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Graf 27 - " Abych se dobře naučil(a) cizí jazyk, je hlavně potřeba... " (odpověď skupiny N - 
absolutní pohled) 



 XVI  

0 10 20 30 40 50 60

1

f) Dělat jiné věci než cvičení

e) Dělat cvičení bez vysvětlování
učitele.

d) Dělat cvičení tak, že mi k nim
učitel dává hned správná řešení.

c) Dělat cvičení tak, že učitel
vysvětluje chyby, kterých jsem se
v něm dopustil/a.
b) Dělat cvičení tak, že učitel
vysvětlí obtížné stránky jazyka,
které ale již z praxe znám.
a) Dělat cvičení tak, že učitel
vysvětlí nové věci a pak dělám
cvičení.

 
Graf 28 - " Abych se dobře naučil(a) cizí jazyk, je hlavně potřeba... " (odpověď skupiny F - 
relativní pohled) 
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Graf 29 - " Abych se dobře naučil(a) cizí jazyk, je hlavně potřeba... " (odpověď skupiny N - 
relativní pohled) 
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Graf 30 - " Abych se dobře naučil(a) cizí jazyk, je hlavně potřeba... " (odpověď skupiny F+N 
- absolutní pohled) 
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Graf 31 - " Abych se dobře naučil(a) cizí jazyk, je hlavně potřeba... " (odpověď skupiny F+N 
- relativní pohled) 
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Graf 32 - " Když se učím cizí jazyk, ostatní jazyky, které znám... " (odpověď skupiny F) 
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Graf 33 - " Když se učím cizí jazyk, ostatní jazyky, které znám... " (odpověď skupiny N) 
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Graf 34 - " Když se učím cizí jazyk, ostatní jazyky, které znám... " (odpověď skupiny F+N) 
 
 


