo ho 
nikdy nepoužijete.

Hlavní výhodou individuálních lekcí je potom právě to, že si 
témata, o kterých chcete být schopni komunikovat, vybíráte 
sami. Ať už vás zajímá móda nebo mimozemšťané, váš lektor 
se vám přizpůsobí. Na lekci o daném tématu komunikujete, což 
vás nutí nová slovíčka opakovaně používat. A ta se neustálým 
opakováním vrývají do vaší paměti.

A co když se učíte sami doma? Slovíčka se můžete učit i jinak. 
Například podle abecedy. Každý týden si nalistujte slovník na 
jednom písmenku a vypište si padesát nejužitečnějších slovíček, 
která se v rámci tohoto písmenka chcete naučit. Procvičujte tak, 
že každý den použijete každé slovíčko v jedné větě a tu napíšete.

Gramatika
Gramatika dává větným strukturám logický řád. Když se učíte 
jazyk, využíváte logické myšlení možná i více, než když studujete 
matematiku. Jazyk funguje jako stavebnice lego. Když víte, 
kde má který dílek své místo, snadno už si za něj dosadíte to, co 
potřebujete.

Když vám lektor vysvětluje novou gramatiku, vytváříte si vlastní 
zápisky. Tyto zápisky z lekce však mohou být dost nečitelné 
a nepřehledné. Když se na ně podíváte o týden později, už se v 
nich vůbec nevyznáte, i když na lekci jste jim zcela rozuměli. Proto 
si pořiďte speciální notýsek na gramatiku.

Když se po lekci vrátíte domů, ihned si do něj úhledně přepište 
nová gramatická pravidla, dokud si je pamatujete. Využívejte 
barevná grafická schémata. Když si pak po čase otevřete 
notýsek, pochopíte pravidlo na první pohled. Nemusíte se 
prokousávat svým škrabopisem.
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Poslech a mluvení
Mluvení je jediná jazyková dovednost, kterou si neosvojíte sami, 
ale potřebujete se ji učit s někým. I když… Někteří samotáři si 
procvičují cizí jazyk prostřednictvím samomluvy v cizím jazyce. 
(Například se snaží přemýšlet v cizím jazyce.)

Obvykle se však učíme mluvit buď individuálně pouze s lektorem, 
nebo ve skupině studentů. Problémem je pak najít skupinu, která 
má přesně takovou úroveň, aby vás nebrzdila, ale posouvala. 
Pokud se dostanete do skupiny, jejíž tempo vám nevyhovuje, 
nechte se přeložit jinam. V ideální skupině se učíte nejen od 
lektora, ale i od ostatních studentů, kteří jsou o kousek dál než vy.

Dalším úskalím může být situace, kdy jsou všichni ve skupině, 
lektor i studenti, české národnosti. Protože to, co pak slyšíte 
kolem sebe, není autentický jazyk. Výslovnost a větná melodie 
nebudou nikdy stoprocentně odpovídat. Naposlouchejte si tedy 
cizí jazyk od rodilých mluvčí. Například můžete sledovat vlogy 
od zahraničních youtuberů. Najděte si na internetu obsah, který 
vás opravdu zajímá, a poslouchejte. Budete dělat to, co vás baví, 
a současně se učit.

Pro práci na vašich poslechových dovednostech je vhodné 
sledování filmů v originálním jazyce s titulkami v originálním 
jazyce. Když něčemu nerozumíte, zmáčknete pauzu, vyhledáte 
si to ve slovníku, a pak si film zase pustíte a sledujete ho dál. 
Nebo můžete neznámá slovíčka či fráze prostě jen odhadovat 
z kontextu. Ideální je pouštět si váš oblíbený film pořád dokola, 
dokud už ho neznáte téměř nazpaměť. Protože právě takto si 
můžete osvojit spoustu komunikačních frází. Z jediného zhlédnutí 
si toho moc nezapamatujete.
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Psaní a čtení
Jak se můžete dále zdokonalovat v psaní a čtení po skončení 
hodiny s lektorem?

Zde je několik tipů:

• Zkombinujte obojí. Čtěte si na internetu články, které vás 
zajímají, a dělejte si z nich zápisky. Vše v cizím jazyce.

• Pište si svůj osobní deník v cizím jazyce.
• Pokud jste kreativní, založte si blog, na kterém budete 

publikovat články v cizím jazyce. 
• Čtěte to, co vás baví číst, v cizím jazyce. Knihy, komiksy, módní 

magazíny… Vystavujte se cizímu jazyku co nejvíce.
• Založte si na facebooku skupinu, kde budete publikovat vy 

a vaši kamarádi příspěvky výhradně v dohodnutém cizím 
jazyce.

Skvělé pomůcky k učení

Memrise
 

English Attack

Grammar Game show BBC

Výkladový slovník

Blog Macmillian Dictionaries

Deutsche Welle
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https://www.memrise.com
https://www.tutor.cz/e-learning-english-attack/JS11042398/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/tgg/unit-1/session-25
https://www.thefreedictionary.com/
http://www.macmillandictionaryblog.com/category/play
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-warum-nicht/s-2163

