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present Czech Primary School, providing an offer of effective and well-tried procedures 
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environment for a possible use by the foreign language teachers at the Czech Primary 
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jazyků obecně jak v českém, anglickém i německém prostředí. Následně je v práci 

prezentováno a analyzováno skutečné využívání didaktických metod výuky cizích 

jazyků v české primární škole v současnosti. Závěrem práce jsou vyvozena další 

doporučení pro případný vhodný budoucí rozvoj didaktiky cizích jazyků v české 
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1 Úvod 
Důvodem mé studie didaktiky cizích jazyků na primární škole v českém, 

anglickém a německém prostředí je dle mého soudu dosud stále nedostatečné 

využívání aktuálních dostupných možností - metod, forem a prostředků 

ve výuce cizích jazyků zejména v běžné české primární škole. Svou prací 

bych ráda shrnula současné základní poznatky didaktiky cizích jazyků 

obecně jak v českém, tak i anglickém a německém prostředí. Následně 

se pokusím o prezentaci a zhodnocení již využívaných didaktických metod, 

forem a prostředků ve výuce cizích jazyků v české primární škole a pokusím 

se vyvodit další doporučení pro dle mého názoru vhodný budoucí proces 

vývoje didaktiky cizích jazyků v české primární škole i na základě výzkumu 

v terénu. 

2 Didaktika cizích jazyků v současnosti v českém, anglickém a 

německém prostředí 
 

2.1 Definování didaktiky cizích jazyků 
Choděra (2006) uvádí, že „speciální didaktiky cizích jazyků systematické 

zkoumají současné cizojazyčné vyučování – určitého typu, a to nejen jaké je, 

nýbrž i jaké být má.“ (Choděra, 2006, s. 24) Dle Choděry (2006) existuje sedm 

hlavních kritérií, které je rozlišují: 

a) vyučovaný jazyk; 

b) mateřský jazyk; 

c) vyučovací jazyk; 

d) přirozené jazykové prostředí; 

e) charakteristika kurzu (krátkodobý/dlouhodobý, školní/mimoškolní, 

intenzivní/extenzivní, univerzální/aspektový, internátní/ambulantní) 

f) charakteristika účastníků kurzu dle věku a vyspělosti; 

g) prostředí kurzu. 
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Dle Choděry (2006) je určitý typ cizojazyčného vyučování – učení dán 

především cizím jazykem, vyučovacím jazykem, mateřským jazykem a 

přirozeným jazykovým prostředím. 

Choděra (2006) dále uvádí, že didaktika cizích jazyků hraničí se třemi 

základními disciplínami, a to lingvistikou, psychologií a pedagogikou. 

2.2 Didaktika cizích jazyků z hlediska psychologického působení 

na žáka  

Autonomní učení 

Jedním z důležitých pojmů v didaktice cizích jazyků je dle Choděry (2006) 

autonomní učení, které je svou filozofií blízké celoživotnímu vzdělávání. Je 

totiž založeno na svobodném rozhodnutí – volbě člověka čemu se učit, kdy, 

kde a jak. Autonomním učením se také myslí učení nezávislé na řídící roli 

učitele. 

Dle Janíkové a kol. (2011) by učitel měl pomáhat žákovi s jeho rozvojem, 

postupem vpřed, ale zároveň ho podněcovat ke zvyšující se nezávislosti a 

samostatnosti při jeho zapojení ve výukovém procesu. Žáci se mají učit 

rozpoznávat své učební styly, vybírají si z nabídky úloh, upravují si úlohy podle 

svých potřeb, učí se sami sestavovat úlohy, některá cvičení provádějí se třídou 

sami v roli vyučujícího. 

Diktáty jsou ve výuce cizího jazyka velice cenné, protože „působí zklidňujícím 

dojmem a mohou podpořit autonomní učení (žáci si mohou vybírat, diktovat a 

opravovat texty navzájem.“ (Dvořáková, 2011, s. 37) 

Zastávám ten názor, že úlohy pro rozvoj samostatnosti žáků v rámci 

autonomního učení mohou velmi napomoci ke zvyšování motivace k učení 

se cizímu jazyku, protože i žáci v primární škole často přebírají 

zodpovědnost nad svým učením, provedením zvolené práce tím, že sami tvoří 

např. hry pro spolužáky, vytváří příběhy, nacvičují zvolenou hru, tvoří vlastní 

plakáty apod. 
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Podle Fischera (2009) se děti „nezávisle na svém zeměpisném a sociálním 

původu rozvíjejí především tehdy a rovněž je možné je zaujmout pro učení 

se cizí řeči, když smí opustit známé pedagogické způsoby a mohou vyzkoušet 

něco nového.“ (Fischer, 2009, s. 44) 

Fischer (2009) uvádí příkladem pohybovou hru ‚Kuličkové ložisko’, což „je 

forma procvičování, která se hodí k aktivizaci či upevnění slovní zásoby či 

struktur, které byly pokud možno zavedeny dříve. Žáci jsou při této hře plně 

autonomní, učitel jim pomáhá při přípravě a koordinuje je během hry. 

K postupu: ideálně vytvoří polovina žáků kruh, žáci uvnitř se dívají ven. Každý 

člen kruhu obdrží od učitele oboustrannou potištěnou a popsanou kartičku a drží 

ji přední stranou navrch na prsou. V konkrétním případě jde o rozpoznání a 

správné pojmenování hodin, např. je čtvrt na devět. 

Žáci, kteří nestojí v kruhu, obíhají kruh v nahodilém pořadí, ne systematicky 

jedno dítě po druhém, aby neslyšeli řešení od svých předchůdců a prostě je jen 

nepřejímali. Zůstanou stát před každým členem kruhu jedenkrát a přeříkají 

zobrazený obrázek na slovní kartě. Člen kruhu, který vidí správnou odpověď 

na zadní straně karty, potvrdí či zamítne a opraví danou odpověď. 

Jakmile žák svůj kruh oběhne, přebírá místo člena kruhu, u kterého začal a jeho 

kartu, přičemž se propuštěný člen kruhu vydává na cestu. A tak se postupuje, až 

všichni žáci oběhnou kruh a absolvují svůj trénink slov a struktur.“ (Fischer, 

2009, s. 44-45) 

Individuální zvláštnosti žáka 

Janíková a kol. (2011) považují vymezení individuálních zvláštností žáka 

za jedno ze základních východisek při výuce cizích jazyků. Uvádí pak 

např. endogenní a exogenní faktory, které ovlivňují individuální zvláštnosti 

žáka. Mezi endogenní faktory řadí věk, inteligenci a předpoklady, motivaci, 

postoje, osobnost žáka, učební styly a strategie a prekoncept. K exogenním 

faktorům pak vymezují vlastní výuku, její způsob, metody a prostředky, sociální 

původ, kontakt s cílovým jazykem, interakci a její kvalitu. 
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Strategie učení 

Janíková a kol. (2011) vymezují učební strategie přímé, které dělí 

na paměťové (pro snadnější zapamatování i vyvolání informací), kognitivní 

(pro uchopení slov a výrazů a jejich porozumění) a kompenzační (pro schopnost 

se v jazyce dorozumět i přes nedostatky v něm). Nepřímé strategie pak člení 

na metakognitivní (identifikující vlastní učební potřeby, plánování a 

sebehodnocení), afektivní (pro práci s emocemi při učení) a sociální 

(pro uchopení jazyka jako prostředku dorozumění v různých situacích). 

Podle Janíkové a kol. (2011) je zásadní pro výuku a učení, že učební strategie 

je možné dále rozvíjet, měnit a přizpůsobovat dle individuálních potřeb žáků 

i učebních situací. 

Lojová a Vlčková (2011) jsou toho názoru, že pokud učitel žákům věří, že 

se cizí jazyk naučí, vytváří jim k tomu vhodné podmínky např. poskytováním 

pozitivní konstruktivní zpětné vazby. Svou roli zde rovněž hraje rozvoj 

kompenzačních strategií žáků, což je podle Lojové a Vlčkové (2011) 

připravuje na autentické prostředí, kdy rodilí mluvčí takové strategie rovněž 

využívají. Učitel může ovlivnit rozvoj těchto kompenzačních strategií také svým 

hodnocením, kdy oceňuje schopnost užívat vlastní slova, analyzovat daný 

cizojazyčný text vlastním způsobem apod. 

Podle mého názoru se Janíková a kol. (2011), Lojová a Vlčková (2011) shodují 

v tom, že je možné učební strategie žáků ovlivňovat, přičemž způsob plně 

závisí na učiteli cizího jazyka. 

Pinterová (2006) objasňuje, že děti vidí učitele jako zdroj motivace. Všichni 

učitelé mohou podpořit sebeúctu dětí tím, že zdůrazní to, co děti umí spíše než 

to, co jim nejde. Dotazování se dětí na jejich názor na hodiny angličtiny a 

jejich vlastní postup jsou stěžejními body při budování jejich soběstačnosti a 

sebeuvědomění. Učitelé by měli poskytovat pozitivní povzbuzení a používat 

spoustu oceňování, když komentují práci dětí a výkony v angličtině. Mohou 

také ukázat své ocenění tím, že práce dětí vyvěsí na zdi či poskytují 

individuálně zpětnou vazbu. 
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Dle Pinterové (2006) potřebují děti pochopit, že různí lidé vidí věci různě a že je 

důležité být tolerantní k ostatním. Společné sestavení pravidel třídy je 

efektivní způsob jak začít budovat to, co je během výuky angličtiny 

akceptovatelné. Děti by měly být zapojeny do tohoto procesu tak, aby cítily, že 

mají nějaký vliv na to, co se děje. Na konci hodiny může učitel jednoduše 

požádat děti, aby zvedly ruce pro ty aktivity, které se jim líbily. Pro tento účel 

mohou být kreativně využívány i různé typy „smajlíků“. Vyslechnutí hlasu dětí 

také jasně sděluje, že jejich zájmy a názory jsou učitelem oceňovány. Na začátku 

je samozřejmě důležité nabídnout jen omezené možnosti výběru.  

Povzbuzování uvědomění o procesu učení, rozvíjení strategií při učení 

se jazyku a poskytování částečné svobody dětem při výuce cizího jazyka 

(a nejen jeho) jsou všechno principy, které společně vzato mohou podpořit 

nezávislé učení ve třídě. To znamená systematické podporování uvědomění, 

připravování dětí pro budoucí učení a povzbuzování reflektivního přístupu 

při učení bez mnoha změn v obvyklém obsahu a postupech (Pinter 2006). 

Zastávám ten názor, že tyto výše uvedené prvky zdánlivě nesouvisející 

s hlavním cizojazyčným učebním programem jsou však pro výuku cizího 

jazyka (a nejen jeho) klíčové a je podle mého velmi důležité je pravidelně 

do výuky cizího jazyka začleňovat pro vytváření podpůrných učebních, ale 

i sociálních návyků a strategií. 

Emocionální složky cizojazyčné výuky 

Emoce mají podle Janíkové a kol. (2011) funkci motivační, bylo by dobré, aby 

učitel využíval při výuce pro motivaci žáků co nejvíce aktivizujících pozitivních 

emocí a snažil se minimalizovat vznik negativních deaktivizujících emocí. Jako 

další důležitá emocionální složka se jeví funkce socializační, kdy se žáci učí 

porozumět vlastním emocím, pochopení druhých pro rozvoj mezilidských 

vztahů. Emoce mají také funkci humanizační, pomáhají rozvíjet osobnost 

člověka s jeho emoční inteligencí. V neposlední řadě vedou emoce k uvědomění 

si vlastního já, mají tedy funkci individualizační. 
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Pro pozitivní podporu emocionální složky cizojazyčné výuky uvádí Janíková 

a kol. (2011) důležitost respektujícího vztahu mezi učitelem a žákem, učitel 

přebírá spíše roli průvodce, facilitátora, přičemž žák je aktivní. Žák získává 

zkušenosti především prožitkem a k danému cíli směřuje, protože sám chce, má 

možnost svobodné volby metod a postupů při učení, přebírá vlastní 

zodpovědnost. Je podporován hravý přístup k jazyku, fantazie a představivost. 

Zařazuje se celostní učení, kde se vedle intelektových schopností rozvíjí též 

emoční inteligence, využívají se mezipředmětové vztahy, činnostní a 

projektová výuka. Uvedenými způsoby je dle Janíkové a kol. (2011) 

dosahováno pozitivní interakce mezi učitelem a žákem a celkové klima 

v procesu cizojazyčné výuky dobře působí na společnou práci (viz o metodě 

Respektovat a být respektován v kapitole 2.5.7). 

Výzkumně (Stuchlíková 2002; Prokešová 2001, Havlínová 1998) byl potvrzen 

též vliv emocí na poznávací procesy a motivaci žáků. Je dobré podporovat 

emoce jako překvapení, úžas, radost, nadšení, těšení se. Dále je jednoznačně 

užitečné propojování učiva s praktickým životem, zkušenostmi, prožitky, názory 

a nápady žáků – smysluplnost učení (Spilková a kol. 2005). 

Důležitost emocionální složky cizojazyčné výuky zdůrazňuje dle mého mínění 

rovněž Dunnová (2008), Scott a Ytrebergová (2004), když při cizojazyčné výuce 

kladou důraz právě na emoční ztvárnění různých cizojazyčných situací, ať už 

se jedná o předčítání, dramatizaci či hru. Tyto výše uvedené emocionální prvky 

jsou podle mě též hodně patrné např. ve výukové metodě Wattsenglish, ale 

i v jiných především přímých metodách mají dle mého soudu důležitý význam 

právě pro pozitivní podporu výuky cizího jazyka u žáků na prvním stupni. 

2.3 Vliv věku a neurobiologie na výuku cizích jazyků 

Působení věku 

Janíková a kol. (2011) soudí, že vliv věku na výuku cizích jazyků není úplně 

možné kognitivně vysvětlit, nicméně „věkové rozmezí mezi 6 - 10 lety je 

podle těchto autorů nejlépe predestinováno pro fonologickou oblast – 

výslovnost, intonaci a prozódii, morfologicko-syntaktické fenomény jsou 
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nejlépe osvojovány v prepubertálním období, naproti tomu osvojování jazyka 

za pomoci objasňujících pravidel je možné pouze poté, co byl systém 

mateřského jazyka zpracován a pevně uložen v mozku učícího se a ten je 

zároveň dostatečně motivovaný k tomu, aby pravidlům rozuměl a chtěl si je 

i zapamatovat.“ (Janíková a kol., 2011, s. 22) 

Janíková a kol. (2011) uvádí, že pokud si bilingvní jedinci osvojují dané jazyky 

již v raném dětství, aktivuje se jim v Brocově oblasti mozku pouze jedna síť 

nervových buněk, zatímco při osvojování jazyků v pozdějším věku se už 

v kortexu vytváří pro každý jazyk separátní síť. „Z neurobiologického 

hlediska je pro rané nebo pozdější osvojování jazyků rozhodující neuronální 

plasticita našeho mozku.“ (Janíková a kol., 2011, s. 23) 

Dle Janíkové a kol. (2011) dochází se změnami plasticity mozku k redukci 

možnosti vytváření nových spojení. Možnost vytvářet nová spojení přetrvává 

pravděpodobně do věku 18 let. Mozek je tudíž podle Janíkové a kol. (2011) 

otevřen osvojování jazyků pouze po určitou dobu. Proto je důležité vyslat 

včasný podnět k aktivaci těchto funkcí. „Čím více zkušeností děti během 

prvních let svého věku nasbírají, čím více podnětům budou vystaveny, tím 

větší bude jejich schopnost osvojit si jazyk.“ (Janíková a kol., 2011, s. 24) 

U separátně multilingvních jedinců, kteří si jazyky osvojují postupně, jsou 

podle Janíkové a kol. (2011) na mozek kladeny vyšší kognitivní nároky, 

při osvojování dalšího jazyka se postupuje na základě kognitivního 

uvědomování. 

Podle Pinterové (2006) je významné porovnání učení se mateřskému a cizímu 

jazyku, protože děti v mladším školním věku jsou stále v průběhu procesu 

učení se mateřskému jazyku. S ohledem na věk počátku výuky cizího jazyka 

jsou tyto dva procesy více či méně propojeny.  

Děti pochytí a naučí se druhý či cizí jazyk, když je to baví a když mohou 

pracovat ve smysluplném kontextu (Pinter 2006). 
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Dle hypotézy kritického období Erica Lenneberga (Critical Period Hypothesis, 

1967) je tvárnost mozku nápomocná učení se jazykům do puberty. Ačkoli 

bylo toto přesvědčení překonáno, zdá se, že existuje určité pozitivně citlivé 

období pro získání druhého jazyka, začnou-li se jej učit děti mladší 11 – 12 

let. Na druhé straně výzkumy u dětí mladších školních obzvláště z formálně 

neanglického prostředí nejsou tak výlučně pozitivní. Porovnáme-li ty, které 

začaly se studiem jazyka na prvním stupni s těmi, které začaly o něco později 

na druhém stupni, většina studií ukazuje, že se rozdíly mezi nimi v dosažené 

úrovni srovnávají kolem věku 16 let. Dle shrnutí doporučení Evropské unie 

z roku 1998 Christiane Blondinové a jejích kolegů se zdají být výhody mladších 

studentů oproti starším minimální. U mladších dětí existuje shoda v tom, že 

jsou citlivější na zvuky, rytmus nového jazyka a že je baví kopírovat nové 

zvuky a intonační vzory. Jsou také méně úzkostlivé a méně stydlivé. Celkově 

mohou strávit více času věnovaného jazyku ve srovnání s těmi, kteří začnou 

později. V dlouhodobém kontextu může mít toto delší období učení pozitivní 

účinky. Současně zpráva zdůrazňuje, že starší studenti využívají efektivnější 

strategie a zralejší abstraktní svět, mají jasnější smysl pro promluvu a co 

víc, lépe vědí, proč se chtějí učit nový jazyk. Dle zkoumání Davida Singletona 

bylo v r. 2001 též prokázáno, že s velkým nasazením je možné naučit se druhý 

jazyk a dosáhnout úrovně rodilého či téměř rodilého mluvčího dokonce 

i v dospělosti (Pinter 2006). 

Norimberská doporučení pro časnou výuku cizích jazyků  

Jak uvádí Chighini a Kirsch (2009) byla tato doporučení formulována 

v 90. letech 20. století, kdy Göethe Institut organizoval čtyři kolokvia 

pro zástupce 22 zemí. Ze setkání vyplynula následující odůvodnění pro časné 

započetí výuky cizích jazyků na primární škole: 

 „politicko-ekonomické odůvodnění“, kdy každé dítě zahájením výuky 

cizího jazyka na primární škole dostává šanci naučit se cizí jazyk a 

zároveň se tím vytváří prostor pro další cizí jazyky, např. různorodé 

jazyky vlastní země, ale i jazyky sousedů nebo dalších zemí; 
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 „kulturně-sociální odůvodnění“, kdy má časné započetí výuky cizího 

jazyka obecně pozitivní vliv na vytváření identity, nabízí pohled 

na společné i odlišné znaky kultur a relativizuje tak etnocentrické 

myšlení a otevírá možnost přijetí cizinců; 

 „psychologicko-pedagogické odůvodnění“ tkví dle závěrů kolokvií 

v tom, že primární škola pokládá základy všemu, co má smysl 

se ve společnosti učit, k tomu patří i cizí jazyky. Mimoto časná výuka 

cizích jazyků: 

- „využívá věku dětí odpovídající psychické i fyzické vlastnosti 

jako je zvědavost, touhu po poznání, potřebu komunikace, 

připravenost a schopnost k napodobování, stejně tak jako schopnost 

artikulace; 

- nabízí dítěti další možnost všestranně se rozvíjet; 

- podporuje pozitivní postoj dítěte vůči cizím jazykům; 

- dává dítěti možnost zabývat se cizím jazykem celostně; 

- obecně působí příznivě na učení.“ (Chighini, Kirsch, 2009, s. 11-

12)   

Chighini a Kirsch (2009) dále objasňují opodstatnění rozvoje tzv. druhého 

jazykového ega učením se cizího jazyka od časného dětství. A toto dokládají 

výsledky průzkumu z Vídně, kde bylo dotazováno 130 dětí, které se zúčastnily 

experimentu s angličtinou od 1. ročníku. 

„Zabývání se cizím jazykem od první třídy má pozitivní vliv na rozvoj 

tzv. sebekonceptu dítěte: 

- děti si dříve důvěřují, aby si povídaly ve skupině; 

- ve skupině, která má jiný názor, řeknou svůj vlastní názor; 

- i před jinou větší skupinou řeknou svůj vlastní názor; 

- raději si hrají s jinými dětmi, než aby samy poslouchaly hudbu či 

si četly knihu; 

- umí dobře vycházet s jinými lidmi a umí začít hovor; 

- snadno navazují kontakt s dětmi, které hovoří jiným jazykem; 
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- nemají strach, když se setkají s cizími lidmi a mají s nimi mluvit; 

- není pro ně problém oslovit neznámé dítě; 

- dívky vykazují celkově, ale i za podmínek tohoto školního 

experimentu, méně příznivé sebekoncepty než chlapci; 

- děti pracujících cizinců (ne s němčinou jako mateřským jazykem) 

vykazují méně příznivé sebekoncepty než srovnatelné rakouské 

děti.“ (Chighini, Kirsch, 2009, s. 14-15) 

Podle Pinterové (2006) nabízí představení nového jazyka dětem možnosti 

rozšíření jejich obzoru a probuzení raného nadšení a zvědavosti na jazyky. 

Děti, které vyrůstají v monojazykovém prostředí, se mohou setkat s novými 

kulturami a novými jazyky díky zkušenosti s programem výuky cizího jazyka 

na prvním stupni. Pro tyto děti má tato zkušenost zásadní důležitost 

při budování pozitivního přístupu k dalším kulturám a učení se jazykům 

obecně (Pinter 2006). 

Dvořáková (2011) připomíná formativní sílu řeči na vývoj jedince. Setkávání 

se dvěma cizími jazyky je ve Waldorfské škole považováno za zásadní již 

od první třídy právě pro rozvoj otevřenosti, flexibility, všestrannosti a 

tolerantnosti, což studium cizích jazyků nepochybně poskytuje. Dvořáková 

(2011) dále vysvětluje, že děti disponují při vstupu do školy ještě velkou sílou 

nápodoby, kterou je dobré využít pro osvojování různých textů s gramatickými 

strukturami i slovní zásobou. 

Výše uvedená zdůvodnění pro různé začátky výuky cizího jazyka autory 

Janíkovou a kol. (2011), Pinterovou (2006), Chighini a Kirschovou (2009) 

i Dvořákovou (2011) ukazují podle mého názoru na důležitost raného začátku 

výuky cizích jazyků jednak pro možnost delšího kontaktu a vstřebávání 

cizího jazyka, ale např. i pro rozvoj multikulturního povědomí o jiných 

národech – otevřenost okolí i světu a podporu vývoje tzv. jazykového ega 

majícího vliv na celkový rozvoj osobnosti dítěte. Možnost učení se cizímu 

jazyku však může podle Janíkové a kol. (2011) a Pinterové (2006) zůstat 
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otevřená i v pozdějším věku, vždy také dle mého záleží na míře motivace 

pro učení se cizímu jazyku. 

Vliv neurobiologie 

Podle Janíkové a kol. (2011) se na zpracování řeči významně podílí pravá 

hemisféra. Proto je dobré zařazovat do výuky cizích jazyků 

i tzv. interhemisferní výuku, která využívá především metod dramatické 

výchovy, např. přehráváním příběhů, do kterého je možné zapojit všechny 

žáky. Janíková a kol. (2011) zmiňuje zapojování co nejvíce smyslů jako 

klíčové v didaktice cizích jazyků. Multimodalitu si dle Janíkové a kol. (2011) 

uvědomoval už J. A. Komenský a dokonce už i řečtí rétoři, kteří využívali 

pro lepší zapamatování textů jednak obrazů, ale i vizuálních představ. Dnes 

se v podobném smyslu využívá např. paměťová mapa či metoda místa 

pro uchování faktů a pravidel, dále např. metoda akronym či rýmů. 

Při osvojování gramatických pravidel se podle Janíkové a kol. (2011) dále 

osvědčuje vytváření příběhů a prvků vizualizace znázorňováním např. formou 

hada či schodů. 

Janíková a kol. (2011) dokumentují důležitost multimodality i na základě 

výzkumů, kdy si pamatujeme: 

 „10% z toho, co jsme četli; 

 20% z toho, co jsme slyšeli; 

 30% z toho, co jsme viděli; 

 50% z toho, co jsme slyšeli a viděli; 

 70% z toho, co jsme sami řekli; 

 90% z toho, co jsme sami udělali.“ (Janíková a kol., 2011, s. 29) 

Podle mého názoru je výše uváděná tzv. interhemisférní výuka dobře patrna 

např. při výuce cizích jazyků ve Waldorfské škole, kde je zařazováno mnoho 

prvků dramatické výchovy i rytmizace a aktivace více smyslů s pak podle mě 

prolíná napříč víceméně všemi přímými metodami, např. při metodě TPR, 

Wattsenglish, pedagogickém využití hry, učení v pohybu i na stanicích 

viz kapitola 2.4.1. Tento způsob vícesmyslové aktivizace hraje dle mého soudu 
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významnou roli při výuce a vstřebávání cizího jazyka žáky na prvním stupni, 

má rovněž nezanedbatelnou pozitivně motivující roli.  

Rozdíly mezi chlapci a dívkami 

Podle Dunnové (2008) se mozky chlapců a dívek vyvíjí jinak, což „ovlivňuje 

i způsob, jakým si chlapci osvojují jazyk a jak ho používají. Smíšené třídy někdy 

chlapcům neposkytují dostatek prostoru, a tak mohou být zastíněni dívkami 

s jejich přirozenou schopností používat jazyk. Pokud malí chlapci mají svůj 

potenciál plně využít, potřebují občas zažívat jazyk jinak než dívky a jejich 

výsledky by neměly být s výsledky dívek srovnávány.“ (Dunnová, 2008, s. 9) 

Na druhou stranu tvrdí např. Chighini a Kirsch (2009), že dle výzkumu 

mimo jiné též ohledně rozvoje tzv. druhého jazykového ega při učení 

se cizímu jazyku může zabývání se cizím jazykem ovlivňovat také 

tzv. sebekoncept dítěte, přičemž dívky vykazují celkově, ale i za podmínek 

zmíněného školního experimentu, méně příznivé sebekoncepty než chlapci 

(viz též Působení věku výše v této kapitole 2.3). 

Učení se mateřskému jazyku – role vstřebávání a interakce 

Jak uvádí Pinterová (2006) je řeč matek k jejich dětem pomalejší a zahrnuje 

více opakování než běžná komunikace s dospělými. Používají různá 

zjednodušení a přizpůsobení jazyka tak, aby byl snazší pro porozumění dětí. 

Zjednodušená řeč obsahuje hodně opakování, pomalejší tok řeči, přehnanou 

intonaci a užívá vyšších hlasových poloh. Co se týče obsahu, tato řeč obsahuje 

aktuální témata pro děti jako rodina, domácí prostředí, hračky, zvířata, části 

těla a jídlo apod. 

Učitelé mohou povzbuzovat děti k experimentování s jazykem a užívat si jej 

jako takový. Pro učitele angličtiny dětí s různými mateřskými jazyky bude 

vždy užitečné porozumět více jejich jazykovému vývoji v jejich mateřském 

jazyce. Existují zajímavé paralely v jazykovém vývoji dětí v jejich mateřském 

a druhém či cizím jazyce. Učitelé angličtiny mohou využít obeznámenost 

s procesem učení se mateřskému jazyku. Je důležité vědět, co děti mohou a 
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rády dělají ve svém mateřském jazyce, protože učitelé na tom mohou šikovně 

stavět jejich znalosti druhého či cizího jazyka (Pinter 2006). 

V obeznámenosti učitele o tom, co děti mohou či rády dělají ve svém 

mateřském jazyce se dle mého názoru s Pinterovou (2006) shoduje Millerová 

(2011) v kapitole 2.5.5, když v desateru dobrého učitele zmiňuje důležitost 

toho, aby se učitel zajímal o zájmy svých žáků a vhodně jich při výuce cizího 

jazyka využíval. Podle mě hraje tento faktor zájmu o žáky při výuce cizího 

jazyka rovněž velmi klíčovou roli pro podporu jejich motivace k učení 

se jazyku. 

Podle Dunnové (2008) „používají malé děti ještě své individuální vrozené 

způsoby, jak se naučit rodný jazyk a brzy zjišťují, že stejně mohou postupovat 

i při učení angličtině.“ (Dunnová, 2008, s. 5) 

Chinghini a Kirsch (2009) spatřují jako důležité, že „jazyk není u dětí cílem, je 

to téměř vždy pouze prostředek něčeho dosáhnout: jídla, pití, pozornosti. 

Tento zprostředkovací aspekt přirozeného nabývání jazyka bychom měli 

využívat rovněž pro školní výuku jazyků a přibližovat k sobě dějová místa 

pro učení.“ (Chighini, Kirsch, 2009, s. 30) 

2.4 Metody výuky cizích jazyků 
Metody podle Choděry (2006) oživují učivo a jsou stimulanty ve výchovně-

vzdělávacím procesu. Metodou je specifický způsob činnosti učitele a žáka, 

kdy si žák s pomocí učitele rozvíjí vědomosti, dovednosti, návyky a 

schopnosti. „Metodou vedle toho rozumíme globální, generální přístup 

k vyučování – učení cizímu jazyku, základní lingvodidaktickou doktrínu, 

metodický směr. Nejčastěji jsou uváděny dvě protikladné metody – přímá a 

gramaticko-překladová.“ (Choděra, 2006, s. 92)  

V následujícím textu budou nejprve představeny metody přímé podporující 

podle mého relativně rychlý rozvoj cizojazyčné komunikace v běžných 

životních situacích a jejich různé varianty; následně pak uvedu metody 

nepřímé, které využívají konfrontaci s mateřským jazykem a rozvoj 
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cizojazyčných znalostí staví prioritně na pochopení gramatiky; následovat 

budou metody eklektické, které se snaží o propojení studia a pochopení 

gramatiky s následnou produkcí běžné komunikace a nakonec bude 

přiblížena možnost tzv. univerzální metody, zda by se dalo propojením využít 

všech dosavadních poznatků v didaktice cizích jazyků spojením do jedné 

metody. 

2.4.1 Metody přímé  

Pro přímé metody je dle Choděry (2006) charakteristická tendence k učivu 

z okruhu každodenních situací a běžného mluveného projevu. Přímé metody 

jsou založeny na komunikaci učitele a žáků v cílovém jazyce, často jsou 

přirovnávány k obdobě osvojování mateřského jazyka, avšak jak zmiňuje 

Choděra (2006), tento proces přímé metody je již řízený a záměrný na rozdíl 

od osvojování mateřského jazyka a cizí jazyk je pro žáka dalším 

dorozumívacím prostředkem, nikoli prvním. Choděra (2006) dále vyvozuje, že 

reálně čistě přímé metody neexistují, ale nachází se mezi nimi nepřeberné 

množství přechodných stupňů. 

Choděra (2006) objasňuje, že v nových přímých - inovačních a alternativních 

metodách se odrážejí vlivy sugestopedie, teorie her a činné školy spojené 

s projektovou metodou, dále pak teorie problémového vyučování jako jsou 

the Silent Way, the Total Physical Response, Community Language Learning, 

the Natural Approach, the Oral Approach a další. S výše popsanými metodami 

souvisí i uplatnění zásad Waldorfské školy. U všech těchto metod je kladen 

důraz na zaměření na žáka. Podle Choděry (2006) jsou aktivizující metody 

výuky cizích jazyků mimořádně náročné na zajišťování příslušných 

materiálních didaktických prostředků – učebních pomůcek i didaktické techniky, 

na přípravu učitele bezprostředně před hodinou a nakonec i na jeho psycho-

fyzickou kondici. 

Audio-linguální  a audiovizuální metoda 

Audio-linguální metoda pochází dle Choděry (2006) z USA, preferuje 

respektování specifik mateřského jazyka, dril a produkci a využitelná je též 

v intenzivních kurzech pro dospělé.  
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Podle Šiškové (<http://www.anglictinacilene.cz/index.php/cizi-metody/58-

metoda-drill>, 2013) vznikla tato metoda na základě potřeby naučit americké 

vojáky za druhé světové války rychle cizí jazyky, aby se mohli domluvit 

s cizinci.  Bylo důležité cvičit hlavně porozumění mluvenému slovu a vlastní 

mluvený projev. Jak uvádí Šišková (2013), zakládala se na přímé metodě a 

zároveň na behaviorismu, jenž tvrdí, že výsledkem častého opakování určitého 

podnětu je vytvoření si návyku. Ve výuce tedy dochází především k opakování 

vět v cizím jazyce a drilu. Podle Šiškové (2013) může být tato metoda účinná, 

avšak může rovněž docházet k mechanickému nahrazování slov bez většího 

myšlenkového úsilí nebo porozumění mluvenému. 

Audio-linguální metoda přispěla podle Jelínka (2011) rovněž k vývoji učebnic 

a jejím „podstatným rysem je důraz na mluvenou řeč reprezentovanou 

dialogickými replikami nacvičovanými na základě řízených reakcí typu 

‚reagujte podle vzoru’ s využitím zvukových nahrávek s pauzami.“ (Jelínek, 

2011, s. 5).  

Choděra (2006) dále uvádí ještě audiovizuální metodu, která pochází z Francie 

a upřednostňuje strukturální modely mluveného jazyka, běžné denní situace, 

audiovizuálie a produkci, své využití nachází též v intenzivních kurzech 

pro dospělé. 

Celostní učení 

Jak objasňuje Janíková a kol. (2011), celostní učení vychází z různých způsobů 

zpracovávání informací levou a pravou mozkovou hemisférou, kdy levá 

hemisféra zpracovává informace lineárně a analyticky, sekvenčně, symbolicky a 

verbálně a pravá hemisféra zpracovává informace holisticky, celostně, 

synteticky, intuitivně, simultánně, konkrétně, neverbálně.  

V celostně pojaté cizojazyčné výuce by podle Janíkové a kol. (2011) žáci měli 

mít možnost objevovat své možnosti a učitel by jim měl nabídnout 

propojování kognitivně intelektuální stránky s emocionální. K tomu 

se nabízí celá řada výukových metod a aktivit jako např. „meditační a relaxační 

cvičení, hraní rolí, aktivity zaměřené na získávání znalostí o sobě samém 

http://www.anglictinacilene.cz/index.php/cizi-metody/58-metoda-drill
http://www.anglictinacilene.cz/index.php/cizi-metody/58-metoda-drill


Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

26 
 

doprovázených hudbou, kreslením a pohybem, verbální a neverbální řečová 

cvičení apod.“ (Janíková a kol., 2011, s. 55) 

Cizí jazyky ve Waldorfské škole 

Waldorfská škola považuje dle Choděry a kol. (2000) za svůj základní úkol 

poznání individuálních možností a vloh žáka a jeho následný tělesný, duševní 

i duchovní rozvoj v odpovídajících podmínkách. „Od 1. ročníku se zde děti 

setkávají se dvěma cizími jazyky pro rozvoj dětské bytosti v oblasti cizích 

jazyků vedle kultivování jazyka mateřského. Pohled na dva cizí jazyky 

ve Waldorfské škole je širší, v rámci rozsáhlé péče o jazyk. Jazyk je vyučován 

rytmickou formou v říkankách, básničkách, písních, hrách a počítání 

s doprovodem rytmických či tanečních pohybů. Důležité je též každodenní 

vyprávění postupně pohádek, bajek, legend, starozákonních příběhů, pověstí a 

mýtů. Zařazuje se rovněž eurytmie jako pohybové znázorňování řeči. Žáci také 

hrají pravidelně divadlo, kdy aktivní formou předvádějí rodičům i veřejnosti, 

čemu se naučili, zpravidla v mateřském i cizím jazyce.“ (Choděra a kol., 2000, 

s. 99-98) 

Jak objasňuje Choděra a kol. (2000), je učení se cizímu jazyku ve Waldorfské 

škole založeno zprvu pouze na orálním učení, postaveném na rytmické 

produkci jazyka doprovázené výraznými gesty a pohyby, které děti spontánně 

napodobují a opakují. Je zde využíváno hodně „poslechu, rozhovorů, 

dramatizací, vyprávění, recitace, zpěvu, uplatnění komunikační hry, vše 

s užíváním nejrůznějších pomůcek včetně multimédií.“ (Choděra a kol., 2000, 

s. 99) Učebnice a sešity se v cizím jazyce ve Waldorfské škole začínají používat 

až od konce 3. či začátku 4. třídy, jedná se o přechod od prožívání cizího 

jazyka k poznávání cizího jazyka. Ve Waldorfské škole je dále kladen důraz 

na výběr textů, kde je důležitá jejich závažnost a působivost a pro lepší 

pronikání do významu a smyslu textů se obzvláště prosazuje memorování a 

učení se nazpaměť. Učitel pak zastává velmi zásadní roli vypravěče, který je 

schopen podporovat dětskou představivost. Celkově je výuka cizích jazyků 

ve Waldorfské škole považována za „výsostně humánní a humanizující 

konání.“ (Choděra a kol., 2000, s. 102) 
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Poezie, próza, písně a jazyková cvičení „jsou v prvních třech letech 

na Waldorfské škole hlavním stavebním materiálem cizojazyčné výuky. 

Jejich prostřednictvím si žáci spontánně osvojují pestrou slovní zásobu 

i gramatické struktury.“ (Dvořáková, 2011, s. 45) Jedná se zde především o to, 

aby se žáci pokusili vycítit smysl těchto textů, celkově je prožít. Učitel by 

rovněž měl dbát na to, „aby se prostřednictvím písní a říkanek už známá slovní 

zásoba a gramatika spíše opakovala a prohlubovala.“ (Dvořáková, 2011, s. 60) 

Jak objasňuje Dvořáková (2011), bývají ve Waldorfské škole vždy na začátku 

hodiny pro zklidnění a navození soustředění na cizí jazyk zařazovány různé 

průpovědi doprovázené zpravidla jednoduchými pohyby vyjadřujícími obsah 

i náladu. Průpovědi mají dále dle Dvořákové (2011) ztišující i sjednocující 

účinek a je možné je zařazovat i jako ukončení na závěr hodiny. Společná 

recitace vytváří pozitivní atmosféru spojení všech zúčastněných. 

Jako učebnice jsou ve Waldorfské škole dle Dvořákové (2011) využívány žáky 

vlastnoručně vyrobené tzv. epochové sešity. Ve výuce cizích jazyků se takový 

sešit objevuje ve třetí, čtvrté třídě. Většinou se zde kombinují zápisy textů, 

mluvnických pravidel i ilustrací spolu s domácími úkoly, cvičeními a slovní 

zásobou, upřednostňuje se zápis dle tematických celků. Čtení a psaní je, jak 

uvádí Dvořáková (2011), dále rozvíjeno od čtvrté třídy především s využitím 

textů, které žáci už dobře znají z předchozích let. 

Nad elektronická média je podle Dvořákové (2011) ve Waldorfské škole řazen 

živý jazykový kontakt, při naslouchání živé řeči je totiž rovněž klíčové 

napodobování fyzické činnosti mluvčího.  

Rytmus se ve waldorfské pedagogice ukazuje podle mínění Dvořákové (2011) 

jako zásadní jednak pro jasné signály pro žáky o průběhu vyučování, jednak 

pro rytmus prožívaný v cizím jazyce. Typická struktura vyučování cizího 

jazyka se skládá z části rytmické, výukové a vyprávěcí. „Z pohledu 

jazykového rytmus umožňuje a usnadňuje zapamatování, má tedy výrazný 

učební efekt. S tématem rytmu úzce souvisí i specificky waldorfský koncept 

tzv. dýchající výuky, tj. důležitost střídání fází produktivních činností, které 
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jsou zaměřeny navenek a jsou obvykle spojeny s využitím pohybu, s pozorným 

nasloucháním orientovaným dovnitř. Prakticky to znamená, že pohybové 

aktivity jako např. akční říkanky, prstové říkanky nebo hry by se měly střídat 

s klidnými fázemi, kdy jsou ve středu zájmu slova samotná, např. šeptání slov, 

opakování jednotlivých veršů.“ (Dvořáková, 2011, s. 52)  

Jak uvádí Dvořáková (2011), je důležitým nástrojem ve výuce cizích jazyků 

rovněž sborová práce, kdy se společně naslouchá a opakuje, nacvičují a 

procvičují se básně, písně, krátké dialogy i gramatické jevy. Sborová práce 

prospívá dle Dvořákové (2011) i zapamatování, zvláště při doprovodu 

pohybem, protože její účinek často doznívá i v bezděčném prozpěvování dětmi 

po výuce. 

Jsem přesvědčena, že principy výuky cizích jazyků ve Waldorfské škole 

zahrnují mnoho zásadních prvků pro pozitivní podporu výuky cizího jazyka 

na prvním stupni obecně, jsou to dle mého především prvky jasné struktury 

hodiny dané např. průpověďmi, říkankami, rytmem hodiny, který zahrnuje 

střídání fází aktivních i klidných pro dobré udržení pozornosti, významnou 

roli zde hraje i dramatizace příběhů a textů, propojení práce s cizím jazykem 

s pohybem – vícesmyslovou aktivizací. Taková aktivizace vystupuje pak 

podle mě i v dalších přímých metodách jako např. v činnostně zaměřené 

výuce, metodě TPR, Wattsenglish, učení v pohybu a na stanicích a dalších. 

Činnostně zaměřená výuka 

Janíková a kol. (2011) objasňují, že v činnostně pojaté výuce mají žáci 

dostatek příležitostí aktivně se zapojit při svém vzdělávání, projevovat se, 

získávat nové znalosti vlastní činností, řešit takové úlohy, které se podobají 

autentickým cizojazyčným komunikačním situacím. Toho je možné 

dosáhnout např. prostřednictvím komunikačních her. Janíková a kol. (2011) 

zdůrazňují přiměřenost uplatňování aktivizace žáka s využitím rytmizace, 

střídání činností různého typu: „produktivní a reproduktivní, mechanické/drilové 

a intelektuální nebo levohemisférové a pravohemisférové apod.“ (Janíková a 



Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

29 
 

kol., 2011, s. 57) Interakce ve výuce by pak měla probíhat jako neustálá 

výměna informací mezi učitelem a žáky a žáky navzájem. 

Metoda CLL (Community Language Learning – vyučování jazyku v komunitě) 

Jak uvádí Choděra a kol. (2000) vyjádřil tuto učební metodu její zakladatel 

Američan Curran jako propojení jistoty, pozornosti a agrese, uchování 

v paměti, reflexe a rozlišení. Podle cílů pak učitel využívá při metodě CLL 

následujících postupů: 

 překladu, kdy žák zašeptá větu v mateřském jazyce, učitel ji přeloží a 

žák pak větu opakuje v cizím jazyce; 

 skupinové práce, kdy učitel zadává skupinám žáků různé úkoly 

jako diskuze na dané téma, shrnutí myšlenek, vymyšlení příběhu, scénky 

apod.; 

 nahrávání, kdy si žáci nahrávají své cizojazyčné rozhovory; 

 transkripce, kdy si žáci přepisují nahrané hovory a tím procvičují a 

analyzují cizí jazyk; 

 rozborů, kdy žáci studují a analyzují cizojazyčné věty a soustředí 

se na užití různých gramatických jevů; 

 reflexe a pozorování, kdy žáci na základě sledování výuky vyjadřují své 

pocity, vztahy k ostatním; 

 poslechů, kdy žáci poslouchají monolog učitele obsahující jevy, které 

se vyskytly při výuce; 

 volné konverzace jak mezi žáky, tak i s učitelem obsahující dané učivo 

či vyjádření pocitů, které se vyskytly při výuce. 

Choděra a kol. (2000) popisují u metody CLL pět vývojových stádií, kdy 

v prvním stadiu žák imituje a prezentuje podle učitele, ve druhém stadiu 

začíná žák využívat jednoduché fráze a slovní zásobu. Ve třetím stadiu se pak 

žák začíná vyjadřovat v cizím jazyce samostatně, je podporován poslech 

s porozuměním, ve čtvrtém stadiu se žák vyjadřuje spontánně na různá 

témata a v pátém pak dochází ke zdokonalování a vybrušování jazykového 

vyjadřování. Těsná interakce mezi učitelem a žákem v metodě CLL působí 
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dle Choděry a kol. (2000) velmi motivačně. Je při ní však obtížné provádět 

postupnou stupňovanou prezentaci jazyka. 

Homolová (2011) předpokládá, že v následujících letech najde metoda CLL 

větší uplatnění i na prvním stupni, protože podstatou tohoto přístupu je 

integrace jazyka do obsahu i jiných předmětů jako např. matematiky 

či tělesné výchovy. Cizí jazyk se stane nejen cílem, ale také prostředkem 

k získávání vědomostí i v jiných předmětech. Výhodu metody CLL vidí 

Homolová (2011) rovněž v tom, že výuka jejím prostřednictvím je mnohem 

přirozenější a skutečné komunikativní situace vznikají přímo v průběhu 

hodiny a není třeba je vytvářet. „Angličtina se tak stává nástrojem komunikace.“ 

(Homolová, 2011, s. 15) 

Metoda komunikativní 

Mezi spíše přímé metody patří dle Choděry (2006) metoda komunikativní, 

kterou Rada Evropy prohlásila v roce 1982 za vhodnou pro výuku cizích jazyků 

a tvoří dnes konvenční paradigma. Choděra (2006) však dále uvádí, že 

dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky se připouští 

pestrost metod dle konkrétních podmínek výuky. V anglofonním světě 

existuje komunikativní metoda v různých podobách a začleňují se do ní 

i různé kulturologické aspekty. Choděra (2006) objasňuje, že komunikativní 

metoda pochází z Velké Británie, dává přednost fungování jazyka před jeho 

systémem a produkcí, má univerzální využití jak ve školách, tak v kurzech. 

Choděra (2006) dále vysvětluje, že cizojazyčná pseudokomunikace je forma 

řečových cvičení, autentická cizojazyčná komunikace učební je, když učitel 

komunikuje v cizím jazyce, ale patří sem i poslech rodilých mluvčích. 

Následuje autentická komunikace neučební, kdy se jedná o komunikaci 

v reálné praxi. 

Metoda učení se cizímu jazyku pomocí řešení úloh řečového typu 

se dle Janíkové a kol. (2011) vyvinula na základě potřeby co nejúčinněji 

propojit výuku cizího jazyka s jeho používáním v konkrétních životních 

situacích v reálném životě. Proto se tato metoda zaměřuje na úlohy 
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při neuvědomělém učení se cizímu jazyku a na jeho používání v mimoškolních 

situacích. Úlohy mají být dle mínění Janíkové a kol. (2011) příležitostí 

pro používání cizího jazyka, klíčový má být obsah sdělení, nikoli forma, úlohy 

se zaměřují na běžné každodenní situace a je možné je využívat pro rozvoj 

všech řečových dovedností, úlohy mají být stimulem pro kognitivní učení a 

mají jasně formulovaný očekávaný komunikativní cíl. 

Podle mého přesvědčení by rozvoj řečových a komunikativních dovedností 

žáků měl být ve výuce cizích jazyků prioritou v souznění s podobným 

postupem při nabývání vlastního mateřského jazyka, kdy se děti učí nejprve 

poslouchat, porozumět, vykonávat na základě porozumění jednoduchým 

pokynům různé úkoly a aktivity (též v souladu s metodami TPR, CLL, činnostně 

zaměřenou výukou, Wattsenglish a dalšími) a teprve následně dochází k vlastní 

jazykové reprodukci a produkci. Myslím si, že především u dětí 

předškolních a mladších školních by tento postup shodný s nabýváním 

mateřského jazyka měl být zachován právě pro jeho osvědčenost. 

 „Ve výuce cizímu jazyku je vždy lépe cvičit konverzaci při dialogu 

mezi studenty.“ (Chejnová, 2010, s. 151-153) Dle Chejnové (2010) vychází 

školní tradice v České republice spíše z kolektivismu, žáci nebyli zvyklí 

vyjadřovat vlastní názory, přílišný sklon k individualitě nebyl mnoho ceněn. 

Proto je procvičování konverzace důležité pro rozvoj individuality každého 

jednotlivce. 

 Z 30. celostátního semináře k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků 

vyplynulo dle Havelkové (2010), že v blízké budoucnosti by bylo dobré 

soustředit se na koncepční otázky učebnic spojující komunikativní orientaci 

jazykové výuky s účinným využitím mezipředmětových vztahů, s důrazem 

na všeobecné vzdělávací aspekty a se všestrannou kultivací osobnosti žáků. 

 „Role a přínos neverbální komunikace v rámci didaktiky cizích jazyků 

nejsou ještě dostatečně analyzovány; již nyní se ale ukazuje, že její cílevědomě 

řízená aplikace by mohla oživit hodiny výuky a motivovat studenty ve směru 

větší péče o řeč svého těla – s cílem vystupovat ve společnosti přesvědčivě, 
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zaujmout asertivní postoj a dále rozvíjet své profesní kompetence.“ (Kovářová, 

2009, s. 39-42) 

 Domnívám se, že přístupy Chejnové (2010), Havelkové (2010) a Kovářové 

(2009) ke komunikaci mezi žáky, ať už verbální, neverbální či dále s důrazem 

na všeobecnou kultivaci osobnosti žáků odpovídají dnešním trendům v jazykové 

výuce a jsou pro žáky užitečné a přínosné při rozvoji jejich jazykových 

schopností.  

Metoda TPR (The Total Physical Response – celková fyzická reakce těla) 

Choděra a kol. (2000) uvádí, že metoda TPR je připisována Američanovi 

Jamesovi Asherovi, jenž vycházel z podobných předpokladů jako Lozanov 

u sugestopedie. Východiskem je zde učení se mateřskému jazyku, vytváření 

zautomatizovaných jazykových vzorců prožitím běžných komunikačních 

situací, založených též na neverbální komunikaci jako jsou gesta, mimika a 

další formy fyzické aktivity. Choděra a kol. (2000) zmiňují rozdělení metody 

TPR na tři fáze, a to první, kdy žák nejprve reaguje na pokyny učitele v cizím 

jazyce neverbálně pouze tělem, ve druhé fázi pak žák napodobuje učitele 

formou drilu, ve třetí fázi se pak přechází k nezávislému ústnímu projevu. 

Asher vychází dle Choděry a kol. (2000) z porozumění, které předchází 

aktivnímu mluvenému projevu, primárně z poslechu, důležitosti obsahu výuky 

a minimalizaci stresu žáka při cizojazyčné výuce. 

Choděra a kol. (2000) uvádí imperativní drily, jež se odehrávají v určité 

posloupnosti: 

 „učitel vysloví příkaz a současně ho sám názorně předvede; 

 učitel zopakuje identický rozkaz a dá pokyn žákům, aby ho provedli 

současně s ním; 

 učitel vysloví stejný příkaz a žáci ho realizují sami; 

 učitel vnáší prvek novosti do této sekvence – zpravidla humorná 

varianta již známého příkazu vytvoří zdání nového, jiného příkazu, 

který opět realizují sami žáci; 
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 žáci čtou nahlas uvedené příkazy z tabule a zapisují si je (vnímání 

vizuální za doprovodné aktivity motorické); 

 pokud se žák cítí schopen vlastního projevu, může sám dávat tyto 

příkazy ostatním žákům; 

 předchozí aktivity mohou žáka jazykově vybavit natolik, že je schopen 

tvůrčí práce s jazykem, takže v této fázi lze výuku obohatit o motivující 

činnosti, převážně hravého (role-playing) charakteru.“ (Choděra a kol., 

2000, s. 69) 

Celkově dle Choděry a kol. (2000) dochází prostřednictvím metody TPR 

k navození pocitu klidu, jistoty i úspěšnosti, důležité je i začlenění fyzického 

pohybu, které je velmi motivující a napomáhá fixaci a napodobovací 

schopnosti, včetně vytváření asociací. Současně je však této metodě vytýkáno, 

že může vytvářet špatné návyky, když nevyslovené ústní reakce žáků zůstanou 

delší dobu neopravené. 

Jsem přesvědčena, že metoda TPR je pro žáky velmi motivující a aktivizující 

jednak pro prvotní neverbální reakce, tak i pro následnou řečovou komunikaci 

při napodobování učitele, ale i při přehrávání rolí a vlastním zažívání 

konkrétních situací. Podle mého zde u žáků dochází k velmi účinnému 

propojování levé a pravé mozkové hemisféry, k celostnímu prožitku 

cizojazyčné komunikační situace, kterou si pak žáci v důsledku toho mohou 

dlouhodobě zafixovat a následně dobře vybavovat. Samozřejmě je nutné 

se k daným cizojazyčným komunikačním situacím pravidelně vracet a 

opakovaně je procvičovat, upevňovat.  

Metoda Wattsenglish 

Na metodě the Oral Approach and/or Situational Language Learning 

(ústního přístupu a/nebo situačního jazykového vyučování) je založena metoda 

Wattsenglish, jak uvádí Watts a kol. autorů (2006). 

V následujícím popisu metody jsem vycházela z Wattse a kol. autorů (2006). 

Metoda Wattsenglish staví na základních principech jazykové výuky 

v předškolním věku, které lze jistě uplatnit i ve věku mladším školním.  Jedná 
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se o schopnost porozumět – děti rozumí základním významům mateřského 

jazyka dávno před tím, než jsou schopné samostatného projevu. Využití her a 

pohybu – využití přímých zážitků dítěte podporujících dětskou zvídavost a 

potřebu objevovat. Nepřímé učení – imitace hlasů z písniček a scének, 

napodobování postav z příběhů a jejich způsob vyjadřování. Rozvíjení 

představivosti – vytváření pohádkového prostředí, které děti naplno prožívají. 

Aktivace všech smyslů  - mateřský jazyk si dítě osvojuje prostřednictvím 

vícesmyslové motivace, stejně tak je dobré postupovat při předávání 

cizojazyčných dovedností. Střídání činností – děti se soustředí jen v rámci 

minut, proto musí být výuka živá a prostoupená hrou a pohybem. Upevňování – 

opakováním aktivit nacházejí děti potřebnou sebedůvěru. Individuální přístup 

– učitel musí věnovat v co největší možné míře individuální pozornost každému 

dítěti. Užití mateřského jazyka – při výuce může být buď důsledně užíván jen 

cílový jazyk, může však být účelně využíván i jazyk mateřský. V různorodých 

hodinách by měla vždy být uplatňována následující struktura: 

Obr. č. 1 Struktura vyučovací hodiny při uplatňování Wattsenglish metody 
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Pokud TPR aktivity nebo hry pro všeobecné procvičení ukážou nedostatky 

v osvojení jazykových struktur, slovní zásoby nebo při výslovnosti, proces 

se vrací zpět dle typu nedostatku k předchozím krokům, případně až na úplný 

počátek k opětovné prezentaci jazyka. 

Je zřejmé, že gramatické struktury cílového jazyka nelze dětem přiblížit slovním 

vysvětlením. Jazyk je třeba budovat jako přirozený komunikační systém. 

Z tohoto důvodu gramatická část neobsahuje gramatická pravidla. Gramatické 

principy jsou uváděny pouze ve formě struktur a frází. Zatímco v rámci jedné 

úrovně lze pořadí jazykových struktur volit, pořadí úrovní je dané, postupuje 

se od jednoduššího ke složitějšímu a od konkrétního k abstraktnímu. 

Myslím si, že citlivým propojováním jednotlivých struktur metody 

Wattsenglish na základě uvážení aktuální situace, individuálních potřeb žáků 

a prostředí, lze odpovídajícím způsobem dosahovat požadovaných cílů 

ve výuce cizích jazyků pro dané mladší školní žáky. Metoda Wattsenglish je 

dle mého názoru úzce propojena s metodou TPR a dále se pak podle mě 

prolíná s dalšími přímými metodami jako např. s audio-linguální a 

audiovizuální metodou, celostním učením, cizími jazyky ve Waldorfské škole, 

ale i s činnostně zaměřenou výukou, komunikativní metodou, the Natural 

Approach, the Oral Approach and/or Situational Language Learning, učení 

v pohybu a dalšími. 

Pedagogické využití hry 

Chighini a Kirsch (2009) kladou při výuce cizích jazyků rovněž důraz 

na využití hry, která podle nich může: 

 „nahrazovat praktické zkušenosti a přinášet nepřímé učební efekty; 

 slouží k získávání a upevňování dovedností; 

 přispívá k získávání a ukládání informací. Informace se pořizuje 

k případnému pozdějšímu využití; 

 vyžaduje vynaložení energie, např. energii na látkovou výměnu. 

Vynaložení energie nepřináší žádný bezprostřední užitek. Případný další 

užitek je spíše nepřímý a náhodný; 
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 není principielně bezúčelná. Z modelu vynaložená energie – užitek 

vyplývá z určitých forem hry dlouhodobě zaměřený nepřímý záměr.  

Při hře jsou volně použity instinktivně spuštěné způsoby chování.“ (Chighini, 

Kirsch, 2009, s. 42) 

 

Zastávám ten názor, že hra má mít ve výuce cizích jazyků na prvním stupni 

vždy své místo jako aktivující a pozitivně motivující faktor, kdy žáci 

využívají cizí jazyk jako prostředek ke hře jakoby mimochodem, a tím pak 

dochází k účinnému vstřebávání cizího jazyka. 

Projektová metoda 

Žáci si podle Janíkové a kol. (2011) v projektové metodě nejen rozvíjí svou 

schopnost cizojazyčné komunikace, nýbrž mají díky ní i příležitost k rozvoji 

klíčových kompetencí. Projektová metoda v sobě propojuje myšlenky 

činnostního, celostního i autonomního učení a rovněž učení se jazykům pomocí 

úloh řečového typu. Jak uvádí Janíková a kol. (2011) dochází zde k podpoře 

jednak běžných komunikativních situací, ale i podpoře sebevědomí žáků, 

protože mají možnost se do výuky cizího jazyka zapojit dle svých 

individuálních možností, odhalit i kulturní zvláštnosti země daného jazyka a 

tím se rychleji sami rozvíjet, protože svým podílem na rozhodování 

o procesu učení a odpovědnosti za výsledek mají také lepší motivaci. 

Projektová metoda v sobě podle mého názoru propojuje rovněž prvky 

autonomního učení, protože žáci mají možnost podílet se na rozhodování 

v daných cizojazyčných učebních situacích, je na ně kladena odpovědnost a tím 

podle mě také dochází k pozitivní motivaci v přístupu k cizímu jazyku. 

Sugestopedická metoda 

Sugestopedická metoda dává dle Choděry (2006) přednost neuvědomovaným 

procesům, infantilizaci, potlačení inhibičních bariér, využití hudby, 

produkci. Své uplatnění nachází hlavně v intenzivních kurzech pro dospělé. 

Podle Choděry a kol. (2000) staví sugestopedie dle svého zakladatele Georgie 

Lozanova, bulharského psychiatra a neurofyziologa, na poznání mozkových 
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hemisfér, na souhře a aktivizaci pravé i levé mozkové hemisféry s využitím 

uspořádání učebního prostředí, hudby a autoritativního chování učitele. 

Důraz je tedy kladen na specifickém uspořádání prostředí pro výuku 

pro navození relaxační atmosféry, následně pak učitel čte či recituje 

cizojazyčnou pasáž v rytmu hudby a žáci sledují text ve svých učebnicích 

spolu s překladem. Tím dochází dle Choděry a kol. (2000) k současné vizuální 

i auditivní percepci, prokládané chvílemi ticha, což pomáhá žákům v aktivizaci 

a nácviku cizího jazyka. Texty jsou smysluplné, poutavé, motivující, 

optimisticky laděné a emocionálně působivé. Vše směřuje k pozitivním 

emocím, stavu uvolněnosti mysli a tím dobrému vnímání cizího jazyka. 

Dle mého soudu je sugestopedická metoda díky svým specifickým 

požadavkům na učební prostředí a situaci využitelná spíše pro starší žáky 

či dospělé, pro mladší školní žáky se podle mě až tak nehodí, protože 

pro vstřebávání jazyka vyžaduje určitou metodicky danou disciplínu při výuce, 

motivace k ní se dle mého názoru předpokládá už automaticky. 

The Natural Approach (Přirozený přístup) 

Jak uvádí Choděra a kol. (2000) metoda the Natural Approach vychází 

z přirozeného způsobu osvojování si mateřského jazyka v autentickém 

prostředí. Vychází se z psychologického předpokladu, že cizojazyčný žák je 

na začátku procesu učení se cizímu jazyku ve fázi dítěte učící se mateřský 

jazyk, a proto je vhodné podobné podmínky respektovat a uplatňovat 

v praxi. Koncepci the Natural Approach formuloval Tracy Terrell, učitel 

španělštiny, který vycházel z integrace přirozených postupů a vědecky 

i empiricky ověřených psychologických paralel do výuky cizích jazyků. 

Dle Choděry a kol. (2000) klade tato metoda důraz na recepci a emocionální 

připravenost k výuce, porozumění. Jazyk je považován za komunikační 

prostředek, „primární je slovní zásoba a sdělení, komunikace, gramatika je 

sekundární.“ (Choděra a kol., 2000, s. 92) the Natural Approach je založen 

na hypotéze osvojování a učení, kdy osvojování cizího jazyka vychází 

z přirozeného způsobu vývoje mateřského jazyka u dítěte, přičemž dochází 

nevědomě a neuvědoměle k neustálé expozici danému jazyku - k porozumění, 
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imitaci a smysluplné komunikaci a učení je naopak uvědomělé a vědomé, 

vytváří se při něm znalosti o pravidlech daného jazyka. Další je hypotéza 

přirozeného pořadí, kdy osvojování především gramatiky má stejně 

jako v mateřském jazyce předvídatelné pořadí. Hypotéza jazykového vkladu 

poukazuje na důležitost vystavení cizímu jazyku, aby žák dostal vstupní materiál 

i v určitém pořadí. Poslední „hypotéza afektivního filtru reflektuje emocionální 

složku žákovy osobnosti, a to jeho zákony, restrikce a blokády, s nimiž je učení 

cizímu jazyku spojeno.“ (Choděra a kol., 2000, s. 93) Tyto výše uvedené 

hypotézy je možné sumarizovat následovně: 

 „je třeba prezentovat co nejvíce srozumitelného jazykového materiálu; 

 cokoli napomáhá porozumění, je důležité. Užitečné jsou vizuální 

pomůcky, neboť přispívají k narůstání slovní zásoby, která je 

pro komunikaci přednější než gramatika; 

 jádro výuky by mělo spočívat v poslechu a čtení, mluvení by se měl 

dát čas, aby přišlo samo; 

 pro snížení afektivního filtru by se měla práce žáka soustředit kolem 

smysluplné komunikace spíše než na jazykové prostředky. Učení 

by mělo být zajímavé, a tak přispět k celkově uvolněné atmosféře 

výuky.“ (Choděra a kol., 2000, s. 93) 

The Natural Approach se podle Choděry a kol. (2000) snaží o přenos 

reálného světa do učebny s pomocí všech dostupných pomůcek, jako jsou 

např. obrázky, plakáty, autentické texty, fotografie, mapky a další. Tak je 

dosahováno přímého propojení s reálným světem, s každodenními situacemi, což 

přirozeně podporuje motivaci žáků. Žák by měl v této metodě procházet 

třemi stadii, a to v prvním tzv. předprodukčním by měl mít žák možnost 

prokazovat své porozumění neverbálními prostředky, např. prostřednictvím 

techniky TPR. Ve druhém stadiu tzv. rané produkce žák jednoduše reaguje 

na otázky jednotlivými slovy, frázemi či krátkými větami v běžných 

každodenních situacích. Ve třetím stadiu tzv. počáteční řeči žák již 
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komunikuje složitějším způsobem opět v běžných situacích, učí se vyjadřovat 

základní jazykové funkce, postoje apod. (Choděra a kol., 2000, s. 96). 

Metoda the Natural Approach se podle mě prolíná napříč mnoha přímými 

metodami a patrně nejvíce se shoduje s metodou TPR ve sledování struktur 

postupu cizojazyčné výuky, a to tzv. předprodukčním obdobím, kdy žák 

po vystavení prezentaci jazyka prokazuje neverbálně porozumění, ve druhém 

stadiu dochází k produkci jednoduchých reakcí – drilu a ve třetím stadiu 

k vlastní jednoduché komunikaci – obecnému procvičování.  

The Oral Approach and/or Situational Language Teaching (Ústní přístup 

a/nebo Situační jazykové vyučování) 

Principy této metody byly podle Choděry a kol. (2000) formulovány britskými 

lingvisty Haroldem Palmerem A. S. Hornbym, kdy hlavní aktivitou ve výuce 

by mělo být orální procvičování struktur v běžných komunikačních 

situacích. Didaktické postupy této metody jsou následující: 

 „Výuka cizího jazyka začíná jazykem mluveným. Ústní prezentace 

učiva předchází před seznámením v psané podobě; 

 jazyk učebny je jazyk cílový; 

 nový jazyk je předváděn a procvičován situačně; 

 prezentace slovní zásoby slouží k pokrytí slovní zásoby nutné k chodu 

hodiny; 

 gramatika je gradována tak, aby jednoduché předcházelo 

před složitým; 

 ke čtení a psaní se přistupuje až tehdy, když má žák osvojenu určitou 

úroveň slovní zásoby a gramatiky.“ (Choděra a kol., 2000, s. 87) 

Tento způsob výuky metody the Oral Approach and/or Situational 

Language Learning se zaměřuje na „1. získávání vědomostí, 2. fixování 

těchto vědomostí v paměti opakováním a 3. užívání nabytých vědomostí 

v praxi.“ (Choděra a kol., 2000, s. 90) Gramatiku se žáci učí induktivně, 

význam slov a frází žáci vyvozují z jejich užití v různých situacích. Žáci 

nejprve imitují učitele, poté sami tvoří shodné věty, k tomu je využíváno 
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mnoho vizuálních i fyzických podnětů. Postupuje se vždy po jednom 

gramatickém jevu, který je prezentován jen verbálně, ke čtení a psaní 

se přistupuje až po úspěšném ústním zvládnutí. „Cílem je naučit žáka prakticky 

a přesně ovládat všechny čtyři řečové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a 

psaní.“ (Choděra a kol., 2000, s. 90) 

Jak již bylo zmíněno výše, jsem přesvědčena, že metody TPR, Wattsenglish, 

the Natural Approach i the Oral Approach and/or Situational Language 

Learning spolu svými hlavními principy zásadními pro výuku cizího jazyka 

velmi úzce souvisejí, dokonce se podle mě i prolínají a zřejmě i zcela 

překrývají. Všechny tyto metody se totiž dle mého shodují na získávání 

vědomostí – prezentaci jazyka, fixování dovedností – drilu, užívání 

vědomostí – obecnému použití, což má podle mě dobrý vliv na efektivní 

výuku cizího jazyka na prvním stupni. 

The Silent Way (Tichá metoda/Metoda tichého způsobu) 

Tato metoda vychází dle Choděry a kol. (2000) z předpokladu, že učitel by měl 

v cizojazyčné výuce spíše mlčet a mluvit by měl především žák. Zakladatel 

této metody, Caleb Cattegno, vychází ze stavu mysli dítěte při učení 

se mateřskému jazyku. Metoda the Silent Way klade důraz na učení 

doprovázené reálnými objekty a předměty, podporu objevování a tvoření při 

učení se cizímu jazyku a řešení problémů v cizojazyčných situacích. Choděra a 

kol. (2000) objasňují, že metoda the Silent Way využívá ve výuce speciální 

tyčky v různých barvách i délkách, slovní tabule, karty a další auditivní a 

vizuální pomůcky. „Barevné tyčky slouží k přímé asociaci slov a struktur 

s významem v cílovém jazyce, aniž by žáci používali překlad.“ (Choděra a kol., 

2000, s. 80) 

Podle Choděry a kol. (2000) vychází metoda the Silent Way z kombinace 

jazykových prostředků a řečových dovedností. Základní vyučovací jednotkou 

je věta, prolíná se gramatika i související slovní zásoba, kdy je nejdůležitější 

tzv. funkční vrstva obsahující nejběžnější a nejdůležitější slova cizího jazyka, 

další vrstva obsahuje výrazy vztahující se ke každodennímu životu a kultuře 



Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

41 
 

cizího jazyka a třetí vrstva se zaměřuje na komunikaci již náročnějších 

myšlenek. Metodě je dle Choděry a kol. (2000) vytýkána nedostatečná možnost 

imitace jako přirozená součást výuky cizího jazyka. 

Zastávám ten názor, že kombinace jazykových prostředků a řečových 

dovedností je určitě při výuce cizího jazyka přínosná, avšak stejně jako 

Choděra a kol. (2000) se domnívám, že při výuce cizího jazyka je rovněž třeba 

dostatek správného jazykového příkladu učitele žákům, aby mohlo probíhat 

podle mě pro výuku cizího jazyka důležité „ponoření se“ do jazyka, jeho 

absorbování. 

Učení v pohybu 

Müllerová a Schminderová (2009) vysvětlují, že „při učení v pohybu probíhá 

současně kognitivní učení i pohyb. Pedagogové plánovitě a cíleně vybírají a 

využívají formy učiva v pohybu dle učební látky různých předmětů. Záměr 

učení v pohybu spočívá v podpoře sociálního spolubytí, radosti z učení a 

schopnosti koncentrace. 

Nastavení hlavních cílů je následující: 

 zpřístupnění dodatečného informačního kanálu s využitím pohybu, 

 optimalizace zpracování informací v mozku lepším zásobením kyslíku 

a cukry.“ (Müller, Schminder, 2009, s. 8) 

Podle Müllerové a Schminderové (2009) „jsou jako učební kanály především 

využívány akustické a optické analyzátory. Díky ‚pohybovému smyslu’ 

(kinestetický analyzátor), jehož receptory jsou rozvedeny po celém těle 

ve svalech, šlachách, vazech a kloubech, může žák získat dodatečné informace 

k předmětu učení. Následující možnosti se nabízí ve spojení s konkrétním 

učivem: 

 tělem zobrazovat způsob psaní slov či řečové struktury v prostoru; 

 zažít a vyzkoušet si řeč pohybovým vyjádřením; 

 viděné či slyšené vyjádřit či sdělit pohybem; 
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 každodenní situace představit propojené spontánně s pohybem, 

např. nakupování, jídlo a pití, volný čas; 

  vyjádřit pohybový záměr společně prostřednictvím cizí/druhé řeči, 

např. pohybové hry, chvilky pro oživení, fáze uvolnění.“ (Müller, 

Schminder, 2009, s. 8) 

 Jak uvádí Müllerová a Schminderová (2009), „již pohyb o minimální intenzitě, 

jako chůze prostorem, povzbuzuje prokrvování mozku. Tím probíhá lepší 

zásobení kyslíkem a glukózou, což vede k optimalizaci zpracování informací. 

Dále pak fyzické komponenty přispívají k větší radosti z učení. Následující 

formy pohybu se hodí k propojení učení a pohybu, dalekosáhle nezávisle 

na obsahu učiva: 

 pohybem signalizovat souhlas či nesouhlas k ústním řečovým vyjádřením; 

 hodem míče upevňovat gramatická pravidla, významy slov; 

 při chůzi v prostoru 

- vézt monology či dialogy; 

- řešit úlohy 

- získat informace, např. o cestě, pohybové hry; 

- zapamatovat si psanou formu a na místě ji zapsat, poté porovnat; 

 vyměňovat si místa a při tom si upevňovat gramatická pravidla 

nebo slovní zásobu; 

 zaujímat různé pracovní pozice při poslechu textu.“ (Müller, Schminder, 

2009, s. 11) 

Učení na stanicích 

Gentziková (2009) je toho názoru, že „učení na stanicích je dobrá možnost, jak 

kombinovat různé formy procvičování dohromady a oslovovat zcela rozdílné 

učební typy. Žáci zde mají možnost, samostatně a kreativně pracovat 

v malých skupinách na jednotlivých stanicích, přičemž učitel přebírá 

podpůrnou roli poradce. Žáci si tím, že zpracovávají úlohy na stanicích 

ve skupinách, mohou vzájemně pomáhat (sociální učení). Efekt učení je 
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při využití stanic mimořádně vysoký, protože se žáci věnují jednomu tématu 

samostatně, intenzivně a různorodými způsoby.“ (Gentzik, 2009, s. 30) 

Gentziková (2009) objasňuje, že, „aby se žákům usnadnila pozdější práce 

na stanicích, měli by být vtaženi již do přípravy. Pro to hovoří jeden didaktický 

a jeden praktický argument: jednak se žáci seznámí s tématem a formami 

procvičování, což usnadní pozdější práci na stanicích. A jednak tím odeberou 

učiteli část práce s vyhotovením materiálů a přispívají tak svými rozdílnými 

schopnostmi a zájmy sami k pracovnímu procesu. Protože jsou slovní zásoba a 

řečové struktury pravděpodobně známy jen částečně, měly by být každopádně 

při výuce předem objasněny. Výroba materiálů je vhodný prostředek 

k obeznámení s nimi. Pod vedením učitele vyhotovují žáci slovní a obrazové 

karty pro jednotlivé stanice. Do jaké míry musí učitel tento přípravný proces 

řídit a jaké má dávat pokyny (volba slov, ztvárnění, materiál) závisí na té které 

třídě, jazykové úrovni žáků a samozřejmě na učebním cíli.“ (Gentzik, 2009, 

s. 30) 

Jsem toho názoru, že výše uvedené německé zkušenosti Müllerové, 

Schminderové (2009) a Gentzikové (2009) jednoznačně ukazují na důležitou 

roli fyzického pohybu při učení se cizím jazykům, protože zde podle mě 

rovněž dochází k vícesmyslové aktivaci a tím i efektivnějšímu vstřebávání 

cizího jazyka stejně jako např. u metody TPR, Wattsenglish, the Natural 

Approach, pedagogické využití hry a dalších. 

2.4.2 Nepřímé metody 

Nepřímé metody charakterizuje Choděra (2006) jako postupy, kdy je cizí jazyk 

neustále konfrontován s mateřským a jazykové jednotky jsou teoreticky 

i gramaticky vysvětlovány a komentovány. 

Gramaticko-překladová metoda 

Gramaticko-překladová metoda pochází z Německa, a jak uvádí Choděra, 

(2006) upřednostňuje jazykový systém před jeho fungováním a recepci, 

využitelnost nachází na školách všech stupňů. 
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2.4.3 Eklektické metody 

Uvědoměle praktická metoda 

Uvědoměle praktická metoda má svůj původ v Rusku a podle Choděry (2006) 

spojuje pravidla s činností, postupuje od teorie k praxi, zaměřuje 

se na recepci i produkci, využitelná je na školách všech stupňů. 

Zprostředkovací metoda 

Je „někdy chápána jako kompromis mezi gramaticko-překladovou a audio-

linguální metodou.“ (Choděra, 2006, s. 100) Původem je z Německa a preferuje 

vyváženost s akcentem na fungování, recepci i produkci, uplatňuje se na 

školách všech stupňů. 

Dle Dunnové (2008) může být při představování nového jazyka či témat 

někdy důležité použít rychlý překlad, což je možné např. šeptem a vzápětí 

pokračovat opět v angličtině. 

Uvažuji-li nad nepřímými a eklektickými metodami, docházím k tomu názoru, 

že jsou spíše vhodnější pro starší školní věk, dospívající a dospělé, protože 

v tomto věku je již z pohledu žáků na cizí jazyk jistě přínosné začít cíleně 

uvažovat i nad gramatickými souvislostmi mateřského i cizího jazyka 

pro lepší pochopení, vyvozování pravidel, usnadnění tvoření slov, vět a delších 

větných celků a struktur. Opět však chápu všestranný cizojazyčný rozvoj žáků 

s důrazem na schopnost promlouvat, komunikovat, reagovat v cizím jazyce 

adekvátně daným situacím. Dunnová (2008) však dle mého názoru vnáší 

do těchto metod zajímavý a jistě přínosný a využitelný nápad překladu 

šeptem v průběhu práce s cizím jazykem a pak opětovné přejití do cizího 

jazyka už s malými dětmi. 

2.4.4 Univerzální metoda 

Odpovědí na otázku, zda existuje univerzální metoda, je vyjádření, že vše 

závisí na „paradigmatu didaktiky cizích jazyků v daném okamžiku – 

strategii učení žáků“. (Choděra, 2006, s. 103) Dále pak Choděra (2006) 

vysvětluje, že univerzální metoda současně neexistuje a existuje. Existuje 

proto, že současný systém dospěl k určitému paradigmatu a neexistuje proto, že 
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toto paradigma je více či méně modifikováno zásahy proměnných v podobě 

různých situací a podmínek. 

Homolová (2011) zmiňuje Larsen-Freemana, který jako trend ve výběru metod 

cizojazyčné výuky vidí důležitost ve volbě z existujícího, co přináší v dané 

situaci, společnosti a prostředí pozitivní výsledky. Každý učitel 

si dle Homolové (2011) vytváří vlastní vyhovující metodu kombinací metod 

na základě své sebereflexe a sebehodnocení. 

Jsem toho názoru, že učitel cizích jazyků by se měl neustále sebevzdělávat 

v metodologii výuky cizích jazyků a disponovat aktuálním přehledem 

možností pro výuku. Jak se vyvíjí společnost a s ní i žáci je podle mého 

důležité reflektovat i ve výuce cizího jazyka právě aktualizováním a 

využíváním dostupných metod s ohledem na dané prostředí, žáky a jejich 

individuální potřeby ve výuce cizího jazyka i na vlastní osobnost učitele. 

Učitel by si pak z aktuálních nových metod měl vždy vybírat metody jemu 

blízké, se kterými je sám schopen souznít a následně je uplatňovat 

odpovídajícím způsobem v souladu s požadovanými cíly cizojazyčné výuky. 

Rozumnost ve výběru vhodných metod v cizojazyčné výuce spočívá dle mého 

i v tom, že učitel i nadále využívá přiměřeným způsobem již osvědčené 

metody, byť s prolínáním s metodami novými. 

2.5 Hlavní faktory ovlivňující cizojazyčné vyučování 
V následující kapitole popíši hlavní faktory mající dle mého názoru zásadní vliv 

na výuku cizích jazyků. Zaměřím se na cíle, očekávání, učivo, zásady, řízení 

i efektivnost výuky, zmíním rovněž kvalifikaci učitelů, aktuální trendy a 

současné výzvy pro výuku cizích jazyků. 

2.5.1 Cíle cizojazyčného vyučování 

Choděra (2006) vyvozuje, že v cizojazyčném vyučování má smysl rozlišovat cíl 

jazykový, vzdělávací a výchovný. Primární je však cíl jazykový, ostatní jsou 

cíli doprovodnými. „Komunikativní dovednosti, v nichž jazykový cíl spočívá, 

jsou průmětem dichotomie jednak „zvuková řeč – psaná řeč“, jednak „produkce 

(výdej informace) – recepce (příjem informace)“. (Choděra, 2006, s. 76) 
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U poslechu je podle Choděry (2006) dobré rozlišovat na orientační, selektivní, 

letmý a detailní poslech. Poslech lze dělit též na přímý, kdy je přítomen mluvčí 

a nepřímý, což jsou poslechy hovorů, rozhlasu, záznamů apod. Poslech je 

nástrojem sebekontroly ústního vyjadřování, tedy mluvení, které může mít 

též podobu mluveného projevu či hovoru. Mluvení je tedy spjato 

s poslechem, ale i s psaním a čtením. Pro mluvení existuje dle Choděry (2006) 

velká motivační síla, která vyniká nad ostatní komunikativní dovednosti. Mezi 

další jazykové cíle patří čtení, které je možno dělit na orientační, selektivní, 

letmé či detailní. Jako poslední komunikativní dovednost uvádí Choděra (2006) 

psaní, které je protějškem jednak čtení, jednak mluvení. Psaní může mít 

podobu reprodukce – záznamy, opisování apod. a produkce – např. dopisy a 

další dokumenty. Choděra (2006) zmiňuje vedle komunikativních dovedností 

v jazykovém cíli ještě dovednosti pomocné jako je manipulace se slovníky 

při čtení, s ní spojený odhad smyslu textu, může zde být jmenováno 

i překládání, tlumočení, ale i reproduktivní dovednosti jako je zpěv či básně 

nebo dovednosti jako prostředek nácviku, a to diktáty či hlasité čtení.  

„Proti cílům stojí prostředky. Mají podobu učiva a metod. Učivo tvoří 

obsahový aspekt prostředků, metody formální. Cíle a prostředky rovným 

dílem závisejí na podmínkách – časových, věcných, organizačních, 

technických aj.“ (Choděra, 2006, s. 80-81) 

Jak uvádí Dvořáková (2011), děti disponují v prvních sedmi letech zvýšenou 

schopností nápodoby, kterou je možné udržet zhruba až do devátého roku, je-li 

cizí jazyk prezentován především s důrazem na oblast citovou a smyslovou. 

„V dalším sedmiletí dochází k uvolňování tzv. éterických sil, díky čemuž 

postupně ubývají síly nápodoby a objevují se nové schopnosti představivosti a 

paměti. V této fázi je vhodné jazykové vyučování plné herních, pohybových a 

uměleckých činností spolu s hojností citových prožitků, což pomáhá získat 

pozitivní vztah k cizímu jazyku.“ (Dvořáková, 2011, s. 28) V prvním období 

převládají tedy dle Dvořákové (2011) ve Waldorfské škole cíle prožitkové – 

děti si postupně uvědomují odlišnost, zvukomalebnost a poetičnost nového 

jazyka, k porozumění dochází velmi spontánně a emotivně, děti nový jazyk 
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hlavně vstřebávají, nasávají. Dalším cílem je „utváření tolerantních postojů 

vůči jiným národnostem a kulturám.“ (Dvořáková, 2011, s. 29) 

„Cíle waldorfské pedagogiky zohledňují všechny důležité parametry, 

považované v moderní metodice za realistické pro žáky ve věku 6 - 11 let. Je to: 

 příprava v oblasti psychologické (s důrazem na motivaci k učení 

se cizím jazykům); 

 příprava v oblasti jazykové (s důrazem na jazykové uvědomění); 

 příprava v oblasti kulturní (s důrazem na multikulturalitu).“ 

(Dvořáková, 2011, s. 30) 

Domnívám se, že tyto výše zmíněné cíle uváděné Dvořákovou (2011) jsou 

ve shodě s cíli Norimberských doporučení pro časnou výuku jazyků 

(viz kapitola 2.3 – Působení věku), které za důležité považují rovněž 

tzv. politicko-ekonomické odůvodnění pro vytváření prostoru učit se cizí 

jazyk – Dvořáková (2011) toto označuje jako přípravu v oblasti jazykové. 

Dále se v Norimberských doporučeních objevuje kulturně-sociální odůvodnění 

především pro vytváření identity a možnost přijetí cizinců, což Dvořáková 

(2011) vnímá jako přípravu v oblasti kulturní s důrazem na multikulturalitu 

a v neposlední řadě se v Norimberských doporučeních ukazuje psychologicko-

sociální odůvodnění pro smysluplnost učení se cizím jazykům, což dle mého 

Dvořáková (2011) vidí jako přípravu v oblasti psychologické s důrazem 

na motivaci k učení se cizím jazykům. 

Primární jazykový cíl, všechny jeho výše uvedené složky – poslech, mluvení, 

psaní i čtení je dle mého mínění důležité rozvíjet pokud možno v rovnováze a 

rovněž způsobem odpovídajícím dané věkové skupině žáků a jejich 

dosavadním získaným znalostem a dovednostem i v mateřském jazyce. 

Obecně by podle mne mělo platit, že nejprve se danou dovednost např. poslech 

a mluvení učí žák v mateřském jazyce. Jakmile toto zvládne, může se navázat 

i v jazyce cizím. To samé platí i pro čtení a psaní. 
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Jak uvádí McLean (2011) je pro vlastní cizojazyčnou výuku a dobrou motivaci 

žáků klíčové stanovit cíl a účel učení před plněním daného úkolu v cizím 

jazyce. Samozřejmé by podle McLeana (2011) mělo být propojení cizojazyčné 

výuky s emocemi a pro žáky zajímavým obsahem. 

2.5.2 Očekávání (rodičů) ohledně cizojazyčné výuky 

Rodiče mohou mít podle Pinterové (2006) často nereálná očekávání o postupu 

svých dětí a je dobré, když učitelé vymezí tato očekávání jasně a zřetelně. 

Za důležité považuji využívat možnost informování rodičů dětí o reálných 

očekáváních výsledků výuky cizího jazyka u svých dětí, možnost pravidelné 

komunikace učitele a rodičů. 

Učitelé využívající vhodnou metodiku a ovládající dobře jazyk jsou základním 

klíčem k úspěchu. Učitel je také hlavním zdrojem motivace pro mnoho 

mladších školních dětí (Pinter 2006). 

Dle Dunnové (2008) by schopnost dětí porozumět neměla být podceňována, 

protože stejně jako u svého mateřského jazyka, „i když možná nerozumějí 

všemu, co slyší, dokážou pochopit smysl – tedy porozumí několika důležitým 

slovům a zbytek si odvodí pomocí různých nápověd, které jim pomohou 

pochopit význam.“ (Dunnová, 2008, s. 8) 

Podle Scotta a Ytrebergové (2004) je důležité respektování žáků, být 

realistický o tom, co mohou na individuální úrovni zvládnout, potom budou 

očekávání učitele též realistická. 

Podle mého se reálná očekávání učitele v dosahovaných výsledcích žáků 

v úrovni cizího jazyka a vytváření rovnováhy mezi vstřebaným cizím 

jazykem a schopností reagovat na cizí jazyk ať už neverbálně či verbálně jeví 

jako klíčová. 

2.5.3 Učivo v didaktice cizích jazyků 

Podle Choděry (2006) je zásadní oddělení učiva od metod a cílů. Jednou 

z důležitých součástí učiva je pak jeho obsah a rozsah, což je dále spojováno 

s pojmem minimum. Výchozím je pak minimum jazykové, jehož součástí je 
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i minimum lexikální. V rámci lexikálních minim se pak slovní zásoba člení 

na aktivní (produktivní) a pasivní (receptivní). „Každé slovo aktivní slovní 

zásoby je zároveň slovem zásoby pasivní, ne však naopak. I slova, která mají být 

v budoucnu vnímána pouze s porozuměním, musí podstoupit jistou aktivizaci, 

byť v menší intenzitě.“ (Choděra, 2006, s. 85-86) Choděra dále zmiňuje slovní 

zásobu potenciální, která se reálně projevuje v aktuálním výchovně-

vzdělávacím procesu a její nácvik závisí na uvážení učitele. Potenciální slovní 

zásoba pak závisí na nácviku slovní zásoby pasivní i aktivní. 

Choděra (2006) rovněž vymezuje reálie, které směřují k poznávání kultury a 

historie jiného národa, k posilování interkulturních a multikulturních 

znalostí žáků a lingvoreálie, které učí poznávat různost jazyků. 

Pedagogická gramatika je dle Choděry (2006) soubor gramatických návyků, 

které se mají stát součástí žákova idiolektu v jednotlivých fázích žákova učení. 

Dle Dunnové (2008) „jsou setkávání s angličtinou zábavná a zajímavá a 

zaměřují se na koncepty, kterým děti již porozuměly v mateřském jazyce. 

Děti se tak učí pouze anglická slovíčka, která potřebují k tomu, aby mohly 

mluvit o něčem, co už znají.“ (Dunnová, 2008, s. 10) 

2.5.4 Zásady výuky cizích jazyků 

Zásady cizojazyčného vyučování se dle Choděry (2006) liší od metod 

obsahem i rozsahem a mohou fungovat v různých metodách. 

Choděra (2006) soudí, že komunikativní metoda, která představuje současné 

paradigma didaktiky cizích jazyků je založena na následujících zásadách: 

 „respektování mateřského jazyka; 

 orálního základu; 

 priority řečové praxe před jazykovou teorií; 

 rozvoje specificky jazykové uvědomělosti; 

 rozvoje řečových návyků; 

 priority zvukové názornosti před zrakovou; 

 jednoty jazyka a mimojazykových fakt; 
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 komplexnosti.“ 

U zásady respektování mateřského jazyka je zásadní implicitní zřetel 

k mateřštině. Pro zásadu orálního základu pak platí, že nácvik má probíhat na 

orálním základě. Důležitý je také význam hlasitého čtení, sborové formy práce a 

v neposlední řadě vysoká úroveň jazykového projevu učitele. „Základem 

cizojazyčného vyučování má být používání cizího jazyka, nikoli jeho popis a 

interpretace.“ (Choděra, 2006, s. 126) Pobyt v cizině je z jazykového hlediska 

mnohonásobně efektivnější při porovnání dosažených výsledků v jazyce 

než tradiční jazyková výuka ve školách či různých kurzech (Choděra, 2006).  

Pobyt v cizině je totiž především založen na používání cizího jazyka, tím je dle 

mého názoru dosahováno požadovaného efektu aktivní jazykové znalosti 

v mnohem kratší době, byť zdánlivě za obvykle vyšší cenu z hlediska 

krátkodobých výdajů, v dlouhodobém horizontu vychází však takový zahraniční 

jazykový pobyt přece levněji s daleko vyšším efektem nabytí jazykové 

aktivnosti. Tuto získanou jazykovou aktivnost je však podle mého mínění 

potřebné i po návratu z pobytu pravidelně procvičovat - udržovat, jinak 

se opět vytrácí. Toto však podle mě platí pro jakékoli získané znalosti, 

dovednosti.  

U zásady specificky jazykové uvědomělosti Choděra (2006) zmiňuje 

respektování rozdílu vědomostí o jazyce a vědomostí z jazyka. Zásada rozvoje 

řečových návyků je založena na tom, že „proces cizojazyčného vyučování má 

vždy směřovat k vytváření řečových návyků.“ (Choděra, 2006, s. 129) 

Pro správný rozvoj jazyka je zásadní zvuková názornost – vnímání jazyka 

v odpovídající normě i úzu, praktické ovládání jazyka učitelem, zejména 

fonetiky. Hledisko jednoty jazyka a mimojazykových fakt chápe Choděra 

(2006) jako spojené nádoby, kdy se v průběhu vývoje společnosti a prostředí 

jazyk jako důležitý dorozumívací prostředek vyvíjel a odrážel různé změny. 

Poslední zásada komplexnosti by v sobě pro svou vyváženost měla zahrnovat 

následující komponenty: 

 „jazykový, vzdělávací a výchovný cíl; 
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 jednotky gramatické, lexikální, fonetické a grafické; 

 ústní a písemnou komunikaci; 

 řečovou produkci a recepci; 

 systém jazyka a jeho fungování; 

 jazykové prostředky a řečové dovednosti; 

 jazykové vědomosti o a z jazyka, primární dovednosti, návyky, řečové 

dovednosti; 

 porovnávání obou jazyků a autonomie cizího jazyka; 

 lingvoreálie a reálie; 

 verbální a nonverbální komunikaci; 

 auditivní, artikulačně motorickou, vizuální a grafomotorickou paměť; 

 intuitivní a diskurzní přístup k osvojování jazykových jednotek; 

 uvědomované a neuvědomované jazykové činnosti; 

 pamětní procesy a faktory analogie.“ (Choděra, 2006, s. 131) 

McLean (2011) zdůrazňuje důležitost vlastní aktivity žáka, upozadění učitele, 

podporu mechanického myšlení žáka. Poskytovat žákům čas na vstřebávání 

cizího jazyka před vlastní interpretací je rovněž velmi důležité. Stejně tak 

počáteční prezentace by podle McLeana (2011) měla být následována 

krátkou periodou ticha.  

McLean (2011) je také toho názoru, že např. nácvik nepravidelností cizího 

jazyka ukazuje žákům jeho přesnější obraz. S jazykem je potřeba si hrát, 

hádat a vytvářet hypotézy, předpovídat, co přijde, využívat nápovědy 

kontextu. 

Stejně jako McLean (2011) uvádí např. i Dunnová (2008) tzv. tichou fázi, kdy 

komunikace a porozumění může předcházet vlastní interpretaci angličtiny. 

2.5.5 Řízení cizojazyčné výuky 

Choděra (2006) uvádí v procesu řízení cizojazyčného vyučování tři důležité 

fáze, a to rozhodování ve výchozí fázi, kdy učitel rozhoduje o optimalizaci 

vyučování dle daných podmínek, opírá se při tom o kurikulum, učebnice a další 
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pomůcky a v neposlední řadě o svou přípravu na vyučování. Při rozhodování je 

důležitá možnost volby z možnosti více postupů. Ve druhé fázi pak učitel řídí 

a působí v procesu cizojazyčného vyučování na žáky. Zde hraje ústřední roli 

motivace a emocionální oblast, vytváření dobrého vztahu žáků k cizímu 

jazyku, vtažení do cizího jazyka. Ve třetí fázi dochází pak ke zpětné vazbě, 

kontrole procesu cizojazyčného učení. Kontrola by dle Choděry (2006) měla 

probíhat jednak průběžně sebereflexí učitele, jednak vzhledem k učiteli 

i žákovi, hodnocením verbálním i klasifikací, ale i vzhledem k žákovi, jeho 

vlastním sebehodnocením. 

Millerová (2011) zdůrazňuje ve své desetibodové charakteristice dobrého 

učitele následující principy pro řízení cizojazyčné výuky, a to soustavné 

nadšení např. i s využitím dramatických technik; kreativitu, kdy učitel využívá 

cvičení na doplňování informací, hry, kvízy, písně, říkadla, řešení problémových 

situací s využitím znalostí z jiných předmětů apod. Podle Millerové (2011) hraje 

důležitou roli při řízení cizojazyčné výuky také klid, rytmus a humor ve třídě. 

Žáci se tak nebojí dělat chyby, dostávají šanci k vlastní cizojazyčné produkci. 

Učitel má co nejvíce využívat cílový cizí jazyk, povzbuzovat žáky, aby jej 

rovněž využívali. Trpělivost a víra v úspěch hraje při řízení výuky rovněž svou 

důležitou roli. Nezanedbatelný je dle názoru Millerové (2011) zájem učitele 

o to, co zajímá žáky, protože žáky pozitivně povzbuzuje, mohou-li (v cizím 

jazyce) mluvit o tom co dovedou, čeho dosáhli. Samozřejmě je důležité, aby 

učitel znal gramatiku cizího jazyka a okamžitě dovedl vysvětlit v případě 

potřeby. Millerová (2011) zmiňuje též přístup učitele, který se věnuje žákovi 

i nad rámec běžné cizojazyčné hodiny, dále stejnoměrný přístup ke všem 

žákům a v neposlední řadě zásadu, kdy učitel dovede odložit své problémy 

tzv. „emoční bagáž“ za dveřmi třídy. 

2.5.6 Efektivnost výuky cizích jazyků 

Podle Choděry (2006) závisí efektivnost jako míra produktivity práce 

na vloženém úsilí a výsledném přínosu. Efektivnost ve výuce cizích jazyků je 

pokládána „za ohniskový střed didaktiky cizích jazyků, v němž se lámou cíle 
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i prostředky, obsahy i formy, struktury i funkce jako kritérium její praxeologické 

významnosti.“ (Choděra, 2006, s. 172).  

Dosažení efektivnosti výuky cizích jazyků se podle mého názoru jasně ukazuje 

ve schopnosti žáků aktivně reagovat v běžných cizojazyčných komunikačních 

situacích, zpočátku především v mluveném projevu, později i při práci 

s textem a v projevu písemném. Efektivnost výuky cizích jazyků lze ovšem 

také testovat formou ústních i písemných testů, podle mě se však 

nejprokazatelněji projevuje efektivnost výuky především v míře aktivní 

komunikace v běžných cizojazyčných situacích. 

2.5.7 Interakce mezi učitelem a žákem v cizojazyčné výuce 

Choděra (2006) objasňuje jako základ cizojazyčného vyučování vzájemnou 

interakci učitele a žáka v určitých podmínkách, kdy učitel a žáci představují 

faktory subjektové a vnější podmínky faktory objektové. Faktory se pak dále 

dělí na projektové, tj. předpokládané a realizační, tj. aktuální. 

Dle případové studie Spilková a kol. (2005) realizované v jedné běžné základní 

škole byla vytvořena tabulka znaků a podznaků kvalitní školy. Kritéria 

pozorování byla odvozena z konceptu kvalitní školy, z části týkající 

se didaktické koncepce výuky. Bylo určeno 6 kritérií, a to přístup k žákům, 

komunikace mezi učitelem a žáky a žáky navzájem, klima a prostředí třídy, 

metody práce, formy práce a organizace, způsob hodnocení žáků.  

Při pozorování verbální komunikace bylo k dispozici následující: 

- vertikální jednosměrná (jen od učitele k žákovi) či obousměrná 

komunikace (nejen učitel, ale i žák je iniciátorem), existence a podpora 

či absence horizontální komunikace (komunikace mezi žáky v procesu 

učení) (Spilková a kol., 2005). 

 

V případě neverbální komunikace byla pozorována mimika (oční kontakt, 

úsměv apod.), gestikulace (přátelská, vstřícná, či naopak), proxemika (pohyb 

po celé třídě mezi žáky či učitel jen u tabule, respekt osobního prostoru 
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či jeho časté narušování,  haptika (dotyky, pohlazení…) (Spilková a kol., 

2005). 

Při pozorování metod a způsobů práce při výuce byla pozornost dle Spilkové a 

kol. (2005) soustředěna na: 

- způsoby motivování žáků (smysluplnost, propojení s reálným životem, 

působení na vnější či vnitřní motivaci); 

- využívání konstruktivistických metod (využití vlastních zkušeností 

jako podklad pro další nové poznatky); 

- využívání transmisivních metod (předávání poznatků v hotové podobě, 

orientace na nižší úrovně myšlení – znalost, porozumění, aplikace). 

 

Při pozorování způsobu hodnocení žáků byly podle Spilkové a kol. (2005) 

v centru pozornosti následující aspekty: 

- kdo hodnotí (jen učitel či i žáci sebe samé a navzájem); 

- co se hodnotí (jen výsledek či i proces, postup, zájem, píle, úroveň 

spolupráce); 

- individuální vztahová norma (individuální pokrok dítěte, současný výkon 

ve vztahu k předcházejícím i individuálním předpokladům x srovnávání 

žáků navzájem); 

- forma hodnocení (známkování, slovní hodnocení, portfolio, neverbální 

projevy, učitel zdůvodňuje, vysvětluje své hodnocení, říká, co a jak je třeba 

zlepšit); 

- přístup k chybě žáka;  

- učitelovo očekávání žákova výkonu (verbálně i neverbálně 

zprostředkované dětem). 

 

 „Za alternativní školy byly a jsou označovány ty, které pracují na základě 

partnerského přístupu k dětem a respektu k jejich individuálním 

představám.“ (Spilková a kol., 2005, s. 267) 
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Jsem toho názoru, že výše uvedené je třeba mít neustále na paměti, stále 

připomínat. Tento přístup je podle mého samozřejmě zásadní napříč výukou 

všech předmětů a pro výuku cizích jazyků je také velmi důležitý. Princip 

zdůrazňující zdravý styl výuky orientovaný na žáka je specifikován čtyřmi 

zásadami zdravého učení: 

- smysluplnost 

- možnost výběru, přiměřenost 

- spoluúčast a spolupráce 

- motivující hodnocení (Spilková a kol., 2005)  

 

Tento princip se prolíná s metodou Respektovat a být respektován, která, 

v sobě též zahrnuje tzv. 3 S, tj. smysluplnost, spolupráci a svobodnou volbu 

(Kopřiva, Nováčková, Nevolová, Kopřivová, 2007). 

Jsem přesvědčena, že všechny tyto prvky jsou klíčovými zdroji při budování 

vnitřní motivace dětí k učení, tj. aby v učení děti spatřovaly smysl, chtěly 

se dál učit a v neposlední řadě, aby je učení i cizích jazyků bavilo. 

 Dle Spilkové a kol. (2005) posiluje bezpečné klima ve svém dlouhodobém 

důsledku sebedůvěru a vyrovnané sebevědomí osobnosti jako základ 

pro zdravý vývoj a duševní odolnost v dospělosti. 

Považuji přístup Spilkové a kol. (2005) za velmi pokrokový a poplatný svou 

aktuálností dnešní době, protože v sobě zahrnuje všechny moderní dnes již 

prověřené postupy podporující u žáků především tzv. vnitřní motivaci, to 

znamená, že žáci se vedeni těmito postupy sami snaží a mají zájem se něco 

nového dozvědět a obecně je učení baví. V tomto se přístupy Spilkové a kol. 

(2005) úzce prolínají s metodou Respektovat a být respektován Kopřivy, 

Nováčkové, Nevolové, Kopřivové (2007), která též klade důraz na podporování 

vnitřní motivace žáků, jež pochází od žáků samých spíše než vnější motivace, 

která byla hojně podporována dříve především soutěžemi, odměnami, ale i tresty 

a např. i známkami a dle Kopřivy, Nováčkové, Nevolové a Kopřivové (2007) ji 
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čas prokázal jako neefektivní, zejména pro uchování znalostí při učení 

získaných. 

Děti se pak podle mého učí hlavně pro získání dobré známky či známky, kterou 

si přejí rodiče, mohou být stresovány, získají-li horší známku, než se od nich 

očekává a ztrácejí také hlavní smysl učení, totiž, že je dobré se učit hlavně 

pro sebe sama, pro získávání znalostí a dovedností. Tomu může podle mého 

mínění daleko lépe než známky napomáhat učit děti sebehodnocení, např. 

i s využitím portfolia, kde je možné sledovat své vlastní pokroky a zlepšení, 

„důležitá je část práce s portfoliem a diskuse nad ním – žáků s učiteli, dětí 

s rodiči a dokonce všech třech stran najednou.“ (Nováčková, 2006, s. 8) Výše 

uvedené považuji za velmi důležitý princip, který platí samozřejmě napříč 

všemi předměty a při výuce cizích jazyků rovněž. 

2.5.8 Kvalifikace učitelů cizích jazyků 

Kvalifikace učitelů cizího jazyka má být dle Choděry (2006) odvozována 

z požadovaných znalostí a dalších kompetencí žáků v oblasti daného cizího 

jazyka v okamžiku ukončení formální výuky. Je třeba, aby byly analyzovány 

potřeby společnosti ohledně jazykového vybavení a následně kvalifikační 

profil absolventa. Výsledky ve výuce cizího jazyka je nutné definovat 

v určitém čase a tomu všemu by měla odpovídat i kvalifikace učitelů cizího 

jazyka v dané době.  

2.5.9 Aktuální trendy v didaktice cizích jazyků 

V současné době lze podle Choděry (2006) pozorovat nárůst imitačního 

modelování, posilování prvků problémového vyučování, rozšiřování forem 

skupinové práce, rozmach nabídky inovačních, alternativních a 

komplementárních metod, posun začátku školní výuky cizích jazyků 

do nižších ročníků a využívání informačních technologií jako podporu 

při výuce cizích jazyků.  

2.5.10 Současné výzvy pro výuku cizích jazyků 

Choděra (2006) se domnívá, že by se ve výuce cizích jazyků měly do budoucna 

začít uplatňovat sociolingvistické výzkumy pro odhalení nejčastějších 

cizojazyčných situací, na něž by měly být jazykové výukové cíle zaměřeny. 
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Do cílů cizojazyčné výuky by se měly začít více promítat „aspekty 

extralingvistiky, paralingvistiky, teorie neverbální komunikace, teorie 

komunikace, teorie motivace a kognitivní psychologie.“ (Choděra, 2006, 

s. 183) Prioritně jde totiž o „zvýšení pohotovosti mluvčích a příjemců sdělení, 

potlačení bázně z chyby, posilování vůle mluvčího vyjádřit myšlenku 

za každou cenu s využitím disponibilních, byť omezených jazykových 

prostředků i prostředků nonverbálních, potlačení nepřiměřeného, nadbytečného 

úsilí o jazykovou pregnanci čili překonání gramatikalizačních tendencí 

ve výuce, iluzí o cílových dovednostech bez jazykových chyb.“ (Choděra, 

2006, s. 183) Klíčovou postavou pro výuku cizího jazyka žáků je učitel. Ten 

by měl umět využívat procedury a techniky sociolingvistiky a teorie 

prognózování. Tvorbu učebnic cizích jazyků a dalších didaktických 

pomůcek je rovněž třeba uzpůsobit aktuálnímu stavu lingvodidaktického 

poznání. Choděra (2006) též zdůrazňuje nutnost vytvoření nové aktuální 

příručky o výuce cizích jazyků pro učitele, kde by měly být uvedeny a 

vysvětleny modernizační tendence jako „sugestopedické prvky, aktivizující 

metody výuky integrující problémové vyučování, skupinové formy práce a 

didaktické hry, humanizační přístupy založené na kognitivní psychologii, 

komputační technologie (e-learning), evaluační techniky na základě 

posuzovacích škál atd.“ (Choděra, 2006, s. 184) Měly by zde být též 

charakterizovány hlavní rysy různých alternativních systémů a metod 

pro inspiraci jako například the Silent Way, the Total Physical Response, the 

Natural Approach a další. 

Souhlasím s Choděrou (2006) v otázce nutnosti vytvoření pravidelně 

aktualizovaného přehledu nových didaktických metod a trendů ve výuce 

cizího jazyka. Podle mého by bylo dobré, kdyby takový přehled byl učitelům 

cizích jazyků zasílán pravidelně např. do jejich emailové schránky, na volbě 

učitelů cizích jazyků by pak samozřejmě bylo pravidelné studium těchto metod a 

trendů a jejich následné uplatňování a kombinování s již osvědčenými metodami 

ve výuce cizích jazyků. 
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Za zásadní v současné i budoucí výuce cizích jazyků dále považuji snahu 

učitele posilovat schopnost komunikace svých žáků v běžných životních 

situacích, motivovat své žáky ke komunikaci i ve složitějších situacích 

dle jejich individuálních zájmů a zaměření. Nabýváním sebevědomí 

v různých cizojazyčných komunikačních situacích snižovat u žáků obavu 

z chyby. To vše je dle mého názoru vhodné podporovat využíváním vhodných 

učebních materiálů, pomůcek a samozřejmě metod dle učitelem osvědčených, 

ale i aktuálně zjištěných a prověřených didaktických poznatků. 

Homolová (2011) zmiňuje Webera, který předpovídá, že se v průběhu 

následujících let postavení angličtiny jako lingua franca upevní a rozšíří, 

normou ovládání jazyka pak už nebudou až tak rodilí mluvčí jako spíše 

kompetentní uživatelé angličtiny jako cizího jazyka. Začátek výuky 

angličtiny se podle Homolové (2011) posune až do předškolního věku (2 - 6 

let) a pozornost se zaměří na bilingvní vzdělávání již od předškolního věku. 

Trendem bude produkce vhodných učebních materiálů v souvislosti 

s angličtinou jako obchodním artiklem. 

Homolová (2011) zastává ten názor, že další směřování ve vývoji výuky cizích 

jazyků je plurilingvizmus, schopnost jedince ovládat více jazyků na různé 

úrovni, využívat tak poznatků z více jazyků, vypomáhat si dalším jazykem – 

pozitivním či i negativním transferem. 

2.6 Zásadní fáze a složky cizojazyčné výuky 
Výuka cizích jazyků prochází dle Choděry (2006) čtyřmi fázemi, a to: 

 expozicí učiva, kdy učitel prezentuje a žák přijímá; 

 fixací učiva, kdy učitel a žák společně nacvičují; 

 aplikací učiva, kdy učitel i žák nacvičují sekundární dovednosti; 

 kontrolou. 

Tyto fáze se dle mínění Choděry (2006) vzájemně prolínají, jedna staví 

na druhé, ale i přes tento fakt je třeba dbát postupných kroků při jejich 

vyučování.  
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V této kapitole se pokusím o výčet dle mého soudu důležitých fází a 

komponent výuky cizích jazyků. 

2.6.1 Cvičení, nácvik, procvičování 

Jak uvádí Choděra (2006), cvičení je důležitým spojovacím článkem 

mezi prezentací učiva a ověřením úspěšnosti vyučování. Plní tedy funkci 

ovlivňovací a kontrolní. V rámci osvojování jazykového učiva dochází 

k upevňování učiva s důrazem na automatizaci a dále k nácviku užívání jazyka 

v daných situacích. Při cvičení dochází k ukládání jazykových jevů do žákovy 

dlouhodobé paměti. 

Choděra (2006) dělí cvičení na: 

 „jazyková a řečová; 

 překladová a bezpřekladová; 

 fixační a implementační; 

 reprodukční a produkční; 

 poslechová a čtecí; 

 mluvní a písemná; 

 kontrainterferenční a remediální; 

 školní a domácí.“ (Choděra, 2006, s. 136) 

Jako základní dělítko pak Choděra (2006) vidí cvičení jazyková a řečová 

s převahou toho či spíše onoho cvičení. Vrcholem cvičení jsou simulace 

reálných situací, ke kterým mají blízko i aktivizující metody výuky cizích 

jazyků. Zvláštním druhem je dril založený na imitaci a opakování. Choděra 

(2006) dále zdůrazňuje, že opakování má mít své pevné místo v každém 

okamžiku vyučování. Jako opakování se například velmi hodí poslech a čtení. 

Dle názoru Choděry (2006) jsou cvičení důležitým prvkem v každém 

vyučování, obzvláště v činnostních předmětech, kam patří i výuka cizích 

jazyků. 

Domnívám se, že jazykové cvičení má následovat každou prezentaci v cizím 

jazyce a že je zde důležité uplatňovat propojenost s reálnými životními 
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situacemi adekvátně k věku žáků pro pozitivní motivaci k učení se cizímu 

jazyku. Výběr cvičení učitelem či žáky samotnými by měl být dle mého mínění 

zaměřen především na cvičení komunikativní – řečová a cvičení poslechová, 

psací či čtecí s komunikací vždy aktuálně propojovat. 

Dunnová (2008) uvádí, že dle frekvence lekcí angličtiny začnou všechny děti 

postupně vyslovovat jednotlivá slova nebo běžná slovní spojení, „a to 

buď v dialozích či i naprosto neočekávaně. Fáze napodobování jednotlivých 

slov či slovních spojení chvíli trvá, dítě si zatím osvojuje další části jazyka a 

používá je jako zkrácenou formu dialogu, dokud nedokáže vytvářet své vlastní 

fráze.“ (Dunnová, 2008, s. 7) 

2.6.2 Cizí jazyk prožitkem – prezentace nového jazyka 

Dvořáková (2011) zastává ten názor, že „prvotní cíl zažívat a vnímat cizí 

jazyk, je nezbytným předpokladem, aby jazyk, který učitel v hodinách používá, 

nebyl nadměrně redukovaný a dětinský, ale pestrý a rozmanitý jak ve slovní 

zásobě, tak v gramatických strukturách, s minimálními zásahy mateřštiny. 

Tento princip je v souladu s Krashenovým konceptem srozumitelného jazyka 

– v angličtině označovaném jako comprehensible input, ze kterého vyplývá, že 

jazyk učitele, se kterým se žáci ve vyučování cizích jazyků setkávají, by měl 

přiměřeně přesahovat jejich aktuální úroveň porozumění.“(Dvořáková, 

2011, s. 30) Podle Dvořákové (2011) by se tedy měla používat výlučně přímá 

metoda, kdy je kladen důraz na komunikaci, minimalizaci používání 

mateřštiny v průběhu hodiny a absenci překladu. Učitel by měl co nejvíce 

využívat vizuální pomůcky a neverbální prostředky, důležité je především 

několikanásobné opakování, nápadná gestikulace, verbální i neverbální 

povzbuzování žáků a výrazné nadšení učitele při projevech porozumění žáků. 

Podle Scotta a Ytrebergové (2004) si „malé děti rády hrají a nejlépe se učí, 

když je to baví. Ale také se berou vážně a rády si myslí, že to, co dělají, je 

‚skutečná‘ práce. Malé děti jsou nadšené a pozitivně naladěné při učení. 

Všichni se snažíme dobře pracovat a být oceněni za to, co děláme a tohle platí 
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obzvláště u malých dětí. Je důležité je oceňovat, jestliže si mají udržet své 

nadšení a cítit se od začátku úspěšné.“ (Scott, Ytreberg, 2004, s. 3)  

Dle mého mínění je velmi důležité stavět výuku cizího jazyka 

na smysluplných situacích z reálného života např. formou her při praktickém 

využívání jazyka (GP) a nezapomínat ani na průběžné oceňování a 

podporování dětí při výuce přirozeným začleňováním cizího jazyka 

prostřednictvím učitele do hodin. 

Jak uvádí Scott a Ytrebergová (2004), „slova nestačí - většina aktivit pro malé 

žáky by měla zahrnovat pohyb a zapojovat smysly. Předvádějte, co chcete, 

aby dělaly. Rozložení se bude měnit, jak budou děti starší, ale působení 

na smysly bude žákům při učení pomáhat vždy.“ (Scott, Ytreberg, 2004, s. 9)  

Jsem přesvědčena, že je zásadní zakládat výuku cizího jazyka na přirozené 

aktivitě učitele, a to jak verbální, neverbální, ale i pohybové ve zvýšené míře, 

kdy učitel svým předváděním aktivity děti jakoby mimochodem motivuje 

k napodobování a následování ať už při komunikaci či tzv. TPR reakci na cizí 

jazyk. Názor Scotta a Ytrebergové (2004) podle mě rovněž úzce koresponduje 

s metodou Wattsenglish, the Natural Approach, the Oral Approach and/or 

Situational Language Learning, učení v pohybu i na stanicích a dalšími 

v kapitole 2.4.1. 

Scott a Ytrebergová (2004) zdůrazňují důležitost Hraní si s jazykem – 

vymýšlejte rýmy, zpívejte písně, vyprávějte příběhy. Hrajte si s jazykem – 

nechte žáky říkat nesmysly, experimentujte se slovy a zvuky: ‚Let´s go – pets go. 

Blue eyes – blue pies.‘
1

 Hraní s jazykem tímto způsobem je velmi běžné 

při počátečním rozvoji jazyka a je to velmi přirozená fáze v prvních fázích 

učení se též cizímu jazyku.  

Podle mého názoru je možné ještě více hledat, nalézat a využívat příležitosti 

k většímu experimentování s cizím jazykem při výuce např. dle uvedených 

příkladů. 

                                                           
1
 Překlad do češtiny: Pojďme, mazlíčci jdou. Modré oči, modré koláče. (V angličtině se však rýmuje.) 
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Scott a Ytrebergová (2004) jsou toho názoru, že když se děti začínají učit 

angličtinu, je potřeba, aby ji nejprve přijaly, vstřebaly a teprve později jsou 

schopny ji samy reprodukovat, pak může docházet k prezentaci jazyka 

přirozenou cestou. 

Přístup Scotta a Ytrebergové (2004) v sobě podle mého mínění zahrnuje 

pro žáky smysluplné a různorodé činnostní pojetí výuky jazyka tak, aby žáci 

měli v průběhu času možnost přirozeného vstřebávání nového jazyka podobně 

jako, když se učili jazyk mateřský. Neopomíjí ani vytváření přátelského 

respektujícího prostředí ve třídách, které se dle mého názoru ukazuje 

jako klíčové napříč všemi dnešními moderními metodami. 

2.6.3 Výuka poslechu a mluvení 

Pinterová (2006) je toho názoru, že stejně jako při učení se mateřskému jazyku, 

by angličtina měla začít s důrazem na poslech a potom na mluvení. Toto jsou 

dvě hlavní znalosti, které se mají učit jako první, protože děti často ještě neumí 

číst ani psát, anebo ne s velkou sebedůvěrou. Malí začátečníci potřebují začít 

se spoustou poslechového procvičování, které přirozeně vede k mluvení. 

Tímto způsobem je poslech a mluvení plně propojeno při výuce angličtiny 

na prvním stupni. 

Důležitým faktorem je dle Pinterové (2006) obeznámenost s osobou, kterou děti 

poslouchají. Je snazší poslouchat učitele než nahrávky, protože učitel může 

přizpůsobit rychlost mluvení a také svůj jazyk. Učitel může také opakovat, 

používat neverbální komunikaci, aby pomohl dětem s porozuměním. 

Jak uvádí Pinterová (2006), měly by děti začít se snazšími „poslouchej“ a 

„udělej“ aktivitami. Učitelé mluví o tom, co se děje a při tom ukazují 

na obrázky v knize nebo na zdech ve třídě anebo to také předvádějí. Když 

učitelé užívají angličtinu (cílový jazyk), aby dávali instrukce, vyprávěli 

příběh nebo, aby dětem představili písničku či říkadlo, děti, které zrovna 

začaly s učením se cizímu jazyku, mohou komentovat ve svém mateřském 

jazyce, co si myslí, že se děje, protože to v cizím ještě nedovedou. 
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Pinterová (2006) zdůrazňuje principiální důležitost toho, aby děti měly 

příležitost absorbovat jazyk, než mají něco říkat. Takové reakce na poslech 

souvisí s tzv. celkovou fyzickou reakcí těla (TPR). 

Poslech příběhů je jedna z oblíbených a nejautentičtějších aktivit pro všechny 

děti. A učitelé na prvním stupni mohou využívat vyprávění příběhů jako 

doplňkové procvičování poslechu. Děti se při zábavné poslechové aktivitě učí 

nový jazyk. Jazyk se pochytí snadno, protože příběhy obsahují opakování, které 

činí vstřebávání slovní zásoby znatelnějším. V prvních fázích s dětmi je dobré 

zaměřit se na drilování účelných a smysluplných vzorců a budování dialogů 

tak, aby se připravovaly na schopnost mluvit o sobě a svém světě a aby začaly 

komunikovat s kamarády ve třídě a dalšími jazykovými mluvčími. Poslech a 

mluvení jsou dvě nejdůležitější znalosti ve většině programů pro mladší 

školní děti. Mělo by být mnoho příležitostí ve třídě, které kombinují poslech a 

mluvení se smysluplnými aktivitami. Obojí mladší i starší žáci potřebují 

spoustu procvičování poslechových a komunikativních aktivit a potřebují 

sebedůvěru, aby byli schopni promluvit. Pro učitele je důležité, aby plánovali 

jak poslechové tak komunikativní aktivity podle věku, zájmů a schopností 

jejich žáků (Pinter 2006).  

Jsem toho názoru, že podpora vstřebávání cizího jazyka (např. při poslechu 

učitele a příběhů) a později i procvičování dialogů – komunikace z běžných 

každodenních situací, především v komunikaci s učitelem či mezi dětmi vlastně 

všemi svými aktivitami, tj. prezentací a opětovnou prezentací nového jazyka, 

procvičováním jazyka – drilováním, dále TPR a GP aktivitami je velmi 

důležitá. Dále je podle mého klíčová podpora možnosti obklopení žáků 

při hodinách pokud možno co nejvíce anglicky mluvícím prostředím – 

poslechem učitele, příběhů, tj. aby měli (zpočátku) dostatek jazyka 

pro vstřebávání, kterého musí napřed dostatek absorbovat, než jej mohou samy 

začít reprodukovat.  

Janíková a kol. (2011) uvádí, že „dovednost správného a pohotového ústního 

vyjadřování patří spolu s dovedností dešifrování mluveného projevu rodilého 
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mluvčího k nejobtížnějším řečovým dovednostem. Proto se při osvojování 

cizího jazyka jako pozitivní ukazuje tzv. artikulačně-motorický kanál, kdy 

žáci při osvojování nové lexiky nebo gramatických syntagmat nový materiál 

nahlas vyslovují.“ (Janíková a kol., 2011, s. 47) Jako důležité se ukazuje vést 

žáky zpočátku k jednoduchému, avšak správnému vyjadřování.  Při učení 

se cizím jazykům je rovněž zásadní věnovat dostatek času nácviku a 

opakování, snažit se o automatizaci jak dovedností, tak znalosti jednotlivostí. 

Mozek si při těchto činnostech vytváří paměťové stopy, proto je důležité, aby 

byl nácvik důkladný. Pro plynulost jazykového projevu pak Janíková a 

kol. (2011) doporučují učit žáky vyjadřovat se v cizím jazyce o něco pomaleji, 

aby bylo dosaženo lepší kontroly nad vlastním projevem. Pro přirozený projev 

by se měl klást důraz na nácvik běžných jazykových prostředků a obratů.  

Jak vysvětluje Homolová (2011), bude i v blízké budoucnosti kladen důraz 

na výuku správného přízvuku a intonace v cizím jazyce, ovšem pokud možno 

technikami eliminujícími stres. Zároveň bude ale podle Homolové (2011) 

důležité rovněž poslouchat více textů i nerodilých mluvčí pro uvědomování 

si rozdílů v intonaci v různých komunikačních situacích. 

Podle Dunnové (2008) hrají při formování struktury cizího jazyka u dětí 

důležitou roli rovněž říkanky, jejichž formou se děti mohou seznámit 

např. v angličtině se vztahem 44 jejích zvuků a 26 písmen abecedy. Taková 

informace pak pomáhá dětem později při čtení dekódovat zvuky, které tvoří 

slova. Některé říkanky mohou být doprovázeny fyzickou činností, což 

napomáhá dětem v jejich porozumění a zapamatování. „Říkanka je jako 

zhuštěný příběh: má začátek a konec a svůj vlastní obsah. Jakmile děti tuto 

posloupnost pochopí, cítí se jistě, protože ví, že jazykový obsah je pevně 

daný.“ (Dunnová, 2008, s. 24) Malé děti také chtějí komunikovat v angličtině 

hned a říkanky jim takovou možnost dávají, jelikož jim umožňují už 

od prvních lekcí, že toho dokážou říci mnoho a podobně rychle jako dospělí. 

Podle Dunnové (2008) je dobré vytvářet s dětmi tzv. říkankovou banku a 

přicházet tak každý týden s jednou či dvěma novými říkankami. Dunnová 

(2008) navrhuje, že by „chvilky s říkankami měly obsahovat oblíbené říkanky, 
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říkanky naučené v poslední době a jednu nejnovější říkanku.“ (Dunnová, 2008, 

s. 31) Doporučuje rovněž sepsání programu předem, kde jsou uvedeny první 

verše a děti tak samy, umí-li již číst ve své mateřštině, mohou rozeznávat, co je 

čeká. Příště mohou pak program zkusit sestavit samy. 

2.6.4 Výuka slovní zásoby a gramatiky 

Dle názoru Pinterové (2006) se slovní zásoba a gramatika v paměťovém 

slovníku ukládají společně v typických spojeních spíše než odděleně. Z toho 

pro výuku vyplývá, že by se gramatika a slovní zásoba měla vyučovat a učit 

se společně. Když se děti učí svá první slovní spojení, tato často kombinují 

gramatické vzorce a slovní zásobu. Malé děti obzvláště nejsou připraveny 

pro manipulaci s jazykem v jeho oddělených strukturách. Zajímají se o význam 

a funkce nového jazyka více celostně, aby si mohly zahrát hru, zazpívat píseň 

nebo zahrát příběh. To podle Pinterové (2006) znamená, že gramatika 

se vynořuje ze smysluplného kontextu zapuštěného v odpovídající slovní 

zásobě a že je dostatek smysluplné komunikace, která vede ke gramatice. 

Pinterová (2006) klade důraz na opakování a vracení se zpět jak ke slovní 

zásobě, tak k jejím strukturám, což je ve třídách angličtiny na prvním stupni 

velmi důležité. Vracení se zpět ke slovní zásobě a gramatice může být dobrou 

příležitostí k dynamickému zkoumání slov a struktur. Děti mohou například 

vytvářet myšlenkové mapy na již probraná témata nebo vytvářet plakátové 

výstavy s kresbami a slovy. Vracení se zpět je klíčové jak při výuce slovní 

zásoby, tak při výuce gramatiky u všech dětí (Pinter 2006). 

Celostní přístup např. ve formě příběhu je podle Pinterové (2006) výborným 

nástrojem pro společnou výuku slovní zásoby a gramatiky. Když dětem 

učitelé představují slovní zásobu, mohou jako první využít každodenní objekty, 

které mohou děti vidět, cítit, hrát si a experimentovat s nimi a dotýkat se jich. 

Výzkumy dle Pinterové (2006) ukazují, že jako doplněk k rýmům, pantomimě 

a opakování, hraje také rytmika svou roli při výuce slovní zásoby u malých 

dětí. Havovi Kolsawalla, indický vědec, demonstroval ve své experimentální 
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studii malého měřítka v roce 1999, že rytmické refrény v příbězích pomohly 

dětem zapamatovat si nový jazyk, obzvláště novou slovní zásobu. 

Z hlediska gramatiky mají děti podle Scotta a Ytrebergové (2004) úžasnou 

schopnost vstřebávat jazyk hrou a dalšími aktivitami, které je baví. Jak dobré 

jsou v cizím jazyce, nezáleží na tom, zda se naučily gramatická pravidla 

či nikoli. Pro učitele je dle mínění Scotta a Ytrebergové (2004) dobré 

poznamenat si struktury, funkce a gramatické jevy, které chtějí, aby se jejich 

žáci naučili a rovněž ty, které už znají, ale aktuální výuka by měla zahrnovat 

pouze naprosté minimum gramatiky vyučované jako gramatika, a to pouze 

pro starší děti. To neznamená vyučovat gramatická pravidla celou třídu. Nejlepší 

chvíle pro uvedení do některých jednoduchých gramatických jevů je, buď 

když žák požádá o vysvětlení anebo když si učitel myslí, že žák získá 

naučením se nějaké gramatiky (Scott, Ytreberg 2004). 

Zápisy o gramatice se při výuce cizích jazyků ve Waldorfské škole provádí 

buď do zvláštního sešitu či společně v sešitech pro psaní i čtení. Veškeré 

rozhovory o gramatice by měly podle Dvořákové (2011) probíhat v mateřštině 

pro naprostou srozumitelnost a pochopení. Dále také v kapitole 2.7.4. 

Dle mého mínění gramatika sama o sobě přirozeně vyplývá z prostředí a 

aktivit, kterými jsou děti při výuce cizího jazyka obklopeny. Jedná 

se např. o poslech učitele, příběhů, aby děti měly (zpočátku) dostatek jazyka 

pro vstřebávání, kterého musí napřed v přiměřené míře absorbovat, než jej 

mohou samy začít reprodukovat, podobně tento proces zmiňují např. Scott a 

Ytrebergová (2004), Dunnová (2008), Pinterová (2006) a další. Myslím si ale, že 

vysvětlení gramatického jevu, kterého si žáci při hodině jasně všimnou, 

vyplyne při hodině, je dobré žákům v mateřštině pokud možno stručně a 

srozumitelně zdůraznit, ukázat jim např. analogické příklady použití daného 

jevu podobně, jak uvádí Dvořáková (2011). I mladší školní žáci si tak dle mého 

začínají uvědomovat fungování a strukturu cizího jazyka, což jim může jistě 

usnadnit jeho další vstřebávání. 
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2.6.5 Výuka čtení a psaní 

Dle mínění Pinterové (2006) bohužel neexistuje žádný recept ani pouze jediná 

efektivní technika, jak učit číst angličtinu rodilé mluvčí. Tudíž není 

ani žádný recept, jak učit číst angličtinu děti jako druhý či cizí jazyk, protože 

druhý jazyk může být složitý a různorodý. K nalezení principů, jak učit číst a 

psát angličtinu na prvním stupni, je užitečné podívat se na to, jak se děti učí 

číst angličtinu jako první jazyk jako rodilí mluvčí (Pinter, 2006). 

Pinterová (2006) zmiňuje, že docela brzy, často kolem věku tří let, začínají 

děti rozeznávat napsaná slova a nápisy v jejich prostředí jako „TESCO“ 

nebo „PIZZA“ nebo dopravní značky. Děti, kterým rodiče často čtou, si všímají, 

že pohádkové knížky obsahují písmena a slova ještě k obrázkům a že 

se dospělí vlastně dívají na to natištěné, aby vyprávěli příběh. Většina dětí má 

také příležitost vidět své rodiče číst knihy, noviny, pracovat na počítači nebo 

pracující na jiné aktivitě čtení či psaní doma. Všechny tyto zkušenosti 

připravují děti na jejich vlastní čtení a psaní. Děti se brzy naučí psát své jméno 

a další významná slova jako máma, táta či jméno sourozence. Rodilí mluvčí 

disponují velkým rozsahem slovní zásoby, na kterém se dál staví, když 

se začínají učit čtení formálně ve škole. Tento rozsah – zdroj je jejich 

komunikativní kompetence v jejich mateřském jazyce, obzvláště velká 

zásoba slov a frází, které jim zpočátku hodně pomáhají při čtení uhodnout 

další část textu (Pinter, 2006). 

Pinterová (2006) uvádí, že pro anglicky mluvící děti trvá proces učení se čtení 

a psaní poněkud déle, protože v angličtině neodpovídá písmeno svému zvuku 

vždy přímo a důsledně. Ve výzkumu vědců Esther Gevy a Mina Wanga z roku 

2001 se angličtina ukázala jako tzv. „hluboký“ pravopis, protože v angličtině 

zvuk slova nemusí vždy pomoci s tím, jak se slovo píše. Napsané podobnosti 

u některých slov nevedou k podobné výslovnosti. Mnoho jiných jazyků, které 

užívají latinskou abecedu, jako španělština či němčina například, jsou 

nazývány tzv. „mělkým“ pravopisem, protože zde je více zásadovosti 

mezi tím, jak slovo zní a jak je napsáno. V takových jazycích zabírá proces 
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učení se čtení a psaní méně času a zdá se být méně komplikovaným (Pinter, 

2006).  

Ve výše uvedeném odstavci je podle mého naznačeno srovnání procesu učení 

se čtení např. angličtiny či němčiny (španělštiny) jako druhého či cizího 

jazyka, jak tento proces závisí na rozdílu hlásek a písmen. U tzv. hlubokých 

pravopisů, jakým je např. angličtina proces učení se čtení trvá podle mě 

obvykle déle než u tzv. mělkých pravopisů, kam patří např. němčina a 

španělština. 

Na prvním stupni se dle Pinterové (2006) rodilí mluvčí učí v angličtině tzv. 

(fonetické) vzorce shody písmeno-zvuk. Písničky a rýmy jsou výborné pro 

učení se fonetiky, protože obsahují slova jako „One two three four five, once I 

caught a fish alive“
2
 kde se „five“ a „alive“ rýmuje a obsahuje stejný vzorec 

pro psaní. Tímto přístupem jsou žáci povzbuzováni, aby rozlišovali souvislosti 

mezi úrovní slov, a to jim napomáhá, jak se slova čtou a píší. S ohledem 

na nepravidelná slova se při učení se čtení uplatňuje další strategie, a to často 

nazývaná metoda celého slova, která povzbuzuje mechanické čtení slovní 

zásoby jako „znaků“ tak, že děti okamžitě rozeznají dané slovo při čtení. Tato 

metoda pomáhá dětem vidět a rozlišovat slova jako názorné heslo (Pinter 

2006). 

Avšak dle mínění Pinterové (2006) vnáší nerodilí mluvčí do procesu učení 

se čtení a psaní anglicky také nějaké výhody. Největší z nich je jejich 

zkušenost se čtením v jejich mateřském jazyce. Obvykle se dostávají 

k angličtině už schopni číst a psát ve svém mateřském jazyce a přinášejí 

si některé důležité strategie. Je dobré začít s prací na tzv. podznalostech jako 

je učení se rozlišit známý psaný jazyk, spojovat mluvené a psané formy 

nebo doplňovat krátké texty s odpovídajícími osobními informacemi.  

Většina učebnic také představuje anglickou abecedu, obvykle ve formě 

písničky. Znalost jmen písmen nepomůže dětem se čtením, ale umožní jim to 

                                                           
2
 Překlad do češtiny: Jedna, dva, tři, čtyři, pět, jednou jsem chytil živou rybu. 
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spelovat anglická slova. Je také dobré hrát si s dětmi s kartami – s větami, 

frázemi, podobně s písničkami, rýmy, básničkami. Učitel je může rozdělit a 

děti je pak opět skládají dohromady, rekonstruují je zpět. Dalším způsobem je 

nechat děti sledovat text v knize, zatímco poslouchají text z pásky. Učitelé 

mohou nechat děti číst krátké texty, které byly předtím hojně procvičovány 

ústně (Pinter 2006). 

Na rozdíl od Pinterové (2006) jsem toho názoru, že znalost anglické, ale 

i např. německé abecedy, totiž znění jednotlivých písmen může dětem 

pomáhat i při počátečním a dalším čtení. Samozřejmě záleží na daných 

slovech a učitel by měl být dětem při těchto pokusech vždy k ruce, aby jim 

dopomohl při objevování správné výslovnosti slov a tu jim také následně 

v případě potřeby předvedl či ji po nich každopádně zopakoval, jako to dělají 

rodiče při učení se mateřskému jazyku. Pro děti to však dle mého znamená 

objevování a radost z něj, což je jistě při učení se cizímu jazyku dobře 

motivuje (Pinter, 2006). 

V případě mladších školních dětí je dle Pinterové (2006) důležité postupovat 

pomalu se čtením v cizím jazyce. Je to celostní proces, který zahrnuje mnoho 

znalostí jako předpovídání, zaznamenání vzorců a odhadování. Je dobré 

provádět tento proces pomocí více smyslů, zahrnout sem tvoření, vybarvování, 

pohyby těla a zvuky. 

Pinterová (2006) je toho názoru, že v závislosti na svém mateřském jazyce 

mohou děti učící se angličtinu jako cizí jazyk potřebovat více či méně 

procvičování mechanických základů psaní. Pro děti je užitečné začít 

s obtahováním a napodobováním. Poté se přechází na úroveň psaní slov 

např. vytvořením slovních hadů, kde jsou slova promíchána či psaná pozpátku. 

Děti je mohou také vytvářet samy. Dalším oblíbeným způsobem psaní je psaní 

prsty, které zahrnuje psaní na různé povrchy, také pohyb a zvednutí se ze židle. 

To znamená, že je zde opět uplatňován vícesmyslový přístup. Mnoho učitelů 

využívá tzv. psaní s vodítkem, což znamená, že je nějaký model k doplnění 

pro děti s jejich vlastními myšlenkami a důležitými detaily (Pinter 2006). 
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Jako zajímavé se podle mě pro výuku cizích jazyků na české primární škole 

ukazuje i využití znalostí s výukou angličtiny jako mateřského jazyka – 

jako východisko pro výuku angličtiny jako druhého či cizího jazyka ať už 

při čtení, psaní, výuce slovní zásoby či gramatiky, jak uvádí Pinterová (2006) 

výše v této kapitole 2.6.5.  

Podle Choděry (2006) je u textů prvotní přiměřenost, až na druhém místě 

se řeší, zda jsou texty autentické, originální či umělé. Texty slouží k nácviku 

čtení orientačního, kurzorického, selektivního a totálního. Texty se dále dělí 

na monologické či dialogické a dle slohu na literární, umělecké, neliterární a 

neumělecké. Všechny učitelem vybírané texty by měly mít motivační 

charakter pro žáky.  

U výběru vhodných textů v cizojazyčné výuce se domnívám, že je zásadní 

vhodnost a zajímavost textu pro dané žáky. Učitel by se proto měl soustředit 

na výběr vhodných témat textů i dle individuálních zájmů svých žáků, měl 

by se podle mě o zájmy svých žáků neustále zajímat a vhodným způsobem je 

využívat pro motivaci v cizojazyčné výuce. 

Scott a Ytrebergová (2004) jsou toho názoru, že „čtení a psaní je mimořádně 

důležité pro rostoucí povědomí dítěte o jazyce a pro jeho vlastní růst 

v jazyce, ačkoli obojí je velmi náročné a je třeba času a trpělivosti se to naučit.“ 

(Scott, Ytreberg, 2004, s. 5)  

Domnívám se, že možnosti čtení jsou v běžné výuce cizího jazyka na české 

primární škole poněkud opomíjeny a jistě by bylo možné využít poznatků 

rodilých mluvčích s výukou daného jazyka a začít učit děti např. zápis 

některých známých jmen kamarádů v angličtině či přiřazování – 

odhadování a následné kopírování jmen a názvů toho, co už znají, dále 

obtahování, napodobování, psaní s vodítkem a mnoho dalších postupů, které 

uvádí Pinterová (2006) i Scott a Ytrebergová (2004) také v kapitole 2.6.2.  

Dunnová (2008) je toho názoru, že „čtení toho, co děti znají zpaměti, je 

při učení čtení důležitým krokem, neboť tak děti mají příležitost přijít samy 
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na to, jak jednoduchá slova dekódovat. Jakmile si děti vytvoří určitou zásobu 

slov, která umí přečíst, získají sebedůvěru a jsou připraveny na strukturovanější 

přístup.“ (Dunnová, 2008, s. 11) 

Dunnová (2008) navrhuje jako možnost pro začátek čtení opsat nějakou dětem 

dobře známou jednoduchou říkanku, společně ji pak s dětmi přečíst a pak je 

nechat, aby samy říkaly a střídavě jim ukazovat na slova říkanky. Děti pak 

mají radost, že už umí v angličtině něco samy přečíst, mohou si pak dokreslit 

k textu obrázky. Takto se s dětmi dají vyrábět říkankové knížky a zároveň je 

při tom možné učit je nenásilnou formou číst důvěrně známé texty, jedná 

se o formu tvořivého psaní. 

Procvičování zápisu jednotlivých slov by mělo být alespoň v minimálním 

kontextu a k upevnění grafické podoby slov se používají jednoduchá cvičení 

a diktáty.“ (Dvořáková, 2011, s. 37) 

Podle mínění Dunnové (2008) je „čtení jednoduchých říkanek, které děti už 

znají zpaměti, důležitým krokem v procesu plynulého čtení. Díky tomuto 

‚čtení’ se děti učí poznávat podobu opakujících se slov a později začínají 

vytvářet vlastní zásobu slov, která poznají a dokážou ‚přečíst’. Přibližně 

ve stejné fázi začínají analyzovat zvuky ve slovech, která poznávají. 

Vyhledávání rýmů tuto schopnost ještě podporuje. Děti, které se naučí číst 

říkanky, přirozeně přecházejí ke čtení jednoduchých básniček. Schopnost dětí 

naučit se říkanky a básničky zpaměti, pokud se do věku přibližně osmi let 

cíleně pěstuje, se stává – podobně jako učení se jazykům – celoživotní 

schopností.“ (Dunnová, 2008, s. 34) 

Jako další důležitý krok zmiňuje Dunnová (2008) podporu dětí 

při seznamování s větším množstvím knížek, tím pak roste jejich sebedůvěra 

a často se to pak může projevovat ve způsobu, jak přistupují k zatím neznámé 

angličtině. „Většina knížek by měla být vybírána tak, aby obsahovala jazyk, 

který je mírně nad hranicí stávající znalostí angličtiny dítěte, aby mohlo 

postupovat od známých slov a slovních spojení k těm novým.“ (Dunnová, 

2008, s. 41) 



Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

72 
 

Dle Dunnové (2008) je rovněž dobré vybírat knížky pro čtení s dětmi 

společně, protože volba dětí může vyjadřovat jejich emocionální a jazykové 

potřeby. 

Dunnová (2008) zmiňuje několik důležitých zásad pro společné čtení s dětmi, 

jako např.: 

 pro děti viditelný pohyb rtů při vyslovování a vyjádření emocí 

dle textu; 

 tempo čtení vyhovující dětem pro pochopení příběhu včetně možnosti 

prohlížení knížky a rovněž využití dramatizace čtení fyzickými gesty a 

grimasami; 

 napodobování různých hlasů a zvuků zvířat i postav při hlasitém 

předčítání; 

 ukazování jednotlivých předčítaných slov pro návyk pohybu očí zleva 

doprava při čtení; 

 zapojení dětí při dokončování vět či vydávání různých zvuků zvířat 

či dopravních prostředků apod.; 

 po skončení čtení zůstat chvilku potichu, aby děti měly čas vrátit 

se ze svého světa fantazie; 

 případné otázky k příběhu klást až po jeho přečtení pro nenarušování 

celkového dojmu z textu.  

Také Dvořáková (2011) doporučuje podle mého několik dobře využitelných 

příkladů při nácviku čtení jako „např. sborové čtení, čtení po skupinách, 

individuální čtení před třídou (ostatní jen poslouchají bez tichého čtení textu), 

čtení jednotlivých částí textu (slov, vět, odstavců), čtení vět nebo odstavců 

pozpátku, tiché čtení a vyhledávání slov a informací.“ (Dvořáková, 2011, 

s. 37) 

Ve využití známých příběhů, básniček, říkanek či smysluplného kontextu 

při procesu čtení, následně i psaní se dle mého mínění Dunnová (2008) shoduje 

s Dvořákovou (2011), děti tak mohou podle mě relativně brzy v dovednostech 
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čtení a psaní zažít úspěch, což je nepochybně dále pozitivně motivuje 

v cizojazyčné výuce. Rovněž shledávám shodu Dunnové (2008) a Pinterové 

(2006) v podpoře vyhledávání rýmů a učení se tak slov s podobnými 

strukturami a pak učení se některých slov jako celých znaků na první pohled 

rozlišitelných, protože jsou dětem známé, metodou celého slova. Jako velmi 

přínosné při výuce čtení cizího jazyka se mi rovněž jeví výše zmíněné 

techniky čtení uváděné Dvořákovou (2011). 

2.6.6 Citlivá korekce chyb 

Pokud dle Scotta a Ytrebergové (2004) žáci pracují pod kontrolou učitele 

při společně organizované aktivitě a udělají chybu, měli by být opraveni ihned. 

Avšak pracují-li žáci volně na ústních aktivitách a učitel se je snaží povzbudit, 

aby řekli, co chtějí, aby se vyjádřili, je dobré, aby si učitel chyby poznamenával 

a vrátil se k nim společně se všemi dětmi později. Je-li učitel přímo dotázán 

při aktivitě, pomáhá s opravou ihned (Scott, Ytreberg 2004). 

Dunnová (2008) zastává ten názor, „že pokud děti mají možnost slyšet 

dospělého, jak opakuje stejná slova a slovní spojení správně, časem opraví své 

chyby samy.“ (Dunnová, 2008, s. 9) 

Janíková a kol. (2011) zmiňují důležitost taktního opravování chyb a zásadu 

nelpět jako učitelé na absolutní jazykové správnosti.  

McLean (2011) má zato, že nikdo není dokonalý a že je zásadní nechat žáka 

objevovat a koordinovat své vlastní chyby při studiu cizích jazyků. 

Pro děti je přirozené dělat chyby a učit se gramatické formy zprvu jen 

částečně. Je potřeba pravidelné procvičování a pečlivá pozornost, aby se děti 

nakonec naučily užívat správné formy. Děti pocházející z různých jazykových 

prostředí procházejí stejnými procesy a dělají při učení se gramatice stejné 

chyby. Některé chyby jsou univerzální (Pinter 2006). 

Jsem toho názoru, že by učitel měl korigovat případné chyby při mluvení 

především vlastním příkladem, tak jak to např. běžně dělají matky s malými 
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dětmi, když se učí mateřský jazyk, jednoduše správnou formu či strukturu 

slov či slovních spojení zopakují. 

2.6.7 Hodnocení 

Podle mínění Pinterové (2006) potřebují všichni učitelé vědět, jak je jejich 

výuka efektivní a všichni žáci se zajímají o to, jak si vedou. Hodnocení je 

tudíž během procesu učení nedílnou součástí výuky a učení. Pro učitele je 

důležité používat techniky hodnocení, které jsou přátelské k dětem a slučitelné 

s každodenními aktivitami ve třídě. Aby učitel porozuměl, co se děti naučily, 

může využívat různorodé metody hodnocení. Jestliže je z důvodů omezení 

institucí nutné používat klasické testy s tužkou a papírem, měly by být brány 

v potaz dohromady s dalšími metodami jako sebehodnocení, hodnocení 

portfolia nebo pozorování tak, aby byl získán co nejobjektivnější pohled 

na dosažené pokroky dětí (Pinter, 2006). 

Jak uvádí Pinterová (2006), u hodnocení existují dva hlavní přístupy, a to 

normativní reference a reference dle kritérií. Normativní reference znamená, že 

učitel porovnává výsledky žáků s normou, průměrem třídy. Problémem je, že 

tento přístup nebere v potaz malé individuální pokroky a podporuje porovnávání 

a soutěživost mezi dětmi. Reference dle kritérií oproti tomu znamená, že žáci 

by měli dosáhnout stanovených kritérií. Učitel si dělá poznámky, kde je který 

žák dle těchto kritérií a poté mapuje jeho postup. Všechny děti mohou 

postupovat svým vlastním tempem. Výsledek dítěte je porovnáván se stavem 

na začátku činnosti. Při tomto postupu tíhnou učitelé k hodnocení 

orientovanému na úspěch, tj. podporují a oceňují každého – jak snahu, tak 

výsledek. Děti provádějí úkoly v prostředí přátelskému učení, což povzbuzuje 

jejich sebedůvěru a buduje jejich sebeúctu a v důsledku toho poté nemají 

strach z hodnocení. Pinterová (2006) je toho názoru, že učitelé mohou využívat 

systematické pozorování jako nástroj k hodnocení dětí. Pozorování není 

rušivé, protože děti si často ani nejsou vědomy, že jsou hodnoceny. Stejná úloha 

je dětem ve třídě dávána znovu a znovu, až si na ni zvyknou a pak učitel 

pozoruje výkon určité skupiny. Učitelé mohou hodnotit děti pracující 

individuální, v párech či ve skupinách. Pozorování je také dobré pro kontrolu 
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nejazykových znalostí (jako zaujetí, zájem, motivace), které jsou dohromady 

některými z klíčových cílů programů na prvním stupni. Pro tyto účely může být 

sestaven jednoduchý formulář pro pozorování (Pinter, 2006). 

Další alternativou, se kterou učitelé při hodnocení mohou dle Pinterové (2006) 

experimentovat, je metoda sebehodnocení. Povzbuzování dětí, aby se hodnotily 

samy, je součástí přístupu orientovaného na žáka. Dále je možné využívat 

portfolio, což znamená průběžně sbírat práci žáků a evidenci jejich pokroků. 

Může zahrnovat kresby, písemné práce, řemeslné výtvory či dokonce záznam 

ústního výkonu. Děti mohou být povzbuzovány, aby s pomocí učitele vybíraly 

do portfolia své nejlepší práce. Je důležité vypracovat společná kritéria 

pro výběr prací do portfolia. Děti se tak výborně učí reflektovat samy sebe 

(Pinter 2006). 

Podle Pinterové (2006) může být projektová práce dalším nástrojem 

pro hodnocení. Výhodou tohoto nástroje je, že spojuje všechny čtyři jazykové 

schopnosti a společné úsilí několika dětí. Práce na společném úkolu může být 

velmi motivující pro slabší žáky, kteří tak mají příležitost učit se od svých 

kamarádů. Je to přínosné naopak i pro silnější žáky, kteří mají možnost 

předvést své znalosti a zkušenosti. Projekty mohou dobře fungovat 

i ve skupinách s různými schopnostmi, jsou-li členové skupin pečlivě vybráni 

a všichni mají konkrétně určené role a úkoly a dodržují daná pravidla. Význam 

projektů je především výchovného charakteru, učitel by měl děti ocenit a 

poskytnout jim obecnou zpětnou vazbu spíše než známkování (Pinter, 2006). 

Hodnocení nemusí být stresující a mít charakter soutěživosti. Místo toho může 

být přínosem pro posilování představy o sobě samém a sebeúcty v prostředí 

spolupráce (Pinter 2006). 

Podle Scotta a Ytrebergové (2004) je vždy užitečné pro učitele „dělat 

si pravidelně poznámky o pokroku každého dítěte. Můžete chtít říci rodičům, 

jak si vedou jejich děti a pravidelně byste měli mluvit k dětem o jejich práci a 

podporovat sebehodnocení. Od začátku může být toto činěno ve velmi 
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jednoduchých termínech s důrazem na pozitivní stránky věci a zlehčováním 

toho, co žák nebyl schopen zvládnout.“ (Scott, Ytreberg, 2004, s. 6-7) 

Dle Spilkové a kol. (2005) je z hlediska hodnocení dobré hodnotit nejen 

výsledek, ale také proces učení, postup, zájem, míru úsilí, jakým způsobem 

žáci spolupracují. „V činnostně a zkušenostně orientovaných strategiích 

vyučovacího procesu je pojetí činností učitele a žáka při vyučování zcela 

odlišné od tradičních, transmisivních strategií. Charakteristické jsou následující 

činnosti učitele: motivuje k činnosti, přibližuje smysl a praktický užitek 

toho, co se žáci učí, vytváří kvalitní učební situace s ohledem na individuální 

možnosti a potřeby žáků, organizuje, diagnostikuje a hodnotí, komunikuje 

(radí, ptá se, diskutuje …), pomáhá, povzbuzuje apod. Typickými činnostmi 

žáka jsou: mluví o svých představách a názorech, využívá vlastních 

zkušeností, ptá se, diskutuje, vysvětluje, argumentuje, vyhledává a zpracovává 

samostatně či ve skupině informace, řeší problémovou situaci, přemýšlí, 

zkouší, zkoumá, odhaduje, objevuje, spolupracuje, hodnotí sebe i ostatní.“ 

(Spilková a kol., 2005, s. 65)  

Jsem toho názoru, že způsob hodnocení hraje pro pozitivní motivaci žáků 

pro učení se cizím jazykům (a nejen jim) jednu z nejdůležitějších rolí. Je 

podle mě velmi zásadní, aby bylo hodnocení postupu žáků pokud možno 

nastaveno s využitím výše uvedených způsobů, jako je povzbuzování 

k sebehodnocení, práce s portfoliem žáků, projektová práce a s ní spojená 

zpětná vazba apod. Tyto výše uvedené prvky podle mě kromě Spilkové a kol. 

(2005) shodně zmiňují např. Janíková a kol. (2011), Nováčková (2006), Scott a 

Ytrebergová (2004), Pinterová (2006) a další a dle mého vedou také žáky 

k autonomnímu učení (viz v kapitole 2.2). 

2.6.8 Vytváření přátelské atmosféry a prostředí  

Scott a Ytrebergová (2004) míní, že rozmanitost ve třídě je nutnost, protože 

doba soustředění a pozornosti je krátká, pestrost aktivit, různé tempo, různá 

organizace, rozmanitost hlasů velmi napomáhá udržení pozornosti malých dětí 

při cizojazyčné výuce. 
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Scott a Ytrebergová (2004) jsou toho názoru, že je důležité mít systém, rituály, 

společně vytvořená pravidla, mít pod kontrolou plánování a organizaci 

cizojazyčných výkových hodin. Dále Scott a Ytrebergová (2004) doporučují 

využívat známých situací a aktivit, opakování příběhů a rýmů, atd.  

Opakováním aktivit, které děti už znají, se podle Scotta a Yttrebergové (2004) 

upevňují rituální činnosti, což napomáhá vytvářet pro děti známé prostředí, 

které následně pozitivně působí na efektivitu učení se - zde cizímu jazyku. 

Vytváření prostoru pro sdílení zkušeností je neocenitelný zdroj pro práci 

s jazykem, důležité je rovněž poskytování atmosféry pro zapojení se a 

kamarádství. Většina z nás má rádo pocit sounáležitosti a platí to obzvláště 

u malých dětí. Většina dětí má rádo ostatní děti kolem sebe a sezení s ostatními 

podporuje spolupráci (Scott, Ytreberg 2004). Učitel by měl vždy vypadat, že 

má všechny děti stejně rád, jakkoli mnoho úsilí ho to může stát, protože děti 

učící se cizí jazyk (či jakýkoli další předmět) potřebují vědět, že je má učitel 

rád. Je-li to možné, je dle mínění Scotta a Yttrebergové (2004) dobré vyzdobit 

zdi třídy kalendáři, pohlednicemi, plakáty, kresbami žáků, psaním apod. Možné 

je umístit zde rostliny, zvířata, jakékoli zajímavé předměty, které dodají 

prostoru charakter, ale stále bude ponechán prostor na práci.  

Dle Scotta a Ytrebergové (2004) vkládají děti do promluvy v angličtině 

přirozeně svůj rodný jazyk, nemohou-li v ní najít vhodná slova. Je velmi 

důležité nacházet rovnováhu u začátečníků mezi poskytováním nového 

jazyka kontrolovaně při různých aktivitách a současně možností přirozeného 

mluvení. Většina žáků má malou možnost procvičovat si angličtinu 

mimo třídu, a proto potřebují mnoho příležitostí, když ve třídě jsou. 

Jsem toho názoru, že poskytování prostoru zmiňovaným situacím společného 

sdílení jako součást respektujícího přístupu k dětem je při výuce cizích 

jazyků (a nejen jich) velmi důležité pro soustavnou podporu přátelské 

atmosféry a prostředí. Velmi podobné prvky zmiňuje dle mého soudu 

Dvořáková (2011) ve výuce cizích jazyků ve Waldorfské škole, ale i Dunnová 

(2008), Pinterová (2006), Scott a Ytrebergová (2004) a další. 
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2.6.9 Učební pomůcky a didaktická technika 

Podle Pinterové (2006) je ve vícevrstvém sylabu s mnoha částmi jeden 

základní komponent, který řídí plánování. Často je nazýván hlavním 

organizačním principem. Mnoho jazykových učebnic je členěno tematicky. 

Daná témata pak vyvozují jazyk přirozeně s pomocí příběhů, her a úkolů. 

Učení založené na tématech napříč předměty je přínosné a smysluplné, 

protože všechny nově naučené zkušenosti jsou hluboce zakořeněné ve stejném 

tématu a děti mohou vidět propojení mezi různými úkoly při učení a oblastmi. 

To napomáhá celostnímu přístupu při učení. Přijímáním jazyka je 

dle Pinterové (2006) autory učebnic myšleno, že děti uslyší tento jazyk 

např. v příběhu, ale nebudou ho muset nijak používat či s ním jinak 

manipulovat. 

Učitelé mohou dle mínění Pinterové (2006) doplňovat užívané učebnice dalšími 

autentickými materiály vybranými z pohádkových knížek, internetu 

nebo jiných zdrojů. Tvořivost učitele a jeho sebedůvěra je skutečnou hnací 

silou pro doplňování učebnic či vytváření vlastních materiálů. Zapojení dětí 

je důležité jak při hodnocení učebnic, tak při výběru a vytváření nových 

materiálů. Mezi materiálními didaktickými prostředky zaujímají dle Choděry 

(2006) ústřední místo učebnice, které je ovšem nutné umět psát. Při jejich 

tvorbě se v současnosti projevují dvě tendence, a to tendence k nahrazování 

i dalších učebních pomůcek jako např. slovníků a na druhou stranu tendence 

k jejich zestručňování pro snazší uchopení cizího jazyka. Samotný výběr 

učebnice se pak podle mínění Choděry (2006) odvíjí dle zodpovědnosti učitele 

v souladu s identitou učiva a cílů dle závaznosti kurikula. 

Široké pole působnosti mezi didaktickými pomůckami nabízí v současnosti 

samozřejmě počítače: 

 „interaktivnost; 

 neomezenou zásobu informací, zejména prostřednictvím internetu; 

 zapojení všech analyzátorů, zejména auditivního a vizuálního; 

 individualizaci výuky; 
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 komplexnost; 

 nezávislost na místě konání výchovně-vzdělávacího procesu; 

 nejvyšší možnou úroveň programů zajišťovaná špičkovými 

odborníky.“ (Choděra, 2006, s. 152-153) 

Jelínek (2011) zmiňuje osobnost Františka Malíře, který v jazykových 

učebnicích realizoval mnohé originální nápady směřující především 

k překonání nezáživnosti. Podle Jelínka (2011) je zde kladen důraz hlavně 

na dialogické texty, nácvik logického odhadu neznámých výrazů – 

tzv. obrysové čtení a např. i obrazové znázornění řečových situací. 

Dle mých výzkumných zjištění v kapitole 5 si učitelé v české primární škole 

často učební materiály různě kombinují, upravují či si připravují své vlastní 

(paní učitelka Věra i Markéta). Jeden učitel (pan učitel Ladislav) zastává ten 

názor, že na prvním stupni je dokonce výhodnější minimální práce s knihou 

a práce s vlastními připravenými materiály se mu zdá být mnohem 

efektivnější, což se dle mého shoduje např. s principy waldorfské pedagogiky 

a tamní výukou cizích jazyků, jak uvádí Dvořáková (2011) v kapitole 2.4.1, ale 

podle mě i s Dunnovou (2008) v kapitole 2.6.5, když popisuje výrobu vlastních 

knížek – učebních materiálů. V současné době se do popředí učebních 

materiálů dostává dle mého mínění rovněž práce s interaktivní tabulí, která 

děti může také zajímavou formou motivovat k cizojazyčné výuce, jak uvádí 

někteří učitelé (paní učitelka Anna a Julie). 

2.7 Praktické podněty z výuky cizích jazyků ve Waldorfské škole 

Pro z mého pohledu dobrou využitelnost ve výuce cizího jazyka v primární 

škole obecně uvádím níže dlouholetou praxí ověřené zásady výuky cizích 

jazyků ve Waldorfské škole postupně od 1. až do 5. třídy podle Dvořákové 

(2011). Domnívám se, že je možné aplikovat tyto podněty, obsahy i výstupy 

výuky Waldorfské školy dle Dvořákové (2011) přiměřeně i v cizojazyčné výuce 

běžné primární školy. 
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2.7.1 Zásady výuky cizích jazyků v 1. třídě ve Waldorfské škole 

Dvořáková (2011) uvádí důležitost ponoření se do jazyka podporou nadšení 

žáků, vedením hodin v maximální možné míře v cizím jazyce, s využíváním 

podnětů a předmětů v daném prostředí třídy, pohybu, gestikulace a 

neverbální komunikace. Tím dochází k bezděčnému vstřebávání a 

upevňování gramatických struktur, frází i slovní zásoby. Děti jsou tedy 

dle Dvořákové (2011) vyučovány nejprve audio-orálně, básničkami, 

říkankami, písněmi a jazykovými hříčkami. Zásadní je také pozitivní 

povzbuzování žáků k jejich práci s cizím jazykem a oceňování jejich snahy 

vyjadřovat se v cizím jazyce. 

Tyto postupy se dle mého úzce prolínají s mnoha přímými metodami 

uváděnými v kapitole 2.4.1. 

Jako možný obsah výuky 1. třídy jsou doporučovány: 

 „básničky, rozpočitadla, písničky, kolové tance; 

 pohybové a jazykové hry; 

 prstové říkanky; 

 jednoduché pokyny (např. clap your hands, touch your nose…= Překlad 

do češtiny: zatleskejte, dotkněte se nosu…); 

 rytmické a praktické procvičování počítání do 20; 

 základní slovní zásoba: barvy, části těla, činnosti v průběhu dne, předměty 

ve třídě; 

 jednoduché rozhovory a konverzační obraty; 

 naslouchání a učení se nazpaměť krátkým vyprávěním.“ (Dvořáková, 

2011, s. 33) 

Výuka v prvním roce by měla dosáhnout následujících výstupů: 

 základní barvy; 

 názvy předmětů; 

 části těla; 

 čísla od 1 do 20. 
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Kromě výše uvedené aktivní slovní zásoby „by prvňáčci měli být schopni 

reagovat pohybem na známé pokyny a odpovědět na jednoduchou otázku.“ 

(Dvořáková, 2011, s. 34) 

2.7.2 Zásady výuky cizích jazyků ve 2. třídě ve Waldorfské škole 

Ve druhé třídě je dle Dvořákové (2011) kladen důraz na tzv. kontrastní 

dynamičnost, kdy by mělo docházet ke střídání kontrastních aktivit, 

jako např. hlasité recitování a šeptání básničky, živý aktivní projev a tichá 

soustředěná práce, skupinová práce a párová či individuální práce apod. 

Jako možný obsah výuky 2. třídy jsou doporučovány: 

 „nové básničky, písničky a jazykové hry; 

 složitější pokyny (např. clap your hands three times, touch your nose and 

smile…= Překlad do češtiny: zatleskejte 3x, dotkněte se nosu a usmějte se…); 

 základní číslovky do 100; 

 slovní zásoba: dny v týdnu, roční období, měsíce, rodina, zvířata; 

 naslouchání příběhům a jejich dramatizace; 

 krátké výpovědi o sobě (např. věk, rodina).“ (Dvořáková, 2011, s. 34) 

Výstupy po druhém roce výuky: 

 „slovní zásoba okruhu probraných témat; 

 základní číslovky od 1 - 100; 

 odpovědi na jednoduché otázky o sobě a své rodině. 

Dále by žáci měli umět reagovat na pokyny, sledovat a vnímat jednoduché 

vyprávění a měli by nazpaměť znát celou řadu písniček a říkanek.“ (Dvořáková, 

2011, s. 34-35) 

2.7.3 Zásady výuky cizích jazyků ve 3. třídě ve Waldorfské škole 

Ve 3. třídě je podle Dvořákové (2011) důležité zaměřit se ve výuce cizího 

jazyka na náročnější texty, nové struktury a slovní zásobu, k tomu využívat 

přehrávání krátkých scének, různých rolí, které se děti učí zpaměti. Jak 

vysvětluje Dvořáková (2011), pro přípravu na čtení a psaní ve 4. třídě je 
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klíčové, aby děti texty, se kterými budou při psaní a čtení později pracovat, 

dobře znaly. 

Domnívám se, že zde se ohledně čtení a psaní Dvořáková (2011) shoduje 

především s Pinterovou (2006) a Dunnovou (2008), ale i dalšími autory 

v kapitole 2.6.5. 

Jako možný obsah výuky 3. třídy jsou uváděny: 

 „delší básně a písně; 

 krátké rozhovory; 

 malé dramatické scénky, hra v rolích; 

 slovní zásoba: jídlo a pití, oblečení, čas, dopravní prostředky, počasí, 

povolání; 

 základní číslovky od 1 do 1000; 

 obrázkové diktáty; 

 jednoduché gramatické struktury procvičované prostřednictvím básniček 

nebo vyprávění.“ (Dvořáková, 2011, s. 35) 

Výstupy po třetím roce výuky: 

„Cizí jazyk by děti měly vnímat vědoměji a používat aktivněji. Kromě zvládnutí 

výše uvedeného učiva by se žáci měli: 

 samostatně zapojovat do ústního projevu (např. doplnit část známého 

textu, položit jednoduchou otázku); 

 pokoušet používat procvičované struktury pro vlastní sdělení; 

 orientovat v číslech do 1000.“ (Dvořáková, 2011, s. 35-36) 

2.7.4 Zásady výuky cizích jazyků ve 4. třídě ve Waldorfské škole 

 4. třída znamená, jak uvádí Dvořáková (2011), velkou změnu s rozvojem 

nového velmi silného sebeuvědomění žáků, proto je důležité výuku 

individualizovat, podněcovat žáky k tvořivým až i uměleckým projevům. 

Doporučováno je dle Dvořákové (2011) zařazovat prvky hravé soutěživosti, 

smysluplné testování. Děti mají v tomto období kolem desátého roku velmi 
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silnou potřebu řádu, struktura hodin by proto měla být vždy zřetelná. Důraz 

je zde kladen na porozumění myšlenkové, ale i citové a intuitivní. Při psaní 

se opisují dětem již známé texty a ke čtení se využívají opět z poslechu známé 

příběhy. Dvořáková (2011) zdůrazňuje důležitost zaujetí textem, spíše 

než důkladné porozumění. Při čtení je pak dobré využívat různé techniky 

„např. sborové čtení, čtení po skupinách, individuální čtení před třídou (ostatní 

jen poslouchají bez tichého čtení textu), čtení jednotlivých částí textu (slov, vět, 

odstavců), čtení vět nebo odstavců pozpátku, tiché čtení a vyhledávání slov a 

informací.“ (Dvořáková, 2011, s. 37) Výuka slovní zásoby je v tomto období 

doporučována po tematických celcích „a žáci by si ji měli takto i zapisovat, 

výlučně v cizím jazyce, bez použití překladu do mateřštiny. Procvičování 

by mělo být alespoň v minimálním kontextu a k upevnění grafické podoby 

slov se používají jednoduchá cvičení a diktáty.“ (Dvořáková, 2011, s. 37) 

Diktáty jsou ve výuce cizího jazyka velice cenné, protože „působí zklidňujícím 

dojmem a mohou podpořit autonomní učení (žáci si mohou vybírat, diktovat a 

opravovat texty navzájem.“ (Dvořáková, 2011, s. 37) Ve 4. třídě dochází již 

k větší stimulaci vědomého rozvoje gramatiky nejlépe formou diskuse 

v mateřštině o rozdílech mezi jazyky, uvědomování si a objevování odlišností. 

Žáci tak zjišťují něco nového o jevech, které mají z prvních třech let výuky 

cizího jazyka již zažité. Učitelé mohou žákům předkládat mnemotechnické 

pomůcky a měli by také důsledně koordinovat postup v gramatice s učiteli 

mateřského jazyka, aby se v cizím jazyce nepředbíhalo. Zápisy o gramatice 

se provádí buď do zvláštního sešitu či společně v sešitech pro psaní i čtení. 

Veškeré rozhovory o gramatice by měly podle Dvořákové (2011) probíhat 

v mateřštině pro naprostou srozumitelnost a pochopení. Osvědčuje se také 

prezentovat postupy a výsledky práce v hodinách v užším kruhu rodičům 

jako např. písně, hry, čtení úryvků či improvizované rozhovory. 

Jako možný obsah výuky 4. třídy jsou uváděny: 

 „básničky a písničky (také se vztahem k obsahu vyučování v ostatních 

předmětech), kánony; 

 hádanky, jazyková cvičení, jazykolamy; 
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 zápis známých veršů, básniček, písniček a jejich následné čtení; 

 abeceda, hláskování slov; 

 krátké diktáty; 

 úvod do gramatiky: časování slovesa být, množné číslo podstatných jmen, 

běžná přídavná jména, předložky místa, vazba can/can´t; 

 tvůrčí psaní krátkých textů, např. rozhovory, jednoduché popisy 

(např. zvířat, počasí); 

 hraní rolí, scénky; 

 první cizojazyčná četba.“ (Dvořáková, 2011, s. 39) 

Výstupy po čtvrtém roce výuky: 

 „znát abecedu, umět hláskovat známá slova; 

 ovládat správnou výslovnost známých slov a vět; 

 umět vyčasovat sloveso být a utvořit množné číslo u podstatných jmen; 

 dokázat vytvořit jednoduché věty se známými strukturami; 

 číst nahlas i potichu s porozuměním; 

 jednoduše popsat lidi, místa, situace.“ (Dvořáková, 2011, s. 40) 

2.7.5 Zásady výuky cizích jazyků v 5. třídě ve Waldorfské škole 

V 5. třídě se dle Dvořákové (2011) stále procvičuje především mluvený jazyk 

i s využíváním rytmické paměti pro snazší zapamatování textu. Důležité je 

zprostředkovávat dětem krásu a radost z jazyka, podněcovat jejich fantazii a 

tvořivost např. při pokusech s psaním krátkých básniček apod. Jak uvádí 

Dvořáková (2011), na místě jsou zajímavé domácí úkoly, s dětmi lze již 

pracovat rychlejším tempem. S žáky je nacvičována přesná výslovnost a 

intonace, což je možné podporovat recitováním básní či zpěvem písní a kánonů. 

Většinu textů je stále lépe učit žáky opakováním po učiteli, nikoli z psaného 

textu, vysvětluje Dvořáková (2011)., potřeba pohybu při činnostech je 

na ústupu. V gramatice se dále pokračuje srovnáváním s mateřštinou, 

gramatická pravidla se formulují společně a zapisují do sešitu. Čtení 

autentických textů je již pravidelné, a podle Dvořákové (2011) jsou 
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doporučovány následující techniky jak pro hlasité čtení, tak i pro čtení 

s porozuměním: 

 „sborové čtení s učitelem; 

 sborové čtení bez učitele; 

 čtení v malých skupinách nahlas; 

 čtení ve dvojicích/malých skupinách tišším hlasem (celá třída pracuje 

najednou); 

 čtení v malých skupinách před tabulí (zbytek třídy poslouchá); 

 čtení vybraných slov (pro orientaci na stránce); 

 čtení odstavce pozpátku; 

 tiché čtení; 

 čtení v rolích (např. rozhovory).“ (Dvořáková, 2011, s. 40-41) 

Dvořáková (2011) objasňuje, že je vhodné v tomto období pracovat nejprve 

s poslechem textu, učitel text následně žákům převypráví pro porozumění 

ještě před čtením, teprve poté čtou text tištěný. Dobré je zařazovat nejprve 

ústně otázky k textu, až následně písemné odpovídání. Práce s tištěnými 

texty pak může být východiskem pro diktáty; pro podporu čtení 

se doporučují knihovničky s cizojazyčnými tituly ve třídě.  

Jako možný obsah výuky 5. třídy jsou uváděny: 

 „delší básně, písně, řečová cvičení; 

 další jazyková cvičení, jazykolamy; 

 přísloví; 

 hra v rolích; 

 vyprávění, dramatizace; 

 čtení s porozuměním z čítanek nebo autentických textů; 

 práce se slovní zásobou; 

 gramatické jevy: vazba there is/there are, přítomný čas (prostý 

i průběhový), zájmena osobní a přivlastňovací, přivlastňovací pád, 

seznámení se členy a/an/the.“ (Dvořáková, 2011, s. 41) 
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Výstupy po pátém roce výuky: 

„Žáci by se v páté třídě měli naučit: 

 vytvářet otázky; 

 odpovídat na otázky na porozumění textu; 

 vlastními slovy převyprávět text; 

 používat známá slovesa v přítomném čase; 

 srovnávat cizí jazyk s mateřštinou.“ (Dvořáková, 2011, s. 41) 

Uvažuji-li nad praktickými podněty pro výuku cizích jazyků z Waldorfské 

školy dle Dvořákové (2011), docházím k tomu názoru, že se více či méně 

všechny výše uváděné principy shodují či prolínají s přímými metodami 

v kapitole 2.4.1. a ve Waldorfské škole jsou podle mě také logicky posloupně 

uspořádány. 

3 Shrnutí teoretické části práce 
Cílem teoretické části práce byla studie výuky cizích jazyků v primární 

škole dle teoretických koncepcí v českém, anglickém i německém prostředí. 

V současnosti je již podle mě k dispozici rozsáhlé množství didaktických 

metodologických materiálů pro výuku cizích jazyků – zde především 

němčiny a angličtiny, jak v českém, anglickém i německém vydání. Avšak tyto 

didaktické materiály jsou dle mého názoru učiteli cizích jazyků ne vždy 

dostatečně využívány, zejména na běžných základních školách. Jsem toho 

názoru, že by mohlo pomoci souborné shrnutí aktuálních didaktických 

postupů, metod, forem a prostředků do jednodušších koncepčních didaktických 

přehledů, které by byly pravidelně aktualizovány a učitelům cizích jazyků 

předkládány.  

O malé shrnutí aktuálních podkladů k didaktice výuky cizích jazyků v české 

primární škole jsem se pokusila také v této teoretické části mé práce. Snažila 

jsem se popsat a systematicky rozčlenit aktuální dostupná teoretická 

východiska, postupy, metody, formy a prostředky didaktiky cizích jazyků 
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včetně některých praktických postupů v české, anglické i německé primární 

škole, v mnoha případech rovněž podložených  dobrou praxí.  

Jako zásadní se dle mého názoru v současnosti jeví hledisko psychologického 

působení na žáka, které může učitel při cizojazyčné výuce dobře ovlivňovat 

prostřednictvím autonomního učení, s využitím strategií učení i způsobů 

vstřebávání učiva u žáků a v neposlední řadě hraje podle mě důležitou roli 

i emocionální složka výuky.  

Rovněž vliv věku a neurobiologického hlediska je nezanedbatelný. Dle mého 

soudu se zde ukazuje výhoda spíše ranějších začátků výuky cizího jazyka a 

např. Norimberská doporučení z 90. let 20. století (viz kapitola 2.3) zdůrazňují 

tři odůvodnění pro časné započetí výuky cizích jazyků v primární škole, a to 

politicko-ekonomické, kulturně-sociální a psychologicko-pedagogické. 

Klíčovou roli mají dle mého názoru samozřejmě různé metody výuky cizích 

jazyků, z nichž pro děti mladší školní se jako nejzásadnější jeví metody přímé 

a z nich pak takové metody, které žáky pozitivně motivují a vhodně aktivizují 

pro práci s cizím jazykem. Za důležitou zde považuji hlavně vícesmyslovou 

aktivizaci včetně pohybu při výuce. Ze zmíněných přímých metod v sobě 

podle mého výše uvedené prvky zahrnují především metoda komunikativní, 

TPR, Wattsenglish, cizí jazyky ve Waldorfské škole, the Natural Approach, the 

Oral Approach and/or Situational Language Learning, učení v pohybu 

i na stanicích, ale i projektová metoda, činnostně zaměřená výuka, pedagogické 

využití hry i další. Zastávám ten názor, že výběr vhodných metod a jejich 

případná kombinace pak záleží hlavně na osobnosti učitele v souladu 

s konkrétními individuálními potřebami daných žáků a učebním prostředím. 

Následně jsou v teoretické části popsány hlavní faktory ovlivňující cizojazyčné 

vyučování, kde jsou zmiňovány cíle i očekávání v cizojazyčné výuce, rovněž 

učivo, zásady výuky, řízení i efektivnost, interakce mezi učitelem a žákem a 

v neposlední řadě i kvalifikace učitelů, trendy a výzvy pro výuku cizích 

jazyků. Domnívám se, že jeden z velmi důležitých faktorů je zde interakce 
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mezi učitelem a žákem a důležitost respektujícího vzájemného přístupu 

mezi učitelem a žákem. 

Dále jsou zmiňovány zásadní fáze a složky cizojazyčné výuky rovněž 

v kontextu s ověřenou dobrou praxí v anglickém i německém prostředí. 

Jako velmi klíčové se mi zde jeví hodnocení dosahovaných výsledků žáků 

ve výuce cizího jazyka, kde se jako přínosné ukazuje využívání práce 

s portfoliem pro sebehodnocení, projektová práce se zpětnou vazbou a další.  

Teoretickou část pak uzavírají praktické podněty z výuky cizích jazyků 

ve Waldorfské škole, protože dle mého mínění nabízí dobrou využitelnost 

ve výuce cizího jazyka i v běžné české primární škole jako ucelený podrobně 

definovaný komplex. 

4 Výzkumná část – výuka cizích jazyků v praxi 

4.1 Teoretická východiska výzkumu výuky cizích jazyků na prvním 

stupni 
Pinterová (2006) uvádí, že snaha nalézt odpovědi na otázky, které vyvstávají 

ve třídě, je součástí každodenní výuky. Zkoumání, reflexe a připravenost 

na změnu jsou tudíž principy, které zůstávají jádrem veškeré dobré výuky. 

Při jakémkoli zkoumání něčeho jako celku je obzvláště důležité zakládat 

posuzování na několika pozorováních v různých kontextech spíše než jen 

na jednom. 

Pro učitele je dle Pinterové (2006) důležité mluvit s dětmi neformálně, aby 

zjistili jejich potřeby, zájmy a názory. Nadto se mohou učitelé pokusit 

zjišťovat názory a nápady dětí systematicky na pravidelné bázi spíše než jen 

během neformálních diskusí. Učitelé však potřebují věnovat zvláštní péči 

navrhování, výběru a zpracovávání těchto nástrojů a interpretování 

výsledků. Je také možné zkoumat aktivity jedinců důkladněji v delším 

časovém horizontu. Takové výzkumy se nazývají případové studie. 

Zaměřením se na jedince či skupinu důkladněji, může učitel v průběhu času 
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sledovat vývoj a získat hlubší náhled na složitosti daného případu (Pinter, 

2006). 

Další možností, jak uvádí Pinterová (2006), je, že se skupina učitelů může 

zaměřit na výukové a studijní materiály a srovnávat nové učebnice, aby 

společně rozhodli, které jsou nejlepší. Učitel může také požádat své kolegy, aby 

pozorovali jeho hodiny a vyplnili o tom záznam. Alternativně je možné natočit 

video či audio nahrávku z hodiny k získání jazykové evidence, jak učitel 

využívá např. zpětnou vazbu. 

Jiná možnost je podle Pinterové (2006) vést si diář a reflektivně zaznamenávat 

každou hodinu a navštěvovat též hodiny kolegů. Je možné se také zeptat 

přímo dětí, jak se v hodině cítily, zda byly oceňovány, byla jim poskytnuta 

zpětná vazba – to je však možné až u starších dětí, které to dovedou posoudit. 

Shromažďování údajů z více různých zdrojů může učiteli poskytnout více 

spolehlivých výsledků (Pinter 2006). 

Z odborných poznatků dle mého vyplývá, že z hlediska výzkumu jednotlivých 

hodin výuky by se ani při výuce cizího jazyka nemělo zapomínat na vzájemná 

pozorování učitelů a sebereflexní deníky učitelů. 

4.2 Terénní reálná východiska výzkumu výuky cizích jazyků 

na prvním stupni 
Ve výzkumné části vycházím z výzkumné práce, která byla prováděna v pěti 

třídách základních škol, a to na Základní škole Kamenice, na Základní škole 

Dukelská v Benešově a na Základní škole Kladská na Praze 2. Metodologicky 

se jednalo o kvalitativní výzkum
3
 založený na zúčastněném pozorování

4
, 

                                                           
3
 Jak uvádí Šváříček a Šeďová (2007), je kvalitativní výzkum založen na širokém sběru dat, kdy se cíleně 

zkoumá určitý předem definovaný jev a sbírá se o takovém jevu maximální možné množství informací. 
4
 Při zúčastněném pozorování probíhá interakce mezi výzkumníkem a účastníky a zkoumané jevy 

se pozorují přímo v prostředí, kde probíhají. 
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doplněném hloubkovými rozhovory
5

 s odborníky a analýzou výukových 

hodin
6
. Při rozhovorech jsem hledala odpovědi na tyto otázky:  

1) Jak se dle názoru učitelů daří uskutečňovat výuku cizího jazyka (dále jen 

„CJ“)  na prvním stupni, odpovídají cíle stanovené ŠVP reálným 

výsledkům? 

2) Do jaké míry jsou žáci prvního stupně schopni komunikovat v CJ, 

jednoduše reagovat v běžných životních situacích? 

3) Jaké metody, prostředky a formy výuky CJ učitelům a naopak i dětem 

nejvíce vyhovují? 

4) Co by dle mínění učitelů mohlo ještě pomoci výuku CJ zlepšit tak, aby 

bylo dosahováno lepších komunikativních schopností jejich žáků? 

 

Při výběru učitelů pro hloubkové rozhovory byla rozhodující kritéria 

náhodného výběru pro dosažení pestrosti vzorku učitelů jazyků současné 

české primární školy. Čtyři respondentky byly ženy, jeden respondent muž. 

Pro zachování anonymity jsou v textu použita jen křestní jména, a to ještě 

změněná. Kompletní rozhovory jsou uvedeny v kapitole 5 Výzkumná část – 

rozhovory s odborníky. 

Věra (37 let) vyučovala na 1. stupni anglický jazyk 7 let. Dále se průběžně 

vzdělávala na různých kurzech a seminářích pro učitele jazyků, měla 

mezinárodní zkoušky TKT. „TKT je nová zkouška Cambridge ESOL. Ověřuje 

základní znalosti z metodiky výuky angličtiny.“ 

(<http://www.cambridgeesol.cz/teach/tkt/index.php>, 2013) a kurz IH CPT 

„Cílem kurzu je zlepšení výukových technik a poznání základní metodologie a 

zlepšování používání angličtiny při výuce. Mnoho témat obsahuje část 

zaměřenou přímo na ‚classroom English’
7
 a umožňuje tak účastníkům v praxi 

                                                           
5
 Hloubkové rozhovory probíhaly dotazováním prostřednictvím otevřených otázek. Rozhovory vycházely 

ze seznamu předem připravených otázek. Při přepisu rozhovorů byly zapsány pouze podstatné 
informace, jak doporučuje Strauss a Corbinová (1999). 
6
 Analýzy výukových hodin zahrnují autentické záznamy hodin, které jsou přesně dle jejich průběhu 

popisovány. 
7
 Překlad do češtiny: angličtina používaná při výuce pro komunikaci 
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si procvičit jazyk často využívaný při výuce.“ 

(<http://www.akcent.cz/cz/p/270/certificate-ihcpt.html>, 2013) Další 

respondentkou byla Markéta (65 let), velmi zkušená praktička, která s malými 

přestávkami vyučovala německý jazyk na 1. i 2. stupni 29 let. Rovněž 

Ladislav (61 let) byl velmi zkušený praktik vyučující německý jazyk 

na 1. stupni přes 20 let. Následující z dotazovaných byla zároveň i ředitelkou 

školy, rovněž zkušená učitelka Anna (53 let) s praxí 28 let jako učitelka a 

následně jako ředitelka ZŠ, anglický jazyk vyučovala 20 let. Poslední 

z dotazovaných byla opět zkušená učitelka Julie (52 let), která vyučovala 

anglický jazyk na 2. stupni 24 let, na 1. stupni 15 let. Měla aprobaci učitelství 

pro 1. stupeň se specializací TV. Pro výuku angličtiny absolvovala několik 

dlouhodobých kurzů a stále v nich pokračovala, jednalo se většinou o 1-2leté 

kurzy. 

4.3 Uplatňované metody, formy a prostředky výuky cizích jazyků 

v současné české primární škole 

První téma, jehož prostřednictvím budu prezentovat výuku cizích jazyků 

v současné české primární škole, je výuka ve druhé a třetí třídě a při ní 

uplatňované metody, formy a prostředky. Toto téma zpracuji rozborem dvou 

zúčastněných pozorování z hodiny německého a anglického jazyka 

na pražské základní škole se zaměřením na výuku německého jazyka vedené 

učitelkou s dlouholetou praxí a plně kvalifikovanou pro výuku na prvním stupni 

i pro výuku německého jazyka a na benešovské základní škole vedené rovněž 

učitelkou s dlouholetou praxí a plně kvalifikovanou pro výuku na prvním stupni 

i pro výuku anglického jazyka. Z obou pozorování nejprve popíši průběh 

sledované hodiny a poté provedu rozbor metod, forem a prostředků práce 

učitelů jazyků, včetně komentáře ohledně naplnění současných požadavků a 

principů pro výuku cizích jazyků popsaných v teoretické části práce. 
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4.3.1 Druhá třída – průběh hodiny německého jazyka 

 

Úvod hodiny, pozdrav 

i. První aktivitou na začátku hodiny je společný pozdrav, doplněný 

písničkou. Paní učitelka děti pozitivně povzbuzuje a zároveň neustále pobízí 

k aktivitě výzvami Schnell, schnell, bitte!, Los, los! apod., aby všechny děti 

byly pokud možno stále aktivní. (Překlad instrukcí do češtiny = Rychle, rychle, 

prosím! Začínáme!) 

 

ii. Poté jsou děti vybídnuty k vyslovování různých jednotlivých pozdravů 

samostatně, ale rytmicky, v rychlém sledu jeden po druhém.  

 

iii. Následuje pobídka učitelky k vyjmenování pěti různých pozdravů. 

 

iv. Učitelka vyzve děti, aby si otevřely knihy na dané straně, číslo strany 

vysloví nejprve vcelku a poté jednotlivá čísla pro lepší porozumění. 

Povzbuzuje k nalezení a poté společně s textem v knize a na CD zpívají 

písničku Guten Morgen! (Překlad názvu do češtiny = Dobré ráno!) 

Děti si sedají, stoupají, jsou v pohybu, učitelka vše průběžně německy 

komentuje a dává jednoduché pokyny, ocenění i informace jako Danke, 

prima, gut! Sitzen! Sage verschiedene Grüβe! Grüβ Gott sagt man in Süd 

Deutschland. Sag fünf Grüβe! Prima, setz dich hin. (Překlad instrukcí do češtiny = 

Děkuji, prima, dobře! Sedněte si! Říkejte různé pozdravy! Pozdrav Pánbůh se říká v jižním 

Německu. Řekni pět pozdravů! Prima, sedni si.) 

Hlavní část hodiny 

V následující pohybové aktivitě si děti v básničce Wir turnen procvičí čísla 

i další slova na pohyb. Společnou básničku doprovází pohybem. (Překlad názvu 

do češtiny = Cvičíme) 

i. Další dotaz učitelky je na tázací zájmena, která už znají. Děti postupně 

říkají jednotlivá tázací zájmena, na která si vzpomenou, učitelka je dále 
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pozitivně povzbuzuje. Super! Was haben wir noch nicht gesagt?(Překlad 

instrukcí do češtiny = Super! Co jsme ještě neříkali?) 

 

ii. Následně je učitelka vybízí k tvoření celých otázek s tázacími zájmeny. 

Sag jetzt eine Frage! Děti reagují: Was spielen wir? Woher kommst 

du?Wo wohnst du?(Překlad instrukcí a odpovědí do češtiny = Nyní řekni jednu otázku! 

Co hrajeme? Odkud jsi? Kde bydlíš?) 

 

iii. Poté vyzve učitelka vždy dvojici žáků k tabuli, kde využívají již vyřčené 

otázky k vzájemnému dotazování a odpovídání. Nyní již využívají otázky 

ke zjištění konkrétních informací v praxi. Učitelka znovu při tom dětem 

pomáhá a pobízí i ostatní žáky ve třídě, aby přidali další otázky. Wer kennt 

noch eine Frage? Welche Frage fragen wir oft? Lernst du Deutsch? Ja, ich 

lerne Deutsch. (Překlad otázek a odpovědí do češtiny = Kdo ví ještě nějakou otázku? 

Na co se často ptáme? Učíš se německy? Ano, učím.) 

 

iv. Učitelka vyzývá jednotlivé žáky, aby řekli o sobě a své rodině. Ich bin… 

Ich wohne in…. Meine Mutter heiβt ….. Ich lerne Deutsch. (Překlad odpovědí 

do češtiny = Já jsem… Bydlím v… Moje máma se jmenuje… Učím se německy.) 

Učitelka i bezprostředním jazykem reaguje na nastalé situace ve třídě. 

Na, siehst du. Laut! Noch einmal, bitte! Učitelka poukazuje i na nesprávný 

postup. Ota nicht gut! (Překlad komentáře do češtiny = No, vidíš. Nahlas! Ještě jednou 

prosím! Ota to nemá/nedělá dobře!) 

i. Následující aktivita tkví v říkance o činnostech ve škole. Každý žák 

předvádí nějakou činnost a při tom všichni společně komentují, říkají. Děti 

jsou zaujaté a dobře se soustředí při pohybu spojeném s rytmickým 

říkáním. 

 

ii. Učitelka vybízí jednotlivé žáky, aby před tabulí vyjmenovali šest aktivit, 

které dělají ve škole. 
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Poté ještě společně recitují básničku Ich bin Peter, du bist Paul opět spojenou 

s pohybovým doprovodem. Je vidět, že děti velmi pozitivně reagují na již 

známý text básně, který je dobře motivuje k aktivitě v německém jazyce. 

(Překlad názvu do češtiny = Já jsem Petr, ty jsi Pavel) 

i. V další aktivitě pobízí učitel žáky k nalezení obrázku Alle suchen das Bild! 

Wer ist das? Mit wem warst du im Paar? Učitelka se dále ptá, kdo je 

na obrázku a aby si žáci našli, s kým byli v páru. (Překlad instrukcí do češtiny = 

Všichni hledají ten obrázek! Kdo je to? S kým si byl/a ve dvojici?) 

 

ii. Děti při hádání, kdo je na jejich namalovaném obrázku, využívají již zažitý 

dialog. Wer ist das? Ist das Johanka? Nein, falsch. Ich weiβ, das ist Julia. 

Ja, richtig. Jakoby mimochodem se učí postavení slovesa být v otázce a 

další. (Překlad instrukcí do češtiny = Kdo je to? Je to Johanka? Ne, špatně. Já vím, je to 

Julie. Ano, správně.) 

Nicht sprechen, zuhören! Učitelka napomíná žáky, aby nemluvili a poslouchali. 

(Překlad instrukcí do češtiny = Nemluvte, poslouchejte!) 

i. Následně se učitelka ptá žáků, co hrajeme. Děti postupně vyjmenovávají 

jednotlivé aktivity, na které si vzpomenou. Was spielen wir? Merken, 

Karten, Basketball, Tischtennis, Schwarzer Peter, Verstecken, Fuβball. 

(Překlad otázky a odpovědí do češtiny = Co hrajeme? Pexeso, karty, košíkovou, stolní 

tenis, Černého Petra, na schovávanou, fotbal) 

 

ii. Poté pobízí učitelka, aby jednotliví žáci před tabulí vyjmenovali vždy šest 

aktivit, co hrajeme. 

 

iii. Nakonec jsou děti vyzvány, aby před tabulí předvedli také již známé 

nacvičené dialogy o hře. Hallo, Peter! Hallo, Karla! Komm, wir spielen. 

Was denn? Verstecken? Nein. Ich weiβ, wir spielen Fuβball. Oh, ja. Gut, 

das ist in Ordnung. (Překlad dialogů do češtiny = Ahoj, Petře! Ahoj, Karlo! Pojď, 

zahrajeme si. Na co? Na schovávanou? Ne. Už vím, zahrajeme si fotbal. Tak jo. Dobře, to 

je v pořádku.) 
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Následující aktivita je pobídkou ke sborovému čtení o Tobiho rodině. Děti 

společně s učitelkou čtou rovněž již známý text z knihy. 

 

i. Poté přehrávají děti robotické rozhovory o Tobim v párech před tabulí. 

 

ii. Učitelka vybízí žáky k dalšímu rozhovoru s Planetinem a děti opět 

v párech před tabulí předvádí. V rozhovoru děti drilují slovní zásobu 

pro hru. Los, wir spielen. Also, gut, ich habe vier. Jetzt du bist dran. Ich 

habe gewonnen. (Překlad dialogů do češtiny = Začínáme, hrajeme. Tak dobře, mám 

čtyřku. Teď jsi na řadě ty. Vyhrál/a jsem.) 

 

iii. Následuje čtení rozhovorů v pracovních sešitech. Učitelka pobízí děti 

ke čtení, komentuje též úroveň. Das war nicht ganz in Ordnung. (Překlad 

komentáře do češtiny = To nebylo úplně v pořádku.) 

 

iv. Kvůli neúplnému porozumění přechází učitelka do češtiny a vysvětluje 

dětem, že už si rozhovory očíslovali, ale že je ještě jednou projdou 

pro upřesnění a každý si je ještě zkontroluje. 

 

v. Po společné kontrole rozhovoru čtou ještě jednou celý rozhovor postupně. 

Učitelka děti povzbuzuje a chválí. 

Další aktivita je cvičení na doplňování slovesa být v pracovním sešitě. Učitelka 

přechází znovu do češtiny pro jistotu porozumění zadání. A dále prochází 

nejprve slovně celé cvičení s žáky. Povzbuzuje je k zamyšlení nad správnými 

tvary. 

i. Učitelka pobízí děti ke správnému vyplnění cvičení. Also, jetzt ergänzen, 

alle schreiben, langsam, aber richtig. Děti píší, učitelka je obchází a 

v případě potřeby ještě dovysvětluje. Děti doplňují to, co mají již zažité 

v komunikaci z mnoha předchozích rozhovorů. (Překlad instrukcí do češtiny 

= Tak, teď doplňujeme, všichni píší pomalu, ale správně.) 
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ii. Pak se děti řadí k učitelce ke kontrole cvičení. Učitelka komentuje 

střídavě v němčině i češtině – opět pro lepší porozumění případné chyby. 

Pech gehabt! Super, Eins! Eins! Weiter! Eins! Některé děti chybují ještě 

ve správných tvarech slovesa být a nemají velké písmeno na začátku věty. 

Učitelka vybízí děti k opravě chyb. (Překlad komentáře do češtiny = To je smůla. 

Super, jednička! Další! Jednička!) 

Závěr hodiny 

Učitelka zadává domácí úkol, několikrát opakuje zadání i v češtině. 

Na úplný závěr hodiny vybízí učitelka žáky k dopsání, zavření všeho a společně 

říkají říkanku Ele mele manz. 

A znovu připomíná již v češtině domácí úkol, co mají mít napříště. Loučí 

se s dětmi.     (Zápis z terénních poznámek 14. 12. 2012) 

4.3.2 Druhá třída – analýza hodiny 

Paní učitelka se svou dlouholetou praxí (29 let) na 1. i 2. stupni v cizojazyčné 

výuce Nj (i Aj) i díky odpovídajícímu vzdělání v daném oboru vkládá do výuky 

dle mého názoru svou preciznost a propracovanost i dynamičnost a spád.  

Opakovací, procvičovací hodina je pro žáky 2. třídy, kteří se němčinu učí 

druhým rokem na ZŠ s jazykovým zaměřením, sestavena dle aktuálních 

didaktických požadavků pro danou věkovou kategorii, tj. s rituálním 

úvodem, který obsahuje dětem dobře známou písničku, což jim podle mě 

dodává jistotu, sebevědomí i dobrou motivaci k učení.  

Poté následují procvičovací aktivity na různá již probraná témata, která jsou 

pro dobré upevnění a zažití vždy odstupňované v několika krocích. Paní 

učitelka využívá pro soustředění žáků mnoho didaktických technik, postupuje 

v dynamickém duchu, vychází z moderních psychologických poznatků, když 

z celostního učení (viz kapitola 2.4.1) využívá propojování levé a pravé 

mozkové hemisféry – propojení pohybu s komunikačními situacemi. 

Z činnostního učení (viz kapitola 2.4.1) využívá autentické komunikační 
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situace, neustálou interakci mezi žáky a učitelem i žáky navzájem. V hodině 

se také dle mého mínění uplatňuje učení se cizímu jazyku pomocí řešení úloh 

řečového typu s využitím autentických komunikačních situací. Z přímých 

metod se podle mého v hodině rovněž objevuje metoda komunikativní 

(viz kapitola 2.4.1) – rozvoj komunikativních dovedností žáků obecně, 

audiovizuální – využívá audiovizuálie a produkci, metoda TPR (viz kapitola 

2.4.1), kterou učitelka využívá především ve verbálně i neverbálně názorných 

pokynech, pro snadné porozumění žáky i bez absolutní znalosti všech slov. 

Z metody CLL (viz kapitola 2.4.1) je patrné první stadium, kdy žák imituje a 

prezentuje podle učitele, i druhé stadium, kdy žák začíná využívat jednoduché 

fráze a slovní zásobu. Z metody the Oral Approach (viz kapitola 2.4.1) 

se podle mě objevuje velmi hojně orální procvičování struktur v běžných 

komunikačních situacích. I prvky metody Wattsenglish (viz kapitola 2.4.1) jsou 

dle mého mínění velmi patrné, uplatňuje se využití her a pohybu, nepřímé učení 

– imitací hlasů z písniček i scének, střídání činností, upevňování, individuální 

přístup i užití mateřského jazyka pro utvrzení v porozumění. Z metody the 

Natural Approach (viz kapitola 2.4.1) je podle mě využívána prezentace co 

nejvíce srozumitelného jazykového materiálu a že cokoli napomáhá porozumění, 

je důležité. Z poznatků Waldorfské školy (viz kapitoly 2.4.1 a 2.7) v oblasti 

cizích jazyků se dle mého názoru objevuje rytmická forma procvičování jazyka, 

pohybové znázorňování řeči, rovněž síla nápodoby pro osvojování různých 

gramatických struktur a textů. Patrný je jistě i přechod od prožívání cizího 

jazyka k jeho poznávání, neopomenutelné je i memorování a učení se nazpaměť, 

rituály pro zklidnění a navození soustředění, v neposlední řadě čtení a psaní 

s využitím známých textů. Hodina dle mého soudu naplňovala i současné výzvy 

pro výuku cizích jazyků (viz kapitola 2.5.10). Vše v průběhu hodiny podpořené 

dynamičností, jasnou strukturou i trpělivou důsledností paní učitelky ve 

vyžadování dodržování pravidel dodává dětem pocit bezpečí a jistoty 

v prostředí třídy, díky konstantnímu německému prostředí je podle mého 

názoru docíleno úplného ponoření do cizího jazyka jakoby mimochodem, což 

dobře podporuje další motivaci žáků k učení  
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4.3.3 Třetí třída -  průběh hodiny anglického jazyka 

 

Úvod hodiny, pozdrav 

Ještě před hodinou jsou děti v hloučku u tabule a různě, jak je napadá, 

zapisují střídavě slova k tématu jídlo. 

Podobně jako ve druhé třídě je hodina zahájena zdravením, kdy zdraví děti 

anglicky nejprve paní učitelka, poté zdraví děti anglicky paní učitelku. 

Následující aktivitou je zpěv známé písničky Ten Little Indians, při které si děti 

nejprve stoupají a poté zase sedají. Procvičování čísel je doprovázeno rytmem, 

zpěvem a pohybem. (Překlad názvu do češtiny = Deset malých indiánů) 

Hlavní část hodiny 

i. Poté paní učitelka zadává pokyn k připravení kartiček se slovy a 

obrázky k danému tématu – jídlu. Při tom využívá paní učitelka 

porozumění prostřednictvím metody TPR, kdy názorně spolu s pokyny 

v angličtině předvádí, co mají děti dělat, děti rozumí a chystají si obrázky 

a slova. Prepare your cards and pictures, please. Yes, everething with pizza 

and so on. And now make one column with pictures and one with words. 

Děti pracují, učitelka je obchází, kontroluje, oceňuje jejich práci, dále je 

povzbuzuje k práci. Well done, yes, good, quickly, yes, Vojta, fine. Učitelka 

chválí i v češtině a česky řeší organizační záležitosti, když se děti hlásí a 

chtějí něco sdělit – že si zapomněli vystřihat obrázky a slova. (Překlad 

instrukcí a komentáře do češtiny = Připravte si své kartičky a obrázky, prosím. Ano, 

všechno s pizzou atd. A nyní si udělejte jeden sloupec s obrázky a jeden se slovy. Dobře, 

ano, dobře, rychle, ano, Vojta fajn.) 

 

ii. V další aktivitě vyzývá učitelka děti, aby ukazovaly a říkaly jednotlivé 

obrázky. And now, show me your pictures and say: strawberry – 

strawberry…. (Překlad instrukcí do češtiny = A nyní, ukažte mi vaše obrázky a říkejte: 

jahoda – jahoda…) 

 



Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

99 
 

iii. Následně je zařazeno Bingo s obrázky. Učitelka česky vysvětluje, jak 

si děti mají položit obrázky na lavici a diktuje pak pořadí v angličtině. 

Poté je vyzývá, aby četly sloupečky, žáci čtou a jakmile je vytvořeno 

Bingo, volají žáci Bingo. Poté je učitelka pobízí k úklidu kartiček 

do obálek. Clean your cards into envelopes. Děti tak činí. (Překlad instrukcí 

do češtiny = Ukliďte si kartičky do obálek.) 

V následující aktivitě vybízí učitelka žáky, aby před tabulí vytvořili dva kruhy 

lvů a tygrů. A česky jim dává pokyny, co budou dělat – odpovídat na otázky 

What´s this? Když bude odpověď správně, žáci si obrázek nechají, když špatně, 

dají obrázek dospod. Start! What´s this? It´s a/an …… Děti pracují ve dvou 

skupinách, ptají se a odpovídají. Učitelka doplňuje ještě dalšími otázkami. 

What´s your favourite colour/food? Při neporozumění doplňuje český 

komentář – vysvětlení otázky. Učitelka je především s jednou skupinou – 

slabších žáků, druhou skupinu ponechává téměř zcela samostatně pracovat. 

(Překlad otázek do češtiny = Co je to? Začínáme! Co je to? To je …. Jaká je tvá oblíbená 

barva/jaké jídlo?) 

Kvůli většímu rozruchu ve třídě učitel česky upozorňuje, že jsou pravidla, 

když se moc mluví, musí se děti vrátit do lavic, situace se zlepšuje. 

V další aktivitě využívá učitelka zápis slov k tématu na tabuli, která děti 

zapsaly ještě před hodinou. Učitelka česky pobízí děti, aby našly anglický 

překlad slov modrá, auto, hruška … anglicky pak po dětech nalezená slova 

opakuje a zároveň zapisuje bodové tečky k jedné či druhé skupině, která vysloví 

dříve. Děti z každé skupiny stojí v řadě za sebou a postupně chodí k tabuli a 

dle pokynu v češtině se snaží co nejdříve najít hledaný výraz v angličtině, tak 

učitelka snadno vidí, kdo našel slovo dřív. Nakonec spočítají společně získané 

body, učitelka gratuluje všem dětem. Congratulation everybody. (Překlad 

komentáře do češtiny = Všem blahopřeji.) 

Následně učitelka děti anglicky rozpočítává do skupin po 4 žácích pro zcela 

novou aktivitu - vyplňování dotazníku, co mají rádi. Ones, come here, two, 

three, four here. Učitelka rozděluje pracovní listy a dává pokyny ke zklidnění 
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i práci v češtině. Jeden bude vedoucí, vezme si tužku, bude zapisovat, 

podle toho, jak se ostatní budou anglicky ptát a odpovídat. Dívej se do tabulky, 

jaké je tam jídlo a co se bude psát. Do you like apple/ice-cream/oranges/pasta? 

Učitelka ještě jednou dětem dovysvětluje v češtině, že budou zjišťovat, co kdo 

má rád, že dělají takový průzkum. A znovu v češtině ukazuje, že mají zapsat 

„fajfku“ na ano a křížek na ne. Poté pobízí děti k započetí práce. Ready, 

steady, go! Děti se vzájemně ve skupině ptají, komentují i v češtině, učitelka 

je obchází, kontroluje, děti vyplňují. Máme to! Come here, please! Jakmile 

mají skupiny hotovo, vybídne učitelka vedoucí skupin, aby šli zapsat výsledky 

svých zjištění na tabuli. (Překlad instrukcí a otázek do češtiny= Jedničky, pojďte sem, 

dvojky, trojky, čtyřky sem. Máš rád jablka/zmrzlinu/pomeranče/těstoviny? Raz, dva, tři! Pojďte 

sem, prosím!) 

Mezitím s ostatními dětmi procvičuje – driluje jednoduché otázky a 

odpovědi, když děti neví, stoupnou si. What´s your favourite 

colour/food/thing/toy? House. How are you today? Fine, thanks. Do you like 

peppers/oranges? Těm dětem, které nevěděly, dává učitelka další opravnou 

otázku, na kterou už odpověď většinou znají. (Překlad otázek a odpovědí do češtiny = 

Jaká je tvá oblíbená barva/jaké jídlo/jaká věc/hračka? Dům. Jak se máš? Dobře, díky. Máš rád/a 

papriky/pomeranče?) 

Učitelka opět obrací pozornost k tabuli, kde jsou již zapsané výsledky, a 

vysvětluje dětem tento zápis, protože je to poprvé. Everyone, have a look 

on the board. Učitelka ještě s vedoucími skupin opravuje, aby odpovídalo. All 

pupils like apples, oranges. How many pupils like….? Učitelka zapisuje, sčítá 

do tabulky, žáci poslouchají. (Překlad instrukcí a otázek do češtiny = Každý se podívá 

na tabuli. Všichni žáci mají rádi jablka, pomeranče. Kolik žáků má rádo…?) 

Další aktivita je s pracovními sešity. Open your activity books. Rozdat rychle. 

Page 32. Pick up your pen. Put „fajfku“ když bude mít rád či X, když nebude mít 

rád. Učitelka pouští CD, ale je to na děti moc rychlé, nestíhají, vykřikují, že 

chtějí pustit znovu. Učitelka ukončuje práci po poslechu, který žáci slyšeli 2x. 

Stop, close your activity book everybody. (Překlad instrukcí do češtiny = Otevřete si své 
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pracovní sešity. Strana 32. Vezměte si pero. Udělejte… Stop, zavřete své pracovní sešity, 

všichni.) 

Závěr hodiny 

Sedím zatím, vím, že zvonilo. Měli jsme náročný průzkum. Zhodnotíme si, jak 

jsme zvyklí. Postav se ke smajlíkovi. Děti se staví různě k rozmístěným 

smajlíkům po třídě. Učitelka se ptá dětí, podle toho, kam se postavily, co se jim 

dařilo a co bylo obtížnější. Při potížích s poslechem zdůrazňuje dětem, že je 

potřeba klidně poslouchat, pak slyším a jde to zaznamenat, že toto musí ještě 

natrénovat. Loučí se s dětmi. 

(Zápis z terénních poznámek 17. 12. 2012) 

4.3.4 Třetí třída – analýza hodiny 

Hodina anglického jazyka je v tomto případě vedena ve 3. třídě, kdy se žáci učí 

angličtinu prvním rokem na běžné ZŠ. Žáci dosud absolvovali téměř 50 hodin 

výuky angličtiny, z toho ale asi 2/3 žáků chodily již od první třídy 

na nepovinný kroužek angličtiny, takže mají výhodu již zažitých a 

vstřebaných zkušeností a znalostí z anglického jazyka a asi 1/3 žáků má 

nevýhodu nulové zkušenosti s anglickým jazykem před zahájením běžné 

školní výuky cizího jazyka. Zkušená vyučující má 20 let praxe s výukou 

anglického jazyka na 1. i 2. stupni ZŠ. Vzhledem k tomu, že se využívají 

učebnice řady Happy Street, kdy se navazuje na předpoklad již probrané látky 

z řady Happy House, vznikají v určitých chvílích potíže se vstřebáváním látky 

především u dětí bez předchozí zkušenosti s cizím jazykem. U ostatních dětí 

se tímto plynně navazuje na probrané.  

Žáci jsou v duchu autonomního učení (viz kapitola 2.2) podněcováni 

k samostatnosti a přebírají zodpovědnost za vlastní učení, když si ještě 

před začátkem hodiny společným zápisem pomáhají opakovat probranou 

slovní zásobu. 

Podobně jako ve druhé třídě je hodina zahájena zdravením, kdy zdraví děti 

anglicky nejprve paní učitelka, poté zdraví děti anglicky paní učitelku. 
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Následující aktivitou je zpěv známé písničky Ten Little Indians, při které si děti 

nejprve stoupají a poté zase sedají. Procvičování čísel je doprovázeno rytmem, 

zpěvem a pohybem. Učitelka využívá rytmu a zažitých rituálů v hodině 

dle principů výuky cizích jazyků ve Waldorfské škole (viz kapitoly 2.4.1 a 

2.7).  

Pro pokyny, povzbuzování i oceňování žáků využívá paní učitelka částečně 

anglického jazyka dle metody TPR (v kapitole 2.4.1), ale i česky vždy 

doplňuje vysvětlení pro lepší pochopení především začínajících žáků. 

Jednotlivé aktivity se dynamicky střídají pro udržení soustředění i motivace 

žáků dle metody Wattsenglish (v kapitole 2.4.1). 

V hodině se rovněž objevuje činnostně pojatá výuka (viz kapitola 2.4.1), kdy 

se žáci zapojují do komunikačních her, které se podobají autentickým 

cizojazyčným komunikačním situacím např. při hře Bingo na procvičení dané 

slovní zásoby či při vyplňování dotazníku, uplatňuje se rovněž aktivizace 

s využitím rytmizace, v neposlední řadě je zde hojně zastoupena interakce 

mezi učitelkou a žáky i žáky navzájem pro neustálou výměnu informací 

v anglickém jazyce (viz také kapitoly 2.5.7 a 2.6.8). 

Děti mají dle mého názoru rovněž dostatek možností pro různorodou 

manipulaci s jazykem např. prostřednictvím kartiček obrázků a slov 

či při vyplňování dotazníku. Ještě více by však podle mého mohla učitelka 

využívat angličtiny především pro oceňování či pochvalu žáků, ale 

i pro některé další jednoduché pokyny, češtinu využívat pouze pro případné 

organizační upřesnění či vyžadování kázně. Žáci jsou dle mého názoru většinou 

velmi rychle schopni pochopit instrukce při živé verbální i neverbální 

komunikaci dle metody TPR (viz kapitola 2.4.1). Dle mého názoru jsem rovněž 

bohužel objevila v hodině jazykové nedostatky i u dle dosažené praxe zkušené 

učitelky především v ne zcela správné výslovnosti např. anglického „r“ a 

i v nepřesnostech užití některých slov např. clean pro uklidit ze stolu (namísto 

tidy away či clear the table), což podle mne může způsobit špatnou fixaci 

výslovnosti či upevnění nesprávných výrazů pro užití v daných situacích. Ještě 
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více by měla podle mě učitelka využívat své znalosti anglického jazyka 

k opravě vyslovených nepřesností žáky, např. house, zopakovat a house (pro 

dle mého názoru lepší fixaci neurčitého členu k podstatnému jménu v jednotném 

čísle). 

Podle metody Respektovat a být respektován (jak uvedeno v kapitole 2.5.7) 

podněcuje učitelka žáky jak k individuální, tak i skupinové práci založené 

na spolupráci. 

Učitelka podle mě i spravedlivým způsobem rozděluje děti do skupin 

rozpočítáváním v anglickém jazyce.  

V hodině jsou dle mého soudu také vhodně zařazeny mezipředmětové vztahy 

např. s matematikou, když učitelka s dětmi zapisuje výsledky provedeného 

výzkumu a poté je hodnotí, opět bych ale podle mě zařadila ještě více živého 

verbálního i neverbálního komentáře v angličtině v duchu metody TPR 

(viz kapitola 2.4.1). 

Poslední poslechová aktivita má za cíl doprocvičit probírané fráze 

v kombinaci s poslechem. Dle mého soudu se zde však obzvláště projevuje 

rozdíl ve znalostech jednotlivých dětí, negativně podpořen ještě 

nedostatečným zklidněním a dle mého i ne až tak přesným vysvětlením 

postupu při aktivitě. Dochází pak u většiny dětí k frustraci z neúspěchu patrně 

především jednak kvůli neporozumění zadání, ale i neporozumění angličtině 

při poslechu vůbec, což může negativně ovlivnit jejich další motivaci 

při učení anglickému jazyku v dalších hodinách.   

Závěr hodiny anglického jazyka je však dle mého mínění ukončen jistě 

důležitým sebehodnocením i společným hodnocením a komentářem učitele 

a dětí, což podle mě naopak pozitivně vyrovnává možnou frustraci z předchozí 

aktivity a vůbec podněcuje děti i učitelku k reflexi hodiny, přínosným 

zamyšlením nad svou prací a možnými postupy či i úkoly při dalších hodinách 

angličtiny. Celkově je podle mého názoru tedy rituální hodnocení hodiny 

povzbuzující pozitivní tečkou výuky angličtiny v duchu moderních 
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didaktických metod, zejména pak podle mě dodržením zásady vytváření 

přátelské atmosféry, jak uvedeno v kapitole 2.6.8  i 2.5.7. 

4.4 Schopnost komunikace žáků v cizím jazyce, jednoduché reakce 

v běžných životních situacích 

Základní komunikace žáků v cizím jazyce a jejich jednoduché reakce 

v běžných životních situacích jsou i dle učebních plánů zařazovány do výuky 

cizích jazyků hned od jejího počátku napříč českou primární školou. 

Prováděný výzkum tento výše zmíněný pedagogický cíl potvrdil.  

V následující kapitole budu prezentovat na ukázkách založených 

na zúčastněném pozorování ve třetí třídě paní učitelky angličtiny Věry 

se sedmiletou praxí, ve druhé třídě zkušené učitelky praktičky němčiny Markéty, 

ve čtvrté třídě rovněž zkušeného němčináře Ladislava, ve třetí třídě dlouholeté 

angličtinářky Anny a v páté třídě také zkušené učitelky angličtiny Julie dané 

téma schopnosti komunikace žáků v cizím jazyce a míru jejich jednoduchých 

reakcí v běžných životních situacích – navozených při cizojazyčných hodinách 

učiteli v praxi. 

Věra u svých začínajících třeťáků zařazuje běžnou komunikační otázku 

většinou hned na začátek hodiny, kdy ona otázku položí jako první a žáci 

se pak postupně vzájemně dále ptají, např.: 

- What colour is your pencil-case?  

- It´s black/purple/red and green….
8
 

Další komunikační otázky pak prolínají hodinou: 

- What´s this? 

- It´s a tree/a house/ a living room/a bedroom…
9
 

                                                           
8
 Překlad komunikace do češtiny: 

- Jakou barvu má tvůj penál? 
- Je černý/fialový/červený a zelený…. 

9
 Překlad komunikace do češtiny: 

- Co je to? 
- To je strom/dům/obývací pokoj/ložnice… 
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Takové otázky a odpovědi jsou ve třídě paní učitelky Věry vždy drilovány 

během daného kontextu a v určitém rytmu pro důsledné zažití žáky. 

(Zápis z terénních poznámek 3. 12. 2012) 

Hodina němčiny ve druhé třídě paní učitelky Markéty je běžnými 

každodenními výrazy – otázkami a odpověďmi a nutností okamžitě reagovat 

na dané situace vyplněna velmi dynamicky od začátku do konce. Běžné 

každodenní komunikační situace jsou jednak zařazovány v básničkách 

či písničkách, dále ve formě her i krátkých dialogů obvykle spojených ještě 

s pohybem po třídě. Žáci jsou zde německým jazykem doslova pohlceni, aniž 

by to vnímali jako něco mimořádného (dále viz kapitola 4.3.1). 

Rovněž pan učitel Ladislav zprostředkovává svým žákům ve čtvrté třídě živé 

komunikační prostředí, kdy jsou žáci nuceni reagovat rychlými reakcemi a 

odpověďmi na otázky učitele v daném kontextu v průběhu celé hodiny 

např. během básní či rozebíráním čteného textu a obrázků, kdy žáci 

komentují otázky na daný obrázek i text. 

- Können wir sagen, was macht das Auto? 

- Das Auto liest. 

- Was macht der Ball? 

- Der Ball schläft im Bett. 

- Was macht die Puppe? 

- Die Puppe singt. 

- Die Gitarre macht nichts. 

- Mit wem ist die Gitarre? 

Das Flugzeug spielt die Gitarre.
10

 (Zápis z terénních poznámek 14. 12. 2012) 

                                                           
10

 Překlad komunikace do češtiny: 
- Můžeme říci, co dělá auto? 
- Auto čte. 
- Co dělá míč? 
- Míč spí v posteli. 
- Co dělá panenka? 
- Panenka zpívá. 
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Výuka anglického jazyka ve třetí třídě paní učitelky Anny obsahuje také 

několik situací zaměřených na nácvik reakcí v běžných komunikačních 

situacích především formou vzájemného kruhového drilu a v mezičasech 

pro aktivizaci žáků mezi různými prováděnými úkoly k danému tématu hodiny 

(viz kapitola 4.3.3) 

Podobné chvilky především ve formě kruhového drilu otázek a odpovědí 

na aktuální téma – gramatickou strukturu jsou obsaženy v páté třídě paní 

učitelky Julie. 

 

- Say what have you got. 

- I´ve got a laptop/a television/a play station/a notebook/a camera/a 

radio…. 

- She´s got a car. 

- My mum´s got a book. 

- My dad´s got a computer. 

- He´s got a television.
11

 

 (Zápis z terénních poznámek 17. 12. 2012) 

 

Všichni učitelé se podle mého soudu snažili navozovat aktivní a komunikaci 

vstřícné prostředí vůči žákům s využitím zajímavých a motivujících situací, 

což bylo dle mého důležité pro smysluplnost komunikace v cizím jazyce. 

Ve všech hodinách byl dle mého názoru patrný dril komunikačních situací, 

avšak vždy postavený na pro žáky smysluplném kontextu, takže to, že mluvili 

v cizím jazyce v danou chvíli možná ani až tak nevnímali. A to je podle mého 

                                                                                                                                                                          
- Kytara nedělá nic. 
- S kým je kytara? 
- Letadlo hraje na kytaru. 

11
 Překlad komunikace do češtiny: 

- Řekněte, co máte. 
- Já mám laptop (přenosný počítač)/televizi/play station (hru na televizi)/notebook (malý 

počítač)/kameru = fotoaparát/rádio. 
- Ona má auto. 
- Moje máma má knihu. 
- Můj táta má počítač. 
- On má televizi. 
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názoru zásadní, totiž navozovat dětem co nejpřirozenější komunikační 

situace. V pozorovaných třídách toto navozování podle mého dobře fungovalo, 

čímž bylo dosaženo komunikace v cizím jazyce jako prostředku, protože žáci 

prostě chtěli něco sdělit v daném kontextu.  

4.5 Vyhovující metody, prostředky a formy výuky cizího jazyka na 

české primární škole jak pro učitele, tak pro žáky 
Ve všech zkoumaných vyučovacích hodinách anglického či německého jazyka 

jsou patrny přímé metody (viz kapitola 2.4.1), a to především prvky 

audiovizuální metody, činnostně zaměřené výuky, hojně je zastoupena 

metoda CLL i TPR, prolíná se i metoda Wattsenglish, zřejmý je the Oral 

Approach and/or Situational Language Teaching či principy výuky cizích 

jazyků ve Waldorfské škole, ale i další metody jako pedagogické využití hry 

či učení v pohybu. Tato tvrzení doložím výňatky z hloubkových rozhovorů 

s odborníky podloženými komentáři ze zúčastněného pozorování přímo 

z jednotlivých cizojazyčných výukových hodin nejprve ve třetí třídě v hodině 

angličtiny paní učitelky Věry, v hodině němčiny ve druhé třídě učitelky 

Markéty, ve výuce němčiny ve čtvrté třídě pana učitele Ladislava, v hodině 

angličtiny ve třetí třídě paní učitelky Anny a v páté třídě v hodině angličtiny 

paní učitelky Julie. 

 

Pozorovat můžeme tyto výše uvedené metody např. u Věry:   

„Nejvíce mi vyhovuje si s dětmi hrát, tj. využívat různé hračky, 

skutečné předměty každodenního života při nácviku 

i procvičování. Např. SECRET BAG na hmatové rozlišování věcí. 

Žáci mají aktuálně obzvláště v oblibě BINGO, kdy má každý své 

vlastní obrázky, obrací si je, kdo má všechny mnou vyslovené 

otočené, hlásí bingo. Baví je např. i psaní, kdy se jich ptám 

každého zvlášť, otázka se posílá a děti si zapisují 

odpovědi.“(Věra) 
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V hodině Věra také např. velmi úspěšně využila poslech rytmické říkanky 

s doplňováním textu k obrázkům – lepením a následným opakovaným 

říkáním. Žáci tak měli možnost vnímat vlastní text hned více smysly, 

manipulovali s textem, lepili, znovu říkanku přeříkávali, vnímali její rytmus, 

což dle mého názoru dobře napomáhá podvědomému ukládání textu 

do paměti, jednotlivých frází i slov – zde zároveň při pozitivně motivované 

vícesmyslové aktivitě. Tento Věrou užitý didaktický postup podle mého úzce 

koresponduje s návrhy Pinterové (2006) v kapitole 2.6.5, kdy Pinterová 

(2006) rovněž doporučuje při výuce čtení skládat dětem známé texty zpět 

dohromady, rekonstruovat je, sledovat text v knize při poslechu z pásky, CD. 

(Zápis z terénních poznámek 3. 12. 2012) 

Ve výuce Markéty jsou kromě výše uváděných metod dále jednoznačně patrny 

i principy waldorfské pedagogiky při výuce cizích jazyků, zejména využívání 

básní, písní a příběhů, jejich neustálé prolínání učivem vytvářející jasný 

rámec, pravidelnost a rytmus výuky cizího jazyka. Hojně je také zastoupena 

komunikativní metoda, ale i prvky dalších přímých metod (viz kapitola 4.3.1, 

4.3.2  a v návaznosti pak kapitola 2.4.1). 

„Neustálé opakování, neustálé změny – básničky, písničky, 

rozhovory; pohyb z lavice k tabuli, u tabule a zpět vyhovují mně 

i žákům“ (Markéta), což je z mého pohledu náročné na přípravu 

– načasování, z pohledu dětí nepochybně dobré na udržení 

pozornosti, soustředění na práci. 

(Zápis z terénních poznámek 14. 12. 2012) 

I Ladislav má dobré zkušenosti s využíváním principů waldorfské pedagogiky 

(viz v kapitole 2.4.1 a 2.7), obzvláště když zmiňuje jako zásadní práci spíše 

bez knihy a zdůrazňuje především navozování běžných komunikačních 

situací a využívání vlastních předem připravených materiálů samozřejmě 

v návaznosti na probíraná témata. Pracuje rovněž s využitím komunikativní 

metody, ale i všech již výše uváděných metod. 
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„Dle mých zkušeností se na prvním stupni osvědčuje spíše 

minimální práce s knihou, i když kniha je jako určitá kostra 

výuky potřeba - používají Planetino, nakladatelství Hueber 

určené předmětovou komisí + mnoho dalších namnožených 

materiálů dle aktuální potřeby. Mnoho komunikace, která 

probíhá především bez knihy. Za ideální považuji reagování – 

komunikaci v běžných životních situacích – maximální 

navozování takových situací, což dle zkušeností i naopak žáky 

také baví a dobře motivuje.“(Ladislav) 

 

Pan učitel využívá datum 4. prosince k připomenutí svátku Mikuláše, přičemž 

pobízí žáky k uplatnění již naučené a zažité slovní zásoby v navozené 

komunikaci k aktuálnímu dění: 

 

- Heute ist den 4. Dezember. Am 5. Dezember kommt 

der Nikolaus. Was bringt der Nikolaus? Ja? Die 

Weihnachtsbescherung? 

-  Das Geschenk/ eine Puppe/ der Bonbon/ die Bonbons/ 

den Kartoffel… 

- Weiter? 

- Die Schokolade/ das Obst/ die Schokofiguren… 

- Was für ein Obst? Welches? 

- Die Äpfel/ die Orangen/ die Birnen/ die Bananen. 

- Bringt Nikolaus auch Bananen? 

- Ja.
12

 

(Zápis z terénních poznámek 14. 12. 2012) 

                                                           
12

 Překlad komunikace do češtiny: 
- Dnes je 4. prosince. 5. prosince přijde Mikuláš. Co přinese Mikuláš? Ano? Vánoční nadílku? 
- Dárek/ nějakou panenku/ bonbón/ bonbóny/ bramboru… 
- Dále? 
- Čokoládu/ ovoce/ čokoládové figurky… 
- Jaké ovoce? Které? 
- Jablka/ pomeranče/ hrušky/ banány. 
- Přinese Mikuláš také banány? 
- Ano. 
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Žáci jsou s využitím aktuální situace běžného života dobře motivování 

k mluvení, protože je samotná událost pro ně velmi zajímavá a emotivní - těší 

se na ni. Z hlediska psychologického je zde podle mě velice dobře zastoupena 

emocionální složka cizojazyčné výchovy (viz kapitola 2.2). 

Anna upřednostňuje the Oral Approach and/or Situational Language 

Teaching, hojně využívá metody TPR, činnostně zaměřenou výuku a v její 

výuce se prolínají opět i další výše zmíněné metody (viz kapitola 2.4.1). 

 „Žákům vyhovuje neustálé střídání aktivit, pomáhá jim to 

v soustředění na práci, rádi mají např. Kimovy hry či Bingo. 

Mně se osvědčují obrázky se slovy k jednotlivým tématům, 

připravuji si i své, děti s nimi pracují, spojují je, čtou, zapisují si 

je do slovníčku a různými dalšími způsoby manipulují. Dle mých 

zkušeností jsou děti schopny si za vyučovací hodinu zapamatovat 

5 slovíček, která slyší, vidí, zapíší je, manipulují s nimi.“(Anna) 

(Zápis z terénních poznámek 17. 12. 2012) 

Pro Julii hrají zásadní roli také již moderní technologie jako např. využívání 

interaktivní tabule, preferuje činnostní učení. 

 

„S úspěchem využívám činnostní učení, skládání z písmen, I-

tools. Žáci velmi rádi pracují s I-tools, s příběhy z obrázků, 

přiřazování textu, slov, docvičování slovní zásoby pomocí 

interaktivní tabule.“(Julie) 

 

Poté, co si žáci s učitelem zopakovali vazbu She´s got … He´s got… I´ve got… 

při drilovacích cvičeních v pracovním sešitě a následně při komunikačním 

cvičením v kruhu u tabule, využívá učitel interaktivní tabule pro skupinové 

procvičení – žáci se vždy postupně ve skupině střídají při ovládání interaktivní 

tabule a doplňují vhodné tvary slovesa být z nabídky. Práce s interaktivní 

tabulí je díky své moderní technologii pro žáky obvykle velmi motivující 
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i pro práci s cizím jazykem, ovšem při mimořádném počtu žáků ve třídě (30) 

pro výuku cizího jazyka je i tato práce tentokrát poněkud zdlouhavá, hlavně 

než se všechny skupiny a žáci v nich vystřídají (viz též kapitola 2.6.9). 

(Zápis z terénních poznámek 17. 12. 2012) 

Dle pozorování z hodin i rozhovorů s učiteli se podle mého jako vyhovující 

metody, prostředky a formy cizího jazyka ukazují především prvky 

jako rytmus, vícesmyslová aktivace, básně, příběhy, tzv. dýchající výuka 

dle cizích jazyků ve Waldorfské škole. Jako velmi důležitá se podle mě jeví 

i příprava vlastních materiálů pro výuku cizích jazyků a rovněž využívání 

moderních technologií – interaktivní tabule také pro pozitivní motivaci 

k výuce cizího jazyka. Ve všech vyučovacích hodinách se ale podle mě také 

různě prolínalo mnoho prvků i z dalších přímých metod (viz kapitola 2.4.1). 

5 Výzkumná část – rozhovory s odborníky 

5.1 Rozhovor 1 
Učitel  Aj/věk: Věra/37 let 

Zkušenosti: Na 1. stupni vyučuje anglický jazyk 7 let. Ráda se dále vzdělává 

na různých kurzech a seminářích - jednodenních 

i dlouhodobějších, metodických i jazykových. Má TKT zkoušky 

ze 4 modulů a kurz IH CPT. Problém vidí v cenách kurzů a 

zkoušek a tím i jejich dostupnosti pro učitele. Práce s dětmi ji 

velmi baví a má radost, když to baví i děti. Aktuálně se jí nejlépe 

pracuje ve skupině třeťáků a šesťáků. 

Hlavní téma:  Reálná výuka anglického jazyka na 1. stupni 

Místo:   Kamenice u Prahy 

Datum:   3. 12. 2012 

____________________________________________________________________________ 

Jak se dle vašeho názoru učitele daří uskutečňovat výuku anglického jazyka na prvním stupni, 

odpovídají cíle stanovené ŠVP reálným výsledkům? 
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Obecně se výuka dle nastaveného ŠVP stihne. Děti již pokročilé zvládnou vše 

bez potíží, procvičí a upevní si, co už znají, přidají si nové, které si jsou schopny 

většinou dobře zapamatovat. Pro děti úplné začátečníky je stanovený obsah 

učiva většinou příliš a i se k probranému často vracím, pamatují si hůře a spíše 

jen něco. Z mé zkušenosti je také dobré, mají-li děti podporu výuky Aj i dalšími 

kroužky Aj mimo školu a zároveň podporu rodičů při učení se CJ. Pokročilé 

děti tuto podporu, jak kroužků i rodičů mají, děti začátečníci zpravidla ne, čímž 

jsou dle mého také handicapované. 

Velký vliv na soulad výuky se ŠVP má podle mě rovněž výběr učebnice – na ZŠ 

Kamenice využíváme aktuálně učebnice Join Us, která je dle mého mínění 

poněkud chaotická a počítá se zde automaticky již se základní znalostí Aj, 

kterou však ne všechny děti mají. Přizpůsobuji proto výuku daným potřebám, 

upravuji a připravuji si také vlastní pracovní materiály. 

 

Do jaké míry jsou žáci prvního stupně schopni komunikovat v anglickém jazyce, jednoduše 

reagovat v běžných životních situacích? 

 

Základní každodenní fráze procvičuji s dětmi na začátku každé hodiny 

metodou vzájemného opakování otázek a dotazování se v kruhu, kdy případně 

pomáhám dětem s kladením otázek. 

Děti jsou podle mě především schopny pochopit, co se po nich chce neverbální 

reakcí. Díky grantovému programu disponuje škola i rodilými mluvčími, 

na které děti např. na chodbách bezprostředně reagují anglicky, především 

pozdravy. 

 

Jaké metody, prostředky a formy výuky anglického jazyka vám jako učiteli a naopak i dětem 

nejvíce vyhovují? 

 

Nejvíce mi vyhovuje si s dětmi hrát, tj. využívat různé hračky, skutečné 

předměty každodenního života při nácviku i procvičování. Např. SECRET BAG 

na hmatové rozlišování věcí. 
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Žáci mají aktuálně obzvláště v oblibě BINGO, kdy má každý své vlastní obrázky, 

obrací si je, kdo má všechny mnou vyslovené otočené, hlásí bingo. Baví je 

např. i psaní, kdy se jich ptám každého zvlášť, otázka se posílá a děti si zapisují 

odpovědi. 

 

Co by vám jako učiteli dle vašeho mínění mohlo ještě pomoci výuku anglického jazyka zlepšit 

tak, aby bylo dosahováno lepších komunikativních schopností vašich žáků? 

 

Jsem toho názoru, že rozdělení dětí do ještě menších skupin (max. 6-8 dětí 

ve 3. a 4. třídě a v dalších třídách maximálně do 12 dětí) by bylo pro efektivnost 

výuky ještě přínosnější. 

Pomocný asistent při výuce, který by pomáhal např. při skupinové práci žáků, 

aby to, co dělají a říkají, bylo správně. 

Podle mého názoru by bylo dobré navýšení hodinové dotace výuky CJ, a to 

ze 3 na 5 h týdně, tj. každý vyučovací den, avšak rozsah učiva by zůstal stejný. 

Každý žák by se pak častěji dostal ke slovu, docházelo by k lepší fixaci učiva. 

Další komentáře učitele k výuce anglického jazyka: 

 

Poslechy provádím s dětmi většinou v lavicích, dívají se do učebnice či pracují 

zároveň v pracovním sešitě, takto se mi osvědčuje. 

Práce s interaktivní tabulí je pro děti zajímavá a motivující, baví je především 

různé hry, využívají např. pexeso z učebnic řady Happy House. 

U skupinové práce dělají děti podle mě obvykle to, co mají, ale je obtížné 

ohlídat, aby bylo vždy správně v CJ. 

Příběhy děti sice baví, ale obvykle se na ně hůře soustředí, zaujme je hlavně 

jejich přehrávání spojené s pohybem. 

Čtení v CJ je může být pro děti ve 3. třídě problém, protože některé nečtou 

dobře ještě ani v mateřském jazyce, čtení bych zařazovala určitě raději později, 

např. až od 4. ročníku. 
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V psaní to, co mají umět, obvykle umí, protože trénují doma se slovníčky a 

ve škole u tabule využívají bubliny s rozházenými písmenky, kdy pak slova opět 

skládají dohromady, a to je pro ně motivující. 

Dětem by ještě více mohly pomoci učebnice s CDromy, ale i tak procvičování 

doma na PC záleží opět na dětech a hlavně rodičích. 

5.2 Rozhovor 2 
Učitel  Nj (i Aj)/věk: Markéta/65 let  

Zkušenosti: Na 1. i 2. stupni vyučuje německý jazyk 29 let s malými 

přestávkami. 

Hlavní téma:  Reálná výuka německého jazyka na 1. stupni 

Místo:   Praha 2 

Datum:   14. 12. 2012 

____________________________________________________________________________ 

Jak se dle vašeho názoru učitele daří uskutečňovat výuku německého jazyka na prvním stupni, 

odpovídají cíle stanovené ŠVP reálným výsledkům? 

 

Veškeré cíle a snažení směřují od počátku výuky od 1. ročníku v rámci běžné 

výuky k aktivnímu a přesnému používání německého jazyka, nyní též nově 

od šk. roku 2011/2012 ke složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky DSD 

1 (Deutsches Sprachdiplom) na konci 9. třídy, což vyžaduje náročnou 

disciplinovanou přípravu, zkouška je ovšem také nepovinná, závisí na volbě 

žáků, jejich schopnostech a dovednostech. 

 

To, jak děti učivo – cíle stanovené ŠVP zvládají, závisí rovněž na jejich 

schopnostech, předpokladech a snažení. Vesměs lze ale říci, že cíle stanovené 

ŠVP odpovídají reálným výsledkům. 

 

Do jaké míry jsou žáci prvního stupně schopni komunikovat v německém jazyce, jednoduše 

reagovat v běžných životních situacích? 
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Reakce z běžných životních situací se neustále drilují jak sborově – celá třída 

společně z lavic, tak v menších skupinách a individuálně obvykle před tabulí. 

Na 1. stupni se jedná především o paměťové učení, (je zde využíváno méně 

kreativity, než je možné na 2. stupni). Na 1. stupni je důležité neustále opakovat, 

nabalovat nové situace a navozovat co nejvíce běžných životních situací.  

 

Jaké metody, prostředky a formy výuky německého jazyka vám jako učiteli a naopak i dětem 

nejvíce vyhovují? 

 

Neustálé opakování, neustálé změny – básničky, písničky, rozhovory; pohyb 

z lavice k tabuli, u tabule a zpět vyhovují mně i žákům, (z mého pohledu 

náročné na přípravu – načasování, z pohledu dětí dobré na udržení pozornosti, 

soustředění na práci). 

 

Co by dle vašeho mínění mohlo ještě pomoci výuku německého jazyka zlepšit tak, aby bylo 

dosahováno lepších komunikativních schopností vašich žáků? 

 

Dobrou pomocí je jistě vyjet do ciziny na výměnné pobyty, na ZŠ Kladská 

se jezdí do zahraničí na tyto pobyty od 5. třídy. Možnost slyšet rodilé mluvčí je 

také velmi důležitá a přínosná, tuto možnost mají žáci od 3., 4. třídy, kdy mají 

2 hodiny týdně výuky Nj týdně a 1 h týdně konverzace v Nj. 

 

Další komentáře učitele k výuce německého jazyka: 

 

Ad učebnice: 

Jako nejvíce vyhovující učebnice se mi jeví obecně učebnice nakladatelství 

Hueber, (avšak ne používané Planetino – Deutsch für Kinder, které je spíše 

výjimkou této řady a je hlavně komunikativní, ale ne až tak komplexní, 

uspořádané, spíše takové skoky do různých oblastí). Zvolené učebnice jsou 

často problémem, protože učitel jazykář nemůže většinou moc ovlivnit výběr, 

ale může využívat i své další materiály. Velmi oblíbenou řadou učebnic 
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pro 1. stupeň je dle mých zkušeností pro výuku Nj řada Ping Pong -  Wer, Wie, 

Was – k pohrání. 

5.3 Rozhovor 3 
Učitel  Nj/věk: Ladislav/61 let  

Zkušenosti: Na 1. stupni vyučuje Nj přes 20 let. 

Hlavní téma:  Reálná výuka německého jazyka na 1. stupni 

Místo:   Praha 2 

Datum:   14. 12. 2012 

____________________________________________________________________________ 

Jak se dle vašeho názoru učitele daří uskutečňovat výuku německého jazyka na prvním stupni, 

odpovídají cíle stanovené ŠVP reálným výsledkům? 

 

Škola se profiluje jako základní škola s rozšířenou výukou jazyků se zaměřením 

na německý jazyk, ŠVP je včetně týdenních hodinových dotací Nj nastaven tak, 

aby žáci učivo dané ŠVP v průběhu 9 let zvládli požadovaným způsobem. Nyní 

nově od šk. roku 2011/2012 směřuje výuka Nj od počátku též ke složení 

mezinárodně uznávané jazykové zkoušky DSD 1 (Deutsches Sprachdiplom) 

na konci 9. třídy. Jedná se o průběžnou náročnou přípravu, ne všechny děti 

zvládnou, nicméně je zde tato možnost jakýmsi prubířským kamenem, 

osvědčením, jak učivo Nj zvládly, vstřebaly, jak jsou schopny používat.  

 

ŠVP se daří naplňovat i dle tzv. klubovým hodinám ve 2., 3. a 4. třídě, tj. žáci 

mají týdně výuku 3 normální hodiny + 1 klubová hodina konverzace navíc 

(placená rodiči 500,- Kč/pololetí), kde učitelé obvykle s žáky doprocvičují, 

případně dodělávají, co se v běžných hodinách nestihlo. Tím je zaručeno, že 

se objem učiva nastavený ŠVP zvládne v odpovídajícím čase. 

 

Do jaké míry jsou žáci prvního stupně schopni komunikovat v německém jazyce, jednoduše 

reagovat v běžných životních situacích? 
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Žáci jsou ve většině případů schopni reagovat odpovídajícím způsobem 

v daných komunikačních situacích, i když se samozřejmě vedle tzv. rychlejších 

žáků najdou i tzv. pomalejší. 

Avšak skutečně rozmlouvat, mimo pravidelné drilování běžných komunikačních 

situací, jsou žáci schopni asi koncem 3. třídy, začátkem 4. třídy.  

V rámci zkoušek převažují požadavky hlavně na komunikaci, i když žáci 

se musí umět vyjadřovat i písemně. 

 

Jaké metody, prostředky a formy výuky německého jazyka vám jako učiteli a naopak i dětem 

nejvíce vyhovují? 

 

Dle mých zkušeností se na prvním stupni osvědčuje spíše minimální práce 

s knihou, i když kniha je jako určitá kostra výuky potřeba - používají Planetino, 

nakladatelství Hueber určené předmětovou komisí + mnoho dalších 

namnožených materiálů dle aktuální potřeby. Mnoho komunikace, která 

probíhá především bez knihy. Za ideální považuji reagování – komunikaci 

v běžných životních situacích – maximální navozování takových situací, 

což dle zkušeností i naopak žáky také baví a dobře motivuje. 

 

Co by dle vašeho mínění mohlo ještě pomoci výuku německého jazyka zlepšit tak, aby bylo 

dosahováno lepších komunikativních schopností vašich žáků? 

 

Jsem toho názoru, že ještě více zlepšit výsledky výuky Nj by mohla lepší domácí 

příprava jak samostatně žáků, tak i s podporou rodičů. 

 

 Další komentáře učitele k výuce německého jazyka: 

 

Ad příběhy: 

Pouštím dětem např. části filmů v německém jazyce (známé v českém jazyce), 

doplňuji otázkami, během filmu si dělají čárky, když něčemu rozumí či která 

konkrétně slova porozumí, mnou vypsaná slova na tabuli si tzv. fajfkují, 

soutěží, kdo nejvíc zachytí, dotazuji se jich také ústně. 
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Ad učebnice: 

Od 3. třídy také využívají částečně materiály z učebnic PINGPONG 

nakladatelství Hueber, i když dle mého mínění chybí v knihách systém, 

v gramatice jsou obvykle nesouvislé skoky, je zde zaměření spíše 

na komunikaci a modelové situace, což je na druhou stranu jistě i přínosné. 

Jako klíčové ve výuce německého jazyka jsem dosud zaznamenal učebnice 

Deutschmobil a Wer Wie Was, které se u nás objevily hned po revoluci. Tyto 

učebnice mají neutrální formu, je možné s nimi učit německý jazyk v podstatě 

kdekoliv na světě.  

Žáci na ZŠ Kladská pracují v 1. třídě bez učebnice, pouze s velkým pracovním 

sešitem A4, kam si vlepují, vystřihávají apod. Když dostanou ve 2. třídě 

učebnice, nastává problém, bojují s nimi většinou od září do prosince daného 

roku, protože mnohdy neumí např. ještě ani normálně číst či psát v českém 

jazyce, v Nj se učí jakoby od začátku také nová písmena jako β, ö, ä, ü, v, w, a 

to jde velmi pomalu. 

 

Ad německý pravopis 

Žáci si od počátku vedou slovníčky (bez výslovnosti) pro získání zkušeností 

s německým pravopisem. 

 

Ad německá gramatika versus česká 

Ve výuce německého jazyka jsou v gramatice Nj už ve 3. třídě napřed 

před gramatikou ČJ, proto v českém jazyce dovysvětluji pro pochopení, dochází 

ke srovnávání cizího i mateřského jazyka z hlediska gramatiky. 

 

Ad výuka anglického jazyka versus německého 

S výukou anglického jazyka se na ZŠ Kladská začíná od 5. ročníku, německý 

jazyk v tu chvíli ustupuje poněkud do pozadí, zpočátku se Aj zdá dětem lehčí 

než Nj. V 8. a 9. ročníku začíná již také systematičtější práce s anglickým 

jazykem a v tu chvíli se opět začíná ukazovat německý jazyk jako přeci snazší. 
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S dětmi se snaží již na 1. stupni vyjíždět do německy mluvících zemí 

na jednodenní zájezdy, zejména se 4. a 5. třídami. 

5.4 Rozhovor 4 
Učitel  Aj/věk: Anna/53 let 

Zkušenosti: 20 let vyučuje Aj na 1. i 2. stupni; má 28 let praxe jako učitelka a 

následně i ředitelka ZŠ 

Hlavní téma: Reálná výuka anglického jazyka na 1. stupni  

Místo:   Benešov u Prahy 

Datum:   17. 12. 2012 

____________________________________________________________________________ 

Jak se dle vašeho názoru učitele daří uskutečňovat výuku AJ na prvním stupni, odpovídají cíle 

stanovené ŠVP reálným výsledkům? 

 

Anglický jazyk se na škole vyučuje od 3. třídy s tím, že děti mají možnost chodit 

na volitelný předmět Anglický jazyk od 1. třídy, což většina dětí využívá, potom 

se cíle stanovené ŠVP daří poměrně dobře naplňovat. Děti, které začínají 

s anglickým jazykem až od 3. třídy mají tedy trochu handicap. Vše ale také 

záleží na schopnostech a předpokladech žáků pro studium cizího jazyka. 

 

Do jaké míry jsou žáci prvního stupně schopni komunikovat v AJ, jednoduše reagovat v běžných 

životních situacích? 

 

Žáci jsou na prvním stupni schopni reagovat na pozdrav, na jednoduché otázky 

– jednoduchými odpověďmi, rovněž přirozeně reagovat na pokyny pouze 

pohyby – tělem. 

 

Jaké metody, prostředky a formy výuky AJ vám jako učiteli a naopak i dětem nejvíce vyhovují? 

 

Žákům vyhovuje neustálé střídání aktivit, pomáhá jim to v soustředění na práci, 

rádi mají např. Kimovy hry či Bingo. 
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Mně se osvědčují obrázky se slovy k jednotlivým tématům, připravuji si i své, 

děti s nimi pracují, spojují je, čtou, zapisují si je do slovníčku a různými dalšími 

způsoby manipulují. Dle mých zkušeností jsou děti schopny si za vyučovací 

hodinu zapamatovat 5 slovíček, která slyší, vidí, zapíší je, manipulují s nimi. 

 

Co by dle vašeho mínění mohlo ještě pomoci výuku AJ zlepšit tak, aby bylo dosahováno lepších 

komunikativních schopností vašich žáků? 

 

Pomohlo by dělit žáky do menších skupin, mít skupiny na výuku Aj maximálně 

do 20 dětí, optimálně do 15. Pomohlo by ještě více poslechu, komunikace. 

 

Další komentáře učitele k výuce CJ: 

 

Ad učebnice: 

Využíváme učebnice Happy House 1 (pro 1. třídu volitelný předmět Aj), Happy 

House 2 (pro 2. třídu volitelný předmět Aj), Happy Street 1 (pro 3. třídu), 

Happy Street 2 (pro 4. třídu), od 5. třídy pak řadu učebnic Project. 

Ad interaktivní tabule: 

Ve škole jsou interaktivní tabule k dispozici v každé třídě, snažím se je využívat 

motivačně i při výuce Aj vždy alespoň 5 -10 minut každou hodinu. 

5.5 Rozhovor 5 
Učitel  Aj/věk: Julie/52 let 

Zkušenosti: Anglický jazyk vyučuje na 2. stupni 24 let, na 1. stupni 15 let. Má 

aprobaci učitelství pro 1. stupeň se specializací TV. Pro výuku 

angličtiny absolvovala několik dlouhodobých kurzů a stále v nich 

pokračuje, jedná se většinou o 1-2leté kurzy 

Hlavní téma: Reálná výuka anglického jazyka na 1. stupni  

Místo: Benešov u Prahy 

Datum:   17. 12. 2012 

____________________________________________________________________________ 
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Jak se dle vašeho názoru učitele daří uskutečňovat výuku anglického jazyka na prvním stupni, 

odpovídají cíle stanovené ŠVP reálným výsledkům? 

 

Daří se zhruba u 70 % žáků, zejména snadno u těch, kteří využívají možnost 

volitelného předmětu již od 1. třídy.  

 

Do jaké míry jsou žáci prvního stupně schopni komunikovat v AJ, jednoduše reagovat v běžných 

životních situacích? 

 

Problémem je udržet dostatečnou pozornost žáků v navozovaných 

komunikačních situacích. 

 

Jaké metody, prostředky a formy výuky AJ vám jako učiteli a naopak i dětem nejvíce vyhovují? 

 

S úspěchem využívám činnostní učení, skládání z písmen, I-Tools. Žáci velmi 

rádi pracují s I-Tools, s příběhy z obrázků, přiřazování textu, slov, docvičování 

slovní zásoby pomocí interaktivní tabule. 

 

Co by dle vašeho mínění mohlo ještě pomoci výuku AJ zlepšit tak, aby bylo dosahováno lepších 

komunikativních schopností vašich žáků? 

 

Pomohly by nižší počty žáků ve třídě, např. do 20 žáků ve skupině, tím 

by se mohlo intenzivněji pracovat. 

 

Další komentáře učitele k výuce anglického jazyka: 

--- 

6 Shrnutí výzkumné části práce 
Výzkumná část se jako kvalitativní studie zaměřila na aktuální stav výuky 

cizích jazyků – zde němčiny a angličtiny v české primární škole. Kombinací 

různých výzkumných metod jsem získala širší přehled i vhled do současné 

situace výuky cizích jazyků v české primární škole včetně zjištění k zadaným 
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cílům v úvodu (v kapitole 1) a odpovědí na položené výzkumné otázky 

(viz v kapitole 4). 

V kapitole 4 jsem se zaměřila na výzkum v terénu, na skutečně uplatňované 

postupy, metody, formy a prostředky v české primární škole. 

Zjištěné údaje jsem detailně zachytila v kapitole 4.3 popisem průběhů hodin 

výuky německého jazyka ve 2. třídě a anglického jazyka ve 3. třídě včetně 

analýz těchto hodin. Z těchto hodin vyplynulo, že učitelé zde hojně využívali 

všech možných dostupných moderních didaktických metod, především 

přímých, hodiny byly dobře strukturované s určitým pevně daným rámcem 

i rytmem, což je pro žáky v tomto věku obzvláště důležité. V hodině 

německého jazyka využívala zkušená vyučující němčiny velmi důsledně 

i pro komunikaci s žáky, jak tematickou, tak i organizační, což považuji 

za zásadní pro žáky pro možnost komplexního ponoření se do daného cizího 

jazyka. V hodině anglického jazyka bylo angličtiny ke komunikaci vyučující 

rovněž využíváno, avšak ne až tak důsledně a s využitím komunikace 

v anglickém jazyce ve všech možných nastalých situací a bohužel se zde 

vyskytly i chyby ve výslovnosti i při tvoření některých komunikačních frází. 

Položené výzkumné otázky, které byly rovněž součástí hloubkových 

rozhovorů, jsem pak dále zkoumala v terénu a následně také doložila 

ukázkami a komentáři k  vyučovaným hodinám německého jazyka ve 2. a 4. 

třídě a anglického jazyka ve dvou 3. třídách a jedné 5. třídě v kapitolách 4.4 a 

4.5.  

V kapitole 4.4 jsem se zaměřila na schopnost komunikace žáků v cizím jazyce 

v běžných životních situacích. Všichni učitelé se snažili navozovat aktivní 

komunikační prostředí s využitím různých tematických komunikačních 

situací a jejich následným drilem, avšak jakoby mimochodem, kdy žáci byli 

do komunikace vtaženi spíše formou hry a vlastní nácvik ani nevnímali, byli 

dobře motivováni k práci, k mluvení v cizím jazyce. Na otázky položené 

učitelem či spolužáky pak žáci reagovali relativně rychle a ve většině případů 

s porozuměním, byli schopni základně porozumět - reagovat především 
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celkově tělem (viz TPR v kapitole 2.4.1), popřípadě pak i tvořit v návaznosti 

další otázky pro pokračování komunikační situace. V 5. třídě učitelka využila 

pro dovysvětlení gramatiky i českého jazyka, snažila se navozovat aktivní 

komunikační prostředí, avšak díky vysokému počtu žáků ve třídě (30) byly 

jednotlivé procvičovací celky příliš dlouhé a žáci motivaci bohužel ztráceli, 

dle mého názoru by se ale nastalá ne zcela běžná situace vyššího počtu žáků 

ve třídě při výuce cizího jazyka dala řešit např. s využitím skupinové práce, 

řešením jazykových problémů v menších skupinách postupně s výpomocí 

učitelky. 

Následně jsem se v kapitole 4.5 soustředila na vyhovující metody, prostředky 

a formy při výuce cizího jazyka – zde především němčiny a angličtiny 

v primární škole. Při svých pozorováních jsem zjistila, že učitelé celkem hojně 

využívali moderních didaktických postupů, hlavně metod přímých 

(viz kapitola 2.4.1) v různých kombinacích. Nejvíce zastoupené se při výuce 

cizího jazyka objevovaly metody CLL, TPR, Wattsenglish, the Natural 

Approach, the Oral Approach and/or Situational Language Learning, ale 

i prvky koncepce výuky cizích jazyků waldorfské pedagogiky, činnostně 

zaměřená jazyková výuka, komunikativní metoda, pedagogické využití hry, 

učení v pohybu a další.  

Podle mého je dobře, že současní učitelé cizích jazyků v české primární škole 

umí celkem pružně využívat různých aktuálních didaktických metod a 

postupů. Avšak jsem toho názoru, že by učitelům cizích jazyků pro dosahování 

ještě efektivnějších výsledků ve výuce mohlo pomoci určité pravidelně 

aktualizované pokud možno stručné koncepční shrnutí  dobrou praxí 

ověřených moderních didaktických postupů, metod, forem a prostředků 

pro výuku cizích jazyků v české primární škole. Samozřejmě by učitel cizího 

jazyka měl vždy přihlížet k individuálním i aktuálním potřebám svých žáků 

v dané situaci a prostředí, ale měl by tak k dispozici určitý pevně daný dobrou 

praxí ověřený rámec jako vodítko pro výuku cizího jazyka v české primární 

škole – dle své volby. Příklad takového rámce podle mě již nyní nabízí 
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koncepce výuky cizího jazyka ve Waldorfské škole, jak uvedeno v kapitole 

2.4.1 a 2.7. 

Konečně kapitola 5 prezentovala rozhovory s odbornými učiteli cizích jazyků 

– zde angličtiny a němčiny v české primární škole. Jednalo se o odborníky 

ve výuce cizích jazyků v české primární škole s praxí od 7 – 29 let.  

Jejich odpověďmi na položené výzkumné dotazy jsem se pokoušela objasnit 

několik otázek, a to zaprvé do jaké míry se daří uskutečňovat výuku cizího 

jazyka na prvním stupni české primární školy a zda odpovídají cíle 

stanovené ŠVP skutečným výsledkům. V tomto bodě celkem shodně 

vyplynulo, že se stanovené cíle ŠVP dle učitelů naplňovat daří, avšak 

podstatný vliv má na výuku cizího jazyka její začátek. Začíná-li se totiž již 

od první třídy jako např. na základních školách s jazykovým zaměřením (jak 

uvedeno v kapitole 2.7 i 4.3.2) či alespoň prostřednictvím nabídky volitelného 

předmětu cizího jazyka (viz v kapitole 4.3.4), jsou pak výsledky v dosažené 

úrovni ovládání cizího jazyka, především komunikační, ale i další, podstatně 

efektivnější, než když se začíná až od 3. třídy, jak je v současnosti oficiálně 

stanoveno v RVP.  

Zde by tedy dle mého mínění velmi pomohlo celorepublikové zavedení 

povinné výuky cizího jazyka již od 1. třídy. Věřím, že i problém 

s nedostatkem kvalifikovaných učitelů pro výuku cizího jazyka se již nyní 

daří průběžně řešit a v budoucnosti se tato situace bude nadále zlepšovat. 

Otevřeným problémem podle mě zůstává finanční ohodnocení učitelů cizích 

jazyků (a nejen jich) a s tím podle mého nedílně spojené i postavení učitelů 

v současné české společnosti obecně. 

O další druhé otázce z rozhovorů s učiteli o schopnosti žáků prvního stupně 

komunikovat v cizím jazyce a jednoduše reagovat v běžných životních 

situacích pojednává podrobně kapitola 4. 4 a rovněž kapitola 6 výše. 
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Rovněž vyhovující metody, prostředky a formy výuky cizího jazyka v české 

primární škole z třetí otázky rozhovorů jsou detailně popsány v kapitole 4.5 a 

v kapitole 6 výše.  

Na následující čtvrtou otázku z rozhovorů, co by podle mínění učitelů pomohlo 

výuku cizího jazyka ještě zlepšit tak, aby bylo dosahováno lepších 

komunikativních schopností žáků, odpověděli učitelé také převážně ve shodě, 

a to např. výměnné pobyty i pro žáky prvního stupně, možnost slyšet rodilé 

mluvčí, ale i hodiny konverzace v cizím jazyce nad běžný rámec výuky. Dále 

pak je nezanedbatelná, avšak podle názoru učitelů často opomíjená i lepší 

domácí příprava žáků s dopomocí rodičů. Určitě velkou pomocí 

by podle učitelů bylo důsledné rozdělování žáků na výuku cizích jazyků 

do menších skupin, maximálně např. do 15 – 20 dětí, někteří učitelé uvedli 

dokonce max. 6 – 8 dětí ve skupině. Zefektivnit výuku by mohl dle učitelů 

pomoci i asistent učitele při výuce cizího jazyka, protože by se tak pozornost 

na komunikaci žáků v cizím jazyce mohla lépe rozložit a zintenzivnit. Pomocí 

by jistě bylo i navýšení hodinové dotace výuky cizího jazyka, ovšem 

s neměnným rozsahem učiva, na prvním stupni pro lepší procvičení a zažití 

probíraného. 

Poslední pátá otázka rozhovorů s učiteli se týkala doplňujících komentářů 

učitelů k výuce cizího jazyka v české primární škole, co ještě učitelé považovali 

za důležité poznamenat. Učitelé zmiňovali především záležitost učebnic, kdy 

každý učitel měl různé zkušenosti s ve škole využívanými materiály, nejvíce 

by učitelům vyhovoval vždy vlastní výběr učebnic, což ale většinou není 

z organizačních i finančních důvodů možné. Učitelé ale mohou často doplňovat 

výuku vlastními připravenými materiály, což je sice časově náročnější, ale 

shoduje se také např. s koncepcí výuky cizích jazyků ve Waldorfské škole 

(viz kapitola 2.7 i 2.4.1). Hovořilo se také o důležitosti příběhů, jejich 

sledování v cizím jazyce, čtení, poslechy i porozumění, práci s nimi 

pro pozitivní motivaci při učení se cizímu jazyku. Rovněž práce s vedením 

slovníčků či dovysvětlování gramatiky pokud možno vždy v souladu 

s již dosaženými znalostmi z české gramatiky, ale spíše od vyšších ročníků 
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(přibližně od 3. třídy) je považována za klíčovou. Zajímavý byl rovněž popis 

srovnání výuky dvou cizích jazyků na základní škole s rozšířenou výukou 

cizích jazyků, konkrétně němčiny a angličtiny, kdy se začíná jazykem 

německým od 1. ročníku a anglickým od 5. ročníku. Při začátku práce 

s druhým cizím jazykem – zde s angličtinou se první cizí jazyk – zde němčina 

poněkud upozadí a žákům se zdá být anglický jazyk i snazší, avšak po hlubším 

proniknutí do druhého cizího jazyka se první vyučovaný cizí jazyk – zde 

německý jazyk ukazuje přece jako lehčí, patrně právě pro dřívější započetí 

práce s tímto jazykem. I práce s interaktivní tabulí se dle učitelů zdá být 

rovněž přínosná pro výuku cizího jazyka, kdy se na aktivitu žáků v cizím 

jazyce působí ještě dalším prostředkem, totiž s využitím interaktivní moderní 

technologie dnešní doby, jež žáci velmi upřednostňují, a proto jsou žáci jejím 

prostřednictvím i dobře motivování. V souvislosti s moderními technologiemi 

byla zmiňována i možnost práce s CDromy, které mohou být součástí 

pracovních sešitů. Práce s CDromy je dle učitelů dobře využitelná především 

pro domácí přípravu, což opět záleží především na přístupu rodičů. 

V neposlední řadě komentovali učitelé i skupinovou práci žáků při výuce 

cizího jazyka, kdy je ale často obtížné uhlídat správnost např. výslovnosti a 

vůbec provedení daného cvičení či zadaného úkolu. 

7 Závěrečné shrnutí  
Celkově jsem toho názoru, že práce naplnila v úvodu stanovené cíle a 

položené výzkumné otázky. Podle mého soudu se podařilo na základně 

dostupných aktuálních odborných českých, anglických i německých publikací 

a v nich obsažených teoretických i praktických poznatcích stručně popsat 

současnou základní koncepční strukturu didaktiky výuky cizích jazyků 

v české, anglické a německé primární škole a její možnosti pro další rozvoj 

v české primární škole. Provedený výzkum v terénu české primární školy 

v hodinách výuky cizích jazyků pak podle mě potvrdil v úvodu (v kapitole 1) 

předpokládanou vyšší či nižší míru využívání dostupných aktuálních 

didaktických metod výuky cizích jazyků, což dokládají jednak detailní popisy 

průběhu hodin i jejich analýzy (v kapitole 4), jednak rozhovory s odbornými 
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učiteli a jejich komentáře (v kapitole 5) a poté shrnutí výzkumné části 

v kapitole 6. 

Jako zásadní a klíčové vyplynutí z celé práce se mi pro českou primární 

školu jeví v blízké budoucnosti možnost vytvoření jakéhosi pravidelně 

aktualizovaného a pokud možno stručného koncepčního shrnutí moderních 

didaktických postupů, metod, forem a prostředků pro výuku cizích jazyků 

pravidelně předkládaného a snadno dostupného všem učitelům cizích jazyků 

na prvním stupni (např. zasíláním do jejich emailových schránek) a za stejně 

tak důležité považuji zavedení výuky cizích jazyků (alespoň jednoho cizího 

jazyka) hned na začátku prvního stupně, totiž již od první třídy pro lepší 

efektivnost a snazší vstřebávání i zažití cizího jazyka v co nejranějším 

mladším školním věku.  
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