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ÚVOD 

 

V této bakalářské práci se zabývám metodami výuky angličtiny, které 

jsou používány na základních školách s rozšířenou výukou jazyků. Konkrétně 

bych se chtěla zaměřit na metody výuky v prvních třídách a porovnávat je s 

alternativní metodou výuky jazyka Act and Speak®, pomocí níž  se angličtina 

letos poprvé vyučuje v prvních třídách na Základní škole Marjánka 

s rozšířenou výukou jazyků v Praze 6. Tato metoda je vysoce komunikativní 

a jejím cílem je naučit bez učení.  

Studuji anglický jazyk v kombinaci s pedagogikou a mým záměrem 

bylo ve své práci propojit tyto obory a využít vědomosti z obou oblastí. 

Přestože můj studijní program je primárně orientovaný na učitelství na 

druhém stupni základní školy, popřípadě na školy střední, rozhodla jsem se 

zaměřit na výuku angličtiny v prvních třídách.  

Hlavním důvodem bylo objevení již zmíněné metody Act and Speak®,  

která dětem umožňuje vstřebávat angličtinu zároveň s ostatními zážitky 

a dělat pokroky, aniž by se na jazyk přímo soustředily. U této metody mě 

zaujalo především to, že ačkoliv žáci přišli s cizím jazykem do kontaktu letos 

poprvé, velmi rychle si ho začali osvojovat. To přisuzuji především tomu, že 

většina hodiny je vedena v anglickém jazyce a kromě toho je také věnován 

velký prostor tomu, aby si děti samy vyzkoušely mluvit v cizím jazyce. Co mě 

na této metodě však zaujalo nejvíce bylo, to že děti tento způsob výuky velmi 

baví a těší se na každou další hodinu angličtiny.  

Po nějakém časem jsem se začala zamýšlet nad tím, zda má tato 

metoda nějakou negativní stránku a jak účinná je v porovnáním s ostatními 

metodami výuky. Proto jsem se rozhodla udělat výzkum pomocí nějž bych 

chtěla zjistit efektivitu metody Act and Speak® a prozkoumat jaké další 

metody a přístupy jsou dnes uplatňovány v 1. třídách základních škol. 

Rozhodla jsem se zkoumat zda i jiné přístupy umožňují dětem vyzkoušet si 

anglickou konverzaci, v jaké formě se žáci setkávají s mluvenou angličtinou a 

mnoho dalších aspektů, které podle mého tvoří základ výuky anglického 

jazyka. 



 

2 
 

V teoretické části se nejprve zabývám dosavadními poznatky v oblasti 

didaktik primárního vzdělávání a cizího jazyka a současnou situací ve výuce 

cizího jazyka na prvním stupni základních škol v České republice. Poté se 

zaměřuji na proces osvojování cizího jazyka v raném školním věku a na 

nejvýznamnější přístupy k cizojazyčné výuce a metody používané na prvním 

stupni při výuce anglického jazyka. 

Pro praktickou část jsem si připravila pozorovací arch, který by  měl 

pomoci odhalit jaké přístupy k výuce anglického jazyka nyní převládají, které 

metody učitelé používají a jaká je celková úroveň výuky. Jednotlivé hodiny si 

budu také nahrávala na diktafon, abych měla podklady pro závěrečné 

srovnání a aby byly výsledky mého šetření co nejpřesnější. Pro své 

zkoumání jsem si zvolila základní školy v Praze s rozšířenou výukou cizího 

jazyka, a to především proto, aby bylo mé pozorování srovnatelné se 

Základní školou Marjánka. Jména ostatních škol ani učitelů nebudou v práci 

uveden, výzkum tedy zůstane zcela anonymní. Výsledky mohou být 

podnětem k dalšímu vzdělávání učitelů. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 Výuka cizích jazyků v primárním vzdělávání 

 

Posledních pár desítek let můžeme vidět tendence zvyšovat počet 

ročníků, během nichž je výuka alespoň jednoho cizího jazyka povinná, a 

snižovat věk, v němž se tato výuka zahajuje. Ve většině evropských zemí je 

systém výuky cizího jazyka nastaven velmi podobně – s prvním jazykem se 

žáci potkávají v primárním vzdělávání a druhý přichází na řadu ve vzdělávání 

sekundárním.  

Nikoho nejspíše nepřekvapí zjištění, že nejčastěji vyučovaným cizím 

jazykem je ve většině zemí Evropské unie angličtina, jejíž obliba je stále ne 

vzestupu. V České republice se ve školním roce 2009/10 angličtinu učilo 

61,6% žáků již na primární úrovni vzdělávání. Dalšími nejčastěji vyučovanými 

jazyky jsou němčina a francouzština, následuje španělština a v menším 

počtu zemí také italština nebo ruština.1 Takto výsostné postavení ve výuce 

cizích jazyků však neměla angličtina odjakživa. Ještě v 1. polovině 90. let 

převládal počet dětí, kteří se na prvním stupni učily německý jazyk. Angličtina 

se na první místo dostala až ve školním roce 1995/96. 

O zkvalitnění jazykové výuky na základní škole se stará Národní plán 

výuky cizích jazyků, jehož cílem je „vytvořit odpovídající podmínky pro 

zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí obyvatelstva České 

republiky v cizích jazycích, aby občané dovedli porozumět a komunikovat i v 

cizích jazycích.“ 2 Právě tento dokument snížil v roce 2005 věk, v němž žáci 

povinně začínají s výukou cizího jazyka a rozšířil výuku na základní škole o 

druhý cizí jazyk. Od roku 2005 se tedy žáci musí učit první cizí jazyk od 

třetího ročníku primárního vzdělávání, doporučována je angličtina, ustoupilo 

se však od původního záměru, aby angličtina byla jako první cizí jazyk 

povinná. Další cizí jazyk se žáci musejí začít učit nejpozději od ročníku 

osmého. Školy však mohou s vyučováním cizího jazyka začít dříve, než je 

stanoveno. To jsou případy především škol s rozšířenou výukou jazyků. 

V těchto školách se děti začínají cizí jazyk učit již od prvního ročníku 

primárního vzdělávání a druhý jim přibývá v šestém ročníku.2 
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2 Proces osvojování jazyka 

 

Schopnost osvojit si jazyk fascinuje vědce už desítky let a existuje 

mnoho teorií, které se snaží vysvětlit to, jak se může dítě naučit nějaký jazyk 

bez znalosti pravidel onoho jazyka a bez jakéhokoliv systému učení. 

V dnešní době převažuje názor, že je tato schopnost vrozená a je 

ovlivňována prostředím, v němž se pohybujeme.  

 Osvojit si  cizí jazyk, jinými slovy ovládnout cizí jazyk je schopen 

každý jedinec, ačkoliv ne všem to bude trvat stejně dlouho. Pro naučení 

cizího jazyka tedy není třeba mít speciální nadání, jako spíše velkou dávku 

trpělivosti. 

 „K osvojení cizího jazyka není potřeba žádných zvláštních předpokladů. 

Dokazují to příklady různých minorit - snad asi nikdo nebude tvrdit že 

Romové či Vietnamci u nás, Maďaři na jižním Slovensku atd. představují 

skupiny obzvláště geniálních jedinců ve srovnání s ostatní populací. A přesto 

prakticky každý z příslušníků těchto menšin mluví na obstojné úrovni dvěma 

jazyky a ani by jej nenapadlo, že je v tom něco výjimečného. Osvojení cizího 

jazyka je v prvé řadě otázkou přístupu, vhodné metody a motivace. Vrozené 

dispozice sice hrají určitou roli v rychlosti postupu a hloubce ovládnutí jazyka, 

avšak prakticky každý duševně zdravý člověk je schopen se naučit na 

dostatečné úrovni jeden nebo i více cizích jazyků.“3) 

Při osvojování jazyka je také důležité odlišit zda se jedná o jazyk 

mateřský (neboli první), druhý nebo cizí. Mateřský jazyk je jazyk, který si 

člověk osvojí jako první již v dětství. Druhý i cizí jazyk označuje ten, který se 

člověk naučí navíc ke svému mateřskému jazyku. Rozdíl je však 

v podmínkách, za kterých se jej učí. Druhý jazyk si člověk většinou osvojuje 

v zemi, kde se tímto jazykem hovoří, kdežto cizí jazyk se žáci učí ve 

vyučovacím procesu a mimo něj se s ním setkají minimálně nebo vůbec 

(Cook, 2001, s. 45). 
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2.1 Teorie osvojování jazyka 

 

Mezi lidmi existuje mnoho teorií a doměnek ohledně vrozenosti a 

naučenosti jazyka. Dodnes není jasné jaké jsou přesné aspekty, které 

ovlovňují to, že jsme schopni se naučit mateřský jazyk bez znalosti 

gramatických pravidel.  

Všemi těmito faktory působícími na proces osvojování jazyka se 

zabývá vědní disciplína psycholingvistika. Této disciplíně dominují dva 

základní proudy, na kterých byly založeny teorie učení se druhému jazyku, a 

to jsou nativistický přístup a behavioristický přístup. Podle nativistů má 

každý jedinec vrozenou predispozicii k naučení se jazyka. Naopak 

behavioristé tvrdí, že vrozená je pouze dispozice učit se, ale podle nich se 

člověk  jazyk učí vědomě a napodobováním okolí. (Nebeská, 1992, s.14) 

Behaviorismus byl po dlouhá desetiletí dominující psychologickou 

teorií. Užívání jazyka bylo v behaviorismu chápáno podobně jako kterýkoliv 

jiný projev jedince, v tomto případě verbální, jenž si člověk osvojuje 

v procesu učení stejně jako každou jinou dovednost. Řeč byla chápána jako 

řetězec asociovaných jevů, a podobně slova byla brána  jako řetězec zvuků. 

Přes všechny modifikace, jimiž behaviorismus v průběhu svého vývoje 

prošel, užívání jazyka je i nadále chápáno jako výsledek učení. 

Behavioristicky orientovaná psycholingvistika tedy přikládá zásadní důležitost 

vnějšímu prostředí, ve kterém k užívání jazyka dochází, a mentálním 

předpokladům získaným interakcí jedince s prostředím. (Nebeská, 1992, s. 

15) 

Aplikací tohoto přístupu do výuky cizího jazyka je audiolingvální 

metoda, jejíž zastánci prohlašovali, že se jedná o první skutečně vědeckou 

metodu cizojazyčné výuky. Bohužel rozsáhlé výzkumy v šedesátých letech, 

které měly prokázat efektivitu audiolingvální metody, skončily neúspěchem. 

Ukázalo se, že studenti, kteří byli vyučováni touto metodou nebyli schopni 

využít nabyté znalosti v praxi. (Richards, Rodgers, 1999, s. 50) 

Jedním z výrazných oponentů behavioristického přístupu se stal 

nejznámější představitel teorie považující jazyk za vrozený, americký 

lingvista  Noam Chomsky, jehož teorie generativní gramatiky je 
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považována za největší přínos lingvistiky 20. století. Chomsky tvrdí, že každý 

člověk má v mozku zařízení, které je schopno dekódovat jazyk, kterým se 

kolem něho mluví. Tento mechanismus je generativisty vystihován pojmem 

Language Acquisition Device (zařízení pro osvojování jazyka). (Průcha, 

2011, s 18) Chomský staví svou tezi o vrozenosti univerzální gramatiky na 

dvou vypozorovaných faktech – prvním je rychlost a automatičnost s jakou si 

malé dítě osvojuje jazyk, druhým schopnost člověka tvořit věty a rozumět 

větám, které do té doby nikdy neslyšel. Teorie Chomského a jeho 

následovníků o existenci vrozené jazykové schopnosti však podnítila velký 

počet kritických až odmítavých reakcí. (...)  Kritizována je zejména sama 

podstata LAD, jelikož v empirických termínech nebylo nikdy objasněno, co je 

vlastně obsahem LAD, jak tento mechanismus funguje a ve kterém věku 

dítěte se začíná realizovat.“ (Průcha, 2011, s. 21)  

I kdyby se však tato teorie ani v budoucnu nepotvrdila nebo se ji snad 

dokonce povedlo vyvrátit, nemůžeme jí upřít obrovský přínos k rozvoji 

psycholingvistiky. Podle Průchy vedla kontroverznost této teorie k řadě studií 

zaměřených na osvojování řeči v různých obdobích věku a v různých 

jazycích, čímž rozhojnila poznatky o jednotlivých stadiích osvojování jazyka. 

(Průcha, 2011, s. 21) 

Hlavní přínos generativní gramatiky však spočívá v tom, že odmítla 

jazyk jako návyk a začala klást důraz na tzv. kreativitu jazyka. Naopak 

zásadním nedostatkem tohoto principu bylo naprosté potlačení komunikační 

funkce jazyka. 

„S odstupem času vyšlo na povrch, že podcenění komunikační funkce 

jazyka, jak tomu bylo u generativní psycholingvistiky bylo skutečně závažným 

nedostatkem. Začalo se tedy formovat nové paradigma, jehož základ tvořilo 

zjištění, že se jazyk jako prostředek komunikace realizuje v konkrétním 

situačním kontextu a mezi konkrétními účastníky. Toto nové paradigma 

nazýváme kontextová nebo komunikační psycholingvistika.“4 

Nebeská uvádí, že produkce a percepce řeči zde nejsou izolovány, na 

rozdíl od generativní teorie. V potaz je brán především klíčový pojem – 

kontext. Za zcela samozřejmý základ řečové komunikace jsou zde 

považovány mentální předpoklady, tedy společný zkušenostní komplex 

protektora a recipienta. Předmětem zájmu komunikační psycholingvistiky 
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jsou řečové aktivity, ke kterým dochází v reálném situačním kontextu, nikoli v 

situacích experimentálně navozeních. Z tohoto paradigmatu na sobě 

nezávisle vzniká mnoho teoretických koncepcí s komunikační orientací. 

(Nebeská, 1992, s. 22) 

  

2.2 Role věku v procesu osvojování jazyka  

 

O vhodném věku pro výuku cizího jazyka se v posledních letech 

hodně diskutuje. V Evropě můžeme zaznamenat tendenci začít s výukou 

v co nejnižším věku. Tento trend dal vzniknout mnoha cizojazyčným 

mateřským školám a je už téměř standard, že je dětem v normálních 

mateřských školách nabízena výuka anglického jazyka alespoň jednou 

týdně. Zatím se však nepovedlo prokázat efektivitu této tendence. 

Názory vědců na tuto problematiku se také velice různí. Zastánci rané 

výuky jazyka opírají své teze o tzv. kritické období, o kterém se mluví 

hlavně v souvislosti s osvojováním druhého, ne cizího, jazyka. Tato hypotéza 

tvrdí, že existuje časové rozmezí, ve kterém je mozek ideálně uzpůsoben pro 

osvojování jazyka a po jehož skončení je další osvojování mnohem 

obtížnější a namáhavější. Toto období je určeno plasticitou mozku, kterou 

dítě ztrácí v období puberty. Ideální období pro osvojování cizích jazyků je 

proto podle vyznavačů teorie kritického období doba od 2 let věku dítěte do 

puberty. (Lojová, 2006, s. 51) 

Naopak vliv věku na schopnost naučit se cizí jazyk odmítají američtí 

vědci Benedetti a Freppon, kteří tvrdí, že to je pouhý, i když velmi rozšířený, 

mýtus, že se děti učí cizí jazyky lépe než dospělí. Ti tvrdí, že  jediná oblast 

osvojování cizího jazyka, ve které mají děti oproti dospělým značnou výhodu, 

je osvojení si autentické výslovnosti. Benedetti a Freppon (2006) ve své 

knize zdůrazňují roli výslovnosti při osvojování cizího jazyka, zároveň však 

upozorňují, že tato schopnost není klíčová pro schopnost komunikace v cizím 

jazyce. Naopak dospívající a dospělí studenti jazyků mají podle nich oproti 

dětem výhodu v tom, že už mají osvojená gramatická pravidla a systém 

mateřského jazyka, což jim umožňuje porovnávání obou dvou jazyků a 

snazší a systematické osvojení nového jazyka.  
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Důležité je si zkrátka uvědomit, že v každém věku je člověk schopen 

učit se cizí jazyk jiným způsobem. Menší děti vstřebávají cizí jazyk snadněji 

než dospělí, ale o to déle jim trvá než si jazyk osvojí a než ho odliší od 

mateřského jazyka. Malé děti mají také výhodu v tom, že nevnímají bariéry, 

které přicházejí s věkem. Nový jazyk pro ně nepředstavuje hrozbu. Děti 

nemají strach, že něco neřeknou správně na rozdíl od dospělých a starších 

žáků, kteří si často vytvářejí blok mluvit a projevovat se v cizím jazyce. Přes 

všechny tyto výhody však nemůžeme předpokládat, že se dítě naučí cizí 

jazyk rychleji a snáze než dospělý. 

  Při předškolní výuce angličtiny, která probíhá klasicky jednou týdně, 

rozhodně nelze  očekávat, že se dítě naučí mluvit plynule anglicky. Jde o 

prvotní setkávání a seznamování se s cizím jazykem formou hry. I přesto 

však může brzké osvojování cizího jazyka vést k pozitivním výsledkům. 

Kromě již zmíněné výslovnosti, kterou dítě získá snáz v nižším věku života, 

je to také získání motivace k učení a přirozeného kladného zájmu o cizí 

jazyky. U malých dětí tedy nesmí být rozhodující objem toho, co se dítě 

naučí, ale je potřeba výuku jazyka vnímat jako užitečnou a potřebnou 

investici do budoucna. 

Zastánci rané cizojazyčné výuky často argumentují příkladem dětí 

z bilingvních rodin, které jsou schopny si ve velmi nízkém věku osvojit 

současně dva jazyky. Zde je však důležité si ujasnit rozdíl mezi dvojjazyčnou 

výchovou a dvojjazyčnou výukou. Průcha (2009) se svými kolegy v 

Pedagogickém slovníku uvádí,  že dvojjazyčnost (bilingvismus) je schopnost 

mluvit dvěma jazyky. Schopnost komunikovat pomocí jak prvního, tak i 

druhého jazyka téměř na stejné úrovni. Kdežto dvojjazyčná výuka je výuka 

probíhající ve dvou jazycích, zaměřená na to, aby si jedinci vytvořili 

komunikační kompetence také v jiném jazyce, než je jejich mateřský. Při 

dvojjazyčné výuce však nikdy nemůžeme dosáhnout stejných výsledků jako 

při dvojjazyčné výchově. Druhý jazyk bude vždy cizím jazykem, ačkoliv je 

tato metoda velmi efektivní a její úspěšnost je prokázána mnohými studiemi.  

Schopnost osvojit si dva jazyky současně je dána biologicky. Tamara 

Cenková, úspěšná dětská psycholožka, ve své knize uvádí, že „kolem dvou 

let se v mozku vytvářejí jazyková centra a podle toho, s kolika jazyky je dítě 



 

9 
 

v tomto věku v každodenním intenzivním kontaktu, tolik jazykových center se 

mu vytvoří“. (Cenková, 2011, s. 164) Pokud se však předškolní dítě 

nepohybuje v dvojjazyčném prostředí druhé jazykové centrum se mu vůbec 

nevytvoří.  

 Ovšem ani bilingvní jedinci to nemají tak jednoduché, jak by se mohlo 

na první pohled zdát. Podle odborníků totiž není zcela jasné zda u těchto 

jedinců existuje úplně rovnocenné využívání dvou nebo více jazyků, tedy zda 

lze tvrdit, že dítě má prakticky dva mateřské jazyky, či zda jeden 

upřednostňuje před ostatními. Malé děti mívají  problémy odlišit od sebe oba 

jazyky, a tak často mluví náhodnou kombinací obou jazyků. Toto začíná být 

problém při nástupu do školy, kdy děti, ač vybaveny širokou slovní zásobou, 

mohou ještě dlouho zaostávat ve schopnostech správného uplatňování 

gramatických pravidel a v používání správného jazyka. 

 

3  Tradiční metody používané při výuce cizích jazyků 

 

Přístupů k výuce cizích jazyků se v minulosti objevilo mnoho. Metody 

a přístupy k cizojazyčné výuce se postupem času měnily podle toho, jaké 

dovednosti byly momentálně považovány za její cíl, jako například posun od 

zaměření na porozumění čtenému textu k orientaci na dovednost mluvit. 

V minulosti byl při výuce kladen veliký důraz na gramatiku a slovní zásobu, 

tedy na jazykové prostředky. Výuka jazyka tak probíhala spíše teoreticky. 

V dnešní době je kladen mnohem větší důraz na schopnost domluvit se než 

být schopen vytvářet bezchybné věty. Klíčovým pojmem tohoto přístupu je 

termín komunikativní kompetence. Tento pojem popisuje Kocurová (2003) 

jako „schopnost využívání jazykových prostředků mluvčím v reálných 

podmínkách komunikačního kontextu a pro určité komunikační účely“.  

 

3.1 Gramaticko-překladová metoda 

 

 Jedná se o poměrně starou metodu, která se původně používala pro 

výuku klasických jazyků – latiny a řečtiny. Její užití se však později aplikovalo 

i ve výuce moderních jazyků a v menší míře je používána dodnes. 
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V prostředí českého školství byla tato metoda hojně využívána až do konce 

19. století. 

Jak už název napovídá, podstatou této metody je čtení a překládání 

cizojazyčného textu do mateřského jazyka. Žáci tak spolu téměř vůbec 

nekomunikují a důraz je věnován především přesnému porozumění textu. 

Richards a Rogers ve své knize uvádí, že velmi důležitou složkou této 

metody je také gramatická stránka jazyka, na jejíž správnost je kladen veliký 

důraz. Trvání na správnosti gramatiky může u žáků způsobovat bariéry 

v cizojazyčné komunikaci. Kromě gramatického systému se vyzdvihuje také 

slovní zásoba, která však není vyučována v kontextu, ale samostatně. Žáci 

se slovíčka učí nazpaměť, aniž by je používali ve větách. Hodiny jsou vedeny 

v mateřském jazyce, což učitelům značně zjednodušuje práci. Výuka pomocí 

gramaticko-překladové metody je pro učitele nenáročná, protože největší 

část hodiny je věnována vysvětlování  gramatiky (v mateřském jazyce) či 

samostatnému překládání cizojazyčného text a učitelovým úkolem je poté 

pouze korekce cvičení. (Richards, Rodgers, 1999, s. 5 - 6) 

 Nejen kvůli nenáročnosti, ale také kvůli tomu, že učitelé byli na způsob 

výuky touto metodou zvyklí ze svého dětství, se tato metoda ještě v nedávné 

době těšila velké popularitě. 

 

3.2  Přímá metoda 

 

Jako reakce na gramaticko-překladovou metodu byla na konci 

19.století vytvořena metoda přímá, která měla za úkol odstranit nedostatky 

gramaticko-překladové metody.  

Hlavním nedostatkem předchozí metody bylo to, že její forma výuky 

nepřipravovala studenty na použití jazyka v běžné komunikaci. Toto bylo 

způsobeno jak výukou v mateřském jazyce, ale také absencí komunikace 

žáků. Přímá metoda si tedy dala za cíl vyučovat přímo v cílovém jazyce a 

mateřský jazyk je při výuce touto metodou striktně zakázán.  

Podstatou této metody je přístup k jazyku, jenž vnímán jako 

komunikační prostředek, a proto je věnována velká pozornost především 

mluvenému projevu a správné výslovnosti – žáci se učí odposlechem vět 
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užitých v určitém kontextu a následně napodobují to, co slyšeli. Jazyk je 

vyučován bez použití gramatických pravidel, a žák se tedy učí vytvářet věty 

pouze intuitivně. 

Zastánci této metody přirovnávají tuto metodu k přirozenému učení 

mateřského jazyka, který se člověk učí také přirozeně, nevědomě a bez 

znalosti jakýchkoliv pravidel. (Richards, Rodgers, 1999, s. 11) 

Při hodinách, kde se využívá tato metoda, hraje důležitou roli dialog a 

interakce mezi jednotlivými účastníky výuky. Slovní zásoba je aktuální, 

vztahuje se na oblasti každodenního života; její význam se nepřekládá do 

mateřského jazyka, nýbrž vysvětluje pomocí obrázků, předmětů, mimiky, 

gest atd.5 

„Přímá metoda bývá někdy nazývána metou Berlitzovou, podle 

Maxmilliana Berlitze, zakladatele úspěšné sítě jazykových škol, které 

využívají přímou metodu dodnes“.7 

Richards a Rogers (1999) ve své publikaci představují velký klad této 

metody v porovnání s gramaticko-překladovou metodou jímž je to, že díky 

používání cizího jazyka je v jedné třídě možné učit studenty několika 

národností. Problém však nastává ve chvíli, kdy žáci nejsou schopni 

porozumět vyučované látce, protože jim je vysvětlována pouze v cizím 

jazyce.  

 

3.3 Smíšená metoda 

 

Smíšená metoda neboli metoda zprostředkovací se snažila najít 

kompromis mezi oběma předchozími metodami a usilovala o propojení jejich 

úspěšných prvků a funkcí. Tato metoda je také založena na práci s textem. 

Velký důraz je však kladen na obsah textu, protože základním předpokladem 

tohoto textu je to, že má žáky zaujmout. Na tomto textu si poté postupným 

čtením mají žáci osvojit zákonitosti daného jazyka. Stále je kladen důraz na 

správnou výslovnost jazyka a každý žák musí aktivně zvládat daný jazyk. 

(Richards, Rodgers, 1999 s. 22) 

Smíšená metoda povoluje užití mateřského jazyka k lepšímu a 

rychlejšímu pochopení gramatiky, ale primárně používaným jazykem by měl 
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být jazyk cílový. To znamená, že mateřský jazyk by měl na řadu přijít vždy až 

jako poslední možnost. 

 

3.4 Audiolingvální metoda 

 

Za vznikem této metody stojí 2. světová válka a  jí vyvolaná potřeba 

rychlého a snadného dorozumění se v cizí zemi. Audio – lingvální metoda 

vznikla za účelem naučit co nejvíce lidí cizí jazyk v co nejkratším čase. Byla 

využívána při výuce vojáků, k tomu aby se byli schopni snadno dorozumět a 

předat určité informace. 

Základem této metody byl, stejně jako u přímé metody, mluvený projev 

se správnou výslovností, přičemž velký důraz se kladl také na gramatiku. 

Mimo jiné se usilovalo také o to, aby žáci byli schopni rychle a správně 

reagovat v každodenních situacích, disponovali širokou slovní zásobou a 

uměli ji vhodně používat. (Richards, Rodgers, 1999, s. 50) 

Audioligvální metoda vycházela z přímé metody, ale čerpala také   

z behaviorismu, který je založen na častém opakování určitého podnětu, díky 

čemuž si student vytvoří návyk a daný jev se mu tak vštípí do paměti. Výuka 

pomocí této metody je tedy založena na drilu a na paměti. Chyba, kterou žák 

udělá, je opět nežádoucím jevem a převládají obavy že by se tyto chyby 

mohly stát návykem. Proto se v rámci této metody uplatňuje snaha 

předcházet veškerým chybám. 

Audiolingvální přístup byl nejrozšířenější v 60. letech 20. století, 

časem se však ukázalo, že žáci nejsou schopni aplikovat vědomosti získané 

touto metodou v reálním životě. Zároveň mnoho z nich považovalo učení 

touto metodou za nudné a neuspokojivé. Tato metoda vede bezesporu 

k velmi rychlému zdokonalení se v cizím jazyce, jejím rizikem je však 

neschopnost vlastního projevu či tvoření jiných vět než těch, které byly 

probírány. (Richards, Rodgers, 1999, s. 55) 
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3.5 Komunikativní metoda 

 

Komunikativní metoda vznikla v 70. letech 20. století a v dnešní době 

je nejrozšířenějším přístupem k výuce cizích jazyků. Ve své podstatě vychází 

z již zmíněných metod a snaží se z nich převzít právě ty prvky, které byly 

označovány za účelné a přínosné a naopak se vyvarovat nedostatků, které 

byly kritizovány. Tato metoda čerpá z potřeb běžného života, čemuž 

odpovídá náplň hodin a postupy výuky. Jejím cílem je naučit studenty 

komunikovat v cizím jazyce jednoduše a výstižně a připravit je na situace, ve 

kterých by mohli cizí jazyk potřebovat. (Richards, Rodgers, 1999, s. 153) 

Příznivci komunikativní metody uznávají význam gramatiky a slovní 

zásoby, zároveň však dodávají, že výuka pouze těchto dvou složek je 

nedostačující. Nejen gramatika, slovní zásoba, komunikační dovednost, ale 

také důležitost sociálního kontextu tvoří podstatné rysy této metody. Při 

osvojování si cizího jazyka touto metodou jsou tedy zároveň rozvíjeny 

všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, mluvení, čtení, psaní.7 

Podle Bischofové (2001) je podstatou komunikativního přístupu 

umožnit studentům užívání cizího jazyka pro jejich vlastní účely a potřeby. 

Výuku touto metodou je tedy nutné přizpůsobit cílové skupině a zkusit tak 

odhadnout,  jaké budou její potřeby užívání onoho jazyka. Komunikativní 

metoda si tedy neklade za cíl znalost gramatických zákonitostí jazyka. Jejím 

cílem je umět jazyk užívat v praxi.  

Komunikativní přístup také významně změnil postoj k chybám v 

procesu osvojování cizího jazyka. Tento postoj uznává dělání chyb jako 

přirozenou součást procesu osvojování jazyka. Po žácích je tedy 

vyžadováno, aby se především snažili vyjádřit to, co vyjádřit chtějí, za použít 

jakékoli formy, i kdyby to mělo být vyjádřeno s chybami. (Cook, 2001) 

Tato metoda klade mimo jiné veliký důraz na autentický jazykový 

materiál, který usnadňuje výuku výslovnosti, což předchozí metody téměř 

nebraly v potaz. 
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4 Alternativní metody používané při výuce cizích jazyků 

 

 Alternativní nebo-lij inovativní metody výuky začaly do obecného 

povědomí pronikat až v posledních letech. Nejčastější snahou vyučujících 

těchto metod je do procesu výuky zapojit více smyslů než jen zrak a sluch, a 

proto bývá tato výuka nezřídka doprovázená fyzickým pohybem, což má lépe 

aktivovat paměťové mozkové centrum. Tyto metody si mívají nejčastěji 

konverzační podobu, která by měla být spontánní, nenaučená a měla by 

probíhat ve svižném tempu, a lépe tak simulovat přirozenou komunikaci. 

Nevýhodou převážné většiny alternativních metod je umenšování významu 

gramatiky na úkor komunikační složky jazyka. 

 

4.1 Celková fyzická odezva (Total Physical Response) 

 

Základním principem této metody je, že žáci se mají učit cizí jazyk 

stejným způsobem jako svůj mateřský jazyk. Zajímavostí je, že žáci jsou 

zpočátku zcela zticha a pouze vykonávají to, co jim učitel říká. Samostatně 

mluvit začnou teprve až jsou na to dostatečně připraveni.  

Tato metoda je vhodná především pro začátečníky, v pokročilejších 

úrovních je potřeba zapojit další metody. Její podstatou  je fyzická činnosti, 

která je reakcí na slovní podnět. Žáci touto činností dávají najevo, že pokynu 

rozumějí a zároveň si pomocí fyzické činnosti podnět lépe zapamatují. 

(Gordon, 2007, s. 80)  

Richards a Rodgers uvádějí, že se tato metoda zakládá na 

předpokladu, že se u dětí nejprve rozvíjí schopnost porozumět tomu, co slyší 

a teprve po čase jsou schopny tento vjem napodobit. Dále zmiňují to, že je 

dítě od mala zvyklé poslouchat pokyny a vykonávat je, a tím pádem mu 

výuka pomocí této metody přijde přirozená a nenucená. (Richards, Rodgers, 

1999, s. 73) 
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4.2 Tichý způsob (The Silent Way) 

 

Jak už název napovídá, učitel je při výuce pomocí této metody 

převážně potichu, což má za úkol přimět k mluvení žáky. Učitel dává žákům 

pouze jednoduché příklady nových větných struktur, které žáci opakují a 

snaží se napodobovat dané struktury. Ke komunikaci jsou používána gesta, 

zvuky a krátká slova. 

Základní tezí této metody je předpoklad, že žákovi jde učení snadněji, 

když na vyučovanou látku přijde sám skrze vlastní zkušenost, než když je mu 

předloženo řešení a on si ho má pouze zapamatovat. Učitel žáky neopravuje 

ani jim nevysvětluje látku, proto žáci musí vyvozovat vlastní závěry a 

formulovat si jakákoli pravidla, pokud je potřebují. (Richards, Rodgers, 1999, 

s. 81) Protože učitel žáky neopravuje, jsou vedeni k tomu, aby se opravovali 

navzájem a spolupracovali spolu. Důležitou součástí této metody jsou tzv. 

Cuisenairovy tyčinky (malé tyčinky různých barev o různé délce), které 

znázorňují význam slovíček. 

Tato metoda klade na studenty velmi vysoké nároky, nutí je 

k samostatnému uvažování nad řešenými problémy a k týmové spolupráci. 

 

4.3 Společenské jazykové učení (Community Language Learning) 

 

Community Language Learning je způsob výuky, při kterém sedí žáci 

v kroužku a debatují, učitel stojí mimo kruh a pomáhá jim s diskusí podle 

úrovně jejich pokročilosti. 

 Nejprve probíhá konverzace tak, že jeden z žáků řekne větu 

v mateřském jazyce (jiný zatím neumí) a učitel ji přeloží do cílového jazyka. 

Tuto vět všichni společně zopakují. Poté jiný žák reaguje na svého spolužáka 

a řekne další větu, kterou učitel opět přeloží, a všichni ji zopakují. Tato 

konverzace je po celou dobu nahrávána a žáci pak nahrané výroky přepisují, 

analyzují a dále procvičují. (Richards, Rodgers, 1999, s. 90) Později se žáci 

obejdou bez překladů učitele, a tak mezi sebou časem začnou vést 

spontánní konverzaci. (Cook, 2001, s. 148)  

Výhodu  této metody spatřuji v tom, že se žáci učí to, co je zajímá a o 

čem si chtějí povídat. 
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4.4 Sugestopedie 

 

Sugestopedie je založena na bohatém smyslovém vnímání, což jinými 

slovy znamená, že se do výuky snaží zapojit co nejvíce smyslů.  Podle 

některých zdrojů je prokázáno, že za pomoci sugestopedie si vyučovanou 

látku zapamatujeme třikrát až pětkrát rychleji a efektivněji než pomocí 

klasického memorování.8 

Základem sugestopedie je navození relaxační atmosféry pomocí 

hudby a dalších relaxačních technik, což má otevřít mysl novým vjemům. 

Tato metoda také využívá tzv. periferní učení, což znamená, že žáci 

podvědomě vnímají veškeré jazykové materiály, které jsou umístěny 

v učebně. Tato vědomost z podvědomí se jim později promítne do vědomí. 

Zakladatel této metody Georgi Lozanova  však tvrdí, že látku 

vyučovanou tímto způsobem mohou vnímat jen tzv. sugestibilní typy.8 

 

4.5 Přirozený přístup (The Natural Approach) 

 

Za objevením této metody stojí Steven Krashen, který je známý také 

svou teorií o osvojování jazyka, pomocí níž poukázal na rozdíl při osvojování 

mateřského jazyka a učení cizího jazyka. Zatímco osvojování považuje za 

podvědomý proces, učení je proces vědomý a méně efektivní. 

Základním podnětem, který podle něj formuje znalosti žáka, je 

dostatečný sluchový kontakt s cílovým jazykem. Dále zdůrazňuje, že je třeba 

respektovat tiché období žáka, neopravovat chyby, protože ty jsou součástí 

procesu učení, a neklást příliš velký důraz na gramatiku. (Richards, Rodgers, 

1999, s. 178) 

 

4.6 Task-Based Approach 

 

Přístup, který je založen na plnění úkolů a na samostatné činnosti 

studentů, vznikl jako reakce na to, že při tradiční výuce angličtiny se 

cizojazyčné situace pouze předstírají. Při výuce prostřednictvím této metody 
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však učitel žákům zadá opravdový úkol, který jsou žáci nuceni vyřešit za 

pomoci materiálů, které jim k tomu učitel poskytne (slovníky, příručky atd.)  

Kladem této metody je velká komunikativnost a rozvoj spolupráce ve 

skupině (Richards, Rodgers, 1999, s. 223). Velkou výhodou této metody je 

také to, že může fungovat i ve spojení s ostatními předměty. Žáci mohou 

například dostat projekt z hodiny dějepisu, ale musí ho zpracovat a od 

prezentovat v cílovém jazyce. Nevýhodou však naopak může být 

nesystematická výuka gramatiky, která se do této metody velmi špatně 

začleňuje. 

 

4.7 Lexikální přístup (Lexical Approach) 

 

Podstata tohoto přístupu je založena na bohaté slovní zásobě, a to 

především na ustálených slovních spojeních, tzv. kolokacích. 

Základem tohoto přístupu je poznání, že pro lidský mozek je snazší si 

zapamatovat 2-5 slov, která tvoří celek, než se učit každé slovo zvlášť a poté 

se je snažit spojit dohromady. Výuka je tedy založena především na práci 

s textem, občas se při výuce pomocí této metody využívá i překlad do 

mateřského jazyka. (Richards, Rodgers, 1999, s. 132) 

Rizikem této metody však může být to, že se studenti učí všechny věty  

jako fráze bez znalosti gramatiky, což jim brání ve vlastním svobodném 

vyjadřování. 

 

4.8 Act and Speak® 

 

Act and Speak® je jinými slovy metoda výuky cizích jazyků 

prostřednictvím divadla, jejíž autorkou je Mgr. Barbora Müller Dočkalová, 

absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Výuce anglického 

jazyka pomocí dramatické výchovy se věnuje již od roku 2000. V roce 2005 

založila jazykovou školu Jeviště, ve které svoji metodu využívá. Angličtinu 

pomocí této metody vyučuje také na Základní škole Marjánka v Praze 6, se 

kterou již dlouhá léta spolupracuje.8 V roce 2010 dostala ocenění Nejlepší 

učitel angličtiny, které je udělováno učitelům angličtiny, kteří motivují své 
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studenty ke studiu anglického jazyka, používají nové, účinné metodické 

postupy, které rozvíjejí jazykové dovednosti žáků tím nejefektivnějším 

způsobem. 

 Jazyková škola Jeviště a Základní škola Marjánka společně 

každoročně připravují festival s názvem Divadlo jazyků, jehož hlavním cílem 

je setkání podobně zaměřených škol, učitelů, studentů a žáků, vzájemná 

inspirace a zpětná vazba a v neposlední řadě posílení kvality jazykové výuky. 

Letos proběhne již 3. ročník této přehlídky až zapojit se do ní mohou  

jakákoliv představení, která jsou nastudována za účelem jazykové výuky v 

jiném než mateřském jazyce účinkujících.9 

Výuka pomocí divadla však není žádnou revoluční novinkou. Kořeny 

této metody sahají až do středověku, kde se drama poprvé začalo uplatňovat 

při výchově a při výuce. Dochované záznamy uvádějí, že se v té době 

pomocí divadla vyučovala převážně latina. Pro naši zemi je však mimořádně 

důležitý Jan Amos Komenský, který jako první rozlišuje divadlo jako umění 

od školní hry, kterou považuje za pedagogický prostředek. Školní hru vnímá 

jako prostředek osvěžení výuky, jako prostředek demonstrace nových 

poznatků, jako motivaci pro žáky a učitele a jako prostředek zainteresování 

rodičů na činnosti školy. Komenský dále připisuje školní hře specifický úkol 

pěstovat u žáků kulturní chování a sebejistotu ve styku s lidmi. Komenskému 

ovšem stále ještě chybí akce, jednání a charakterizace postav a je kladen 

obrovský důraz na výsledné dílo. Tento přístup trvá až do roku 1924, kdy 

v USA vzniká hnutí tvořivé dramatiky v čele se zakladatelkou Winifried 

Wardovou, která upřednostňuje samotný proces tvorby před představením 

(Machková, 2007). 

A právě z tohoto hnutí metoda Act and Speak®,  jejíž základní filozofií 

je, že proces přípravy představení je stejně důležitý jako výsledný produkt. 

Další důležitou zásadou této metody je to, že každý musí dostat stejný 

prostor bez ohledu na míru hereckého nadání. „Nejprve si děti zkouší 

všechny postavy, formou improvizace hádají, co bude v další scéně, z 

vybraných replik sestavují zcela nové situace, postupně přemýšlejí, která role 

by se jim nejvíce líbila – a teprve v druhé polovině celého procesu role 

skutečně obsadíme a nazkoušíme finální podobu hry. Tím se děti naučí 
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mnohem více a celý proces je pro ně zajímavější; kdyby byly od začátku 

odkázány na jednu jedinou roli, bylo by pro ně nacvičování po čase 

zdlouhavé,“ vysvětluje autorka.10 Barbora Müller Dočekalová si hry píše 

sama, protože je důležité, aby ve hře nebyla žádná postava vyloženě hlavní 

a každá postava byla pro děj hry důležitá. Dále musí scénář obsahovat 

užitečná slovíčka a fráze, které jsou použitelné v reálném životě. Každý kurz 

je zakončen veřejným vystoupením.  

Ačkoliv by se mohlo zdát, že je tato metoda aplikovatelná pouze do 

určitého věku, jazyková škola Jeviště nabízí kurzy i pro studenty z řad 

dospělých. Těm se však musí výuka trochu přizpůsobit. Scénáře pro dospělé 

podstatně víc gramatiky, ovšem i ta je vyučována prostřednictvím her. Tyto 

hry vysvětlují a demonstrují určitý jev pomocí dialogu, který si studenti 

zinscenují, čímž si ho osvojí, a poté by ho měli být schopni využívat 

v konkrétních situacích. Hraním rolí se dospělí zejména zbaví svých zábran a 

studu napodobovat cizí přízvuk, což jim pomáhá při výuce výslovnosti.10 

K dosažení požadovaných výsledků je však potřeba dodržet výše 

uvedené zásady a principy. Úspěšnost výuky závisí na kvalitě a atraktivitě 

scénáře, na vhodné práci s jazykem a gramatickými jevy obsaženými ve 

scénáři, a v neposlední řadě na metodicky správném režijním vedení 

v průběhu zkoušek. Proto nemůžeme očekávat, že jakákoliv účast na 

cizojazyčném divadelním projektu povede k zázračnému zlepšení jazykových 

dovedností. 

 

5 Didaktické a metodické postupy při výuce anglického 

jazyka na primární úrovni 

 

V dnešní době existuje nepřeberné množství postupů a metod, které 

jsou při výuce využívány. Volba správné metody závisí na specifikách 

vyučovaného předmětu, na věku žáků a na cíleném výsledku. 

Při výuce anglického jazyka se učitel většinou rozhoduje podle toho, 

zda chce u žáků rozvíjet řečovou složku a písemný projev, jinými slovy 

produktivní dovednosti, nebo porozumění čtenému textu a mluvenému 

projevu, tedy tzv. receptivní dovednosti. Metoda cílená na rozvoj jedné 
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dovednosti často rozvíjí i dovednost další, protože osvojení jednotlivých 

dovedností se vzájemně prolíná. Zároveň jsou společně s těmito 

dovednostmi rozvíjeny i gramatika a slovní zásoba, které jsou vnímány jako 

Základní stavební kameny jazyka. Právě však aktivní uplatnění těchto 

dovedností je hlavním cílem výuky cizího jazyka. 

V odborné literatuře existuje řada klasifikací výukových metod. Za 

nejpřehlednější a nejkomplexnější je v dnešní době považována klasifikace 

podle J. Maňáka a V. Švece (2003), z níž uvedu jen ty metody, které jsou 

využívány při výuce anglického jazyka u mladších žáků. Tato klasifikace dělí 

metody na klasické výukové metody, aktivizující výukové metody a 

komplexní výukové metody.  

Do skupiny klasických výukových metod řadí metody, které jsou 

součástí tzv. tradičního vyučování. Dále je ještě dělí na metody slovní a 

názorně-demonstrační. Aktivizující výukové metody vycházejí z aktivního 

zapojení žáka do vzdělávacího procesu. Podporují samostatné uvažování 

žáků a jsou založeny především na řešení zadaných úkolů a problémů. Do 

této skupiny jsou řazeny jsou řazeny diskusní metody, metody heuristické, 

metody situační, metody inscenační a didaktické hry. Komplexní výukové 

metody charakterizuje Maňák (2003) jako „složité metodické útvary, které 

předpokládají různou, ale vždy ucelenou kombinaci a propojení několika 

Základních prvků didaktického systému, jako jsou metody, organizační formy 

výuky, didaktické prostředky nebo životní situace, jejichž účinnost a životnost 

potvrdila praxe.“ Tyto metody můžeme spíše chápat jako organizační formy 

výuky, jelikož je určuje především to, v jakých podmínkách výuka probíhá. 

Jedná se o metody jako například frontální výuka, skupinová výuka, 

projektová výuka či otevřené učení. (Maňák, Švec, 2003, s. 131) Vzhledem 

k charakteru komplexních výukových metod jsem se rozhodla, že se jimi již 

dále ve své práci nebudu zabývat, ale považuji za důležité se o nich alespoň 

zmínit.  
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5.1 Metody slovní  

 

Slovní metody zprostředkovávají informace především mluvenou řečí, 

případně psaným textem. Jsou to nejčastěji používané metody ve výuce a 

mohou být použity buď samostatně, nebo mohou být kombinovány s dalšími 

metodami. Jejich výhodou je rychlý přenos informací a také to, že pomáhají 

kultivaci řeči žáka, což je dnes velmi žádaný aspekt. Tyto metody mohou mít 

různé formy, podoby a funkce. 

 

5.1.1 Vyprávění 

 

Tato metoda „zprostředkovává vědomosti výpravným, citově 

podbarveným způsobem“. (Zacharová, Hermanová, Šrámková, 2007) Velmi 

důležitým faktorem při této metodě je schopnost učitele zaujmout. Toho lze 

docílit např. pomocí intonace, názorných pomůcek, či reálných příkladů. 

Velkou roli hraje také to, zda je příběh vyprávěn z paměti, či je jen předčítán. 

Při čtení děti neudrží příliš dlouho pozornost. 

Vyprávění bychom mohli zařadit do tzv. monologických slovních 

metod, jelikož hlavním „mluvčím“ je při této metodě učitel. Interakce žáků 

však není v žádném případě zakázána. Naopak vyučující by měl vždy nechat 

prostor pro vyjádření žáků a snažit se je do vyprávění zapojit. (Maňák, Švec, 

2003, s. 54) 

Při výuce anglického jazyka můžeme tuto metodu využít při vymýšlení 

nebo převyprávění příběhu (storytelling), případně můžeme od vyprávění 

příběhu postupně přejít k jeho dramatizaci (role play). (Maňák, Švec, 2003, s. 

55) Pomocí této metody se primárně trénuje poslechová dovednost, dále 

mohou být také rozvíjeny vyjadřovací schopnosti žáků. 

 

5.1.2 Vysvětlování 

 

Vysvětlování je obvykle používáno při získávání nových vědomostí a 

je to nejčastěji používaná monologická metoda vůbec. Vysvětlování musí být 

srozumitelné, přizpůsobené schopnostem třídy a nemělo by zabírat příliš 



 

22 
 

mnoho času z hodiny. Důležitá je také zpětná vazba. Metoda vysvětlování je 

velmi efektivní, co se množství probrané látky týče, žáky však příliš nevede k 

samostatnému myšlení a absolutně nerozvíjí komunikační dovednosti. 

(Maňák, Švec, 2003, s. 57) 

Při výuce angličtiny je tato metoda využívána především v oblasti 

gramatiky. 

 

5.1.3 Popis 

 

Další velice oblíbenou monologickou metodou je popis, který má za 

úkol vyjmenovat vnější znaky daného předmětu. (Maňák, Švec, 2003, s. 59) 

Při výuce anglického jazyka má tato metoda za úkol rozvinout vyjadřovací 

schopnosti žáka. Tato metoda je využívána i při mezinárodních jazykových 

zkouškách, kde jsou účastníkům předloženy obrázky a oni je mají za úkol 

popsat a porovnat. 

 

5.1.4 Práce s textem 

 

Práce s textem zahrnuje jak práci s učebnicí a dalším výukovým 

materiálnem, tak i text, který žáci sami vytvoří 

Při práci s textem je kladen důraz především na porozumění textu, ale 

žádaným vedlejším produktem této metody je také prohloubení vztahu 

k četbě. (Maňák, Švec, 2003, s. 64) Ačkoliv je práce s textem metoda 

využivána spíše v pozdějším věku, i u mladších dětí by se mělo dbát na 

postupné osvojování psané formy anglického jazyka. 

 

5.1.5 Rozhovor 

 

Rozhovor patří mezi dialogické slovní metody, protože k jeho 

uskutečnění je potřeba interakce mezi učitelem a žáky a nebo mezi žáky 

navzájem. Charakteristickým rysem je střídání otázek a odpovědí mezi 

aktéry. (Maňák, Švec, 2003, s. 69) Rozhovor má za úkol rozvíjet u žáků 

kritické myšlení a komunikační schopnosti. Při výuce angličtiny patří v dnešní 

době k nejoblíbenějším metodám rozvíjející řečové dovednosti. 
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5.2 Metody názorně-demonstrační 

 

Tyto metody působí na smyslové orgány žáků, což podporuje jejich 

paměť. Metody názorně demonstrační většinou bývají doprovázeny některou 

ze slovních metod (např. výklad, rozhovor...). Maňák ve své knize popisuje 

mnoho názorně demonstračních metod, nám však bude stačit stručné shrnutí 

těch, které se využívají právě při výuce anglického jazyka.  

Nejčastěji se můžeme setkat s metodou, kterou Maňák nazval práce 

s obrazem. Jedná se o podporu výuky jakýmkoliv obrazový materiál, který 

usnadňuje žákům učení. (Maňák, Švec, 2003, s. 82) Mnoho škol má pro 

výuku anglického  speciální, tzv. jazykové třídy, které jsou většinou vybaveny 

velkým množstvím obrazového materiálu v podobě různých gramatických 

přehledů, fonetických tabulek či materiálu na podporu slovní zásoby.  

Velké využití má při výuce mladších dětí také metoda předvádění a 

pozorování, kdy je dětem názorně předvedena věc, o které se zrovna učí. 

Pokud je tento vjem spojen ještě s vjemem hmatovým či pohybovým, je 

téměř jisté, že si děti danou věc zapamatují. (Maňák, Švec, 2003, s. 78) 

Všechny metody tohoto typu vycházejí z poznatků, které tvrdí, že děti 

v tomto věku mají obrovskou obrazovou podprahovou paměť, kterou aktivují 

při demonstraci nějakého předmětu, obrazu atd. A právě aktivování této 

paměti podporuje snazší zapamatování vykládané látky (slovní zásoba atd.). 

Má-li být demonstrace úspěšná, nelze podcenit ani význam slovního 

doprovodu. (Maňák, Švec, 2003, s. 82) Tyto metody sice nerozvíjí aktivně 

komunikativní kompetence jedince, ale při výuce jsou velmi nápomocné. 

 

5.3 Aktivizující výukové metody 

 

Aktivizující výukové metody Maňák a Švec vymezují jako „postupy, 

které vedou výuku tak, aby se výchovně-vzdělávacích cílů dosahovalo 

hlavně na základě vlastní učební práce žáků, přičemž důraz se klade na 

myšlení a řešení problémů“. (Maňák, Švec, 2003, s. 105) Tyto metody se 

využívají především v alternativním školství, ale v dnešní době pronikají už i 

do školství klasického. Jejich podstata tkví v aktivitě žáka, v jeho aktivním 

zapojení do edukačního procesu. 
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5.3.1 Heuristické metody 

 

 Heuristické metody mají za úkol vést žáky k samostatnému řešení 

problémů, za podmínek stanovených učitelem. Základem těchto metod je 

rozvoj samostatného uvažování, protože učitel žákům nevykládá látku 

klasickým způsobem, ale vede je k tomu, aby na ni přišli sami, což jim 

usnadni její osvojování. (Maňák, Švec, 2003, s. 113) Tyto metody se však 

dají využít až při výuce starších žáků a je třeba je kombinovat s dalšími 

metodami. 

 

5.3.2 Situační metody 

 

Podstatou situační metody je imaginární řešení nějakého nastoleného 

problému. (Maňák, Švec, 2003, s. 119) Tato metoda je ve výuce jazyků 

poměrně hojně využívána, ovšem vzhledem k tomu, že její průběh vyžaduje 

diskuzi žáků nad daným problémem, je podle mého názoru vhodná pro žáky, 

kteří už ovládají řečové dovednosti cílového jazyka. 

 

5.3.3 Inscenační metody 

 

Základem této metody jsou modelové situace, jejichž aktéry jsou 

samotní žáci. Jedná se o simulaci určité události, kterou si žáci sami zahrají, 

čímž si onu situaci zapamatují a prožitek z této situace jim pomáhá nejen při 

osvojení nové látky, ale žáci se zároveň učí vcítit se do druhého jedince a to 

prostřednictvím vlastního jednání a prožívání. (Maňák, Švec, 2003, s. 123)  

Výsledkem simulace je zautomatizované jednání v podobné situaci 

v praxi. Žákům se podvědomě vybaví, jak na takovou situaci reagovat a co 

říct. 

5.3.4 Didaktická hra 

 

Hra je nejpřirozenější činností dítěte, a proto ji děti vnímají velmi 

pozitivně a často ani nemají pocit, že se pomoci ní učí něčemu novému. Při 
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této metodě je důležité si dát pozor na dvě věci. Za prvé je nutné si stanovit 

cíl, kterého chceme prostřednictvím didaktické hry dosáhnout. To znamená, 

že hra musí mít určitá pravidla a nesmí být se soustředit jen na to, aby děti 

bavila. Na druhé straně sledování učebního cíle nesmí přebít podstatu hry a 

připravit ji o hravost. (Maňák, Švec, 2003, s. 126)  

 Učitelé anglického jazyka na prvním stupni si v dnešní době důležitost 

hry uvědomují a ta se tak stává tradiční součástí výuky cizích jazyků. 

 

6 Závěr 

 

Didaktika anglického jazyka prošla mnohými stádii ve snaze najít 

ideální způsob výuky. Podle mého názoru však nejde globálně určit, který 

způsob je správný a který ne. Pro výběr vhodné vyučovací metody musíme 

vždy zvážit velké množství kritérií, které jsou specifické pro skupinu, kterou 

se chystáme učit. Učitel by však měl být flexibilní a otevřený novým 

metodám, které je vhodné kombinovat s již osvědčenými přístupy. Trend, 

který v současné době převládá, a který klade důraz především na 

komunikační kompetence žáků, považuji za velmi přínosný a důležitý, 

protože cílem dnešní výuky cizích jazyků není porozumět cizojazyčným 

textům, nýbrž obyčejné dorozumění se s lidmi jiných národností. 

Vzhledem k výsledkům výzkumů, které  prokázaly obrovskou 

senzibilitu malých dětí vůči cizojazyčné výslovnosti, zastávám názor, že by 

ve výuce měl převládat cílový jazyk, což klade vysoké nároky na učitele, 

jelikož by pro žáky měli být kvalitními jazykovými modely.   

To však neznamená, že bych z výuky naprosto vyloučila mateřský 

jazyk. Naopak, myslím si, že právě u malých dětí je důležité, aby jim klíčové 

pokyny (složitější úkoly, gramatika...) byly dovysvětleny v mateřském jazyce. 

Neměl by však převládat nad jazykem cílovým. 

Doporučuji, aby výuka byla různorodá v činnostech, které navíc nesmí 

trvat příliš dlouho, protože mladší žáci se dokážou soustředit jen krátkou 

dobu. Zároveň bych se  vyvarovala jakéhokoliv memorování či drilu. Naopak 

do výuky je potřeba zapojovat pohybové aktivity, hry se slovy, písničky, 

didaktické hry apod., které děti motivují a baví, čímž si vytváří kladný vztah 

k vyučovanému jazyku.   
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

7 Výzkumné šetření 

 

Cílem tohoto šetření je zjistit efektivitu výukové metody  Act and 

Speak®, porovnat jaké schopnosti tato metoda rozvíjí a zjistit, zda je 

dostatečnou alternativou ke klasickým výukovým metodám, které jsou 

používány v prvních třídách Základních škol. 

 Dále jsem se zaměřila na zkoumání jazykových kompetencí učitelů, na 

to zda jsou dostatečně kvalitním jazykovým vzorem pro své žáky a zda se 

záměrně podílejí na zlepšování jejich komunikativních dovedností. 

 

 Hypotéza 1:  

Při výuce cizích jazyků je v dnešní době používán komunikativní 

přístup. 

 

 Hypotéza 2:   

Učitelé na základních školách s rozšířenou výukou jazyků jsou 

kvalitním jazykovým vzorem pro své žáky. 

 

 Hypotéza 3: 

Metoda Act and Speak® klade větší důraz na rozvoj komunikativních 

schopností žáků. 

 

7.1 Metody výzkumu 

 

K získání výsledků jsem použila metodu pozorování rozšířenou o 

doplňující otázky, které jsem na konci hodiny položila každému vyučujícímu, 

který byl ochotný účastnit se mého výzkumu. 

Metodu pozorování jsem si zvolila proto, že mi přijde pro zkoumanou 

oblast nejvhodnější a nejobjektivnější. Výhodou této metody je skutečnost, že 
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veškeré poznatky vyhodnocuje tentýž pozorovatel, a tudíž používá pro 

všechny zkoumané objekty stejná kritéria. 

Pro získání co nejobjektivnější výsledků, jsem si vytvořila pozorovací 

arch, v němž jsem si vymezila oblasti, které chci při násleších zkoumat. 

Tento arch mi pomohl se zacílením pozornosti na konkrétní sledované 

oblasti, což vedlo k jasným závěrům a výsledkům, kterých jsem dosáhla 

pomocí této metody. 

Aby však byly výsledky mého výzkumu co nejpřesnější, rozhodla jsem 

se, že si budu všechny hodiny nahrávat, abych se k materiálům mohla při 

zpracovávání výsledků kdykoliv vrátit a správně vyhodnotit zkoumanou 

oblast. 

Vzhledem k tomu, že během jedné hodiny nemůže pozorovatel zcela 

proniknout do všech metod, které učitel ve výuce používá, dala jsem 

každému z nich možnost vyjádřit se k metodám, které ve výuce uplatňuje, ale 

které se do ukázkové hodiny nevešly. 

 

7.2 Výzkumný vzorek 

 

Na Základní škole Marjánka, která je klíčovým tématem mého 

výzkumu, jsem strávila sedm vyučovacích hodin. Během těchto hodin jsem 

pochopila jakým způsobem probíhá aplikace metody Act and Speak® do 

výuky anglického jazyka a seznámila jsem se základními principy a cílemi 

této metody. Jelikož jsem ostatním školám nemohla věnovat stejné množství 

času, jako Základní škole Marjánka, musela jsem své pozorování doplnit o 

otázky, které jsem pokládala jednotlivým učitelům po skončení výuky. Tyto 

otázky měly za úkol zpřesnit údaje, které z jednotlivých škol pořídím.  

Pro své zkoumání jsem si zvolila pražské základní školy s rozšířenou 

výukou jazyků, na nichž se vyučuje anglický jazyk již od první třídy. 

Takovýchto škol je v Praze poměrně hodně. Já jsem si je vyhledala pomocí 

internetu a prostřednictvím e-mailu jsem 21 škol kontaktovala. Jednotlivé 

zástupce škol jsem v e-mailu informovala, o anonymním výzkumu  v rámci 

mé bakalářské práce, který je zaměřen na metody využívané ve výuce 

anglického jazyka a žádala jsem je, o umožněné návštěvy jejich školy. Z 21 
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kontaktovaných škol mi kladně odpovědělo devět zástupců, což je téměř 

43% dotazovaných. Poté jsem si na těchto devíti školách domluvila náslech 

v hodině anglického jazyka a požádala jsem vyučující, zda by mi mohli 

předvést co nejstandardnější výukovou hodinu. 

Nikoho pravděpodobně nepřekvapí, že ze všech navštívených škol 

jsem se pouze třikrát setkala s učitelem mužského pohlaví, což potvrzuje 

všeobecně známý fakt, že se ve školství vyskytuje podstatně více žen než 

mužů. Pokud však vezmeme v potaz výzkum z roku 2011, dozvíme se, že  

mezi učiteli základních škol je přibližně jen 14 procent mužů.11 V porovnání 

s tímto výzkumem jsem tedy v rámci svého pozorování viděla nadprůměrný 

počet učitelů mužského pohlaví. 

Při jednotlivých pozorováních jsem si dělala záznamy o průběhu 

hodiny, o metodách, které učitelé využívají, a o úrovni angličtiny učitelů a 

žáků. Tyto poznámky jsem poté doplnila o výpovědi jednotlivých učitelů a 

analyzovala je pomocí kritérií, která považuji ve výuce anglického jazyka za 

klíčová. Poznatky z těchto devíti náslechů jsem následně porovnala 

s výukovou metodou Act and Speak® a zaměřila se na jednotlivé 

schopnosti, které jsou ve výuce rozvíjeny. 

Aby byly výsledky mého šetření přehlednější, zpracovala jsem je do 

grafů. U některých otázek jsem se rozhodla pro dva grafy, které přesněji 

ukáží rozdíly mezi zkoumanou výukovou metodou a ostatními metodami. 

V některých situacích mi však nepřišlo efektivní vytvářet samostatný graf po 

jednu školu, a tak jsem vytvořila jeden společný graf, po nímž je podrobně 

vysvětleno do jaké skupiny Základní škola Marjánka patří. 
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7.3 Analýza výzkumu 

 

1) Kolik času mluví učitel v anglickém jazyce?  

 

   

  

 

Tato otázka měla za úkol odhalit zda mají žáci dostatečný přísun 

jazykového inputu, který je v raném věku velmi důležitý s ohledem na 

vysokou senzibilitu vůči fonetické stránce jazyka. Při sledování metody Act 

and Speak® jsem byla překvapená, že žáci zvládají chápat téměř všechny 

standartní pokyny v anglickém jazyce. Po analýze nahrávek z hodin jsem 

zjistila, že anglický jazyk tvoří 80% užitého jazyka.  

Zároveň mě zajímalo, jaká je situace na ostatních školách. Zda jsou i 

jinde žáci schopni přijímat instrukce v anglickém jazyce a zda této jejich 

schopnosti učitelé dostatečně využívají nebo si výuku „usnadňují“ jazykem 

mateřským. Z náslechů, které jsem absolvovala jsem se jednou setkala 

s hodinou, kde učitel používal angličtinu jen z 30-ti procent, což považuji za 

naprosto nedostatečné. Hodina, ve které angličtina tvořila 40%, se objevila 

také pouze jednou. Poněkud širší zastoupení můžeme najít mezi hodinami, 

kde angličtina tvořila 50% výuky. Ty jsem navštívila dvě. Po jedné se vyskytly 

hodiny v nichž bylo zastoupení angličtiny 60-ti a 70-ti procentní oproti 

mateřskému jazyku. Příjemným překvapením tedy je, že největší skupina je 
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ta, která reprezentuje 80-ti procentní užití cílového jazyka ve výuce. Do této 

skupiny spadají kromě Základní školy Marjánka ještě další tři školy. 

Po hodině učitelé často uváděli, že jim přijdou žáci první třídy příliš 

„malí“ na to, aby na ně mluvili velkou část hodiny  v anglickém jazyce. 

Zároveň se bránili tím, že žáci by instrukce v angličtině nepochopili, tudíž by 

jim to znesnadňovalo práci se třídou.  

 

2) V jakých situacích použije učitel mateřský jazyk? 

 

 

 

Jak již bylo zjištěno v předchozí otázce, učitelé při hodinách občas 

užívají i mateřský jazyk. Nyní se pokusíme zjistit v jakých situacích se to 

stává nejčastěji. 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že se učitelé obvykle uchylují 

k mateřskému jazyku, když se žáky snaží uklidnit nebo je pokárat za nějaký 

prohřešek. V takovýchto situacích sáhne k českému jazyku i vyučující ze 

Základní školy Marjánka, ovšem je nutno podotknout, že se to nestává příliš 

často. Podstatně častěji totiž využívá mateřský jazyk, když chce žákům 

vysvětlit příběh, který si mají posléze sami zahrát. 
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 Na ostatních školách je čeština také často využívána při zadávání 

nějakých složitějších úkolů. Poněkud zarážející však je, že ve čtyřech 

případech je mateřský jazyk používán i při zadávání standartních pokynů 

(posaďte se, otevřete si učebnici, zazpíváme si písničku atd.) Na ostatních 

školách je během výuky používán tzv. Classroom language, který zahrnuje 

všechny tyto Základní pokyny. 

Dále se můžeme s češtinou setkat při organizačních záležitostech 

(docházka, domácí úkoly, fungování třídy atd.) Občas můžeme vidět to, že 

učitel nejprve zadá pokyn v angličtině a poté ho ještě zopakuje v češtině, aby 

se ujistil, že tomu všichni žáci rozuměli nebo nechá některého ze zdatnějších 

žáků přeloží instrukce ostatním.  

 

3) Jaká je úroveň výslovnosti učitele? 

 

 

 

V této otázce jsem zjišťovala zda je učitel pro žáky dobrým jazykovým 

vzorem. Pokud totiž učitel na žáky hovoří s chybami a nepřesnou 

výslovností, žáci to od něj odposlouchají a tyto chyby naučené v raném věku 

se později jen velmi těžko odnaučují.  

Tentokrát jsem se rozhodla pouze pro jeden graf a Základní školu 

Marjánka jsem zařadila do něj. Výslovnost vyučující na této škole je výborná 

stejně tak jako výslovnost dalších třech učitelů, které jsem měla možnost 

v rámci svého výzkumu vidět. Musím uznat, že až na dva učitele, kteří dělali 

poměrně hodně nejen fonetických chyb,  jsem byla s úrovní výslovnosti 
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učitelů všeobecně spokojená. Nejčastější chyby, kterých se vyučující 

dopouštěli, byla špatná výslovnost samohlásek. Nerozlišovali zda se jedná o 

otevřenou či uzavřenou samohlásku nebo její délku, vyslovovali je zkrátka 

tak, jak je vyslovujeme v češtině.  

Vypozorovala jsem také souvislost mezi dobou, kterou učitel mluví 

v cizím jazyce a mezi kvalitou jeho jazykového projevu. To znamená, že 

učitelé, jejichž výslovnost není úplně ideální, nemluví na žáky v anglickém 

jazyce zdaleka tolik, jako ti, kteří jsou si svou výslovností jistí. 

 

4) Jaká je úroveň jazykového projevu žáků? 

 

 

 

Tyto údaje poukazují na úroveň komunikačních schopností žáků 

v anglickém jazyce. Podle mnou získaných údajů jsou na tom nejlépe žáci na 

Základní školy Marjánka. Právě na této škole jsou žáci již v první třídě 

schopni vyslovit větu bez toho aniž by jim byla předříkána učitelem. 

Samozřejmě, že je musela paní učitelka v minulosti tyto věty naučit, ale nikde 

jinde jsem se nesetkala s tím, že by žáci uměli z paměti celé věty. Na 

Základní škole Marjánka žáci sami od sebe v angličtině paní učitelku žádají, 

zda se mohou vysmrkat napít nebo si dojít na toaletu (Can I please blow my 

nose? Can I please have a drink? Can I go to the bathroom?...) a pamatují si 

text nastudovaný v rámci připravovaného představení. Dále se můžeme 
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setkat s tím, že jsou žáci na úrovni, kdy jsou schopni zopakovat větu, kterou 

jim učitel předříká v hodině. Tato metoda se často využívá při role-play nebo 

při kladení otázek učitelem. Na některých školách s tím žáci měli poněkud 

problém, ale s pomocí učitele se nakonec všem povedlo větu zopakovat. Na 

třech školách jsem se setkala se situací, kdy žáci celou větu ještě nikdy 

nevyslovovali a zatím jen procvičovali jednotlivá slovíčka.   

 

5) Jaké metody jsou použity při rozvoji mluvení v cizím jazyce? 

 

   

 

 

Tato část výzkumu nám pomohla zjistit, jaké metody jsou oblíbené při 

rozvoji řečových kompetencí žáků. 

 Není jistě překvapením, že na Základní škole Marjánka je nejčastěji 

používána metoda role-play, což je způsobeno tím, že tato metoda tvoří 

většinu náplně hodin anglického jazyka na této škole. Občas zde můžeme 

vidět také metodu dialogu, jenž slouží jako jakási improvizovaná příprava na 

opravdové představení. 

 Zatímco na Základní škole Marjánka patří odpovídání na otázky 

kladené učitelem k poměrně zřídkakdy užívaným metodám, na ostatních 

školách je tato metoda využívána při rozvoji mluvení nejčastěji ze všech 
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uvedených. Na druhé místě skončila metoda role-play, která si v dnešním 

vyučování již našla své místo a mezi učiteli je poměrně oblíbená. Dvakrát 

jsem měla možnost pozorovat žáky, kteří mezi sebou měli vést jednoduchý 

dialog, i když je třeba poznamenat, že v takovémto věku mají tyto pokusy ke 

skutečnému dialogu ještě hodně daleko. Na jedné škole měli žáci za úkol při 

procvičování anglických slovíček s tématikou oblečení, popsat celými větami, 

co má postava na sobě. Jednou jsem také viděla situaci, kdy učitel použil pro 

rozvoj mluvení nahrávku, po níž žáci opakovali, co slyšeli. 

 

6) Opravuje učitel chybnou výslovnost žáků, pokud je to třeba? 

 

  

  

 Zde můžeme vidět, zda se učitel aktivně podílí na zlepšování 

výslovnosti žáků. Celkově jsem byla mile překvapena, co se úrovně 

výslovnosti týče. Žáci třech navštívených škol mluvili foneticky velmi správně 

a učitel tak neměl důvod k zasahování do jejich mluveného projevu. Do této 

skupiny patří Základné škola Marjánka, kde žáci zvládají výslovnost bez 

větších problémů dokonce i u poměrně složitých slov a vět. Velmi se mi líbil 

přístup jedné ze zkoumaných škol, kde se učitel soustředil na výslovnost 

konkrétních hlásek, a ty s dětmi cíleně procvičoval. V tomto případě to byla 

hláska „schwa“, která je pro česky mluvící jedince velmi složitě vyslovitelná a 

dokonce i někteří učitelé, měli s její výslovností problém. Dále jsem měla 

možnost vidět přístup, kdy se učitel zaměří pouze na jedince, kteří mají 
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s výslovností některých hlásek problémy a s těmi trénuje jejich výslovnost. 

Na třech zbývajících školách nebyla výslovnost žáků zcela správná a učitel 

se ani nesnažil o její nápravu.  

Je však nutné podotknout, že existuje spojitost mezi kvalitou 

jazykového projevu učitele a jeho žáků. To znamená, že učitelé, kteří 

v hodinách mluví málo anglicky a ještě ke všemu nesprávně, nemohou po 

žácích chtít, aby jejich mluvní projev byl bez chyby. 

Celkově mám však pocit, že by měl být žákům dán větší prostor 

k mluvení, protože schopnost komunikovat v cizím jazyce, je v dnešní době 

nejvíce oceňovanou jazykovou schopností.  

 

7) Setkávají se žáci s psanou podobou angličtiny? 

 

 

 

 Z tohoto grafu jednoznačně vyplývá, že mnoho učitelů považuje 

seznámení žáků s písemnou formou anglického v takto nízkém věku za 

zbytečné a mnohdy až matoucí. Tato situace je také dána tím, že na většině 

Základních škol, které jsem navštívila, byla používána učebnice Happy 

House 1, která je spíše obrázkovou knihou a s písemnou podobou jazyka se 

v nich člověk tudíž nesetká. Na některých školách však učitelé tuto učebnici 

doplňují vlastním materiálem.  

S psanou formou anglického jazyka se nesetkávají ani žáci na 

Základní škole Marjánka. Žáci zde nepoužívají klasické učebnice, ale 
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v průběhu roku si vytváří svou vlastní učebnici. Vyučující rozdá žákům na 

začátku roku rozdá žluté desky z tvrdého papíru, které si žáci vybarví a 

pomalují podle své představy. Do těchto desek pak postupně vkládají 

materiál v podobě písniček a komiksových scének, které společně zkouší a 

ze kterých na konci roku vznikne příběh, jenž žáci pomocí divadelního 

představení předvedou svým rodičům. 

Ze zbývajících pět škol, na kterých přišli žáci do kontaktu s psanou 

formou jazyka, jsem se dvakrát setkala s tím, že se žáci učili číst jednoduchá 

slova v angličtině. Na dvou školách zvládli žáci některá jednoduchá slova 

nejen přečíst, ale dokonce i sami napsat. Na jedné byli žáci nuceni opisovat 

anglická slova z tabule, ačkoliv je ještě neuměli ani sami přečíst, a tudíž 

nerozuměli tomu co píší. 

Já osobně si mýlím, že na naučení psané angličtiny mají řeči dost 

času v budoucnu, až si budou psaním a čtením jistější ve svém mateřském 

jazyce. Považuji však za užitečné je seznámit s tím, že výslovnost a psaná 

forma se v anglickém jazyce neshodují. 

 

8) Jaké metody poslechu jsou ve výuce využívány? 

 

 

 

V této otázce jsem zkoumala zda se žáci dostanou do kontaktu 

s angličtinou v podobě, jak s jí mluví rodilí mluvčí. Proto jsem v této otázce 

zohledňovala pouze aktivity spojené s nějakou cizojazyčnou nahrávkou. Tato 

aktivita opět souvisí s používanou učebnicí, protože žáci v takovémto nízkém 
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věku potřebují mít propojen zvukový a obrazový vjem, aby pro ně byl poslech 

jednodušší. Již zmíněné učebnice Happy House 1 poskytují učitelům bohatý 

audio materiál, který doplňuje jednotlivé příběhy a cvičení v učebnici. 

Zároveň je na něm spousta písniček, které svým obsahem odpovídají 

tématům probíraným v učebnici. 

Nejčastěji používanou poslechovou metodou, je podle průzkumu, 

porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu, což je využíváno především 

při dialozích postav, které žáci znají z učebnice. Tato metoda se objevila na 

šesti zkoumaných školách. V těsním závěsu za touto metodou je dětmi velmi 

oblíbený poslech anglických písniček, který se objevil v pěti případech. 

V jednom případě šlo o aktivitu, kdy žáci museli odpovídat na otázky 

pokládané nahrávkou. Tyto otázky se vztahovaly ke cvičení v učebnici. 

Naopak tři vyučující z navštívených škol metodu poslechu ve svých hodinách 

vůbec nevyužívají. Velmi často je to dáno tím, že k učebnicím, které mají 

k dispozicí, žádný audio záznam není.  

Základní škola Marjánka se také řadí mezi tyto školy, ovšem to 

neznamená, že by byli žáci ochuzeni o oblíbené anglické písničky. Naopak, 

tento prvek je důležitou součástí  metody Act and Speak® a v hodinách je 

využíván velmi často. Rozdílem oproti ostatním školám však je, že písničky 

nejsou reprodukovány z nahrávacího zařízení, ale paní učitelka je dětem 

hraje na kytaru přímo v hodině. Tyto písničky jsou vždy doprovázeny 

nějakým pohybovým výstupem žáků, což funguje jako aktivizující prvek 

v hodině a zároveň si žáci lépe zapamatují o čem zpívají. 
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9) Je nějaký čas věnován gramatické stránce jazyka? 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že komunikativní metoda, která je při výuce jazyků 

v dnešní době využívána, nepřiznává gramatice v takto raném věku přílišný 

význam, rozhodla jsem se, že zjistím, jak je to s její výukou v praxi.  

Velká většina učitelů žáky gramatikou vůbec nezatěžuje a věří, že 

v první třídě nemohou žáci gramatická pravidla vůbec pochopit, natož pak je 

převést do praktického užití. Na dvou Základních školách učitelé žákům 

vysvětlují rozdíl mezi jednotným a množným číslem, ať už se jedná o „s“ na 

konci slova nebo o to, že se v množném čísle nepoužívá člen. Jedna 

vyučující používala, k připomenutí pravidla „s“ na konci slova, plyšového 

hada, který se objevil vždy ve chvíii, když některý z žáků udělal tuto 

gramatickou chybu. 

Nejmenší skupinu zastupuje pouze Základní škola Marjánka, kde je 

žákům vysvětleno prohození slovesa a podstatného jména při kladení 

otázky. Tato vědomost jim pomáhá při zkoušení příběhu, protože vyučující 

jim pouze česky napovídá co následuje, a chce po žácích , aby sami přišli na 

to, jak je to v angličtině. Věřím však, že mnoho žáků má tento systém zažit 

zcela automaticky a cíleně nad tím nepřemýšlí. 
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10) Používá učitel ve výuce nějaké aktivizující metody 

 

 

 

 Aktivizující metody jsou v dnešní době ve výuce hojně využívány a 

našly si svou oblibu jak u žáků, tak i u učitelů. Důležitým aspektem, který by 

měl být u aktivizujících metod zohledněn, je správné načasování jejich 

použití. Tyto metody mají být spontánním a překvapujícím prvkem, který má 

za úkol rozpohybovat žáky, když přestávají vnímat a zajistit si tak znovu 

jejich pozornost. 

 Nejvíce mě nadchla aktivita, kterou mám zahrnutu pod kategorií jiné a 

která naprosto splňuje to o čem se zmiňuji výše. Vyučující třídě něco 

vysvětloval a zkoušel je z toho, jak si pamatují slovíčka, ovšem třída moc 

nereagovala a aktivně se nepodílela na hodině. Proto se pan učitel rozhodl, 

že musí třídu rozpohybovat, aby měla výuka smysl. K tomuto účelu si zvolil 

zcela jednoduchou aktivitu, která spočívala v tom, že žáci plnili anglicky 

zadávané pokyny jako např. Stand up, sit down, run, jump...Když jsem se 

pak vyučujícího na konci hodiny na tuto aktivitu konkrétně ptala, přiznal se, 

že si ji vymyslel na místě a původně neměl v plánu něco takového se žáky 

dělat. Takováto improvizace mě naprosto nadchla, protože jednoznačně 

splnila svůj účel získat pozornost žáků.  

Nejčastěji používaná metoda je didaktická hra, která má za úkol jednak 

procvičit určitý okruh vědomostí jedince a pokud je spojena s nějakou 
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pohybovou činností, tak má i vysoce aktivizující funkci. Tuto metodu zařadilo 

do své výuky osm z deseti učitelů. 

 Překvapivě oblíbenou aktivizující metodou je role-play, kterou využívají, 

kromě Základní škola Marjánka, další čtyři školy. Rozdíl je však v tom, že 

zatím co v rámci metody Act and Speak® je pomocí role-play trénováno 

jedno celistvé představení, kde si žáci mohou vyzkoušet všechny role, a 

kterému je věnována značná část hodiny, na ostatních školách je této aktivitě 

věnováno podstatně méně času a každou scénku si zahrají jen určití jedinci, 

kteří jsou vybráni učitelem. Tato metoda je tak na ostatních školách opravdu 

jen jakousi pohybovou aktivizující vsuvkou, zatímco na Základní škole 

Marjánka funguje jako plnohodnotná vyučující metoda. 

 Ačkoliv jsem použití anglické písně zmínila již v poslechových 

metodách, je velký rozdíl, zda žáci píseň „pouze“ poslouchají a zpívají nebo 

zda je k tomu přidána i nějaká pohybová činnost. Toto propojení je velmi 

obvyklé, ne však samozřejmé. Já jsem měla možnost vidět šest škol, na 

kterých žáci přišli do kontaktu s anglickou písní a jen ve čtyřech z nich byla 

píseň doprovázena pohybem.  

 

7.4 Závěry výzkumu 

 

Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo zjistit efektivitu nové výukové 

metody Act and Speak® a porovnat ji s ostatními výukovými metodami na 

mnou navštívených Základních školách. 

 Když vezmeme v potaz, jaké jsou dnes požadavky na znalost 

anglického jazyka a jak jsou stále více upřednostňovány komunikační 

schopnosti před ostatními jazykovými dovednostmi, musím uznat, že metoda 

Act and Speak® tyto požadavky uspokojivě splňuje. Podle výše uvedených 

údajů můžeme vidět jednoznačný náskok žáků, kteří jsou vyučováni touto 

metodou, co se řečových dovedností týče. Důležité je také poznamenat, že 

ačkoliv žáci nepřijdou do kontaktu  s „opravdovou“ angličtinou (nemají 

k dispozici nahrávky namluvené rodilým mluvčím), nemá to žádný vliv na 

jejich výslovnost. Za to však mohou žáci vděčit především perfektní 

výslovnost vyučující, která je vede a  také tomu, kolik času na ně mluví 
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v cizím jazyce. Zda bude mít na jejich budoucí znalost angličtiny nějaké 

následky to, že pravděpodobně netuší, že psaná a mluvená forma angličtiny 

nejsou totožné, jako je tomu v češtině, ukáže až čas. Zatím však žáci tuto 

dovednost vůbec nepotřebují.  

  Na základě náslechů, které jsem absolvovala, bych také ráda vyvrátila 

tvrzení, že komunikativní metoda je nejrozšířenější metodou při výuce 

jazyků. Podle získaných dat má mnoho učitelů problém se základní 

podmínkou této metody, a to je kvalitní jazykový input, který by měli svým 

žákům zprostředkovat. Učitel by si měl být svou angličtinou jistý, aby mohl 

mluvit v anglickém jazyce co nejvíce. Zároveň by však měl umět vycítit, kdy 

mu žáci nerozumí a tehdy by se měl vrátit k mateřskému jazyku. Celkově 

jsem také nebyla příliš spokojená s tím, kolik prostoru bylo věnováno ústnímu 

projevu  žáků. Podstatná část žáků zatím nezvládne říci celou větu, což 

znemožňuje užití jakýchkoli metod na rozvoj mluvení. Hodně času bývá 

věnováno poslechu nahrávek a cvičením v učebnici, což také příliš 

nekoresponduje s podstatou komunikativní metody.  

Příjemným zjištěním však bylo to, že učitelé žáky příliš nezatěžují 

gramatickou a písemnou stránkou jazyka a že do výuky zařazují aktivizující 

metody.  Pozitivním poznatkem je skutečnost, že výuka bývá velmi často 

podpořena obrazovým materiálem, což je u takto mladých studentů velmi 

užitečné a prospěšné. Často se objevují náznaky užívání metody, která je 

nazvána jako Celková fyzická odezva a na jejímž principu staví i metoda Act 

and Speak®. 

Pomocí dat, které jsem získala v rámci tohoto šetření mohu nyní 

potvrdit nebo vyvrátit následující hypotézy, které jsem si stanovila před jeho 

zahájením: 

 

Hypotéza 1:  

Při výuce cizích jazyků je v dnešní době používán komunikativní 

přístup. 

 

Tato hypotéza se bohužel nepotvrdila, protože většina učitelů ve 

svých hodinách poskytuje málo prostoru pro komunikaci žáků a hodně se 
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upíná k práci s učebnicí. O využití komunikativního přístupu ve výuce by se 

dalo mluvit na třech školách z deseti navštívených. Na zbytku škol je znalost 

angličtiny zaměřena na slovní zásobu, poslech a dril. Velmi často je ve výuce 

využívána metoda, že učitel klade jednu otázku neustále dokola a žáci jeden 

po druhém odpovídají pomocí stejné věty. Tato aktivita naprosto popírá 

individuální přístup k jedinci, který je v komunikativním přístupu 

upřednostňován, a neposkytuje žádný prostor pro fantazii a přemýšlení žáků. 

 

Hypotéza 2:   

Učitelé na Základních školách s rozšířenou výukou jazyků jsou 

kvalitním jazykovým vzorem pro své žáky. 

  

 Bohužel ani tato hypotéza se na základě získaných dat nepotvrdila. 

Ačkoliv o něco více jak polovina učitelů (6 z 10) mluvila na své svěřence 

větší část hodiny v angličtině, nepřijde mi to jako dostatečně uspokojující 

výsledek. Myslím si, že je mnoho situací, ve kterých mateřský jazyk není 

zapotřebí a mohl by být nahrazen angličtinou.  

Dalším aspektem je výslovnost učitelů, která je sice ve většině případů 

dostačují (8 z 10), a však i v této kategorii by se daly najít mezery, které by si 

měl učitel doplnit.  

 Věřím, že hlavním problémem je nejistota učitelů v cílovém jazyce, což 

zapříčiňuje jeho nedostatečné užívání a unikání k mateřskému jazyku. 

Ačkoliv pokud si všimneme druhého kritéria můžeme vidět, že situace 

zdaleka není tak kritická, jak by se mohlo na první pohled zdát. 

 

Hypotéza 3: 

Metoda Act and Speak® klade větší důraz na rozvoj komunikativních 

schopností žáků. 

 

  Tato hypotéza se potvrdila. Pokud totiž porovnáme komunikační 

schopnosti a slovní zásobu žáků ze Základní školy Marjánka  s ostatními 

účastníky mého výzkumu zjistíme, že se jejich znalosti v určitých oblastech 

opravdu  liší. Ani na jedné z ostatních škol nebyli žáci schopni vyslovit 
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samostatně celou větu bez toho, aniž by jim byla bezprostředně předtím 

předříkána, a to považuji za nejpodstatnější rozdíl v úrovni zkoumaných 

žáků.  

Ačkoliv je metoda role-play využívána i na jiných školách, a to 

poměrně hojně, nikde není aplikována tak systematicky a efektivně jako na 

Základní škole Marjánka. 

 

8 Závěr 

 

V této bakalářské práci jsem se především zajímala o to, jaké metody 

a přístupy jsou v dnešní době využívány při výuce anglického jazyka, a 

následně jsem je porovnávala s novou výukovou metodou Act and Speak®. 

V teoretické části jsem se zaměřila na situaci ohledně výuky cizích 

jazyků v Čechách a také na to jakým způsobem si člověk, potažmo dítě, 

osvojuje cizí jazyk. Poměrně velkou část své práce jsem věnovala přehledu 

jednotlivých přístupů a metod, které jsou nebo v minulosti byly používány při 

výuce anglického jazyka. Na základě tohoto přehledu jsem zvolila aspekty, 

které jsou důležité pro výuku anglického jazyka v prvních třídách základních 

škol. 

V praktické časti jsem se pak zabýval úrovní výuky anglického jazyka 

na základních školách s rozšířenou výukou jazyků. A tím, jaké přístupy a 

metody v dnešní výuce převládají. Zjistila jsem, že jazykový vklad učitelů do 

výuky není dostačující, ačkoliv je podle mého názoru jedním 

z nejdůležitějších aspektů ve výuce jazyků, jak už jsem uvedla v závěru své 

teoretické části. Zároveň jsem také vyvrátila všeobecně rozšířenou teorii, že 

je v dnešní výuce cizích jazyků používán především komunikativní přístup.  

Posledním, ale klíčovým tématem mé práce bylo zjištění efektivity 

nové výukové metody  Act and Speak®. K mé velké radosti se prokázala její 

účinnost, především co se komunikační stránky jazyka týče. Kromě této 

funkce má také zároveň schopnost stmelovat kolektiv a vytvářet tak ve třídě 

příjemné klima. Zároveň jsem nenašla žádná výrazná negativa, či 

nedostatky, které by měla oproti ostatním metodám, a tak doufám, že se 

časem rozšíří do obecného povědomí a bude využívána častěji. 
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10 Přílohy 
 

 Příloha 1 – Pozorovací arch 

1) Kolik času mluví učitel v anglickém jazyce? 

2) V jakých situacích použije učitel mateřský jazyk? 

3) Jaká je úroveň výslovnosti učitele? 

4) Jaká je úroveň jazykového projevu žáků? 

5) Jaké metody jsou použity při rozvoji mluvení v cizím jazyce? 

6) Opravuje učitel chybnou výslovnost žáků, pokud je to třeba? 

7) Setkávají se žáci s psanou podobou angličtiny? 

8) Jaké metody poslechu jsou ve výuce využívány? 

9) Je nějaký čas věnován gramatické stránce jazyka? 

10) Používá učitel ve výuce nějaké aktivizující metody? 

 


