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svět kolem nás kontext 

Cizí jazyk třeba (hip) hopem 
Podle průzkumu Eurobarometru padesát jedna procent Čechů přiznává, 

že není schopna konverzovat v jiném než v českém jazyce. Ve škole s dalšími 
dvaceti spolužáky se ke slovu student dostane jen málokdy. Jak najít 

motivaci a sílu vzdělávat se sám? Na začátek je dobré si uvědomit, že cizí 
jazyk není tou nejdůležitější životní hodnotou, ale je prostředkem, 

který nám dává možnost rozšířit své obzory, dorozumět se 
s lidmi z jiné kultury a poznat nové světy. 

ESTER JANČAŘÍKOVÁ 

Jak se sám učit a zlepšovat se?
Od dětství jsme vedeni tak, že jsme 
zvyklí informace pasivně přijímat. 
Ve škole se vzdělává ve velké skupi-
ně, kde je pouze jeden učitel a ostatní 
převážně sedí, mlčí a píší si poznám-
ky. Většina z nás takto „na zadku“ 

stráví minimálně devět, ale spíše 
okolo třinácti a více let svého života. 
Po dokončení školy je najednou 
naše vzdělání jen na nás, na tom, zda 
máme vůli, píli a chuť. Začít s cizím 
jazykem po svém můžeme ale i před-
tím, než nám skončí školní docházka. 

Přestože dlouholetou povinnou 
výukou cizího jazyka projde 
v České republice každý, výsled-
ky nakonec nejsou tak slibné. 
Podle průzkumu agentury Grafton 
Recruiment z minulého roku 
jen 26 procent Čechů dosahuje 
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pokročilé znalosti cizího jazyka. 
Výuku na středních i vysokých 
školách samozřejmě nejde pau-
šalizovat. Učitel a skaut Bronislav 
Sobotka – Broňa je toho důkazem: 
„Když jsem začínal učit, díky své 
 zkušenosti ze střední a základ-
ní školy jsem věděl, jak to dělat 
nechci. Obtížnější nicméně bylo 
uvědomit si, jak učit chci. Nako-
nec jsem se rozhodl, že využiji 
principy, které znám ze skau-
tingu,“ vypráví Broňa o tom, jak 
skauting ovlivnil jeho pohled 

na výuku. „Začal jsem třídu vést 
jako svoji družinu a hodiny začaly 
probíhat jako na táboře. Snažím se 
tedy, aby byly akční a hravé a aby 
studenti během nich trávili hodně 
času spoluprací a komunikací 
mezi  sebou.“

Do it all in English 
Jedno z prvních doporučení, jež 
Broňa dává lidem, kteří se chtějí 
naučit mluvit anglicky, je dělej 
všechno v angličtině. Nejlepší je 
 ponořit se do jejího světa a ob-
klopit se jí. Každý den ji slyšet 
a nejlépe jí i mluvit a dělat v ní své 
oblíbené činnosti.

Jestli tedy člověk rád hraje počíta-
čové hry, poslouchá písničky či ho 
baví povídat si s novými lidmi, je 
to ideální volba pro to, jak si své 
znalosti cizího jazyka vylepšovat. 
Pokud se jazyku věnujeme skrz 
věci, které nás baví, budeme se 
na samostudium těšit a budeme se 
zlepšovat rychleji. 

K tomu, co nás baví, se navíc rádi 
vracíme. Pokud nás naopak něco 
nebaví, vždy se najde důvod proč 
to odsunout na později, na dal-
ší den, týden a měsíc. Pokud se 
však člověk začte do napínavého 
příběhu, bude se celý den těšit, až 
se do něj večer zase ponoří. Každý 
je nicméně jiný a něco jiného mu 
přináší radost, je proto potřeba se 
na sebe nezlobit, když něco nepů-
jde, a třeba jen změnit styl. 

Krok po kroku
Spíš než uspět na jednotné 
úrovni – typicky školní testy – je 
důležitý vlastní pokrok a zlepšení. 

„Známkuji pokrok studenta a do-
mlouvám se s každým individuál-
ně, jak se zlepšit,“ říká Broňa. 

Vlastní pokrok je dobře vidět třeba 
u čtení cizojazyčných knih. Skvělou 
volbou knihy do začátku je série 
„Graded readers“. Jedná se o knihy 
napsané v různých jazykových 
úrovních. Nejnižší úroveň (nula) 
je kniha napsaná s dvěma sty zá-
kladními slovíčky, nejvyšší úroveň 
(šest) je kniha obsahující zhruba 
tři tisíce slov, což odpovídá ideální 
slovní zásobě k téměř absolutnímu 
porozumění. Na začátek je důležité 
zvolit si správnou úroveň, aby tě 
knížka bavila a zároveň aby nebylo 
nutné hledat celé stránky ve slovní-
ku. Další ideální možností do za-
čátku je čtení komixů. Obrázky 
napomáhají porozumění tématu 
a držení se dějové linie. 

Anglicky snadno a rychle?
Je možné naučit se anglicky snadno 
a rychle? Možné to je, ale není to tak 
jednoduché, jak by si asi člověk přál. 

svět kolem nás kontext 
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Bronislav Sobotka – 
Broňa
Absolvent Masarykovy univer-

zity v oboru Lektorství a učitel 

na Gymnáziu Elgartova v Brně. 

Zároveň učitel na volné noze, 

youtube lektor angličtiny 

a zprostředkovatel výukových 

kurzů. Na první pohled sympa-

tický muž, který „pomáhá lidem 

zamilovat se do angličtiny“.

Broňův kurz angličtiny
www.brona.cz
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Pokud je člověk nadšený, má čas 
se do výuky cizího jazyka pono-
řit (třeba o prázdninách) a chuť 
se učit, může se anglicky naučit 
srovnatelně rychleji a snadněji, než 
je tomu běžné na školách. Pokud 
bude denně dělat v angličtině to, co 
ho baví, bude se rychle a přirozeně 
posouvat. Motivací může být i to, že 
uvidí své pokroky. 

Na druhou stranu se velmi často 
fráze „anglicky snadno a rychle“ 
stává jen marketingovým tahem 
různých irem, které nabízejí 
 vzdělávací kurzy. V zásadě je 
 angličtina spíše maraton, běh 
na dlouhou trať, než sprint. 
Člověk by se jí tedy měl věno-
vat  dlouhodobě. ¶

Čtení online 
English E-books 

english-e-books.net

Obrovská zásoba zjednodušených knih online, velký výběr žánrů 

(a úrovní), a to vše zdarma! 

Breaking News 

breakingnewsenglish.com

Poslech v kombinaci se čtením. Mnoho různých zpráv a článků 

rozdělených do šesti různých úrovní. Stránka také nabízí mnoho 

různých aktivit zejména na rozšíření slovní zásoby. 

Awesome Stories 

awesomestories.com

Stránka plná krátkých a čtivých příběhů, rozdělená do přehledných 

témat. K tomu spousta videí a aktivit. Navíc velmi hezky grafi cky 

zpracováno. 

British Council – Reading Skills 

learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading-skills-practice

Procvičování čtení v angličtině. Jsou zde různé úrovně obtížnosti 

(i od úplného začátečníka). Po krátkém textu je vždy mnoho různých 

otázek napomáhajících porozumění. 

Podcasty 
CNN podcasts 

podcast.cnn.com

Jsou zde dostupné zprávy, komentáře, informace o světovém dění, 

americká angličtina. 

BBC podcasts 

bbc.co.uk/podcasts/genre/learning

Dostupné i jako aplikace do mobilních telefonů

in
ze

rc
e


