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Abstrakt :  
 
 Diplomová práce se zabývá mírou znalostí a využívání vybraných alternativních 

výukových metod – Sugestopedie, Total Physical Response, Community Language 

Learning, The Silent Way, metody Act&Speak mezi lektory cizích jazyků dospělých 

v Praze. Pro lepší orientaci se dá dělit na dvě části – teoretickou a praktickou. 

 V teoretické části se zabývám situací jazykového vzdělávání a jazykovou politikou 

Evropské unie a České republiky a definicemi toho, co se rozumí pod pojmy didaktika 

cizích jazyků a metody cizojazyčného vyučování, abych v další části mohla popsat jak 

jednotlivé tradi ční metody cizojazyčné výuky (metody nepřímé, metody přímé a metody 

eklektické), tak metody alternativní.  

 K praktické části přistupuji s předpokladem, že pět mnou vybraných alternativních 

metod cizojazyčné výuky lektoři cizích jazyků neznají a nevyužívají. Tyto a další hypotézy 

jsem ověřovala pomoci kvantitativního dotazníkového šetření, které dále zjišťovalo 

případný vztah mezi dosaženým vzděláním, délkou lektorské praxe, místem vykonávaní 

lektorské činnosti a znalostí a využíváním zmíněných alternativních metod, a to na dvou 

výběrových souborech, z nichž jeden tvořili lektoři jazykových škol, druhý pak lektoři, 

kteří vyučují cizí jazyky jako osoby samostatně výdělečně činné.  

  

Klí čová slova: didaktika cizích jazyků, tradiční metody výuky cizích jazyků, alternativní 

metody výuky cizích jazyků, sugestopedie, Total Physical Response (TPR), Community 

Language Learning (CLL), Act&Speak, The Silent Way  
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Abstract: 

 This diploma thesis is concerned with the level of knowledge and use of selected 

alternative teaching methods – Suggestopedia, Total Physical Response (TPR), 

Community Language Learning (CLL), The Silent Way and Act&Speak method among 

the teachers of foreign languages of adults in Prague. For better orientation, it can be 

divided into two parts – theoretical and practical. 

 In the theoretical part, I focus on the situation of foreign language education and 

foreign language policy of the European Union and the Czech Republic. Also, I define 

what is meant by the concepts of didactics of foreign languages and methods of foreign 

language teaching so that I can describe the traditional foreign language teaching methods 

(direct methods, indirect methods and eclectic methods) and alternative methods in the 

other section. 

 In the practical part, I approach with the assumption that the teachers of foreign 

languages of adults in Prague do not know and do not use the selected alternative methods. 

These and other hypotheses were verified by a quantitative survey (questionnaire) which 

also examined whether there is a correlation between the teacher‘s education, length of the 

teacher’s lecturing practice, a place of carrying out teaching activities  and knowledge and  

using these alternative methods. All were tested on two samples, one of which consisted of 

the foreign language teachers of language schools in Prague, the other one consisted of self 

employed foreign language teachers. 

  

Keywords: foreign language didactics, traditional language teaching methods, alternative 

language teaching methods, Suggestopedia, Total Physical Response (TPR), Community 

Language Learning, Act&Speak, The Silent Way 
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0 Úvod 

Téma této diplomové práce se utvářelo postupně po dobu několika let, kdy jsem 

jako studentka vysokých škol, působila jako lektorka anglického jazyka, a to hned 

v několika jazykových školách v Čechách i zahraničí. Ve stejné době jsem se několikrát 

sama ocitla i v roli studenta různých cizích jazyků, tudíž jsem měla možnost poznat obě 

strany jedné mince – jazykové výuky.  

Vesměs jsem si povšimla, že současná jazyková výuka sklouzává ke dvěma 

extrémům, které jsem postupem času byla schopna i pojmenovat. Ve vyučování cizích 

jazyků se mísí dvě základní metody – gramaticko-překladová metoda a komunikativní 

metoda (přístup). To, která z metod pak převažuje, závisí na mnoha faktorech. Jisté však 

je, že dřív nebo později se dostaví určitá monotónnost a učení se cizímu jazyku začíná být 

méně efektivní. Proto jsem se začala zajímat o možnosti, které se lektorům jazykových 

kurzů naskytují, a zjistila jsem, že pole metod, jež je možné v jazykové výuce využívat, 

je nepřeberné, bohužel většinou nevyužívané.  

Cílem této práce je prokázat, že lektoři cizích jazyků pro dospělé, v Praze vybrané 

alternativní metody neznají a nevyužívají. Dále zjistit, co ovlivňuje lektorův metodický 

repertoár, míru znalostí jednotlivých vybraných alternativních výukových metod a míru 

využívání vybraných alternativních metod.  

Diplomová práce v žádném případě nechce být kritikou náročné práce jazykových 

lektorů nebo kritikou jazykových škol, které se do výzkumné akce zapojily (přestože jejich 

jména neuvádím). Nechce být ani kritikou současného stavu jazykového vzdělávání 

v Čechách, které je řízeno zejména rukou trhu.  

Více, než cokoliv jiného, se práce snaží spíše upozornit na nedostatky v podobě 

neznalosti vybraných alternativních výukových metod a jejich nedostatečného využívání 

a poukázat tak na možnosti dalšího působení vzdělavatelů dospělých a andragogů, 

případně metodiků jazykové výuky jazykových škol, kterým se tak otevírá prostor 

k zaměření jejich činnosti – prostor k navržení, vytvoření a realizace vzdělávací akce.  
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Přínos práce můžeme spatřovat také v tom, že se jedná o ojedinělý projekt z pohledu 

výběru alternativních metod, na které se provedené dotazníkové šetření dotazuje. 

Jak uvádím v kapitole 5.1 (Výukové metody jako předmět výzkumu), výzkumy zaměřené 

na lektorův metodický repertoár, jenž se snaží zjistit, jaké výukové metody lektoři 

využívají a jaké k nim zaujímají postoje, jsou celkem běžné. Avšak, ani po provedené 

rešerši, si nejsem vědoma, že by existovala práce nebo studie, která by se zabývala mírou 

znalostí a využíváním alternativních metod, které prezentuji v této diplomové práci.  

Diplomovou práci lze pomyslně rozdělit na dvě části – teoretickou a praktickou. 

V první části jsem se zabývala jazykovou politikou Evropské unie a České republiky 

a naznačila nutnost rozvíjení jazykových kompetencí občanů proto, aby si oba celky byly 

schopny zajistit svou konkurenceschopnost vůči světu. 

V dalších kapitolách se čtenář seznámí s didaktikou cizích jazyků, s tradičními 

a vybranými alternativními metodami cizích jazyků – sugestopedií, metodou Total 

Physical Response, metodou Act&Speak, metodou Community Language Learning 

a metodou The Silent way, na které jsem se respondentů výzkumné akce později 

dotazovala.  

Praktická část popisuje postup při realizaci výzkumné akce a řeší její metodologické 

zpracování. Výsledky dotazníkového šetření jsou popsány jednak za pomoci jednoduché 

popisné statistiky, která se snažila zachytit informace o souboru získaných dat v podobě 

základních statistických měr a hodnot, jednak za pomoci provedených testů vyřčených 

hypotéz, na základě kterých byly hypotézy buď zamítnuty, nebo přijaty.  

Poslední kapitola práce předkládá shrnutí získaných výsledků dotazníkového šetření 

a uvádí další možná témata zkoumání vybraných alternativních metod mezi lektory cizích 

jazyků dospělých.  

Výsledky provedeného dotazníkové šetření byly na žádost několika jazykových škol 

předány do rukou vedení a metodiků jazykových škol či samotných lektorů. Věřím proto, 

že v tomto směru je zpracována práce přínosná nejen pro mne samotnou, ale také má určitý 

přesah do praxe samotných lektorů a jazykových škol a může pozitivně ovlivnit budoucí 

průběh jimi vedené jazykové výuky, či vzbudit zájem o jednotlivé vybrané alternativní 

metody. 
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1 Současný stav jazykového vzdělávání 

1.1 Evropská unie – cíle a požadavky 

 Základním východiskem této kapitoly je fakt, že Evropská unie (dále jen EU) není 

jazykově jednotná, ale multilingvní (mnohojazyčná). Na jednu stranu jde o rys, který je 

žádoucí. Ze strany EU můžeme sledovat velkou podporu rozvoje jazykové rozmanitosti 

např. financováním jazykových vzdělávacích aktivit zaměřených na výuku méně 

používaných jazyků nebo podporou komunit přistěhovalců z nečlenských zemí, atp. 

Na druhou stranu jazyková rozmanitost určitým způsobem komplikuje samotný chod EU 

a ztěžuje komunikaci mezi jednotlivými členskými zeměmi. EU tak neustále musí dbát 

na to, aby každé její rozhodnutí, směrnice, vyhláška, norma…atd. byly dostupné všem 

občanům v jazyce, kterému rozumí.  

 Po přistoupení Rumunska a Bulharska k Evropské unii v roce 2007 žije na území 

EU něco okolo 500 mil. obyvatel a mluví se zde třiadvaceti úředními jazyky 

(Řeč pro Evropu: Jazyky v Evropské unii, 2008, s. 4). 

Obrázek 1: Jazyky v Evropské unii 

 

Zdroj: Řeč pro Evropu: Jazyky v Evropské unii, 2008, str 5. 
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Mimo zmíněných 23 úředních jazyků na území EU nalezneme dalších minimálně 

60 regionálních jazyků a značné množství jazyků menšinových (např. baskičtina, 

katalánština či jidiš). Velké jazykové komunity jsou tvořeny rovněž přistěhovaleckými 

tzv. nepůvodními jazyky, což jsou mateřské jazyky obyvatel, kteří přicházejí do EU 

z nečlenských zemí. Takovou početnou komunitou jsou např. Turci v Německu, Bengálci 

nebo Hindové, aj. Jazyková politika EU podporuje rozvoj dovedností v těchto jazycích 

i přesto, že jazyky nemají oficiální postavení nebo nejsou uznány (Řeč pro Evropu: Jazyky 

v Evropské unii, 2008, s. 9-10). 

Celých 56% obyvatel EU uvádí, že se domluví alespoň jedním cizím jazykem, 

28% pak dvěma cizími jazyky, ale třemi cizími jazyky na komunikační úrovni disponuje 

už jen 11% obyvatel. Plných 44% občanů EU neovládá žádný cizí jazyk. Jazykové znalosti 

jsou v rámci Evropy rozděleny značně nerovnoměrně jak v rámci geografického 

uspořádání EU, tak z pohledu sociodemografických skupin. Přirozeně nejlepších 

jazykových znalostí dosahují občané malých členských států s několika úředními jazyky. 

Naopak horších výsledků dosahují jihoevropské země a země, kde je jeden z hlavních 

evropských jazyků, úředním jazykem (Evropané a jejich jazykové znalosti, 2012). 

 Nejrozšířenějším mateřským jazykem v EU je němčina. Hovoří jí přibližně 

90 mil. obyvatel, tj. celých 18% obyvatelstva. Angličtina, italština či francouzština jsou 

mateřským jazykem pro cca 13% obyvatel. Angličtina pak navíc v EU (jako na celém 

světě) plní funkci tzv. lingua franca, funkci nejpoužívanějšího dorozumívacího jazyka, 

kterým v EU hovoří plných 38% občanů. To angličtině poskytuje výsadní postavení mezi 

cizími jazyky. V úhrnu ji je na komunikativní úrovni schopno používat více než polovina 

obyvatel EU (Řeč pro Evropu: Jazyky v Evropské unii, 2008, s. 5). 

Dalšími jazyky, které nejčastěji plní funkci druhého jazyka (tj. první cizí nemateřský 

jazyk, kterým je jedinec schopen se dohovořit), jsou dle zprávy ČSÚ (Evropané a jejich 

jazykové znalosti, 2012): 

� Německý jazyk: Němčina získala svůj vliv po přistoupení deseti středoevropských 

a východoevropských zemí k EU v roce 2004. Mimo cca 100 mil. Němců, 

Rakušanů, Švýcarů popř. Belgičanů či Lucemburčanů a jiných národů, u kterých je 
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němčina úřední jazykem, ji na komunikativní úrovni je schopno používat 14% 

obyvatel EU jako cizí jazyk.  

� Francouzský jazyk:  Francouzština naopak díky rozšíření EU ve svém vlivu 

oslabila. V současné době ji mimo 12% rodilých mluvčích ovládá asi 14% obyvatel 

EU jako cizí jazyk. 

� Španělský jazyk: Oblíbenost španělštiny mezi občany EU narůstá. Jako mateřský 

jazyk ji užívá cca 9% občanů EU, jako cizí jazyk na komunikativní úrovni ji ovládá 

6% obyvatel EU. 

� Ruský jazyk: Ruština není jazykem žádné členské země EU, přesto ji za druhý 

jazyk považuje až 6% obyvatelstva (nejčastěji původem z pobaltských republik). 

Obrázek 2: Nejčastěji používané jazyky v EU 

 

Zdroj: Evropané a jejich jazykové znalosti, 2012. 

Evropská komise, konkrétně Oddělení jazykové politiky Direktorátu vzdělávání 

a kultury EK a ostatní instituce EU si uvědomují, že výše zmíněná mnohojazyčnost se 

může pro EU stát limitujícím faktorem v ekonomickém růstu a konkurenceschopnosti vůči 

jiným světovým ekonomikám. Této hrozbě se tak snaží čelit nastavením vhodné jazykové 

politiky, která klade jednak důraz na zachování jazykové rozmanitosti, jednak na rozvíjení 

plurilingvismu občanů, tj. „soubor jazykových variant, které jedinec používá 

… [resp.] …jazykový repertoár zahrnující „mateřský“ či „první“ jazyk a jakékoliv další 

jazyky či jejich varianty“ (Od jazykové rozmanitosti k vícejazyčnému vzdělávání, 2007, 

s. 8). 
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Významným dokumentem pro EU a její členské státy byla tzv. Lisabonská 

strategie. Jednalo se o desetiletý program, který si kladl za cíl srovnat hospodářství EU 

s jinými velkými světovými ekonomikami (např. USA). Snahou bylo vytvořit z EU 

„nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku, schopnou udržitelného 

hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností“ 

(Facing the Challenge, 2004, s. 8). 

Sociální pilíř Lisabonské strategie v sobě zahrnoval několik cílů zaměřených 

na rozvoj celoživotního vzdělávání, rozvoj mobility, cíl zjednodušit prokazování 

dosažených výsledků vzdělání a certifikátů z oblasti jazykového vzdělávání a dovedností. 

Na Barcelonském zasedání v roce 2003 byl navíc vysloven záměr, aby každý občan EU 

do budoucna byl schopen se dohovořit mimo svůj mateřský jazyk ještě dalšími dvěma 

jazyky (Europeans and their Languages, 2006, s. 9). 

V rámci jazykové politiky EU pak byla snaha jednak zkvalitnit výuku vyučovaných 

jazyků, rozšířit počet vyučovaných a osvojovaných jazyků a vytvářet prostředí příznivé 

pro jazykové vzdělávání. Tyto cíle byly shrnuty a rozpracovány v dokumentu EU s názvem 

Akční plán na podporu jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti na léta 2004-2006 

(Promoting Language Learning and Linguistic Diversity, 2003, s. 7-13): 

1) Cíle v oblasti celoživotního vzdělávání:  

Učení se cizím jazykům by mělo být celoživotním procesem, který neskončí 

s opuštěním formálních vzdělávacích institucí. S výukou prvního cizího jazyka by se navíc 

mělo začít v co nejranějším věku, k čemuž může dopomoci vzdělávání pomoci metody 

CLIL (Content Language Integrated Learning) – metoda bilingvního vyučování.  

2) Cíle v oblasti zlepšování kvality výuky: 

Naplnění barcelonského cíle je možné jen za předpokladu, že EU bude mít k dispozici 

dostatek kvalitních lektorů, kteří budou mít možnost sebevzdělávat se v oblasti didaktiky 

cizích jazyků a vzájemně si vyměňovat poznatky a zkušenosti. K tomu byly vytvořeny 

programy pro učitele financované ze zdrojů EU např. Comenius nebo Leonardo Da Vinci. 

 



15 

 

3) Cíl vytvářet příznivé prostředí pro výuku jazyků: 

Tento cíl v sobě zahrnuje snahu vytvářet v EU takové prostředí, které by motivovalo 

občany k celoživotnímu učení se jazykům, podporovalo je v jejich úsilí a napomáhalo 

v učení např. dostupností internetu pro každého, odbouráváním dabování zahraničních 

filmů, zaváděním e-learningových kurzů, rozšiřováním možností studia v zahraničí 

(Erasmus), atp. 

Výše uvedené cíle doplňují další nástroje jazykové politiky, které v případě 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky usnadňují prokazování dosažených 

jazykových schopností a v případě tzv. Europassu  poskytují občanovi možnost uceleně 

prezentovat svou praxi, dovednosti, interkulturní zkušenosti a výsledky vzdělání (viz 

www.europass.cz). 

Správně nastavená jazyková politika je pro EU i přes velké finanční nároky zásadní 

aktivitou. Věří se, že rozvíjení jazykového potenciálu občanů přispívá ke konkurenci 

schopnosti celé Evropské unie. 

 

1.2 Jazykové vzdělávání v České republice 

 Česká republika jakožto členský stát EU se v oblasti jazykové politiky řídí cíli 

a požadavky Evropské komise či Rady Evropy. Přesto, jak uvádí Šerák (2009, s. 174), 

nenacházíme v oblasti jazykového vzdělávání žádnou jazykovou politiku nebo komplexní 

systém a jazykové znalosti Čechů zdaleka nedosahují evropské úrovně. Angličtinu, kterou 

v EU komunikativně ovládá v průměru 38% Evropanů, v České republice zvládá 

27% obyvatel (Cizojazyčné kompetence české populace, 2010, s. 145). Omluvou nám snad 

může být dlouhodobá převládající orientace na východní blok do roku 1989 a nepříznivé 

podmínky pro výuku jiných jazyků než ruštiny.  

Jazyková politika v České republice je v oblasti formálního školství regulována 

Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), které přijímá požadavek 

Evropské unie, aby do budoucna občané byli schopni mimo mateřský jazyk hovořit ještě 

dvěma dalšími cizími jazyky (Evropané a jejich jazyky, 2006, s. 5) a snaží se o jeho 
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naplnění mimo jiné i zaváděním tzv. Rámcových vzdělávacích programů (dále jen RVP), 

což jsou základní kurikulární dokumenty vzdělávací politiky státu. V současné době jsou 

zpracovány RVP pro předškolní, základní a střední vzdělávání (Rámcové vzdělávací 

programy, 2012).  

 Výuka cizího jazyka (preferovaně angličtiny) je na českých základních školách 

povinná od 3. ročníku prvního stupně. V ideálním případě by se žáci s cizím jazykem měli 

setkat již v předškolním vzdělávání, ale zde jde vždy a pouze o rozhodnutí rodiče. 

Výuka by měla být řízena tak, aby byly předávány kompetence tak, jak byly definovány 

Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (dále jen SERR) tzn., výstupní 

úroveň jazyka po absolvování 1. stupně ZŠ by měla být A1. V momentě opuštění ZŠ by 

žák měl disponovat znalostí jazyka na úrovni A2 a směřovat k úrovni B1. Absolvent 

střední školy pak komunikuje jazykem na úrovni minimálně B2, která mu dle SERR 

dovoluje vést bezproblémovou komunikaci s cizinci (Hlavičková, 2005, s. 3-4). 

 Výuka cizích jazyků ve školách je v ideálním případě podpořena vedením 

nejazykových předmětů metodou CLIL (Content Language Integrated Learning). 

Jedná se o metodu bilingvního vyučování, kdy je předmět úplně nebo částečně vyučován 

v cizím jazyce. Obrovskou výhodou této metody je, že žáci si osvojují v jednom momentě 

poznatky odborného předmětu a procvičují dovednosti v cizím jazyce zejména v reálných 

situacích a přirozeném prostředí. Nevýhodou pak je zejména nutnost, aby výuka byla 

vedena kvalifikovaným učitelem jak v odborném předmětu, tak v cizím jazyce (Baladová, 

Sladkovská, 2009). 

 Za zmínku určitě také stojí plán MŠMT zavést mezi povinně vyučované předměty 

i druhý cizí jazyk. V současné chvíli probíhá diskuse mezi veřejností a odbornou 

komunitou. Přestože učitelé argumentují, že žáci už mají tak dost problémů se zvládnutím 

jednoho cizího jazyka, jsou nároky odborníků smysluplné, vycházejí ze samotných 

požadavků EU a s druhým cizím jazykem se tak žáci ZŠ v blízké době pravděpodobně 

setkají (Tupý a kol., 2003, s. 10-11). 

 Jak jsem uvedla výše, výstupní úroveň jazyka absolventa SŠ by měla být na takové 

úrovni, aby byl schopen bezproblémové komunikace s obyvateli jiných států. 

Jazykové znalosti na VŠ by pak měly být rozvíjeny zejména využitím jednoho 
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z nabízených programů studia v zahraničí. Od roku 1987 mají studenti evropských 

univerzit možnost výměnného studia na partnerských vysokých školách díky programu 

ERASMUS (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility 

of University Students). Postupem času se program stal nejoblíbenějším výměnným 

studijním pobytem studentů a dnes je široce rozšířen po celé Evropské unii. Program spadá 

do Programu celoživotního učení 2007-2013 (Lifelong Learning Programme 2007-2013), 

který sdružuje veškeré aktivity EU v rámci celoživotního vzdělávání a sestává z šestice 

podprogramů. Mimo Erasmus se ještě jedná o programy: Comenius, Leonardo Da Vinci, 

Grundtvig, Jean Monnet a tzv. Průřezový program (Program celoživotního učení, 2012). 

 Všechny zmíněné aktivity jsou zaměřeny na podporu mnohojazyčnosti obyvatel EU 

buď tedy podporou samostatného individuálního vzdělávání se, nebo podporou lektorů. 

Od těch se očekává, že budou působit jako vzdělavatelé jazyků a disponovat jednak 

perfektní znalostí cizího jazyka, jednak znalostmi z oblasti didaktiky cizích jazyků, 

aby výuka byla co nejefektivnější.  

 Výše jsem popsala jazykovou politiku České republiky v rámci vzdělávání 

ve formálních institucích. Velká část jazykového vzdělávání se ale realizuje na poli 

neformálního, zvláště pak zájmového a podnikového vzdělávání. Na trhu tak můžeme 

nalézt velké množství soukromých jazykových škol, které pružně reagují na poptávku 

po jazykovém vzdělávání nabídkou rozmanitých jazykových kurzů pro širokou veřejnost 

i firmy.  

Bohužel je nemožné zjistit přesný počet jazykových škol působících na území 

České republiky. Evropská databanka (www.edb.cz), která shromažďuje aktuální databázi 

ekonomicky aktivních subjektů na území ČR, na svých stránkách eviduje 386 jazykových 

škol či jiných subjektů zabývajících se jazykovým vzděláváním. Toto číslo však nelze 

považovat za konečné. Jazykové školy se od sebe liší nejen nabídkou, ale i kvalitou 

nabízených služeb. V tomto případě je vše řízenou rukou trhu a jsem přesvědčena, 

že kvalita někdy ustupuje ve prospěch kvantity a zisku.  

Vedle soukromých jazykových škol nalézáme v této oblasti i tzv. instituty, které nelze 

označit za soukromé subjekty, ale jedná se o centra jazykového vzdělávání založené 

nejčastěji vládou příslušného státu, jehož kultura a jazyk se má za pomoci institutu v dané 
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zemi rozvíjet. V Praze mezi nejznámější patří např. Goethe Institut zaměřený na německý 

jazyk a kulturu, Instituto Cervantes zaměřený na španělský jazyk a kulturu, Polský Institut 

podporující rozvoj polštiny a polské kultury. Kvalita nabízených jazykových služeb je 

obecně v těchto institutech velmi vysoká.  

V neposlední řadě pak je neformální jazykové vzdělávání zajišťováno lektory cizích 

jazyků, kteří toto povolání vykonávají jako osoby samostatně výdělečně činné. 

Dle živnostenského zákona se jedná o volnou činnost, která není vázána na prokazování 

odborné způsobilosti. Může ji tak vykonávat kdokoli, kdo splňuje všeobecné podmínky 

k provozování živnosti (Novotný, 2010, s. 25) 

V této diplomové práci jsem si předsevzala zjistit, jakým didaktickým repertoárem 

jsou vybaveni lektoři cizích jazyků působících v soukromých jazykových školách v Praze 

a lektoři, kteří tuto činnost vykonávají jako osoby samostatně výdělečně činné. 

Jen metodicky znalý lektor je totiž schopen aplikovat do výuky takové metody výuky 

cizího jazyka, aby bylo dosaženo zmíněného kýženého výsledku – mnohojazyčnosti. 
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2 Obecná didaktika a didaktika cizích jazyků 

 Obsahem této kapitoly bude stručné vymezení toho, co chápeme pod pojmem 

didaktika cizích jazyků. V první části však nejdříve budu definovat samotný pojem 

didaktika, v závěru kapitoly se zmiňuji o konceptech androdidaktiky  a technologie 

vzdělávání, který se užívá právě jako synonymum k pojmu didaktika s tím rozdílem, 

že didaktika je chápána jako vztah neboli osobní přístup učitele a žáka, zatímco 

technologie vzdělávání jako činnost nebo pracovní postup (Kalhous, Obst, 2009, s. 31). 

 Etymologicky pojem „didaktika “ vychází z řeckého termínu didaskein, 

jenž znamená „učit, vyučovat, poučovat, jasně vykládat či dokazovat“ (Skalková, 2007, 

s. 13). Průcha (2006, s. 101) ji označuje za „královnu“ pedagogiky a edukačních věd. 

 Palán (2002, s. 47) didaktiku definuje jako teorii vzdělávání a vyučování, 

která objasňuje podstatu výchovně-vzdělávací činnosti, zabývá se problematikou cílů, 

obsahů, metod, forem, didaktických prostředků, učebních pomůcek a jejich efektivním 

využíváním ve vzdělávacím procesu, dále zkoumá organizaci vyučovacího procesu, 

vyučovací koncepce i vztahy mezi vyučujícími a vyučovanými. 

 Dle Skalkové (2007, s. 13) je didaktika jako vědní disciplína chápána jako součást 

pedagogiky a má silnou evropskou tradici. Termín se začal užívat v 17. století, 

kdy se v raném novověku začaly objevovat první snahy o všeobsáhlé vědění. Didaktika 

měla napomoci naučit všechny všemu (Komenský, 1958, s. 43), avšak v průběhu vývoje 

začala být chápána a popisována různě (Skalková, 2007, s. 13-14): 

� Didaktika jako umění vyučovat – W. Ratke, J. A. Komenský 

� Didaktika jako teorie vyučování – J. F. Herbart zavedl pojem „výchovné 

vyučování“ 

� Didaktika jako teorie vzdělání – O. Willmann 

� Didaktika jako teorie učení a vyučování – P. Heimann, W. Schulz 
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Ani dnes nenalezneme jednotnou definici didaktiky. Definice se různí podle 

teoretických koncepcí, ze kterých vycházejí. V nejobecnější rovině se můžeme o didaktice 

bavit jako o vědní disciplíně zabývající se teorií vzdělávání. Průcha (2006, s. 102) uvádí, 

že didaktika se zabývá jednak tím, co a k jakým účelům se vyučuje a zadruhé tím, 

jak se to vyučuje. 

V současném vědeckém pojetí je didaktika chápána ve dvojím smyslu (Průcha, 

2006, s. 101-102): 

� Didaktika jako obecná teorie o intencionálních (účelově plánovaných 

a realizovaných) procesech učení a vyučování, obsazích a formách takových 

procesů bez ohledu na to, jedná-li se o edukační procesy ve školní třídě nebo 

v rámci podnikového kurzu. 

� Didaktika jako obecná teorie o procesech učení a vyučování, obsazích a formách 

takových procesů ve školním edukačním prostředí. 

 Didaktiku lze dělit na obecnou a speciální. Obecná didaktika je teorií vyučování, 

která se blíže zabývá obsahem a determinanty, organizačními formami vyučování 

a vyučovacími metodami. Speciální didaktika základ čerpá z obecné didaktiky a převážně 

se jedná o oborovou (předmětovou) didaktiku. Spadá do ní i didaktika cizích jazyků, 

kterou se budu zabývat dále v této kapitole (Choděra a kol., 2001, s. 18-19; Palán, 2002, 

s. 47). 

 Dle Hendricha aj. (1988, s. 20-21) je didaktika cizího jazyka disciplínou, 

která se zabývá teorií vyučování jazyků, přičemž předmětem jsou fakta společná 

vyučování všem cizím jazykům. V momentě, kdy se didaktika zabývá pouze teorií 

vyučování konkrétnímu jazyku, jedná se o oborovou didaktiku daného cizího jazyka 

(např. didaktika anglického jazyka). 

  Pro potřeby této práce budu vycházet z definice Choděry (2001, s. 13). Dle jejich 

pojetí je didaktika cizích jazyků „…vědecká disciplína o řízení cizojazyčného učení (učení 

se cizím jazykům)“.  

Choděra a kol. (2001, s. 13-14) dále uvádějí, že „didaktika“ (cizího jazyka) je 

vcelku novým termínem, který se začal v užívání prosazovat na počátku 80. let minulého 
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století. Do té doby se běžně užíval pojem metodika a část odborné veřejnosti se užívání 

nebrání dodnes. Pojem metodika je však nevhodný, jelikož omezuje naše vnímání pouze 

na metody, které nejsou předmětem didaktiky, nýbrž pouze prostředkem cizojazyčného 

vyučování-učení; stejně tak pojmy metodologie či lingvodidaktika, které se rovněž 

s pojmem didaktika zaměňují.  

Termín „lingvodidaktika“ nemůže být zaměňován s didaktikou cizích jazyků, 

jelikož se obsahově zabývá i jinými jazyky než cizími, např. mateřským, mrtvými nebo 

umělými jazyky. Důkazem, že nejsme jediná země, která se potýká s problémem 

správného pojmenování didaktiky, mohou být dva termíny užívané v anglické terminologii 

jako synonyma – language teachnig methodology nebo applied linguistics (Choděra a kol., 

2001, s. 14). 

Za pomocné vědy, o které se didaktika cizích jazyků opírá Hendrich (1988, s. 21), 

považuje lingvistiku, psychologii a pedagogiku, na které pak navazují další disciplíny jako 

např. neurofyziologie. Pomocné vědy nejsou v této souvislosti považovány za vědy nižšího 

řádu, ale s jejich pomocí se didaktika rozvíjí. Jedná se pouze o úhel pohledu, ze kterého 

na danou problematiku nahlížíme. V jiném případě může být pomocnou vědou sama 

didaktika cizích jazyků, např. vůči psycholingvistice (Choděra a kol., 2001, s. 21). 

Na tomto místě bych se ráda zmínila také o konceptu andragogické didaktiky 

a to primárně ze dvou důvodů. Prvním důvodem je fakt, že tato práce vzniká na katedře 

Andragogiky a personálního řízení, tudíž určité propojení práce se studovaným oborem 

je na místě. Za druhé se dále v práci budu zabývat zejména metodami výuky cizího jazyka 

mezi lektory, kteří působí buďto v jazykových školách, nebo jako osoby samostatně 

výdělečně činné, kdy výukový proces je zaměřen z převážné části na dospělé účastníky 

vzdělávání, tedy na objekt andragogiky.  

Mužík (2010, s. 16) vymezuje andragogickou didaktiku jako „…teorii výuky 

dospělých, tj. vyučování na straně lektora a učení na straně účastníka“. Andragogická 

didaktika se tak zabývá primárně zákonitostmi výuky dospělých, stanovením adekvátních 

cílů, obsahu, forem a metod (metody budou předmětem další kapitoly). 

Dvořáková (2011, s. 10) uvádí, že androdidaktika je chápána jako specifická 

součást obecné didaktiky. Zmíněná specifičnost pak spočívá v respektování zvláštností 
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vzdělávání dospělých, tj. jejich věk, zdravotní stav, časové možnosti, informační potřeby 

a možnosti jejich rychlého a praktického využití (Palán, 2002, s. 19). 

 S didaktikou úzce souvisí téma technologie vzdělávání, s androdidaktikou pak tedy 

technologie vzdělávání dospělých. Jedná se o pojem, který se v českém prostředí zatím 

hojně neužívá (Eger, 2005, s. 6). Jak uvádí Dvořáková (2011, s. 10), přestože jsou pojmy 

chápány synonymně, vycházejí z různých myšlenkových tradic. Didaktika je typická 

pro středoevropský region, zatímco pojem technologie dospělých se užívá častěji 

v anglosaských zemích ovlivněné filosofií pragmatismu.  

 Palán (2002, s. 211) definuje technologii vzdělávání jako komplexní vědeckou 

disciplínu, jež se zabývá obecně vyučovacím procesem ve všech druzích vzdělávání. 

Zabývá se zkoumáním a tvořivou aplikací nejvhodnějších forem, metod, pomůcek 

a technických prostředků k dosažení vzdělávacích cílů.  

 Eger (2005, s. 6) navíc upozorňuje na její interdisciplinární charakter. 

Úspěšné vzdělávání (nejen dospělých) předpokládá využívání poznatků, dovedností 

a zkušeností z jiných oborů (např. předmětové didaktiky, managementu a marketingu 

vzdělávání, financování, atd.). Technologie vzdělávání jako vědní obor, pak dle Egera 

(2005, s. 10) „…zkoumá vzdělávací proces a připravuje, realizuje i hodnotí vzdělávání 

ve smyslu efektivní technologie…“. 

 Dvě výše uvedené definice spadají do tzv. širšího vymezení pojmu technologie 

vzdělávání. Existuje však i užší pojetí tohoto pojmu, které tuto disciplínu chápe pouze jako 

teorii a praxi využívání moderních prostředků ve vzdělávání (Dvořáková, 2011, s. 9). 

Dle Egera (2005, s. 7) je však takové chápání nedostatečné z hlediska účelu a přiklání se ke 

zmíněné interdisciplinaritě.  

 Snad díky silné evropské tradici a odkazu J. A. Komenského u odborné veřejnosti 

v našem regionu převládá užívání pojmu didaktika. Hašková (2004, in Eger, 2005, s. 8) 

se však zmiňuje, že jiná situace panuje na Slovensku, kde technologie vzdělávání je 

studijním i vědním oborem.  
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3 Didaktické metody 

 Metody vyučování jsou velmi úzce vázány na didaktický proces. Právě díky nim 

dochází k provázání cíle a obsahu vyučovacího procesu s jeho výsledkem (Skalková, 2007, 

s. 182). I v této problematice se však střetáváme s množstvím různých definic, a jak uvádí 

Henrici (in Choděra a kol., 2001, s. 78), není vždy úplně jasné, co se metodou myslí. 

Všechny definice se však více méně shodují na tom, že se jedná o nějaký způsob činnosti 

(Choděra a kol., 2001, s. 66).  

 Maňák a Švec (2003, s. 24) uvádí, že se termínem metoda často označují i dílčí 

techniky, procedury, operace, úkony, komplexní postupy, výukové koncepce, modely 

a také projekty. Přestože všechny zmíněné termíny s metodou úzce souvisí, dochází 

k širšímu chápání termínu metody, což však zvyšuje i jeho vágnost a neurčitost.  

 Budeme-li se pohybovat čistě v rovině obecné didaktiky, tak metodu můžeme 

definovat dle Skalkové (2007, s. 181) jako způsob záměrného uspořádání činností učitele 

a žáků, které směřují k vytýčeným cílům.  

 Maňák a Švec (2003, s. 21) označují výukové metody za nejadekvátnější operativní 

nástroj učitelovy vzdělávací kompetence, které však nepůsobí izolovaně, ale vždy jako 

součást komplexu četných činitelů, jenž průběh výuky podmiňují a ovlivňují. Jednotlivé 

prvky procesu výuky a vazby mezi nimi názorně představuje tzv. didaktický trojúhelník 

(viz níže), doplněný na čtyřúhelník o didaktické prostředky, které v dnešní době díky 

rozvoji moderních médií více než kdy jindy aktivně vstupují do výukového procesu.  

Obrázek 3: Hlavní prvky procesu výuky: 

 Zdroj: Maňák, Švec, 2003, s. 21  
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 Efektivní vyučování se dle Maňáka a Švece (2003, s. 22) musí vyvarovat dvou 

krajností – výukové metody nepřeceňovat (vyhnout se metodikaření), ani je nepodceňovat. 

V efektivním vyučování výukové metody „…transportují, zprostředkovávají žákům učivo 

a umožňují jim poznávat a chápat obklopující je realitu, v níž žijí a která se postupně stává 

dějištěm jejich občanských a profesních aktivit“ (Maňák, Švec, 2003, s. 22).  

 Mimo hlavní funkci výukových metod – zprostředkovávat vědomosti a dovednosti, 

Maňák (Maňák, Švec, 2003, s. 24) zmiňuje i funkce vedlejší – funkci aktivizační a funkci 

komunikační, které dohromady přispívají k formování klíčových kompetencí člověka. 

Univerzální metoda, která by vyhovovala všem cílům výuky, neexistuje (Maňák, Švec, 

2003, s. 22). Výběr konkrétní metody ve vyučovacím procesu je vždy privilegiem lektora. 

Ten by se neměl omezovat tedy pouze na jednu jedinou metodu, ale metody v průběhu 

vyučování střídat dle předem nastavených cílů, kdy lektor mimo cíl zohledňuje charakter 

probírané látky, charakter procesu učení studentů, znalosti studentů a konkrétní situaci 

i jeho osobní zkušenosti (Skalková, 2007, s. 185-186). Domnívám se tedy, že aby bylo 

dosaženo chtěných výsledků jazykového vzdělávání, tj. nabytí „komunikativní kompetence 

jako schopnost přiměřeného komunikativního chování umožňující člověku vstupovat 

do sociálních komunikačních aktů způsobem obvyklým v daném jazykovém společenství“ 

(Ries, 1987, s. 6), nelze se omezovat jen na jednu jedinou metodu vyučování. Zapojování 

a střídání více druhů vyučovacích metod v cizojazyčném vyučování mohou výuku nejen 

oživit, ale zejména přispět k požadované mnohojazyčnosti. Některé z možností, 

jaké se lektorovi ve výběru nabízí, ať už mezi tradičními, tak mezi alternativními 

metodami, uvedu v následujících kapitolách. 
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4 Metody cizojazyčného vyučování  

V cizojazyčném vyučování Choděra a kol. (2001, s. 67) definují metody podrobněji 

dělením na metody v užším slova smyslu a metody v širším smyslu. Metody v užším 

slova smyslu jsou způsoby činností učitele a žáka, kterými si žák za vedení učitele 

osvojuje vědomosti, dovednosti a návyky, a v neposlední řadě i rozvíjí své schopnosti.  

 Metodami v širším pojetí se pak rozumí „…globální, generální přístup 

k vyučování-učení cizímu jazyku, základní lingvodidaktickou doktrínu, „metodický směr“ 

(Choděra a kol., 2001, s. 67). 

 Ani u metod v širším slova smyslu se nesetkáváme s jednotnou definicí, 

které metody zde patří. The Encyclopedia of Language and Linguistics (1994, s. 3743) 

rozlišuje čtyři přístupy – gramaticko-překladovou metodu, přímou metodu, audiolingvální 

metodu, humanistické metody.  

Stern (in Choděra a Ries, 1999, s. 59) pak metody dělí na gramaticko-překladovou 

(tradiční), přímou, čtecí, audiolingvální, audiovizuální, kognitivní teorii. 

Choděra a kol. (2001, s. 69) uvádějí, že za nejednotností v klasifikaci výukových 

metod cizích jazyků stojí fakt, že se klasifikační systémy neopírají o jednotná kritéria 

a navrhuje řešení v podobě rozdělení výukových metod v širším smyslu do dvou kategorií 

na metody přímé a nepřímé dle míry aproximace metody k cíli.  

Přímé metody jsou takové, které míří k cíli přímo, jsou založeny na komunikaci 

učitele a žáka v cílovém jazyce a bývají definovány jako metody, které odmítají překládání 

do mateřského jazyka a teoretizování. Učení by mělo probíhat podobným způsobem, 

jakým se dítě učí svůj mateřský jazyk (Choděra a kol., 2001, s. 70). 

Choděra a kol. (2001, s. 70-71) však namítají, že ani jeden z požadavků se nedá 

naplnit stoprocentně. Překládání do mateřského jazyka se může vyhnout pouze lektor. 

U studenta téměř vždy dochází k tomu, že se při výuce opírá o svůj mateřský jazyk, 

ať už se jedná o překládání v duchu nebo o samo vysvětlování si gramatických jevů 
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dle používání gramatiky v rodném jazyce. Proto nemůžeme mluvit o „čistě“ přímých 

metodách.  

Ty jsou pouze ideálním konstruktem. Reálně existují jen spíše přímé metody. 

Typickou spíše přímou metodou pak je metoda přímá.  

V protikladu k přímým metodám stojí metody nepřímé. Opět je nelze nalézt 

ve stoprocentně čisté podobě, proto bychom je měli nazývat jako spíše nepřímé metody, 

mezi kterými se, jak uvádí Choděra (2006, s. 95)., nachází velké množství přechodných 

stupňů. Definovat je však hromadně můžeme jako postupy, jež více či méně konfrontují 

cizí jazyk s mateřským jazykem a gramatické jevy jsou tak porovnávány s gramatikou 

vlastního jazyka. Tím však dochází k omezování komunikace v cílovém jazyce. 

Takovou metodou je např. gramaticko-překladová metoda.  

Kompromisem mezi spíše přímými a spíše nepřímými metodami výuky cizího 

jazyka jsou metody eklektické. 

V této kapitole jsem se snažila naznačit nejednotnost, která panuje v klasifikaci 

výukových metod. Zároveň jsem se snažila ukotvit v jednom z možných přístupů k tomuto 

problému a vybrala jsem si dělení na metody (spíše) přímé a (spíše) nepřímé, ke kterému 

se přiklání i Choděra (2006, s. 95) Podle tohoto schématu budu na dalších stránkách této 

práce jednotlivé tradiční metody výuky cizích jazyků definovat.  

4.1 Tradi ční metody výuky cizích jazyků 

 Na tradiční metody výuky bychom neměli nahlížet jako na metody zastaralé, 

odsouzené k zániku. Adjektivum tradi ční v této souvislosti znamená, že metody jsou 

ověřené praxí a pevně zakotvené ve výchovně-vzdělávací činnosti škol. Tradiční metody 

výuky představují základnu, ze které se dá vycházet v momentě dalšího rozvoje systému 

(Maňák, 1997, s. 5). V této kapitole se zmíním o pěti metodách, které jsou v literatuře 

považovány za tradiční. Jedná se o metodu gramaticko-překladovou, přímou, 

zprostředkovací, audiolingvální (audioorální), audiovizuální. I když se některé z nich 

považují za více či méně překonané (např. gramaticko-překladová), nelze je ve výkladu 
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opomenout, jelikož díky jejich negaci a kritice mohly vzniknout metody novější, 

které označujeme jako alternativní . 

4.1.1 Metody nepřímé 

GRAMATICKO-P ŘEKLADOVÁ METODA 

Gramaticko-překladová metoda je označována za „první soustavný metodický 

systém vyučování cizím jazykům“ (Hendrich, 1988, s. 257).  

Vychází z výukových metod, kterými byly v minulosti vyučovány jazyky jako 

latina nebo řečtina. První kořeny používání této metody tedy spatřujeme už ve středověku, 

kdy cílem vyučování byla zejména zběhlost ve scholastické rétorice a gramatice latiny. 

Komunikační dovednosti v cílovém jazyce se příliš nerozvíjely.  

V průběhu dějin však latina ztrácela svůj komunikační charakter a začala být 

nahrazována (vytlačována) živými jazyky. Výukové metody ale zůstaly stejné. 

Převládal názor, že všechny jazyky mají svůj základ v latině, tudíž by se tak měly 

i vyučovat.  

Největšího vlivu se gramaticko-překladová metoda těšila v období 1840-1940 

a v částečně modifikované podobě se v některých částech světa užívá dodnes. U nás se 

v převažující míře používala do 80. let 20. století. Cílem vyučování pomocí gramaticko-

překladové metody je zejména bravurní znalost gramatického aparátu tak, aby jedinec byl 

schopen číst cizojazyčné knihy v originále a tvořit gramaticky bezchybné texty. 

Poslech a mluvení v daném jazyce jsou považovány za nedůležité kompetence, tudíž se 

nerozvíjí (Richards a Rodgers, 2001, s. 5-7).  

Základem metodiky je dedukce a syntéza. Nejdříve se jedinec nazpaměť učí 

jednotlivým gramatickým pravidlům a vzápětí gramatické poučky aplikuje v překládání vět 

a slovních spojení „z“ a „do“ cílového jazyka. Věta, jakožto základní výuková jednotka, 

však je téměř vždy vyjmuta z kontextu nebo uměle zkonstruovaná a pro budoucí praktické 

užití nepoužitelná. Slovní zásoba je vybírána s ohledem na překládané texty a učena 
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pomocí překládání, studia se slovníkem a následným memorováním jednotlivých slov 

(Richards a Rodgers, 2001, s. 5-7).  

Celý výukový proces probíhá s oporou o mateřský jazyk. Nedochází tedy 

k opravdovému používání cílového jazyka, a to ani ze strany učitele (Stern, 1983, s. 455). 

Učitel je vnímán jako autorita, která řídí výukový proces, říká, co mají učící se dělat, 

je vůdcem.  

Metoda klade vysoké nároky na studenta, zejména na jeho koncentraci. Vyžaduje, 

aby student byl motivovaný a zapálený do učení. Nízké nároky jsou pak kladeny 

na samotného lektora, který je ve výuce veden textovým skriptem. 

  Hlavní nevýhody této metody jsou zejména: 

� Nedostatečné procvičování mluveného projevu. 

� Nadměrné užívání mateřského jazyka. 

� Student je během výuky v pasivní pozici. 

� Text a slovní zásoba jsou často nevyužitelné v reálném životě. 

� Vyučování je stereotypní, nepříliš motivující. 

Jak jsem uvedla na počátku kapitoly, přesto, že je metoda vnímána jako přežitá, 

často se s jejím používáním setkáváme dodnes. V českém prostředí zejména ve výuce 

jazyka na základních a středních školách, což navíc bývá podpořeno i výukovými 

materiály, které se v minulosti i dnes používají. Učební texty zpracovány ve stylu 

gramaticko-překladové metody bývají uspořádány stejným způsobem. Na začátku kapitoly 

je předložen stěžejní text obsahující slovíčka a gramatické jevy důležité pro danou 

kapitolu, poté následuje výčet a překlad (popř. výslovnost) cizích slov a frází. 

V druhé části kapitoly jsou nám předloženy gramatická a překladová cvičení. 

Lekce je doplněna o reálie a lingvoreálie dané země. 

Hendrich (1988, s. 258-259) poznamenává, že gramaticko-překladová metoda 

nebyla nikdy přijímána úplně bez kritiky. Bylo jí vytýkáno přílišné kladení důrazu 

na formální mluvnici (M. de Montaigne) či opomíjení induktivního přístupu (Ratke). 
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Ke kritice se časem přidaly i nové společenské potřeby jako např. být schopen 

komunikovat v cizím jazyce zejména kvůli obchodu nebo rozvíjení turismu. Utvořily se 

tak podmínky pro vznik nové metody přímé, která byla o něco schopnější zmíněné 

společenské potřeby naplnit.  

4.1.2 Metody přímé 

 METODA PŘÍMÁ 

 Metoda přímá vzniká jako negativní reakce na metodu gramaticko-překladovou. 

V počátcích byla označovaná různě. Setkáváme se s názvy jako „nová metoda“, 

„reformní metoda“, „radikální metoda“, „Berlitzova metoda“, „Gouinova metoda“. 

Označení „přímá metoda“ se ustálilo až po roce 1901, kdy byla metoda úředně zavedena 

do francouzského školství. V době svého zrodu byla ovlivněna jednak rodící se novou 

vědou – psychologií, jednak americkým pragmatismem, který věřil, že škola má zejména 

předávat praktické dovednosti a návyky důležité pro život (Hendrich, 1988, s. 261) 

Hendrich (1988, s. 261) shrnuje zásady vyučování přímou metodou do těchto bodů: 

� cizímu jazyku se učí intuitivně 

� mateřský jazyk je z vyučovacího procesu vyloučen 

� výslovnost se učí systematicky na fonetické bázi 

� gramatika se neučí; pokud ano, tak jen induktivně (bez výkladu) 

� základem vyučování je dialog; základní jednotkou je celek - věta 

� poslech a komunikační dovednosti mají přednost před čtením a psaním 

� učí se pomoci sluchu 

 Přímá metoda bezesporu obohatila jazykové vyučování o množství velmi cenných 

prvků. Je však nutno zmínit, že od začátku pracovala s mylným východiskem. 

Osvojování cizího jazyka nelze považovat za totožný proces, jako osvojování jazyka 

mateřského. Díky nadužívání rodilých mluvčích ve vyučovacím procesu, 



30 

 

absenci překládání, vylučování mateřského jazyka z vyučovacího procesu a zejména 

neodkrývání rozdílu mezi cizím jazykem a mateřským jazykem, docházelo nakonec spíše 

ke zpomalování učení (Hendrich, 1988, s. 261-262).  

 Ve srovnání s gramaticko-překladovou metodou, přímá metoda kladla na osobnost 

lektora několikanásobně vyšší nároky. Richards a Rodgers (2001, s. 12) shrnují několik 

pravidel cizojazyčné výuky z pohledu lektora:  

� Nikdy nepřekládejte – demonstrujte. 

� Nikdy nevysvětlujte – hrajte, jednejte. 

� Nikdy neveďte dialog – ptejte se na otázky. 

� Nikdy neodpovídejte jedním slovem – mluvte ve větách. 

� Nikdy nemluvte příliš – podněcujte k mluvení studentů, atd. 

 

 Celé vyučování přímou metodu pak probíhalo v cílovém jazyce. Výuka 

tak vyžadovala lektora s výbornou znalostí jazyka, typ rodilého mluvčího, což v oné době 

nebylo snadné (Hendrich, 1988, s. 262). 

 S přihlédnutím ještě k dalším nevýhodám se i přímá metoda začala po čase jevit 

jako nevyhovující a vznikla tak metoda analyticko-syntetická neboli zprostředkovací 

(Hendrich, 1988, s. 263), o které se budu zmiňovat v další kapitole 4.1.3.  

 Bylo by však mylné myslet si, že přímá metoda je mrtvou a po zrodu 

zprostředkovací metody se již nepoužívá. Jak jsem uvedla na počátku této podkapitoly, 

přímá metoda je někdy nazývána jako Berlitzova metoda, a to podle Maxmiliana Berlitze, 

zakladatele úspěšné sítě jazykových škol, které v několik zemích včetně České republiky, 

existují a fungují dodnes, a vyučují výhradně pomocí přímé metody (viz www.berlitz.cz, 

www.berlitz.com).  
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METODA AUDIOLINGVÁLNÍ (AUDIOORÁLNÍ)  

 Audiolingvální neboli audioorální metoda se zrodila v průběhu druhé světové války 

zejména díky potřebě velkého množství pracovníků, kteří by byli schopni se dohovořit 

různými evropskými a asijskými jazyky s pracovníky jiného jazykového společenství, 

a to nejen z důvodů vojenských, ale také ekonomických, technických a politických 

(Hendrich, 1988, s. 266). Z tohoto důvodu se tato metoda někdy nazývá Army Method 

(Hanušová, 2004, s. 2). 

 Hanušová (2004, s. 2) uvádí, že metoda se opírá zejména o teorii strukturální 

lingvistiky a psychologickou teorii behaviorismu. Hendrich (1988, s. 267) pak uvádí tyto 

zásady: 

� Jazyk je audioorální tzn., student se musí učit nejdříve poslechu a hovoru, až potom 

psaní a čtení. 

� Jazyk je souborem návyků tzn., je nutné se ho učit napodobováním rodilých 

mluvčích – opakováním, cvičením, drilováním. Modelové struktury (patterns) 

se nacvičují tak dlouho, dokud si student nevypěstuje návyk a nepoužívá je 

automaticky. 

� Odmítá se odříkávání gramatických pravidel. Učit by se mělo jazyku, ne o jazyce. 

� Užívání jazyka vzdělanými rodilými mluvčími by mělo být normou, tzn. učit by se 

měl jazyk takový, jaký je, ne takový jaký by měl být. 

� Analýza každého jazyka by se měla provádět na základě gramatického systému 

vlastního tomuto jazyku. 

Audioorální metoda se podobá přímé metodě zejména v tom, že obě se snaží, aby 

se student naučil receptivnímu a aktivnímu ovládání zvukové podoby daného jazyka 

(Hendrich, 1988, s. 267). Stejně jako gramaticko-překladová metoda, však pro výše 

uvedený cíl využívá neautentický jazyk, který je upravený pro vyučování a mimo daný 

kontext (Hanušová, 2004, s. 2). 

Technikou učení je pak zejména drilování. Drilová cvičení jsou založená 

na principech podmiňování a dle Hanušové (2004, s. 2) mají přinést žádaný výsledek skrze 
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zpětnou vazbu, jež reaguje na daný stimul. Zde však tkví i zásadní nedostatek audioligvální 

metody, čímž je její příliš mechanický charakter (Hendrich, 1988, s. 268). 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ METODA 

 Audiovizuální metodu Hendrich (1988, s. 268) plným názvem označuje jako 

Audiovizuální strukturně globální metodu. Ta vychází z požadavků společenských potřeb 

v západoevropských zemích po druhé světové válce, kdy aktivní znalost cizích jazyků se 

stala společenskou nutností a podmínkou společenského uplatnění. 

 Metoda se začala rozvíjet v 60.letech ve Francii díky jugoslávskému fonetikovi 

Guberinovi a francouzskému profesorovi Rivencemovi. Audiovizuální metoda se opírá 

zejména o strukturalismus F. de Saussurea a tvarovou psychologii  tzv. gestaltismus, 

pod jehož vlivem Guberin integruje teorii celostního vnímání do procesu osvojování 

a učení cizích jazyků. Audiovizuální metoda je vlastně rozšířením předchozí audioorální 

o vizuální podněty v podobě obrázků, filmů a diapozitivů (Podrapská, 2008, s. 123). 

 Hendrich (1988, s. 269) ji označuje za „…“strukturně globální“ metodu 

cizojazyčného vyučování založenou na trvalé spojitosti situace – kontextu – obrázku – 

skupiny slov – významu (globalitě), fungující ve struktuře“ a uvádějí následující hlavní 

zásady této metody:  

� Vyučování vychází ze situace, ve které se nachází moderní člověk. 

� Text musí mít logický děj, stejně jako by šlo o skutečnost. 

� Kontext získáváme použitím obrazu, který spojujeme se zvukem. 

Hendrich (1988, s. 269) dále uvádí, že postupem času se obraz stává pro studenta stále 

méně důležitý, až nakonec je zcela vyloučen. V tomto momentě slova a kontext dostačují 

ke komunikaci v cizím jazyce.  
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4.1.3 Metody eklektické 

METODA ZPROSTŘEDKOVACÍ 

 Jak jsem uvedla v předchozích kapitolách ani gramaticko-překladová, ani přímá 

metoda nebyly přijímány bez kritiky. Gramaticko-překladová metoda byla kritizována 

zejména za neschopnost předávat studentům komunikativní kompetence v cizích jazycích 

a reagovat tak na společenské potřeby dané doby (Hendrich, 1988, s. 260), zatímco metoda 

přímá byla zavrhnuta pro svůj jednostranný, utilitaristický cíl (Hendrich, 1988, s. 263).  

 Stále častěji se objevovaly názory, že je potřeba zohlednit oba přístupy a vytvořit 

metodu, která by syntézou spojovala metodu syntetickou (gramaticko-překladovou) 

a metodu analytickou (metodu přímou), čímž později opravdu vzniká metoda analyticko-

syntetická neboli zprostředkovací (Hendrich, 1988, s. 263).  

 Je tedy jasné, že nejde o metodu s novými principy. Z přímé metody 

zprostředkovací metoda přebírá psychologický postup a klade důraz na učení jazyka 

v takové podobě, v jaké se vyskytuje v běžném styku mezi vzdělanými mluvčími. 

Usiluje o správnou výslovnost, hovor a poslech, ale ani neopomíjí moderní texty 

a literaturu jako klasická přímá metoda, jelikož je to prostředek prohlubování a utvrzování 

slovní zásoby, gramatiky a pomáhá studentovi zachytit rozdíly mezi jazyky 

(Hendrich, 1988, s. 263).  

 Zprostředkovací metoda se neomezuje jen na indukci nebo dedukci, ale oba 

přístupy vzájemně propojuje. Striktně se neodmítá ani překlad a užívání mateřského 

jazyka, jako tomu bylo u klasické metody přímé (Hendrich, 1988, s. 263 – 264).  

 Dle výše uvedeného můžeme tvrdit, že zprostředkovací metoda přejala pozitivní 

prvky metody gramaticko-překladové a klasické metody a propojila je v jeden systém. 

Povedlo se tak vytvořit metodu, která odpovídala společenským požadavkům a byla plně 

užitelná i pro státní školství (Hendrich, 1988, s. 264). 

 Základním principem přímé metody se pak stává propojení orgánů „ucho-jazyk-

oko-rozum-ruka“. Hruška (1916, s. 72) dále uvádí „žák nemá se učiti pravidlům, nýbrž je 

má objevovati za pomoci učitelovy; za obtížné mechanické učení má se heuristickou 
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metodou povzbuzovati pozorovací schopnost, probouzeti soudnost a samostatnost myšlení 

žákova, podporovati jeho paměť a získávati jeho vůli.“ 

4.1.4 Komunikativní p řístup 

Hanušová (2004, s. 2) uvádí, že „není možno určit jednoznačně optimální metodu 

výuky cizího jazyka, která by se osvědčila jako nejlepší pro všechny a za všech 

podmínek“. 

V dnešní společnosti však dříve než kdy jindy dokážeme formulovat, co by mělo 

být cílem cizojazyčné výuky. Každé shrnutí současných očekávaných cílů jazykového 

vzdělávání, v sobě zahrnuje cíl komunikativních kompetencí. Např. Ries (1987, s. 6) uvádí, 

že jedním ze základních cílů, k němuž směřuje cizojazyčná výuka, je schopnost účastnit se 

cizojazyčné komunikace“. Stejně tak Hendrich (1988, s. 86) uvádí tři cíle cizojazyčné 

výuky, z nichž jeden je cíl jazykový, neboli komunikativní.  

Od 70.let minulého století pozorujeme v metodách cizojazyčné výuky významný 

obrat, kdy se začal prosazovat tzv. komunikativní přístup, jehož hlavním cílem je vytvoření 

právě zmíněných komunikativních kompetencí studenta. 

Termín poprvé používá v roce 1972 Hymes a definuje ho nejen jako jazykovou 

kompetenci, tj. znalost jazykových prostředků, rovněž také jako schopnost jazyk používat 

(Hanušová, 2004, s. 3). 

Littlewood (in Hanušová, 2006, s. 3) uvádí dva základní body, kterými se 

komunikativní přístup odlišuje od dosavadních tradičních metod cizojazyčné výuky. 

Oba body stojí na faktu, že jazyk začal být pojímán funkčně. Jazyk již není chápán jen 

ve smyslu jednotlivých struktur (gramatika, slovní zásoba, aj.), ale rovněž ve smyslu 

funkcí, které vykonává (např. dorozumívací funkce). Znalost studentů umět manipulovat 

s jednotlivými strukturami již není dostačující. Student musí umět přiřazovat tyto struktury 

jejím komunikativním funkcím v reálných situacích. Jinými slovy, nestačí znát jen 

gramatiku a slovíčka, ale také být schopný je adekvátně používat. 
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Komunikativní přístup vychází z metody přímé. Stejně jako metoda přímá vylučuje 

používání mateřského jazyka, usiluje o používání autentického učebního materiálu 

a k tomu prosazuje vyrovnané zastoupení všech čtyř oblastí jazyka (čtení, psaní, poslech, 

mluvení). Navíc rozlišuje mezi kategoriemi accuracy  a fluency. Accuracy jakožto přesnost 

vyjadřování byla typickým požadavkem zejména nepřímých metod. Komunikativní přístup 

usiluje o vyvážené rozvíjení zmíněných kategorií (Hanušová, 2004, s. 3). 

Richards a Rodgers (2001, s. 167) hodnotí roli lektora komunikativního přístupu. 

Změnou byl zejména fakt, že lektor přestal být viděn jako autorita (typické pro nepřímé 

metody) a začal plnit roli facilitátora vyučovacího procesu. Richards a Rodgers (2001, 

s. 167) k tradičním rolím lektora – předávání informací, řízení procvičování, kontrola, 

hodnocení a oprava chyb, role manažera, monitora, poradce, přítele, aj. – přidávají ještě 

roli analytika a manažera skupinových interakcí.  

Komunikativní přístup nelze považovat za jednu jedinou metodu s vlastním 

vypracovaným systémem. Jedná se o „soubor postojů, principů a z nich vyplývajících 

postupů“ (Hanušová, 2004, s. 3). Hendrich (1988, s. 264) potvrzuje, že „současné 

tendence vyučování se vyznačují úsilím o integraci metodických prvků, které se v minulosti 

často považovaly za neslučitelné“.  

Komunikativní přístup, tak jak byl představen v této kapitole, reprezentuje současné 

tendence, kterými se ubírá didaktika cizích jazyků. Věří se, že „…osvojování jazyka nelze 

chápat jako pouhé předávání vědomostí, ale jako tvůrčí proces, jehož hybným elementem 

je žák“ (Hendrich, 1988, 274). 

Díky izolaci, ve které jsme existovali do roku 1989, se vývoj české didaktiky cizích 

jazyků podstatně liší od té světové zejména v tom, že některé přístupy byly natolik 

alternativní, že neměly šanci se v našem prostředí uchytit. Má to však i své výhody. 

V době, kdy se čeští lektoři poprvé setkali s komunikativním přístupem, byly již známy 

některé jeho nedostatky. V současné době se tak spíše hovoří o revidovaném 

komunikativním přístupu (Hanušová, 2004, s. 4). 
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4.2 Alternativní metody výuky cizích jazyků 

 Vedle více či méně významných tradičních metod cizojazyčného vyučování, 

existuje množství metod, které jsou nové, netradiční, neotřelé. V této práci je označuji jako 

alternativní , a to podle autorů publikací, ze kterých dále vycházím (srov. Mothejzíková in 

Choděra a Ries, 1999; Richards a Rodgers, 2001).  

Alternativní metody dle Mothejzíkové (in Choděra a Ries., 1999, s. 65) stojí mimo 

hlavní proud didaktiky cizích jazyků. Odrážejí se v nich vlivy sugestopedie, teorie her, 

teorie činné školy, aj. a vznikají jako reakce na klasické či zaběhlé metody, konkrétně 

metodu gramaticko-překladovou a přímou (Choděra a kol., 2000, s. 55). 

 Mothejzíková (in Choděra a kol., 2000, s. 55) uvádí, že těžiště alternativních metod 

se z aspektu lingvistického přesunulo do roviny psychologické, antropologické, 

sociologické, filozofické, pedagogické. Ve výuce se tedy projevují jako spíše přímé 

metody se snahou potlačit překlad a výuku gramatiky. 

Je nutné uvést, že díky specifickému charakteru jsou alternativní metody ve své 

čisté podobě, v tradiční školské výuce, nepoužitelné.  

 V této kapitole uvedu pět mnou vybraných alternativních metod – metodu 

sugestopedie, The Total Physical Response (T.P.R.), Community Language Learning 

(CLL), The Silent Way, Act&Speak. U každé ze zmíněných metod se pokusím zaměřit na 

její vývoj, lektora, studenta a průběh výuky.  

 Ve druhé části budu kvantitativním dotazníkovým šetřením zjišťovat míru znalostí 

využívání těchto metod mezi lektory cizích jazyků dospělých v Praze.  

4.2.1  Sugestopedie 

 Ve svém výčtu alternativních metod ve výuce cizích jazyků začnu konceptem 

sugestopedie. Jedná se mezi širokou veřejností o jednu z nejznámějších výukových metod 

cizích jazyků. Bohužel, často bývá tato metoda zdiskreditovávána díky neseriózním 

a neodborným reklamním kampaním, sledujícím pouze komerční zisk. Reklamní kampaně 
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slibují studentům rychlé výsledky v minimálním čase a s minimální námahou pomocí 

nejmodernějších didaktických postupů s využitím nejnovějších poznatků psychologie, 

pedagogiky, lingvistiky a technologie (Choděra a kol., 2000, s. 58). Žádná metoda 

nedokáže takto nastavené cíle splnit, což vede ke studentově frustraci, pocitu neúspěchu, 

v nejhorším případě k úplné rezignaci na studium jazyka.  

Sugestopedie přesto jako metoda vyučování cizích jazyků vnáší do výukového 

procesu množství zajímavých didaktických prvků, se kterými se do té doby nepracovalo 

a které učení výrazným způsobem podporují (např. hudba, dekorace, pohyb). 

Sugestopedie jako alternativní metoda vyučování cizího jazyka, vycházející 

ze sugestologie, byla koncipována bulharským psychoterapeutem a vzdělavatelem Georgi 

Lozanovem v 70. letech minulého století. Sugestologii Lozanov definuje jako vědu 

zabývající se studiem neracionálních a nevědomých vlivů, na které lidské bytosti neustále 

reagují (Choděra a kol., 2000, s. 59). Richards a Rodgers (2001, s. 100) doplňují, 

že sugestopedie se snaží tyto vlivy využít a přeorientovat ve směru optimalizace učení. 

Lozanov vychází z poznatků o mozkové činnosti, lokalizace různých činností 

a nutnosti souhry a aktivizace pravé a levé mozkové hemisféry (Choděra a kol., 2000, 

s. 58). Lidský mozek můžeme rozdělit na dvě části – pravou a levou mozkovou hemisféru, 

které jsou spojeny tzv. Corpus Collosum, tj. seskupení asi dvou miliónů nervových buněk, 

které zajišťují komunikaci mezi jednotlivými částmi. Levá hemisféra je zaměřena 

na racionální uvažování, nalezneme zde centra pro matematiku, logiku, analýzu, 

usuzování, aj. a mimo jiné také centrum jazyka. Pravá hemisféra naopak zabezpečuje 

emocionální a umělecké aspekty lidské psychiky, proto právě zde nalézáme centra 

pro zrakové obrazy, kreativitu, syntézu, prostorové myšlení, atp. Lozanov věřil, 

že zvyšováním komunikace mezi oběma hemisférami a jejich aktivizací, dochází k lepšímu 

ukládání probírané látky, proto do výuky implementuje netradiční působivé dekorace 

a nábytek, excentrické uspořádání učebny, hudbu, prvky jógy a klade důraz na autoritativní 

chování učitele (Choděra a kol., 2000, s. 59). 
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Obrázek 4: Pravá a levá mozková hemisféra 

 

Zdroj: FischerováÁ-Katzerová, Češková-Lukášová, 2007, s. 52. 

Richards a Rodgers (2001, s. 100) se domnívají, že Lozanovova premisa, 

kterou přebírá z doby sovětské psychologie, tvrdící, že každý se může pomocí 

sugestopedie naučit jazyk stejně dobře, je chybná. Mothejzíková (in Choděra a kol., 2000, 

s. 60) pak uvádí, že právě tento fakt může opět být příčinou četných frustrací, přistupuje-li 

student k sugestopedii s tímto očekáváním. 

Lozanov předpokládá, že student se v průběhu výukového procesu neučí pouze 

od učitele, ale také od druhých studentů a z prostředí, které ho obklopuje. Proto učebny, 

ve kterých se studenti učí, jsou uspořádány na „vysoké estetické úrovni, v souladu 

s uměleckou, afektivní a emocionální orientací pravé hemisféry“ (Choděra a kol., 2000, 

s. 60). V učebně tak nalezneme obrazy, květiny, nástěnnou výzdobu, designový nábytek 

a také hračky. 

Výukový proces je doplněn hudbou, která provází celou hodinu v různých jejích 

fázích. Jejím hlavním cílem je studenta uvolnit a odblokovat případný strach, 

napětí a zábrany, které si může přinášet z minulých neúspěšných pokusů naučit se danému 

jazyku. Lozanov po čase dospěl k názoru, že nejoptimálnější hudbou je hudba barokní, 

pomalá a uklidňující (Choděra a kol., 2000, s. 61).  

Stejně tak jako hudba má pomáhat odpoutat se od bloků minulosti, 

tak na podobném principu funguje princip přijetí nové identity. Studenti dostávají možnost 

změnit si identitu přijetím cizojazyčného jména, což přispívá k osvojení si lepší 

výslovnosti. Lozanov tento princip nazývá infantilizací výukového procesu a má za to, 

že vztah mezi lektorem a studentem by měl fungovat jako mezi rodičem a dítětem.  
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Lektor se tak stává autoritou, jelikož se věří, že lidé si nejlépe pamatují ty informace, 

které přicházejí z autoritativních zdrojů (Richards a Rodgers, 2001, s. 101). 

Hlavním cílem výuky pomoci sugestopedie je co nejrychleji a nejefektivněji zvýšit 

komunikační úroveň v cílovém jazyce (Richards a Rodgers, 2001, s. 100). Lozanov uvádí, 

že toho se sugestopedickou metodou dá dosáhnout až 25 krát rychleji než za použití 

tradiční metody (Lozanov, 1978, s. 27). Musí se však dodržet následující režim kurzu. 

Ten trvá 30 dní, 6 dní v týdnu po 4 hodinách. Studium lekce se pak realizuje ve třech 

dnech.  

První den jsou studenti seznámeni s obsahem lekce, s novým dialogem (cca 1200 

slov), který je doplněn o slovíčka s překladem v paralelním sloupci. Dialog se čte 

několikrát za sebou, přičemž lektor odpovídá na případné dotazy. V průběhu druhého 

a třetího dne se studenti spolu s lektorem zabývají primárním a sekundárním 

rozpracováním textu (Richards and Rodgers, 2001, s. 102-104). 

Pevný vzorec má rovněž samotná čtyřhodinová výuka. V první fázi se opakuje 

učivo, procvičuje gramatika a slovní zásoba. Důležitá je relaxovaná atmosféra, aby došlo 

k uvolnění a student se nebál vznést případné dotazy a být kreativní. Ve druhé fázi je 

prezentováno nové učivo skrz výše zmíněný dialogový text, který je studentům dán 

i v překladu. Metajazykem je cílový jazyk, ale případné otázky nebo komentáře mohou 

studenti klást i v mateřském jazyce, který není oproti klasické přímé metodě potlačován. 

Mothejzíková (in Choděra a kol., 2000, s. 63) dodává, že lektor má v této fázi za úkol vést 

výuku dle psychologického vzorce: fixace, reprodukce a kreativní produkce. Ve třetí fázi 

se opět pracuje s předloženým textem, a to za doprovodu hudby, se kterou sám lektor musí 

pracovat. Nejdříve studenti poslouchají hudební pasáž v délce asi 2 minuty. Ihned na to 

lektor čte krátký text, kdy pracuje s hlasem tak, jak hraje hudba. Studenti text pouze sledují 

ve svých materiálech. Po další krátké hudební vložce čte lektor text podruhé. V tomto 

momentu studenti již jen poslouchají se zavřenými učebnicemi. Studenti by si text měli 

navíc pročítat doma před spaním a po probuzení (Choděra a kol., 2000, s. 62-63). 

Se sugestopedií, jako výukovou metodou cizích jazyků, se můžeme setkat 

v množství modifikací. U každého kurzu však nalézáme principy využívání hudby, 

pohybu, herních aktivit a akcent na čtený text.  
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Ani sugestopedie se neobešla bez kritiky. Hammerly (1985, s. 170) jí vytýká 

zejména přílišné spoléhání se na indukci, která náhodně a bez systému učí studenty 

gramatice. Na to navazuje Mothejzíková (in Choděra a kol, 2000, s. 64), která uvádí, že se 

sugestopedii nejčastěji vytýká malá pozornost k jazykové preciznosti a opomíjení 

gramatiky, což může být pro určitý typ studentů neefektivní. Mothejzíková se dále 

zmiňuje, že ani pouštěná hudba nemusí mít vždy žádaný efekt, stejně tak herní a pohybové 

aktivity neocení studenti zaměření na kognitivní aspekt výuky a varuje před její rozsáhlou 

komercionalizací (Choděra a kol., 2001, s. 167).  

Zmiňujeme-li se o sugestopedii, nelze pominout koncept superlearningu, 

který vzniká právě rozvinutím sugestopedických postupů (Maňák, Švec, 2003, s. 193). 

Gnitecki (in Maňák, Švec, 2003, s. 193) pak superlearning definuje jako nestresový systém 

učení, který umožňuje dosahovat vyšších výsledků učení, kdy tyto výsledky jsou větší než 

příčiny, které je vyvolávají. 

Mužík (1998, s. 224; 2010, s. 181) uvádí, že vzdělávání pomocí sugestopedie se 

odehrává vždy prostřednictvím lektora. U některých sugestopedických systémů je lektor 

dokonce ústřední postavou celého vyučovacího procesu. Superlearning je pak v Mužíkové 

pojetí určen zejména k individuálnímu učení.  

Podstatou superlearningu je učení ve stavu hluboké relaxace v tzv. hladině Alfa. 

V normálním bdělém stavu mozek funguje v hladině Beta (vnější vědomí). Dále známe 

ještě hladiny Théta a Delta. Tyto stavy jsme schopni rozlišit podle vzorců mozkových vln, 

které jsou měřitelné pomocí elektroencefalografu (EEG). Jedná se vlastně o elektrickou 

energii produkovanou lidským mozkem. Hladina Alfa je pak popisována jako vnitřní 

vědomí, neboli jako stav, kdy člověk usíná, ale ještě zcela nespí. 

Věří se, že v hladině Alfa je jedinec schopen se učit mnohem intenzivněji, jelikož 

rušivé vlivy vnějšího světa jsou odfiltrovány, obě mozkové hemisféry jsou aktivovány 

a propojeny. Lépe se tak využívá kapacity mozku a dochází k lepšímu ukládání učební 

látky do paměti (Mužík, 2010, s. 181-184). 

Se sugestopedií popsanou výše se navíc úzce pojí i tzv. sofrologie. Jedná se 

o výukovou metodu založenou na psychoterapii, jejímž cílem je uspořádat vnitřní a vnější 
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podmínky pro vyučování a učení tak, aby v maximální míře mobilizovala fyzické 

i psychické rezervy studentů (Hendrich, 1988, s. 270). 

Sofrologie byla vytvořena v roce 1960 neuropsychiatrem A. Cavedonem. Je tedy 

o deset let starší než sugestopedie, přesto ji zmiňuji až zde, jelikož velkého věhlasu 

nedosáhla. Ve vyučování usiluje o použití různých západních a orientálních technik 

relaxace, které mají napomoci studentům k uvolnění, lepší koncentraci a zbavení se 

negativních emocí, které v něm studium cizího jazyka může vyvolávat (Choděra a kol., 

2000, s. 64-65).  

 Úkolem lektora je navodit ve skupině takovou atmosféru, která podpoří ústní 

komunikaci studentů. K tomu lektor využívá i nonverbální prostředky např. gesta, mimiku, 

oční kontakt. Mothejzíková (in Choděra a kol., 2000, s. 65) se zmiňuje i o případných 

intuitivních, iracionálních, nevědomých a povědomých procesech, které jsou součástí 

každé verbální komunikace a které klasické metody nebraly v potaz.  

4.2.2  The Total Physical Response (T.P.R.) 

The Total Physical Response neboli Metoda celkové fyzické odpovědi/reakce či 

Metoda fyzické odpovědi na pokyny je metoda založená na učení jazyka prostřednictvím 

pohybové aktivity. 

Metoda byla formulována americkým profesorem psychologie Jamesem Asherem 

v roce 1977. Mothejzíková (in Choděra a kol., 2000, s. 65-66) uvádí, že Asher vycházel 

ze stejných psychologických předpokladů jako Lozanov u sugestopedie: „Tak jako 

Lozanov vidí za doprovodnou dominantu levé hemisféry při cizojazyčném učení hudbu, 

tak Asher připisuje nejvýznamnější úlohu ze současné činnosti hemisféry pravé pohyby…“. 

Právě spojením zvukové stránky s pohybem dochází k uložení vyučované informace 

do dlouhodobé paměti (tzv. stopová teorie).  

Mothejzíková poznamenává, že analogické výukové procesy užívá už Gouin 

v druhé polovině 19. století a rovněž je nacházíme i ve výuce Angličana Palmera. 

Gouin, který se ostře staví proti gramaticko-překladové metodě, do výuky zavádí přímé, 
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situační a kontextové učení, nonverbální komunikaci a různé formy fyzických aktivit 

či pohybu (in Choděra  kol., 2000, s. 65-66). 

Richards a Rodgers (2001, s. 74) uvádějí tři Asherovy hypotézy, ze kterých 

při koncipování metody vycházel: 

� Mateřský a další jazyky se učíme dle vrozeného bio-programu: 

Asher vnímá učení mateřského a cizího jazyka jako analogické procesy.  Uvádí, že dítě 

se nejdříve naučí poslechu a až potom mluvení, proto i ve výuce cizímu jazyku by se mělo 

jít stejnou cestou. Poslech tak Asher považuje za primární a výuka by jím vždy měla 

začínat. Lektor v praxi předříkává jednotlivé věty, které doplňuje o předvedení dané 

činnosti. Student stejným způsobem jako dítě usuzuje, co jednotlivá vyjádření mohou 

znamenat.   

� Levá a pravá hemisféra mozku zastupují specifické učební funkce. 

� Stres funguje jako afektivní filtr a negativně ovlivňuje výukový proces. Čím méně 

stresu, tím student dosahuje lepších výsledků při učení. 

Gramatika je vyučována induktivně. Vyučovací proces je založen na drilu zadávaný 

učitelem, na který studenti fyzicky reagují a odehrávají se v dané posloupnosti. 

Lektor nejprve vysloví příkaz, který názorně i předvede. Poté příkaz zopakuje a pobídne 

studenty, aby ho zároveň s ním provedli. Lektor znova vysloví příkaz a očekává, že ho 

studenti provedou sami. V tomto momentu musí lektor vnést do sekvence prvek novosti, 

jako např. humornou variantu „starého“ příkazu, a tak vytvoří zdání jiného příkazu. 

Ten studenti realizují opět sami (Choděra a kol., 2000, s. 69).  

Pokud studenti chtějí, mohou dávat příkazy ostatním. Mothejzíková (in Choděra 

a kol., 2000, s. 68-69) uvádí, že aktivity mohou studenty vybavit natolik, že jsou schopni 

tvůrčí práce s jazykem. Drily mají zejména charakter situace spjaté s prostředím učebny 

či situace běžného života doplněné o vizuální prostředky jako jsou obrázky, učebnice, 

diapozitivy, videa a reálie. Ve výuce se využívá rovněž simulací autentických situací, 

jako je představování, nákupy, udělování instrukcí…atp. 
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Kritika metodě vytýká posouvání ústního projevu do pozdější fáze, což podle 

Hammerlyho přispívá k vytváření špatných návyků u nevyslovené ústní interakce, která se 

nutně u studentů objevuje. Hammerly navíc upozorňuje, že metoda porušuje dva základní 

metodické principy: 1. Odpovědi musí být zjevné.  2. Korekce chyby musí být 

bezprostřední (Choděra a kol., 2000, s. 70).  

Sama zastávám názor většiny lingvistů, že metoda je vhodná spíše pro výuku cizího 

jazyka u dětí. Jelikož se jeden příkaz opakuje několikrát po sobě, je ve výuce dospělých po 

delší dobu neefektivní. To však lektorovi nebrání v tom, aby ji ve výuce dospělých 

využíval jako metodu doplňkovou. Sama Mothejzíková (in Choděra a kol., 2000, s. 70) 

spatřuje TPR jako podnětnou, inspirující a motivující občasnou techniku a v symbióze 

s jinými přístupy ji doporučuje jako techniku akcelerující emoční složku studentovy 

osobnosti.  

4.2.3 Community Language Learning (CLL) 

 CLL neboli vyučování jazyku v komunitě je další z výčtu alternativních metod, 

které vycházejí ze zásady humanistické psychologie a pedagogiky, tedy zohledňují 

komplexnost studentovy osobnosti a jeho emoční faktor (Choděra a kol., 2000, s. 70). 

 Metoda byla koncipována Charlesem A. Curranem, profesorem  psychologie 

z Loyola University v Chicagu. Ten, jako poradce a psycholog, vyvinul specifické 

techniky psychologického poradenství, které aplikoval do vyučování pod názvem 

„Counselling Learning“ neboli poradní učení, tzv. rogeriánství (Choděra a kol., 2000, 

s. 71).  

 Mothejzíková (in Choděra a kol, 2000, s. 71) uvádí, že Rogers, ze kterého Curran 

vychází, se ve své psychologii snaží vidět svět očima svého pacienta. V poradenství tak 

jedna osoba pomáhá a snaží se porozumět druhému člověku, který řeší určitý jazykový 

problém. Curran pak v metodě CLL analogicky připisuje roli poradce lektorovi a roli 

pacienta studentovi.  

 Richards a Rodgers (2001, s. 93-94) uvádějí, že dle cíle výuky lektor využívá 

různých aktivit, které známe již z klasických výukových metod. Jsou to např.: 
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� Překlad – Studenti vytvoří kruh, ve kterém vybraný student zmíní větu nebo slovní 

spojení, které chce umět vyjádřit v cizím jazyce. Lektor tuto větu či slovní spojení 

přeloží do cizího jazyka a student tento překlad zopakuje.  

� Týmová práce – Studenti mohou být požádáni, aby v různě velkých skupinkách 

splnili zadaný úkol. Úkoly mohou mít různý charakter např. prezentace, diskuse na 

zadané téma, vymýšlení a předvedení příběhu nebo scénky, shrnutí informací 

z daného tématu…atp. 

� Nahrávání – Studenti nahrávají cizojazyčné rozhovory. 

� Transkripce – Studenti přepisují nahrané rozhovory, čímž procvičují a analyzují 

gramatiku a ostatní jevy cizího jazyka. 

� Analýza – Studenti analyzují a studují věty v cílovém jazyce. Zaměřují se na 

lexikální a gramatické problémy. 

� Reflexe a pozorování – Studenti vyjadřují své pocity spojené s cizojazyčnou 

výukou. 

� Poslech – Studenti naslouchají monologu, ve kterém lektor zmiňuje jazykové jevy, 

jež se vyskytly v průběhu vyučování. 

� Volná konverzace – Studenti diskutují jednak mezi sebou, jednak se samotným 

lektorem buď o tom, co se naučili, nebo o svých pocitech. 

Mothejzíková (in Choděra a kol., 2000, s. 74) uvádí, že do výukového procesu 

vedeného touto metodou se prolínají silné sociální aspekty. CLL vědomě pracuje se dvěma 

druhy interakce: 1) interakce mezi studenty, 2) interakce mezi studentem a lektorem. 

Interakce mezi studentem a lektorem má určitou vývojovou linii, kdy je student zprvu na 

lektorovi zcela závislý, až postupně dochází k jeho odpoutávání s tím, jak nabývá 

jazykových kompetencí. 

Osobnost lektora je nejdůležitějším prvkem celého výukového proces. Jsou na něj 

kladeny mimořádné nároky, ať už se jedná a odbornou kvalifikaci, schopnost vyučovat bez 

opory učebnice a jiných didaktických prostředků, či znalost psychologie člověka (Choděra 

a kol., 2000, s. 74-75). 



45 

 

Obecný cíl cizojazyčného vyučování dosáhnout ovládnutí cílového jazyka na 

úrovni blízké rodilému mluvčímu je u této metody doplněn cílem vytvořit psychologicky 

vhodné a povzbuzující výukové prostředí (Choděra a kol., 2000, s. 75).  

U této metody nenalezneme žádný fixní výukový postup či osnovy. Témata, která 

se mají studovat, si určují sami studenti dle svých zájmů nebo osobních potřeb. 

Richards a Rodgers (2001, s. 93) uvádějí, že každý jednotlivý kurz CLL si vyvine vlastní 

sylabus. Cíle výuky tak nebývají vyjádřeny v tradičních lingvistických a didaktických 

termínech, ale potřebami studentů. 

Studenti jsou povzbuzováni, aby si sami aktivně vypracovávali vlastní jazykový 

materiál, který může sloužit k další práci v hodině (např. sestavování dialogů, scénářů, 

apod.). Pokud se student necítí mluvit v cílovém jazyce, může používat jazyk mateřský.  

Výhody tohoto přístupu jsou spatřovány v rovině psychologické, kdy studenti jsou 

vedeni tak, aby se co nejrychleji zbavili pocitu studu a ztratili zábrany při komunikaci 

v cizím jazyce. Důraz na psychologicko-sociální aspekt je však i předmětem kritiky. 

Např. Hammerly (1985, 170) uvádí, že dochází k zúžení lingvistického a didaktického 

faktoru. Zejména didaktické vedení však studenti potřebují ve stejné míře jako 

psychologickou podporu.  

4.2.4 The Silent Way 

The Silent Way v českém překladu Tichá metoda neboli Metoda mlčení vychází 

z didaktické premisy, že lektor by měl ve výuce co nejvíce mlčet. Tím se významně liší 

od všech předchozích zmíněných alternativních metod. Co tuto metodu však s již 

zmíněnými metodami pojí, je ontogenetická paralela procesu osvojování mateřského 

jazyka, která vychází z poznání, že i když je malé dítě permanentně vystaveno mateřskému 

jazyku, trvá poměrně dlouhou dobu, než začíná samo hovořit. Alternativní metody 

nevybízí studenta k mluvení, pokud se sám necítí. Student se ponechává v tzv. tichém 

období, kdy pouze vstřebává gramatiku, slovní zásobu a ostatní oblasti jazyka. 

Opačný postup, resp. nucení studenta ke komunikaci, dle některých metodiků vyvolává 

nechtěné pocity studu a strachu. 
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Caleb Gattegno, pedagog, tvůrce čtecích a matematických programů a duchovní 

otec metody mlčení si však na rozdíl od jiných lingvistů uvědomoval, že dospělý student 

nemůže být pojímán stejně jako dítě a doporučuje, aby výukový proces cizího jazyka byl 

umělý a řízený. Popsal tak fázi tzv. umělého ticha a fázi pokusu, ve kterém student 

principem pokusu a omylu spěje k nabytí komunikativní kompetence v cizím jazyce 

(Choděra a kol., 2000, s. 78).  

Mothejzíková (in Choděra a kol., 2000, s. 79) uvádí, že v metodě Silent Way se 

spojuje množství prvků z klasických metod (např. audioligvální drilová metoda), ale také 

se od nich výrazně liší a to zejména v těchto bodech: 

� Učení se usnadňuje fyzickými/reálnými objekty. 

� Učení je usnadněno, pokud je student motivován sám tvořit a objevovat. 

� Učení je usnadněno, pokud student musí řešit problémy obsahující dané učivo. 

 

Učení metodou Silent Way je chápáno jako řešení problémů, kdy tvůrčí 

a objevitelskou aktivitu koná sám student. Lektor, který je co nejvíce tichý a neinvazivní, 

se tak musí vzdát klasického a u jiných metod obvyklého vysvětlování, řízení a asistování. 

Naopak se od něj očekává, že bude neutrální, emocionálně nezaujatý pozorovatel, 

který užívá gest, mimiky a specifických didaktických prostředků. Těmi mohou být barevné 

tyčky (Rods) různé barvy a délky, různobarevné výslovnostní a slovní tabule (Fidels), 

ukazovátko k nácviku čtení a psaní, učebnice, videokazety, filmy, auditivní učební 

pomůcky, obrázkové knihy, aj. (Choděra a kol., 2000, s. 78-82). 

Zajímavé jsou zejména zmíněné barevné tyčky. Ty se od sebe liší délkou (1-10 cm) 

a barvou. Užívají se k přímé asociaci slov a struktur s vyjádřeními v cílovém jazyce. 

Využíváme je tak k výuce barev, k porovnávání velikostí, mohou zastoupit cokoliv 

konkrétního např. osoby, věci, budovy. Mohou být využívány ke stavění map, silnic 

a křižovatek. Mají v cizojazyčné výuce široké využití a podporují u studentů kreativitu, 

invenci a komunikaci mezi studenty navzájem. Studentům je ve vyučování dán velký 

prostor pro aktivitu, a to bezesporu i díky faktu, že lektor je v této metodě jedním 

z nejpasivnějších prvků (Richards a Rodgers, 2001, s. 86-87). 
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Dalším didaktickým prostředkem, který se ve výuce touto metodou užívá, 

jsou nástěnné barevné karty se slovní zásobou. Doporučených 12 karet se slovní zásobou 

obsahuje asi 500-800 slov. Jedna karta může obsahovat např. tyto slovní kategorie: slova 

pro velikost, prostor a časové vztahy, slova pro pojmy obtížně ilustrovatelné tyčkami, 

kauzalita, podmínka, podobnost a odlišnost. Chce-li se lektor studentů na cokoliv zeptat, 

nečiní tak ústně, ale ukazuje na jednotlivá slova, ze kterých skládá větu (Choděra a kol., 

2000, s. 81). 

Larsenová-Freemanová (1986, s. 58-62) pomocí základních didaktických principů 

uvádí, jakým způsobem by se mělo pracovat se studenty:  

� Ke studentům se přistupuje s předpokladem, že už si nějaké znalosti do hodiny 

přináší a učitel pomáhá jen tehdy, je-li to nezbytné. 

� Odmítá se, že by se studenti mohli jazyk naučit opakováním (drilem). Studenti jsou 

podporováni v tom, aby si sami vytvořili svá vlastní kritéria pro správnost tím, 

jak jsou vedeni k zodpovědnosti, tj. uvědomělé volbě jazykových prostředků. 

� Studenti jsou podporováni ve spoléhání se sami na sebe, popř. jeden na druhého. 

� Lektorovo mlčení povzbuzuje ke kooperaci ve skupině. 

� Studenti se naučí maximálně věnovat pozornost lektorovi. 

� Student zvyšuje svou autonomii v cizím jazyce objevováním a volbou daného 

jazykového prostředku.  

� Studenti jsou vedeni k přijetí zodpovědnosti za své vlastní učení. 

Uvádí se, že metoda Silent Way je natolik specifická a originální, že vyvolává buď 

naprosté nadšení a přijetí, nebo kompletní zavrhnutí ze strany odborníků.  

Hammerly (1985, s. 169-171) tuto metodu zavrhuje zejména z toho důvodu, 

že uměle minimalizuje lektorův projev a student se nemůže dle jeho názoru učit 

výslovnosti a jiným jazykovým kompetencím po vzoru stejně pokročilých studentů nebo 

jen a pouze za pomoci barevných tyček a karet se slovní zásobou. 
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Osobně si myslím, že metoda může mít určitý přínos pro studenty začátečníky, 

ale stejně jako Hamerly si nedokážu představit, že by se touto metodou mohl jedinec naučit 

plnohodnotně užívat cizí jazyk, proto se dle mého názoru dá metoda používat pouze jako 

zpestření nebo doplněk výuky. Zdali se tak děje, budu zjišťovat dotazníkovým šetřením 

v druhé části práce.   

4.2.5 ACT and SPEAK® (Hraj a mluv) 

 Metoda Act and Speak® je metodou cizojazyčného vyučování, vyvinutá českou 

lektorkou anglického jazyka Barborou Dočkalovou, která je zároveň zakladatelkou 

jazykové školy Jeviště. Jedná se o vedení cizojazyčné výuky prostřednictvím divadla 

a dramatické výchovy. 

 Spojení divadla s vyučováním není žádným novým objevem, ale co se týče metody 

samotné, jedná se pravděpodobně o nejmladší metodu výuky cizího jazyka, kterou zde 

zmiňuji. První projekt Dočkalová realizovala v roce 2000. Její jazyková škola byla 

založena v roce 2005 v Praze a od té doby se metoda v České republice rozvíjí a získává si 

řadu příznivců. Přestože byla zpočátku zaměřena pouze na výuku dětí, dnes se rozvíjí i ve 

výuce dospělých.  

 Dočkalová (Metoda act and speak®, 2011) zmiňuje tyto výhody zapojení divadla 

a dramatické výchovy ve výuce cizích jazyků: 

� Učení probíhá zapojením se do aktivní činnosti. 

� Učení probíhá v kontextu se zapojením konkrétních praktických situací. 

� Učení probíhá zapojením celé osobnosti tzv. „na nohou“, zapojeno je celé tělo, 

miminka, gesta, pohyb, rytmus, emoce, názory a nápady samotného studenta. 

� Student mluví, protože chce komunikovat, ne protože je zrovna na řadě. 

� Díky hraní se student ztotožňuje s množstvím postav, jiným myšlením. Přijetím 

jejich jazyka za vlastní si rozšiřuje spektrum svých vlastních jazykových znalostí 

a dovedností. 
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� Studenti pracují ve stimulujícím a motivujícím prostředí.  

� Studenti si fixují obraty v daných situacích, které pak analogicky naskakují 

v běžném životě automaticky.  

 

 Kostovičová (Metoda: Act&Speak, 2007) uvádí, že u dospělých je výuka metodou 

Act and Speak mnohem širší než u dětí. Pracuje se s množstvím různých scén, úryvků, 

studenti vytvářejí vlastní texty. Tím jednak obohacují svou slovní zásobu o slovíčka 

z různých oblastí, jednak se učí v cizím jazyce improvizovat. Gramatika je procvičována 

skrz krátké hry s humornou zápletkou. Hraním si studenti procvičují také správnou 

výslovnost, jelikož lehce ztrácejí zábrany a nemají tak problém napodobovat cizí přízvuk.  

Samotná lekce je zaměřena na přípravu prezentace nebo představení a je stejně 

důležitá jako vystoupení, kterým by výuka měla končit. Rovněž musí být stejně přínosná 

pro všechny účastníky. To je zajištěno tak, že v prvních dvou třetinách výuky zkouší 

všichni všechno. Až v poslední třetině dochází k rozdělení rolí (Kostovičová, 2007). 

Užívané divadelní techniky a materiály jsou přizpůsobeny jazykové výuce. 

Kostovičová (Metoda: Act&Speak, 2007) uvádí, že „…každá role poskytuje dostatek 

jazykového materiálnu k učení a každá role je důležitá pro děj“ (mezi herci-studenty 

neexistuje hierarchie). Texty a scénář jsou často vytvářeny lektorem, což na jeho osobu 

klade nároky jazykové, odborné a také umělecké.  

Jelikož je metoda velice mladá, nebývá v české ani světové literatuře zahrnuta do 

výčtu alternativních metod. Je známá zejména mezi lektory v České republice. Myslím si 

však, že má potenciál se nadále rozvíjet, získávat další věrné stoupence, a proto ji zahrnuji 

mezi alternativní metody, na které bych se chtěla v dotazníkovém šetření zaměřit.  
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4.3 Shrnutí 

Uvedený výčet alternativních výukových metod cizích jazyků v žádném případě není 

vyčerpávající. Pro potřeby této práce jsem vybrala pět alternativních metod – 

Sugestopedie, Total Physical Response, Community Language Learning (CLL), 

Act&Speak, The Silent Way, které jsem na předchozích stránkách blíže představila. 

Výběr byl proveden na základě výsledků rozhovorů s několika odborníky, kteří se 

dlouhodobě pohybují v oblasti cizojazyčného vzdělávání dospělých buď jako metodici či 

majitelé jazykových škol, nebo lektoři cizích jazyků. Tyto rozhovory mne nasměrovaly 

k tomu, o které alternativní metody bych se měla zajímat. Odborníky zmíněné alternativní 

metody jsem porovnala s dostupnou literaturou. Podrobněji tuto fázi výběru metod popisuji 

v kapitole 5.6 (Pilotní studie).  

K druhé části práce přistupuji s předpokladem, že lektoři zmíněné alternativní 

metody neznají ani nevyužívají a jazyková výuka tak sklouzává k monotónní výuce dle 

pravidel komunikativního přístupu. Zdali je má domněnka pravdivá, budu ověřovat 

dotazníkovým šetřením v další části práce.  
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5 Empirika výzkumné akce 

5.1 Výukové metody jako předmět výzkumu  

Janíková a kol. (2011, s. 11) uvádějí, že první výzkumy v oblasti didaktiky cizích 

jazyků se objevovaly již v 19. století. Se systematickými výzkumy se však setkáváme až 

od 40. let minulého století a Kotásek (in Janíková, 2011, s. 11) považuje 70. -80. léta 20. 

století za věk prohloubené metodologické reflexe. V posledních třiceti letech pak můžeme 

pozorovat obrovský rozmach didaktiky cizích jazyků a empirických výzkumů cizojazyčné 

výuky. I díky tomuto trendu se oblast cizojazyčné výuky stává nepřehlednou a těžko 

analyzovatelnou (Janíková a kol., 2011, s. 11-12). 

 Janíková a kol. (2009, s. 89) uvádějí, že lze stanovit dvě hlavní tematické oblasti, 

do kterých se zkoumání výukových metod koncentruje: 

� Výzkumy zaměřené na učitelův metodický repertoár 

V těchto výzkumech se primárně zjišťuje, jaké výukové metody učitelé (lektoři) 

znají, jaké k nim zaujímají postoje, jakým pojetím výukových metod disponují, jaké 

metody ve výuce používají, jak často a v jakém časovém zastoupení, atd. Zpravidla v této 

oblasti převládají deskriptivní výzkumy vedené technikou dotazování nebo pozorování. 

� Výzkumy zaměřené na efektivitu výukových metod 

Výzkumy zjišťují, k jakým efektům na straně žáka (studenta) vede nasazení 

určitých výukových metod a jaké podmínky musí být zajištěny, aby se k daným efektům 

dospělo. Převážně se tak jedná o experimenty.  

Každá jazyková výuka by měla směřovat k naplnění cíle, kterým je získávání čtyř 

druhů kompetencí. Dle Choděry a kol. (1999, s. 34) se jedná o: 

� Kompetence lingvistická – jedná se v zásadě o vědomost o jazyce 

� Kompetence jazyková – jedná se o vědomost z jazyka 
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� Kompetence řečová – schopnost recipovat nebo produkovat text ve shodě 

s normou jazyka 

� Kompetence komunikativní – schopnost recipovat a produkovat text 

ve shodě se systémem a normou, a s územ platným pro komunikativní 

situace 

Jak jsem již jednou uvedla, dle Maňáka (2003, s. 24) všechny metody nerozvíjejí 

jednotlivé kompetence ve stejné míře. Je proto nutné v cizojazyčné výuce uplatňovat 

širokou paletu metod tak, aby se každá kompetence mohla adekvátně rozvíjet.  

 Maňák uvádí (2003, s. 24) že učitelé často ovládají velmi limitovaný repertoár 

výukových metod, dávají přednost tradičním metodám. Rovněž se projevil nezájem 

o zvládnutí dalších, např. alternativních metod ve víře, že metody, které učitelé používají, 

jsou pro výuku dostačující. Učitelův úzký repertoár využívaných metod pak vnímá jako 

brzdu plného uplatnění funkcí výukových metod a osvojení si všech klíčových 

kompetencí. 

 V následující provedené výzkumné akci bych chtěla ukázat, že čeští lektoři 

vyučující cizí jazyky v Praze, nejenže alternativních metod výuky cizích jazyků v kurzech 

nevyužívají, ale ani je neznají. Výuka se tak nejčastěji řídí pravidly komunikační 

(komunikativní) metody, která je v současné době bezesporu dominantní a velmi efektivní 

výukovou metodou cizího jazyka, ale rovněž dle mého názoru omezuje kreativitu lektorů 

a následnou efektivitu jazykové výuky.  Výuka často sklouzává k monotónnosti bez 

hledání nových možností, jak studenty učivo lépe naučit, zaujmout, vybudovat v nich 

pozitivní vztah k jazyku.  

 

5.2  Výzkumné téma 

 Výzkumným tématem práce jsou vybrané alternativní výukové metody cizích 

jazyků – Sugestopedie, metoda Act&Speak, The Silent Way, Total Physical Response, 

Community Language Learning, a jejich využívání a znalost mezi lektory cizích jazyků 

v Praze. Domnívám se, že lektoři cizích jazyků pěti mnou vybraných alternativních metod 
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nevyužívají. Má hypotéza bude ověřena pomoci empirického kvantitativního dotazníkové 

šetření.  

 Dotazovat se budu lektorů cizích jazyků, kteří jednak působí v náhodně 

vybraných jazykových školách, jednak lektorů, kteří nejsou zaměstnanci žádné jazykové 

školy, ale pracují tzv. sami na sebe jako osoby samostatně výdělečně činné.  

 

5.3 Výzkumný cíl a výzkumné otázky  

 Výzkumný problém tkví ve snaze ověřit, zdali lektoři cizích jazyků dospělých 

působících v Praze, jsou dostatečně erudovaní v oblasti výuky cizích jazyků pomocí 

vybraných alternativních výukových metod – Sugestopedie, metody Act&Speak, 

The Silent Way, Total Physical Response a metody Community Language Learning. 

 Hlavními cíli kvantitativního dotazníkového šetření výzkumné akce pak je zjistit, 

jaké mají lektoři povědomí o výše uvedených alternativních výukových metodách, které 

z těchto metod využívají a zda se tyto ukazatele liší v závislosti na dosaženém vzdělání 

lektora a délce lektorské praxe, kterou vykonávají buď jako zaměstnanci jazykové školy, 

nebo jako osoby samostatně výdělečně činné.  

 Výzkumné otázky, které kvantitativním dotazníkovým šetřením budu ověřovat, 

jsou: 

1. Znají lektoři cizích jazyků vybrané alternativní metody?     

2. Využívají lektoři cizích jazyků vybrané alternativní metody?   

3. Ovlivňuje dosažené vzdělání a délka praxe lektorův metodický repertoár?  

4. Existují rozdíly ve využívání a znalosti vybraných alternativních výukových metod 

mezi lektory jazykových škol a lektory, kteří působí jako osoby samostatně 

výdělečně činné?  
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5.4 Stanovení hypotéz a jejich operacionalizace 

H1: Více než polovina lektorů vybraných alternativních metod ve výuce nevyužívá. 

 Vybranými alternativními metodami se myslí alternativní metody, které byly popsány 

v teoretické části práce, tudíž metoda Sugestopedie, metoda Act&Speak, The Silent Way, 

Total Physical Response, Community Language Learning. 

 Tato hypotéza se potvrdí, pokud více než polovina dotázaných respondentů bez ohledu 

na stanovené kategorie (tj. lektoři působící jako OSVČ i lektoři jazykových škol) u otázky 

9 uvede, že nikdy  nevyužívá ani jednu z uvedených alternativních metod. Využíváním 

vybraných alternativních metod chápu, pokud lektoři velmi často, často nebo alespoň 

zřídka do výuky implementují prvky popsaných alternativních metod.  

 Při konstrukci této hypotézy vycházím zejména ze svých vlastních zkušeností studenta 

a lektora cizích jazyků. Ani jako student, ani jako hospitující lektor jsem se nesetkala, 

že by lektor cizích jazyků v cizojazyčné výuce využíval širší paletu metod, které lze 

považovat za alternativní. 

  

H2: Více než polovina lektorů vybrané alternativní metody zná. 

 Hypotéza se potvrdí, jakmile více než polovina lektorů bez ohledu na stanovené 

kategorie (tj. lektoři působící jako OSVČ i lektoři jazykových škol) u otázky 8 v dotazníku 

uvede, že zná tři nebo více z vybraných alternativních metod.  

 

H3: Lektoři, kteří nepůsobí v žádné jazykové škole, mají menší povědomí o vybraných 

alternativních metodách než lektoři působící v jazykových školách. 

 Za lektory, kteří nepůsobí v žádné jazykové škole, jsou bráni lektoři, kteří toto povolání 

vykonávají na živnostenský list jako své hlavní povolání jako tzv. osoby samostatně 

výdělečně činné. Nebude se tak jednat např. o studenty, kteří si brigádně přivydělávají 

poskytováním kondicí v cizím jazyce.  



55 

 

 Menším povědomím rozumím, že lektoři, kteří nepůsobí v žádné jazykové škole 

(OSVČ), znají u otázky číslo 8 méně vybraných alternativních metod než lektoři působící 

u jazykových škol. 

 Domnívám se, že lektoři, kteří vyučují cizím jazykům v rámci jazykových škol, 

procházejí pravidelnými metodickými školeními, tudíž i jejich povědomí o existujících 

alternativních metodách bude vyšší než u lektorů, kteří toto povolání vykonávají nezávisle 

na jazykové škole.  

 

H4: Lektoři, kteří absolvovali vysokoškolské studium v oborech pedagogika, 

andragogika, filologie mají větší povědomí o vybraných alternativních metodách.  

 Podobně jako u předchozí hypotézy H3 i zde povědomí chápu jako znalost, tzn., 

že předpokládám, že lektoři s absolvovaným vysokoškolským vzděláním v oborech 

pedagogika, andragogika, filologie, budou u otázky číslo 8 uvádět, že znají více 

z vybraných alternativních metod než respondenti s jiným typem vzdělání. 

  

H5: Lektoři, kteří absolvovali vysokoškolské studium v oborech pedagogika, 

andragogika nebo filologie využívají vybraných alternativních metod ve výuce častěji  

než lektoři s jiným typem absolvovaného studia. 

 Využíváním vybraných alternativních metod chápu, pokud lektoři velmi často, často 

nebo alespoň zřídka do výuky implementují prvky popsaných alternativních metod.  

 U této hypotézy předpokládám, že lektoři s absolvovaným vysokoškolským vzděláním 

v oborech pedagogika, andragogika, filologie, bez ohledu na stanovené kategorie 

(tj. lektoři působící jako OSVČ i lektoři jazykových škol), budou u 9. škálovací otázky 

častěji  označovat možnosti velmi často, často nebo zřídka. ¨ 
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H6: Délka praxe ovlivňuje lektorův metodický repertoár. 

 Metodickým repertoárem rozumím souhrn vyučovacích metod, které lektor ve výuce 

využívá. V tomto výzkumu se bude jednat o pět vybraných alternativních metod – 

Sugestopedie, metoda Act&Speak, The Silent Way, Total Physical Response, Community 

Language Learning. 

 Předpokládám, že čím delší praxí lektoři disponují, tím více znají a využívají 

vybraných alternativních metod. Znalost vybraných alternativních metod bude ověřována 

otázkou číslo 8 a jejich využívání škálovací otázkou číslo 9. 

  

H7: Počet vybraných alternativních metod, které lektoři znají, závisí na místě výuky  

 U této hypotézy předpokládám, že existuje vztah mezi místem výuky a počtem metod, 

které lektoři budou označovat jako jim známé.  

 Místem výuky se rozumí, že lektor učí buď pod jazykovou školou, nebo jako lektor 

cizích jazyků jako osoba samostatně výdělečně činná neboli OSVČ.   

 

H8: Využívání vybraných alternativních metod závisí na místě výuky 

 U této hypotézy předpokládám, že existuje vztah mezi místem výuky a využíváním 

vybraných alternativních metod. Předpokládám, že lektoři jazykových škol jsou často 

ze strany jazykových škol nuceni zdokonalovat svou výuku a hledat tak další možnosti, 

jak cizojazyčnou výuku zefektivnit. Domnívám se, že působení lektora v rámci jazykové 

školy ho nutí k dalšímu studiu (zvyšování povědomí o alternativních metodách) 

a případnému využívání alternativních postupů v rámci cizojazyčné výuky.  

Využíváním vybraných alternativních metod chápu, pokud lektoři velmi často, často 

nebo alespoň zřídka do výuky implementují prvky popsaných alternativních metod. 

Místem výuky je pak rozuměno, tak jako u předchozí hypotézy H7, jestli lektor učí buď 

jako lektor jazykové školy, nebo jako lektor OSVČ.  
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5.5 Výběr zkoumaných respondentů  

Cílem následující kapitoly bude odpovědět na otázku, koho v provedené výzkumné 

akci budu zkoumat. Autoři (např. Reichel, 2009; Zich, 2004) se shodují, že výběr 

zkoumaných jednotek je v sociologickém výzkumu jedním z nejdůležitějších kroků. 

Cílem je provést výběr tak, aby výsledky získané na výběrovém souboru byly zobecnitelné 

na základní soubor (Reichel, 2004, s. 76), a tak byla zachována reprezentativnost 

zkoumání.  Prvním krokem je tedy stanovení základního souboru. Dle Reichela se jedná 

o „souhrn objektů, který lze vymezit, podchytit, identifikovat a z něhož se pak vybírá“ 

(2004, s. 76). 

 Základním souborem této výzkumné akce jsou všichni aktivní lektoři cizích jazyků 

dospělých působících v Praze. Bude se jednat o lektory, kteří působí v pražských 

jazykových školách anebo o lektory, kteří nejsou zaměstnanci žádné jazykové školy, 

ale působí jako lektoři cizích jazyků dospělých, kdy tuto činnost vykonávají jako osoby 

samostatně výdělečně činné (OSVČ). Za základní soubor, ze kterého budou respondenti 

vybráni, jsou považování všichni aktivní (učící pravidelně, ne nárazově) lektoři cizích 

jazyků dospělých v Praze. Aby mohl být lektor považován za prvek základního souboru, 

je nutné splňovat několik dalších podmínek. 

  Musí se jednat o lektora s českým občanstvím. Cizinců, kteří vykonávají profesi 

lektora a jsou tedy považováni za rodilé mluvčí, se nebudu dotazovat, ani pokud disponují 

plynulou znalostí českého jazyka. Předpokládám totiž, že tito lektoři povětšinou nabyli 

vzdělání v jiných kulturních oblastech, a tudíž jejich povědomí o metodách ve výuce cizích 

jazyků se může výrazně odlišovat (tuto hypotézu nebudu dále ověřovat). Navíc není 

v možnostech řešitelky práce, aby byl dotazník přeložen do jiného než anglického jazyka, 

čímž by byla stejně eliminována velká část lektorů cizinců, kteří např. tímto jazykem plně 

nedisponují, a tudíž nemusí být s to vhodně na otázky dotazníku odpovědět. Podmínka se 

vztahuje i na lektory se slovenským občanstvím.  

 Jednotkou základního souboru tedy může být pouze lektor, který:  

� je Čech/ Češka 

� působí v Praze 
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� je aktivním  lektorem alespoň jednoho cizího jazyka 

� vyučuje skupinové kurzy cizího jazyka 

� vyučuje dospělé 

 

 Splnění výše uvedených podmínek bude kontrolováno pomocí sady filtrovacích otázek 

v úvodu dotazníku. Pokud respondent alespoň na jednu z filtrovacích otázek zodpoví 

záporně, nebude dále do výzkumné akce zařazen a jeho dotazník nebude zpracován.  

 Pro potřeby výzkumné akce budou sestaveny dva výběrové soubory (n1 = 45, n2 =45), 

jejichž vlastnosti budou navzájem porovnávány. Výběrový soubor n1 označuje soubor 

lektorů cizích jazyků dospělých, kteří působí jako lektoři v jazykových školách se sídlem 

v Praze. Výběrový soubor n2 reprezentuje lektory, kteří tuto činnost vykonávají jako osoby 

samostatně výdělečné činné. Výběrové soubory budou vybírány odlišnými technikami. 

 Jednotky výběrového souboru n1, tedy lektoři jazykových škol působících v Praze, 

budou vybíráni technikou vícestupňového náhodného výběru , který předpokládá postup 

ve třech krocích (Reichel, 2004, s. 79-80): 

1. Základní soubor je rozdělen na shluky, které jsou vnitřně heterogenní, avšak zvenčí 

se od sebe výrazně neliší.  

2. Náhodně jsou vybrány některé ze shluků (clusterů). 

3. Náhodně vybereme některé z jejich jednotek. 

 V rámci výzkumné akce budu při výběru respondentů výběrového souboru 

n1 postupovat obdobným způsobem. Vzhledem k charakteru výběrového souboru n1, 

dostupným informacím a náročnosti realizace celého výběrové šetření však bylo nutné 

postup určitým způsobem upravit, což bude popsáno níže. 

 V prvním kroku byl základní soubor rozdělen na shluky (clustery), které jak je 

uvedeno výše, se od sebe výrazně neliší. Konkrétně to tedy znamená, nahlížíme-li na 

jednotlivé jazykové školy, ze kterých bude výběr respondentů dále probíhat, jsou školy 
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navzájem snadno zastupitelné. Vnitřně jsou však výrazně heterogenní, tvoří je lektoři 

různého věku, pohlaví, vzdělání, s různou délkou praxe, atp.  

 Ke konkretizaci základního souboru, který byl dále rozdělen na shluky (clustery) a ze 

kterého probíhal výběr respondentů výběrového souboru n1, jsem využila zakoupené 

databáze jazykových škol registrovaných v České republice pocházející z Evropské 

databanky. Tato databáze byla pro mne primární zdrojem.  

 Po vytřídění jazykových škol registrovaných mimo území hlavního města Prahy jsem 

získala soubor 69 jazykových škol, které bylo nutné dále protřídit a vyjmout: 

1. jazykové školy specializující se na výuku dětí 

2.  jazykové školy, jejichž podnikání je založeno na výuce pouze jednou jedinou 

metodou (např. Callanova metoda, Nepustilova metoda, metoda Berlitz aj.)  

3. jazykové školy, jejichž status fungování byl nejistý, tzn., u jazykových škol jsem 

ověřovala, zdali jsou stále funkční. 

 Jelikož tato část práce vznikala zrovna na konci letního semestru 2012, bylo logickým 

kritériem pro zařazení do souboru jazykových škol, aby škola na svých internetových 

stránkách měla vypsány kurzy cizích jazyků pro letní semestr akademického roku 

2011/2012. Jazykové školy nevyhovující výše uvedeným podmínkám pak nebyly zahrnuty 

do souboru jazykových škol, které začaly tvořit tzv. oporu výběru , a která po prvotním 

očištění dat tvořila soubor 42 jazykových škol. 

 V druhé fázi jsem oporu výběru doplnila o chybějící jazykové školy uvedené 

v aktuálním telefonním seznamu platném pro rok 2011/2012. Opět bylo dodrženo 

kritérium, aby se jednalo o fungující jazykovou školu, což bylo v tomto případě zjišťováno 

telefonicky.  

 V posledním kroku jsem oporu výběru doplnila o jazykové školy, které jsem pomocí 

hesel vyhledávala na internetu, a které nebyly doposud v souboru zahrnuty. K tomu jsem 

využila internetových vyhledávačů google.com a seznam.cz, a následující hesla: „jazykové 

školy Praha“, „jazykové vzdělávání Praha“, „jazykové kurzy Praha“ a „jazyky Praha“.  
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 Finální podoba opory výběru tedy čítá 53 aktivních jazykových škol, které se 

specializují čistě na výuku cizích jazyků dospělých v Praze (viz Příloha B). Přestože jsem 

v průběhu konstruování opory výběru využila vícero různých zdrojů a pramenů, nelze se 

stoprocentní jistotou tvrdit, že opora výběru zahrnuje opravdu všechny existující aktivní 

jazykové školy v Praze.   

 Sestavení opory výběru bylo nezbytným krokem k tomu, abych mohla náhodným 

způsobem v další fázi vybrat ty jazykové školy, jejichž lektoři budou osloveni k vyplnění 

dotazníku. Každá jazyková škola byla označena číslem, číslo bylo následně vygenerováno 

za pomoci elektronického generátoru náhodných čísel (www.generatorcisel.zaridi.to). 

Z celkového počtu 53 jazykových škol bylo v první fázi sběru dat osloveno 10 jazykových 

škol, z čehož kladně reagovalo 6 jazykových škol, 1 jazyková škola spolupráci zcela 

odmítla, 3 jazykové školy se nevyjádřily. V druhé fázi sběru dat bylo osloveno dalších 

6 jazykových škol, z čehož 4 jazykové školy se spoluprací souhlasily, další 2 se 

nevyjádřily. Celkově bylo tedy osloveno 16 jazykových škol, z čehož v 10 z nich proběhl 

sběr dat, 6 jazykových škol buď spolupráci odmítlo, nebo na žádost nereagovalo. 

 Poslední krok vícestupňového náhodného výběru znova předpokládá náhodný výběr 

a následné oslovení jednotek dříve vytvořených shluků (clusterů). V případě této 

výzkumné akce by se tedy mělo jednat o náhodný výběr lektorů v rámci jednotlivých 

jazykových škol. Vybrané jazykové školy byly osloveny s požadavkem poskytnutí 

seznamů českých lektorů dospělých a jejich kontaktů, kteří v daných jazykových školách 

působí. Tento můj požadavek byl zcela přirozeně odmítnut jednak z nutnosti zachování 

osobních údajů lektorů zaměstnavatelem, jednak také z důvodů potenciálního 

konkurenčního boje.  

 Pod vlivem okolností jsem se rozhodla výše popsaný postup náhodného 

vícestupňového výběru nedodržet a na základě domluvy s vedením jazykových škol byl 

dotazník elektronickou formou jazykovou školou distribuován každému českému lektorovi 

cizích jazyků dospělých s tím, že je zcela na nich, zdali se výběrového šetření zúčastní 

nebo ne.  

 Na konci sběru dat se mi tak podařilo sestavit výběrový soubor n1 o velikosti 

45 respondentů lektorů jazykových škol, jejichž kompletní a správně zodpovězené 
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dotazníky byly zpracovány a výsledky zpracování byly porovnány s výsledky odpovědí 

výběrového souboru n2.  Výsledky výzkumné akce a interpretace dat budou prezentovány 

v samostatné kapitole této práce.  

 Jak bylo uvedeno ve výzkumných cílech, záměrem práce je mimo jiné porovnat 

výsledky dotazníkového šetření na dvou výběrových souborech – lektoři jazykových škol 

a lektoři, kteří působí jako osoby samostatně výdělečně činné. 

  Výše jsem popsala, jakou technikou byl proveden výběr respondentů výběrového 

souboru n1 (lektoři jazykových škol). Nyní se zmíním o výběrovém souboru n2, 

který sestává z lektorů, kteří nejsou zaměstnanci žádné jazykové školy.  

 Výběr respondentů pro výběrový soubor n2 probíhal technikou nabalování (snowball, 

neboli sněhové koule), která je dle Reichela (2004, s. 83) efektivním způsobem výběru 

respondentů, pokud výzkumník nemá k dispozici seznamy, ani není schopen zkonstruovat 

opory výběrů. Sám výzkumník si na začátku vytipuje osoby, které ho dále vedou k jiným 

respondentům. K využití této techniky jsem se rozhodla právě z důvodů absence 

jakýchkoliv seznamů nebo databází, které by byly schopny mi poskytnout informace 

o všech lektorech cizích jazyků, kteří působí nezávisle na jazykových školách, tedy jako 

osoby samostatně výdělečně činné.  

 V případě této výzkumné akce byli původními informátory osoby, které jsem oslovila 

ve fázi pilotní studie. Tím bylo zajištěno, že jsou dostatečně seznámení s tématem a jsou 

tak schopni přeposlat dotazník vhodným respondentům. Sběr byl ukončen v momentě, 

kdy se vyplněné dotazníky přestaly vracet a někteří respondenti naopak byli již osloveni 

vícekrát. Technikou snowball jsem tedy získala výběrový soubor respondentů o četnosti 

45 osob. K tomuto číslu jsem pak tedy přizpůsobila i množství dotazníků získaných 

od lektorů jazykových škol. Celkově jsem po sečtení obou výběrových souborů získala 

odpovědi od 90 lektorů, kteří jsou buď lektoři jazykových škol, nebo působí jako lektoři 

cizích jazyků sami na sebe.  

 Při sběru dat jsem počítala s tím, že se mohou vyskytovat lektoři, kteří poskytují 

hodiny cizích jazyků soukromě, ale také v jazykových školách. V takovém případě byl 

lektor instruován, aby se zařadil do té kategorie lektorů, v jejímž rámci odučí větší počet 

hodin. 
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5.6 Pilotní studie 

Pilotáž této výzkumné akce se uskutečnila v době, kdy ještě nebylo zcela jasné, 

na které alternativní metody se budu dotazovat. Jejím hlavním cílem bylo zjistit, jakých 

výukových metod se ve výuce cizích jazyků, dle názorů respondentů pilotáže, nejčastěji 

využívá a které z nich se dá považovat za alternativní popř., na čem závisí jejich využívání.  

V rámci pilotní studie jsem oslovila 6 odborníků (dále jen respondenti). Ve dvou 

případech jsem se dotazovala metodiků výuky jazykových škol, v dalších dvou případech 

se jednalo o majitele jazykových škol a posledními dvěma respondenty byli dlouhodobí 

lektoři cizích jazyků. Oslovení respondenti se dají považovat za odborníky, všichni z nich 

mají zkušenost s lektorováním cizích jazyků dospělých.  

Pilotní studie probíhala technikou polostrukturovaného rozhovoru.  Respondenti byli 

seznámeni s tématem diplomové práce a byly jim předloženy tři otázky, ke kterým se 

postupně vyjadřovali. 

V rámci první otázky jsem se dotazovala, jaké výukové metody lektoři cizích jazyků 

ve výuce nejčastěji využívají. Ve 100% odpovědí se respondenti shodli na tom, 

že v cizojazyčné výuce převládá užívání komunikativní metody, což odpovídá trendu 

poslední doby v cizojazyčném vyučování, kdy cílem cizojazyčné výuky je zejména naučit 

studenty komunikovat v cílovém jazyce v rozličných situacích, třeba i na úkor gramatické 

správnosti.  

Čtyři respondenti dále uvedli, že velká část lektorů (často ti méně zkušení) i dnes řídí 

výuku dle pravidel gramaticko-překladové metody a kladou přílišný důraz na správně užití 

gramatických pravidel na úkor rozvíjení komunikativních kompetencí.   

Ve třech případech se respondenti rovněž zmínili o popularitě Callanovy metody 

a specializovaných (akreditovaných) jazykových škol a lektorech, kteří touto metodou 

vyučují. Zmíněna byla také přímá metoda, jakožto výuková metoda, se kterou je možné, 

dle názoru jednoho respondenta pilotáže, setkat se v rámci cizojazyčného vyučování.  
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Pro lepší názornost a orientaci v datech níže přikládám graf (Graf 1). 

Graf 1: Jaké výukové metody lektoři cizích jazyků nejčastěji využívají? 

 

 

V rámci druhé otázky jsem se tázala, na čem závisí, které výukové metody lektoři 

cizích jazyků ve výuce využívají. Čtyři z šesti respondentů (66,7%) uvedli, že využívání 

různých výukových metod bude nejčastěji ovlivněno vzděláním lektora a také praxí resp. 

její délkou. Dva respondenti (33,3%) se zároveň domnívají, že využívání různých metod je 

ovlivněno absolvovanými metodickými kurzy, zatímco pouze jeden respondent (16,7%) se 

domnívá, že by využívání různých výukových metod mohlo být ovlivněno věkem 

respondenta. Data níže uvádím v grafickém zobrazení (Graf 2). 

Graf 2: Na čem závisí, které výukové metody lektoři cizích jazyků ve výuce využívají?  
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V rámci třetí otázky bylo zjišťováno, které výukové metody respondenti považují za 

alternativní. Cílem této otázky bylo sestavit určitý seznam výukových metod, který byl 

porovnán s dostupnou literaturou, a na nejčastěji uváděné metody bylo dotazováno 

dotazníkovým šetřením. Respondenti byli požádáni, aby dle vlastního výběru uvedli 

alespoň pět různých metod, které považují za alternativní, tj. takové metody, 

které Mothejzíková (in Choděra a kol., 2000, s. 55) definuje jako revoluční metody, stojící 

mimo hlavní proudy didaktiky cizích jazyků. Následující grafické zobrazení (Tag Cloud 1) 

dle velikosti hesel ukazuje nejčastěji uváděné výukové metody, jež respondenti považují 

za alternativní.  

 

Tag Cloud 1: Nejčastěji uváděné alternativní výukové metody - Pilotáž 

 

Výsledky navíc níže uvádím v přehledném grafu (Graf 3), který zobrazuje, 

kolikrát byla jednotlivá metoda respondenty zmíněna. Z grafu tak vidíme, že mezi vícekrát  

zmíněnými metodami byly jako alternativní označeny metody The Total Physical 

Response, Sugestopedie, The Silent Way, Community Language Learning, Act&Speak 

a Superlearning. Ostatní uvedené metody byly zmíněny jen jedenkrát. 
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Graf 3: Jaké výukové metody respondenti pilotáže považují za alternativní?  

 

Respondenty uvedený výčet byl porovnán s dostupnou českou a zahraniční 

literaturou. K dotazování a dalšímu zkoumání byly vybrány metody, které respondenti 

v pilotní fázi uváděli nejčastěji a zároveň se vyskytovaly ve výčtu alternativních metod 

podle Mothejzíkové (in Choděra a kol., 2000, s. 55-114), a u autorů Richards a Rodgers 

(2001, s. 71-149).  

Dotazovat jsem se tak rozhodla na metody The Total Physical Response, 

Sugestopedie, The Silent Way, Community Language Learning doplněné o čistě českou 

metodu Act&Speak, která přestože vznikla teprve nedávno, se dle názorů respondentů 

pilotáže, rovněž začíná mezi lektory cizích jazyků využívat ve výuce dospělých.  

 

5.7  Technika sběru dat – dotazník 

Pro sběr dat, který se uskutečnil ve dvou fázích, byla zvolena technika 

kvantitativního strukturovaného dotazníku (viz Příloha A). Dotazník sestává ze dvou částí 

– modulu A  a modulu B.  

Modul A  obsahuje čtyři filtrační otázky (1-4), jejichž cílem je vyselektovat 

ty lektory, kteří nejsou vhodnými respondenty pro tuto výzkumnou akci, jak bylo uvedeno 

v kapitole 5.5 Výběr zkoumaných objektů. Podmínkami pro zařazení respondenta 

do výběrového souboru bylo kladné zodpovězení uzavřených dichotomických otázek 1-3, 
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které zjišťovaly, zdali je respondent aktivním  lektorem cizích jazyků dospělých, působící 

v Praze.  

Čtvrtá otevřená otázka se pak dotazuje na respondentovo občanství. Rovněž tato 

otázka je koncipována jako filtrační a respondentův dotazník bude zařazen do statistického 

zpracování pouze, pokud uvede, že je držitelem českého občanství.  

 

Otázka číslo 1: Jste aktivním lektorem cizích jazyků (vyučujete pravidelně a dá se to považovat za Vaše 

zaměstnání)?  

□ ANO   □ NE 

Otázka číslo 2: Vedete i skupinové kurzy (minimálně 3 studenti) cizího jazyka? 

□ ANO   □ NE 

Otázka číslo 3: Vyučujete dospělé studenty? 

□ ANO   □ NE 

Otázka číslo 4: Uveďte, prosím, Vaše občanství: ___________________ 

  

 Druhá část dotazníku, Modul B , obsahuje soubor pěti otázek, které primárně 

zjišťují znalost a využívání vybraných alternativních metod mezi lektory jazykových škol 

a lektory OSVČ a případné rozdíly mezi těmito dvěma skupinami ve spojitosti s nejvýše 

dosaženým vzděláním a délkou lektorské praxe.  

 Pátá uzavřená dichotomická otázka dotazující se na vzdělání respondenta slouží 

k ověření hypotéz H4 a H5, které předpokládají, že lektoři s dosaženým vysokoškolským 

vzděláním v oborech andragogika, filologie nebo pedagogika znají a využívají více 

vybraných alternativních metod než lektoři s jiným vzděláním. Respondent se musí zařadit 

buď mezi lektory s vysokoškolským vzděláním, pokud studoval jeden z uvedených směrů 

– pedagogika, andragogika, filologie, nebo do kategorie „jiné“, a to i pokud dosáhl 

vysokoškolského vzdělání v jiném oboru. 
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Otázka číslo 5: Prosím, uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

□  VŠ (Bc., Mgr. nebo vyšší) – v oborech pedagogika, andragogika nebo filologie 

□ jiné  

 

Šestá otevřená otázka požaduje po respondentovi uvedení, jak dlouho působí jako 

jazykový lektor. Váže se na hypotézu H6, jež předpokládá, že délka praxe ovlivňuje 

znalost a míru využívání jednotlivých vybraných alternativních metod.  

Otázka číslo 6: Uveďte, prosím, jak dlouho působíte jako lektor/ka cizího jazyka (v letech): __________ 

 

 Uzavřenou dichotomickou otázkou 7 zjišťuji, do které z kategorií lektor spadá, 

zdali je lektorem jazykové školy nebo lektorem OSVČ, který lektorskou činnost vykonává 

tzv. sám na sebe. Pokud respondent působí jako lektor jazykové školy, ale zároveň 

poskytuje soukromé lekce cizího jazyka, je instruován, aby vybral tu možnost, v rámci 

které odučí největší počet hodin. 

 Sedmá uzavřená dichotomická otázka slouží k vyvrácení či potvrzení hypotéz H3 

a H7. Hypotéza H3 předpokládá, že lektoři, kteří nepůsobí v žádné jazykové škole, mají 

menší povědomí o vybraných alternativních metodách, než lektoři působící v jazykových 

školách. Hypotéza H7 pak předpokládá, že počet metod, které lektoři znají, je závislý 

na místě výuky.  

Otázka číslo 7: Uveďte, prosím, kde jako lektor/ka působíte. Působíte-li jako lektor/ka jazykové školy 

a zároveň poskytujete soukromé hodiny cizího jazyka, označte tu možnost, v rámci které odučíte větší počet 

hodin. 

□ Působím jako lektor/ka v jazykové škole  

□ Působím jako soukromý/á lektor/ka (nepůsobím pod jazykovou školou) 

 

Osmá uzavřená výběrová otázka zjišťuje, které z uvedených vybraných 

alternativních metod respondent zná. Otázkou ověřuji hypotézy H2, H3 a H4. Hypotéza H2 
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předpokládá, že více než polovina lektorů bez ohledu na stanovená kritéria, vybrané 

alternativní metody nezná. Hypotéza H3 předpokládá, že lektoři, kteří nepůsobí v žádné 

jazykové škole, mají menší povědomí o vybraných alternativních metodách, než lektoři 

působící v jazykových školách. Hypotéza H4 uvádí, že lektoři, kteří absolvovali 

vysokoškolské studium v oborech pedagogika, andragogika, filologie, mají větší povědomí 

o vybraných alternativních metodách.  

Otázka číslo 8: Označte výukovou metodu, kterou znáte (neznamená, že metodu musíte ve výuce využívat). 

Prosím, uveďte maximum z uvedených vyučovacích metod, které znáte): 

□ Sugestopedie 

□ Total Physical Response (T.P.R.) – metoda úplné fyzické odpovědi 

□ Community Language Learning (CLL) – metoda vyučování jazyků v komunitě 

□ Silent Way – Tichá metoda 

□ Act&Speak – Hraj a mluv 

 

Poslední devátou uzavřenou projektivní škálovací otázkou bylo ověřováno, 

které z vybraných alternativních metod lektor ve výuce využívá. Otázka ověřuje hypotézy 

H1, H5, H6, H8.  

Hypotéza H1 předpokládá, že polovina lektorů, bez ohledu na stanovené kategorie, 

vybraných alternativních metod ve výuce nevyužívá. Hypotézu dále doplňuje hypotéza H8, 

která předpokládá, že místo výuky má vliv na počet metod, které lektor zná.  

Hypotéza H6 předpokládá, že míra využívání vybraných výukových metod bude 

závislá na délce praxe lektora a na vzdělání lektora tak, jak je popsáno hypotézou H5. 

Ta předpokládá, že lektoři s nabytým vysokoškolským vzděláním v oborech andragogika, 

pedagogika nebo filologie budou vybraných alternativních metod ve výuce využívat 

častěji.  

 K ověření výše uvedených hypotéz byly zkonstruovány tzv. ideální typy 

vyučovacích lekcí vedené pomocí jednotlivých vybraných alternativních metod. Lektoři 

byli požádáni, aby na škále velmi často-často-zřídka-nikdy uvedli, jak často jejich hodiny 
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vypadají dle popisu. Prostřední možnost škály byla záměrně vynechána, aby byl lektor 

nucen vybrat jednu z krajních možností škály.  

Otázka číslo 9: Uveďte, jak často Vaše vyučovací lekce vypadají i takto: 

Po celou dobu vyučovací lekce nemluvím, nevysvětluji, jsem tichý/á a neinvazivní. Studenty ve výuce 

podporuji gesty, slovními tabulemi a barevnými tyčkami. U studentů tak vyvolávám odpovídající reakci.  

□ velmi často   □ často  □ zřídka   □ nikdy 

 

Vyučovací lekce sestává z nacvičování scének a krátkých divadelních představení, na jejichž scénářích se 

studenti sami podílejí, a které obsahují klíčové gramatické jevy, fráze a slovíčka. Výuka končí 

vystoupením a odehráním daného představení/scénky. Vše se odehrává v cílovém jazyce.  

□ velmi často   □ často  □ zřídka   □ nikdy 

 

Témata celé výuky si určují sami studenti dle svých zájmů a osobních potřeb. Studenti jsou rovněž 

podporovaní k tvorbě vlastních výukových materiálů. Lekce nemá předem daný postup, sylabus nebo 

osnovu. Pracuje se převážně ve skupinkách, ve kterých si studenti radí navzájem. Ve výuce působím jako 

poradce. 

□ velmi často   □ často  □ zřídka   □ nikdy 

 

Vyučování cizího jazyka v mých hodinách probíhá i prostřednictvím pohybové aktivity, jelikož zastávám 

názor, že spojením zvukové stránky s pohybem dochází k uložení vyučované informace do dlouhodobé 

paměti. Např. vyslovím příkaz, který poté předvedu. Příkaz zopakuji a spolu se mnou ho provedou 

i studenti. Příkaz zopakuji ještě jednou, studenti ho však pro tentokrát provádějí již sami. Příkaz lehce 

obměním, studenti ho opět sami provedou. 

□ velmi často   □ často  □ zřídka   □ nikdy 

 

Ve výuce jsem autoritou. Učení svých studentů podporuji netradičními prvky, např. relaxační hudbou, 

zvláštním uspořádáním výukového prostředí, působivými dekoracemi, relaxačním cvičením, atp. 

Usiluji tak o zvyšování komunikace mezi jednotlivými mozkovými hemisférami s očekáváním, že si studenti 

lépe a rychleji osvojí probíranou látku. 

□ velmi často   □ často  □ zřídka   □ nikdy 
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6 Prezentace výsledků výzkumu  

V rámci realizace této výzkumné akce bylo na dvou samostatných výběrových 

souborech n1 (45) a n2 (45) dohromady shromážděno 90 zkompletovaných dotazníků, 

které byly zařazeny ke statistickému zpracování.  

      V první fázi sběru dat se podařilo shromáždit 67 zkompletovaných dotazníků, 

z toho 39 (58,2%) dotazníků bylo poskytnuto lektory jazykových škol, 28 (41,8%) 

dotazníků vyplnili lektoři OSVČ, tedy lektoři bez příslušnosti k jazykové škole. 

Z celkového počtu 67 vyplněných dotazníků bylo ke statistickému zpracování zařazeno 

58 (86,6%). Devět (13,4%) dotazníků nebylo řešitelkou připuštěno ke zpracování buď 

z důvodů chyby respondenta ve vyplňování (nekompletní dotazník), a to ve dvou 

případech, nebo respondent nevhodně odpověděl na jednu ze čtyř filtračních otázek 

dotazníku v modulu A, a tak nevyhověl jedné z podmínek pro to, aby mohl být zařazen 

do výběrového souboru. Ke statistickému zpracování tak bylo v první fázi připuštěno 

22 (38%) dotazníků vyplněných lektory OSVČ a 36 (62%) dotazníků vyplněných lektory 

jazykových škol.  

V druhé fázi sběru dat konané od 1. do 21. 10. 2012 bylo sesbíráno 39 dotazníků, 

z čehož 7 dotazníků (17,9%) nebylo připuštěno ke statistickému zpracování. 

Čtyři respondenti nevhodně odpověděli na jednu nebo více filtračních otázek v modulu A 

dotazníku. Zbylí dva respondenti nezodpověděli na všechny otázky dotazníku.  

Z počtu 32 vhodně a správně vyplněných dotazníků bylo 9 (28,1%) dotazníků 

zodpovězeno lektory jazykových škol, 23 (71,9%) dotazníků bylo zkompletováno lektory 

OSVČ, kteří toto povolání nevykonávají jako zaměstnanci žádné jazykové školy. 
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Přehled sběru dat a jeho fáze shrnuje níže zobrazená tabulka (Tabulka 1). 

Tabulka 1: Sběr dat a jeho fáze 

SBĚR 
DAT 

sesbírané 
dotaz. vyřazené použité 

použité 
% OSVČ OSVČ % JŠ JŠ % 

1. fáze 67 9 58 64,40% 22 48,90% 36 80% 

2. fáze 39 7 32 35,60% 23 51,10% 9 20% 

celkem 106 16 90 100% 45 100% 45 100% 

  

Statistické zpracování dotazníků sesbíraných dat probíhalo pomocí užití statistických 

funkcí programu MS Excel 2010, což bylo pro mě, jako řešitelku práce, nejdostupnější 

možností. 

 Následující vyhodnocení bude sestávat z popisné statistiky, která uvádí základní 

charakteristiky získaných dat a z části, která bude výsledky prezentovat v širších 

souvislostech. Platnost hypotéz byla ověřena pomocí statistických testů – zejména T-test, 

Chí kvadrát, korelační testy. 

6.1 Základní popisná statistika 

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, sběr dat se uskutečnil na dvou samostatných 

výběrových souborech (n1= 45, n2=45) o celkové velikosti 90 respondentů. 

Všichni z 90 respondentů kladně zodpověděli na čtyři uzavřené dichotomické filtrační 

otázky 1-4 v modulu A, a tak mohly být jejich vyplněné dotazníky zařazeny 

ke statistickému zpracování.  

První otázka modulu B, tedy pátá otázka dotazníků, se dotazovala na respondentovo 

nejvyšší dosažené vzdělání. Otázka zjišťovala, zda respondent disponuje vysokoškolským 

vzděláním v oborech pedagogika, andragogika nebo filologie. Výsledky této otázky byly 

použity k potvrzení či zamítnutí hypotéz H4 a H5. 

Z počtu 90 respondentů, 56 lektorů tj. 62,2% uvedlo jiné dosažené vzdělání 

než vysokoškolské v uvedených oborech. Mezi lektory jazykových škol můžeme sledovat 

častější výskyt VŠ vzdělání v pedagogických, andragogických nebo filologických oborech. 

Menší polovina tj. 22 lektorů jazykových škol (48,9%) uvedlo, že takovým typem vzdělání 
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disponuje, zatímco mezi lektory, kteří poskytují jazykovou výuku jako OSVČ, to uvedlo 

pouze 12 respondentů (26,7%). Plných 73,3% lektorů (33) OSVČ disponuje jiným typem 

vzdělání. Mezi lektory jazykových škol jiný typ vzdělání uvedlo 23 lektorů (51,1%). 

Výsledky níže shrnuje přehledná tabulka (Tabulka 2) a graficky jsou rozdíly znázorněny 

v grafu (Graf 4). 

Tabulka 2:  Vzdělání respondentů 

vzdělání  OSVČ JŠ Celkem 

VŠ -  PAF 12 (26,7%) 22 (48,9%) 34 (37,8%)  

Jiné 33 (73,3%) 23 (51,1%) 56 (62,2%) 

  45 45 90 
 

Graf 4: Vzdělání respondentů 

 

 

V šesté otázce dotazníku jsem se tázala na délku praxe lektora. Výsledky byly 

použity k potvrzení nebo zamítnutí hypotézy H6. 

 Průměrná délka lektorské praxe je vyšší u lektorů jazykových škol (4,76 roků), než 

u lektorů působících jako OSVČ (3,98 let). Rozdíl však není příliš výrazný, což dokazují 

i podobné hodnoty modusu, který u respondentů, kteří se řadí mezi lektory jazykových 

škol, vykazuje hodnotu 3, u lektorů OSVČ hodnotu 2. Podobně malý rozdíl hodnot 

spatřujeme rovněž u kategorie mediánu, který se u lektorů jazykových škol rovná 4, 

u lektorů OSVČ 3. Malé rozdíly mezi středními hodnotami – aritmetickým průměrem, 

mediánem a modusem poukazují na symetrické rozdělení četností.  
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Další statistické hodnoty, které byly potřeba v průběhu testování hypotéz, 

jsou pro jednotlivé výběrové soubory souhrnně uvedeny v tabulce níže (Tabulka 3). 

Tabulka 3: Délka Praxe – základní statistické míry 

délka praxe OSVČ JŠ JŠ+OSVČ 

Počet hodnot 45 45 90 

Minimum 1 1 1 

Maximum 12 15 15 

Průměr 3,977777778 4,755555556 4,366667 

Medián 3 4 3 

Rozptyl 7,294949495 10,41616162 8,908989 

Modus 2 3 3 

Směrod. odch. 2,700916418 3,227407879 2,984793 

Šikmost 1,306608066 1,376630301 1,377832 

Špičatost 1,234742633 1,846962074 1,777235 

  

 Osmá a devátá otázka v dotazníku se zaměřovaly na znalost a využívání 

alternativních výukových metod. Otázka číslo osm předkládala výčet vybraných 

alternativních metod a respondent byl instruován, aby označil tu metodu, kterou zná.  

Z níže přiložené tabulky (Tabulka 4) a grafu (Graf 5) vidíme, že jasně lepší znalost 

vybraných alternativních výukových metod prokazují lektoři jazykových škol, a to u každé 

z vybraných alternativních metod. Nejznámější alternativní výukovou metodou je dle 

výsledků dotazníkového šetření metoda sugestopedie, kterou jako známou označilo 

29 (64,4%) lektorů jazykových škol a 23 (51,1%) lektorů OSVČ. Nejméně známou 

metodou je pak mezi lektory jazykových škol metoda Act&Speak, kterou zná 11 (24,4%) 

lektorů jazykových škol a 7 (15,6%) lektorů OSVČ.  

Tabulka 4: Znalost vybraných alternativních výukových metod mezi lektory JŠ a OSVČ 

znalost Sugestopedie TPR CLL Act&Speak Silent Way 

JŠ 29 26 12 11 13 

OSVČ 23 23 7 7 9 

 



74 

 

Graf 5: Znalost jednotlivých alternativních výukových metod mezi lektory JŠ a OSVČ 

 

  

Tabulka uvedená níže (Tabulka 5) uvádí, kolik vybraných alternativních výukových 

metod jednotlivé skupiny lektorů označily jako známé. 

Tabulka 5: Množství odpovědí “ano” vybraných alternativních metod mezi lektory JŠ a OSVČ 

Znalost  0 metod   1 metoda 2 metody 3 metody 4 metody 5 metod 

OSVČ 14 15 5 4 3 4 

JŠ 10 12 8 2 6 7 

 

 Uvádí, že 14 lektorů OSVČ tj. 31,1% a 10 lektorů jazykových škol tj. 22,2% 

uvedlo, že neznají ani jednu vybranou alternativní výukovou metodu z uvedeného výčtu. 

Naopak 4 lektoři OSVČ (8,8%) a 7 lektorů jazykových škol (15,5%) znají všechny 

vybrané alternativní výukové metody uvedené u otázky osm. Nejčastěji lektoři v obou 

souborech uváděli, že znají právě jednu metodu z výčtu vybraných alternativních metod.  

 Průměrný počet vybraných alternativních výukových metod, o kterých se lektoři 

jazykových škol vyjádřili, že je znají, pak dosahuje hodnoty 2,06, u lektorů OSVČ hodnoty 

1,53. Další statistické hodnoty nutné k pokročilejšímu testování hypotéz (H3) uvádím, pro 

oba výběrové soubory a souhrnně v tabulce níže (Tabulka 6). 
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Tabulka 6: Znalost – základní statistické míry 

znalost OSVČ JŠ JŠ+OSVČ 

Počet hodnot 45 45 90 

Průměr 1,533333333 2,066666667 1,8 

Medián 1 2 1 

Rozptyl 2,572727273 3,2 2,925842697 

Modus 1 1 1 

Směrod. odch. 1,603972342 1,788854382 1,710509485 

Šikmost 0,991662401 0,493719555 0,718591712 

Špičatost -0,122092992 -1,176865467 -0,801540533 

 

U deváté otázky jsem pomocí popisu ideálních typů vybraných alternativních 

výukových metod zjišťovala, které z metod lektoři jazykových škol a lektoři OSVČ 

ve svých hodinách využívají a jak často. Lektoři byli instruováni, aby na škále velmi často-

často-zřídka-nikdy uvedli, jak často jejich hodiny vypadají tak, jak je popsáno. 

Využíváním jsem pak chápala, pokud na škále označili možnosti zřídka, často nebo velmi 

často. 

  Tak jako lektoři jazykových škol prokázali lepší míru znalosti jednotlivých metod, 

tak i u otázky dotazující se na využívání uvedených metod lektoři jazykových škol oproti 

lektorům OSVČ častěji uváděli, že vybraných alternativních metod využívají. 

Počty odpovědí lektorů jazykových škol a lektorů OSVČ u jednotlivých škál jsou 

v absolutních četnostech uvedeny v tabulkách níže (Tabulka 7, Tabulka 8). 

 

Tabulka 7: Využívání vybraných alternativních metod mezi lektory jazykových škol 

využívání JŠ Sugestopedie TPR CLL Act&Speak Silent Way 

Nikdy 26 25 29 31 45 

Zřídka 14 5 5 5 0 

Často 5 15 10 8 0 

Velmi často 0 0 1 1 0 

Celkem 45 45 45 45 45 
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Tabulka 8: Využívání vybraných alternativních metod mezi lektory OSVČ 

využívání OSVČ Sugestopedie TPR CLL Act&Speak Silent Way 

Nikdy 36 31 39 38 45 

Zřídka 8 5 1 3 0 

Často 1 9 5 4 0 

Velmi často 0 0 0 0 0 

 
45 45 45 45 45 

 

Relativní četnosti odpovědí, jak často lektoři jazykových škol a lektoři OSVČ 

u jednotlivých vybraných alternativních metod vybírali možnosti velmi často, často, zřídka 

nebo nikdy zobrazuje graf níže (Graf 6). 

Graf 6: Využívání alternativních metod mezi lektory JŠ a OSVČ 

 

  

Lektoři jazykových škol a lektoři OSVČ dle výsledků dotazníkového šetření 

nejvíce využívají metody TPR. Tuto metodu často využívá 26,7% všech dotázaných 

lektorů, zřídka pak 11,1%. Druhá nejvíce využívaná metoda se jeví metoda sugestopedie, 

kterou často využívá 6,7% všech dotázaných respondentů, zřídka ji využívá 24,4% lektorů. 

Velmi často metod TPR a sugestopedie nevyužívá žádný z dotázaných respondentů. 

 Méně využívané, oproti dvěma zmíněným metodám, se jeví metody CLL 

a Act&Speak, přesto se však u každé z metod vždy jeden z respondentů (1,1%) vyjádřil, 

že metody využívá velmi často, což se u předchozích zmiňovaných metod nestalo. 

Metodu CLL pak často využívá 16,7% respondentů, zřídka 6,7% respondentů obou 
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výběrových souborů. Metoda Act&Speak je často využívána lektory v 13,3%, zřídka ji 

využívá 8,9% respondentů.  Metodu Silent Way nikdy nevyužívá ani jeden z dotázaných 

lektorů, tedy 100%. 

 Lektoři jazykových škol uvedli, že v nějaké míře (zřídka, často nebo velmi často) 

využívají 1,53 výukových metod, u lektorů OSVČ toto číslo vykazovalo hodnotu 0,8. 

V tabulce níže (Tabulka 9) uvádím další statistické míry, které byly nezbytné 

k následujícímu testování hypotéz, jenž byly buď potvrzeny, nebo zamítnuty.  

Tabulka 9: Využívání – základní statistické míry 

využívání JŠ OSVČ JŠ+OSVČ 

Počet hodnot 45 45 90 

Průměr 1,533333333 0,8 1,166666667 

Medián 1 0 0 

Rozptyl 2,527272727 1,390909091 2,073033708 

Modus 0 0 0 

Směrod. odch. 1,58973983 1,17936809 1,439803357 

Šikmost 0,398131949 1,538072383 0,879082433 

Špičatost -1,441394651 1,646274561 -0,64267161 

 

6.1.1 Shrnutí  

Na několika předchozích stránkách jsem uvedla a shrnula základní výsledky 

dotazníkového šetření, jež bylo provedeno na dvou samostatných výběrových souborech 

o celkové velikosti 90 respondentů. Respondenty zmíněných souborů byli buď lektoři 

jazykových škol, nebo lektoři, kteří vyučují cizím jazykům jako osoby samostatně 

výdělečně činné.  

Popisná statistika předchozí kapitoly prezentuje podstatné informace v podobě 

základních statistických ukazatelů, a to pomocí grafického znázornění v podobě tabulek 

a grafů. Zmíněné základní statistické ukazatele budou dále využity při tzv. testování 

hypotéz, na jehož základě potvrdím nebo zamítnu dříve stanovené hypotézy. Pro testování 
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statistických hypotéz jsem využila dvou statistických testů (testů významnosti) – T-test 

a Chí2-test a tzv. korelační koeficient. 

Přestože platnost hypotéz H1  a H2 nebylo díky jejich charakteru potřeba testovat 

za pomoci statistických testů, zařadila jsem je pro lepší orientaci do následující kapitoly. 

6.2 Testování statistických hypotéz 

Cílem dotazníkového šetření, a tedy celé výzkumné akce bylo zjistit, zdali lektoři 

cizích jazyků dospělých s působností v Praze znají a využívají v jazykové výuce vybraných 

alternativních výukových metod, a zdali zde existuje významný rozdíl mezi lektory, 

kteří toto povolání vykonávají jako zaměstnanci jazykových škol a lektory, kteří nepůsobí 

u žádné jazykové školy, ale toto povolání vykonávají sami na sebe jako OSVČ.  

Dále jsem zjišťovala, jestli jsou kategorie znalost a využívání vybraných alternativních 

metod závislé na vzdělání respondentů a délce lektorské praxe, případně jak silná tato 

závislost je.  

 Hypotéza H1 předpokládala, že více než polovina lektorů, bez ohledu na stanovené 

kategorie, vybraných alternativních výukových metod ve výuce nevyužívá, zatímco 

u hypotézy H2 jsem uvedla, že se domnívám, že více než polovina lektorů, bez ohledu 

na stanovené kategorie, vybrané alternativní metody zná. Pro ověření těchto hypotéz 

nebylo nutné použít statistických testů.  

 

H1 Více než polovina lektorů vybraných alternativních metod ve výuce 

nevyužívá. 

 Využíváním vybraných alternativních metod bylo chápáno, pokud lektoři bez ohledu 

na stanovené kategorie uvedli, že velmi často, často nebo alespoň zřídka do výuky 

implementují prvky popsaných alternativních metod.  

 Na základě výsledků uvedených v tabulce níže (Tabulka 10) můžeme H1 přijmout. 

Platí tedy výrok, že více než polovina lektorů vybraných alternativních metod ve výuce 
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nevyužívá, jelikož 46 z 90 respondentů se vyjádřilo, že nikdy nevyužívá ani jednu 

z vybraných alternativních metod.  

Tabulka 10:  Využívání vybraných alternativních metod mezi lektory JŠ a OSVČ 

využívání  žádnou metodu 1 a více metod celkem  

JŠ 20 25 45 

OSVČ 26 19 45 

celkem 46 44 90 

 

Tabulku dokreslují níže zobrazené grafy (Graf 7, Graf 8) znázorňující procentuálně, 

které metody a jak často jednotlivé skupiny respondentů využívají.  

Graf 7: Využívání vybraných alternativních metod mezi lektory OSVČ 

 

Graf 8: Využívání vybraných alternativních metod mezi lektory 
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H2 Více než polovina lektorů většinu vybraných alternativních metod zná. 

Uvedená hypotéza se potvrdí, pokud více než polovina lektorů, bez ohledu 

na stanovené kategorie uvede, že zná většinu z výčtu vybraných alternativních metod, 

tj. minimálně 3 metody. Ani tuto hypotézu nebylo nutné testovat  pomocí statistických 

testů, jelikož výsledek je patrný z níže uvedené kontingenční tabulky (Tabulka 11). 

Tabulka 11: Znalost vybraných alternativních metod mezi lektory JŠ  lektory OSVČ  

znalost  3 a více metod 0-2 metody celkem  

JŠ 15 30 45 

OSVČ 11 34 45 

Celkem 26 64 90 

 

Jelikož pouze 26 respondentů tj. 28,9% uvedlo, že využívá 3 a více metod, 

hypotéza H2 se nepotvrdila, tudíž ji zamítám. Hypotéza by se nepotvrdila ani v případě, 

kdybychom posunuli hranici z minimálně 3 metod na 2 metody, které je nutné k přijmutí 

hypotézy znát (viz Tabulka 12). To potvrzují i střední míry ( 

Tabulka 6: Znalost – základní statistické míry) – aritmetický průměr (1,8 metody) a 

modus, tedy hodnota, která se v obou souborech dat vyskytuje nejčastěji a nabývá hodnoty 

1. 

Tabulka 12: Znalost vybraných alternativních metod mezi lektory JŠ  lektory JŠ  

znalost  2 a více metod 0-1 metody celkem  

JŠ 23 22 45 

OSVČ 16 29 45 

celkem 39 51 90 
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H3: Lektoři OSVČ mají menší povědomí o vybraných alternativních 

metodách, než lektoři jazykových škol. 

Pro ověření hypotézy spočteme pomocné veličiny – střední hodnotu (výběrový 

průměr) a rozptyl. Jejich hodnoty pro jednotlivé skupiny respondentů jsou uvedeny tabulce 

níže (Tabulka 13). 

Tabulka 13: Znalost – základní statistické míry – průměr, rozptyl 

znalost – H2 průměr rozptyl 

JŠ 2,06 3,2 

OSVČ 1,53 2,57 

 

Test významnosti rozdílů mezi dvěma výběrovými průměry ověříme pomocí T-

testu. Stanovíme nulovou hypotézu H30 a hypotézu H31.: 

H30: µ1 = µ2 

H31: µ1 ≠ µ2 

a) pro stanovenou hladinu významnosti  p=0,05 vypočteme testovací kritérium T=1,472 

a kritickou hodnotu K=2,015. Jelikož rozptyly v tomto případě nevykazují stejných hodnot 

(3,2; 2,57), nebylo možné K určit tabulkovou hodnotou Studentova rozdělení, ale hodnotu 

vypočítat ze vztahu . 

Porovnáním T a K , kdy T<K  přijímáme hypotézu H30. 

 

b) pro stanovenou hladinu významnosti p=0,025 vypočteme testovací kritérium T=1,472 

a kritickou hodnotu K=2,32 pro Studentovo rozdělení. Porovnáním T a K , kdy T<K  

přijímáme hypotézu H30. 

Přijmutím hypotéz H30 pro obě hladiny významnosti zamítáme hypotézu H3, 

a tudíž nemůžeme tvrdit, že lektoři OSVČ mají prokazatelně menší povědomí o vybraných 

alternativních metodách, než lektoři jazykových škol. Místo výuky tak nemá prokazatelný 

vliv na počet metod, které lektoři znají.  
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Počty odpovědí lektorů jazykových škol a lektorů, kteří působí jako osoby 

samostatně výdělečně činné u otázky, které z vybraných alternativních metod znají, 

zobrazuje následující graf (Graf 9). 

Graf 9: Počty odpovědí lektorů JŠ a OSVČ u metod, které znají 
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H4: Lektoři, kteří absolvovali vysokoškolské studium v oborech pedagogika, 

andragogika, filologie, mají větší povědomí o vybraných alternativních 

metodách 

Testování této hypotézy proběhlo stejným způsobem jako testování hypotézy H3, 

a to za pomoci provedení testu významnosti rozdílu mezi dvěma výběrovými průměry (T-

test). Pro ověření hypotézy H4 bylo v prvním kroku nutné spočítat pomocné veličiny 

průměru a rozptylu, které pro oba výběrové soubory uvádím v tabulce (Tabulka 14) níže. 

Tabulka 14: Znalost vybraných alternativních metod mezi lektory s VŠ vzděláním (pedagogika, andragogika, 

filologie) a jiným typem vzdělání – základní statistické míry 

Znalost průměr Rozptyl 

lektoři s VŠ vzděláním 2,9 2,81 

lektoři s jiným typem vzdělání 1,125 1,82 

 

Opět byla stanovena nulová a alternativní hypotéza: 

H40: µ1=µ2 

H41: µ1≠µ2 

I v tomto případě platí, že zamítnutím H40 přijímáme alternativní hypotézu H41, 

což dokazuje, že rozdíly mezi dvěma výběrovými průměry jsou významné a může taky být 

potvrzena platnost hypotézy H4. Test jsem provedla na dvou hladinách významnosti, 

na hladině významnosti 0,05 a přísnější 0,025. 

a) pro stanovenou hladinu významnosti p= 0,05 jsem vypočetla testovací kritérium 

T=5,19 a kritickou hodnotu K=2,253. Ani v tomto případě se rozptyly sobě nerovnají 

(2,81; 1,82), proto jsme k výpočtu využili vztahu . 

Porovnáním T a K, kdy T>K  jsem zamítla nulovou hypotézu H40. 

b) pro přísněji stanovenou hladinu významnosti p=0,025 jsem vypočetla hodnotu 

testovacího kritéria T=5,19 a kritickou hodnotu K=2,313899. Porovnáním hodnot T a K, 

kdy T>K  jsem mohla zamítnout hypotézu H40 a přijmout alternativní hypotézu H41. 
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Můžeme tak tvrdit, že lektoři s absolvovaným vysokoškolským vzděláním v oborech 

pedagogika, andragogika nebo filologie mají větší povědomí o vybraných alternativních 

metodách, než lektoři s jiným typem vzdělání. Rozdíl mezi dvěma soubory je statisticky 

významný. 

Počty lektorů jazykových škol a lektorů, OSVČ a jejich kladných odpovědí u metod, 

které znají, zobrazuje následující graf (Graf 10). 

Graf 10: Počet respondentů, kteří měli daný počet odpovědí „ano“ u metod, které znají 
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H5: Lektoři, kteří absolvovali vysokoškolské studium v oborech pedagogika, 

andragogika nebo filologie, využívají vybraných alternativních metod 

ve výuce častěji, než lektoři s jiným typem absolvovaného studia.  

 Platnost hypotézy H5 budu ověřovat obdobným způsobem jako u hypotéz H3 a H4, 

tedy testem významnosti rozdílů mezi dvěma výběrovými průměry (T-test). Očekávám, 

že vzdělání respondenta v uvedených oborech předpokládá větší využívání vybraných 

alternativních metod. V tabulce (Tabulka 15) níže uvádím hodnoty potřebné k provedení 

testu – střední hodnoty (výběrový průměr) a rozptyly.  

Tabulka 15: Využívání (velmi často, často, zřídka) vybraných alternativních metod mezi lektory s VŠ vzděláním 

(pedagogika, andragogika, filologie) a jiným typem vzdělání – základní statistické míry 

využívání metod – velmi často, často, zřídka průměr rozptyl 

lektoři s VŠ vzděláním 1,94 2,36 

lektoři s jiným typem vzdělání 0,69 1,34 

 

Poté je nutné stanovit nulovou hypotézu H50   a k ní alternativní hypotézu H51, 

které definujeme jako:  

H50: µ1 = µ2  

H51: µ1 ≠ µ2 

a) pro stanovenou hladinu významnosti p=0,05 bylo vypočtenou testovací kritérium T= 4 

a kritická hodnota K=1,35. Porovnáním hodnot T a K  zjišťujeme, že T>K,  a tudíž nulovou 

hypotézu H50 zamítáme. Platí tak, že rozdíly mezi výběrovými průměry jsou statisticky 

významné a přijímáme tvrzení, že lektoři s absolvovaným vzděláním v obrech pedagogika 

andragogika nebo filologie, využívají vybraných alternativních metod častěji, než lektoři 

s jiným typem vzdělání.  

b) pro stanovenou hladinu významnosti p=0,025 jsme obdobným způsobem vypočítali 

hodnoty T=4 a K= 1,57, jejichž porovnáním jsme zjistili, že T>K  a nulovou hypotézu H50 

jsme tak opět zamítli.   
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 Na obou hladinách významnosti přijímáme hypotézu H5 a můžeme tak tvrdit, 

že lektoři s vysokoškolským vzděláním ve zmíněných oborech využívají vybraných 

alternativních metod častěji, než jiní.  

 Počty respondentů, kteří u otázky, kde jsem se dotazovala, jak často lektoři 

využívají vybraných alternativních metod (velmi často, část, zřídka, nikdy), jsou pro oba 

soubory respondentů zobrazeny v následujícím grafu (Graf 11). 

Graf 11: Počty respondentů, kteří měli daný počet odpovědí u metod, které využívají 

 

 

H6 Délka praxe ovlivňuje lektorův metodický repertoár. 

 U této hypotézy předpokládám, že existuje určitá závislost mezi A) délkou praxe 

a počtem metod, které respondenti znají a B) délkou praxe a počtem metod, které lektoři 

používají. Tyto výroky budu ověřovat samostatně za pomoci testu významnosti 

korelačního koeficientu.  

A) Délka praxe ovlivňuje počet metod, které lektoři znají 

 Korelační koeficient R mezi délkou praxe a počtem metod vykazuje hodnoty 

0,729768. Abychom tuto korelaci mohli považovat za významnou, je nutné její hodnotu 

otestovat pomocí testů významnosti daného koeficientu a na základě tohoto testu můžeme 

hypotézu H6 přijmout nebo zamítnout, příp. výsledek zobecnit na základní soubor. 
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V prvním kroku je nutné definovat nulovou hypotézu H60 a alternativní hypotézu 

H61 a stanovit hladinu významnosti p = 0,05. 

H60: R = 0 

H61: R ≠ 0 

 Významnost korelačního koeficientu budeme ověřovat porovnáním hodnot 

testovacího kritéria T (10,01299) s kritickou hodnotou K (2,2804), kterou získáme z tabulek 

Studentova rozdělení. Jelikož je v datech T>K hypotézu H60 zamítáme na hladině 

významnosti p=0,05 a přijímáme H61. Platí, že veličiny jsou lineárně závislé na 73%. 

Přijímáme tedy i tvrzení, že délka praxe ovlivňuje počet metod, které lektoři znají. 

 Závislost mezi znalostí jednotlivých vybraných alternativních metod a délkou praxe 

respondentů obou výběrových souborů zobrazuje následující graf níže (Graf 12). 

Graf 12: Závislost mezi znalostí počtu metod a délkou praxe  
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B) Délka praxe ovlivňuje počet metod, kolik metod lektoři využívají 

 Významnost korelace mezi počtem metod, které lektoři uvedli jako jim známé 

a využíváním vybraných alternativních metod, bylo testováno analogicky 

jako v předchozím případě. V prvním kroku byla stanovena nulová hypotéza H60 a k ní 

alternativní hypotéza H61. Hypotézu H6 přijmeme na základě zamítnutí nulové hypotézy 

H60. 

H60: R= 0 

H61: R≠0 

 Korelační koeficient R mezi veličinami délky praxe a počtem využívaných metod 

vykazuje hodnoty 0,654938. Můžeme tedy říci, že veličiny jsou lineárně závislé na 65%. 

Závislost graficky zobrazuje graf níže (Graf 13). 

Graf 2: Závislost mezi počtem využívaných metod a délkou praxe  

 

 

 Hodnota T v tomto případě vykazovala číslo 8,130220994. T jsem opět porovnala 

s kritickou hodnotou K  (z tabulek Studentova rozdělení), která na hladině významnosti 

p=0,05 vykazuje hodnotu 2,280400455. Na základě těchto údajů docházíme k výsledku 

T>K , tudíž přijímáme H61 a je možné tvrdit, že existuje prokazatelná závislost mezi 

délkou praxe a počtem metod, které lektoři ve výuce požívají.  
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 Jelikož se nám potvrdily obě části hypotézy H6, hypotézu přijímám a bylo 

prokázáno, že délka praxe ovlivňuje lektorův metodický repertoár.  

 

H7: Počet metod, které lektoři cizích jazyků znají, závisí na místě výuky 

Platnost hypotézy byla testována pomoc Chí²-testu o nezávislosti znaků na základě dat 

v kontingenční tabulce (Tabulka 16). 

Tabulka 16: Znalost vybraných alternativních metod mezi lektory JŠ  lektory OSVČ 

znalost  3 a více metod 0-2 metody celkem  

JŠ 15 30 45 

OSVČ 11 34 45 

Celkem 26 64 90 

 

V prvním kroku byla stanovena nulová a alternativní hypotéza H70 a H71. 

H70: počet metod, které lektoři cizích jazyků znají, nezávisí na místě výuky 

H71: Počet metod, které lektoři znají, závisí na místě výuky  

Chí²-test jsem provedla na hladině významnosti p=0,05. Byly vypočítány hodnoty 

testovacího kritéria T=0,865 a hodnota Chí-kvadrátu CH=3,841459. Hodnoty T a CH byly 

porovnány, kdy T<CH a na základě tohoto výsledku jsme byli schopni přijmout hypotézu 

H70, tudíž tvrdit, že počet metod, které lektoři znají, nezávisí na místě výuky.  

Obdobně byla otestována i následující hypotéza H8. 
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H8: Využívání vybraných alternativních metod závisí na místě výuky  

Platnost hypotézy H8 byla testována pomoc Chí²-testu o nezávislosti znaků na základě 

dat v kontingenční tabulce níže (Tabulka 17). 

Tabulka 17: Využívání vybraných alternativních metod  mezi lektory JŠ a OSVČ 

využívání  žádnou metodu 1 a více metod celkem  

JŠ 20 25 45 

OSVČ 26 19 45 

celkem 46 44 90 

 

Nulová a alternativní hypotéza pak znějí takto:  

H80: Využívání vybraných alternativních metod nezávisí na místě výuky 

H81: Využívání vybraných alternativních metod závisí na místě výuky 

 Chí²-test byl proveden na hladině významnosti p= 0,05, kdy testovací kritérium T 

vykazovalo hodnoty T=1,6 a hodnota Chí-kvadrátu CH= 3,841459149. Hodnoty byly 

porovnány, kdy hodnota T<CH  a na základě tohoto výsledku byla zamítnuta alternativní 

hypotéza H81. Přijímáme tedy nulovou hypotézu H80 a můžeme tak tvrdit, že využívání 

vybraných alternativních metod nezávisí na místě výuky, tedy jestli je lektor 

zaměstnancem jazykové školy či nikoliv. 

 

6.3 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

Na předchozích stránkách práce jsem za pomoci popisné statistiky a testů statistických 

hypotéz prezentovala výsledky kvantitativního dotazníkového šetření, tedy jestli byly 

hypotézy přijaty nebo zamítnuty. Nyní je na místě krátká interpretace těchto výsledků. 

Na základě výsledků získaných dat můžeme říci, že více než polovina lektorů cizích 

jazyků dospělých, v Praze vybraných alternativních metod – sugestopedie, metodu 

The Silent Way, metodu Community Language Learning, metodu Act&Speak a metodu 

Total Physical Response nezná, ani nevyužívá.  
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Navzdory mým předpokladům se neprokázalo, že by znalost a využívání vybraných 

alternativních metod byly ovlivněny místem výuky, tedy jestli je respondent lektorem 

jazykové školy nebo lektorem, který toto povolání vykonává jako osoba samostatně 

výdělečně činná bez příslušnosti k jazykové škole.  

Metodický repertoár lektora však prokazatelně ovlivňuje délka vykonávané praxe. 

V případě znalostí počtu metod byla tato závislost vypočtena až na 73%, v případě 

vyžívání vybraných alternativních metod je závislost asi 65%. 

Metodický repertoár, tedy to, které z vybraných alternativních metod lektoři znají 

a využívají, významně ovlivňuje i vzdělání lektora. Prokázalo se, že lektoři, 

kteří absolvovali studium v oborech andragogika, pedagogika a filologie, se mezi 

vybranými alternativními metodami orientují lépe a také jich častěji využívají.  

Co se týče samotných vybraných alternativních metod, lektoři nejčastěji uváděli, 

že znají metody sugestopedie a Total Physical Response, nejmenší znalost uváděli u metod 

Community Language Learning a Act&Speak. Ve využívání mezi lektory vede metoda 

Total Physical Response (metoda plné fyzické odpovědi). Nikdo z oslovených lektorů se 

nevyjádřil, že by někdy v cizojazyčné výuce dospělých využíval metodu The Silent Way.  

 Důvody využívání a nevyužívání vybraných alternativních metod by tak mohly být 

předmětem dalších výzkumů, stejně tak způsoby, jakými jsou jednotlivé metody využívány 

a jak jsou ve výuce efektivní v podání různých lektorů dle délky praxe, dosaženého 

vzdělání nebo místa výkonu lektorského povolání.  
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7 Závěr 

Diplomová práce se zabývala mírou znalostí a využíváním vybraných alternativních 

metod – sugestopedie, Total Physiclal Response, Act&Speak, Silent Way a Community 

Language Learning mezi lektory cizích jazyků dospělých v Praze.  

K tématu jsem od počátku přistupovala s přesvědčením, že mnou pět vybraných 

alternativních metod lektoři cizích jazyků dospělých neznají a ve výuce nevyužívají, což se 

na základě dotazníkového šetření a jeho následného vyhodnocení podařilo prokázat. 

Byl tak naplněn cíl práce, který jsem si stanovila již v úvodu.  

Přínos práce lze definovat ve dvou rovinách. V rovině akademické se práci podařilo 

prokázat výše uvedené a tím snad i nepatrně obohatit oblast empirických výzkumů 

cizojazyčné výuky, které se zaměřují na lektorův metodický repertoár, tedy na to, 

jaké výukové metody učitelé znají a využívají. Jak jsem uvedla na začátku práce, nejsem si 

vědoma, že by existovala studie, která by se zabývala stejnými alternativními metodami 

jako tato diplomová práce a tázala se pražských lektorů dvou rozdílných souborů 

na znalost daných metod a jejich využívání. 

Přínos pak spatřuji i v rovině praktické, a to zejména díky tomu, že se mi podařilo 

v několika případech v průběhu sběru dat otevřít diskusi mezi některými lektory 

i jazykovými školami. Někteří z dotázaných lektorů a některé z oslovených jazykových 

škol projevili zájem seznámit se s výsledky, které jsem jim po vyhodnocení samozřejmě 

ochotně zaslala. Dovoluji si tak tvrdit, že do budoucna může práce ovlivnit, 

alespoň u některých lektorů, praxi samotného vyučování cizích jazyků a u jiných třeba 

vzbudit zájem o seznámení se se zmíněnými metodami.  

V neposlední řadě výsledky dotazníkového šetření poukazují na prostor, ve kterém se 

andragogové, vzdělavatelé dospělých či vzdělávací instituce mohu realizovat s návrhem 

vzdělávacích akcí pro ty lektory a jazykové školy, které cítí potřebu a zájem si povědomí 

o vybraných alternativních metodách doplnit a naučit se je využívat.  
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Jak bylo naznačeno zejména v rámci první kapitoly, znalost cizích jazyků bude do 

budoucna i nadále jedna z klíčových kompetencí, kterou současný Evropan musí 

disponovat, chce-li získat nejen vážené a dobře placené zaměstnání. Proto i hledání nových 

cest a způsobů, jak výukový proces učení cizímu jazyku zjednodušit a zefektivnit, popř. jak 

být lepším lektorem cizích jazyků, bude stále aktuálním požadavkem nejen na jazykové 

školy, ale i samotné lektory.  

V průběhu zpracování diplomové práce a realizace výzkumné akce, zejména ve fázi 

sběru dat, jsem se zajisté potýkala s řadou problémů. Zásadním krokem realizace 

výzkumné akce bylo sehnat co nejúplnější databázi aktivních pražských jazykových škol, 

ze kterých by poté mohl být proveden výběr respondentů (lektorů). Bohužel žádná taková 

databáze, která by uváděla všechny jazykové školy ve vybrané regionu, neexistuje. 

Základní soubor jazykových škol s působností v Praze jsem získala z Evropské databanky. 

Za pomocí dalších zdrojů (telefonní seznam, internet, atp.) jsem databázi rozšířila až na 

konečný počet 53 jazykových, ze kterých probíhal výběr jednotek (viz kapitola 5.5 - Výběr 

zkoumaných respondentů).  

Většina z vybraných a oslovených jazykových škol a lektorů byla ochotna dotazník 

zodpovědět, ale pouze pod podmínkou zachování anonymity a nemožnosti spojit si 

výsledky dotazníkového šetření s konkrétní jazykovou školou.  

Limity v provedeném dotazníkovém šetření spatřuji také v nemožnosti dodržení 

přesného postupu při výběru respondentů za pomoci skupinkového výběru z  důvodu 

neposkytnutí seznamů zaměstnanců (lektorů) ze strany jazykových škol. Nebylo tak možné 

v poslední fázi skupinkového výběru dodržet prvek nahodilosti výběru. Přesto však věřím, 

že získané výsledky dotazníkového šetření odráží reálný stav vyučování cizím jazykům 

v Praze a diplomová práce tak splnila to, co si předsevzala.  
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9 Přílohy 

9.1 Příloha A: Dotazník  

Vážení lektoři,  

dostává se Vám do rukou dotazník, který je součástí diplomové práce, jež se zabývá 

využíváním vybraných alternativních výukových metod mezi lektory cizích jazyků v Praze. 

Velice Vás prosím o jeho vyplnění. Dotazník Vám nezabere více než pár minut a jeho 

vyplněním mi pomůžete k dokončení diplomové práce. Dotazník je zcela anonymní. 

Vyberte prosím pravdivě tu odpověď, která Vás nejlépe charakterizuje. 

Předem velice děkuji! 

 

MODUL A  

1. Jste aktivním lektorem cizích jazyků (vyučujete pravidelně a dá se to považovat za 

Vaše zaměstnání)?  

□  ANO     □NE 

2. Vedete i skupinové kurzy (minimálně 3 studenti) cizího jazyka? 

□  ANO     □ NE 

3. Vyučujete dospělé studenty? 

       □ ANO     □ NE 

 

4. Uveďte, prosím, Vaše občanství: 
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MODUL B  

5. Prosím, uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

□ VŠ (Bc., Mgr. nebo vyšší) – v oborech pedagogika, andragogika nebo filologie 

□ Jiné  

6. Uveďte, jak dlouho působíte jako lektor/ka cizího jazyka (v letech):   

7. Uveďte, prosím, kde jako lektor/ka působíte. Působíte-li jako lektor/ka jazykové školy 

a zároveň poskytujete soukromé hodiny cizího jazyka, označte tu možnost, v rámci které 

odučíte větší počet hodin. 

□ Působím jako lektor/ka v jazykové škole 

□ Působím jako soukromý/á lektor/ka (nepůsobím pod jazykovou školou) 

8. Označte, prosím, vyučovací metodu, kterou znáte (neznamená, že metodu musíte ve 

výuce používat). Uveďte maximum z uvedených vyučovacích metod, které znáte: 

□ Sugestopedie 

□ Total Physical Response (T.P.R.) – metoda úplné fyzické odpovědi 

□ Community Language Learnig (CLL) – metoda vyučování jazyků v komunitě 

□ Silent Way – Tichá metoda 

□ Act&Speak – Hraj a mluv 

 

9. Uveďte, jak často Vaše vyučovací lekce vypadají i takto: 

� Po celou dobu vyučovací lekce nemluvím, nevysvětluji, jsem tichý/á a neinvazivní. 

Studenty ve výuce podporuji gesty, slovními tabulemi a barevnými tyčkami. U studentů tak 

vyvolávám odpovídající reakci.  

□ velmi často   □ často  □ zřídka   □ nikdy 
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� Vyučovací lekce sestává z nacvičování scének a krátkých divadelních představení, 

na jejichž scénářích se studenti sami podílejí a které obsahují klíčové gramatické jevy, 

fráze a slovíčka. Výuka končí vystoupením a odehráním daného představení/scénky. 

Vše se odehrává v cílovém jazyce.  

□ velmi často   □ často  □ zřídka   □ nikdy 

 

� Témata celé výuky si určují sami studenti dle svých zájmů a osobních potřeb. 

Studenti jsou rovněž podporováni k tvorbě vlastních výukových materiálů. Lekce nemá 

předem daný postup, sylabus nebo osnovu. Pracuje se převážně ve skupinkách, ve kterých 

si studenti radí navzájem. Ve výuce působím jako poradce. 

□ velmi často   □ často  □ zřídka   □ nikdy 

 

� Vyučování cizího jazyka v mých hodinách probíhá i prostřednictvím pohybové 

aktivity, jelikož zastávám názor, že spojením zvukové stránky s pohybem dochází k uložení 

vyučované informace do dlouhodobé paměti. Např. vyslovím příkaz, který poté předvedu. 

Příkaz zopakuji a spolu se mnou ho provedou i studenti. Příkaz zopakuji ještě jednou, 

studenti ho však pro tentokrát provádějí již sami. Příkaz lehce obměním, studenti ho opět 

sami provedou. 

□ velmi často   □ často  □ zřídka   □ nikdy 

 

� Ve výuce jsem autoritou. Učení svých studentů podporuji netradičními prvky, 

např. relaxační hudbou, zvláštním uspořádáním výukového prostředí, působivými 

dekoracemi, relaxačním cvičením, atp. Usiluji tak o zvyšování komunikace mezi 

jednotlivými mozkovými hemisférami s očekáváním, že si studenti lépe a rychleji osvojí 

probíranou látku. 

□ velmi často   □ často  □ zřídka   □ nikdy 
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9.2 Příloha B: Opora výběru 

FIRMA MÍSTO URL POŘADÍ 

ACE - jazykové studio Praha 8  www.ace-studio.cz  1 

Agentura Educo, s.r.o. Praha 7  www.educo.cz 3 

Agentura Hermés  Praha 4 www.agentura-hermes.cz 4 

AKCENT International House Prague Praha 4 www.akcent.cz 5 

Alfa Language Clubs Praha 6 www.alfalcp.cz 6 

ALKA Language Specialists, s.r.o. Praha 3 www.alka-ls.cz 7 

ALVIN Praha 4  www.jazykovaskola-alvin.cz  8 

Barevný svět jazyků, s.r.o. Praha10 www.barevny.cz  9 

Bohemia Institut  Praha10 www.bi.cz 10 

Bridges, s.r.o. Praha 1 www.bridges.cz  11 

CALEDONIAN SCHOOL s.r.o. Praha 5 www.caledonianschool.cz 12 

Carrera Nueva  Praha 7 www.agenturacn.cz 13 

Centrum vzdělávání s.r.o. Praha 6 www.jazykova-skola-praha.cz 14 

Daniela Languages  Praha 4 www.daniela-languages.cz 15 

Elalingua Praha10  www.elalingua.cz 16 

GLOSSA, s.r.o. Praha 1 www.glossa.cz 17 

Channel Crossings Praha 2 www.chc.cz 18 

ITS International School Praha 1 www.its-jazyky.cz  19 

J.S.Agency Praha 8 www.jazykovaskola.cz 20 

Jazyková agentura FJK  Praha 6 www.fjk.cz 21 

Jazyková agentura NOISIS s.r.o. Praha 2 www.noisis.cz 22 

Jazyková škoal Miramare Praha 3 www.jsmiramare.cz 23 

Jazyková škola Elvis, s.r.o. Praha 8 www.elvis.cz 24 

Jazyková škola Lingua Sandy  Praha 1 www.lingua-sandy.cz  25 

Jazyková škola Spěváček s.r.o. Praha 6 www.jazykovka.info 26 

Jazyková škola Španělštiny Praha 2 www.skolaspanelstiny.cz  27 

Jazykové kurzy s.r.o. Praha 9  www.abcjazykovekurzy.cz  28 

Jazykový institut Easyway, s.r.o. Praha 5  www.kurzy-easyway.cz 29 

Jazykový Institut Praha, s.r.o Jipka  Praha 1 www.jipka.cz 30 

Jeden jazyk nestačí s.r.o. Praha 7  www.jedenjazyknestaci.cz 31 

Language Club Praha 6  www.languageclub.cz 32 

LEXIS s.r.o. Praha 2 www.lexis.cz 33 

LINGUA ERB Praha 4 www.linguaerb.cz 34 
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LINGUA VIVA, s.r.o. Praha 1 www.linguaviva.cz  35 

Lingviéra Praha 1  www.lingviera.cz  36 

LITE Praha Praha 1 www.lite.cz  37 

London Institute Praha s.r.o. Praha 1 www.londoninstitute.cz  38 

Polyglot spol.s.r.o. Praha 4 www.polyglot.cz 39 

PRAGUE INSTITUTE s.r.o. Praha 8 www.pragueinstitute.cz 40 

PRESTO Praha 1 www.presto-skola.cz 41 

Rodet- Angličtina Praha 3 www.rodet.cz 42 

ROGALEWICZ s.r.o. Praha 6 www.rogalewicz.cz 43 

Sentia, spol. s r.o. Praha 4 www.sentia.cz  44 

Skřivánek s.r.o. Praha 4  www.skrivanek.cz 45 

Slůně - svět jazyků, s.r.o. Praha 2 www.slune.cz 46 

The British Academy Praha 3 www.britishacademy.cz  47 

The British School  Praha 1 www.britishschool.cz 48 

The Cambridge Institute AZ Institute s.r.o. Praha 1 www.cambridgeinstitute.cz  49 

THE LANGUAGE HOUSE  Praha 2 www.thelanguagehouse.cz 50 

Threshold Training Associates s.r.o Praha 5  www.threshold.cz 51 

Tutor Praha 1 www.tutor.cz 52 

Vista Welcome Praha 3  www.vista-welcome.cz 53 

 


