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Časté otázky

Jaká je role mateřského 
jazyka při akvizici cizího 

jazyka?

Potřebuje student 
lingvistický pojmový 

aparát?

Jaký je správný poměr 
gramatiky a slovní 

zásoby?

Jaký je správný poměr 
nového a „starého“?

Jak učit gramatiku – od 
pravidla k použití nebo 
od použití k pravidlu?

Používáme jazyk proto, 
abychom se ho naučili, 

nebo se ho učíme proto, 
abychom ho používali?

Co přesně znamená 
„učit se přirozeně“?

Work in pairs – užitečná 
technika nebo noční 

můra každého studenta?

Chyby – opravovat či 
neopravovat?

Rodilý mluvčí nebo Čech 
s dobrou znalostí?

Dril – retro nebo 
nezbytnost?

Místo slova „dril“ doplň 
slovo „překlad“.



Metody



Metody

přímé, nepřímé

gramaticko-překladová x komunikativní

Maximilian Berlitz

audiolingvální

alternativní (sugestopedie, Silent Way, Total 
Physical Response)

zázračné, podvodné, pseudovědecké







Typy učebnic

GTM

komunikativní 



Trendy v psaní 
učebnic

lexikogramatika

pre-teaching grammar in phrases

spirálovitý přístup

slovní zásoba na základě frekvence

práce s korpusy



Techniky



Techniky

Techniky jsou dílčí 
postupy.

Hry, aktivity, dril, 
brainstorming… 

Techniky nejsou 
metody.



Techniky alias 
didaktické 
postupy

free-recall

brainstorming

hádání

opakování

práce s předměty 

mnemotechnické 
pomůcky



Techniky - CLT

role-playing

draw and describe

find someone who

information-gap activities

back to board

compare, spot the difference



Techniky - TBLT

výčty, řazení, porovnání

řešení problémů, sdílení 
zkušeností

board race, running dictation

kreativní úlohy 



Příprava na 
zkoušky

Evropský referenční 
rámec

Dril vrací úder

Pozor na „oficiální“ 
kurzy



Plánování hodin

• Dva plány, ale jaké?

• Checklisty, sdílené soubory

• Sdílené platformy – praktické využití i 
psychohygiena učitele

• Never work as hard as your students.



Specifika 
různých cílových 
skupin

Děti (Helen Doron, TPR)

Dospělí (Task-based learning, 
komunikativní metoda)

Senioři (SEFTE, gramaticko-
překladová metoda)

Cizí jazyk jako volnočasová 
aktivita?



Aplikace 
vhodné do 
výuky

• Duolingo

• Quizlet, Memrise, Anki

• FlipGrid, Edmodo

• EnglishCentral

• Brain training apps (Elevate)



Trendy

• zážitková pedagogika

• flipped classroom

• CLIL

• aplikace, sociální sítě

• audiovizuální učení

• sdílené platformy



Jazyk není cílem, 
ale prostředkem.



Základní 
didaktické 
postupy

struktura a zase 
struktura

mít plán, ale 
nebránit se 
improvizaci

častý a intenzivní 
kontakt s cílovým 

jazykem

komunikace při 
každé příležitosti 

(output)

output a input 
v rovnováze

být do jisté míry 
předvídatelný

autentičnost!!! personalizace
recyklovat, 
recyklovat, 
recyklovat


