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„Ti, kdo neumějí naslouchat, neumějí ani mluvit.“ Herakleitos z Efesu 

1 ÚVOD  

1.1 Důvody vedoucí k volbě tématu  

V posledním čtvrtstoletí po sametové revoluci se Česká republika stále více otevírá 

cizincům; zvyšuje se význam politických a ekonomických vazeb naší země na zahraničí, 

kontinuálně narůstá počet cizinců žijících na našem území
1
 i počet Čechů trvale žijících 

v cizině
2
, vznikají nové lektoráty, české školy a krajanské spolky prezentující český jazyk a 

kulturu v zahraničí
3
, roste počet sňatků Čechů s cizinci

4
 atd. Téma didaktiky češtiny díky 

tomu nabývá na významu, takže vzrůstá potřeba dalších zpřesňujících výzkumů v této 

rozsáhlé oblasti a samozřejmě také poptávka po kvalitních výukových materiálech 

odrážejících nejnovější poznatky oboru. K tomu by alespoň nepatrně měla přispět i tato práce, 

která se bude zabývat jedním z klíčových témat souvisejících s výukou každého cizího jazyka, 

kterým je poslech s porozuměním či ještě přesněji naslouchání. 

Jako klíčové můžeme toto téma označit z mnoha důvodů. V prvé řadě je zcela 

nepochybné, že porozumění komunikačnímu partnerovi je základním předpokladem úspěšné 

komunikace. Ta nám poskytuje příležitost k poznání nových jazykových jevů i k jejich 

upevňování, čímž slouží jako nenahraditelný prostředek jazykového učení a osvojování. 

(Krashen, 1982, s. 21) Zároveň je ale komunikace i vlastním cílem tohoto snažení, protože 

právě jejím prostřednictvím můžeme v reálném světě získat většinu informací
5
, poupravit své 

dosavadní názory, lépe chápat druhé lidi, úspěšně řešit rozmanité situace a problémy či dávat 

najevo osobní postoje a preference. (Šebesta, 2006, s. 48)  

 Komunikace založená na naslouchání a mluvení je nepochybně primárním způsobem 

mezilidského komunikování jak z hlediska fylogenetického, tak z hlediska ontogenetického. 

(Hendrich, 1988, s. 158) Vzhledem k tomu, že učení se cizímu jazyku bývá často srovnáváno 

s akvizicí mateřského jazyka dětmi, je tento fakt nesmírně významný, protože ukazuje, že 

naslouchání není jen dovedností klíčovou, ale také primární. Podle mnoha odborníků je 

                                                           
1 Viz data Českého statistického úřadu dostupná z: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_pocet_cizincu 
2
 Viz data Českého statistického úřadu dostupná 

z: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/t/420043F278/$File/c02r01.pdf 
3
 Viz informace na webu Domu zahraničních služeb: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-

kulturniho-dedictvi-v-zahranici/lektoraty-obecne-informace/ 
4
 Viz data Českého statistického úřadu dostupná z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/snatecnost  

5
 Podle některých výzkumů pochází přinejmenším 60 % celkového množství informací právě z poslechu.   

 (Kollmannová, 2003, s. 55) 
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poslech vůbec „startovní čárou pro všechny ostatní dovednosti“ (Šebesta, 2006, s. 46), která 

„přímo podmiňuje osvojení ústního projevu a do značné míry ovlivňuje i osvojení ostatních 

dovedností“ (Hendrich, 1988, s. 203), což ostatně dokazuje i situace hluchých dětí, jež mají 

v důsledku svého postižení problémy i se všemi dalšími řečovými dovednostmi (Lukášová, 

2012, s. 7). 

Další prvenství poslechu můžeme vidět ve frekvenci jeho využívání. Ačkoli se 

výzkumy v této oblasti často mírně liší
6
, a jejich výsledky je tedy třeba vnímat pouze 

orientačně, všechny bez rozdílu ukazují, že bez ohledu na věk či profesi tráví člověk během 

dne nejvíce času právě různými způsoby naslouchání, přičemž lze předpokládat, že tato 

tendence bude vzhledem k rozvoji technologických prostředků podporujících poslech (MP3, 

televize, internet) spíše ještě vzrůstat. 

Můžeme proto s Hendrichem shrnout, že „poslech v procesu komunikace zaujímá 

postavení klíčové, a proto také ve výuce cizímu jazyku je mu třeba věnovat prvořadou a 

soustavnou pozornost v průběhu celého procesu“. (Hendrich, 1988, s. 158) Tato pozornost 

musí být ze strany pedagogů o to bedlivější, že samo vystavení posluchače cizímu jazyku 

(tzv. exposure) není zřejmě ještě dostatečnou zárukou, že posluchač dokáže slyšenému 

správně porozumět. Rod Ellis proto naznačuje, že „although the outside world may supply 

more input to the learner, the classroom is better equipped to ensure that the right kind 

of qualitative input needed for acquisition is available“. (Ellis, 2008, s. 231) Je to tedy právě 

učitel, který správnou diagnostikou úrovně a potřeb žáků a následnou volbou adekvátních 

cílů, zdrojů, metod, postupů a strategií výuky poslechu může do velké míry ovlivnit úspěšnost 

svých žáků v této klíčové disciplíně, v níž se bez něj údajně cítí bezbrannější než v ostatních 

řečových dovednostech. (Field, 2009, s. 4)  

Předpokladem pro pedagogovo správné rozhodnutí přitom je dobrá znalost 

problematiky naslouchání a dostatečná možnost výběru z různorodých materiálů. Už naplnění 

první podmínky je přitom velmi obtížné; Wilson (2008, s. 17) ve své knize věnované 

naslouchání říká: „Listening is probably the least understood, the least researched and, 

historically, the least valued language sklil. David Nunan describes it as ‚the Cinderella skill‘, 

overshadowed by its bigger sister, speaking.“ Ještě kritičtěji vnímá dosavadní poznání v této 

oblasti Field: „There is still plenty of evidence that listening is under-valued. When there is 

pressure on contact hours, it is often the listening session that is cut. Students are rarely 

                                                           
6
 Šebesta (2006, s. 44) vyjadřuje poměr času stráveného nasloucháním, mluvením, čtením a psaním čísly 8:4:3:2, 

což znamená, že nasloucháním strávíme asi 47% veškeré doby věnované komunikování. Podle Wilsona (2008, 

s. 147) je to 45% času, podle Vybírala (2000, s. 101) a Mikuláštíka (2010, s. 85) dokonce 53%. 
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assessed on their listening skills, and the problems of many weak listeners pass undiagnosed. 

The methodology of the listening lesson has been little discussed, researched or challenged; 

and there is a tendency for teachers to work through well-worn routines without entire 

conviction.“ (2009, s. 1) Tato pozorování přitom zjevně platí i pro české pedagogy – podle 

dotazníku, jenž bude blíže popsán v praktické části této práce, alespoň celá polovina učitelů 

češtiny jako cizího jazyka uvedla, že poslechová cvičení nezařazuje na každé lekci a že o 

výuce poslechu nemá vůbec žádné teoretické znalosti. 

Ani druhá podmínka se nezdá být v oblasti didaktiky češtiny pro cizince dostatečně 

naplněna; ačkoli obecně se výzkum naslouchání prudce vyvíjí, v České republice nejsou jeho 

nové závěry dostatečně reflektovány, a neprojevují se tedy v dostatečné míře ani 

v didaktických materiálech (učebnice, audioknihy atd.) dostupných na trhu, což se pokusím 

podrobněji ukázat ve výzkumné části této práce.  

1.2 Zpřesnění zaměření práce 

Protože téma poslech je nesmírně široké, je nezbytné zvolit si pro potřeby této práce 

jen některé jeho aspekty. Zásadní volbu předznamenávají už samotné definice poslechu, který 

od počátku zahrnuje dvě základní složky: slyšení na rovině akustické a poslech 

s porozuměním na rovině sémantické (Hendrich, 1988, s. 187). Zatímco slyšení či percepce je 

charakterizováno jako „vnímání zvukové stránky jazyka“ (Kollmannová, 2003, s. 15) či 

konkrétněji „fyzický jev, který zahrnuje příjem zvukových vln prostřednictvím vibrací ve 

vnějších, středních a vnitřních částech ucha“ (Šebesta, 2006, s. 45), naslouchání neboli 

apercepce je už „mentální proces, který vyžaduje aktivní přeměnu zvukových vln na 

smysluplnou informaci prostřednictvím činnosti mozku“ (ibid.). Tento poslech je tedy 

„nadřazená metakognitivní kategorie, která zpracovává výsledky percepce ve smyslové celky 

pomocí mentálních konstrukcí a organizuje je do myšlenkových struktur“. (Kollmannová, 

2003, s. 15) 

Ačkoli je samozřejmě možné na tomtéž materiálu procvičovat schopnost slyšet i 

naslouchat, každá tato schopnost vyžaduje odlišný didaktický přístup. Předmětem této práce 

bude proto výhradně schopnost druhá, již budu označovat jako „poslech s porozuměním“ či 

„naslouchání“ s vědomím, že druhý termín má širší platnost než prvý z toho důvodu, že se 

nesoustředí pouze na faktologickou stránku slyšeného, ale zabývá se i dalšími, hlubšími 

aspekty. Tam, kde budou tyto aspekty předmětem mého výzkumu, budu proto užívat 

výhradně termín „naslouchání“. 
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Zaměření výhradně na naslouchání znamená, že se ve své práci nebudu zabývat řadou 

cvičení, která poslech sice využívají, ale jejich předmětem není primárně rozvíjení schopnosti 

slyšenému porozumět. To platí o tzv. didaktických cvičeních, která Josef Hendrich (1988, 

s. 204–206) označuje jako „cvičení průpravná“, jejichž cílem je zaměřit pozornost posluchače 

na určitou vrstvu jazyka (zvukovou stránku, lexikum, různé aspekty gramatiky či 

syntaktických vztahů atd.). Je zcela nepochybné, že tyto typy cvičení mají zásadní vliv také na 

samotné porozumění
7
, a v žádném případě by tedy neměly být ve výuce ani ve výukových 

materiálech opomíjeny (jak tomu bohužel velmi často bývá), v této práci nicméně didaktická 

cvičení své místo mít nemohou. 

Předmětem mého výzkumu a následných návrhů poslechových cvičení se tak 

v naprosté většině stanou vlastní poslechová cvičení a nahrávky
8
 provázející učebnice češtiny 

jako cizího jazyka a další audio- či video-materiály pro úroveň A2 podle SERR, jejichž výběr 

blíže vysvětlím ve výzkumné části této práce. Řeč učitele nebude sice zcela opominuta, budu 

k ní ale přihlížet pouze tehdy, bude-li součástí předem připraveného cvičení primárně 

zaměřeného na rozvoj schopnosti naslouchat.  

Jak už bylo řečeno, naslouchání je nezbytný předpoklad pro úspěšnou komunikaci, 

která je zároveň jedním z hlavních cílů celého pedagogického snažení. Není proto dost dobře 

možné ani žádoucí striktně oddělovat poslech od ostatních řečových dovedností, zvláště pak 

mluvení, nýbrž je naopak třeba vnímat poslech jako součást interakčního procesu. 

V materiálech, které budu zkoumat a navrhovat, se tak budou objevovat i dílčí úkoly týkající 

se čtení, psaní a mluvení, vždy ovšem s tou podmínkou, že poslech bude v těchto úlohách 

zaujímat hlavní místo. Ani takto otevřený přístup není nicméně ještě zcela přirozený, a je 

proto třeba mít při výuce vždy na paměti, že „listening comprehension has been treated as if it 

were an isolated skill and in the classroom it can be practised as such up to a certain point, but 

in the long run it must obviously be integrated with active speach production“. (Ur, 1984, 

s. 167) 

Vzhledem k tomu, jak různé podoby dnes výuka češtiny pro cizince má (děti 

v různých typech škol, nízkoprahové kurzy, obecné kurzy, kurzy připravující ke zkouškám, 

letní školy, individuální výuka atd.) a jak výrazně se liší jejich frekventanti (národnost, věk, 

motivace ke studiu, znalost dalších jazyků, možnosti praktikovat naslouchání mimo výuku 

                                                           
7
 Teoretický model porozumění předpokládá, že porozumění probíhá zároveň na úrovni zvukové, lexikální, 

syntaktické a sémantické. (Kollmannová, 2003, s. 11, 20–21) 

 
8
 Ty budou někdy také označovány jako „poslechové texty“ ve shodě s Hendrichem (1988, s. 5), který 

poslechový text definuje jako „text určený k záměrné recepci sluchem“. 
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atd.), nechci zaměření své práce dále zužovat na konkrétní typ výukového prostředí či žáka, 

ale pokusím se navrhovat taková cvičení, která po nenáročné úpravě bude možné využít ve 

většině zmíněných případů. 

1.3 Struktura práce  

Cílem této práce bude tedy co nejpřehledněji shrnout základní dosavadní poznatky o 

výuce naslouchání, zhodnotit jejich promítnutí do učebnic a dalších materiálů užívaných ve 

výuce češtiny jako cizího jazyka a na základě výsledků tohoto srovnání i rozboru učebnic 

produkovaných v zahraničí navrhnout příklady nových postupů a materiálů pro výuku 

naslouchání v češtině. Rozsáhlá problematika naslouchání v cizím jazyce bude v této práci 

vzhledem k jejímu rozsahu spíše jen předběžně zmapována, doufám ale, že některé zde 

učiněné závěry podnítí další potřebný výzkum v této oblasti a přispějí ke zkvalitnění současné 

produkce učebnic češtiny jako cizího jazyka.  

 Informace o dosavadních poznatcích na poli naslouchání v cizím jazyce a problémech 

s tímto tématem spojených jsem čerpala z česky a především anglicky psané odborné 

literatury. V teoretické části tak stručně pojednám o metodách výuky, typech a způsobech 

naslouchání, stadiích výuky naslouchání z didaktického hlediska, častých nejasnostech 

spojených s vyučováním poslechu s porozuměním, přístupech k měření obtížnosti 

poslechových textů a nakonec také o kompenzačních strategiích, které naslouchání usnadňují.  

 Výzkumná část této práce se pak bude zabývat stavem dostupných didaktických 

materiálů pro výuku naslouchání v češtině jako cizím jazyce v kontrastu k propracovanějším a 

četnějším materiálům pro výuku angličtiny, podán bude také jinde dosud nepředstavený 

ucelený přehled rozmanitých typů poslechových úloh doplněný o jejich hodnocení z předem 

stanovených hledisek. 

 Poslední, praktická část přinese seznam konkrétních materiálů vhodných k výuce 

naslouchání v češtině jako cizím jazyce opět doplněný o krátké zhodnocení a nakonec také 

několik zcela nových úloh pro poslech s porozuměním, jejichž cílem bude poskytnout příklad 

práce s málo frekventovanými poslechovými strategiemi či ukázku využití nových typů 

materiálů a úloh. 

Z formálního hlediska je ještě třeba předeslat, jakým způsobem bude v této práci 

citována odborná literatura. Průběžné odkazy na ni se ve shodě s novými citačními normami 

budou objevovat v závorce, přičemž v poznámce pod čarou budou umístěny doplňující 

informace. Citace z literatury v angličtině budou tedy uvedeny v originálním znění.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Vývoj přístupu k naslouchání  

Role poslechu v didaktice jazyka je navzdory svému výše popsanému významu 

zdůrazňována teprve v posledních desetiletích: „It is sobering to reflect that it was only from 

1970 that a listening component featured in the Cambridge First Certificate exam, and that 

until 1984 its listening texts consisted of passages of written prose which were read aloud.” 

(Field, 2008, s. 13) Je proto na místě stručně připomenout, které události v oboru didaktiky 

jazyka přispěly k dnešnímu pojetí naslouchání a jak byla jeho výuka naopak pojímána dříve. 

Teprve s širším povědomím o různých přístupech k této komunikační dovednosti můžeme 

totiž správně volit přístup vlastní a náležitě chápat teoretické poznatky i praktická didaktická 

doporučení, jež se dodnes v učebnicích cizích jazyků v mnoha směrech projevují či jsou 

v nich naopak popírány a překonávány.  

2.1.1 Metody
9
 

Ve vyučování cizím jazykům se postupně objevovaly různé směry, které byly 

ovlivňovány dalšími vědami (lingvistika, psychologie, pedagogika atd.) a které pod jejich 

vlivem navrhovaly „specifický přístup k výběru učiva a k jeho osvojování”. (Hendrich, 1988, 

s. 256) Z množství těchto směrů a metod
10

 se v následujícím přehledu pokusím uvést ty 

nejrozšířenější a stručně popsat nejen, jak se tyto metody vztahovaly k problematice poslechu, 

ale také které jejich prvky je podle mého názoru vhodné brát v úvahu i v dnešní době. 

V dalších částech této práce se potom budu projevy zmíněných metod v současných 

poslechových materiálech dále zabývat. 

Ačkoli dodnes nemůžeme říci, že určitá vyučovací metoda je nejlepší a 

nejefektivnější, poučila se dnešní didaktika z faktu, že dosavadní výukové metody měly 

tendenci potlačovat některé řečové dovednosti na úkor jiných. V zásadě tak můžeme sledovat, 

                                                           
9
 Současné české názvosloví týkající se metod není zatím dostatečně ustálené. Total Physical Responce Method 

je tak například některými českými teoretiky nazývána „metoda úplné tělesné reakce“ (Kollmannová, s. 48), 

jinými „metoda celkové fyzické odpovědi“ (Choděra, s. 65) apod. V relevantních slovnících (Pedagogický 

slovník, Psychologický slovník, Česko-anglický pedagogický slovník, Slovník pedagogické metodologie) se 

patřičná hesla nevyskytují vůbec. Jedinou výjimku tvoří právě vydaný terminologický slovník Druhý a cizí 

jazyk: osvojování a vyučování (Šebesta, 2014), z jehož rukopisné verze přebírám většinu termínů užitých v této 

práci. V případě Total Physical Response mi nicméně připadalo vhodnější užít překlad „metoda fyzické reakce“, 

který podle mého názoru lépe vystihuje, že cílem této metody je přimět žáka k vykonání neverbální činnosti.  
10

 „Vyučovací metodou v obecném pojetí rozumíme záměrné uspořádání obsahu vyučování, činnosti učitele a 

žáka, která směřuje k dosažení výchovných a vzdělávacích cílů, a to v souladu se zásadami organizace 

vyučování.“ (Stračár, 1961, s. 538) 
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že v historii didaktiky se střídaly metody spíše přímé (tedy ty kategoricky odmítající překlad) 

se spíše nepřímými a metody produktivní (tedy ty s důrazem na rychlé osvojení schopnosti 

samostatného vyjadřování) s receptivními. 

Nejstarší z metod aplikovaných na výuku naslouchání je metoda gramaticko-

překladová. Ačkoli už Komenský její teze zpochybňoval (Hendrich, 188, s. 259), dominovala 

do konce 19. století. Lze tedy říct, že poslech v tomto období byl téměř zcela opomíjen, neboť 

cílem této metody bylo naučit studenty číst klasickou literaturu, nikoli v cílovém jazyce 

komunikovat. Jak název naznačuje, využívala tato metoda hojně překlad, což je postup dnes 

často diskutovaný a také ve výuce poslechu stále někdy užívaný. S překladem pak souvisí 

tendence gramaticko-překladové metody upřednostňovat naslouchání zaměřené na detail před 

nasloucháním globálním, a tedy její preference analytických přístupů k výuce, které dnes 

bývají vyvažovány důrazem na celkový význam poslechového textu. 

Gramaticko-překladová metoda byla na počátku 20. století nahrazena metodou 

přímou, která lépe odpovídala měnícím se cílům výuky jazyka. Místo čtení a psaní učila žáky 

komunikaci, v čemž hrál primární roli právě poslech. Ten byl po vzoru osvojování mateřštiny 

dětmi vyučován intuitivně, bez zprostředkujícího jazyka. (Hendrich, 1988, s. 261) V lekcích 

v duchu přímé metody se žák učil prostřednictvím kontextově zapojeného dialogu, přičemž 

měl možnost se při nejasnostech ptát učitele či kolegů. V rámci této metody měli již žáci 

dostatek srozumitelného vstupu (tzv. inputu), komunikace nicméně stále velmi závisela na 

učiteli a často byla jejím hlavním tématem gramatická pravidla. (Krashen, 1987, s. 135) 

V dnešní době, jež umožňuje učitelům podstatně lepší oporu v technice, bývá tato metoda 

opět zdůrazňována a řada jejích prvků (dialogičnost, poskytnutí kontextu, intuitivní chápání) 

je součástí moderní pedagogické praxe.  

Po kompromisním řešení v podobě metody zprostředkovací přinesly praktické potřeby 

v době druhé světové války a rozmach behaviorální psychologie nový přístup v podobě 

metody audioorální, jejímž cílem bylo rychlé a aktivní osvojení mluvené podoby jazyka 

především prostřednictvím drilových cvičení. Ačkoli poslech byl při osvojování řečových 

dovedností první a primární, byl způsob jeho výuky z dnešního hlediska problematický. Žáci 

měli sice k dispozici dostatečné množství pečlivě odstupňovaných poslechových cvičení, ta 

byla ale zpravidla poměrně krátká, zabývala se převážně gramatickými aspekty a byla jen 

vágně kontextově zapojená, takže rozvíjela kompetenci jazykovou, nikoli však vlastní 

schopnost komunikovat. Žáci tak měli málo příležitostí k nácviku skutečného porozumění a 

spontánního reagování na vyslechnutý text, z psychologického hlediska navíc mohli trpět 
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strachem z velmi přísného opravování a nedostatkem motivace. (Wilson, 2011, s. 18) Ačkoli 

přístup k jazykové chybě i k prezentaci poslechu se dnes proměnil, audioorální metoda 

dodnes inspiruje především v oblasti tvorby průpravných poslechových cvičení, neboť 

poslechové texty prezentované v rámci této metody zpravidla sloužily jako příklady nově 

prezentovaných jazykových struktur, které měly být osvojeny právě prostřednictvím poslechu 

a jeho následným opakováním. (Field, 2008, s. 1) Výsledná drilová cvičení zůstávají 

předmětem sporu pedagogů, studenty bývají nicméně podle mých zkušeností překvapivě 

kladně přijímána.
11 

Jelikož behaviorismus na poli psychologie začal být brzy zpochybňován, také 

audioorální metoda byla v 60. letech nahrazena ideou kognitivního přístupu k jazykovému 

učení, která v opozici k metodě předešlé zdůrazňovala roli vědomého a aktivního osvojování 

jazyka. (Larsen Freeman, 1986, s. 66) Vyzdvižena tak byla kupříkladu cvičení zapojující nové 

poznatky do kontextu předchozích či cvičení organizující dosavadní vědomosti, což jsou 

prvky, které jsou dnes i v rámci výuky poslechu rovněž zdůrazňovány. (Kollmannová, 2003, 

s. 52) Samotný poslech v duchu této metody byl na rozdíl od metody audioorální autentický a 

aktivity s ním spojené měly už imitovat aktivity prováděné posluchačem v reálné komunikaci, 

což je postup opět výrazně diskutovaný a často doporučovaný v současné literatuře. (Field, 

Harmer, Krashen) 

V souvislosti s komunikačně-pragmatickým obratem se od 70. let začala ve velkém 

uplatňovat komunikační metoda, která na rozdíl od všech předešlých do centra svého zájmu 

na místo gramatiky umístila komunikační proces. Cílem výuky tak už nebyl pouze jazyk, ale 

Dell Hymesem a Janem van Ekem šířeji pojatá komunikační kompetence, která zahrnuje 

povědomí o komunikačních funkcích, pragmatice, paralingvistice, neverbální komunikaci, 

sociokulturním kontextu a komunikačních strategiích. Poslech s porozuměním nabývá díky 

takto pojatému cíli na významu
12

 a je rozvíjen prostřednictvím aktivit, jako jsou rolové hry, 

doplňování chybějících informací, diskuse, práce s autentickým materiálem v co 

nejjednoznačnějším kontextu atd. (Rost, 2002, s. 116) Krom porozumění informacím se 

rovněž začíná zdůrazňovat naslouchání v pravém slova smyslu; žáci jsou vedeni ke 

kritickému myšlení, je rozvíjena schopnost empatie a klade se důraz na personalizaci 

slyšeného. Ačkoli v současné době bývá v některých studiích zpochybňován význam 

                                                           
11

 Různými názory odborníků i pedagogů na drilová cvičení, typy těchto cvičení a jejich přítomností v dnešních 

učebnicích se budu dále zabývat ve výzkumné části této práce. 
12

 Podle Michaela Rosta právě v 70. letech začínají systematicky vznikat metodologické a praktické materiály 

k rozvíjení dovednosti naslouchat.  
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autentického materiálu a doporučuje se těsnější sepětí s gramatikou a přísnější oprava chyb, 

většina výše zmíněných prvků a postupů je ve výuce jazyků i nadále systematicky využívána.  

Komunikační metoda zůstává sice v centru zájmu současné didaktiky, konkuruje jí 

nicméně řada dalších alternativních koncepcí. Na konci 70. a 80. letech to byly především 

metody vzniklé pod vlivem humanistické psychologie, která kladla důraz na pocity a potřeby 

každého jednotlivce, a Krashenovy teorie zdůrazňující především klíčový vliv srozumitelného 

vstupu. Podle této teorie musí recepce bezpodmínečně předcházet produkci, jazyk musí být 

vedle vědomého učení spontánně osvojován a proces učení probíhá lépe, je-li žák motivován 

a nachází se ve správném psychickém rozpoložení. (Krashen, 1987, s. 21) Z těchto premis se 

následně zrodila komunitní metoda (Community Language Learning) Charlese Currana, tichá 

metoda (Silent Way) Caleba Cattegna, sugestopedická metoda (Sugestopedia) Georga 

Lozanova a metoda fyzické reakce (Total Physical Response) Jamese Ashera.  

První ze zmíněných metod umožňuje žákům nechat si přeložit text, který si sami zvolí, 

přeložený text si zaznamenat na diktafon a díky následnému poslechu a opakování si 

nevědomky fixovat jazyk vhodný pro praktickou komunikaci. (Larsen Freeman, 1986, s. 93) 

Z této metody je zajisté možné čerpat inspiraci k tvůrčí práci žáka či učitele s diktafonem, 

který je zatím ve výuce poslechu zbytečně opomíjen, a také k přenesení spoluzodpovědnosti 

za vyučovací proces na samotného žáka, který by i podle současných studií měl mít v práci 

s poslechem (ať už se jedná o výběr materiálu, stanovení úkolu či vhodné poslechové strategie 

nebo kontrolu úspěšnosti) větší autonomii. (Harmer, 1991, s. 88)  

Tichá metoda vychází z předpokladu, že žák si nejlépe zapamatuje ta pravidla či slova, 

jejichž význam odhalil sám, takže učitel by neměl ve vyučovacím procesu fungovat jako 

model pro nápodobu, ale měl by naopak žáka vést pokud možno induktivním a nenápadným 

způsobem. Toho je docíleno tím, že učitel až na výjimky omezí své vystupování na 

gestikulaci, čímž redukuje možnost poslechu na minimum. (Harmer, 1991, s. 89) Pro oblast 

poslechu a jeho hodnocení může být nicméně velmi přínosné nechat se inspirovat velmi 

nenásilným způsobem vedení žáků, kteří ke správné odpovědi dospívají sami či ve vzájemné 

spolupráci. 

Sugestopedická metoda se zaměřuje především na psychologickou stránku procesu 

učení. Vše se odehrává nenásilně v příjemné atmosféře; strach či stres je tu maximálně 

potlačen prostřednictvím nové identity žáka, pochvalami a celkově velmi blízkým vztahem 

k učiteli i k ostatním spolužákům a především prostřednictvím pravidelných sérií relaxačních 

cvičení. Ta probouzejí v žácích emoce a estetické cítění, a aktivizují tak pravou hemisféru. 
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(Choděra, 2013, s. 167) Vlastní poslech je především prostředkem k fixaci nově 

prezentovaného učiva, která probíhá snáz díky speciálnímu způsobu přednesu učitele 

přizpůsobenému použité podkreslující hudbě, tedy s využitím poznatků o podvědomém učení. 

(Maňák, 2003, s. 191) Poslech je přitom četný, opakovaný, tematicky uzpůsobený potřebám 

žáků a porozumění není kontrolováno žádnými stresujícími metodami, což vede žáky k lepší 

schopnosti sebekontroly a práce s vnitřní motivací. Ačkoli můžeme mít pochybnosti o 

efektivitě této metody či o její vhodnosti pro některé typy studentů, je možné nechat se 

přinejmenším inspirovat kreativním přístupem k poslechu či důrazem na motivaci studentů a 

především zohledňováním hlediska stresu a jeho odbourávání v běžné výuce. 

Poslední ze zmíněné čtveřice je pak metoda fyzické reakce na slyšený podnět, tedy 

metoda založená na poslechu s porozuměním, jež se bezprostředně ověřuje konkrétním 

jednáním žáka. Ve shodě s poznatky o osvojování jazyka dětmi doporučuje James Asher 

zaměřit první lekce pro začínající žáky výhradně právě na poslech s porozuměním a v dalších 

měsících na této činnosti zakládat alespoň 70 % výuky. (Krashen, 1987, s. 140) Metoda 

fyzické reakce je dnes opět často zmiňována především v souvislosti se svými motivačními, 

praktickými a aktivizačními účinky, ale také pro nespornou přitažlivost této metody pro 

mladší žáky či žáky kinetického založení. (Harmer, 1991, s. 90) 

V novější didaktice jazyků se objevuje i celá řada dalších metod, jež zpravidla reagují 

na technologický a společenský vývoj i měnící se potřeby žáků. Na přímou metodu a metodu 

fyzické reakce tak kupříkladu navazuje přirozená metoda (Natural Approach), tedy metoda 

vyvinutá v 80. letech Stephenem Krashenem a Tracym Terrellem, která podobně jako 

předešlé metody pracuje s ideou fáze mlčení (tzv. silent period
13

) a se sylabem inspirovaným 

pořadím, v němž si vědomosti o jazyce osvojuje dítě (Wilson, 2011, s. 18). Přirozená metoda 

dále vychází ze zájmu studentů a zohledňuje možnost psychických bariér v učení. Také 

z praxe v rámci této metody se proto dnešní didaktika může poučit o mírnějším přístupu 

k jazykové chybě, důrazu na kontext a komunikaci a o nestresovém způsobu práce 

s poslechem. 

Novinkou z počátku 90. let je dále lexikální metoda (Lexical Approach) od Dava 

Willise, již později zpopularizoval Michael Lewis. Jedná se o metodu založenou na postřehu, 

že člověk se neučí řeč postupným vědomým a na sobě nezávislým osvojováním slovní zásoby 

a gramatických pravidel, nýbrž prostřednictvím spontánního osvojování slovních řetězců 

                                                           
13

 Tato idea vychází z názoru, že učící se jedinec zpravidla rozumí víc, než je aktuálně schopen vyjádřit. Stejně 

jako malé dítě by proto neměl být k aktivní komunikaci zbytečně brzy nucen; naopak je vhodné ponechat mu čas 

k hlubšímu uvědomění a zažití nového vstupu, během něhož může mlčet či komunikovat v rodném jazyce. 
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(tzv. prefabricated chunks), tedy útržků plně konkretizovaného a autentického jazyka, které ve 

vlastní mluvě jen modifikuje a kombinuje: „Fluency is the result of the acquisition of a large 

store of fixed and semi-fixed prefabricated items (…) most vocabulary is acquired, not 

taught.“.(Hamer, 1991, s. 91) Role poslechu jako zprostředkovatele těchto prefabrikovaných 

útržků je přitom klíčová. Důležité jednotky jazyka jsou proto žákům často zprostředkovány 

prostřednictvím rytmizovaných poslechů s repeticemi, jako jsou písně, říkadla, básně a 

především potřebám učení záměrně přizpůsobené jazz chants, jejichž podstatu přiblížím ve 

výzkumné části této práce. 

Dnešní doba si dále žádá metody založené na práci s počítačem, v čemž ji může 

inspirovat metoda programového učení, jež zpřístupňuje obsah výuky po malých částech, 

využívá neobehavioristické poznatky, jako je zpevňování vnitřně motivovaným opakováním, 

vede žáka k aktivní participaci a díky systému větvených programů mu umožňuje značnou 

individualizaci a autonomii. (Maňák, 2003, s. 186) Ačkoli nic nenasvědčuje tomu, že by 

počítače zmenšovaly potřebu přítomnosti pedagoga, je nesporné, že v moderním vyučování si 

komunikační technologie obecně získávají stále větší prostor, takže systematické využívání 

nových technických možností (chytré telefony s internetem, diktafony, kamery, interaktivní 

tabule a především multimediální učebnice, které původní ideu řetězce drilových cvičení 

nahradily rozmanitou směsí kontextově zapojených úloh) se stává vítanou až nezbytnou 

součástí výuky naslouchání.  

Ačkoli se nezdá, že by dnes existoval jednotný postoj k metodám a jejich dopadům na 

výuku cizího jazyka, lze v dnešním uvažování vysledovat některé tendence. Zpravidla se 

vychází z inspirace komunikační metodou, která bývá eklekticky doplňována o prvky z metod 

dalších. Bývá též reflektován zájem moderní multikulturní společnosti o etiku, estetiku či 

reálie cílových zemí, současný důraz na individualizaci a s tím spojenou sebereflexi či dnešní 

přístup ke vzdělávání jako celoživotnímu procesu. (Choděra, 2006, s. 163) 

2.1.2 Historické milníky a osobnosti 

Krom samotných metod je jistě vhodné upozornit na některé milníky v historii 

přístupu k poslechu. Jedním z nich byla zřejmě konference Mezinárodní asociace aplikované 

lingvistiky v roce 1969, na níž byl poslech s porozuměním poprvé jasně charakterizován jako 

nepasivní a komplexní proces bezprostředně nutný k osvojení jakéhokoli jazyka. Na 

konferenci byla rovněž „zdůrazněna nutnost používání autentických textů při cizojazyčné 

výuce poslechu s porozuměním a bylo také poukázáno na existenci individuálních studijních 
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strategií uživatelů jazyka.“ (Lukášová, 2012, s. 19) Po následném rozvoji komunikační 

metody, tedy první metody postavené skutečně na naslouchání, začaly být jednotlivé aspekty 

poslechu hlouběji zkoumány; rozvíjel se výzkum mentálních procesů probíhajících při 

poslechu (Rubinová, 1981), učebních strategií (Field, 1998), fází ve výuce poslechu 

(Anderson, 1995) a v návaznosti na závěry těchto výzkumů také tvorba didaktických 

materiálů pro poslech s porozuměním. V roce 2001 byl dále zaveden Společný evropský 

referenční rámec pro jazyky, jenž zdůrazňuje klíčovou roli receptivních řečových dovedností 

a oficiálně deklaruje cíle výuky poslechu na všech jazykových úrovních.  

České odborné veřejnosti zprostředkovali výsledky zahraničních výzkumů především 

Josef Hendrich, Jan Průcha a Radomír Choděra. Jejich práce je přitom o to významnější, že 

v souvislosti s politicko-společenským vývojem po roce 1989 teoretický i praktický zájem o 

výuku češtiny pro cizince, a tedy i o výuku poslechu s porozuměním, postupně vzrůstá. Do 

roku 2005 byl dále dokončen překlad SERR včetně vypracování referenčních popisů češtiny 

jako cizího jazyka pro úrovně A1 – B2 a vznikají též samostatné české studie publikované 

zvláště ve sbornících z konferencí Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, Ústavu 

jazykové a odborné přípravy v Poděbradech a rovněž v rámci bakalářských, diplomových a 

disertačních prací.  

2.2 Dělení typů naslouchání 

Než budou naznačeny některé důležité závěry nedávných výzkumů a hlavní témata, 

jimiž se současná didaktika v oblasti naslouchání zabývá, je jistě na místě popsat, jaké 

aspekty můžeme u této činnosti sledovat a jaké typy poslechu podle nich rozeznáváme. To je 

významné už ze samotné podstaty výuky, která by neměla být jen opakovanou příležitostí 

k ověřování dovednosti naslouchat, ale prostředím pro vědomý nácvik různých způsobů 

naslouchání; Hendrich (1988, s. 201) přímo zdůrazňuje, že „podle potřeby by mělo být určeno 

aspoň přibližně proporcionální zastoupení jednotlivých druhů a forem i ostatních 

charakteristik poslechu. Přispělo by to k racionálnímu řízení výuky z hlediska potřeb a zájmů 

žáků daného stupně a typu výuky.“ Krom tohoto primárního důvodu k seznámení s typy 

naslouchání mnozí badatelé v tomto oboru tvrdí, že právě jen zevrubná znalost procesů, 

způsobů, cílů a podmínek, které naslouchání provázejí, může učitelům dopomoci ke stanovení 

vhodných výukových cílů, a tedy i metod, textového materiálu a poslechových strategií. 

(Field, 2011, s. 6; Lukášová, 2012, s. 32).  
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Úvahy o poslechu začínají často vydělením poslechu autentického, který je užíván 

v reálných komunikačních situacích, a poslechu didaktického, jenž je užíván ve výuce cizích 

jazyků. (Hendrich, 1988, s. 193) Lze jistě souhlasit s tím, že průvodní a průpravná poslechová 

cvičení si takové oddělení zasluhují, v případě skutečného naslouchání ale podle mého názoru 

toto dělení uplatnit nelze. Naslouchání je neoddělitelnou součástí komunikace, která má sice 

v rámci výukového procesu specifické podmínky a rysy, zůstává nicméně v tomto ohledu 

stejně autentická. Rovněž je třeba poznamenat, že ve shodě se zásadami komunikační metody 

se většina dnešních učitelů snaží v rámci svých možností zajistit, aby naslouchání bylo 

motivováno co nejpřirozeněji a aby probíhalo v co nejlepší shodě se zákonitostmi komunikace 

odehrávající se mimo vyučovací hodinu. 

2.2.1 Fáze naslouchání 

První důležité hledisko, které je třeba při úvahách o naslouchání a jeho praktické 

realizaci v procesu výuky vždy brát v úvahu, jsou jednotlivé fáze, na něž lze naslouchání 

rozdělit. Ačkoli badatelé jsou v tomto ohledu různě detailní, v zásadě bývá přijímáno dělení 

na čtyři hlavní fáze. Těmi jsou vlastní auditivní registrace, kdy posluchač prvně zachycuje 

promluvu a vnímá také některá její dílčí fonologická a paralingvální specifika (kvant ita a 

kvalita hlásek, rytmus, síla, intonace), integrace získaného vjemu, tedy fáze zpřesnění či 

doplnění slyšeného do celku, identifikace, kdy posluchač na základě syntaktických a 

sémantických pravidel rozpoznává jednotlivé jazykové prostředky a vztahy mezi nimi, a 

nakonec sémantická interpretace, v rámci níž posluchač dešifruje skutečný význam slyšeného 

na základě svých zkušeností, znalosti situačního kontextu atd. (Hendrich, 1988, s. 194–196)
14

  

                                                           
14 Novější publikace pak ke zmíněným fázím pravidla přidávají také fázi reakce (verbální i neverbální), což 

vypovídá o vzrůstajícím vlivu komunikačního pojetí poslechu jako integrální součásti rozmlouvání. (Šebesta, 

2006, s. 49; Rost, 2002, s. 56) Na rozdíl od pouhého poslechu s porozuměním, kdy žák při naslouchání zůstává 

jen v roli vnímajícího, je tedy dnes zdůrazňován poslech interakční (tzv. collaborative listening) (Rost, 2002, 

s. 55), při němž se počítá se zapojením žáka do komunikačního procesu. Z toho lze dále usuzovat, že ve starších 

pojetích bývá poslech chápán jako jednosměrná aktivita od mluvčího či média k žákovi, zatímco pojetí novější 

zdůrazňují, že hlavním cílem poslechu je obstát při dvousměrné komunikaci (Field, 2011, s. 61), což nutně 

vyžaduje jiné typy cvičení a strategií. Protože samotný rozhovor je už ale všestranně náročná aktivita, je jistě na 

místě předcházet jí i nácvikem poslechu jednocestného. Ačkoli někteří učitelé v mém okolí namítají, že samotné 

naslouchání oddělené od možnosti přímo reagovat je z komunikačního hlediska nepřirozené, a tudíž nevhodné, 

nelze přehlížet řadu reálných situací (poslech rádia či hlášení, monitorování okolní konverzace atd.), v nichž se 

s jednocestným poslechem setkáváme. Je proto na místě zapojovat do výuky poslech jedno i dvoucestný s tou 

podmínkou, že oba z nich budou procvičovány vhodným způsobem.  
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Je přitom nutné si uvědomit, že zmíněné fáze nenásledují pouze lineárně, nýbrž jsou 

také „neustále  doplňovány  o  nové informace a znovu interpretovány ve světle znalostí 

reálného okolního světa, očekávání  vycházejících  ze  schémat  a  nového  chápání  textu  

v průběhu  podvědomého interaktivního procesu“. (SERR, 2002, s. 93) Někteří badatelé se 

dokonce domnívají, že naslouchání má v zásadě dvě stadia, kterými jsou „tzv. nízkoúrovňové  

pochopení  lingvistických  informací  (směr  zdola  nahoru) a tzv. vysokoúrovňové  zapojení  

informací  do  širšího  komunikačního  kontextu vycházejícího ze znalostí a zkušeností 

recipienta (směr shora dolů)“. (Jonová, 2007, s. 55)     

Z hlediska pedagogického je pak nesmírně důležité, že každé této fázi odpovídají 

odlišné strategie, a každá proto musí být se žáky pečlivě nacvičována. Ačkoli předmětem této 

práce budou především fáze pozdější, na trénink samotné auditivní registrace v žádném 

případě nelze rezignovat; naopak se zdá, že při poslechu cizojazyčného textu zaujímá tato 

fáze podstatně výraznější roli, než jaká jí přísluší při poslechu v rodném jazyce. To však také 

znamená, že žáci mají někdy tendenci nezapojovat strategie typické pro pozdější fáze 

poslechu, které ve své mateřštině přirozeně využívají, čímž se ochuzují o některé efektivní 

postupy napomáhající lepšímu porozumění. (Field, 2011, s. 240) 

Zároveň je ale třeba poznamenat, že ačkoli je jistě potřebné a přínosné zvyšovat 

úmyslně povědomí žáků o tom, jak lze efektivně naslouchat, měl by si pedagog být vědom 

také účinků poslechu nezáměrného. Ten lze ve výuce využít kupříkladu podbarvením 

skupinové práce písničkami v cílovém jazyce či dokonce tiše puštěnými poslechovými texty 

(rádio, poslech plánovaný učitelem pro příští lekci apod.). Některé metody s tímto aspektem 

systematicky pracují a i nestranní badatelé přiznávají, že „nezáměrný poslech je podle našich 

zkušeností jedním z nejdůležitějších činitelů přispívajícím k rychlému osvojování jazykových 

prostředků cizího jazyka“. (Lukášová, 2012, s. 31) 

2.2.2 Funkce naslouchání  

Dalším klíčovým hlediskem při posuzování naslouchání je jednoznačně účel, za jakým 

nasloucháme, neboli funkce naslouchání. To bývá v českých publikacích nejčastěji děleno na 

naslouchání věcné, jehož primárním účelem je samotné získání informací obecného či 

detailního charakteru, naslouchání praktické, kdy vyslechnutý text slouží jako podnět 

k dalšímu jednání, kritické naslouchání vyhodnocující objektivní i subjektivní aspekty 

slyšeného a nakonec naslouchání zážitkové, jehož účelem je emocionální či estetický prožitek 

posluchače. (Šebesta, in: Český jazyk a literatura, 1995, s. 67–71)  
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Tyto funkce musí mít učitel na paměti, kdykoli se rozhoduje, jakým úkolem by měl 

konkrétní poslechový text doprovodit (Poslech na téma „Jak se dostanu na nádraží“ je tedy 

např. vhodnější spojit s vyznačováním popsané cesty na mapě než s úkolem typu „Počítejte, 

kolikrát se v nahrávce objeví slovo ‚vpravo‘“). Protože všechny zmíněné účely poslechu by 

ve výuce měly mít své místo, je vhodné umožnit žákům čas od času také poslech zcela volný 

(vtipu, písně, napínavé historky, scénky apod.), neboť „excercises aimed (…) at listening for 

recreation and pleasure encourage a relaxed, holistic approach to the understanding of heard 

discourse and may therefor provide the best means of helping to free the foreign listener to 

percieve and exploit all available clues to meaning“. (Harmer, 1991, s. 21) 

V úvahách o funkčním přístupu k poslechu se pak v dalších publikacích objevují ještě 

pojmy jako „emphatic/therapeutic listening“ (Rost, 2002, s. 158), „inferencial listening“ 

(Wilson, 2011, s. 10) či „reflexivní a empatické naslouchání“ (Mikuláštík, 2010, s. 91). Tyto 

pojmy označují poslech, jehož účelem je sblížení obou komunikantů a navození pocitu sdílení 

mezi mluvčím a posluchačem. Tento typ poslechu klade proto důraz na empatii, intuici a 

sociální inteligenci obecně a jeho nácvik vyžaduje především práci s tzv. small talks
15

 a 

s neverbální komunikací.  

2.2.3 Způsoby naslouchání 

Jak bylo řečeno, cíli naslouchání by měl co nejpřesněji odpovídat jeho způsob, který 

bývá v zásadě popisován jako spíše analytický, či spíše syntetický. Zatímco syntetický 

poslech (také označovaný jako global, expeditious, top down, listen for the gist) klade důraz 

na celkové povšechné porozumění slyšenému, analytický poslech (local, careful, bottom-up, 

listen for the detail) vyžaduje co nejdetailnější pozumění dílčím částem textu (tzv. extenzivní 

poslech), či dokonce textu celému (tzv. intenzivní poslech). (Blažková Sršňová, in: Sborník 

AUČCJ,  2005, s. 135)  

Obecně můžeme pozorovat, že dřívější metody tíhly často k naprosté dominanci 

poslechu analytického, dnešní přístupy naopak prosazují i častější zapojení poslechu 

syntetického, který může sice být chybovější, umožňuje ale větší aktivizaci posluchače a lepší 

práci s kompenzačními strategiemi. Vedle cvičení jako „Doplň vynechaná slova“ se tak 

v dnešních učebnicích začínají objevovat i otázky typu „Jakou náladu měl mluvčí“ apod. Pro 

učitele je pak důležité přizpůsobit celý proces naslouchání jeho cíli (a s tím bezprostředně 

                                                           
15

 Jedná se o krátké stylizované dialogy s výhradně fatickou komunikační funkcí. 
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souvisejícímu způsobu) prostřednictvím volby vhodného materiálu, počtem opakování 

poslechu, způsobem kontroly porozumění atd.  

2.2.4 Forma naslouchání 

Dalším významným hlediskem diferenciace poslechu je jeho forma. Podle ní lze 

poslech dělit na přímý, tedy takový, který „není závislý na použití technického prostředku“  a 

nepřímý, „který proniká od mluvčího k posluchači prostřednictvím technického zařízení“. 

(Hendrich, in: Cizí jazyky, 1996, s. 323) K přímému poslechu tedy dochází nejčastěji při 

interakci dvou a více komunikantů, kteří se mohou vidět a bezprostředně na sebe reagovat, 

což na jedné straně recipientovi umožňuje požádat mluvčího o opakování či zjednodušení 

řečeného, zároveň jej však nutí už během naslouchání připravovat si v duchu adekvátní 

reakci. Toto naslouchání bývá proto také popisováno jako naslouchání interakční či 

orientované na posluchače (Anderson, 1993, s. 72), přičemž bývá opět zdůrazňována 

reflexivní funkce podobného poslechu, a tedy nutnost naučit žáky vnímat v dialogu rovněž 

pocity komunikačního partnera a adekvátně na ně reagovat. Proti poslechu interakčnímu 

vyděluje pak Anderson (ibid.) poslech transakční či orientovaný na sdělovanou informaci a 

varuje, že „most listening comprehension courses focus on the informatic element in recorded 

material, even when the original event was an informal conversation rather than transactional 

exchange of facts.“   

Lze skutečně konstatovat, že nepřímý poslech audio či videonahrávky ve výukovém 

procesu prozatím dominuje. Předností takového poslechového materiálu je jistě možnost jej 

kdykoli zastavit či vrátit, snadná uchovatelnost a opakovatelnost, problémem pro žáky je 

nicméně absence možnosti požádat o přizpůsobení formy či obsahu jejich aktuálním 

možnostem. 

V důsledku těchto nevýhod nahrávek mají někteří učitelé tendenci nepřímý poslech 

z výuky zcela vypouštět. Argumentují přitom také tím, že jejich mluvený projev působí 

autentičtěji a zachovává více prvků mluvené řeči, že se lépe dokáží přizpůsobit aktuálním 

možnostem svých konkrétních žáků, že jako rodilí mluvčí jsou sami dostatečně vhodným 

vzorem či že se tímto způsobem mohou vyhnout praktickým technickým problémům. 

(Ur, 1984, s. 25).  

Jiní badatelé i učitelé ale naopak zdůrazňují, že nahrávky umožňují žákům poslouchat také 

jiné hlasy a přízvuky (což je zvláště praktické, je-li poslechovým textem dialog), že jsou 

pečlivě strukturovány z hlediska zvládnuté gramatiky a slovní zásoby, bývají doprovázeny 
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cvičeními a přepisy umožňujícími rovněž samostatnou práci a že jejich různorodost a 

autenticita (zvuky na pozadí, vizuální doprovod) slouží k rozvoji některých poslechových 

strategií i jako efektivní motivační prvek. (Hendrich, 1988, s. 415) I v tomto ohledu je proto 

nejspíš na místě vyžadovat po všech učitelích a poslechových materiálech práci s oběma 

formami poslechu.  

2.2.5 Vlastnosti naslouchání 

Kromě různých způsobů dělení poslechu je také důležité všímat si, které vlastnosti 

naslouchání zvyšují jeho úspěšnost. V tomto kontextu se zdá být klíčový přídomek „pozorné“ 

či „soustředěné“ (Šebesta, 2005, s. 113), který vystihuje základní rozdíl mezi prostým 

registrováním mluveného textu a skutečným nasloucháním. Je přitom důležité brát v úvahu, 

že pozornost je psychický proces selektivní (Mikuláštík, 2010, s.  86) a že dospělý člověk se 

dokáže plně soustředit maximálně dvě minuty. (Pelclová, in: Cizí jazyky, 1996, s. 3–5) Je 

proto důležité napomáhat mu udržet pozornost prostřednictvím aktivizačních metod, jak 

naznačuje také Kollmannová, když zdůrazňuje, že „správnému soustředění při poslechu 

napomáhá, když se poslech spojí s nějakou činností“. (2003, s. 56)  

Krom přídomku „pozorné“ lze proto ideální naslouchání označit také jako „aktivní“. 

To v přirozených situacích zahrnuje především schopnost vhodně reagovat na slyšený projev, 

při naslouchání nepřímém můžeme ale proaktivní přístup motivovat také zadáním úkolu.  

Z tohoto hlediska rozlišuje Peny Ur (1984, s. 141) čtyři typy naslouchání. První z nich 

tvoří poslech pasivní, jehož účelem je především navození žádoucího postoje k naslouchání 

(předcházení stresu, motivace, emocionální prožitky). Druhý typ je provázen krátkou reakcí 

na úkol, jenž primárně rozvíjí analytický způsob naslouchání a nižší dovednosti v Bloomově 

taxonomii kognitivních cílů (reprodukce, analýza). Třetí skupinu tvoří naslouchání 

s následnou rozsáhlou reakcí, jež naopak rozvíjí spíše naslouchání syntetické a dovednosti 

náročnějšího charakteru (aplikace, interpretace, hodnocení). Nakonec pak Peny Ur uvádí 

naslouchání, jež funguje jako pouhý zdroj slovní zásoby, situačního kontextu apod. pro 

aktivity navazující. 

Naslouchání má i celou řadu dalších významných vlastností závisejících na jeho 

konkrétní podobě; naslouchání analytické by tak kupříkladu mělo být také „přesné a rychlé“, 

zatímco při naslouchání syntetickém by měl mluvčí především být schopen pochopit podstatu 

slyšeného a výstižně ji reprodukovat (Hendrich, 1988, s. 247), obecně lze tedy opět jen 
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konstatovat, že naslouchání by vždy mělo být přizpůsobeno konkrétním komunikačním 

potřebám a situaci. (Šebesta, 2005, s. 114)  

2.3 Naslouchání jako didaktický proces 

Protože dosavadní hlediska se zabývala poslechem obecně, je nyní třeba zaměřit se na 

nácvik naslouchání v samotném procesu výuky. Z této perspektivy bylo vždy zdůrazňováno, 

že naslouchání je třeba učit v několika postupných krocích. Tradiční pojetí poslechu jako 

prostředku explanace či fixace nové slovní zásoby nebo gramatiky vedlo k rozlišování stadia 

předposlechového, jež sloužilo primárně k uvedení nové slovní zásoby, stadia vlastního 

poslechu provázeného zastavováním nahrávky a doslovným opakováním a konečně 

závěrečného stadia umožňujícího učiteli kontrolovat úspěšnost studentů. (Field, 2009, s. 14) 

Vzhledem k tomu, že přístup k naslouchání se mezitím výrazně proměnil, liší se do určité 

míry také stadia, která odborníci na tuto problematiku v poslední době vymezují. 

2.3.1 Předposlechové stadium 

První stadium v novém pojetí bývá opět označováno jako předposlechové a jeho 

účelem je uvést následující poslechový text do kontextu, aktivizovat žáky, motivovat je 

k poslechu, stanovit úkol a případně předcházet některým pravděpodobným problémům. 

Podle mého dotazníku učitelé v reálné výuce toto stadium často hodně zkracují a zpravidla se 

soustředí pouze na kontextualizaci poslechového materiálu prostřednictvím fotografií a 

návodných otázek. Ačkoli ještě nejde o vlastní poslech, nemělo by toto stadium být učiteli 

takto podceňováno, protože může úspěšnost žáků v samotném naslouchání výrazně zvýšit; 

v dotazníkovém šetření se například všichni žáci shodli, že předchází-li vlastnímu poslechu 

uvedení do situace, diskuse o tématu či prezentace slovní zásoby, následné naslouchání je pro 

ně snazší. Jak poznamenává Mary Underwood: „It’s unfair to plunge students stright into the 

listening text as this makes it extremely difficult for them to use the natural listening skills.“ 

(Underwood, 1989, s. 142) 

Uvedení žáků do kontextu je nicméně vhodné omezit na nezbytné minimum tak, aby 

pro žáka i po předání těchto informací byl poslech nový a překvapující. Místo přímé 

explanace (a tedy de facto poslechu před poslechem) tak lze využít obrázky či fotografie, 

krátkou video-ukázku beze zvuku, ale také mapy, brožury, předměty figurující v poslechu atp. 

Všemi těmito prostředky pak lze vytvořit povědomí o hlavních aspektech následného 
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poslechu, tedy o jaký typ textu se bude jednat, koho uslyšíme, jaké bude hlavní téma a 

případně také, jakou strukturu bude poslechový text mít. Podobné informace mohou mít 

rozhodující vliv na úspěšnost poslechu slabších žáků, ani pro žáky pokročilejší nejsou ale 

v žádném případě zanedbatelné; v některých případech umožní širší či přesnější vnímání 

následného poslechu, v jiných mohou sloužit jako vysvětlení případných nepravděpodobných 

replik (jak uvádí Field, pokročilejší žák jen těžko uvěří, že po replice „Bude pršet“ skutečně 

správně rozuměl reakci „Hurá!“ neví-li předem, že se jedná o dialog dvou zahradníků). (Field, 

2009, s. 130)  

Další funkcí předposlechového stadia je vzbudit v žákovi vnitřní potřebu si text 

vyslechnout. Toho lze docílit kupříkladu tím, že učitel uvede jen název poslechového textu, 

cituje z něj krátkou pasáž či pouze několik vět z různých částí, ukáže žákům obrázek, nechá je 

na několik vteřin nahlédnout do přepisu apod. Žáci mohou následně vyjadřovat svá očekávání 

týkající se samotného poslechu tím, že sami tipují, jak doplní vynechaná místa v přepisu, jak 

se zachovají postavy, jak se vyvine příběh, jaké bude pravděpodobně pořadí ilustrací 

k poslechovému textu atp., přičemž se mohou vyjadřovat ústně, písemně (myšlenková mapa, 

technika volného psaní) nebo kresbou co nejvýstižnější ilustrace. Další možností je pak 

v duchu metody kritického čtení vztáhnout poslechový text k osobě samotného žáka a 

prostřednictvím diskuse, myšlenkové mapy či brainstormingu si ujasnit, jaké znalosti o daném 

tématu žáci zatím mají, co si o něm myslí, které aspekty je zajímají, s jakými nejasnostmi se 

potýkají. Následný poslech je pak pro žáka o to přitažlivější, že se stává prostředkem 

k ověření jeho hypotéz, což lze samozřejmě pojmout i kompetitivním způsobem. (Field, 2009, 

s. 19) 

Jak bylo řečeno, v původním pojetí předposlechového stadia byl hlavní důraz kladen 

na nácvik nové slovní zásoby či gramatiky, jež se v poslechovém textu objeví. To nicméně 

neodpovídá reálné komunikační situaci, na jejíž zvládnutí se snažíme žáka připravit. Hrozí 

proto, že při přílišné pomoci učitele si žák nenavykne aplikovat důležité kompenzační 

strategie a že po prezentaci slovní zásoby bude navíc poslouchat odlišným způsobem (bude 

věnovat neúměrně velkou pozornost výskytu nových slov na úkor sdělení textu), než je 

obvyklé a žádoucí. Dnešní vědci (Field, Wilson, Kollmannová) proto doporučují učit nová 

slova předem pouze příležitostně a zaměřovat se přitom na ty aspekty slovní zásoby, které 

jsou nezbytné pro pochopení obsahu poslechového textu. I těchto několik slov je přitom 

žádoucí podat přitažlivým způsobem; studenti je mohou hádat z obrázků, hledat ve slovnících 

či predikovat na jejich základě obsah nahrávky. 
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Vlastnímu poslechu nakonec zpravidla bezprostředně předchází zadání úkolu, který 

má žák při poslechu plnit. Ačkoli někteří učitelé mají za to, že úkolem žáka zbytečně stresují, 

a snad dokonce odvádějí jeho pozornost od samotného poslechu, odborníci trvají na tom, že 

s výjimkou případu zážitkového naslouchání je poslechový úkol zcela na místě, neboť i 

v běžných každodenních situacích nasloucháme s konkrétním záměrem. Všeobecně se proto 

považuje za vhodné seznámit žáka s úkolem před vlastním poslechem a zpětně na něm pak 

nevyžadovat nic, k čemu nebyl předem vyzván. Podaří-li se učiteli zvolit úkol adekvátní 

poslechovému textu a situaci, může tím žákovi poslech naopak ulehčit; pozornost žáka je pak 

totiž zaměřena správným směrem, úkol ho motivuje k volbě vhodné poslechové strategie a 

díky tomu, že se zpravidla jedná o sérii dílčích úkonů, činí poslech zvládnutelnějším, a žáky 

tudíž spíše motivuje k udržení nezbytné pozornosti (Hendrich, 1988, s. 210). V rámci 

výzkumné části této práce se proto pokusím vytvořit co nejširší repertoár možných 

poslechových úloh, který bude rovněž obsahovat názory učitelů a žáků na jejich přínos a 

poznatky o tom, které z nich se objevují v dnešních nejpoužívanějších učebnicích češtiny pro 

cizince a které jsou naopak zbytečně opomíjeny. 

 Ačkoli nesmíme zapomínat, že těžiště poslechové aktivity musí spočívat v poslechu 

samotném, čemuž by měla odpovídat i časová dotace jednotlivých stadií, je z uvedených 

důvodů žádoucí vnímat všechny tyto, byť de facto mluvní či psané aktivity, jako integrální 

součást procesu nácviku naslouchání a neopomíjet je. Zda a do jaké míry je toto doporučení 

dodržováno i v učebnicích češtiny pro cizince, bude popsáno v dalších kapitolách. 

2.3.2 Stadium vlastního naslouchání  

Druhou fází výuky naslouchání bývá samotný poslech, toto dělení se však nemusí 

vždy dodržovat. Někteří učitelé raději nejprve pustí 10–15 vteřin z nahrávky, aniž by žák měl 

předem jakékoli informace, a teprve poté provádějí úkony charakterizované jako 

předposlechové. Argumentují přitom především tím, že žák má při tomto krátkém poslechu 

nanečisto možnost zjistit o něm informace aktivně sám a připravit se na dikci mluvčích, takže 

při následném vlastním poslechu ho tyto faktory už nebudou odvádět od plnění zadaného 

úkolu. 

V průběhu vlastního poslechu žáci plní zadaný úkol, mohou si dělat poznámky 

týkající se problematických úseků nebo poznámky zaměřené v duchu metody kritického čtení 

na označení nových, překvapivých, nejasných či rozporuplných informací. Tuto činnost může 

přitom učitel kdykoli přerušit, zastavit nahrávku, ověřit dosavadní porozumění žáků či mu 
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napomoci krátkou společnou diskusí. Oblíbené je také rozdělení žáků na diskusní skupiny 

(tzv. buzz groups), v nichž si vzájemně ujasňují obsah slyšeného bez pomoci učitele a mohou 

se také připravit na pokračování poslechu aktivní predikcí či formulováním otázek. 

Specifickým případem je nakonec poslech, jejž žáci spoluvytvářejí, protože se jedná o dialog 

či o rozvíjení řečeného (A: „Včera jsem potkal dívku.“ B: „Jak vypadala?“). (Wilson, 2008, 

s. 87) 

Samotný průběh poslechu může tedy učitel mnoha způsoby řídit a ovlivňovat. Je proto 

důležité, aby si byl těchto způsobů vědom a aby také dokázal správně vyhodnotit jejich přínos 

pro osvojování naslouchání. Právě v této oblasti jsou přitom učitelé podle mých zjištění 

nejednotní a často také nepoučení. Pokusím se proto zmínit v této části práce některé 

problémy, s nimiž se učitel v průběhu realizace poslechu musí vyrovnávat, a popsat názory 

současných odborníků, učitelů i žáků na jejich nejvhodnější řešení.
16

 

 

Je vhodné nechat žáky při poslechu zároveň číst text či titulky?  

Zatímco většina žáků (81 %) tuto činnost považuje za přínosnou, většina učitelů 

(55 %) ji v dotazníku označila jako neužitečnou. Zdá se tedy, že učitelé si jsou vědomi 

především toho, že sledování textu není často pro poslech přirozené, že tento postup 

nepřivyká žáky spoléhat se maximálně na svůj sluch (Ur, 1984, s. 82) či že jim dokonce 

dovoluje sledovat text v jiném tempu, než v jakém se odehrává jeho poslechová realizace 

(Field, 2009, s. 55). Žáci zřejmě naopak vnímají, že zvláště v případech rychlejšího tempa či 

méně zřetelné výslovnosti mluvčích jim textový materiál napomáhá kompenzovat dílčí 

neúspěchy v porozumění a také lokalizovat problémy, jež pak zpětně mohou snáz překonávat. 

(Wilson, 2008, s. 48) 

Je proto vhodné hledat v tomto bodě kompromisní řešení a neodmítat zcela využívání 

textové podpory, kterou učebnice (ať již v těle lekce či ve formě přepisu v příloze) velmi 

často nabízejí. Jednou z možností je využívat poslech v kombinaci se čtením hojněji na 

nižších jazykových úrovních a postupně od textu ustupovat (Anderson, 1993, s. 91), jinou pak 

využívat text při opakování poslechu či v situacích, kdy se zaměřujeme na velmi konkrétní 

aspekty projevu mluvčích, jako jsou kupříkladu konektory či některé fráze typické pro určité 

komunikační funkce. (Wilson, 2008, s. 107) Ačkoli dostupná literatura tento aspekt 

nezmiňuje, je rovněž možné a z hlediska studentů velmi atraktivní pořadí poslech - přepis 

otočit a nechat kupříkladu žáky v rámci domácí přípravy přečíst kapitolu z oblíbené knížky 

                                                           
16

 Informace o názorech učitelů a žáků češtiny jako cizího jazyka vycházejí z dotazníků, jejichž bližší 

charakteristiku podám v druhé části této práce. 
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třídy a na následující hodině ji (se zadaným poslechovým úkolem) vyposlechnout. Žáci pak 

nemají s vlastním poslechem tak velké obtíže a mohou se soustředit na zvukovou realizaci 

textu včetně jeho náročnějších pasáží.  

Pokud jde o titulky k filmům, nabízejí se hned čtyři možnosti kombinování jazyka 

filmu (L1/L2) a jazyka titulků (L1/L2), z nichž Field (2009, s. 55) doporučuje volit tradiční 

kombinaci L2 zvuk i titulky, zatímco Rost (2002, s. 152) vidí v těchto možnostech prostředek 

pro zvýšení autonomie učení a doporučuje, aby studenti zkoušeli různé kombinace, a 

dozvídali se tak víc o vlastních schopnostech i vhodných strategiích. Také z mých zkušeností 

vyplývá, že studenti zpravidla vítají možnost s titulky experimentovat a že i kombinace jazyk 

L2, titulky L1 může výrazně napomoci jak po stránce motivační, tak v oblasti rozvoje slovní 

zásoby. 

 

Je vhodné poslouchat nahrávku vícekrát?  

Odpovědi na tuto otázku pravděpodobně velmi úzce souvisejí s typem textu a úlohy, 

což je snad důvod, proč je současná praxe tak roztříštěná. Podle mého průzkumu právě 

polovina žáků připouští, že opakovaný poslech je aktivita užitečná, podle 78 % z nich ale také 

nudná. Polovina mnou dotázaných učitelů přitom pouští každou nahrávku minimálně dvakrát, 

přičemž horní hranice četnosti opakování se pohybuje od 2 přes 3, 4, 5 až ke „kolik je 

potřeba“. Společný evropský referenční rámec pro češtinu jako cizí jazyk na úrovni A2 (dále 

jen SERR-A2) s opakovaným poslechem údajně nepočítá; text se podle něj „pronáší jen 

jednou a v lineární formě. Posluchač tak nemá možnost vrátit se k jednotlivým částem textu, 

které slyšel dříve”. (s. 110) 

S takovým přístupem lze souhlasit zvláště v případě syntetického poslechu, jehož 

cílem je udělat si obecnou představu o obsahu poslechového materiálu. Lze rovněž souhlasit, 

že poslech bez opakování je v reálném životě velmi častý, a to zvláště v dialozích, takže je 

vhodné aplikovat jej při realizaci poslechu interakčního (Wilson, 2008, s. 61). Jednorázový 

poslech dále učí žáka zvykat si na určitou míru stresu a nejistoty, kterou právě vědomí jeho 

neopakovatelnosti přináší, a aplikovat tak vhodné strategie, které by s vědomím, že poslech 

uslyší znovu, nejspíš neaktivizoval. Z pohledu žáka je nakonec vhodné zdůraznit, že zvláště 

v případě lepších či pokročilejších posluchačů může být opakované naslouchání nudné až 

demotivující, není-li pro další poslechy zadán jiný úkol.  

Také opakovaný poslech má nicméně podle současných odborníků řadu výhod, které 

jeho realizaci ospravedlňují. Zdá se, že takový poslech je žádoucí v případě žáků na nižší 
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jazykové úrovni
17

, při zadání náročnějších úkolů (Wilson, 2008, s. 61), v případě poslechu 

analytického či transakčního a obecně v případě slabších žáků, kterým podle Fielda první 

poslech často poskytuje jen příležitost k základní orientaci v poslechovém materiálu, zatímco 

poslech následný (zvláště předchází-li mu diskuse s lepšími studenty kupříkladu v rámci 

diskusních skupin) už takoví žáci vnímají přesněji. (Field, 2009, s. 40). Také Lukášová 

zmiňuje ve své práci rozmanité studie (O´Bryanová, Hegelheimerová, Harmer), jež potvrzují, 

že „úspěšnost v poslechu s porozuměním zvyšuje už pouhé opakování poslechového textu – 

bez ohledu na možnost dělat si poznámky, na míru přípravy v předposlechové fázi apod.”  

(Lukášová, 2012, s. 73) Není nicméně jasně prokázáno, že větší počet opakování je přímo 

úměrný většímu úspěchu v naslouchání; Kollmannová (2003, s. 90) kupříkladu tvrdí, že 

„opakovat text více než třikrát už není efektivní“.  

Skutečností zůstává, že v mnoha reálných situacích můžeme poslech vyslechnout 

opakovaně (hlášení, video), a pokud to možné není, máme v přímé interakci zpravidla 

možnost si zopakování vyžádat (Hendrich, 1998, s. 189), což i tento způsob naslouchání činí 

zcela legitimním. Z psychologického hlediska lze pak dodat, že podobný postup žáky 

uklidňuje, dodává jim sebevědomí a často je také motivuje k lepší práci se strategiemi a 

sebehodnocením namísto závislosti na učiteli a jeho zpětném vysvětlování. Lze také připustit, 

že zvláště v případě čistě transakčního poslechu bez vizuální podpory mají žáci na tuto pomoc 

právo, neboť ji lze vnímat jako kompenzaci za informace, které by žák v opačném případě 

mohl získat jiným způsobem. 

 I v této otázce je proto nejspíš na místě kompromis, kterým může být střídání 

jednorázového a opakovaného poslechu či ještě spíše využití poslechu jednorázového při 

syntetickém a opakovaného při analytickém naslouchání, jak to už činí kupříkladu testy 

angličtiny jako cizího jazyka ve Finsku. (Buck, 2001, s. 171) 

 

Je lepší pouštět či číst nahrávku v kuse, nebo ji zastavovat? 

Je jistě pravda, že poslech se zastavováním málo koresponduje s reálnými situacemi, a 

je proto přirozenější poslouchat nahrávky v celku a případně je opakovat, což je ostatně 

praktikováno i ve všech obecně uznávaných testech češtiny jako cizího jazyka. Zároveň je 

však třeba uvědomit si, že ani úkoly typu „Doplň slova do textu“ nejsou v každodenní 

                                                           
17 V metodice přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt (úroveň A1) se říká: „Dbáme na to, aby 

student slyšel text minimálně 2–3x.“ (Cvejnová, s. 51) 
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komunikaci přirozené a že čas vzniklý zastavením může efektivně suplovat čas, který v běžné 

mluvě zpravidla zaujímají prvky jako hezitace či opakování nebo jejž žák může získat 

přímým požádáním o zopakování řečeného.  

Žáci sami jsou skutečně v názoru na plynulý versus zastavovaný text nejednotní; 

lepším často postačuje poslech bez pauz, které využívají spíše jen ke kontrole, pro slabší žáky 

jsou naopak pauzy přinejmenším důležitým vodítkem; 81 % žáků tak přiznává, že je pro ně 

poslech s pauzami snazší, a 75 % ho má i rádo.  Zdá se proto, že učitel by měl při nácviku 

naslouchání užívat jak poslech plynulý, tak poslech s pauzami (či v případě opakovaného 

poslechu obojí kombinovat), přičemž by měl mít vždy na mysli především celkovou délku 

poslechu, typ a obtížnost zadaného úkolu a do jisté míry také reakce žáků, byť se nezdá 

vhodné při prvním náznaku nejistoty nahrávku zastavovat a žákům přehnaně pomáhat.  

 

Jsou různé zvuky na pozadí v nahrávkách přínosné? 

Pokud jde o žáky, jejich názor na užitečnost záměrně dodávaných zvuků na pozadí 

dialogů (hluk dopravy, ptačí zpěv, rádio apod.) se liší, většinou (53 %) je ale takto obohacený 

poslech méně oblíbený než čistá nahrávka. To může být způsobeno jak větší náročností 

poslechu provázeného podobnými zvuky, tak i silnějším pocitem jeho neautentičnosti – 

v kontrastu s realisticky podávanými šumy na pozadí totiž pomalu a zřetelně pronášené 

dialogy či monology podle některých studentů působí až komicky. Mnozí také dodávají, že 

rušivé vlivy není nutné do nahrávky uměle dosazovat především proto, že už jsou přirozeně  

obsaženy v prostředí, v němž studenti naslouchají (vrzání židle, zvuky z ulice či chodby atp.).  

Někteří odborníci namítají, že cílem zvukové kulisy není rušit, ale spíše pomáhat 

studentovi dodáním extralingvistických informací (Ur, 1984, s. 5) a vytvářet  podmínky pro 

aktivaci kompenzačních strategií, jež je vhodné uplatňovat v hlučném prostředí. (Field, 2009, 

s. 134)  

SERR nicméně dává za pravdu spíše studentům; ještě při zkoušce pro občanství na 

úrovni B1 jsou poslechy upravovány, aby „nahraná slova nebyla překryta šumy“ (Pečený, 

2012, s. 12), a v SERR-A2 (2005, s. 110) se explicitně říká, že všechny rušivé jevy mají být 

při nácviku poslechu eliminovány. 

 

Je doslovné opakování po nahrávce jen rudiment audioorální metody?  

Žádný z mnou dotázaných učitelů tento postup v případě výuky samotného 

naslouchání neuplatňuje; mají zřejmě pocit, že doslovné opakování může vést k prázdnému 
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„papouškování“ bez porozumění a že užíváním podobného postupu sami sebe stavějí do málo 

sympatické role přísného kontrolora a žáky zbytečně stresují.  

Ti nicméně většinou tvrdí, že se tímto způsobem hodně naučí, a ačkoli přiznávají, že 

je tento typ aktivity zpravidla nebaví (56 %), v 75 % jej považují za užitečný. Ani odborná 

literatura doslovné opakování zcela nezavrhuje; podle Peny Ur například i doslovné 

opakování vyžaduje určitou míru porozumění: „In order to reproduce a sentence, learners will 

listen carefuly not only for the sounds but also for the meanings; and this, I think, justifies our 

using repetition as anoccasional listening comprehension excercise.“ (1984, s. 128) 

2.3.3 Kontrolní stadium 

Na závěr každého poslechu probíhá kontrola a s ní související vyhodnocení správnosti 

porozumění. Toto stadium by mělo na poslech navazovat bezprostředně, protože žákovi 

přinese větší užitek tehdy, kdy ještě má řadu aspektů vyslechnutého textu živě v paměti. 

Vyhodnocení úspěchu je dále velmi důležité zvláště z hlediska psychologického; alespoň dílčí 

úspěch žáky motivuje, na což by neměli zapomínat především ti učitelé, kteří při mnoha 

správných odpovědích získávají dojem, že materiál či úkol byly příliš jednoduché, a začnou 

proto žákům dávat těžší otázky a úkoly, na něž žáky předem nepřipravili a které testují spíše 

jejich paměť než skutečnou schopnost naslouchat.  

Rovněž je třeba pamatovat, že pouhá kontrola faktické správnosti odpovědí žáky nijak 

nerozvíjí, a že je proto vhodné krom odpovědí kontrolovat také způsob, jakým k  nim žáci 

došli, a případně navrhovat a zkoušet jiné, pro daný typ poslechu efektivnější, strategie. 

Kontrola by tedy měla být spíše mezistadiem, které umožňuje žákovi i učiteli reflektovat 

dosavadní úspěšnost a na jejím základě rozhodnout o dalším postupu, jímž může být 

opakování se stejným či novým úkolem, nebo navázání další činností.  

Psychologický význam má také organizace kontroly, která může proběhnout 

individuálně, ve dvojicích, skupinově, společně či v kombinaci těchto forem a dále spontánně 

či nominováním konkrétních žáků, řečově či smluvenými signály. Ačkoli primárně záleží na 

účelu poslechu a typu úkolu, obecně jsou doporučovány ty organizační formy, které více 

aktivizují žáky, poskytnou lepší příležitost k odůvodnění správnosti odpovědi i k diskusi a 

jsou méně stresující (hromadně zvedat tu kterou ruku či barevný papír, střídavě ve dvojici číst 

své poznámky, formulovat své závěry a především si vzájemně vyjasňovat své odpovědi, 

napsat odpovědi ve skupině a následně je porovnat s dalšími apod.). 
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Ať už si učitel vyvolí jakoukoli formu, měl by vyvinout maximální úsilí k tomu, aby si 

ověřil, že všichni zúčastnění (nikoli jen nominovaný student či skupina) správně rozuměli, 

popřípadě vědí, co bylo příčinou jejich neúspěchu.  

Také k průběhu stadia kontroly se váže několik zajímavých otázek, které by si učitel 

měl předem vyjasnit.  

 

Mají-li studenti velké potíže, mám jim napovědět a pustit nahrávku znovu, nebo je 

nechat? 

Řada učitelů přirozeně touží svým žákům maximálně pomáhat, což Harmer (1991, 

s. 164) nazývá instinktem, který je třeba překonat v zájmu zachování větší autonomie žáka. 

Úkolem učitele je podle něj naopak dopomáhat žákovi k maximální samostatnosti, čemuž 

naznačování či případné odhalování správných odpovědí nijak nepřispívá. Vhodnější se proto 

zdá být snaha aktivizovat žáky; nechat je navzájem sdílet své dosavadní postřehy a 

opakovaným poslechem je ověřovat a rozvíjet, v extrémním případě stanovit pro začátek 

snazší úkol, ale na samostatném částečném porozumění vždy trvat.   

 

Je vhodné opakovat poslech i v případě, že studenti úkol hned napoprvé bez obtíží 

zvládli? 

Podle mých zkušeností se učitelé po úspěšné kontrole k vlastnímu poslechu zpravidla 

nevracejí, protože to považují za ztrátu času. Většina (68 %) studentů má nicméně opakování 

poslechu po kontrole v oblibě, protože jim umožní v naprostém klidu vnímat zčásti známý 

text, a všímat si tak i těch prvků, jež při plnění úkolu nevnímali, či své porozumění ještě 

zdokonalit.  

Možných kompromisů je celá řada; může jími být stanovení nové a obtížnější úlohy, 

poslech se současným čtením trancriptu či poslouchání s pauzami, v nichž učitel zdůrazní 

zvláště funkční aspekty textu: „Dialogues afford useful and well-contextualised examples of 

language functions that are relatively difficult to teach in isolation.“ (Field, 2009, s. 19). 

 

Má-li třída společný L1, je vhodné provést kontrolu v něm? 

Ačkoli tento postup bývá obvykle zavrhován, jelikož „narušuje jednotný charakter 

cizojazyčné výuky“ (Hendrich, 1988, s. 210), zůstává skutečností, že jde o postup rychlejší a 

především přesnější, neboť eliminuje nebezpečí, že žák správně rozuměl, ale neumí získaný 

poznatek či informaci v cílovém jazyce správně reprodukovat. V oficiálních testech 
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z angličtiny jako cizího jazyka ve Finsku je tak kupříkladu tento postup dodnes preferován 

(Buck, 2001, s. 231) a jako vhodný se také jeví při kontrole porozumění jemnějším 

významovým odstínům (Kollmannová, 2003, s. 105) či složitějším informacím (Ur, 1984, 

s. 133). Vzhledem k tomu, že při výuce češtiny jako cizího jazyka nemusí všichni žáci či 

učitel tentýž jiný jazyk dostatečně dobře ovládat, nejde v žádném případě o všeobecně 

využívaný postup, pokud je ale tato podmínka splněna, nebrání zřejmě nic občasné kontrole 

ve sdíleném jazyce přinejmenším na nižších úrovních osvojování češtiny. Strach učitelů, že 

takový způsob budou studenti považovat za neprofesionální, je přitom neoprávněný; 68 % 

z nich alespoň považuje kontrolu překladem za užitečnou. I v případě neexistence jednotného 

zprostředkujícího jazyka je pak vhodné dovolit studentům psát si poznámky i v rodném 

jazyce, což jim ponechá více prostoru k vnímání vlastního poslechového textu. (Ur, 1984, 

s. 133) 

2.3.4 Navazující aktivity 

Na samotný poslech a kontrolu jeho porozumění mohou navazovat nejrůznější další 

aktivity. Krom procvičení nové slovní zásoby a dalších jazykových jevů se nabízí i celá škála 

dalších úkolů, které často vyžadují opětovné naslouchání, dodatečně zvyšují zájem žáků o 

vyslechnutý text a umožňují jim uvědomovat si a osvojovat si další jeho aspekty. Samotný 

poslechový text může být studenty zpracován výtvarně či formou dramatizace, může být 

rozvíjen kupříkladu vymýšlením jiných možných zakončení, postav či žánru, může sloužit 

jako výchozí inspirace k další kreativní činnosti (tvorba obdobných dialogů), jako iniciátor 

diskuse a kritického myšlení (interpretovat, odlišit fakta od subjektivních vyjádření, podstatné 

od vedlejšího atd.) či jako podnět k personalizaci (jaký názor mají na danou situaci či postavy 

žáci osobně, jakou zkušenost mají s tématem atd.). Zda a jak učebnice přednosti propojení 

poslechu s dalšími činnostmi využívají, bude zmíněno ve druhé části této práce, obecně lze 

pouze doporučit nechat se při volbě návazných aktivit co nejvíce inspirovat zájmy a 

potřebami žáků samotných. 

2.3.5 Naslouchání jako domácí úkol 

Posledním bodem vztahujícím se k poslechu v procesu výuky je naslouchání v rámci 

domácí přípravy. Je velice překvapivé, že ačkoli většina učitelů nepochybuje o zásadním 

významu poslechu pro rozvoj komunikačních dovedností svých žáků, za domácí úkol jej 

zadává jen čtvrtina z nich. Navzdory tomu, že všichni žáci zpravidla mají učebnici a ji 
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doprovázející CD, učitelé tento materiál využívají už v rámci samotných lekcí a nechat 

studenty pracovat s ním samostatně se z různých důvodů (není jisté, že úkol splní, 

nedostatečná kontrola a možnost pomoci apod.) neodvažují. Pokud je mi známo, žádná ze 

současných učebnic češtiny pro cizince na úrovni A2 neobsahuje speciální CD jako součást 

pracovního sešitu, a učitelé jsou tak nuceni využívat případně jiné zdroje, o nichž zřejmě 

nemají dostatečné povědomí (návrh některých vhodných bude obsahovat poslední kapitola). 

Žáci by přitom poslechový úkol v rámci domácí přípravy pravděpodobně uvítali; bez ohledu 

na jeho absenci alespoň podle mého průzkumu doma všichni záměrně poslouchají nejrůznější 

nahrávky v češtině a 68 % z nich tuto činnost považuje za velmi přínosnou. 

Učitelé by si dále měli uvědomit, že co nejčastější vystavování adekvátnímu vstupu je 

hlavní příčina následné akvizice (Krashen, 1987, s. 73), k čemuž se domácí poslechy ideálně 

hodí. Dalším pozitivem nácviku naslouchání v rámci domácí přípravy je skutečnost, že takový 

poslech žáky nestresuje, protože jej mohou opakovat dle libosti, aniž by byli bezprostředně či 

veřejně kontrolováni. Naslouchání v domácím prostředí krom toho žákům umožňuje zkoušet 

a vybírat pro ně osobně nejužitečnější strategie a v neposlední řadě také více vyhovuje jejich 

individuálním zájmům, neboť jim dává možnost zvolit si poslechový materiál a téma podle 

vlastního výběru. 

Naslouchání v domácím prostředí lze navíc realizovat nejrůznějším způsobem. Krom 

prostého poslechu doma a kontroly na následné lekci může učitel domácím poslechem 

suplovat skutečnost, že ve třídě zpravidla není k dispozici více počítačů či CD přehrávačů, 

které by různým žákům či skupinám žáků umožnily vyslechnout různé texty či jejich části. Na 

domácí poslech tak může navazovat kupříkladu prezentace vyslechnuté kapitoly před 

ostatními žáky nebo shrnutí určitého názoru, jenž je následně konfrontován s názory dalšími 

atd.  

O něco náročnější, ale pro studenty velmi atraktivní je pak možnost za domácí úkol 

poslech či aktivity k němu vytvářet. Žáci, kteří dnes na mobilních telefonech zpravidla mají 

diktafon, mohou připravit a nahrát rozhovor s českým mluvčím na zadané téma či vybrat 

krátkou zprávu, která je v posledních dnech zaujala, a připravit k ní pro své spolužáky úkoly 

ověřující správné porozumění. Není asi třeba dodávat, že tento typ úkolu vyžaduje už 

poměrně vekou míru samostatnosti, a je proto třeba na něj žáky postupně připravovat.  

Jinou zajímavou, ale pro učitele náročnější možností je pak příprava poslechu přímo 

pro konkrétního žáka. Je-li ve třídě menší počet žáků, může učitel například každému z nich 

ve smluvený čas zatelefonovat a sdělit jim ústně zadání domácího úkolu, může také ústně 
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okomentovat slohové cvičení a nahrávku komentáře předat žákovi, který podle ní musí úkol 

následně opravit.  

Každá z těchto možností má svá úskalí, ale lze myslím tvrdit, že přinejmenším 

motivace studentů při pravidelném domácím naslouchání obvykle výrazně vzroste; v mém 

dotazníku alespoň naprostá většina z nich uvedla, že právě možnost dokázat si, že zvládnou 

poslech i bez asistence učitele, je pro ně klíčovým motivačním faktorem. 

2.4 Cíle výuky naslouchání  

S vědomím různých metod výuky naslouchání, typů naslouchání a stadií jeho výuky je 

konečně třeba přistoupit k formulaci cílů, které by si tato výuka obecně a na úrovni A2 měla 

stanovit. Jak naznačuje Fild, „the prevailing tendency in the teaching of listening is to provide 

practice and more practice without clearly defined goals”. (2009, s. 2) Pouze jasně definované 

cíle přitom učiteli umožňují vynášet soudy o vhodnosti a náročnosti konkrétních 

poslechových textů či vytvářet vhodné úkoly k nim, a jejich vymezení by tak nemělo chybět 

v žádné učebnici či její metodické příručce, což bohužel v případě učebnic češtiny zatím nijak 

obvyklé není.   

Na obecné úrovni lze říci, že cílem výuky by mělo být maximálně rozvíjet schopnost 

žáka porozumět slyšenému tím, že dokáže naslouchat vhodným způsobem a s případnými 

problémy se vyrovnat díky aktivnímu užívání kompenzačních strategií. Ačkoli tedy učitel 

nikdy nemůže připravit žáka na úrovni A2 tak, aby v běžné komunikaci při poslechu 

nezažíval žádné problémy, může z nezkušeného posluchače udělat o mnoho úspěšnějšího 

posluchače zkušeného, jak to ve své dizertační práci detailněji popisuje Lukášová: (2012, 

s. 80)  

 
Tab. 1 – Analýza rozdílů mezi více a méně zkušenými posluchači 
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Jak je z ukázky patrné, celková úspěšnost v porozumění mluvenému textu je krom samotné 

základní schopnosti percepce podmíněna či umocněna řadou dalších dílčích kompetencí, jež 

různě podrobně popisují všichni významní badatelé v tomto oboru. 

Richards (1983) podává seznam 33 takových schopností postupně přecházejících od 

zaměření na mikrostrukturu (př. schopnost rozpoznat klíčová slova) k makrostruktuře 

(př. schopnost využít obecné znalosti k adekvátní intrpretaci účelu slyšené promluvy) 

poslechového textu, z nichž naprostou většinu si lze osvojit systematickým studiem.  

Velmi podobně vypadá Rostova taxonomie dílčích poslechových kompetencí z roku 

1990 (s. 119–120), větší důraz je tu nicméně kladen na schopnost vyrovnat se s problémy 

provázejícími naslouchání (př. zvládnout rychlejší poslech, poradit si s méně užívanými slovy 

v poslechu) a s chápáním naslouchání jako interakčního procesu (př. krátká reakce na repliku 

mluvčího je tu označena jako poslechová dovednost). 

Buck si ve své knize Assessing Listening z roku 2001 všímá, že dosavadní výčty cílů 

vznikaly zpravidla pod vlivem komunikační metody. V duchu této metody lze obecněji 

rozdělit kompetence na ty, jež se zaměřují na schopnost rozumět gramatickému 

(př. porozumění syntaktickým vztahům), nocionálnímu (př. poslech pro zjištění hlavní 

myšlenky) či pragmatickému významu (př. spojování replik s vhodným kontextem) a na 

dovednosti, které by měly různé typy naslouchání provázet (př. poslech s psaním poznámek). 

Krom komunikačního pohledu na taxonomii cílů vyzdvihuje ale Buck i starší kognitivní 

přístup k jazykovému učení a připomíná jinou studii od Valette z roku 1977, jež cíle výuky 

naslouchání definuje ve shodě s obecnější Bloomovou taxonomií jako mechanické dovednosti 

(př. schopnost rozpoznat hlásky), schopnost chápat fungování jazyka (tedy osvojené znalosti 

o něm), schopnost transferu (tedy aplikace získaných znalostí v novém kontextu), schopnost 

analyzovat formu a obsah slyšeného (tedy kupříkladu rozpoznat míru formálnosti, kriticky 

zhodnotit obsah atd.) a konečně schopnost komunikovat (tedy de facto vytvářet nové 

poslechové texty).  (Buck, 2001, s. 53) 

Ačkoli není vhodné a často ani možné uměle nacvičovat každou ze zmíněných 

schopností zvlášť, je jistě vhodné, aby učitel disponoval podobným seznamem a příležitostně 

podle něj ověřoval, že rozvíjí většinu z nich a explicitně poučuje své žáky o strategiích, které 

tyto kompetence využívají.  

Na závěr kapitoly věnované cílům výuky naslouchání není jistě bez zajímavosti 

povšimnout si, jak cílové kompetence definuje SERR-A2 (2005, s. 4–5). Ten pro každou 

jazykovou úroveň vymezuje konkrétní cíle, jimiž je v případě A2 oficiálně pouze „schopnost 
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rozumět nejběžnější slovní zásobě“ a „schopnost pochopit smysl krátkých, jasných, 

jednoduchých zpráv.“ Zároveň se ale od žáka na úrovni A2 podle dokumentu očekává, že 

bude schopen „výměny názorů, pocitů či přání“, „dokáže porozumět meritu věci“ i v  nepřímé 

komunikaci, „dokáže požádat o zopakování, objasnění a vysvětlení jakékoliv informace“ atp., 

což naznačuje, že ani na úrovni A2 se nelze spokojit jen se zaměřením na nižší kognitivní 

cíle, porozumění nocionálnímu významu a s pasivním pojetím naslouchání, nýbrž že už na 

této úrovni je vhodné s využitím adekvátních poslechových textů a úkolů rozvíjet schopnost 

naslouchání co nejkomplexněji. 

2.5 Faktory ovlivňující obtížnost naslouchání 

Z charakteristiky poslechových schopností na jednotlivých jazykových úrovních lze 

dále vyvozovat, jaké vlastnosti má mít poslechový text, aby byl pro konkrétní úroveň 

skutečně přínosný. Jak totiž zdůrazňuje Krashen, „when the learner does not understand the 

message, there will be no acquisition“. (Krashen, 1987, s. 63) Ačkoli dnešní odborníci 

zdůrazňují spíše nutnost přizpůsobit jazykové úrovni úkol než samotný text, zpravidla 

uznávají, že lepší výsledky přináší výuka poslechu založená na adekvátně náročných 

materiálech, což odůvodňují mimo jiné i zkušeností s osvojováním jazyka dětmi, pro něž je 

rovněž typický postup od porozumění výrazně zjednodušeným a přizpůsobeným 

komunikačním vstupům ke komplexnějším jednotkám. (Ellis, 2008, s. 157) 

Názory na to, zda má poslechový text úrovni žáka co nejpřesněji odpovídat či ji 

alespoň mírně převyšovat, se mezi odborníky různí, chybí ale to nejpodstatnější, a sice jasné 

vymezení parametrů, jež konkrétní míru náročnosti zapříčiňují. Anderson (1993, s. 96) si tak 

kupříkladu všímá, že řada poslechových materiálů pojem náročnost či obtížnost nijak blíže 

neurčuje, zatímco jiné se omezují na jeho definici skrz délku a množství či frekvenci užité 

slovní zásoby, což jsou podle všeho parametry nedostačující až irelevantní.  

Příkladem může být charakteristika náročnosti testu pro trvalý pobyt na úrovni A1 

(Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka, s. 49), kde se píše, že „texty vybíráme na 

základě jejich přiměřené obtížnosti, autentičnosti, délky, tempa projevu, standardní 

výslovnosti mluvčího”, pojem obtížnost tu ale není nijak blíže definován. Podobně také 

v rámci mého průzkumu zmiňovali více než dva učitelé pouze otázku slovní zásoby (50 %), 

rychlosti (50 %), ruchů a šumů na pozadí nahrávky (39 %) a kvality pečlivé artikulace, 

popřípadě spisovnosti užitého jazyka (22 %). Celá řada aspektů tak nebyla vůbec jmenována, 

ačkoli mnoho odborníků dnes zdůrazňuje, že náročnost poslechových textů nelze měřit pouze 
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objektivně, ale je třeba přihlédnout i k subjektivnímu hodnocení žáka (Anderson, 1993, s. 44; 

Choděra, 2013, s. 145); následující odstavce proto přinášejí souhrn jejich poznatků v obou 

těchto oblastech. 

2.5.1 Objektivně měřitelné parametry náročnosti poslechu  

2.5.1.1 Délka 

Snadno měřitelným ukazatelem obtížnosti poslechového textu bývá jeho rozsah, 

respektive délka samotného poslechu. Názory odborníků na vhodnou délku se přitom výrazně 

rozcházejí. Podle výzkumů, z nichž čerpá Lukášová (2012, s. 71), je člověk schopen udržet 

v operativní paměti až 73 slov, střední hodnotou je nicméně 54 slov, což při pomalém tempu 

řeči odpovídá přibližně 30 sekundám poslechového textu, po němž by v případě nutnosti 

detailního porozumění měla následovat přinejmenším pauza. Wilson (2008, s. 29) doporučuje 

pro mírně pokročilou úroveň maximálně minutový poslech, Bartošová (2013, s. 23) na stejné 

úrovni poslech dvouminutový a Field i SERR-A2 shodně tvrdí, že nejvhodnější materiál pro 

nácvik naslouchání by měl být středně dlouhého rozsahu, tedy do 3 minut.  

Názory studentů na tuto problematiku jsou naopak velmi konzistentní; většina z nich 

shodně uvádí, že právě délka poslechu je jeden z faktorů, které mají klíčový vliv na úspěšnost 

jejich porozumění; je-li text delší, mají problém soustředit se a pamatovat si potřebné 

informace. Anderson (1993, s. 85) nicméně argumentuje, že delší poslech může díky 

opakování klíčových slov či odlišné formulaci stejné informace naopak porozumění usnadnit.  

Zdá se tedy, že délku poslechu je nutné posuzovat výhradně ve vztahu k zadanému 

úkolu (úkol vyžadující syntetické naslouchání neklade na pozornost takové nároky, a může se 

proto zakládat na textu delším, než jaký by byl vhodný pro naslouchání analytické) a k dalším 

vlastnostem textu (podporujeme-li poslech vizualizací, je-li jeho stavba velmi přehledná či 

pracuje se snadnou a opakující se slovní zásobou, může být poslech delší, než pokud tyto 

faktory chybějí). Obecně lze tak jen souhlasit s tím, že délka textu patří k parametrům, jež je 

vhodné ve výuce variovat a zčásti postupně gradovat. (Hendrich, 1988, s. 348) 

2.5.1.2 Jazykové parametry 

Z jazykového hlediska můžeme obtížnost textu sledovat na jeho jednotlivých 

úrovních, čímž je krom klasického dělení na fonologickou, morfologickou, lexikální, 

syntaktickou a stylistickou stránku myšleno také pro tyto účely vhodnější dělení Buckovo 
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(2001, s. 110). Ten ve své knize popisuje úroveň gramatickou, kde porozumění usnadňuje 

právě znalost gramatických pravidel, úroveň diskurzu, kde žákovi pomůže povědomí o 

typických znacích různých stylů či schopnost odlišovat podstatné od okrajového a objektivní 

od subjektivního, úroveň pragmatickou, kde žák využije schopnost interpretace verbálního i 

neverbálního projevu a nakonec úroveň sociolingvistickou, na níž by měl žák být obeznámen 

s kulturními specifiky češtiny či být schopen poradit si zčásti s její frazeologií.  

Všichni žáci se v dotazníku shodli, že na obtížnost porozumění má silný vliv užitá 

slovní zásoba. Tomuto aspektu se zvláště věnovali hodnotitelé školních učebnic, kteří také 

stanovili různá hlediska, podle nichž lze jazyk posuzovat. (Průcha, 1998, s. 59) Mistríkova 

míra obtížnosti textu tak bere v úvahu délku vět, délku slov a míru jejich opakování v textu, 

Pisarekova míra zohledňuje i počet obtížných výrazů, které nicméně definuje jako slova delší 

než čtyři slabiky, nikoli jako slova neznámá. Ačkoli tedy v audioknihách přizpůsobených 

cizincům bývá náročnost zpravidla určena prostým počtem užitých slov, zdá se vhodné 

všímat si také míry jejich opakování či délky a složitosti vět, v nichž se objevují. To platí 

zvláště pro flektivní jazyky, jako je čeština, neboť se zdá, že „germánské jazyky lze 

poslouchat určitým způsobem stále ‚dopředu‘, popř. pod vlivem pevných syntaktických 

pravidel jistým způsobem ‚rámcově‘. Slovanské jazyky se podle našeho názoru poslouchají (a 

analyzují) segmentálně, po úsecích, které se pak vícesměrně propojují“ (Lukášová, 2012, 

s. 132), což je postup jednoznačně náročnější, a měl by být tedy kompenzován menší délkou a 

složitostí větné struktury.  

Z hlediska spíše formálního můžeme dále rozlišovat poslechy dialogické a 

monologické, přičemž podle Kollmannové (2004, s. 63) jsou na nižších úrovních vhodné 

spíše dialogy, které charakterizují převážně kratší a souřadně spojené věty a kterými se často 

lze bezprostředně inspirovat při produkci řeči. Je přitom ovšem opět důležité přizpůsobit 

povaze dialogu poslechový úkol, jenž by měl spočívat spíše v rozpoznávání vztahů mezi 

mluvčími či jejich postojů, nikoli v hledání odpovědi na velmi detailní otázky či reprodukci 

veškerého obsahu slyšeného.    

2.5.1.3 Struktura   

Dalším hlediskem na pomezí formální a obsahové stránky je struktura poslechového 

textu. Anderson (1993, s. 54) rozlišuje tři hlavní způsoby uspořádání; jednotlivé prvky mohou 

podle něj být konkrétní – statické navazující systematicky (případ popisu), konkrétní – 

dynamické navazující chronologicky (vyprávění) či abstraktní, jež jsou organizovány na 
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základě složitějších vztahů (argumentace názoru). Pro žáky na nižších úrovních jazyka je 

přitom doporučováno pojetí co nejkonkrétnější (Wilson, 2008, s. 32), s velmi zřetelnou a 

snadno zapamatovatelnou strukturou, případně vycházející z osobní zkušenosti žáka, což 

nejlépe naplňují texty narativní povahy. Ačkoli texty zaměřené na vyjádření názoru se tedy 

zdají obtížnější, neměl by učitel na jejich výuku na žádné jazykové úrovni úplně rezignovat, 

naopak se zdá být žádoucí nacvičovat se žáky poslech textů různých stylových postupů, žánrů 

a obecně funkčních stylů.   

Odhalení struktury všech takových textů pak podle výzkumů velmi napomáhá 

přítomnost známých konektorů, anafory a katafory, synonym atd. (Rost, 2002, s. 65), zatímco 

nadužívání exoforické situační reference ji naopak narušuje, a poslech je tak žákům ztěžován. 

(Wilson, 2008, s. 32) Vliv na náročnost poslechu z tohoto hlediska mají také redundantní 

výrazy; podle Andersona (1993, s. 48–9) poslech ztěžují, protože odvádějí pozornost žáka od 

významných pasáží, podle Bucka (2001, s. 150) jej ale naopak ulehčují, protože poskytují 

žákovi čas navíc, z čehož opět plyne, že není nezbytné se podobným typům poslechu vyhýbat, 

budou-li na to žáci dostatečně předem připraveni.  

2.5.1.4 Téma 

Jak uznává 75 % respondentů mého dotazníku, je z hlediska obsahového pro 

úspěšnost naslouchání velmi důležitá znalost tématu, o němž poslechový text pojednává. 

V případě, že je posluchač s tématem obeznámen, aktivuje v sobě při poslechu vlastní 

kognitivní schémata, což výrazně zvyšuje jeho úspěšnost (Rost, 2002, s. 63); bez předchozí 

znalosti může totiž žák rozumět, ale hůře už chápat, s předchozím poučením se navíc spíše 

může koncentrovat výhradně na to, co je k zvládnutí úkolu poptřebné. Proto je třeba zvláště 

v situaci, kdy se jedná o poslech pracující s českými reáliemi a kontexty, téma žákům přiblížit 

v předposlechovém stadiu výuky. (Wilson, 2008, s. 26) Na úrovni A2 je tak v případě češtiny 

dokonce stanoven seznam vhodných témat, s nimiž by žáci měli být obeznámeni (Čadská, 

2005, s. 5–9). Ačkoli se jedná o základní témata potřebná v každodenní komunikaci 

(návštěva, nákup, u lékaře, v bance, telefonování atd.), i v těchto oblastech je dle SERR-A2 

třeba očekávat „určitou míru obecných zkušeností společných evropských kulturních kořenů“, 

což učitele žáků z mimoevropských zemí často staví do náročné situace. 
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2.5.1.5 Rychlost 

Další objektivně měřitelné parametry obtížnosti můžeme sledovat v samotném 

provedení poslechu, tedy v jeho rychlosti, kvalitě nahrávky i kvalitě provedení mluvčími či 

v míře autenticity poslechového materiálu. 

Krom zcela samozřejmých rysů, jako je dostatečná hlasitost a kvalita zvuku, bývá při 

posuzování obtížnosti poslechu nejčastěji sledována jeho rychlost. Objevují se názory, že by 

se nahrávky měly realizovat ve středním řečovém tempu, které bývá pro češtinu uváděno 

v rozmezí 95–105 slov za minutu (Palková, 1994, s. 318), tedy podstatně méně, než jak tomu 

bývá u velkých světových jazyků (Kollmannová například už pro žáky angličtiny na 

začátečnické úrovni doporučuje poslech rychlostí 130 slov za minutu). Podle jiných názorů je 

naopak vhodné tempo přizpůsobit jazykové úrovni žáka a postupně je gradovat (Hendrich, 

1998, s. 198), aby nebylo pro začátečníky příliš rychlé a pro pokročilé studenty naopak 

zbytečně pomalé, jak to dnes v učebnicích pro cizince podle zkušených pedagogů je. Také 

SERR-A2 doporučuje spíše pomalé tempo, čímž zřejmě vyjadřuje souhlas s Krashenovým 

názorem, že „slower rate and clearer articulation help acquirers to identify word boundaries 

more easily and allow more processing time“. (Krashen, 1987, s. 64) To si zřejmě myslí i 

samotní žáci, kteří v dotazníku většinou (93 %) uváděli, že příliš rychlá řeč patří spolu 

s nedbalou výslovností mezi hlavní příčiny neporozumění při poslechu, což ostatně dokazuje i 

řada výzkumů v této oblasti.
18

  

Ačkoli velký vliv tempa na porozumění prokázán byl, neexistují zřejmě v češtině pro 

cizince zatím tabulky s doporučenými hodnotami počtu slov za minutu či slabik za sekundu 

pro konkrétní jazykovou úroveň. Čte-li učitel text sám, může tedy rychlost přizpůsobovat 

reakcím studentů, používá-li nahrávku, zdá se vhodné cvičně žákovi pustit 15–20 vteřin bez 

jakéhokoli úkolu, aby si na tempo a dikci mluvčího zvykl a následně se mohl lépe soustředit 

na vlastní účel poslechu.  

Někteří badatelé význam tempa relativizují a spíše zdůrazňují, že pro snazší 

porozumění je především důležité udržet mluvní projev plynulý a tempo jeho realizace 

stejnoměrné. (Veroňková, in: Sborník AUČCJ, 2012, s. 203–222) To také souvisí s pauzami, 

které žákům mohou poslech psychicky zpomalit; rychlé mluvní tempo proložené delšími 

pauzami bývá podle Veroňkové žáky vnímáno jako pomalejší a naslouchání takovému 

projevu bývá úspěšnější, protože je v něm poskytnut čas pro mentální dotvoření a pochopení 

                                                           
18

 Podle jednoho takového výzkumu vedeného v roce 1992 Griffithsem se kupříkladu úspěšnost porozumění 

úměrně snižovala v závislosti na vzrůstající rychlosti čtení téhož textu několika kontrolním skupinám, což vedlo 

k jednoduchému závěru, podle něhož „Comprehension declines as the speaker talks faster“. (Buck, 2001, s. 40) 
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slyšeného. Snad z tohoto důvodu také SERR-A2 vyžaduje poslechový materiál s pauzami a 

všeobecně bývá doporučováno, aby mluvčí, kteří nahrávají audio- či video-materiál sloužící 

k nácviku naslouchání, byli vybíráni z těch, kteří jsou schopni přizpůsobit tempo řeči, udržet 

ho v průběhu celé nahrávky a vyplnit jej logicky umístěnými pauzami. (Veroňková, 2012, 

s. 219) 

2.5.1.6 Specifika mluvčího 

Vliv mluvčího na náročnost poslechu přitom samozřejmě nesouvisí jen s rychlostí 

jeho řeči. Pro žáky je dále důležité, zda užívá spisovné výrazy a spisovnou a pečlivou 

výslovnost, s níž se nejčastěji setkávají, nebo má-li jeho projev nějaká specifika; podle všech 

mnou dotázaných žáků totiž problémy v naslouchání často nezpůsobuje sama neznalost slovní 

zásoby, ale spíše neschopnost známé slovo v plynulé řeči rozpoznat. Vliv na tuto registraci 

může mít i míra intonace a množství důrazů, výška či hloubka hlasu apod. Podle některých 

badatelů úspěšnost naslouchání zvláště v rozhovoru ovlivňuje také pohlaví. Rost (2002, s. 50) 

tak například tvrdí, že ženy a muži mají tendenci „develop the conversation according to 

different sets of rules”, což znamená, že naslouchá-li muž muži či žena ženě, chápe takový 

posluchač snáz pragmatický význam řečeného a dokáže zpravidla lépe predikovat, jak se bude 

dialog dále vyvíjet. Ženy se navíc podle výzkumů aktivněji zasazují o úspěch konverzace 

(Rost, 2002, s. 209) tím, že se snáze přizpůsobují, často se mluvčího ptají na podrobnosti či 

výrazněji pracují se signály zpětné vazby. (Šebesta, 2006, s. 46) 

V souvislosti s těmito zjištěními snad nepřekvapí, že podle naprosté většiny žáků 

(94 %) k úspěšnosti naslouchání velmi přispívá znalost mluvčího; jde-li o osobu, na jejíž 

mluvní projev jsou žáci zvyklí, dosahují při naslouchání zpravidla lepších výsledků. To může 

sloužit jako podstatný argument ve prospěch poslechu čteného samotným učitelem, tento 

poznatek lze ale využít i v nahrávkách, kde se doporučuje opakovaně využívat tytéž mluvčí 

(tedy osoby se stejnou intonací, nářečními rysy apod.), kteří by dále zvláště v případě dialogů 

bez vizuálního doprovodu měli být co nejvíce odlišní (pohlaví, věk, dikce, na vyšších 

jazykových úrovních případně příslušnost k nářeční skupině). (Underwood, 1979, s. 2) 
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2.5.1.7 Autenticita 

Posledním významným parametrem v této oblasti se zdá být míra autenticity 

nahrávky. Původní idea
19

, že dojem autenticity zaručuje již samotná zvuková realizace textu, 

je dnes překonaná, na jasném chápání pojmu autenticita ale shoda stále nepanuje. Morrow ji 

kupříkladu definoval jako „a stretch of real language, produced by a real speaker or writer for 

a real audience and designed to carry a real message of some sort”. (Field, 2009, s. 270) Právě 

autenticita v tomto pojetí bývá dnes učiteli a především žáky v učebnicích velmi často 

vyžadována a hodnocena
20

 , což se ale zřejmě neshoduje s názory některých odborníků. Podle 

Wilsona je autenticita poslechového textu naopak rys, který „has something to do with the 

purpose of the text and the quality of responds it elicits“ (Wilson, 2008, s. 30), což znamená, 

že poslechový text zůstává navzdory úpravám autentický, pracujeme-li s ním ve výuce 

přirozeným způsobem (v případě poslechu zpravodajství by tedy úkolem mělo být získání 

základních informací, nikoli kupříkladu doplňování jednotlivých slov).  

 Protože obě pojetí autenticity se zdají být opodstatněná, použil Widdowson k jejich 

odlišení rozdělení na pojmy „genuiness“ (ryzost, opravdovost, původnost) a „authenticity“ 

(autenticita), kterého se budu dále držet: „Although texts may be genuine, in the sense that 

they are taken from the target-language use situation, they are not authentic, unless the test-

taker is required to deal with them in a way that corresponds to their use in the target-

language use situation: thus, genuineness is a characteristic of the text, whereas authenticity is 

a characteristic of the relationship between the text and the listener.“ (Buck, 2001, s. 85) 

Zatímco autenticitu poslechu může tedy vhodnou volbou úkolu vždy ovlivnit učitel, 

původnost u přejatých nahrávek zaručit nemůže. Nahrávky v učebnicích přitom zpravidla 

původní nejsou, což na straně jedné umožňuje postupné zvyšování obtížnosti, zaměření na 

právě probírané gramatické jevy a slovní zásobu a celkově větší přehlednost i přístupnost, na 

straně druhé se tak ale často žákům upírá setkání s reálně převládající obecnou češtinou a 

především možnost konfrontace se skutečnou podobou každodenní komunikace, v níž by měli 

obstát navzdory své nízké jazykové úrovni. (Ur, 1984, s. 139) Hrozí tak kupříkladu, že se žáci 

během výuky vůbec nesetkají s prvky spontánního mluvního projevu, jako jsou falešné 

začátky vět, hezitace, výplňková slova, tautologie, nedořečenosti, přeformulovávání, 

sebeopravování, opakování se atd. (Ur, 1984, s. 7) Podle některých pozorovatelů v uměle 

                                                           
19

 : „Moderní technologické pomůcky umožňují poslech autentických cizojazyčných projevů počínajíc 

ozvučením výchozích textů učebnice.“ (Hendrich, 1988, s. 192) 
20

 Jako hlavní problém současných nahrávek doprovázejících učebnice češtiny pro cizince jmenují učitelé 

zpravidla „nepřirozenost“, „strojenost“ či „vzdálenost od autentické komunikace“. 
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vytvářených poslechových textech dochází k celé řadě nepřirozených změn, jež 

z dlouhodobého hlediska schopnost naslouchat zvláště v případě žáků studujících češtinu 

v cizině spíše snižují: věk či pohlaví mluvčích často neodpovídá situaci, mluvčí přehánějí či 

naopak nevyjadřují své emoce, jsou vždy zdvořilí (dokáží se dohodnout, nepřerušují se ani 

nemluví zároveň), vyjadřují se plynule a uhlazeně a často se zabývají tématy, která se jich 

osobně netýkají (Wilson, 2008, s. 30).  

Výsledkem může být, že žák uvyklý výhradně podobně stylizovanému poslechu je 

v produkci hodnověrně znějících replik v každodenních situacích i v samotném porozumění 

reálné komunikaci překvapivě neúspěšný; ve výzkumu z roku 1979 se kupříkladu ukázalo, že 

celá 1/3 chyb v poslechu byla způsobena chybnou interpretací výplňkových slov a hezitací ve 

vyslechnutém textu (žáci měli tendenci tato slova či jejich části chápat jako plnovýznamová či 

naopak skutečné slovo vyhodnocovat jako výplňkové). (Buck, 2001, s. 41)  

Všechny tyto důvody jsou jistě velmi vážné a měly by vést k většímu zájmu autorů 

učebnic o každodenní jazyk, což nicméně neznamená, že dosavadní přístup je zcela 

zavrženíhodný. Proti původním poslechovým textům mluví zvláště skutečnost, že sama 

situace žáků poslouchajících společně ve třídě nahrávku rozhovoru na ulici je de facto 

neautentická, takže už neuškodí užívat pro ni i speciálně vytvořený materiál. V něm se sice 

mluví výrazně pomaleji a zřetelněji, než jak mezi sebou komunikují rodilí mluvčí, dost možná 

ale právě tím způsobem, jak budou Češi komunikovat s cizincem a jaké reakce od něj 

očekávají; podle názorů mnoha Čechů i žáků učících se česky působí v celkově nedokonalém 

mluvním projevu používání českých výplňkových slov či náhodných obecně českých výrazů 

spíše komicky.  

Také SERR-A2 je v tomto ohledu tradiční a vyžaduje používání poslechů se 

standardní výslovností, tedy bez obecně českých, a tudíž nejspíš i spontánních, původních 

mluvních projevů. Jiní odborníci se nicméně původních poslechových textů ve výuce 

zastávají; právě poslech, který se nesoustředí jen na aktuálně probíranou látku či téma, ale 

pracuje s jazykem komplexně, umožňuje podle nich žákovi přirozené opakování a snazší 

fixaci (Krashen, 1987, s. 69), a je proto vhodné zařazovat jej i na nižších úrovních, ovšem ve 

spojení se snazším úkolem tak, aby specifika mluveného projevu mohl žák jen pasivně 

registrovat. (Hendrich, 1988, s. 165) 

Že problém realistického vyznění poslechových materiálů zůstává velmi ožehavý, 

potvrzují i výsledky mého průzkumu mezi učiteli a žáky, jejichž odpovědi nebyly tentokrát 

nijak jednotné. Zatímco polovina z dotázaných lektorů označuje jako hlavní rys kvalitního 
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poslechového materiálu jeho „adekvátnost“ či „srozumitelnost“ (a tedy nutně nepůvodnost), 

39 % sleduje u nahrávek především právě jejich původnost. Ta je pro studenty na jazykové 

úrovni A2 užitečná jen podle názoru třetiny z nich, zároveň ale všichni studenti uvedli, že by 

měli zájem již na této úrovni poslouchat ukázky z českých filmů, dokumentů, zpráv, reklam 

apod.  

2.5.1.8 Původ poslechového textu 

S otázkou původnosti poslechového materiálu úzce souvisí způsob jeho vzniku. Jak se 

ukáže v další kapitole, na úrovni A2 se málo pracuje s původními poslechovými texty. I ty 

uměle vytvořené nicméně vznikají různě; může se jednat o přesně čtený scénář, o 

zjednodušení původního textu určeného rodilým mluvčím, o scénář v bodech, které herci 

naplňují a rozvádějí podle vlastního uvážení, nebo o zcela svobodnou improvizaci na dané 

téma.  

Každý tento způsob vede k velmi odlišným výsledkům
21

 a názory na jejich vhodnost 

se liší. Hrdlička tak kupříkladu preferuje upravené přirozené texty (1995, s. 47), Kollmannová 

rozvíjení poznámek (2003, s. 89) a Field naopak doporučuje používat výhradně přesný scénář 

či zcela svobodný projev s tím, že obě pomezní varianty učitelé i sami žáci zpravidla pociťují 

jako nepřirozené. Vyžaduje přitom, aby učitelé žákům přechod mezi těmito extrémy 

usnadňovali systematickým upozorňováním na typické vlastnosti nepřipraveného mluveného 

projevu, tedy i na ty vlastnosti, jež žáci sami ve svém rodném jazyce nevědomky užívají. 

(2009, s. 273) Nejotevřenější v tomto ohledu je nakonec Wilson, který doporučuje využívat 

všechny zmíněné způsoby tvorby textu s výstižným odůvodněním, že opravdová komunikace 

se neodehrává pouze v rámci nepřipravených dialogů, ale také mluvením ve 

standardizovaných situacích (čemuž odpovídá variování bodového scénáře) či poslechem 

např. radia, pro něž je typické čtení předem přesně připraveného textu. (Wilson, 2008, s. 33) 

Na závěr pojednání o původnosti a autenticitě poslechových textů je vhodné nechat 

promluvit samotné žáky a učitele. Druzí jmenovaní podle mého dotazníkového šetření 

přistupují k věci velmi rozličně; zatímco někteří učitelé (31 %) se na úrovni A2 neodvažují 

pustit žákům pñvodní poslechový materiál ze strachu, aby je neodradili, podobně velká část to 

dělá běžně. Doporučují přitom především zvolit nenáročný úkol a v rámci předposlechového 

stadia žáky na poslech dostatečně připravit. Jsou-li tyto předpoklady dodrženy, je myslím 

                                                           
21

 Anderson (1993, s. 84) tak kupříkladu srovnává velmi zhuštěný a exaktní popis mapy ostrova s jinou, 

spontánně pronesenou (a tedy nepřesnější, delší, ale lidsky přístupnější) verzí, která navzdory své nedokonalosti 

dovedla žáky k mnohem úspěšnější kresbě této mapy. 
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oprávněné se domnívat, že i na nejnižších jazykových úrovních lze úspěšně poslouchat 

původní text a žáky jeho prostřednictvím naopak motivovat.  

Úvahy o objektivních parametrech náročnosti poslechu by nakonec neměly vést 

k pouhému vymezení seznamu parametrů, které obtížnost poslechu ovlivňují, ale také 

k bližšímu určení správného nastavení těchto parametrů na každé jednotlivé úrovni 

osvojování jazyka. Ačkoli SERR se o to pokouší, výsledná definice bývá často velmi krátká a 

vágní, takže učitelé nevědí, jakými konkrétními prostředky mohou takové úrovně se svými 

žáky dosáhnout, ani jak dosažení popsané úrovně prakticky ověřit. V charakteristice 

kompetencí k naslouchání na jednotlivých úrovních se autoři české verze SERR zaměřili 

především na rychlost projevu, jež se má postupně zvyšovat, její konkrétnější vymezení ale 

chybí (na A1 i A2 má být poslech pomalý, na B1 relativně pomalý, na B2 a C1 to není 

explicitně řečeno, na C2 může být i rychlý). Podobně se v charakteristice pracuje 

s parametrem délky, spisovnosti, artikulace a typu poslechového materiálu, naopak informace 

o míře zvládnutí poslechových strategií se objevují až od úrovně B. Požadavky na schopnost 

využít určitý konkrétní typ naslouchání chybí úplně a zmíněny nejsou ani parametry jako míra 

vystavení opravdovému poslechovému materiálu, vhodný typ úkolu, počet mluvčích atd.  

Že způsob vymezení náročnosti naslouchání užívaný SERR není jediný, ukazuje 

například Field (2009, s. 332), jenž definuje kompetence na 6 různých jazykových úrovních 

přehledně z několika nových, systematicky propracovaných hledisek: 

Tab. 2 – Charakteristika kompetence poslechu s porozuměním na různých jazykových úrovních dle 

Fielda 
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2.5.2 Subjektivní parametry náročnosti poslechu  

Jak bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, při hodnocení náročnosti poslechu je nutné 

brát v úvahu i subjektivní faktory, tedy osobu učitele a především žáka. 

2.5.2.1 Učitel 

Vliv učitele na výuku poslechu je všeobecně vnímán jako klíčový; právě on by měl 

s vědomím všech výše uvedených typů, fází a stadií naslouchání volit vhodný cíl, materiál i 

úkol, náležitě řídit proces výuky poslechu i jeho hodnocení a pracovat s individuálními 

problémy a potřebami svých žáků. Podle Wilsona je tak učitel vyučující naslouchání zároveň 

detektiv (hledá přiměřený poslechový materiál), krejčí (upravuje náročnost vhodným 

úkolem), komik (motivuje žáky k poslechu), inženýr (správně řídí proces naslouchání), špeh 

(všímá si reakcí svých žáků), doktor (diagnostikuje a následně řeší vzniklé problémy), hasič 

(dokáže zabránit hrozícímu naprostému selhání žáka při poslechu) i průvodce (umí z úspěchů 

i chyb vyvodit závěry a aplikovat je v dalším naslouchání). (2008, s. 62)  

Ačkoli tento výčet jistě správně naznačuje, jak velkou zodpovědnost učitel při výuce 

poslechu nese, ukazuje zároveň, že zvláště v případě nácviku této komunikační dovednosti 

stále převládá tendence vnímat roli učitele jako centrální a zcela nepostradatelnou. Tomu však 

odporují výzkumy
22

, jež „potvrzují, že poslech se co do kvality zdokonaluje již pouhým 

dostatečně častým opakováním. Ve vyučovacím procesu jde tedy pouze o to, vytvářet pro 

žáky dostatek vhodných a systematicky uspořádaných příležitostí k nácviku a zdokonalování 

poslechu s porozuměním“. (Hendrich, in: Cizí jazyky, 1996, s. 327) Ačkoli vliv učitele tedy 

může být klíčový, neměli by dnešní lektoři češtiny pro cizince zapomínat na to, že takový být 

nutně nemusí, a naopak by měli podporovat a aktivně využívat způsoby, kterými svou roli 

mohou upozadit ve prospěch autonomie žáků, jako je například poslech v domácím prostředí, 

poslech řízený samotným žákem či skupinami žáků atd. (Field, 2009, s. 39) 

2.5.2.2 Žák 

Nesmírně podstatným faktorem, na nějž se nicméně často zapomíná, je potom 

samotný žák. Vliv na úspěšnost naslouchání má jeho stav fyzický (nedoslýchavost, bolesti, 

hlad, únava apod.), ale také duševní (temperament, aktuální rozpoložení, představivost, 

inteligence, způsob myšlení atd.). Zvláštní význam má v tomto ohledu paměť, s níž se žák 

                                                           
22 Piaget, 1966, 1971 aj. 
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musí učit vhodně pracovat jak na úrovni paměti krátkodobé, již lze podle výzkumů cvičit a 

postupně zlepšovat (Hendrich, 1988, s. 59), tak na úrovni paměti střednědobé, již žák využije, 

má-li kupříkladu rekonstruovat obsah slyšeného. Tato paměť podle dalších výzkumů funguje 

zcela jinak; namísto přesné rekonstrukce slyšeného si do ní pravděpodobně ukládáme 

mentální obrazy, což je opět možné a vhodné ve výuce podpořit zapojením vhodných 

poslechových strategií. (Buck, 2001, s. 78) 

 Dalším významným psychickým procesem je pozornost, jejíchž limitů si učitel musí 

být vědom a zohledňovat je při volbě délky poslechu i poslechového úkolu. Zajímavé přitom 

je, že sami žáci si těchto aspektů zpravidla vědomi nejsou; 25 % respondentů mého dotazníku 

tvrdí, že stres či únava jejich výkon nijak neovlivňují, zbylí si myslí, že jej zhoršuje jen 

nepodstatně. 

Jak již bylo naznačeno v kapitole věnované metodám výuky poslechu, velký význam 

by měl být přikládán také pocitům žáka. Cítí-li se totiž žák spokojeně a bezpečně, dosahuje 

zpravidla výrazně lepších výsledků než v opačném případě. (Rost, 2002, s. 108) Učitel by si 

proto měl uvědomit, že už samotný způsob výuky poslechu, který v zásadě neumožňuje 

zastavování a vracení se podle potřeby jednotlivého studenta, je pro žáky dostatečně 

stresující, a je proto vhodné alespoň zpočátku či alespoň občas tento stres umenšovat 

dostatečnou přípravou v předposlechové fázi, snazším úkolem, budováním uvolněné 

kooperativní atmosféry (práce v diskusních skupinách, skupinová kontrola), umožněním 

opakovaného poslechu či zařazováním nahrávek mluvčích, které žák už zná.  

Krom těchto všeobecných vlastností mají jistě velký vliv také specifika každého 

jednotlivého žáka. Z hlediska věku lze konstatovat, že starší posluchači mohou mít problémy 

s pamětí a ochotou zkoušet nové strategie a poslechové materiály, mladší zase s pozorností a 

trpělivostí při naslouchání. Z hlediska vzdělání či životní zkušenosti můžeme sledovat, že lidé 

v této oblasti pokročilejší dokáží aktivizovat početnější a propracovanější myšlenková 

schémata, což šetří nároky na jejich paměť, která je tím uvolněna pro registraci detailnějších 

informací. Z hlediska kultury, z níž žák vychází, lze dále očekávat zájem o odlišná témata, 

různé prekoncepty, odlišné chápání kontextů či specifický způsob reagování na partnera 

v dialogu, z hlediska prvního jazyka a znalosti dalších jazyků pozitivně fungující transfery i 

zavádějící interference a z hlediska zkušenosti se studiem cizích jazyků různou míru 

obeznámenosti s poslechovými strategiemi i vlastním preferovaným způsobem studia. 

Dalším podpůrným činitelem je motivace k poslechu. Učitelé sami jsou si vědomi 

významu tohoto faktoru a všichni tvrdí, že studenty k poslechu různými způsoby motivují, 
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čemuž ale neodpovídá kupříkladu procento učitelů, kteří studenty seznamují se zajímavými 

zdroji poslechových materiálů mimo učebnice či kteří zadávají poslech v rámci domácí 

přípravy. Podle některých pozorování může zvláště pro studenty v zahraničí motivací být už 

samotná možnost naslouchání adekvátnímu materiálu. (Kaska, 1985, s. 3) Obecně nicméně 

platí, že motivace k naslouchání se zvyšuje, je-li poslechový materiál a s ním spojený úkol 

dostatečně zajímavý, zábavný, praktický či užitečný (tedy téma vyhovující zájmům a 

potřebám žáka), týká-li se osobně žáka či může-li jej žák sám jakýmkoli způsobem 

ovlivňovat. (Rost, 2002, s. 123) Dotazníkové šetření prokázalo, že navzdory drobným 

individuálním rozdílům žáci zpravidla všechny tyto faktory vnímají jako motivační. Výrazné 

neshody panovaly pouze při hodnocení motivačního vlivu testů či poslechů formou soutěže; 

učitel by si měl být vědom, že v tomto ohledu zcela záleží na individuálním založení studenta, 

takže je jistě dobré využívat motivačního potenciálu soutěží, není ale vhodné tento potenciál 

přeceňovat. Stejně důležité je pak při výuce nezapomínat na motivační funkci úspěchu při 

poslechu; ačkoli to jistě neznamená, že by učitel měl žákům zadávat příliš snadné úkoly či 

představovat jen snadno srozumitelné texty, neměl by se ani nechat strhnout rozšířeným 

pocitem, že pokud se žákům příliš daří a nepotřebují nic vysvětlovat, je učitel ve výuce 

zbytečný. 

V závěru této kapitoly je pak vhodné poznamenat, že zmíněné aspekty psychiky žáka 

jsou častou příčinou nejrůznějších nešvarů, jež vedou k neúspěšnému naslouchání. Šebesta 

(2006, s. 47) zmiňuje problém „vypnutého naslouchání“, tedy tendenci egocentricky uvažovat 

o své reakci namísto otevřeného naslouchání komunikačnímu partnerovi, problém 

„naslouchání se zavřenou myslí“, kdy se žák rozhodne poslech z nejrůznějších důvodů 

(přílišná náročnost či nenáročnost, nezájem apod.) ignorovat, problém výběrové pozornosti, 

která vede k vědomému či nevědomému rozhodnutí posluchače nevnímat slyšené např. kvůli 

antipatii k mluvčímu a s tím související problém předsudků v naslouchání, který může 

způsobit výrazný nesouhlas s vyslechnutými tvrzeními či způsobem sebeprezentace mluvčího 

(je vulgární, příliš se prosazuje apod.). 

2.6 Poslechové strategie 

Jak už v této práci bylo několikrát zmíněno, významnou částí výuky naslouchání by 

mělo být seznámení studenta s rejstříkem rozmanitých praktických návyků neboli 

kompenzačních strategií, které by měl umět aktivně využívat k usnadnění porozumění 

slyšenému. Rost (2002, s. 236) definuje tyto strategie jako „conscious plans to manage 
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the incoming speech, particularly when the listener knows that he or she must compensate for 

incomplete input or partial understanding“, SERR k tomu dodává, že tento vědomý plán lze 

často naučit: „Strategie je organizovaný, účelný a řízený sled úkonů zvolených jedincem 

k provedení úlohy, kterou si předsevzal vykonat nebo se kterou se musí vyrovnat.“ (2002, 

s. 11)  

Výzkumy přitom skutečně dokazují, že ti žáci, kteří byli seznámeni s možnostmi 

využití kompenzačních strategií, dosahují v naslouchání lepších výsledků (Field, 2009, s. 306) 

či že „příčiny obtíží při poslechu se i přes zlepšení komunikační kompetence v jazyce nemění, 

mění se pouze dovednost jejich odstraňování nebo kompenzace, tedy úroveň zvládnutí 

konkrétních (…) poslechových strategií“. (Lukášová, 2012, s. 111) 

Těchto nesporných přínosů jsou si přitom žáci i učitelé do určité míry vědomi; 

naprosto všichni alespoň v dotazníkovém šetření uvedli, že přinejmenším některé 

kompenzační strategie aktivně využívají či vyučují, ačkoli z detailnějších rozhovorů vyplývá, 

že taková výuka bývá zpravidla nárazová a nesystematická. Odborníci přitom doporučují 

zahrnout představení těchto strategií do výukových plánů a žákům je představovat postupně a 

v logickém sledu: charakterizovat, v čem strategie spočívá, vyzkoušet společně na nepříliš 

náročném poslechu, reflektovat výsledky a diskutovat o pozitivech a negativech strategie, při 

několika dalších vhodných příležitostech existenci strategie následně připomenout a nakonec 

nechat žáky, aby si na ni vzpomněli a případně ji využili zcela samostatně. (Field, 2009, 

s. 309)  

Za vhodný postup seznamování s kompenzačními strategiemi ve výuce se dále 

považuje srovnávání strategií; to může zvládnout jednotlivec aplikací různých strategií na 

různé části téhož rozděleného poslechového textu nebo dvojice či skupiny žáků využívající 

odlišné strategie a následně porovnávající jejich vhodnost a úspěšnost.  

V praxi výuky češtiny pro cizince se podle mých zkušeností o kompenzačních 

strategiích více mluví především v kurzech připravujících k jazykovým zkouškám a testům, i 

tam jde ale častěji o taktické informace týkající se rozvržení času, přístupu k  distraktorům 

apod. Zdá se tedy, že čeští lektoři sami nemají s těmito strategiemi velkou zkušenost, což 

může být způsobeno tím, že se jedná o poměrně nový trend ve výuce, který tedy sami při 

studiu cizího jazyka nezažili a v jazyce rodném si užívání strategií nejsou plně vědomi. Ve 

výuce češtiny pro cizince bývá tak zřejmě více využíván jiný způsob představování 

kompenzačních strategií, a sice nenásilné naznačování jejich existence formou návodných 

otázek („Jaký slovní druh se hodí do této mezery?“ „Poznáte podle slov, kterým jste rozuměli, 



 
53 

 

jaké je asi hlavní téma textu?“ atp.) či formou vlastního zadaného úkolu („Hledejte klíčová 

slova“, „Snažte se rozpoznat hlavní myšlenku“ apod.). Ani jeden ze způsobů není jistě špatný, 

požadavek na lepší obeznámenost učitelů s existencí a způsobem práce se strategiemi se 

nicméně zdá legitimní a také v této práci na něj bude kladen zřetel. 

Než budou naznačeny konkrétní typy kompenzačních strategií, je třeba zdůraznit, jak 

těsně souvisejí se stanovenými cíli výuky. Už mnohé definice úspěšného posluchače jsou de 

facto seznamem strategií, které má takový posluchač ovládat: podle Mikuláštíka dokáže 

například dobrý posluchač vnímat verbální i neverbální stránku řeči, je otevřený a aktivně se 

snaží porozumět. (Mikuláštík, 2010, s. 88) Stejným způsobem bývají vymezeny i jednotlivé 

kompetence: např. „ability to make use of facial clues, ability to signal lack 

of comprehension“ a další podle Wilsona. (2008, s. 101) 

2.6.1 Typy strategií 

Na obecné rovině bývají kompenzační strategie děleny na nejrůznější skupiny. První 

skupinou podle Rosta (2002, s. 237) jsou strategie metakognitivní, tedy ty, jež se zabývají 

vlastní schopností učení a návykem žáka tuto svou schopnost samostatně monitorovat, 

vyhodnocovat a na základě výsledků plánovat další postup a volit nové strategie. Jelikož ve 

skupinové výuce tuto funkci často musí částečně suplovat učitel, je tato skupina strategií 

dalším argumentem pro svobodné stanovování poslechového úkolu samotným žákem, pro 

větší aktivizaci žáka při kontrole úspěšnosti naslouchání či pro poslech v rámci domácí 

přípravy. Zadruhé Rost vymezuje kognitivní strategie, jež mají usnadnit vlastní poslech a 

zvládnutí s ním spojené úlohy, k čemuž jsou potřebné strategie pracující s predikcí, 

kontextem a co-textem, pragmatickou i neverbální stránkou komunikace atd. Nakonec pak 

zmiňuje socioefektivní strategie, jež usnadňují interakci s mluvčím v dialogu, a zahrnují tedy 

i schopnosti produktivní. 

Podle Fielda (2009, s. 300) můžeme vydělit strategie, které nazývá „avoidance“ (tedy 

schopnost vytrvat v naslouchání navzdory výrazným obtížím), „achievement“ (tedy aktivní 

vytvoření vlastní hypotézy či úkolu, jehož naplnění se žák v průběhu poslechu snaží docílit), 

„repair“ (tedy schopnost požádat o pomoc, zopakování, potvrzení či přeformulování v případě 

větších nejasností) a „proactive“ (tedy schopnost aktivního chování v průběhu poslechu, kdy 

si žák kupříkladu píše poznámky, i po něm, kdy dokáže vyvodit ze svého úspěchu či 

neúspěchu důsledky, samostatně si dohledá nová slova apod.). 
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Poslední zajímavé dělení zohledňuje stadium výuky, v němž lze jednotlivé 

kompenzační strategie zapojit. Zatímco v předposlechové fázi lze ještě rozšířit znalost tématu 

či uplatnit další techniky snižující stres z neporozumění a ve fázi kontrolní můžeme společně 

zařadit slyšené do kontextu známého či posuzovat vlastní výkon, většina kompenzačních 

strategií se uplatňuje ve stadiu vlastního poslechu. Toto je přehled těch z nich, které lze do 

určité míry žáky naučit a na které opakovaně upozorňují nejrůznější odborníci.  

2.6.1.1 Klíčová a neznámá slova  

Mezi nejznámější způsoby usnadnění práce s poslechovým materiálem patří 

jednoznačně vyhledávání jednotlivých slov. Na nižších úrovních bývají žáci často vyzýváni, 

aby zlepšovali svou schopnost fonetické registrace tím, že si z vyslechnutého textu vypíší 

slova, kterým nerozuměli. Učitel může následně tato slova opravit a vysvětlit, v zájmu 

rozvoje žákovské autonomie je ale spíše vhodné vést žáky k samostatné práci se slovníkem, a 

to jak doma, tak přímo v průběhu výuky.  

Pokročilejším způsobem práce s konkrétními slovy je hledání slov klíčových, jejichž 

adekvátním výběrem žák již skutečně prokazuje schopnost porozumění poslechovému textu.  

2.6.1.2 Predikční strategie  

Podle Kollmannové (2003, s. 85–88) má většina nepoučených žáků tendenci vnímat 

při poslechu odděleně význam jednotlivých slov a celkový význam sdělení sestavovat z těchto 

jednotlivých částí až po vyslechnutí celé věty, což vede k tomu, že při rychlosti poslechu si 

žáci často celkový význam už uvědomit nestihnou, nebo při neporozumění některému slovu 

tento význam nedokáží sestavit. Kollmannová proto zdůrazňuje, že „není dobré začít 

odhadovat význam věty až po jejím vyslechnutí, ale je třeba se snažit odhadovat její 

pravděpodobný smysl od samého počátku věty“. 

 S touto strategií lze žáky seznámit kupříkladu prostřednictvím textu s vynechanými 

slovy, jež mohou vyplnit samostatně ještě před vlastním poslechem a během něj si přesnost 

svých odhadů už pouze ověřovat, nebo poslechovým cvičením, v rámci něhož vyslechnou jen 

začátky vět a sami je musejí vhodně dokončovat. Při obou cvičeních se lze řídit několika 

vodítky; žáci mohou vycházet ze znalosti jazyka (předchází-li mezeře v textu předložka, bude 

zjevně následovat jméno, následuje-li „jako“, mohlo předcházet adjektivum apod.), ze 

znalosti významu slov (předchází-li „ale“, bude následující tvrzení v kontradikci 



 
55 

 

s předchozím), znalosti náležitostí různých žánrů (v úvodu dopisu bývá oslovení, na konci 

rozhovoru v obchodě poděkování či rozloučení) či povědomí o vlastním tématu a mluvčích.  

Přínos predikční strategie je tedy vícenásobný; žák ušetří čas a může se lépe soustředit 

na začátek následující věty, predikce umožňuje kompenzaci v případě neporozumění 

jednotlivému slovu a napomáhá také v situacích, kdy má žák o významu vyslechnutého více 

hypotéz. Žáci si těchto předností zřejmě vědomi spíše jsou, neboť 75 % z nich uvedlo, že tuto 

strategii při poslechu využívají. Učitelé ale naopak predikci podceňují; podle mého 

dotazníkového šetření s touto strategií vědomě své žáky seznamuje jen 22 % z nich, což může 

být dáno neznalostí, nebo také vědomím negativ této strategie. Podle Hendricha (In: Cizí 

jazyky, 1996, s. 325) může její časté využívání uvykat žáky přemýšlet spíše než poslouchat, 

což může vést k tomu, že žák znalý tématu či kontextu de facto neposlouchá, ale spoléhá se 

výhradně na svou zkušenost a odhad, takže selže, kdykoli se poslech vyvine neočekávaným 

způsobem. Další překážkou při aplikaci této strategie je povaha češtiny, která svým relativně 

volným slovosledem a tendencí umisťovat klíčovou informaci na konec věty predikci ztěžuje 

či zapříčiňuje řadu omylů a nepřesností. 

2.6.1.3 Neverbální komunikace a paralingvistické složky 

Jak upozorňuje například Šebesta (In: Český jazyk a literatura, 1995, s. 67), úspěch 

naslouchání výrazně stoupá, bere-li žák v úvahu také neverbální faktory. Je známým faktem, 

že neverbální komunikace tvoří až 80 % veškeré interakce, a je tedy nanejvýš vhodné o tuto 

složku studenty neochuzovat. Neverbální komunikace zahrnuje přitom řadu oblastí, jichž si 

žáci často nejsou přímo vědomi.  

V první řadě se jedná o mimiku, gestiku, proxemiku a další faktory dostupné pouze 

prostřednictvím vizualizovaného poslechu. Podle dotazníkového výzkumu jsou si učitelé 

významu těchto faktorů vědomi; ani jeden z nich například nesouhlasil s tvrzením, že video 

do výuky nepatří, protože u zkoušky se student musí obejít bez něj. Navzdory tomu není ale 

zřejmě snadné video-materiál ve výuce zajistit; 45 % učitelů ho nepoužívá vůbec a pro 

většinu zbylých nepatří mezi klíčové zdroje poslechového materiálu.  

Absenci videa lze nicméně kompenzovat využitím vizuálních pomůcek usnadňujících 

komunikaci, jako jsou obrázky, fotografie, grafy, diagramy, tabulky, mapy, plány, reálné 

předměty či vlastní okolí žáka, k němuž mluvčí odkazuje. Všechny tyto prvky umožňují sdělit 

i složitou informaci rychle, přehledně a bez nutnosti využití příliš náročné slovní zásoby 

(Ur, 1984, s. 31) a zároveň vytvářejí prostor pro větší autenticitu poslechu. (Buck, 2001, 
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s. 123) Tvůrci učebnic si jsou často tohoto přínosu vědomi a začleňují do svých textů ilustrace 

apod. dokonce v takové míře, že naopak hrozí zbytečné odvádění pozornosti posluchače, 

který pak často bývá instruován, aby naslouchal se zavřenýma očima. (Wilson, 2009, s. 56) 

Jak si v tomo ohledu stojí učebnice češtiny pro cizince, zmíním opět ve výzkumné části této 

práce. 

K dalším neverbálním prvkům komunikace patří paralingvistické jevy, jako je tempo, 

melodie, hlasitost či plynulost mluvního projevu. Také tyto faktory je vhodné brát v úvahu, 

neboť napovídají mnohé o emočním stavu mluvčího, jeho vztahu k tématu či jeho psychickém 

založení, ale i o formě a obsahu řečeného; intonace kupříkladu odděluje různé typy otázek, 

větší rychlost může signalizovat menší význam řečeného, náhlé ztišení osobní či tajnou 

informaci a neobvyklý důraz mimořádný význam sdělované informace. Ačkoli to všechno 

žáci často přirozeně cítí (87 % z nich v dotazníku uvedlo, že se při poslechu snaží zaměřit na 

zdůrazňovaná slova), je zvláště v počátečních fázích vhodné v rámci nácviku naslouchání 

zařadit i cvičení, v nichž je odlišný význam textu založen výhradně na jiném způsobu jeho 

přečtení.  

Obecně lze konstatovat, že žáci možnost sledovat neverbální znaky jednoznačně vítají; 

je-li to možné, soustředí se na ně 75 % z nich, a to i přesto, že na tuto strategii ve výuce 

explicitně upozorňuje jen asi třetina učitelů. To může být opět způsobeno nedostatečným 

výcvikem v této oblasti i vědomým vyhodnocením úskalí této strategie; jak upozorňuje 

Vybíral (2000, s. 83), přílišným spoléháním na obvyklé chápání určitých neverbálních 

projevů se žák vystavuje riziku, že špatně pochopí mluvčího, který reaguje „individuálně, 

nepředvídaně, nebo dokonce paradoxně“. Dále je třeba si uvědomit, že velká část neverbální 

komunikace (oční kontakt, vzdálenost mluvčích, hlasitost, význam gest) je kulturně 

podmíněná, takže pokud žák na tento fakt není učitelem předem připraven, může se dopustit 

velkých omylů.  

2.6.1.4 Kontext 

Že povědomí o okolnostech je pro správnou interpretaci řečeného často nebytné, žáci i 

učitelé obvykle intuitivně chápou; všichni se podle dotazníků často snaží dedukovat význam 

nepochopených slov právě na základě kontextu. Přesto by učitel měl žáky upozorňovat 

přinejmenším na to, jak velké možnosti tato strategie poskytuje. Kontext má totiž řadu vrstev; 

na rovině obecné je to samotná znalost fungování světa a společnosti, což může být problém, 

pochází-li žák z jiné kultury, a má-li tedy o některých zákonitostech a nevyřčených pravidlech 
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odlišnou představu. Pokud nicméně v poslechu pracujeme pouze s všeobecně srozumitelnými 

či předem objasněnými prekoncepty, může takto zaměřená strategie sloužit jako prostředek 

k ověření správnosti porozumění či k výběru z více existujících významů homonymních slov, 

jako v případě výroku V p/Poličce je dobrá restaurace. Podobné výsledky přináší znalost 

tématu poslechu, již lze opět zvýšit v rámci předposlechového stadia prostřednictvím 

myšlenkových map apod. (Wilson, 2009, s. 35) Ještě podstatnější je nacvičovat se žáky 

vnímání situačního kontextu, čehož lze docílit kupříkladu čtením vět, u nichž žáci rozhodují, 

v jaké situaci mohly být smysluplně proneseny (Dejte mi prosím pas apod.) či výběrem 

náležité ilustrace žákům neznámého frazému (př. Petr narazil cestou z práce na kamaráda 

z mládí, Padají trakaře apod.). Na kontextu se dále podílí místní a časové zasazení řečeného 

(každý žák by tak měl být schopen určit, co v dané situaci znamená „tohle“, „tehdy“, „tam“ 

apod.) a samotný mluvčí, jehož věk, profese, poměr k posluchači a další rysy mohou opět 

řadu nejasností vysvětlit.  

Kompenzace nedostatků v naslouchání prostřednictvím zaměření na kontext je pak 

přínosná nejen proto, že šetří žákovi čas a pozornost, které může věnovat zaměření na jiné, 

detailnější informace, ale sekundárně i proto, že bývá předmětem testování. Už při zkoušce 

pro trvalý pobyt na úrovni A1 je například po žácích vyžadováno vybrat z možností, na jakém 

místě se může odehrávat vyslechnutý dialog, nebo doplnit k ilustraci situace větu, kterou by 

postava v daném kontextu pravděpodobně pronesla.  

2.6.1.5 Pragmatika 

S problematikou okolností charakterizujících situaci bezprostředně souvisí důležitá 

schopnost odhadnout, co mluvčí reálně sleduje. Krom samotného porozumění primárnímu 

významu by tak žáci měli být schopni dešifrovat také záměr mluvčího, což je disciplína, s níž 

se často potýkají i rodilí Češi. Úkolem učitele v této souvislosti je postupně žáka připravit tak, 

aby dokázal kupříkladu odhadnout, kdy mluvčí žertuje či se chová ironicky, nebo aby 

rozuměl kontextově zapojeným složitěji formulovaným prosbám a výstrahám (Máš hodinky? 

Zkus to ještě jednou a uvidíš!). 

2.6.1.6 Strategie založené na jazyce  

Po stránce jazykové je vhodné cvičit žáky, aby si všímali stylotvorných prvků 

(používá-li mluvčí např. expresivní výrazy, může to vypovídat o jeho postoji k tématu atd.), 

formulí typických pro určité komunikační účely či fáze komunikace, aby správně chápali 



 
58 

 

význam slov zajišťujících kohezi textu (k čemu se odkazuje „to“, logický význam spojek 

apod.), aby dokázali využít své znalosti gramatiky (co signalizuje který pád či koncovka 

apod.) i jiných jazyků (zvláště v případě tzv. internacionalismů) a především aby byli schopni 

pracovat s klíčovými slovy a tzv. co-textem, tedy aby na základě pochopení významu 

předchozí a následující věty dokázali odhadnout i význam věty, jíž zcela neporozuměli. 

Hodně žáků (50 %) deklaruje, že i tuto strategii v poslechu občas využívají, většina učitelů 

(73 %) na ni ale naopak podle dotazníku neupozorňuje, což může opět vést k tomu, že žáci 

pracují jen s některými možnostmi, které posouzení jazyka nabízí, a možnosti úspěšného 

porozumění tak zbytečně omezují. 

2.6.1.7 Práce s informacemi  

Další významnou pomocí při naslouchání může být schopnost psát si v průběhu 

poslechu poznámky. Na úrovni A2 se možnosti v této oblasti omezují spíše na dílčí záznamy 

o klíčových či nepochopených slovech, i v této fázi osvojování jazyka ale může učitel žádat, 

aby žák zaznamenal základní bodovou strukturu jednoduchého příběhu, a ujasnil si tak jeho 

chronologii, či aby v bodech vypsal hlavní pozitiva a negativa dané věci, popřípadě 

argumenty dvou účastníků dialogu, což opět slouží k zpřehlednění slyšeného, jako příprava 

pro pozdější náročnější poslechy a především jako nácvik schopnosti oddělení podstatných a 

redundantních, popřípadě subjektivních a objektivních informací, kterou silně akcentuje 

SERR. Také mezi učiteli je tato strategie známá; celých 72 % z nich po žácích psaní 

poznámek vyžaduje. 

Nevyjasněnou otázkou v tomto ohledu nicméně zůstává, v jakém jazyce by poznámky 

měly být psány. Podle dotazníku má většina žáků (81 %) na úrovni A2 tendenci si slyšené 

v duchu překládat do mateřštiny, což vede k tomu, že si také poznámky píší převážně ve 

vlastním jazyce (68 %), protože nechtějí zaměřovat svou poslechem zcela vytíženou 

pozornost na náležitý pravopis českých slov či protože nemají čas v cizím jazyce formulovat 

delší, slyšenému přesně neodpovídající poznámky. V češtině si tedy žáci na úrovni A2 

zapisují jen v případě, kdy mají za úkol hledat v poslechu konkrétní jednotlivá slova. Takový 

postup se zdá být legitimní; podle mých zkušeností si ještě při studiu cizího jazyka na vysoké 

škole (tedy na úrovni C1 a vyšší) řada žáků píše poznámky ve vlastním jazyce. Lukášová 

(2012, s. 124) nicméně oprávněně namítá, že překládáním do vlastního jazyka žák rovněž 

zatěžuje svou pozornost, a to navíc nežádoucím směrem. Setrvá-li v této praxi, hrozí, že se 
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nikdy nenaučí myslet v cizím jazyce a zacházet s ním intuitivně i v situacích, kdy nezná 

přesný překlad do své mateřštiny. 

2.6.1.8 Metakognitivní strategie  

Další významná kompenzační strategie se týká vlastní autonomní práce 

s nasloucháním. Ta zahrnuje celou paletu dílčích schopností; z hlediska psychologického je to 

schopnost sám sebe k naslouchání motivovat, umět se zklidnit a soustředit, naučit se pracovat 

s nervozitou před poslechem a snižovat stres vzniklý při dílčím neporozumění. Z hlediska 

metakognitivního by měl žák být schopen na základě informací získaných v předposlechovém 

stadiu sám vybrat vhodný způsob naslouchání a vhodné strategie, během poslechu by pak měl 

monitorovat svou úspěšnost a v případě, že poslech se zdá být příliš náročný či naopak příliš 

snadný, úkol si sám pro sebe upravit.  

Krom tohoto aktivního přístupu v průběhu výuky je úspěšný žák obvykle schopen 

samostatně si vyhledávat poslechový materiál pro domácí přípravu, která by ho měla i bavit, 

stanovovat si adekvátní cíle a úkoly, pravidelně se k naslouchání motivovat a sám sobě 

poskytovat zpětnou vazbu. Podle mého dotazníku si většina (93 %) žáků skutečně nejen hledá 

vlastní nahrávky, ale snaží se stanovit si při jejich poslechu i konkrétní úkol, vypsat si nová 

slova apod., což je učitelé na lekci zpravidla dělat nenechají; podle mého dotazníku  alespoň 

jen 22 % z nich učí své žáky samostatně volit způsob naslouchání a nechává samostatně 

hodnotit svou úspěšnost.  

Ačkoli autonomní strategie nemůže učitel žákovi nutit, měl by ho zvláště z počátku 

motivovat vhodnými doporučeními a náležitým oceněním jeho aktivní práce. Krom toho je na 

místě naučit žáka využívat ve všech stadiích výuky naslouchání vhodné pomůcky (výkladové, 

obrázkové a překladové slovníky, internetové vyhledavače apod.), které jeho samostatnou 

práci usnadní a zefektivní. Dále může učitel žákovi pomoci zjistit, jaký způsob učení je pro 

něj nejefektivnější, a vysvětlit, jak má tuto informaci využít (je-li žák založen kineticky, bude 

mu více vyhovovat poslech v duchu metody fyzické reakce, jedná-li se o skřivana, je 

vhodnější, aby zapůjčenou audioknihu poslouchal ráno apod.). Totéž může učitel učinit i 

v případě cvičení žákovy auditivní paměti; podle Bucka (2001, s. 28) je pro některé žáky 

přirozenější přesně si pamatovat klíčové pasáže z poslechu, jiní si pamatují spíše svou 

vizuální představu, kterou během naslouchání získali, a někteří další jakýsi mentální model 

sestávající z pocitů, slov a obrazů. Při nácviku naslouchání je proto vhodné přimět žáky 

vypisovat si slova, kreslit ilustrace či vytvářet myšlenkové mapy a následně je samotné nechat 
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posoudit, který z postupů považují za nejefektivnější. Není naopak nutné žáky nutit 

zaznamenávat své postřehy z poslechu jedním ustáleným způsobem; z mého dotazníku 

kupříkladu vyplývá, že právě 50 % žáků považuje za užitečné si poslech vizualizovat,  což je 

číslo jistě opravňující představení této strategie, zároveň však nedostatečné pro trvání na ní.  

2.6.1.9    Socioefektivní strategie 

Poslední, specifickou kompenzační strategií, jíž lze uplatnit pouze v případě 

interakčního naslouchání, a která tudíž bývá při výuce často opomíjena, je schopnost aktivně 

ovlivňovat mluvčího a jeho promluvu. Jak zdůrazňuje Anderson, „being a good listener 

involves speaking – asking the right sort of questions at the right time“. (1993, s. 126) Na 

nejnižších jazykových úrovních by tak učitelé měli své žáky naučit zdvořilý způsob, jakým 

lze mluvčího požádat o opakování, přeformulování či vysvětlení řečeného, čímž žák získá 

možnost opakování poslechu a další čas pro pochopení vyslechnuté informace. Tuto strategii 

alespoň v určité podobě využívají jak učitelé češtiny (83 %), tak samotní žáci (100%).  

Krom této základní podoby práce s interakčním nasloucháním by ale žák měl být 

schopen aktivnějšího podílu na rozhovoru; měl by umět ověřovat si správné porozumění 

vyslechnutým informacím, doptávat se mluvčího na podrobnosti, dávat najevo svůj souhlas či 

nesouhlas i své pocity (radost, lítost, překvapení), verbálně i neverbálně signalizovat svůj 

zájem o mluvčího a předmět rozhovoru atd. Ačkoli je nutné uznat, že tyto techniky přesahují 

vlastní naslouchání (Šebesta, In: Český jazyk a literatura, 1995, s. 67), jedná se stále o 

strategie ovlivňující úspěšnost poslechu; Rost (2002, s. 52) tyto krátké komunikační vstupy 

označuje jako odpovědi posluchače (tzv. listener responses) a techniku podpory mluvčího 

jako zpětný postup (tzv. back chanelling), přičemž oprávněně zdůrazňuje, že oba tyto prvky 

patří k úspěšné práci s poslechem, a měly by proto být součástí učebnic a výuky.    

Na závěr stojí opět za zmínku přístup SERR-A2, který na této jazykové úrovni od 

žáků očekává schopnost využití následujících kompenzačních strategií: interpretace 

neverbální komunikace (vnímání pauz, frázování, umístění důrazu, tónu hlasu atd.), využití 

kontextu pro pochopení neznámých slov, vyvozování významu mezinárodních slov a prosba 

komunikačního partnera o zpomalení či zopakování. Na této úrovni naopak není zmíněna 

kompenzace pomocí predikce, práce s pragmatikou ani žádné autonomní strategie, což 

nicméně neznamená, že by tyto techniky učitel žákům neměl alespoň jednoduše představit.  
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1 Cíle výzkumu 

V následující, výzkumné kapitole budu sledovat, jak je naslouchání pojato 

v konkrétních didaktických materiálech sloužících k výuce cizích jazyků. Mým cílem přitom 

bude prověřit, do jaké míry učebnice reflektují poznatky popsané v teoretické kapitole této 

práce, což se pokusím zjistit jejich posouzením z následujících hledisek: 

- jak je nácvik naslouchání včleněn do výuky dalších řečových dovedností, 

- jaké vyučovací metody učebnice využívají, 

- s jakými funkcemi naslouchání se v nich počítá, 

- jaké způsoby naslouchání rozvíjejí, 

- jak pracují s jednotlivými stadii naslouchání, 

- nakolik učí žáky vědomě využívat kompenzační strategie, 

- jaký je stav audio-materiálu v jednotlivých učebnicích, 

- jak bývá přistupováno k otázce obtížnosti poslechu, 

- jak jsou řešeny některé didaktické problémy spojené s realizací naslouchání. 

Ačkoli těžištěm mého výzkumu bude rozbor současných učebnic češtiny jako cizího 

jazyka, považuji za vhodné využít pro tento rozbor kontrastní srovnání, a nejdříve se tedy 

věnovat materiálům jiným. Krátce se proto zmíním o starších učebnicích češtiny jako cizího 

jazyka a pokusím se také popsat přístup k výuce naslouchání v současných učebnicích 

angličtiny.  

Protože získaná data přinesou některé další aspekty významné pro posuzování 

současných učebnic češtiny (především se jedná o problematiku poslechových úloh), jimiž 

jsem se v teoretické části práce nezabývala, zařazuji do části výzkumné kapitolu, v níž se na 

poslechové úlohy blíže zaměřím, a to na základě pozorování konkrétních učebnic a využití 

odborné literatury i údajů z dotazníků. 

Tuto část pak zakončím vlastním rozborem současných učebnic češtiny jako cizího 

jazyka, v němž zohledním všechny dosud získané poznatky a s jejich využitím se pokusím co 

nejpřesněji popsat, v čem jsou tyto materiály kvalitní, a jaké nedostatky naopak mají. 
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3.2 Materiál  

Předmětem mého výzkumu budou především učebnice češtiny jako cizího jazyka. 

Protože není možné dostatečně zhodnotit tak rozsáhlý materiál, rozhodla jsem se zaměřit na 

jednu konkrétní jazykovou úroveň. Úroveň A2, tedy mírně pokročilé, jsem přitom zvolila 

vylučovací metodou; z mé zkušenosti vyplývá, že na úrovni C žáci už zpravidla poslechový 

materiál v učebnici využívají méně, neboť spíše naslouchají stejným zdrojům jako rodilí 

mluvčí češtiny, a rozbor poslechových materiálů v učebnicích by se tak mohl minout 

účinkem. Nasloucháním v rámci úrovně B jsem se rozhodla nezabývat z toho důvodu, že je 

pro češtinu jako cizí jazyk už velmi kvalitně zpracováno v disertační práci Jitky Lukášové. Ve 

prospěch úrovně A2 jsem nakonec rozhodla, protože svým charakterem umožňuje práci 

s větším množstvím různých typů poslechu, poslechových strategií a různorodějším 

materiálem, než je tomu na úrovni začátečnické.  

Na úrovni A2 jsem se pokusila prostudovat všechen dostupný materiál, dopodrobna 

budu ale ve své práci zkoumat jen ty učebnice češtiny jako cizího jazyka, které jsou 

v současnosti zřejmě nejpoužívanější. Ačkoli přesná statistika v tomto ohledu neexistuje, 

využila jsem informace o množství prodaných a půjčených titulů z knihoven a knihkupectví, 

údaje z dotazníků vyplněných současnými učiteli i žáky a především statistiky z článku 

Hlediska, podle nichž učitelé ČCJ vybírají učebnice od Ludmily Koláčkové (In: Sborník 

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2010, s. 95–100). 

Na základě těchto údajů jsem se pak rozhodla blíže se zabývat učebnicemi Basic 

Czech II, New Czech Step by Step a Čeština expres III, okrajově pak učebnicemi 

Communicative Czech – Elementary Czech, Easy Czech, Do you want to speak Czech I, 

Česky, prosím II a Let’s Speak Czech – konverzace.  

Tyto učebnice jsem se rozhodla srovnat s učebnicemi angličtiny z toho důvodu, že 

právě vývoj učebnic nejrozšířenějšího světového jazyka je logicky také nejlépe finančně 

podpořen, takže by pro výuku cizích jazyků měl být nejinspirativnější. Na základě údajů 

z knihkupectví, informací od kolegů i vlastní zkušenosti jsem se pak rozhodla zvolit ze 

záplavy učebnic angličtiny jako cizího jazyka na úrovni A2 New English File, Language to go 

a Speak Out, přičemž k dílčímu doplnění využiju opět i další materiály, jako je Have you 

heard..., Cambridge Listening Extra, 100 cvičení pro lepší porozumění mluvenému slovu a 

další. 

V této kapitole budu také dále pracovat s daty získanými v dotazníkovém šetření, 

z nichž první bylo zaměřeno na zkušenosti a názory učitelů češtiny jako cizího jazyka. 
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Dotazník byl distribuován na konferenci Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 

6. 12. 2014 a z celkového počtu 40 přítomných jej vyplnilo 18 osob. Ačkoli se bohužel 

nejedná o vysoké číslo, lze myslím závěry tohoto šetření považovat za relevantní z toho 

důvodu, že respondenty byli učitelé z celé České republiky, s velmi rozmanitou délkou praxe 

(1,5 – 20 let) a se zkušeností s nejrůznějšími typy školských zařízení a s rozmanitě 

zaměřenými kurzy. 

Druhý dotazník byl sestaven pro žáky češtiny jako cizího jazyka na úrovni A2 a byl 

distribuován v prosinci 2014 až lednu 2015 v kurzech, které jsem vyučovala já a někteří moji 

kolegové. Celkově se sešlo 16 vyplněných dotazníků, jejichž respondenty byli žáci 

rozmanitého věku, profese i národnosti, kteří studiu češtiny věnovali 1–5 let. Velkým 

pozitivem je pak skutečnost, že v tomto dotazníkovém šetření jsou zahrnuti žáci učící se 

česky v České republice i mimo ni (konkrétně frekventanti kurzu češtiny jako cizího jazyka 

při Jazykovém centru v Santiagu de Compostela ve Španělsku). 

V této kapitole budou nakonec okrajově využity i poznatky z rozhovorů 

uskutečněných v listopadu 2014 s několika mými kolegy, z hospitací realizovaných v celém 

průběhu mé pedagogické praxe a z nahrávek vyučovacích hodin, jež mi laskavě poskytli 

někteří učitelé češtiny jako cizího jazyka.  

3.3 Postup 

Jak již bylo řečeno, pro svůj výzkum využiju několik metod. Především to bude 

metoda strukturovaného pozorování a následné komparace, tedy pokus o srovnání 

didaktických materiálů z několika výše zmíněných hledisek, dále budu vycházet z dat 

získaných v předběžných rozhovorech a z následných dotazníkových šetření. 

 Celkově přitom půjde o výzkum spíše kvalitativního charakteru; jeho účelem tedy 

není ověřit konkrétní hypotézy, ale spíše získat co nejširší paletu nových poznatků o výuce 

naslouchání v češtině jako cizím jazyce a na jejich základě dojít k několika doporučením, jak 

tuto oblast zdokonalit a přiblížit standardu výuky velkých světových jazyků. 

3.4 Starší podoba didaktických materiálů pro výuku poslechu 

v češtině jako cizím jazyce 

Ačkoli z technických důvodů už nebylo možné poslechnout si nahrávky na kazetách 

doprovázejících učebnice češtiny v 70. až 90. letech, může být zajímavé některé učebnice 



 
64 

 

z této epochy alespoň krátce představit, aby byl následně patrnější rychlý vývoj v této oblasti 

a velký pokrok, který v posledním čtvrtstoletí výuka naslouchání udělala.  

Protože ve zmiňovaném období nebylo vždy samozřejmostí, aby vyučující disponoval 

magnetofonem, spoléhají se autoři starších učebnic mnohem častěji na samotné učitele. Od 

70. let se tak objevují samostatné sešity diktátů (Strach, 1975; Nováková, 1986) 

doprovázejících jednotlivé lekce učebnice Čeština pro cizince a o něco později je tatáž 

učebnice doplněna i rozšiřující sbírkou poslechových textů (Poslechové texty k učebnici 

Čeština pro cizince, r. 1995) od Ladislava Kasky.  

Cílem těchto textů bylo podle autora „vnést do procvičování poslechu soustavnost“ 

(s. 4), tedy umožnit opakování učiva probraného v rámci jednotlivých lekcí a zároveň nácvik 

naslouchání bez těsného vztahu ke specifickému učivu. První z cílů zajišťovaly ve sbírce 

textů dialogy vztahující probrané téma co nejtěsněji k životu samotných žáků; domnělí 

studenti češtiny zde hovořili na témata typu „Studenta Data bolelo břicho” (s. 15), „Hasan měl 

moc špinavý kabát” (s. 32) nebo „Studenti šli v neděli do nemocnice navštívit kamaráda” 

(s. 50). Druhého cíle bylo dosaženo prostřednictvím poslechových textů nezávislých na 

tématu probrané lekce, v nichž se občas objevovala žákům ještě neznámá slova, která ale 

autor při prvním užití opatřil podtržítkem.  

Hlavním pozitivem této učebnice byla podle mého názoru velmi kvalitní práce 

s motivací studentů; protagonisté dialogů zažívali situace velmi podobné reálným studentům, 

v příbězích nechyběly vtipy a překvapivé pointy, a jelikož texty četl žákům učitel, mohl je 

snadno upravit (např. změnou jména) tak, aby se studentům maximálně podobaly. Přesto si 

nelze představit, že by takto pojatá výuka naslouchání byla dnes přípustná, a to nejen proto, že 

všechny role v dialozích četl zřejmě tentýž člověk a situace cizinců mluvících dobrou češtinou 

byla velmi neautentická, ale především proto, že vlastní poslech nebyl ještě doplněn žádnými 

aktivitami ani dostatečně zasazen do kontextu vlastního didaktického materiálu.  

Další krok ve vývoji didaktických materiálů zaměřených na výuku poslechu 

představovala podle mého názoru učebnice CZECH – IN (1993) Ingrid Němečkové a 

Stephana Baileho, která už obsahovala kazetu s dialogy uvozujícími každou z 15 lekcí na 

základní témata každodenní komunikace. Všechny tyto poslechy doprovázela cvičení 

ověřující správnost porozumění, která krom tradičních vyplňování mezer, diktátů, ANO/NE 

otázek či výběru z možností umožňovala i doplňování myšlenkové mapy či samostatné 

odpovídání na otázky mluvčího z nahrávky.  
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Velkým pozitivem této učebnice byl dále česko-anglický slovníček, klíč 

k poslechovým cvičením umožňující větší studijní autonomii a především přepis všech 

nahrávek i s anglickým překladem umožňujícím žákovi zpětné dohledávání pasáží 

náročnějších na porozumění. Učebnice navíc byla přehledně strukturovaná a dostatečně 

vybavená ilustracemi a symboly, z dnešního hlediska je jí ale třeba vytknout, že žáky na 

poslech nijak nepřipravovala, takže i k zadání úkolu docházelo zpravidla až po poslechu, což 

žákovi znemožňovalo zapojení vhodných strategií a obecně autentickou práci s nahrávkou. 

3.5 Současná podoba didaktických materiálů pro výuku angličtiny 

jako cizího jazyka 

Současné materiály pro výuku poslechu v češtině není nicméně vhodné srovnávat 

pouze s těmi předchozími, které jistě ve většině směrů překonávají, ale také s dnešními 

učebnicemi pro výuku jiných jazyků, které naši českou produkci mohou přinejmenším 

inspirovat.  

Protože největší péče po stránce finanční i personální je bezesporu věnována výuce 

angličtiny, zvolila jsem k bližšímu představení tři různé učebnice angličtiny na úrovni A2 

(Elementary), které jsou podle mých zkušeností a názoru mých kolegů v současné době 

nejvyužívanější a nejoceňovanější. Jedná se o učebnici Language to go (Le Maistre, 2002), 

učebnici New English File (Oxenden, 2004) a učebnici Speakout (Eales, 2011), k nimž se 

v následujíccíh odstavcích budu odkazovat jako k LTG, NEF a SO. 

Pokusím se nyní sledovat, jakým způsobem autoři těchto učebnic přistupují k výuce 

poslechu, a to z hledisek, která vyplynula z teoretické části této práce. Ačkoli se ve všech 

případech jedná o uznávané učebnice, jejich pojetí výuky poslechu se v mnohém liší, takže 

lze doufat, že krátké srovnání nejen pomůže demonstrovat světový vývoj didaktiky poslechu 

v posledním desetiletí, ale také naznačí různé způsoby, jak s poslechem pracovat i 

v učebnicích dalších jazyků. 

3.5.1 Obecná charakteristika 

Ačkoli všechny učebnice se zavazují provést své žáky úrovní A2 podle SERR, jejich 

rozsah se postupně zvětšuje (83 stran vlastních lekcí v LTG, 110 v NEF a 120 ve SO), což 

napovídá, že autoři učebnic registrují a reflektují problémy, které jejich žáci při studiu často 

měli, a pozměňují učebnice tak, aby je napříště žákům pomohli překonávat. Vzhledem 
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k tomu, že obě novější učebnice v metodických pokynech pro učitele shodně uvádějí, že právě 

poslech činívá podle nejnovějších zjištění žákům největší potíže, roste počet stran, které 

v učebnicích pokrývají poslechová či alespoň ozvučená cvičení, ještě rychleji; z 16 v LTG, 

přes 36 v NEF k 54 ve SO. Procentuálně vyjádřeno tak v posledním desetiletí vzrostl podíl 

poslechových úloh v učebnicích angličtiny z 16 % přes 33 % na 45 %.  

Pokud jde o organizaci učebnice, uplatňuje se v angličtině výhradně princip tematický, 

což je zajisté dáno tím, že analytická povaha anglického jazyka umožňuje řadit témata 

doporučená SERR-A2 libovolným způsobem, který se ve výuce češtiny zcela uplatnit nedá. I 

pro výuku češtiny je ale vhodné si všimnout, že všechny anglické učebnice vědomě pracují 

s motivačními prvky a jejich snahou obvykle bývá nabízet žákům velmi krátké lekce 

(zpravidla nepřekračující dvě strany) s úspornějším rozvržením stránky do dvou sloupců a 

bohatým vizuálním aparátem, který ve všech případech pravidelně doprovází i naprostou 

většinu poslechových cvičení.  

Učebnice LTG tak nabízí 40 kratičkých lekcí na dvoustránku, které ale neumožňují 

dostatečné opakování, z čehož se snad poučili autoři dalších dvou učebnic, jež nabízejí jen 9 a 

12 tematických celků, které se nicméně dále rozdělují na podsekce tak, aby výsledná 

vyučovací jednotka opět nepřesahovala 2 strany a zároveň bylo možné po každém větším 

celku zařadit krátké opakování. V rámci každého tématu pak učebnice nabízejí novou slovní 

zásobu a gramatiku, procvičení všech čtyř řečových dovedností a NEF i SO také samostatná 

fonetická cvičení.  

3.5.2 Vybavení učebnic z hlediska výuky naslouchání 

V každé z těchto kratičkých vyučovacích jednotek se objevují poslechová cvičení, 

přičemž srovnání učebnic opět ukazuje, že postupně vzrůstá jak jejich celkový počet 

(62 v LTG, 190 v NEF a 205 v SO), tak jejich podíl v jednotlivých vyučovacích jednotkách 

(zatímco v LTG jde průměrně o 2 poslechy ve výukové jednotce, v NEF již o 2,5 a ve SO 

dokonce o 3) a zčásti i jejich celková délka (65 min. LTG oproti 212 min. v NEF a 162 min. 

v SO). Tato cvičení se navíc postupně začínají uplatňovat i v dalších doplňcích a materiálech. 

Zatímco učebnice LTG ještě tradičně využívá jediné CD určené ke společnému poslechu ve 

třídě, učebnice NEF byla rozšířena o sérii opakovacích testů po každé lekci, které obsahují 

také poslechová cvičení, a především o samostatný pracovní sešit, k němuž opět náleží 

zvláštní CD, ačkoli nahrávky na něm nejsou ještě tak rozmanité, jako je tomu v samotné 

učebnici. Další krok ve vývoji vhodných materiálů pro poslech učinila jednoznačně učebnice 
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SO, která krom pracovního sešitu s bohatým audio-doprovodem přináší konečně také video-

materiál jakožto integrální součást výuky. Jedná se o útržky z původních dokumentů BBC, 

dramat či komedií v každé čtvrté výukové jednotce a dále o tzv. podcasty, jež obsahují reálné 

rozhovory s kolemjdoucími v Londýně tematicky se vztahující k probírané lekci.  

Tyto změny přitom rozhodně nejsou jen dílem náhody nebo zásluhou technického 

pokroku; zdá se alespoň, že autorské kolektivy o své tvorbě stále fundovaněji přemýšlejí a 

upřímně se snaží vytvořit materiály pro dnešní žáky co nejefektivnější a nejpřitažlivější.  

Zatímco metodická příručka učebnice LTG názory autorů na hlavní podstatu a úskalí 

výuky naslouchání blíže nedeklaruje, v metodice pro NEF se již otevřeně říká, že na této 

úrovni musí být cílem výuky naslouchání především zbavit žáky nežádoucího strachu 

z neporozumění a napomoci jim zvyknout si na plynulou řeč v přirozeném tempu. Toho se dá 

podle autorů snáze docílit, budou-li se v učebnicích užívat dostatečně zajímavé poslechové 

materiály, které by žáky pro poslech motivovaly a jejich strach umenšovaly. Výsledkem 

těchto úvah je v první řadě mimořádné množství poslechových cvičení věnovaných fonetice, 

díky nimž si tato učebnice získala velkou oblibu mezi žáky i učiteli, v druhé řadě pak 

rozmanitější poslechový materiál než v učebnicích předešlých, který zahrnuje v každé lekci 

také písničku, mnohem častější práci s poslechy na pokračování, které snáze upoutají žákovu 

pozornost, nebo nápaditější práci se zvukovým doprovodem, který už nefunguje pouze jako 

šum na pozadí, ale velmi často jako nositel podstatné informace nutné ke správnému 

porozumění.  

Také změny, jež přináší SO, vycházejí bezprostředně z názorů na podstatu výuky 

naslouchání, které kolektiv autorů vyslovuje v doprovodné metodické příručce. Ve shodě 

s předešlou učebnicí se tu mluví o významu motivačních složek, o nutnosti navyknout žáky 

na přirozený, nepřipravený jazykový projev se všemi jeho charakteristikami a nově též o 

těsném sepětí naslouchání a mluvení i naslouchání a studia jazyka vůbec. Důsledkem této 

filosofie je pak výsledná sbírka poutavých video-ukázek, podcasty se zcela původním 

obsahem, systematičtější práce s dialogy, která studenta učí na slyšené vhodně reagovat, a 

častější využívání přepisů nahrávek také k osvojení nové slovní zásoby či demonstraci 

jazykových funkcí.  

Pokud jde o náplň jednotlivých cvičení, je nejprve třeba oddělit cvičení přípravná, 

která sledují jiné cíle než vlastní porozumění. V případě učebnice LTG se tak vedle 

samotných poslechových úloh objevují cvičení fonetická či poslechy, jejichž prostřednictvím 

si žáci ověřují, zda správně vyplnili cvičení věnovaná gramatice. Učebnice NEF se vedle 
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rozvoje naslouchání velmi úzce zaměřuje na fonetiku (k dispozici jsou cvičení na výslovnost 

všech hlásek, cvičení s minimálními páry, s důrazem na přízvuk, vázání či registraci 

nepřízvučných pomocných slov atd.), SO pak opět využívá ozvučení také ke kontrole 

gramatických cvičení, osvojování a procvičování slovní zásoby i jako prostředek k výuce 

nových gramatických struktur.  

Podoba vlastních poslechových úloh je překvapivě stabilní. Ve všech učebnicích se lze 

setkat s obecnými otázkami na prostředí, téma či mluvčí, s doplňovacími a přiřazovacími 

úkoly, s řazením prvků či s výběrem z možností, u dvou novějších učebnic pak překvapivě 

také s tradičními diktáty a s větším množstvím otevřených otázek. Jedinou výraznější 

vývojovou tendencí v této oblasti je myslím snaha dopřát posluchači možnost soustředit se 

výhradně na nahrávku, což se projevuje tak, že novější učebnice častěji zadávají žákům 

doplňování do tabulky, výběr z obrázků či kreslení do mapy, aby tak snížily podíl textu 

v doplňkovém aparátu poslechového cvičení.  

3.5.3 Charakteristika audio-materiálu 

Jelikož je nesnadné porovnávat tak rozsáhlý materiál, zmíním v této obecné kapitole 

jen několik hlavních fakt a postřehů. Všechny nahrávky jsou jednoznačně kvalitní, vystupují 

v nich zřejmě profesionální herci a obsahují množství dodatečně přidaných šumů a zvukových 

efektů. Ve všech souborech jsou zastoupeni mluvčí různého pohlaví a věku, odlišný je pouze 

přístup k dialektům a k pečlivosti čtení poslechového textu.  

V LTG se objevují i dialogy zahrnující cizince, v nichž účinkují rodilí mluvčí, jimž se 

nedaří zcela přesvědčivě napodobit např. španělský akcent. NEF se již tohoto prohřešku 

nedopouští a naopak prostřednictvím mluvčích z různých zemí anglofonního světa 

představuje věrohodným způsobem odlišné variety angličtiny (americká, irská, skotská,  

australská), autoři učebnice SO pak zřejmě měli pro provedení nahrávek obsahujících výstupy 

cizinců k dispozici rodilé mluvčí těchto odlišných jazyků, neboť jejich akcent se zdá zcela 

věrohodný.  

Pokud jde o míru pečlivosti artikulace, mluvčí v LTG se jednoznačně snaží o co 

nejpřesnější vyslovování, aby žákovi poslech maximálně usnadnili, což ale často vede k tomu, 

že poslech působí nepřirozeně, protože mluvčí v každodenní neformální situaci mluví velmi 

pečlivě, nadužívají nezkrácené pomocné výrazy, nereagují bezprostředně na komunikačního 

partnera a hovoří pomalu a s výraznými pauzami. Také v NEF je mluvní tempo relativně 
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pomalé a mluvčí na sebe nepřirozeně dlouho čekají, je tu ale výrazná snaha adekvátně 

používat přízvuk a přirozeně slova vázat. Nejblíže k pólu mluvenosti mají pak jednoznačně 

nahrávky učebnice SO, v nichž je mluvní tempo výrazně rychlejší, mluvčí si skáčou do řeči a 

častěji lze u nich sledovat prvky nepřipravenosti, jako jsou apoziopeze, falešné začátky vět, 

zámlky, výplňková slova apod., takže výsledný dialog obvykle působí zcela přirozeně a 

věrohodně, ačkoli i v tomto případě byl pravděpodobně alespoň částečně připraven. 

O obtížnosti poslechu vypovídá krom zmíněné realizace poslechu mluvčím také délka 

jednotlivých stop, která se u úloh věnovaných poslechu s porozuměním pohybuje průměrně 

okolo 1 minuty v případě LTG a 1,7 min. u ostatních učebnic. Co do počtu slov pronesených 

v nahrávce za minutu
23

 je ale situace odlišná; zatímco LTG (111 slov/min.) a NEF 

(106 slov/min.) zůstávají co do rychlosti ve středním pásmu, v učebnici SO, jež často využívá 

původní poslechové materiály, stoupá rychlost na 155 slov za minutu. Tato skutečnost je sice 

zčásti kompenzována vizuálním doprovodem a méně náročnými otázkami v cvičeních, podle 

mé zkušenosti zůstává ale porozumění v takové rychlosti pro mnoho žáků na úrovni A2 

velkým problémem. 

3.5.4 Metody a funkce naslouchání rozvíjené v současných 

učebnicích angličtiny 

Ačkoli žádná z učebnic se ve své metodické příručce explicitně nehlásí ke konkrétní 

metodě, lze ze způsobu zadávání jednotlivých poslechových cvičení zhruba vypozorovat, 

které vlivy v tvorbě současných didaktických materiálů převažují.  

Jelikož všechny učebnice jsou určeny žákům po celém světě, můžeme v nich 

vypozorovat prvky metody přímé. S výjimkou učebnice NEF (i tam ovšem zřídka) nebývají 

žáci vyzýváni, aby slyšené překládali do svého jazyka, ale jsou naopak vedeni k tomu, aby 

dokázali svůj záměr vyjádřit i v případě nedostatečné slovní zásoby či povědomí o potřebných 

gramatických strukturách. Audioorální metoda je zastoupena výhradně ve fonetických 

cvičeních, jež často využívají mnohanásobná opakování či jednoduchá obměňování řečeného, 

ve vlastních poslechových cvičeních se ale podobná praxe nevyskytuje. Předpokládat naopak 

lze určitou míru inspirace metodou kognitivní; všechny učebnice někdy vyzývají žáka, aby 

před poslechem sám shrnul vlastní znalosti o tématu, aby hodnotil věrohodnost slyšeného, 

interpretoval chování protagonistů apod. Jistý vliv na kolektiv autorů mohla mít také 

                                                           
23 Protože změřit tuto hodnotu u všech nahrávek nebylo v mých silách, jedná se vždy o údaj naměřený v dialogu 

v kapitole věnované orientaci v prostoru, již budu v této práci blíže popisovat i z dalších hledisek. 
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sugestopedie, jelikož všechny jejich učebnice vykazují snahu udržet studenta v dobrém 

rozpoložení, pobavit ho, budovat jeho sebevědomí při naslouchání a rozptylovat jeho obavy 

z neúspěchu. Dominantní je pak podle mého názoru ve všech případech metoda komunikační; 

velkou část lekcí zaujímají ve všech případech rolové hry, účelové doplňování chybějících 

informací, práce s konceptualizovaným autentickým materiálem, budování funkčního jazyka a 

zvláště v případě SO také vědomá práce s komunikačními strategiemi.  

Velmi zajímavé je dále pozorovat, které funkce naslouchání učebnice rozvíjejí. 

Zatímco LTG se koncentruje prakticky výhradně na naslouchání věcné, v NEF je primárním 

účelem některých cvičení rozvoj naslouchání kritického (vztahování vyslechnutého k vlastní 

zkušenosti) a zážitkového (zvláště v případě písní). Také SO rozvíjí všechny dosud zmíněné 

funkce naslouchání, častěji se zde ale objevují úlohy zaměřené úžeji na naslouchání praktické 

(nakresli, napiš si seznam na nákup) a empatické (žáci se systematicky učí vhodně reagovat 

na vyslechnuté repliky).  

3.5.5 Stadia naslouchání 

Také v realizaci jednotlivých stadií procesu naslouchání se jednotlivé učebnice 

v zásadě podobají, liší se nicméně zajímavými detaily.  

V přípravné fázi se všechny učebnice především pokoušejí žáky k poslechu motivovat. 

Učebnice LTG k tomu často využívá rozmanité kvízy a zajímavosti v naději, že žáka pak 

spíše bude zajímat v poslechu obsažená informace, učebnice NEF zas mistrně využívá 

přirozenou lidskou zvědavost a velmi často zařazuje poslech na pokračování s tím, že žáka 

bude zajímat další vývoj příběhu. Trochu jinou strategii má učebnice SO, jež dospěla 

jednoznačně nejdál ve schopnosti importovat poslech do všech ostatních učebních činností. 

Poslechové úlohy se tak neobjevují pod vlastní hlavičkou „listening“ jako v LTG a NEF, kde 

tyto úlohy s vlastním obsahem lekce zpravidla souvisejí jen tematicky, ale doslova prorůstají 

všechen materiál sloužící k rozvoji mluvení, gramatiky, slovní zásoby atd. Výsledkem je, že 

žák bez absolvování poslechu jednoduše nemůže pokračovat ve studiu, a cvičení tak realizuje 

jakoby mimochodem a zcela přirozeně.  

Všechny učebnice vždy poskytují informace o kontextu poslechu a předem zadávají 

úkol, chybí naopak předučování neznámých slov, která se podle názorů autorů v  posleších 

buď nevyskytují (LTG), nebo bývají dodatečně vyvozena z kontextu (NEF). Společným 

rysem všech učebnic je také častá snaha o personalizaci zadání; v LTG se otázky typu „Jaký 
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je tvůj názor na…“, „Chtěl bys ty…“, „Co bys dělal ty, kdyby“ atp. objevují občas, 

v pozdějších učebnicích dokonce převažují.  

Ve stadiu vlastního poslechu nepanuje jasná shoda na počtu jeho opakování. Podle 

autorů LTG je vhodné pouštět nahrávku vždy dvakrát a následně kontrolovat porozumění, 

autoři NEF mají za to, že dvakrát by měli nahrávku vyslechnout jen slabší studenti, je ale 

naopak třeba po provedené kontrole poslech ještě jednou zopakovat pro ověření. Tvůrci SO se 

pak domnívají, že nahrávku je v případě potřeby vhodné opakovat i mnohonásobně jak před 

kontrolou, tak po ní. Jasná shoda nepanuje ani na vhodnosti zastavování nahrávky; v LTG je 

doporučeno pouze pro slabší studenty, v NEF vždy při opakování analytického naslouchání a 

v SO jen při kontrole. 

Metodika každé učebnice navíc dává v souvislosti s uskutečněním poslechu učiteli 

odlišné rady. V LTG je zdůrazňováno, že je vždy vhodné poslouchat nejdřív malý úryvek na 

zkoušku, jež má zaručit, že si žáci zvyknou na dikci a tempo mluvčích a pochopí jasně zadaný 

úkol. V NEF se doporučuje pracovat nejdříve pouze s nahrávkou, při opakovaném poslechu 

pak také s jejím přepisem, do něhož žák doplňuje konkrétnější údaje, než jaké sledoval při 

předchozím poslechu. SO doporučuje u silnějších studentů více pracovat s predikcí i 

v průběhu vlastního poslechu (ten je zastaven a žáci předvídají, jaké slovo, reakce či situace 

budou následovat) a také více dbát na jejich pocity častějším zdůrazňováním, že není nutné 

ani potřebné rozumět veškerému obsahu nahrávky.  

Ve stadiu kontroly nabízejí všechny učebnice přepis nahrávek. LTG a SO jej poskytují 

převážně na konci učebnice, v NEF se naopak častěji vyskytuje přímo v lekci a je také častěji 

využíván k doplňovacím cvičením. Vlastní správné odpovědi poskytuje žákům jen LTG; dvě 

novější učebnice kladou větší důraz na nutnost porovnávat porozumění ve dvojicích či 

skupinách a následně znovu pečlivě ověřovat svůj úspěch opakovaným poslechem.  

3.5.6 Strategie naslouchání 

Jak bylo naznačeno v teoretické části této práce, důležitou součástí dnešní výuky 

naslouchání se stává aktivní prezentování existujících kompenzačních strategií. Ačkoli 

všechny učebnice některé z nich implicitně využívají (v případě LTG je to predikce, práce 

s kontextem a hledání klíčových slov, u NEF navíc příležitostná práce s prvky neverbální 

komunikace), pouze ta nejnovější tak činí systematicky. V každé lekci je představena jedna 

z kompenzačních poslechových strategií, žáci mají příležitost si ji vyzkoušet a v  dalších 

lekcích ji pak dále využívat. Konkrétně je tak představena strategie zaměřující se na klíčová 
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slova, velmi často se pracuje s predikcí (dokonce do té míry, že poslech bývá prezentován 

spíše jako příležitost ověřit si vlastní hypotézy) a objevuje se také celá škála socioefektivních 

strategií potřebných k úspěšnému dialogu, jako je žádost o zpomalení, projevení zájmu o 

obsah řečeného, zdvořilé odmítnutí, výzva k pokračování či reagování na podněty a návrhy. 

Ačkoli lze tedy jednoznačně tvrdit, že nejnovější učebnice se strategiemi stále více 

zaobírají, dosud i v nich chybí více cvičení zaměřených na další aspekty neverbální 

komunikace, na práci s povědomím o kulturním kontextu či na pragmatiku, což může být 

dáno složitější situací autorů anglických učebnic, jejichž publikum je nepředstavitelně široké, 

může ale jít o pouhé opominutí, které bude s nástupem video-materiálů brzy snazší napravit. 

3.5.7 Porovnání konkrétní lekce z učebnic 

V závěru části věnované rozboru současných učebnic angličtiny může být zajímavé 

sledovat, jakým způsobem si zmiňované autorské kolektivy poradily s jedním konkrétním 

aspektem ve výuce cizího jazyka. Pro své srovnání jsem zvolila téma orientace v prostoru, 

které je na úrovni A2 nezbytně prezentováno také v učebnicích češtiny, a bude tedy možné 

v následující části srovnání ještě rozšířit. Příslušné strany z učebnic lze najít v příloze této 

práce. 

Učebnice LTG věnovala tomuto tématu celkem dvě strany (50–51), tedy jednu ze 

svých lekcí. Začíná se prezentací slovní zásoby, pokračuje poslechem modelového dialogu, 

z něhož jsou vyvozeny některé zásady pro tento typ funkčního jazyka, doplňovacím cvičením, 

jež lze následně zkontrolovat pomocí poslechu a končí se rolovou hrou. Na str. 50 se navíc 

nachází ilustrační fotografie hotelového portýra a velký plánek třípatrového hotelu 

s vynechanými položkami, z nichž některé zná student A a jiné student B, na následující 

straně pak symboly pro příslovce směru, jež zazní v modelovém dialogu, a ilustrační obrázek 

hotelu. Při poslechu modelového dialogu vybírá žák z možností, jaké místo mluvčí hledá, při 

dalším poslechu doplňuje vynechaná slova v přepisu tří dialogů na podobné téma.  

Lekce se zdá být přehledná a zvládnutelná, má ale několik nevýhod. Ze zkušenosti 

z kurzů vím, že řada žáků se v plánku ztrácí, protože zdánlivě jednoznačné pokyny typu 

„vlevo, vpravo“ se při domnělém průchodu hotelem mění. Dalším problémem je, že učebnice 

bezprostředně neposkytuje žákovi přepis modelového dialogu ani komentář k adekvátnosti 

různých forem žádosti o radu, což zkušenější učitel zřejmě doplní z vlastních zdrojů, méně 

zkušený ale pak může po žácích vyžadovat doplnění následujících tří dialogů bez jasných 
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instrukcí. V těchto dialozích mají navíc žáci doplňovat výhradně repliky příslušející 

portýrovi, takže se více soustředí na způsob poskytování rad než jejich vyžadování, což na 

této úrovni není zcela odpovídající.  

 

V NEF je lekci s tématem orientace v prostoru věnovaná jediná strana (72), která 

navíc obsahuje symboly příslovcí směru, malý plánek části města a ilustrační fotografii 

ztracené řidičky a spolujezdce. Lekce začíná představením slovní zásoby, pokračuje 

poslechem modelového dialogu, rolovými hrami a končí doplňováním a prezentací běžných 

frází z každodenního života použitelných v kontextu orientace v prostoru. První nahrávka 

opět obsahuje modelový dialog, přičemž tentokrát má žák při prvním vyslechnutí doplnit 

hledané místo do mapy, při druhém doplnit mezery v přepisu dialogu a při třetím opakovat 

s pečlivou výslovností. Po poslechu druhé nahrávky se rovněž doplňuje do textu, s nímž se 

následně podrobněji pracuje; žáci mají interpretovat vyslechnutou situaci, určit mluvčího 

každé repliky a nakonec přeložit užitečné fráze do vlastního jazyka.  

Hlavní nevýhodou této lekce je podle mého názoru její úspornost – žáci slyší jen jeden 

dialog na téma orientace, mají jen jedinou příležitost vyzkoušet si podobný dialog sami a ani 

úsporný plánek jim neposkytuje příliš možností k improvizaci. Výhodou nicméně zůstává, že 

modelový dialog mají žáci před očima, a i když k tomu učebnice bezprostředně nevybízí, 

mohou jej s pomocí učitele komentovat, rozšiřovat či obměňovat podle své potřeby. Hlavním 

pozitivem této lekce pak je myslím nápad vytvořit opět příběh na pokračování. Zatímco 

v prvním poslechu se setkáváme s řidičkou a spolujezdcem, kteří se ptají tří různých lidí na 

cestu, ve druhém poslechu jde o jejich následný dialog, kdy se snaží vybavit si získané rady a 

najít místo k parkování. Jako vhodné se mi dále jeví cvičení, v němž žáci opakují „you say 

phrases“, tedy repliky ztracené osoby, které si tak lépe vštěpují do paměti a fixují si i jejich 

správnou výslovnost. Celkově se zdá, že takto pojatá lekce o něco lépe reflektuje aktuální 

potřeby žáka na úrovni A2 a díky motivačním prvkům může i lépe upoutat jeho pozornost a 

následně snad utkvět v paměti. 

V učebnici Speakout se téma orientace probírá ve výukové jednotce na stranách 72–3. 

Lekce začíná kontextualizací – představením města Brighton prostřednictvím letáku 

s krátkým textem a fotografiemi – a následnou diskusí, zda by na takovém místě žáci chtěli 

trávit dovolenou. Teprve v dalším kroku je představena slovní zásoba, kterou tentokrát žáci 

hned aktivně procvičují doplňováním příslušných výrazů do plánku Brightonu. Teprve poté, 

co se díky tomuto a dalšímu cvičení žáci s plánkem dostatečně seznámí, přichází první 
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poslech a s ním nejdřív praktický úkol zakreslit popsanou trasu do mapy a teprve s vědomím 

tohoto významového kontextu formálnější doplňování slov do mezer v přepisu. Až v této fázi 

mají žáci dedukční metodou přiřadit popisy k symbolům směrových příslovcí a následně vše 

ověřit dalším poslechem, při němž mají za úkol opakovat s náležitou výslovností. Po 

několikanásobném procvičování podobných dialogů formou rolové hry vyslechnou žáci další 

rozhovor s praktickým úkolem zjistit, kam podle získaných informací turista dojde. V tomto 

dialogu žáci při dalším poslechu podtrhnou fráze, jichž turista využívá k ověření svého 

porozumění, v dalším cvičení si je vyzkouší v praxi a nakonec vyslechnou poslední sérii 

podobných replik s úkolem všímat si důrazu na různých slovech. Druhá část této lekce má tak 

obecnější význam; žáci si osvojují fráze vhodné k ověření úspěšnosti porozumění a techniku 

zdůrazňování slov, kterou mohou využít v různorodých kontextech včetně opravování 

jazykových chyb.  

Jak snad tento delší popis dostatečně prokazuje, čtyři různé poslechové úlohy v této 

lekci plní celou řadu významných funkcí; žáci si díky nim rozšiřují slovní zásobu, učí se 

funkční jazyk (vyžadovat a dávat radu, kontrolovat své porozumění a opravovat), fixují 

výslovnost, plní pokyny nebo se učí vnímat v poslechu detaily nejen informační, ale i 

formální. Krom nenásilného propojení jednotlivých řečových dovedností dochází i 

k propojení vizuálního materiálu; zatímco v předešlém případě žák vyplnil plánek a víc se 

k němu nevracel, v této učebnici je tentýž plánek využit k pěti různým aktivitám. Ačkoli tedy 

poslech nepracuje s emocemi, a není tudíž nejspíš tak zábavný jako v případě NEF, udržuje 

žáka zaměstnaného a zaujatého na nejvyšší míru, což potvrzují i mé dobré zkušenosti z praxe. 

3.6 Didaktické materiály v angličtině zaměřené výhradně na rozvoj 

naslouchání 

Krom samotných učebnic existuje v didaktice angličtiny velké množství didaktických 

materiálů určených výhradně k nácviku poslechu. Tyto materiály mívají často specifické 

zaměření co do témat poslechových textů, typů předkládaných úloh, představy o cílovém 

uživateli, výběru mluvčích apod., díky čemuž přinášejí řadu dalších možností a přístupů 

k výuce poslechu.  

Z široké nabídky těchto materiálů jsem se pokusila na základě vlastní zkušenosti, 

doporučení kolegů a žebříčků popularity u knihkupců sestavit malou reprezentativní sbírku, 

která obsahuje 10 v Čechách i v cizině vydaných učebnic určených nejčastěji pro úroveň A2. 

Konkrétně se jedná o následující tituly: 
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- 100 cvičení pro lepší porozumění mluvenému slovu (Prater, 2008) - sbírka deseti 

zábavných testů vždy o deseti úkolech, 

- Cambridge Listening Extra (Craven, 2004) - 18 témat z každodenního života 

reprezentovaných vždy třemi poslechy na různých úrovních náročnosti, 

- Have You Heard (Underwood, 1979) - sbírka 20 lekcí s poslechy vzniklými bez psané 

předlohy, 

- Elementary Task Listening (1994) - 21 poslechů inspirovaných praktickými životními 

situacemi, 

- Listening and Speaking Skills (2007) - poslechy napomáhající k přípravě na IELTS 

testy, 

- FCE Listening and Speaking Skills (St Clair Stokes, 2008) - sbírka cvičných testů 

připravující uživatele ke zkouškám Cambridge, 

- Poslechová cviční v angličtině (Kučera, 2007) - 30 krátkých lekcí obsahujících horory, 

veselé historky a zajímavosti, 

- Soundtracks (Axbey, 1990) - 15 lekcí na neobvyklá témata pro středně pokročilé 

studenty, 

- The Listening File (Harmer, 1990) - sbírka rozhovorů se zajímavými osobnostmi, 

zasazeno do kontextu dalších aktivit, 

- Timesaver Elementary Listening (Greet, 2004) - 36 poslechů na různá témata, 

explicitně procvičujících různé poslechové dovednosti a zaměřujících se na různé 

jazykové funkce. 

Všechny tyto materiály by bylo možné sledovat z předchozích hledisek a jistě by to vedlo 

k dalším podnětným zjištěním a překvapivým rozdílům, v rámci této práce se ale nyní 

omezím na jediný aspekt, jímž je formulace poslechového úkolu. 

3.7 Poslechové úlohy 

V dosud prezentovaných učebnicích nehrál poslech nikdy jednoznačně primární roli, a 

nebyl proto zpravidla dostatečný prostor k jeho složitějšímu, a díky tomu rozmanitějšímu a 

nápaditějšímu, pojetí. Desítka zmíněných učebnic se naopak právě na rozvoj poslechových 

dovedností plně soustředí, a může tak pracovat s úlohami náročnějšími a nápaditějšími. Mou 

snahou proto bylo sledovat nejrůznější způsoby zadávání poslechového úkolu a vytvořit 

jakýsi rejstřík všech dosud užívaných typů poslechových úloh, který dále využiji při 

zkoumání stavu učebnic češtiny a v praktické části této práce. Pokusím se také tento rejstřík 
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za pomoci prostudovaných teoretických publikací a zmiňovaných studentských i lektorských 

dotazníků okomentovat a v závěru také poskytnout shrnutí některých zásad užívání 

poslechových úloh, které tyto učebnice i autoři teoretických publikací v různé míře zmiňují či 

využívají.  

3.7.1 Význam a vymezení poslechových úloh 

Větší prostor poslechovým úkolům věnuji z mnoha důvodů. Zdá se, že učitelé si 

dostatečně neuvědomují, že vhodný úkol má klíčový vliv na celou jejich výuku. Často se 

stává, že učitelé zadávají úkoly neautentické, tedy takové, jež vyžadují jiný způsob 

naslouchání, než jaký by dotyčný uplatnil v reálné situaci. Učitelé mají dále tendenci velmi 

omezené množství typů úloh stále opakovat
24

, což může vést k demotivaci žáků, a neberou 

také zcela v úvahu úskalí a nevýhody některých typů úloh, což nezřídka zapříčiňuje zkreslení 

výsledné představy o úspěchu žáka, který by při jinak formulovaném zadání zřejmě byl 

výrazně více či naopak méně úspěšný. Jak tedy shrnuje Šárka Blažková – Sršňová ve svém 

článku pro sborník AUČCJ, „důležitým faktorem pro úspěšný nácvik i kontrolu poslechu 

s porozuměním v procesu výuky (…) je volba cvičení, úkolů a úloh, které jsou vždy 

výsledkem určité didaktizace či didaktické analýzy toho kterého poslechového textu. (…) 

Proto je tak nezbytně nutné, aby každý učitel cizího jazyka měl, znal a uměl používat svůj 

repertoár poslechových cvičení a úkolů“. (Blažková Sršňová, 2005, s. 136) 

Než přistoupím k přesnějšímu popisu typů poslechových úloh, je ještě nutné tento 

termín přesněji vymezit. Podle Valkové je úloha či úkol typ aktivity, jejímž cílem je 

„uplatnění jazykových prostředků k dosažení mimojazykového cíle”, tedy se zaměřením na 

význam či funkci. Tím se odlišuje od cvičení, jehož podstatou je „manipulace s prvky jazyka 

jako příprava k jejich možnému budoucímu uplatnění”, tedy aktivita zaměřená více formálně. 

(Valková, 2013, s. 31)  

3.7.2 Klasifikace poslechových úloh 

Úlohy či úkoly můžeme dělit a sledovat z celé řady hledisek. Ačkoli jejich cílem je 

vždy porozumění, může se jednat o porozumění spíše formě užitého jazyka, jak by tomu bylo 

u úloh typu „Jakými slovy popsal Adam svého kamaráda” či „Jak dává Petr najevo, že 
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 Ze 14 níže jmenovaných úloh používají více než dva mnou dotázaní učitelé pouze 6 typů. 
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nesouhlasí”, nebo o porozumění více zaměřené na obsah řečeného, což především bude 

podstatou dalšího zkoumání. 

Jak bylo mnohokrát řečeno, úkoly by měly být v těsném vztahu k typu využitého 

poslechového materiálu. Monolog poskytuje jiné možnosti formulace úlohy než dialog, podle 

Fielda (2009, s. 64) ale například i poslech telefonického rozhovoru přirozeně vyžaduje úkol 

typu „Reaguj” nebo „Zjisti, v kolik hodin a kde se chce Markéta sejít”, zatímco poslech zpráv 

bude spíše vyžadovat shrnutí, poslech přednášky psaní poznámek a poslech instrukcí jejich 

bezprostřední provedení.  

Formulace poslechových úloh závisí dále na dostupných pomůckách; jiné možnosti 

poskytuje zadání čistě verbální, jiné pak přítomnost grafické, obrazové, digitální či reálné 

opory. I v tomto případě je přitom vhodné nacvičovat s žáky všechny zmíněné varianty; 

jelikož v reálném životě jsou zpravidla nuceni naslouchat bez předem připraveného a pečlivě 

strukturovaného materiálu, není ani v prostředí třídy nezbytně nutné poskytovat žákům za 

všech okolností kopie a handouty.  

Velmi důležité hledisko pro dělení poslechových úkolů je dále funkce naslouchání, jež 

úzce souvisí s očekávaným způsobem reakce žáka. (Šebesta, 2006, s. 52) Ta může být spíše 

pasivní, jak tomu bývá u úloh zaměřených čistě na porozumění věcné informaci, jako 

v případě pokynů „Zaškrtni” či „Seřaď“, může ale být také aktivní až tvůrčí, jak tomu je u 

úloh, jež krom schopnosti naslouchat aktivizují i další schopnosti žáka, jako například zadání 

typu „Odpověz”, „Nakresli vhodnou ilustraci” apod.  

Tomuto hledisku se ve své studii blíže věnovala Peny Ur (1984, s. 141), jež vyčlenila 

čtyři typy úloh v souvislosti s mírou aktivizace žáka.
25

 V prvním případě se jednalo o úkoly 

s funkcí zážitkovou, tedy o poslech písničky či napínavého příběhu, který se uskutečňuje bez 

doprovodných aktivit. Autorka přitom upozorňuje, že ačkoli didaktická hodnota takového 

poslechu se zdá být nízká, má zážitkové naslouchání velký vliv na motivaci studenta, na 

budování jeho sebedůvěry a prospívá také slabším studentům, pro něž je náročnější soustředit 

se při poslechu navíc na plnění zadaného úkolu. Druhým stupněm aktivizace jsou podle Peny 

Ur úlohy vyžadující krátkou reakci („Ukaž“, „Rozhodni, zda je pravda“, „Doplň do mezery“), 

jež se zpravidla zaměřují na analytické věcné naslouchání a jejichž výhodou je především 

snadný způsob kontroly, časová nenáročnost a do velké míry také motivační účinky. 

Následují úlohy vyžadující rozsáhlejší reakci („Převyprávěj svými slovy“, „Piš si poznámky“, 

„S kým souhlasíš“), jež by z hlediska Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů už patřily 
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 Dělení poslechových aktivit podle Peny Ur bylo krátce představeno už v teoretické části této práce, nyní bude 

ale popsáno v těsnější souvislosti s typologií poslechových úloh. 
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k úlohám vyžadujícím kritické myšlení, aplikaci vyslechnutého a další náročnější postupy. 

Tyto úlohy rozvíjejí převážně syntetický způsob naslouchání a zpravidla nemají jedno 

správné řešení, takže spíše vyhovují kreativně zaměřeným studentům. Čtvrtý typ s nejvyšší 

mírou aktivizace představují úlohy, které poslech pouze využívají jako výchozí zdroj 

informací, jejich těžiště je však v následné činnosti. Žáci tak mohou kupříkladu vyslechnout 

tři muže a 3 ženy hledající vhodný protějšek a pokusit se vytvořit co nejkompatibilnější páry, 

mohou si poslechnout stížnost turisty a napsat oficiální odpověď jménem turistické kanceláře, 

mohou vyslechnout tři podezřelé a na základě indicií se pokusit odhalit skutečného vraha atd. 

Stejně jako se liší úlohy procvičující různé funkce naslouchání, můžeme rozlišovat 

úkoly rozvíjející jeho odlišné způsoby. Většina ze zmíněné desítky učebnic s tímto aspektem 

pracuje a dělí úlohy na ty, jež rozvíjejí spíše syntetické či spíše analytické naslouchání. Toto 

rozlišení lze nicméně ještě zpřesnit a ve shodě s Fieldem (2009, s. 66) rozlišovat v rámci 

poslechu globálního i lokálního míru vědomé pozornosti, a tedy de facto i aktivity 

posluchače. Protože s údaji z Fieldovy tabulky Types of listening as determined by listener’s 

goals budu v následující kapitole dále pracovat, rozhodla jsem se přeložit ji pro větší 

přehlednost do češtiny:  

 Syntetické (global) Analytické (local) 

S povrchní 

pozorností 

(shallow 

attentional 

focus) 

Zběžné naslouchání  

(skimming) 

- Cílem je vytvořit si 

povědomí o tématu a 

hlavních myšlenkách 

- Př. sledování reklam 

Neurčité naslouchání  

(unfocused scanning) 

- Cílem je pouze vnímat, zda 

promluva neobsahuje pro 

posluchače relevantní 

jednotlivou informaci 

- Př. přehled zpráv 

 Socioefektivní naslouchání  

(phatic communication) 

- Cílem je udržet komunikaci 

- Př. pozdravy 

 

Se středně 

velkou 

pozorností 

(medium 

attentional 

focus) 

Naslouchání ději  

(listening for plot) 

- Cílem je zjistit, jak bude děj 

pokračovat 

- Př. sledování divadelní hry 

Selektivní naslouchání  

(focused scanning) 

- Cílem je vybrat z celku pro 

posluchače podstatnou část 

- Př. hlášení na letišti 

 Konverzační naslouchání  

(conversational listening) 

- Cílem je pochopit mluvčího 

- Př. každodenní konverzace 

Vyhledávací naslouchání 

(search listening) 

- Cílem je najít v celku 

odpovědi na posluchačovy 

otázky 

- Př. dialog na recepci hotelu 
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 Syntetické (global) Analytické (local) 

 Naslouchání pro základní 

pochopení 

(information exchange) 

- Cílem je porozumět podstatě 

problému 

- Př. turistický průvodce 

Naslouchání zprávě  

(message listening) 

- Cílem je vyhodnotit, které 

informace jsou podstatné 

- Př. záznamník 

Se 

soustředěnou 

pozorností 

(deep 

attentional 

focus) 

Naslouchání pro přesnější 

pochopení 

(close listening) 

- Cílem je i pochopit 

vzájemný vztah podstatných 

informací 

- Př. přednáška 

Detailní naslouchání  

(close listening) 

- Cílem je zachytit podstatné 

informace i relevantní detaily 

- Př. vyjednávání 

S velmi 

soustředěnou 

pozorností 

(very deep 

attentional 

focus) 

Naslouchání pro ověření 

(listening to check) 

- Cílem je ujistit se o 

správnosti podstatných 

informací 

- Př. svědectví 

Naslouchání instrukcím  

(listening to vital instructions) 

- Cílem je porozumět všemu, 

co posluchači umožní vyřešit 

situaci 

- Př. rady při hledání cesty 

  Naslouchání formě  

(listening to the form of words) 

- Cílem je zachytit přesný tvar 

slova 

- Př. pro účely citace 

Tab. 3 – Typy naslouchání podle cílů posluchače 

Jak podle mého názoru tato tabulka dobře vystihuje, materiál, jemuž posluchač 

naslouchá, cíl, s jakým naslouchá, způsob naslouchání, jaký volí, a míra aktivizace, kterou to 

od něj vyžaduje, jsou navzájem velmi úzce propojeny, což se pokusím mít na mysli i při 

tvorbě vlastních poslechových úloh v praktické část této práce. 

Většina učebních materiálů dále předpokládá, že poslech globální je méně náročný než 

poslech selektivní, což se projevuje v zažitém schématu obecná otázka - poslech – otázka na 

detail – opakovaný poslech. Podle Bucka (2001, s. 151) ale „tasks that require recalling exact 

content tend to be easier than tasks which require extracting the gist“. Také moje zkušenost se 

studiem cizích jazyků potvrzuje, že při prvním poslechu bývá skutečně často snazší 

zaregistrovat konkrétní slovo, jehož podobu můžeme díky predikční strategii předem vytušit, 

zatímco vlastní obsah celé promluvy lze předvídat jen těžko, a není proto vždy zvládnutelné 

tak složitou a rozsáhlou informaci zachytit už na první pokus.  

Poslechové úlohy lze dále dělit z hlediska formy naslouchání, jež může být transakční 

či interakční. (Anderson, 1993, s. 89) Zatímco v prvním případě se posluchač nachází v roli 

svědka cizího monologu či dialogu a jeho úkolem zpravidla bývá získat věcné informace, 
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v případě naslouchání interakčního se posluchač stává aktivním participantem, jehož úkolem 

zpravidla bývá vhodně reagovat na komunikačního partnera, a udržovat či usměrňovat tak 

jeho řeč či s ním nakonec vést rovnocenný dialog. Jak již bylo řečeno, vzhledem k charakteru 

dnešních poslechových cvičení fixovaných zpravidla na CD není snadné tuto formu 

naslouchání dostatečně rozvíjet pomocí předem připravených materiálů, čehož by si ale učitel 

měl být dobře vědom a v případě potřeby tento nedostatek suplovat z vlastních zdrojů.  

 Dnes stále častěji využívaným hlediskem pro klasifikaci poslechových úkolů jsou také 

zmiňované strategie. Skutečnost, že v nejnovějších učebnicích jsou už v lekcích explicitně 

představovány, vypovídá o významném posunu v didaktickém pojetí této problematiky, které 

se od dřívější převládající snahy testovat a hodnotit postupně přiklání ke složitější, ale o to 

potřebnější tendenci skutečně vyučovat a umožňovat úspěšné naslouchání. Z hlediska už čistě 

didaktického tak můžeme sledovat, že poslechové úlohy se posouvají i v rámci vyučovacího 

procesu, a to z jeho fáze kontrolní, v níž pouze ověřovaly zvládnutí dříve probraného učiva, 

do fáze vlastního osvojování, v níž toto učivo fixují a rozvíjejí (Choděra, 2006, s. 135), a 

dokonce i do fáze úvodní, v níž poskytují kontext a motivaci.  

Posledním často užívaným hlediskem je potom náročnost poslechových úkolů, již ale 

žádná z mnou zkoumaných učebnic nedokázala uspokojivě definovat. I tentokrát se 

opakovaly spíše vágní odkazy na rychlost čtení poslechového textu, počet a původ mluvčích 

či délku jednotlivých nahrávek, řada dalších klíčových aspektů zmíněných v teoretické části 

této práce nicméně chyběla, což potvrzuje domněnku, že hodnocení poslechu z hlediska 

náročnosti není nikdy jednoznačně průkazné, a nemělo by tedy přinejmenším být jediným 

aspektem, na jehož základě se učitel pro konkrétní poslechový materiál a úlohu rozhoduje.  

3.7.3 Možnosti realizace poslechových úloh 

Před vlastním představením rejstříku poslechových úloh je ještě třeba dodat, že 

většinu z nich lze realizovat různými způsoby, takže ačkoli zvláště v případě češtiny jako 

cizího jazyka mohou být zdroje poslechových cvičení omezené či monotónní, má učitel celou 

řadu prostředků, jimiž může svým žákům poslech ozvláštnit a proměnit. 

Jak již bylo řečeno, může učitel volit mezi formou čistě orální, či podporou dalších 

materiálů. Ty bývají zpravidla v podobě psané, velký motivační potenciál a velkou úlevu pro 

pozornost nicméně představují dnes stále využívanější další formy formulace poslechové 

úlohy, jako je využití obrázků, fotografií, tabulek, map, plánků, grafů či různorodých 

schémat. Místo zapisování počtu hodin, které postava z nahrávky během dne strávila různými 
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činnostmi, tak mohou žáci její den zaznamenat prostřednictvím koláčového grafu, místo 

opravování chyb ve větách mohou hledat nesrovnalosti mezi vyslechnutým popisem a 

fotografií atd.  

 Méně využívanou možností je změna povahy samotné nahrávky. Tu učitel zpravidla 

pouští na CD, nic ale nebrání tomu, aby si on nebo jeho žáci připravili vlastní nahrávku např. 

za pomoci diktafonu, aby on sám či jeho žáci ostatním přečetli přepis přiložený zpravidla 

k učebnici či aby se on nebo jeho žáci nepokusili o částečně či plně improvizované 

poslechové cvičení inspirované konkrétní situací ve třídě.  

 Také vlastní poslech není nutné realizovat s celou třídou. V dnešní moderní době 

chytrých telefonů není těžké zajistit ve výuce více zdrojů poslechu, které mohou fungovat 

najednou na několika stanovištích, na nichž se žáci střídají. Stejně tak je možné a pro žáky 

velmi atraktivní rozdělit třídu do skupin, které poslouchají odlišné nahrávky (části téhož 

příběhu, názory různých lidí na probírané téma apod.) a následně plní společný úkol (sestavit 

příběh, rozhodnout, s kým třída více sympatizuje apod.), nebo naopak pustit žákům tutéž 

nahrávku a každé skupině zadat jiný úkol.  

 Není asi nutné zdůrazňovat, že velkou motivační roli může hrát také soutěžní pojetí 

poslechových úloh. To se zvláště nabízí v případě úloh s uzavřenou odpovědí, jako jsou 

ANO/NE otázky či výběr z možností, soutěžně lze ale pojmout de facto kterýkoli typ úlohy 

s tím, že nejvýše oceněná nemusí být jen správná, ale také nejvtipnější, neoriginálnější či 

nejdetailnější odpověď. 

 Další žáky dobře přijímanou úpravou je personalizace úloh. Žák tak může vyslechnout 

otázky z interview a místo zaznamenávání odpovědí respondenta v nahrávce odpovídat sám, 

může vyslechnout popis tří typů dovolených a namísto hledání ideálního místa pro postavu 

z učebnice vybrat ideální místo pro sebe apod. Tuto změnu lze přitom aplikovat na všech 

úrovních osvojování jazyka a lze ji využít také pro nácvik predikční a sociefektivní strategie;  

jde-li o dialog, může učitel snadno po vstupu prvního mluvčího nahrávku zastavit a nechat 

místo druhé postavy bezprostředně reagovat některého žáka.  

 Za zmínku nakonec stojí také velmi efektivní a výrazně aktivizující způsob práce 

s nahrávkou, který se v prostudovaných materiálech ani jednou neobjevil, mohu jej nicméně 

doporučit ze své praxe. Ten spočívá v převedení odpovědnosti za tvorbu poslechové úlohy na 

samotného žáka, který může samostatně, s partnerem či ve skupině sestavit k vyslechnutému 

rozhovoru několik otázek, vyměnit si je s kolegy a při dalším poslechu hledat odpovědi, 

jejichž správnost opět vyhodnotí sami autoři otázek. Jsou-li žáci na tento model práce 
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dostatečně zvyklí, osvojí si přirozeně aktivní přístup k naslouchání, takže pro ně ani v praxi 

nebude těžké při komunikaci s partnerem zároveň v duchu uvažovat o své následné reakci. 

Z dotazníku vyplývá, že žáci vlastní otázky připravují většinou rádi (81 %) a že tento typ úloh 

považují za „zábavný, kreativní“ a „dobrý způsob, jak produkovat jazyk“. 

3.7.4 Bližší charakteristika jednotlivých typů poslechových úloh 

Pokusím se nyní vyjmenovat jednotlivé typy úloh, s nimiž jsem se ve zmíněných 

učebnicích v různé formě setkala, charakterizovat je pomocí jednoduché tabulky z různých 

výše popsaných hledisek a případně také zmínit některá úskalí, jichž by si měl podle mého 

názoru být pedagog při jejich zadávání vědom.  

3.7.4.1 Úlohy na shrnutí
26

 

Zaměření 

(jazyk/obsah) 

Míra aktivizace 

(1, 2, 3, 4) 

Způsob naslouchání 

(analytický, syntetický) 

Forma naslouchání 

(interakční, transakční) 

Obsah 3 Syntetický Transakční 

Jedná se o nejčastější typ úlohy využívaný k nácviku globálního naslouchání. Úkolem 

žáka je zpravidla shrnout vyslechnutý příběh či hlavní myšlenku mluvčího, což vyžaduje 

dostatečné průběžné porozumění i určitou míru kritického myšlení. Z  tohoto důvodu lze 

tvrdit, že se jedná o poměrně náročný typ poslechové úlohy, k jejíž realizaci může průměrný 

žák potřebovat pomoc v podobě opakování poslechu či vizuální podpory (obsahuje-li 

doprovodný materiál kupříkladu několik ilustrací vztahujících se k hlavním událostem 

v příběhu, bude pro žáka snazší zpětně jej reprodukovat). 

Tato úloha bývá často variována úkoly typu „Vymysli pro vyslechnutý příběh vhodný 

název“ či „Vypiš z poslechu klíčová slova“, jež vyžadují tytéž schopnosti, ale v začátcích 

studia mohou být pro žáky zvládnutelnější, neboť se více zaměřují na vlastní porozumění a 

nevyžadují od žáka rozsáhlou verbální reakci. Učitel díky takové úloze snadno rozpozná, že 

podstata příběhu byla žáky správně pochopena, a nevystavuje se tedy nebezpečí, že 

z nedostatečného verbálního projevu chybně vyvodí, že žák vyslechnutému textu 

neporozuměl. 

                                                           
26 Také v názvosloví označujícím typy úloh není teoretická literatura v češtině zatím jednotná; mnoho autorů 

ponechává tyto názvy bez překladu a ostatní spoléhají na vlastní zkušenost, protože ani tyto termíny se 

v pedagogicky zaměřených slovnících zpravidla nevyskytují. Bylo-li to možné, využila jsem tedy opět termíny 

nabízené v nově vycházejícím slovníku Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování, v ostatních případech jsem 

se pokusila vytvořit chybějící názvosloví sama. 
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3.7.4.2 Úlohy na reprodukci a alternaci 

Zaměření 

(jazyk/obsah) 

Míra aktivizace 

(1, 2, 3, 4) 

Způsob naslouchání 

(analytický, syntetický) 

Forma naslouchání 

(interakční, transakční) 

Obsah, jazyk 3 - 4 Syntetický, analytický Interakční, transakční 

Tyto úlohy jsou velmi často využívány k nácviku funkčního jazyka. Žák vyslechne 

dialog typický pro určitou situaci a následně se jej s partnerem pokouší napodobit, popřípadě 

pozměnit. Jedná se o úlohu vyžadující jak maximální (tedy výrazně detailnější než 

v předchozím případě) celkové porozumění obsahu řečeného, tak zvýšenou vnímavost 

ke způsobu, jakým byla vyslechnutá promluva realizována. Z tohoto důvodu je opět žádoucí 

poskytnout žákovi podporu kupříkladu v podobě přepisu části dialogu či obrázků, umožnit 

opakovaný poslech a velmi pečlivě provést žáka přípravným stadiem před vlastním 

poslechem. 

I v tomto případě existuje řada alternativních zadání; žáci mohou vyslechnutý text 

zachytit prostřednictvím komiksu, mohou jej modifikovat dle různých parametrů („Napiš 

pesimistickou verzi“, „Jak by dialog vypadal mezi dvěma kamarády“ apod.), mohou výsledek 

své práce prezentovat formou krátké scénky nebo si zahrát oblíbenou dramatickou tichou 

poštu (původní verzi vyslechne pouze jeden žák, pantomimicky příběh předvede dalšímu, ten 

jej slovně předá třetímu kolegovi, který jej opět ztvární pantomimou, a tak dál až do finální 

fáze, v níž celá třída vyslechne původní nahrávku a porovná ji s poslední vytvořenou verzí). 

3.7.4.3 Uspořádací úlohy 

Zaměření 

(jazyk/obsah) 

Míra aktivizace 

(1, 2, 3, 4) 

Způsob naslouchání 

(analytický, syntetický) 

Forma naslouchání 

(interakční, transakční) 

Obsah 2 Syntetický Transakční 

Cílem tohoto úkolu je opět rozvíjet celkové porozumění textu, tentokrát však s větší 

poskytnutou oporou. Žák má tak k dispozici několik obrázků, množství zpřeházených replik 

či několik citátů nebo souhrnů hlavních myšlenek, jež má v průběhu poslechu chronologicky 

či logicky seřadit. Tento typ úlohy lze snadno odstupňovat co do náročnosti; už na úrovni A1 

může žák kupříkladu sestavovat jednoduchý komiks, i ve velmi pokročilém stadiu může 

naopak pro žáka být náročné správně seřadit několik hlavních myšlenek, které zazněly 

v monologu na složitější téma, v němž mluvčí neužíval tytéž výrazy a jednotlivé myšlenky 

představovaly pouze odlišné aspekty téhož tématu. Úkolem pedagoga je tak především 
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správně odhadnout vhodnou obtížnost takové úlohy, protože v opačném případě považují žáci 

obdobné úkoly za „nudné a snadné“ či tvrdí, že „se z nich nic nenaučí“.  

V případě řazení replik či jednotlivých slov se už jedná spíše o poslech zaměřený na 

jazyk realizovaný převážně výběrovým (analytickým) způsobem. O tomto typu poslechu se 

blíže zmíním v souvislosti s lexikálně zaměřenými úlohami. 

3.7.4.4 Přiřazovací úlohy 

Zaměření 

(jazyk/obsah) 

Míra aktivizace 

(1, 2, 3, 4) 

Způsob naslouchání 

(analytický, syntetický) 

Forma naslouchání 

(interakční, transakční) 

Obsah 2 Syntetický Transakční 

Ačkoli ani toto zadání příliš neodpovídá způsobu, jakým nasloucháme v reálných, 

kontextově jednoznačně zapojených situacích, je tento typ úloh ve všech zkoumaných 

učebnicích velmi početně zastoupen, což lze vysvětlit snadnou kontrolou i poměrně velkým 

motivačním potenciálem. Zadání úkolu typu „Přiřaď“ můžeme totiž variovat prakticky 

neomezeně. Nejčastější je přiřazování několika krátkých nahrávek k obrázkům či fotografiím 

(různá místa, odlišné emoce atp.), stejně tak je ale možné přiřadit jednotlivé nahrávky k jejich 

souhrnům, k novinovým titulkům, k různým v detailech se lišícím schématům apod., což opět 

poskytuje velký prostor pro odstupňování náročnosti tohoto typu úlohy.  

Nejnáročnější způsob zadání této úlohy pak představuje možnost spojení nahrávky 

s nahrávkou; žák vyslechne kupříkladu monolog tří osob hledajících vhodné bydlení a 

následně popis tří různých domů, jež má přiřadit k ideálnímu nájemci. Jelikož takový typ 

zadání by již mohl zbytečně zatěžovat žákovu paměť, může být úloha spojující dvě nahrávky 

vhodným nácvikem k pozdější náročnější úloze vyžadující psaní poznámek. 

Velmi užitečná je nakonec také spíše jazykově zaměřená modifikace tohoto typu 

úkolu, jež umožňuje přiřazovat k otázkám v nahrávce adekvátní odpovědi, což vyžaduje 

znalost některých spojovacích výrazů, větší pozornost věnovanou slovesné osobě či času 

apod.  

Z praktického hlediska je dále třeba dodat, že jedná-li se o spojení malého počtu 

položek, může žák úlohu často úspěšně vyřešit prostým tipováním. Abychom tomu zabránili, 

je vhodné (a v profesionálně sestavených poslechových testech typu Cambridge také 

samozřejmé) umístit do jednoho ze sloupců možnost navíc, aby tak žáci museli o své volbě 

skutečně přemýšlet. 
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3.7.4.5 ANO/NE otázky  

Zaměření 

(jazyk/obsah) 

Míra aktivizace 

(1, 2, 3, 4) 

Způsob naslouchání 

(analytický, syntetický) 

Forma naslouchání 

(interakční, transakční) 

Obsah, jazyk 2 Analytický Transakční 

Také tento typ úloh je v prostudovaných učebnicích poměrně populární a pravidelně 

jej využívá i 39 % mnou dotázaných učitelů. Důvodem pro to může být snadný způsob 

tvoření podobných otázek, rychlá kontrola s jasnými výsledky či uplatnitelnost na všech 

úrovních osvojení cizího jazyka.  

Při zadávání podobných úkolů si nicméně musíme být vědomi také negativ; jak totiž 

v dotazníku uvedli sami žáci, tento typ otázek „might be tricky“. Prvním z nich je přehnaná 

zátěž paměti; aby žák mohl psaná tvrzení porovnávat s vyslechnutým textem, musí si je 

nejprve velmi dobře zapamatovat. Za vhodnější se proto často považuje nahradit kontrolní 

věty kupříkladu obrázky, mapami či informacemi v tabulce a nechat žáky sledovat, zda 

informace ztvárněné tímto způsobem odpovídají realitě.  

Potíže může také způsobovat velká pravděpodobnost, že žák se pokusí správnou 

odpověď tipovat, čemuž některé učebnice a testy předcházejí zařazením třetí možnosti 

„nevíme“ či „nejsou relevantní informace“, která ale může rovněž působit komplikace, 

protože de facto přenáší důraz z nácviku samotného naslouchání na nácvik interpretace 

slyšeného, což je v určité fázi výuky jistě žádoucí, není to ale primární cíl výuky poslechu 

s porozuměním.  

Další zkreslení výsledné úspěšnosti studenta může snadno přinést formulace 

posuzovaného výroku. Kollmannová ve svém výzkumu (2003, s. 75) ukazuje, že v případě, 

kdy kontrolní věta přesně reprodukuje slyšené, a po žácích je tedy de facto vyžadována pouze 

fonetická identifikace bez přesného porozumění, procento správných odpovědí se pohybuje 

mezi 90 a 100. Naopak v případě, kdy se kontrolní věta od poslechového textu výrazně lišila, 

uspělo v tomto typu úloh pouze 55 % studentů. Oba tyto póly můžeme co do náročnosti dále 

modifikovat (uvádět různě dlouhé doslovné výňatky z poslechového textu, obměňovat slova 

jen pomocí synonym, či naopak výroky negovat nebo mírně posouvat jejich význam), a 

uzpůsobit je tak pro konkrétní jazykovou úroveň studentů, nevýhody obou krajních pozic 

(absence nutnosti porozumění v prvém případě a velký důraz na postřeh a logické myšlení 

v případě druhém) nicméně zůstávají.  

Výsledkem této úvahy by měly být některé zásady pro zadávání ANO/NE otázek. 

Jako vždy platí, že by měly být zadány předem a žák by měl mít dostatečné množství času 
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k jejich prostudování, případně vyznačení klíčových pasáží a zapamatování, což se zvláště 

v případech testování bohužel často nedodržuje. Další důležitou zásadou je nesnažit se žáky 

záměrně mást, a tím demotivovat. Je proto vhodné řadit jednotlivé kontrolní otázky 

chronologicky a v případě odlišné formulace nepoužívat detaily či jemné nuance, ale změnit 

naopak nějaký pro celkový význam důležitý prvek. Pokud jde o kontrolu, doporučuje 

Kollmannová (2003, s. 92) opakované vyslechnutí nahrávky, neboť podle jejích zkušeností 

zvláště lepší žáci často při druhém poslechu své původní chyby opravili. V případě slabších 

žáků je myslím vhodné při prvním poslechu nahrávku v partiích klíčových pro správnou 

odpověď zastavovat, a tím nejen upozornit na význam dané části, ale především poskytnout 

čas porovnat vyslechnuté s kontrolní otázkou a promyslet svou odpověď.  

Také tento typ úloh má řadu alternativ. Velmi atraktivní se zdá být využití potenciálu 

ANO/NE otázek k vytvoření malého kvízu. Forma naslouchání se tím změní na interakční a 

žáci budou moci uplatnit vlastní znalosti a zkušenosti, což je může výrazně více motivovat 

k participaci na poslechu. Další možností je přesunutí důrazu z obsahu na jazyk tak, že 

studenti kupříkladu vyslechnou dvě věty a rozhodují, zda mají stejný význam. Na nižší úrovni 

tak například mohou posuzovat, zda k sobě vyslechnutá otázka a odpověď patří, na vyšší 

úrovni si zas mohou tříbit schopnost rozeznávat drobnější formulační odlišnosti či rozšířit své 

dovednosti v užívání synonym a synonymních větných konstrukcí. (Buck, 2001, s. 80) 

3.7.4.6 Výběr z možností  

Zaměření 

(jazyk/obsah) 

Míra aktivizace 

(1, 2, 3, 4) 

Způsob naslouchání 

(analytický, syntetický) 

Forma naslouchání 

(interakční, transakční) 

Obsah, jazyk 2 Analytický Transakční 

Rovněž tento typ úloh patří obecně k nejpoužívanějším především pro svou 

přehlednost, časovou nenáročnost a snadný i objektivní způsob vyhodnocení. Mnoho učitelů a 

tvůrců testů navíc oceňuje možnost procvičovat zároveň více prvků (některé možnosti se 

mohou týkat obsahu, zatímco jiné formy jazyka) a využívají tyto úlohy především při 

opakování a pro pokročilejší studenty. Zároveň jsou úlohy formulované jako výběr 

z možností všeobecně považovány za snazší než úlohy s otevřenými otázkami (Brindley;  

Slatyerová, 2002, s. 377), neboť po žákovi nevyžadují vlastní formulaci odpovědi, a má se 

také za to, že na žáka působí přitažlivěji a více v něm vzbuzují soutěživost. S tím souhlasí 

75 % dotázaných žáků, často ale dodávají, že tato úloha může být „bez kontextu matoucí“ a 

že „tak se člověk neučí, protože neprodukuje jazyk“. 
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Sami autoři zkoumaných učebnic rovněž některé přednosti výběrových úloh 

zpochybňují a kupříkladu v rámci nácviku testových strategií svým studentům sami 

doporučují nabízené možnosti v první fázi ignorovat a nakládat s otázkou jako s otevřenou, 

z čehož vyplývá, že jednotlivé možnosti často žáky spíše matou, než aby jim odpověď 

usnadňovaly; jak komentuje Buck (2001, s. 71), chyby v těchto typech úloh jsou často 

důsledkem problémů při porozumění otázce či jednotlivým nabízeným možnostem odpovědi, 

nikoli problémů s poslechem samotným. 

 Další obtíží úloh s výběrem odpovědi jsou opět nároky, které takové úkoly kladou na 

paměť, popřípadě postřeh a inteligenci. Zvláště v testech pro pokročilejší studenty jsou často 

jednotlivé možnosti formulovány v celých větách, což poslechovou úlohu zčásti mění na 

nácvik čtení s porozuměním, a to ještě ve velmi omezeném čase: „Such excercises are a test 

of memory, intelligence and careful reading as much as of listening comprehension.“ 

(Ur, 1984, s. 137) Panuje rovněž názor (Ur, 1984, s. 29), že se jedná o další velmi nepřirozený 

způsob zadávání úkolu, který je přitom snadné nahradit v praxi mnohem potřebnější 

otevřenou otázkou.  

Také úkoly v duchu výběru z možností můžeme neomezeně modifikovat podobným 

způsobem, jaký byl zmíněn v souvislosti s ANO/NE otázkami či s přiřazovacími úlohami. 

3.7.4.7 Otevřené otázky  

Zaměření 

(jazyk/obsah) 

Míra aktivizace 

(1, 2, 3, 4) 

Způsob naslouchání 

(analytický, syntetický) 

Forma naslouchání 

(interakční, transakční) 

Obsah, jazyk 2 - 3 Analytický, syntetický Transakční, interakční 

Ve zkoumaných učebnicích není tento typ úkolu využíván tak často jako typy 

předchozí, což je pravděpodobně způsobeno tím, že na první pohled nepůsobí atraktivně a 

často vyžaduje po žácích rozsáhlejší orální či písemnou reakci. Přesto žáci tento typ úlohy 

jednoznačně preferují (jedná se o jediný případ, který jako užitečný označilo 100 % z nich) a 

také pro učitele patří otevřené otázky k nejoblíbenějšímu typu poslechových úloh (pravidelně 

je využívá 50 % z nich). Oběma skupinám dávají za pravdu odborníci, kteří tento typ úkolu  

doporučují jako jeden z nejpřirozenějších prostředků simulace naslouchání v reálných 

situacích a poukazují také na skutečnost, že otázky s otevřenou odpovědí lze snadno 

odstupňovat podle náročnosti, a využít tedy na všech úrovních: Kollmannová (2003, s. 91) tak 

kupříkladu rozděluje tyto otázky na snazší, jež vyžadují přímou krátkou odpověď („Kdo? 

Kde? Kdy?“), obtížnější, vyžadující kritické myšlení a interpretaci („Proč? Jak?“) a nakonec 



 
88 

 

otázky vyžadující velmi dlouhé odpovědi („Co bys řekl o povaze Toma? V čem se liší jejich 

názory na televizi?“).  

Jak toto rozdělení napovídá, jsou otevřené otázky ideálním způsobem, jak nenápadně 

vést žáka k cílenější práci se strategiemi. Chceme-li jej navyknout na využívání predikce, 

můžeme mu opakovaně klást otázky typu „Jak podle tebe bude příběh pokračovat”, pro 

formálnější sledování co-textu se hodí otázka „Jaké slovo může asi následovat”. Pragmatiku 

můžeme nacvičovat jednoduchým dotazem „Proč to říká? Myslí to vážně? Čeho chce 

docílit?”, kontext zmíněnými snazšími otázkami, jako například „Kolik je tam lidí?”, Kde 

jsou?”, interpretaci neverbální komunikace návodnými otázkami, jako jsou „Jakou má asi 

Martin náladu? Z čeho jsi to poznal?” atd. Ačkoli všechny zmíněné otázky mohou být využity 

i pro ANO/NE úlohy či jako otázky umožňující výběr z možností, právě tento způsob nutí 

žáka k větší aktivitě a samostatnosti.  

Podobně jako v předchozím případě, také u otevřených otázek hrozí, že jejich 

neopatrná formulace může být spíš matoucí či že příliš početné či dlouhé otázky žáka 

demotivují a zbytečně zatíží jeho krátkodobou paměť. Vhodnou pomocí se proto opět zdá 

využití formulářů, jež mohou žáka spíše motivovat svou přehledností a autentickým 

vzezřením.  

Celkově lze myslím říci, že vhodné nakládání s otevřenými otázkami umožňuje 

skutečnou výuku naslouchání spíše než jeho pouhé testování. Jak poznamenává Wilson, „one 

of the most important things to consider about comprehension questions is whether they are 

designed to test the student or to guide the student through the text”. (2008, s. 54) 

3.7.4.8 Praktické úlohy 

Zaměření 

(jazyk/obsah) 

Míra aktivizace 

(1, 2, 3, 4) 

Způsob naslouchání 

(analytický, syntetický) 

Forma naslouchání 

(interakční, transakční) 

Obsah 4 Syntetický, analytický Interakční 

Jak je patrno z tabulky, hlavní předností tohoto typu úkolu je jeho velký motivační 

potenciál; v praktických úlohách se žák stává spolutvůrcem, je maximálně aktivní, poslech si 

více spojuje s emocemi, vytváří reálné hodnoty a svůj úspěch či neúspěch snadno sám pozná 

na výsledku své práce. Žáci sami v dotazníku praktické úlohy označili za „zajímavé, zábavné 

a kreativní“, protože ale vyžadují větší zapojení a nadšení, oblíbilo si je ve skutečnosti jen 

50 % z nich. 
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Vzhledem k tomu, že nepočítá s doprovodným čtením ani psaním, a taky pro své 

motivační účinky se tento typ úloh v duchu metody fyzické reakce užívá zvláště v začátcích 

studia cizího jazyka. To je ale podle mého názoru škoda; není totiž nijak obtížné vytvořit 

obdobné úlohy i pro pokročilejší studenty a moje zkušenosti ukazují, že podobné oživení 

výuky se v naprosté většině případů sekává s úspěchem i u pokročilejších studentů. Ačkoli 

tedy zřejmě není žádoucí založit výuku poslechu výhradně na praktických úkolech, které 

nemohou tolik rozvíjet strategie ani složitější způsoby naslouchání, je myslím vhodné tyto 

úlohy ve výuce pravidelně využívat jako nejpřirozenější způsob rozvíjení praktického 

naslouchání, jež žáci v reálném životě bezpochyby každodenně využijí. 

Způsobů realizace této metody je neomezené množství a závisejí jen na učitelově 

fantazii a podmínkách ve třídě; krom obvyklého kreslení obrázku dle diktátu, chození po třídě 

dle pokynů učitele či ukazování na předměty a části těla lze v rámci tohoto typu úkolu 

kupříkladu stavět z kostek, pohybem loutek ilustrovat poslouchaný příběh, realizovat 

jednoduchý chemický pokus, vařit či péct, lepit piktogramy do mapy, naučit se karetní trik či 

vyluštit hádanku nebo rozřešit záhadu. 

3.7.4.9 Psaní poznámek  

Zaměření 

(jazyk/obsah) 

Míra aktivizace 

(1, 2, 3, 4) 

Způsob naslouchání 

(analytický, syntetický) 

Forma naslouchání 

(interakční, transakční) 

Obsah, jazyk 4 Syntetický, analytický Transakční 

Ačkoli tuto činnost může žák v reálném životě často využít, není v učebnicích příliš 

používaná, což zřejmě souvisí s její obtížností a složitým způsobem kontroly. Navzdory těmto 

negativům ale psaní poznámek výrazně přispívá ke zlepšení schopnosti naslouchat; žák se 

prostřednictvím poznámek učí vnímat strukturu slyšeného, zaměřovat se na podstatné 

informace a dělat si jednoduché poznámky umožňující pozdější dohledání nejasných výrazů 

či doptání se na detaily. 

 Protože se ale jedná o činnost, při níž žák krom pozornosti věnované vlastnímu 

naslouchání musí vyslechnuté analyzovat a zároveň se soustředit i na přehledný a v ideálním 

případě také jazykově správný způsob zachycení slyšeného, je vhodné tento úkol zadávat 

pokročilejším studenům a v případě začátečníků či mírně pokročilých se zaměřit na samotný 

nácvik psaní poznámek. Ten může spočívat ve sledování a hodnocení cizích hotových 

poznámek („Které lépe odpovídají poslechu a proč“), ve cvičeních zaměřených na strukturu 

(napsat počáteční či klíčová slova každého odstavce) či na význam poskytnuté informace 
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(žák v seznamu výroků podtrhá ty klíčové, uzávorkuje ty nepodstatné a vyškrtá ty nezmíněné) 

apod. (Field, 2009, s. 245) V další fázi je možné předložit žákům osnovu poslechu, do níž 

doplňují jen některé konkrétní chybějící prvky, později velmi obecné schéma, které sami 

konkretizují a teprve nakonec je vhodné nechat žáky vytvářet poznámky vlastní, porovnávat 

je ve skupině s následným sepsáním ideální verze apod.  

Také v případě této úlohy existuje alternativa zaměřená více na jazyk. Žáci mohou být 

vyzváni, aby věnovali zvýšenou pozornost výrazům, jež organizují strukturu textu (Zaprvé, 

Nakonec, Protože), aby si osvojili základní zkratky a značky (Kč, %, /, =, @,CD, ČR, TV, kg, 

l, r., hod.), naučili se využívat symboly (→ pro příčinu, + pro výhodu či souhlas, - pro 

nevýhodu či rozpor apod.) a při psaní poznámek je aktivně využívali. V neposlední řadě je 

pak vhodné naučit žáky zaznamenávat své poznámky i jiným způsobem, především 

s využitím myšlenkové mapy či tabulky. 

3.7.4.10  Doplňovací úlohy 

Zaměření 

(jazyk/obsah) 

Míra aktivizace 

(1, 2, 3, 4) 

Způsob naslouchání 

(analytický, syntetický) 

Forma naslouchání 

(interakční, transakční) 

Jazyk, obsah 2 Analytický Transakční 

Doplňování slov či víceslovných výrazů patřilo ve zkoumaných učebnicích 

k nejčastějším úkolům provázejícím naslouchání a spolu s otevřenými otázkami také 

k nejčastějším typům úloh pravidelně realizovaných učiteli. Z hlediska studentů nicméně tak 

populární nejsou; doplňovací úlohy vítá jen asi polovina z nich a v dotazníku navíc často 

uváděli, že jde o „nudný a snadný“ typ úkolu.  

Při hlubším zamyšlení nad fungováním těchto úloh lze dojít k závěru, že ve většině 

případů se jedná výhradně o testovací úlohy ověřující schopnost poslechu na základní úrovni, 

která nijak nevypovídá o skutečné schopnosti vnímat význam slyšeného. Ve své nejčastější 

podobě tak doplňovací úlohy ztrácejí svůj význam a lze je spíše využít jako úlohy k rozvíjení 

čtení tím způsobem, že žák na základě porozumění co-textu sám doplní vhodné slovo a 

následným poslechem správnost své volby pouze ověří. Novější učebnice tímto způsobem 

pracují, starší naopak z doplněných slov vyvozují závěry o žákově schopnosti naslouchat , aniž 

by braly v úvahu, že správné odpovědi mohl doplnit i žák, který poslechový text vůbec 

neslyšel, popřípadě mu dostatečně neporozuměl.  

Jediný způsob, jak využít doplňovací úlohy k testování naslouchání je tedy umístění 

pauzy či pípnutí už do samotné nahrávky tak, aby žák byl nucen poslechový text skutečně 
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vnímat a cvičit se ve strategii využívající co-text. Aby se předešlo tomu, že žák místo vnímání 

nahrávky poslechový text čte, je vhodnější neposkytovat mu hned celý přepis slyšeného 

s vynechanými částmi, ale vyzvat jej, aby psal samostatná slova na papír, popřípadě 

v jednodušší podobě vybíral z nabídky.  

Aby mohl být ve svých předpokladech úspěšný, je dále třeba rozmístit pauzy 

v dostatečné vzdálenosti a umístit do nich slova, jež se váží k právě probíranému tématu, jsou 

podstatná a předvídatelná. Jelikož na slova v mezeře bude nutně upoután zájem žáka, je dále 

vhodné vybrat taková slova, jejichž osvojení pro něj bude přínosné (slovní zásoba k tématu, 

idiomy, frekventované kolokviální výrazy apod.).  

Také tento typ úloh má své možné alternace, jako je bezprostřední ústní reakce 

namísto písemné, doplňování vynechaných slov do bublin v komiksu, formulářů, tabulek, 

bílých míst v obrázcích apod.  

3.7.4.11  Lexikálně zaměřené úlohy 

Zaměření 

(jazyk/obsah) 

Míra aktivizace 

(1, 2, 3, 4) 

Způsob naslouchání 

(analytický, syntetický) 

Forma naslouchání 

(interakční, transakční) 

Jazyk, obsah 2 Analytické Transakční 

Krom hledání klíčových slov se ve zkoumaných učebnicích objevovaly také úlohy, 

jejichž cílem bylo zpřesnit citlivost žáků vůči užívanému jazyku. Úkolem žáka tak zpravidla 

bylo najít konkrétní slovo či frázi, jež by vyjadřovala jinými slovy předem formulovaný 

význam, vypsat všechna slova, jimiž mluvčí vyjadřuje nesouhlas, ale například také slova 

související s určitým tématem apod. Také tento typ úlohy tedy umožňuje snadnou modifikaci 

obtížnosti například tím, že méně pokročilí žáci vybírají slova z předem poskytnutého 

seznamu či z úzkého tematického okruhu (př. barvy), zatímco žáci pokročilejší podobná 

vodítka nemají.  

Podle mého názoru se jedná co do přípravy poměrně nenáročné a přitom efektivní 

cvičení, jež napomáhá zaměřit pozornost studenta směrem, který je právě žádoucí (probírá -li 

například učitel rozdíly mezi spisovnou a obecnou češtinou, může nechat žáka vypsat tři slova 

s obecně českými koncovkami, která v nahrávce zaznějí apod.)  

Tento typ úkolu se neobjevoval často, neboť poslechové úlohy se zpravidla zaměřují 

spíše na obsah nahrávky, je ale možné využít jej kupříkladu pro lepší žáky při opakovaném 

poslechu. Lze se přitom domnívat, že i takto formulovaná úloha skutečně prověřuje schopnost 
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porozumění, neboť nutí žáka průběžně analyzovat a selektovat slyšené, což nelze bez 

pochopení obsahu.  

Také v tomto případě existuje vícero možných alternativ zadání úlohy. Nejsnazší je 

počítat výskyty slov určité kategorie v nahrávce či hledat příklady k několika kategoriím 

zároveň, což lze opět snadno kontrolovat a pojmout také soutěžně. Velmi populární je dále 

bingo, kdy si žáci na základě informací o poslechu a znalosti probíraného tématu sami předem 

vytvoří seznam slov, jež podle nich mohou v nahrávce zaznít, a tato slova pak v souladu 

s poslechem vyškrtávají. Nejčastěji užívaná alternativa pak spočívá v opravě chyb. Tu není 

vhodné provádět s kompletním přepisem, neboť podobně jako v případě falešného doplňování 

vede pouze k nácviku auditivní registrace, žák ale může obsah slyšeného porovnávat 

s obrázkem, mapou, plánkem, bodovými výpisky, či v případě větší pokročilosti dokonce 

s výpisky vlastními z předešlé nahrávky, která se od druhé v několika podstatných bodech 

lišila. 

3.7.5 Některé kontroverzní typy poslechových úloh  

3.7.5.1 Překlad, doslovné opakování 

Ačkoli také překlad, a podle některých názorů dokonce i opakování delších větných 

celků vyžadují schopnost porozumění, pro rozvoj naslouchání v užším smyslu se v dnešních 

učebnicích prakticky neužívají a ani učitelé, kteří vyplnili můj dotazník, je do své výuky 

zřejmě nezařazují; na otázku „Je podle Vás následující postup pro výuku naslouchání 

přínosný” uvedla v případě doslovného opakování více než polovina lektorů, že ano, ale 

pouze v případě opakování za účelem zlepšení výslovnti, u překladu možnost ANO dokonce 

zvolil jediný lektor, a to ještě s výhradou: „Ale výjimečně – důležité je komplexní 

porozumění, ne přesný překlad.”  

V případě překladu bylo už v teoretické části pojednáno o jeho kladech i záporech, a 

zůstává tak na učiteli, žácích a specifických podmínkách výuky určit, zda se jedná o vhodný 

typ úkolu. Doslovné opakování vyslechnuté nahrávky je legitimní a dříve hojně užívaná 

technika, s jejíž pomocí může učitel odhalit dílčí slabiny pokročilejších studentů, podle mých 

zkušeností může ale taková úloha u žáků zbytečně vyvolávat nervozitu až strach, a je proto 

vhodnější omezit tento typ naslouchání na fonetická či gramatická cvičení s vizuální 

podporou. 
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3.7.5.2 Diktát  

Ani diktát se v prostudovaných učebnicích obvykle neobjevuje a nezdá se být příliš 

populární ani mezi současnými lektory češtiny pro cizince, kteří mají často pocit, že realizace 

takové úlohy by je před studenty mohla stavět do nepříznivého světla.  

Faktem zůstává, že diktování po malých úsecích opět rozvíjí spíše auditivní registraci 

než návaznou schopnost porozumění, v případě delších segmentů to tak ale být nemusí; podle 

Bucka (2001, s. 77) si žák totiž vyslechnutý delší segment dokáže správně zapamatovat jen 

v případě, že mu zároveň skutečně rozumí.  

Navzdory zmíněným nejistotám má diktát také řadu výhod; v případě kontroly 

v mluvené formě sdružuje všechny čtyři řečové dovednosti, zvyšuje citlivost vůči intonaci a 

výslovnosti vůbec a přispívá také k snazší fixaci některých jazykových jevů, následkem čehož 

o něm odborníci tvrdí, že se jedná o „prospěšné cvičení, které má v cizojazyčné výuce své 

oprávněné místo“. (Hendrich, 1988, s. 348) Ani žáci se přitom vůči diktátu nestaví negativně; 

75 % z nich považuje podle mého dotazníku diktát za přínosnou, a 50 % dokonce i za 

zábavnou aktivitu. 

Aby diktát plnil svou funkci, doporučuje se využívat kratší souvislý text se známou 

slovní zásobou (Hendrich, 1988, s. 348) či s malým počtem neznámých slov (Kolmannová, 

2003, s. 109). Diktát je vhodné přečíst nejprve v celku, následně diktovat po středně dlouhých 

segmentech, jež mohou žáci pro jistotu slovně opakovat, a v závěru opět přečíst v celku. 

Kontrolu pak mohou provádět sami žáci s využitím projektoru či kopií přepisu.  

Také diktáty lze přizpůsobovat míře pokročilosti žáků; na nižších úrovních může 

učitel kupříkladu poskytnout přepis zajímavého příběhu s delšími vynechanými částmi (Buck, 

2001, s. 76), na vyšších úrovních je možno použít například diktát s překladem, kdy učitel čte 

v osvojovaném jazyce a žák překládá věty do jazyka svého, či diktát s parafrázemi, kdy 

studenti diktovaný text přepisují jinými slovy, a tedy často v jiném registru. I když je diktát 

považován za tradiční až zastaralou učební metodu, lze jej tedy pozměnit tak, aby byl pro 

současné žáky atraktivnější. Velmi populární bývá mezi studenty překladová tichá pošta, kdy 

žák A diktuje žáku B určitou větu v cílovém jazyce, ten ji předává žáku C v mateřském jazyce 

atd. Oblíbený je dále běhací diktát, kdy je text diktátu umístěn v jiné části třídy než písař, 

jehož pomocníci mu jednotlivé věty přinášejí a diktují, využít lze i skládaný diktát 

(tzv. jigsaw dictation, Rost, 2002, s. 139), kdy každý ze studentů diktuje ostatním část 

příběhu. Ideální je pak využít nadiktovaný text pro následnou aktivitu; diktát tak může 
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sestávat z otázek v psychotestu, který student následně vyplní se svým kolegou, může se 

jednat o návod či recept apod. 

Z hlediska češtiny jako cizího jazyka je nakonec vhodné poznamenat, že ve starších 

učebnicích pro cizince byl tento typ úlohy velmi populární.  

První mně známou sbírku diktátů tohoto druhu vydal pod názvem Diktáty k učebnici 

Čeština pro cizince I. – III. v roce 1975 ÚJOP a jednalo se zčásti o diktáty zaměřené 

pravopisně, zčásti o texty opakující gramatiku a slovní zásobu jednotlivých lekcí. Ačkoli se 

v úvodu prohlašuje, že se jedná o aktivitu sloužící k fixaci čtení, tvrdí se tu zároveň, že 

„dosavadní zkušenosti vedou k zjištění, že mnozí zahraniční studenti nedokáží víceslovný 

celek podržet v paměti ani po kratičkou dobu a že imitace učitelova bezprostředního projevu 

se neopírá o porozumění, ale je čistě formální. (…) Porozumění významu reprodukovaného 

celku by přitom mělo být požadavkem zásadním“. Z toho lze usuzovat, že už tyto materiály 

byly mimoděk vytvořeny i jako prostředek k rozvíjení poslechu s porozuměním.   

V roce 1986 se pak objevila další verze těchto diktátů (Diktáty k učebnici Čeština pro 

cizince), které ale měly z dnešního pohledu řadu nedostatků. Jednalo se o izolovaná slova či 

vzájemně nesouvisející věty, jež se vyskytly v uplynulé lekci a často měly politický podtext 

(„Musíme za mír bojovat“ (s. 13), „pokroková mládež“ (s. 19), „už od začátku školního roku 

pozorujeme, že tady v Československu je vysoká hmotná, kulturní i morální úroveň“ (s. 27)). 

V tomto kontextu tedy úvodní tvrzení autorů, že diktáty by měly sloužit k „motivaci domácí 

přípravy a pozornosti při vyučování“ (s. 3) není zcela věrohodné, lze se ale domnívat, že 

správně podaný diktát motivační roli skutečně hrát může.  

3.7.5.3 Volný diktát  

Tento typ diktátu v anglicky psané literatuře nazývaný dictoglos začala v roce 1995 

využívat profesorka Merrill Swain. Jeho podstatou je diktování původního textu přirozeným 

tempem, přičemž podle některých odborníků by učitel neměl čtení opakovat, podle jiných je 

přípustné jedno či dokonce několikanásobné opakování. Obecně nicméně platí, že cílem této 

aktivity není dokonalé zachycení diktovaného textu, ale pouze jeho co nejpřesnější nápodoba. 

Žáci pracují individuálně a následně ve skupinách a snaží se původní text rekonstruovat nejen 

na základě své paměti či poznámek, ale také s pomocí dosavadních znalostí o fungování 

jazyka v určitých kontextech. 

Z dotazníků administrovaných mezi učiteli vyplývá, že o existenci tohoto typu 

poslechové úlohy má povědomí jen necelá polovina z nich, což může souviset s tím, že volný 
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diktát se neobjevil ani v žádné z mnou zkoumaných učebnic. Podle mého názoru je velká 

škoda, že dictoglos v praxi vyzkoušela méně než třetina učitelů, neboť se jedná o komplexní 

úkol umožňující zapojení různých způsobů naslouchání a celé řady poslechových strategií: 

„This version of dictation focuses initially on inclusion of ideas and gradually focuses on 

details.“ (Rost, 2002, s. 138) 

3.7.5.4 Dril 

Tento nepopulární termín označuje „cvičení zaměřené na specifický jazykový 

prostředek s posíleným prvkem opakování”. (Válková, 2013, s. 35) Choděra (2006, s. 137) 

popisuje drily jako „většinou mechanické, bezduché učení se jazyku, které je současnou 

didaktikou odmítáno“ a rovněž Hendrich (1988, s. 268) je toho názoru, že dril „určitých 

stereotypních struktur nedovoluje a někdy přímo brzdí přenos na skutečné komunikativní 

situace“.  

Může se tedy zdát, že ve výuce naslouchání není pro drily místo, za určitých 

podmínek to ale pravdou být nemusí, což opět potvrzují i dotazníkové statistiky, z nichž 

vyplývá, že všichni učitelé drily znají a nadpoloviční většina je také ve svých hodinách 

používá. Podle mé zkušenosti na drily překvapivě pozitivně reagují i sami žáci, podle kterých 

podobná cvičení napomáhají snazšímu zapamatování a jejich stereotypní povaha přináší 

určitý pocit jistoty, čímž je zbavuje nervozity a ostychu.  

Jako hlavní přínos poslechových drilů bývá označováno rozvíjení sluchové paměti a 

také automatizace některých segmentů v jazyce. Jak totiž zdůrazňuje Buck (2001, s. 29), není 

v lidských silách naplno vnímat vše řečené, a je proto nutné si některá ustálená spojení a 

slovní řetězce zapamatovat, a uvolnit tak operační paměť pro podstatu sdělení. Lze tedy říct, 

že drilová cvičení ve své nejjednodušší podobě krom jejich nesporných přínosů v oblasti 

fonetiky fungují i jako efektivní příprava na vlastní naslouchání. V případě, že část 

drilovaného sdělení obměňujeme či ji rozšiřujeme o další hodnotné informace, jedná se už 

přímo o úlohu vyžadující poslech s porozuměním. (Krashen, 1987, s. 67)  

Aby drily plnily svou funkci, shodují se odborníci na následujících doporučeních: 

mělo by se jednat o sérii alespoň sedmi podobných jednotek s gradací náročnosti (Hendrich, 

1988, s. 334), které by měly dobře zapadat do kontextu výuky, vztahovat se k zájmům žáka a 

působit smysluplně a realisticky, čímž by se mělo předejít nedostatkům v pojetí drilů v rámci 

audioorální metody. Drilová cvičení může provádět žák samotný, dvojice, nebo lze využít 

řetězové navazování, důležité ale je, aby se jednalo o cvičení krátké a pokud možno s rychlým 
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spádem. Zpravidla se doporučuje užívat techniku drilů k prezentaci učiva či 

k bezprostřednímu procvičování učiva před samostatnou aplikací, a to zvláště na nižších 

úrovních. (Hendrich, 1988, s. 341) 

Hendrich dále rozlišuje drily imitační (sloužící pouze k opakování) a z hlediska 

naslouchání podstatnější drily substituční (přičemž obměny může provádět učitel i žák), 

transformační (tedy obměňování jazykových kategorií), překladové a dialogické. Velmi 

oblíbené a podle všeho i efektivní jsou pak drilová cvičení prováděná formou nejrůznějších 

her tak, že žák si často ani neuvědomí, jaký typ aktivity ve skutečnosti provádí. Asi každý 

učitel vyzkoušel už ve své výuce hry typu „Přijela babička z Číny“, „Simon said“ nebo 

„Všechno lítá, co peří má“, za poslechové drily můžeme ale považovat také mnohá 

rozpočitadla, říkanky, básničky či dialogické hry s určitým prvkem stereotypu, jako jsou 

„Lodníci“ či „Městečko Palermo“.  

Specifickou a podle dotazníkového šetření téměř neznámou a zcela nevyužívanou 

varietou drilů jsou pak tzv. jazz chants, tedy krátké dialogy i kontextově zapojené drobné 

příběhy či pohádky sestavené tak, aby odpovídaly pro angličtinu přirozenému jazzovému 

rytmu. Průkopnicí využívání jazz chants ve výuce angličtiny na všech úrovních pokročilosti je 

americká učitelka Carolyn Graham, jež publikovala první krátké texty v tomto duchu v  roce 

1978. Ačkoli hlavním úkolem jazz chants je pomoci žákům docílit prostřednictvím 

rytmizovaného opakování přesnější výslovnosti či intonace a zautomatizovat si některé 

gramatické jevy a slovní celky, také v tomto případě není obtížné nechat žáka v mezích 

vymezeného rytmu improvizovat, a zlepšovat tak i jeho poslech s porozuměním. 

Z hlediska učebnic češtiny byly drily využívány už od 70. let, kdy se objevila 

publikace Audioorální kurz češtiny (Hronová, 1974) sloužící k nácviku a automatizaci 

základního lexika, gramatických jevů a výslovnosti. Tato učebnice byla navržena pro úplné 

počátky výuky dlouhodobých kurzů češtiny, kdy žáci ještě neznají písemnou podobu jazyka, a 

musí se tak spoléhat na svůj sluch a případně také na doprovodné vizuální materiály 

(diapozitivy a sbírku obrázků sloužících k domácí přípravě). Kazety audioorálního kurzu 

obsahují vesměs krátké vzorové dialogy na základní témata, jako jsou třída, pokoj, město či 

rodina, jež měl žák zpravidla opakovat či variovat přesně podle předem daného vzoru. 

V metodických pokynech se explicitně trvá na přesném opakování a říká se tu, že 

„jednoznačnost a stereotypnost řešení není jen samozřejmou nutností, ale přispívá zároveň 

k automatizaci potřebných gramatických struktur“. (s. 3) Tím se tato učebnice liší od 

dnešního pojetí drilů, které vítá aktivnější zapojení žáka, jenž by měl být schopen provádět 
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substituci sám. Velkou výhodu této publikace naopak vidím v tom, že kazeta s poslechovými 

texty byla využívána i k domácí přípravě, což je v učebnicích češtiny pro cizince dodnes spíše 

výjimkou.  

Drilové poslechy v tradiční formě, tedy pouze imitační, nabízí z dnešních učebnic 

pouze Čeština pro život (Nekovářová, 2012) a Chcete mluvit česky (Remediosová, 2005). 

Drily v této učebnici vždy souvisejí s tématem probírané lekce a de facto se jedná o klíčové 

věty vhodné k osvojení, přičemž jejich náročnost postupně vzrůstá. Žák má tyto věty 

poslouchat a opakovat, chybí ale jakýkoli kontext či možnost do podoby pronesených vět 

samostatně zasahovat, jednotlivé stopy jsou poměrně dlouhé a mluvčí užívají velmi 

nepřirozenou výslovnost.  

Podobné pojetí se v menší míře objevovalo v učebnici Czech Express, jež v závěru 

každé kapitoly přinášela celou stránku drilových cvičení. V souladu s posunem teoretického 

smýšlení v této oblasti se ale v novější verzi učebnice Čeština expres tato praxe výrazně 

proměnila; Válková proto komentuje: „Pravidelné a rozsáhlé drilové oddíly byly opuštěny ve 

prospěch různorodějších drilových komponent menšího rozsahu. U významného procenta 

z nich došlo k přizpůsobení zásadám komunikačního přístupu, což přineslo drily s vlastním 

situačním základem a obsahově relevantním jazykem.” (2013, s. 40)  

3.7.6 Zásady realizace poslechových úloh  

V závěru této kapitoly je myslím vhodné shrnout hlavní zásady správného provedení 

všech typů poslechových úloh, jež vyplynuly z jejich podrobnějšího popisu.  

3.7.6.1 Výběr vhodné úlohy  

Při volbě adekvátního poslechového úkolu je v prvé řadě třeba mít na paměti zásadu, 

že zvolený úkol by měl odpovídat povaze poslechového materiálu a s ním souvisejícímu 

způsobu naslouchání. Filed (2009, s. 64) proto uvádí následující tabulku s příklady vztahů 

nejčastějších typů poslechového materiálu s vhodnou úlohou: 
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Tab. 4 – Vhodná reakce posluchače v závislosti na typu komunikačního vstupu 

 

Další klíčovou zásadu shrnuje Filed pod heslem „Proces, nikoli produkt!“. (Filed, 

2009, s. 79) On i Mary Underwood (Underwood, 1979, s. 67) si všímají, že v dnešní praxi 

bývají často preferovány úlohy testového charakteru, jež jsou nenáročné na kontrolu, ale 

slouží spíše ke kontrole správnosti porozumění než k jeho nácviku. Následkem toho z těchto 

úloh mohou těžit pouze lepší žáci, zatímco ti, kteří nejvíce potřebují radu a vedení, zůstávají 

bez pomoci. Field tak doporučuje neomezovat se pouze na kontrolu správnosti odpovědi, ale 

častěji s žáky také diskutovat, proč byla daná odpověď správná, Mary Underwood zase 

navrhuje omezit zastoupení ANO/NE otázek, úloh s výběrem z odpovědí a dalších cvičení, 

jež často umožňují předvídat správnou odpověď bez samotného naslouchání, ve prospěch 

otázek otevřených, které mohou žáka snáz vést a naznačovat mu, na co a jak se v poslechu 

zaměřovat, a praktických úloh, které se nejvíce blíží situacím v reálném životě. 

Dalším obecným vodítkem ve výběru úloh by měla být snaha udržet vyvážený poměr 

mezi úlohami procvičujícími různé způsoby naslouchání a v ideálním případě také zastoupení 

dostatečně rozmanitých úloh tak, aby žák měl možnost procvičit si také různé formy 

naslouchání či odlišné strategie. Tato rozmanitost by přitom měla být účelová; není jistě nutné 

usilovat v první řadě o maximální originalitu a komplikovanost poslechových úloh. Jak bylo 
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řečeno, žákům může prospět i poslech zcela bez úlohy a určitá míra stereotypu bývá naopak 

vítána, neboť napomáhá budovat sebejistotu v naslouchání.  

Obecně tedy platí především zásada, že hlavním účelem správně formulované 

poslechové úlohy by měla být pomoc při zvládnutí vlastního poslechu tím, že zaměříme 

pozornost žáka žádoucím směrem. Úloha by tedy nikdy neměla žákovi práci komplikovat, což 

se podle mého výzkumu často stává; všichni žáci v mém dotazníku totiž uvádějí, že příliš 

mnoho textu v handoutu či příliš mnoho úkolů vyžadujících zapamatování je od samotného 

poslechu často spíše odvádí. 

3.7.6.2 Náležitá realizace   

Velký důraz je v dnešní praxi kladen na kontextualizaci: „The focus of listening tasks 

is shifting away from de-contextualised materials and methods towards the learner’s 

contribution to the process.“ (Wilson, 2008, s. 55) Poslechová úloha by tak měla být zadána 

až po dostatečném uvedení a měla by také dobře zapadat do kontextu předchozích a 

navazujících cvičení v učebnici.  

Podobně v poslední době vzrůstá význam personalizace, žákovské autonomie a  

individualizace výuky naslouchání. Žáci by tak měli mít možnost sami se do poslechu aktivně 

zapojit, a to nejen tím, že vyjádří vlastní názory a pocity, ale také tím, že jim bude dán 

dostatečný prostor k autonomnímu nakládání s poslechovým materiálem. Je proto kupříkladu 

vhodné umožnit žákům samostatně kontrolovat své úspěchy v naslouchání a na základě svých 

závěrů sestavovat vlastní plán, na jaký typ či způsob naslouchání se budou napříště více 

zaměřovat. Doporučit dále lze motivování žáků k samostatnému poslechu v rámci domácí 

přípravy i v rámci vlastní výuky, kdy mohou občas sami rozhodovat, kterou nahrávku chtějí 

vyslechnout a které úkoly chtějí realizovat. Učitel by se měl také snažit, aby žáci navzdory 

svým různým schopnostem získali z poslechu v rámci svých možností maximum; doporučuje 

se tak kupříkladu sestavovat při opakovaném naslouchání pro rychlejší žáky další, složitější 

úlohy, a žáky slabší nechat naopak poslech realizovat znovu s původním úkolem.  

Při tvorbě úloh je dále důležité vyhnout se některým nešvarům, jako je přehnané 

přetěžování operační a krátkodobé paměti žáka či nechtěná transformace poslechové úlohy na 

úkol rozvíjející čtení s porozuměním. Z tohoto důvodu se zpravidla nedoporučuje dávat 

žákům při prvním poslechu přepis, naopak se podporuje formulace úkolu s využitím 

netextových pomůcek, jako jsou obrázky, tabulky a grafy. 
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Nejpodstatnější zásadou náležitého provedení poslechové úlohy je pak podle mého 

názoru schopnost učitele adekvátně reagovat na výsledky kontroly úspěšnosti poslechu. Tu by 

měl učitel vnímat jako vstupní diagnostiku, z níž je třeba vycházet pro tvoření úloh přesněji 

zaměřených na odstraňování konkrétních zjištěných problémů žáků. Field (2009, s. 160) tak 

kupříkladu navrhuje využít pro tyto krátké, učitelem na míru sestavené úkoly diktafon, 

procvičit s žákem zjištěný nedostatek, nechat jej znovu vyslechnout původní nahrávku a své 

porozumění opravit podobně, jako se opravují slohové kompozice.  

3.8 Současná podoba didaktických materiálů pro výuku češtiny jako 

cizího jazyka 

S dostatečným povědomím o původní podobě didaktických materiálů pro výuku 

češtiny i charakteru nejnovějších učebnic nejvyučovanějšího světového jazyka můžeme nyní 

přistoupit k pokusu o bližší popsání dnešních učebnic češtiny jako cizího jazyka na úrovni 

A2. I tentokrát půjde primárně o srovnání tří nejpoužívanějších učebnic, pro něž využiji tatáž 

hlediska, z nichž jsem posuzovala učebnice angličtiny, s tím rozdílem, že se nyní blíže 

zaměřím také na typy úloh, jež tyto učebnice využívají. 

Na úvod je ještě vhodné poznamenat, že ačkoli většina studentů češtiny jako cizího 

jazyka má už zkušenost se studiem jiných jazyků, a zná tedy většinou i zahraniční produkci 

didaktických materiálů, nikdo z nich v mém dotazníku učebnice češtiny nekritizoval; zdá se 

tedy, že samotní žáci jsou s množstvím i kvalitou poslechového materiálu, užitečností 

volených témat i s rozmanitostí úloh učebnic češtiny spokojeni. To už ale zcela neplatí o 

učitelích, kteří velmi často kritizovali především realizaci nahrávek, jež jsou podle nich 

„strojené, nepřirozené, bez emocí, se zbytečnými šumy, nekvalitní“, a doprovodné úlohy, 

které jsou podle nich „monotónní, nevyvážené co do náročnosti“ a především „je jich málo“.  

3.8.1 Obecná charakteristika  

Nejstarší učebnicí v mém vzorku bude učebnice Basic Czech II (Adamovičová, 2007), 

jejímiž autory jsou zkušení pedagogové z Ústavu bohemistických studií Filosofické fakulty 

University Karlovy v Praze. Učebnice New Czech Step by Step Lídy Holé vyšla sice dokonce 

již o tři roky dříve, ke svému srovnání jsem nicméně využila opravené vydání z roku 2012. 

Nováčkem na trhu je pak učebnice Čeština expres III (Holá, 2014), jež dokonce představuje 

pouhou polovinu zamýšleného celku učebních materiálů pro úroveň A2. Její autorkou je krom 
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Pavly Bořilové opět především Lída Holá, což nám dává možnost sledovat, jak vývoj 

poznatků v didaktice cizích jazyků ovlivňuje myšlení a priority jediného autora. Stejně jako 

při rozboru vzorových učebnic angličtiny, použiji i tentokrát v zájmu větší přehlednosti textu 

zkrácené názvy zmíněných učebnic, a to BC, NC a ČE. 

Co se rozsahu týče, nejsou jednotlivé učebnice ve výrazném rozporu; BC sestává 

z 205 stran menšího formátu (16,5 x 24 cm), tedy zhruba ze 102 stran formátu A4. Vlastní 

lekce v učebnici NC přitom pokrývají 101 stranu a v případě ČE můžeme celkově očekávat 

90 stran. Zarážející nicméně je, že ačkoli je čeština všeobecně považována za jazyk náročnější 

na osvojení než angličtina, a lze tedy předpokládat, že dosažení úrovně A2 bude žákům 

z neslovanských zemí trvat déle, průměrný rozsah učebnic češtiny je ve srovnání s těmi 

anglickými, jež navíc mnohem častěji nabízejí navíc i řadu doplňkových materiálů, menší. 

V otázce zastoupení ozvučených textů a aktivit můžeme naopak sledovat poměrně 

prudký vývoj; zatímco v BC se jednalo o 9 stran formátu A4, v NC již o více než 16 a v ČE 

lze očekávat asi 27 stran, což znamená nárůst podílu audio-složky v učebnicích češtiny jako 

cizího jazyka z 9 % přes 16 % na 30 % v nejnovějších materiálech. Ačkoli ani poslední 

učebnice nedosahuje hodnot typických pro současné učebnice angličtiny, lze zřejmě usuzovat,  

že autoři si význam nácviku naslouchání pro osvojování jazyka stále více uvědomují, 

nedisponují nicméně takovými možnostmi a prostředky jako autorské kolektivy v zahraničí. 

Také v otázce uspořádání se autoři podle všeho začínají více inspirovat zahraničním 

vývojem. Zatímco BC sestává ze 7 lekcí s množstvím podkapitol, jež nicméně nebyly nijak 

systematicky označeny, NC již obsahuje 10 lekcí zpravidla rozdělených na 6 podčástí a ČE 

bude mít 14 lekcí vždy přehledně rozdělených na sekce A až E. Podobný posun můžeme 

sledovat i při posuzování obsahu kapitol, jež se v případě BC zakládají především na 

gramatickém učivu, u NC se častěji střídají kapitoly s cílem gramatickým a komunikačním a 

učebnice ČE konečně organizuje učivo převážně na základě tematickém. Důležité také je, že 

zatímco první dvě jmenované učebnice se při pojmenovávání výukových cílů omezují na 

gramatiku, slovní zásobu a případně funkční jazyk, ČE se v každé lekci pokouší rozvíjet také 

ortoepii a ortografii, využité strategie ani jednotlivé řečové dovednosti nicméně stále blíže 

nespecifikuje. Podobně výrazný vývoj lze pak sledovat u vizuálního doprovodu 

k poslechovým cvičením, který v případě učebnice BC prakticky neexistuje, v učebnici NC je 

realizován nebarevně a teprve v poslední učebnici ČE začíná využívat barvy a fotografie.  
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3.8.2 Vybavení učebnic z hlediska výuky naslouchání 

Jasný směr ve vývoji učebnic češtiny potvrzují dále čísla týkající se množství 

poslechových textů, které postupně narůstá z 30 v BC přes 33 v NC na 42 v pouhé polovině 

chystaného celku ČE. Ani dvojnásobek tohoto čísla nedosahuje sice opět standardních 

dvouciferných hodnot v učebnicích angličtiny, je ale dalším dokladem toho, že význam 

poslechu vzrůstá také v českých materiálech. To se dále logicky odráží na zvyšujícím se počtu 

poslechů v lekci a samozřejmě také na narůstající celkové délce dostupného audio-materiálu 

(46 minut v případě BC, 79 minut u NC a plánovaných 90 minut pro ČE), který nicméně za 

zahraniční produkcí opět stále výrazně zaostává.  

Vzhledem k nedostatečné finanční podpoře vývoje učebnic češtiny nelze zatím 

očekávat, že se na trhu objeví celek sestávající ze všech pro učebnice angličtiny typických 

komponent. Žádná z dosud vydaných učebnic češtiny tak nevyužívá video, bohužel ale také 

krom jediné výjimky chybí pracovní sešit se samostatným audio-materiálem umožňujícím 

domácí nácvik naslouchání a rovněž poslechové úlohy v rámci opakovacích testů po ukončení 

lekce. BC v tomto směru přináší pouze testy bez poslechových cvičení, NC a ČE pak sice 

v rámci internetové podpory nabízejí i testy s poslechovými úlohami testové povahy 

(ANO/NE otázky či výběr z možností), jejich realizaci musí nicméně vždy zajistit sám učitel, 

což bývá zvláště v případě dialogů velmi nesnadné. 

Velkým problémem se zdá být také absence metodické příručky. Ačkoli Lída Holá už 

ke svým učebnicím na internetu zdarma poskytuje jakýsi manuál, jedná se spíše o souhrn 

doprovodných rozšiřujících aktivit, který nepřináší přesnější vysvětlení, jakou úlohu má podle 

autorky poslech ve výuce češtiny hrát, ani obecné rady, jak poslech náležitě realizovat. 

V úvodu manuálu se sice odkazuje k charakteristice poslechu na úrovni A2 vymezené v rámci 

SERR, nic konkrétnějšího ale neuvádí. Určité ideje lze nicméně ve všech případech 

vysledovat z podoby poslechových textů, jejich zasazení do kontextu dalšího učebního 

materiálu a z charakteru doprovodných cvičení.  

V případě BC se lze domnívat, že autoři spatřovali význam audio-materiálu především 

v jeho roli ilustrační; všechny namluvené texty lze zároveň v učebnici doslovně číst a všímat 

si přitom tučně zvýrazněných gramatických jevů, jež se dále probírají v návazných cvičeních, 

či typických frází užívaných v určitém kontextu. Je nanejvýš pravděpodobné, že sami autoři 

ve vlastních kurzech s audio-materiálem zacházejí mnohem složitěji, v samotné BC se ale až 



 
103 

 

na dvě diskutabilní
27

 výjimky žádná poslechová ani fonetická cvičení neobjevují, a lze tak 

tvrdit, že tato učebnice rozvoj schopnosti naslouchání zcela opomíjí.  

Také učebnice NC často vnímá audionahrávku jako způsob zaměření pozornosti žáka 

na určitý gramatický jev; jednotlivé lekce často začínají ozvučeným textem se zvýrazněnými 

pasážemi, na nějž nenavazují žádné úlohy, a zcela také chybějí fonetická cvičení. Často se zde 

navíc objevuje pokyn „Čtěte nebo poslouchejte“ dokazující, že prohlubování schopnosti 

vlastního naslouchání je pro autorku pouze vedlejší. V internetovém manuálu lze nicméně 

najít množství dodatečně vytvořených poslechových aktivit, jež původní čtená cvičení 

proměňují ve skutečné poslechové úlohy. 

Tato změna v autorčině přístupu se pak už jednoznačně projevuje v nové řadě učebnic 

ČE, v níž každý poslech doprovází úloha (v řadě případů lze na internetu najít i několik 

variací pro různě pokročilé žáky či pro žáky Slovany a Neslovany) a kde navíc 27 % 

audio-materiálu tvoří fonetická cvičení, jež jsou pravidelnou součástí každé lekce. 

3.8.3 Zastoupené typy poslechových úloh 

Jak už bylo řečeno, BC žádné poslechové úlohy v podstatě nenabízí. S některými 

jazykovými formami zdůrazněnými v poslechu se sice často dále pracuje v návazných 

gramatických cvičeních, lze ale předpokládat, že pro jejich zvládnutí využívají žáci spíše 

poskytnutý přepis, takže se o poslechová cvičení de facto nejedná. Propojení mezi 

jednotlivými cvičeními je tak především založeno na souvislosti formální, což je podle mého 

názoru v rozporu s úvodní tezí učebnice, podle níž BC metodicky vychází také 

z komunikativního přístupu. 

 Abych získala dostatečná data, zahrnula jsem do výzkumu učebnice NC i všechny 

rozšiřující úlohy nabízené na internetu, jinak bych totiž stejně jako v případě BC 46 % úloh 

nemohla hodnotit jako úlohy rozvíjející naslouchání. Při zohlednění těchto úloh je podíl 

jednotlivých typů poslechových úkolů následující: 41 % doplňovací cvičení, 12 % uspořádací 

úlohy, 10 % úlohy praktické, 10 % výběr z možností, 8 % otázky ANO/NE , 7 % shrnutí, 7 % 

lexiklně zaměřené úlohy a 5 % otevřené otázky. Aplikujeme-li na interpretaci těchto čísel 

závěry z kapitoly o typech poslechových úloh, ukáže se, že se jedná o poměry spíše 

nežádoucí. Naprostou většinu mají totiž úlohy zaměřené na doplňování vyslechnutých slov, 

tedy de facto úlohy rozvíjející pouze auditivní registraci. Úlohy spíše testového charakteru, 

které podle názoru odborníků žáky při rozvíjení schopnosti naslouchat dostatečně nevedou , 

                                                           
27 Jedná se o dvě doplňovací gramatická cvičení, jejichž správné řešení může následně žák vyslechnout na CD. 
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jsou pak celkově zastoupeny 18 %, takže lze tvrdit, že zbývá pouze 41 % úloh, jež snad 

žákům skutečně napomáhají zlepšovat se v naslouchání.  

 Zmíněné vážné nedostatky si autorka zřejmě do velké míry uvědomila, protože podíl 

typů úloh v učebnici ČE se výrazně proměnil následujícím způsobem: 32 % otevřené otázky, 

27 % uspořádací úlohy, 14 % doplňovací cvičení, 10 % ANO/NE otázky, 10 % výběr 

z možností, 7 % lexikálně zaměřené úlohy. Podíl méně efektivních, pro žáky nicméně stále 

atraktivních, úloh tedy klesl z předešlých 59 % na 34 %, a to především ve prospěch dnes 

silně doporučovaných otevřených otázek, jejichž prostřednictvím je nejsnáze možné postupně 

formovat žákův přístup k naslouchání. Ačkoli ani v této nejnovější učebnici se zatím 

neobjevily v cizině obvyklé další typy poslechových úloh a audio-materiál není ani využíván 

v dalších kontextech, jako je výuka slovní zásoby či gramatiky, lze obecně tvrdit, že poslechy 

realizované v ČE díky tematické sevřenosti učebnice daleko lépe zapadají do kontextu 

ostatních cvičení, a jsou tedy pro žáky nejspíš i atraktivnější. 

3.8.4 Charakteristika audio-materiálu 

Samotná kvalita provedení nahrávek je myslím dalším důkazem toho, jak 

nedostatečná je v ČR podpora vývoje učebnic a jejich komponent. Ačkoli ve všech případech 

byly zřejmě poslechové texty perfektně připraveny ve formě přesného scénáře, jejich hlasové 

realizace se zhostil velmi omezený počet mluvčích, kterými v případě učebnice BC navíc byli 

sami učitelé. To vedlo především k velmi nejednotnému provedení, co se rychlosti a přesnosti 

artikulace týče, k nevyrovnanému tempu řeči i v rámci promluvy konkrétního mluvčího, a 

v jednom případě pak dokonce k poskytování nežádoucího vzoru
28

.  

Celkově lze dále říct, že mluvčí ve všech nahrávkách se snaží o pečlivou výslovnost, 

která je nicméně místy na úkor realistického dojmu, neboť mluvčí soustředící se na perfektní 

výslovnost často nepřirozeně prodlužují dlouhé samohlásky, kladou důrazy na nepatřičná 

místa a celkově promluvu dělí na nepřirozeně krátké segmenty. Ačkoli tato charakteristika 

platí pro všechny učebnice, nahrávky v poslední z nich působí na posluchače podstatně 

věrohodněji, a to především díky rychlejšímu tempu řeči (118 slov za minutu v BC a 108 slov 

za minutu v NC versus 144 slov za minutu v ČE). K realistickému dojmu dále nepřispívá 

skutečnost, že mluvčí se přesně drží předem připraveného scénáře, a v jejich dialozích se tak 

neobjevují žádné znaky nepřipravenosti či v reálné komunikaci obvyklé skákání do řeči. 

                                                           
28 Poslechový text načetla nerodilá mluvčí, jež se vyznačuje výraznými sykavkami a silnou tendencí k měkčení. 
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Dalším zajímavým faktorem bylo sledování přístupu ke zprostředkování řeči cizinců, 

kteří ve všech sledovaných učebnicích vystupují. Ve všech případech byla jejich řeč 

pronesena rodilým Čechem bez snahy o nápodobu cizího akcentu, což považuji za rozumné. 

Na rozdíl od učebnic angličtiny mi ale chyběla prezentace odlišných dialektů užívaných 

v České republice; jakkoli na úrovni A2 jistě není nutné zacházet do podrobností, bylo by 

podle mého názoru žádoucí seznámit žáky alespoň pasivně s některými hlavními odlišnostmi 

dialektů na území Čech, Moravy a Slezska. Zatím jsou pro dosažení autentického dojmu ve 

všech učebnicích příležitostně využívané některé hovorové výrazy („no jo“, „fakt“,“ „holka“ 

apod.), často se ale nedaří dodržet náležitý registr, takže se v těsné blízkosti ocitají slova jako 

„míň“ a „lépe“ (BC) či „brácha“ a „Ondřej“ (ČE), nemluvě pak o problematické kombinaci 

spisovných koncovek a hovorových výrazů.  

V rámci sledování samotného audio-materiálu jsem se dále zaměřila na zvuky na 

pozadí. Ty se v BC nevyskytují vůbec, v učebnicích Lídy Holé pak občas (restaurace, ulice, 

vánoční koleda, zkreslení hlasu v telefonu) s tím, že v novější ČE jsou velmi realistické, 

zatímco v NC se pravděpodobně jedná o tentýž šum aplikovaný na všechny vhodné situace. 

Ačkoli se tedy i v tomto ohledu české učebnice od anglických liší zřejmě kvůli nedostatečným 

možnostem získání většího množství doprovodných zvuků, nepovažuji tento fakt osobně za 

nedostatek, a naopak si myslím, že vzhledem k ruchu ve třídě a technické nedokonalosti 

mnoha přehrávačů jsou „čisté“ audio-materiály často vhodnější.  

Posledním sledovaným aspektem náročnosti poslechů zaměřených na porozumění 

byla pak průměrná délka jednotlivých stop. Ta v případě BC činí 1,5 minuty, u NC 2,4 minuty 

a u ČE opět jen 1,5 minuty, což jsou hodnoty podobné těm naměřeným v  učebnicích 

angličtiny a odpovídající také standardům formulovaných v SERR.  

3.8.5 Metody, funkce a způsoby naslouchání rozvíjené v současných 

učebnicích češtiny 

Už sledování jazyka zadání odhaluje myslím dostatečně výrazný rozdíl v založení 

učebnice BC a učebnic Lídy Holé. Zatímco v prvním případě je zadání všech cvičení napsáno 

anglicky s českým překladem v závorce, NC a ČE už zprostředkovací jazyk využívají pouze 

k vysvětlení složitější gramatiky, nikoli v samotných úlohách. Lze tak usuzovat, že učebnice 

BC, jež zdůrazňuje formální stránku jazyka a často pracuje s drilovými úlohami, vychází 

spíše z metody gramaticko-překladové a audioorální, zatímco učebnice Lídy Holé se více blíží 

metodě přímé a komunikační. Rozdíl mezi nimi je nicméně i v tomto ohledu poměrně 
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výrazný; poslechy v NC jsou sice na rozdíl od BC zasazeny do určitého kontextu, ten je však 

zatím poměrně vágní (zpravidla je zprostředkován nadpisem jako například „Těžký den“, 

„Petr má filozofickou náladu“ apod.), zatímco v učebnici ČE je již jasně konkretizován 

(např. „Jarmila Nová často jezdí vlakem. Teď chce jet do Brna. Je u pokladny a kupuje si 

lístek na vlak.“), a plní tedy mnohem lépe svou funkci. 

 Způsoby ani funkce naslouchání nelze u učebnice BC dobře sledovat, u učebnic Lídy 

Holé se pak zdá, že zatímco ve starší NC převažoval poslech zaměřený analyticky, jak ostatně 

dokládají i zmíněné podíly jednotlivých typů cvičení, v novější učebnici jsou již oba způsoby 

naslouchání zastoupeny vyváženěji. V oblasti funkcí ale podle mých pozorování k velkým 

změnám nedošlo; převažuje poslech zaměřený věcně, poměrně často se pracuje s poslechem 

zážitkovým (v případě NC je po každé lekci zařazena písnička, ČE zase systematicky využívá 

komiks) a výjimečně také s poslechem zaměřeným prakticky. I v těchto novějších učebnicích 

tak v porovnání s angličtinou chybějí úlohy určené k rozvoji naslouchání kritického a 

empatického, což je nedostatek snadno odstranitelný, takže lze předpokládat, že si jej autorka 

zatím plně neuvědomuje. 

3.8.6 Stadia a strategie naslouchání 

Ačkoli v případě BC nemůže být o přípravném stadiu řeč, lze tvrdit, že všechny tři 

učebnice se pokoušejí žáky k poslechu motivovat, a to způsobem, který má z představených 

anglických učebnic nejblíže k New English File. Učebnicí BC procházejí hlavní postavy 

trochu nešťastně pojmenované podobně znějícími jmény Hanna a Hana či Honza a Juan, 

jejichž vzájemný vztah se postupně vyvíjí. Vedou spolu dialogy a zažívají drobné příhody 

podobně jako Eva a Petr v učebnici NC či Ája a Pája v jednotlivých dílech komiksu 

v učebnici ČE. Zatímco v BC jde ale o dialogy a epizody na sobě nezávislé a snadno 

předvídatelné, v učebnicích Lídy Holé se v rámci lekce objevují na sebe navazující příběhy, 

které mají velmi často také překvapivou a vtipnou pointu. Motivační efekt mohou 

v učebnicích Lídy Holé dále mít poslechy zážitkového rázu či některé poslechy týkající se pro 

výuku neobvyklých a přitom velmi populárních témat, jako je detektivní příběh či módní 

proměna.  

Pokud jde o personalizaci před vlastním poslechem, BC ani NC (až na jedinou 

výjimku) s tímto typem přípravy k naslouchání nepočítají, zatímco novější ČE jej praktikuje 

téměř vždy, a to formou otázek na osobní názor či zkušenost nebo komentářů ilustrativních 

fotografií. Podobné je to s další technikou přípravného stadia, tedy s předučováním slovní 
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zásoby. Ta se v případě BC a zpravidla také NC neuplatňuje, což souvisí se spíše ilustrativní 

funkcí poslechů v těchto učebnicích, zatímco v ČE se často využívá ve snaze zajistit, aby žák 

poslech s porozuměním realizoval teprve ve fázi, kdy skutečně má všechny předpoklady 

k samostatnému zvládnutí této úlohy. 

Pro stadium vlastního poslechu BC opět neposkytuje žádná doporučení a výsledně je 

neuvádí ani manuál ke zmiňovaným učebnicím Lídy Holé. V poznámkách k učebnici NC na 

internetu se nicméně občas objevuje doporučení poslouchat opakovaně s různými úlohami, 

přičemž první úkol má být snazší, což podle Holé zřejmě znamená úkol zaměřený na 

syntetický způsob naslouchání. V manuálu k ČE se žádné dílčí rady neobjevují, počítá se ale 

zjevně s tím, že učitel bude dodržovat zásady uvedené v manuálu k prvnímu dílu této řady 

učebnic, kde se naopak výslovně doporučuje poslech s porozuměním opakovat jen v případě 

neúspěchu při prvním vyslechnutí.  

V souvislosti s realizací naslouchání je třeba zmínit také vizuální podporu, jíž se 

žákovi v jednotlivých učebnicích dostává. Tu můžeme charakterizovat dvěma protichůdnými 

tendencemi; postupně klesá rozsah přesně přepsaného textu, a naopak stoupá množství 

obrázků a fotografií. Zatímco v BC se tedy jedná o samotný přepis bez grafické podpory, 

v NC jsou v něm alespoň častěji vynechány pasáže a objevují se tu obrázky především 

ilustrativního charakteru, v ČE se pak již s obrázky a fotografiemi zpravidla aktivně pracuje a 

přepis nahrávky se v těle učebnice objevuje jen občas.  

Ani stadium kontroly pochopitelně v BC realizováno není, NC počítá s ověřením 

správnosti porozumění opakovaným poslechem a ČE v souladu se svou větší snahou o 

uplatnění komunikativní metody především s porovnáním výsledků ve dvojici. Obě učebnice 

Lídy Holé obsahují přepis nahrávek a klíč, v případě ČE se ale obojí nachází v samostatné 

příloze, již žáci obvykle do hodin nenosí, což může následnou bližší práci s přepisem 

zbytečně komplikovat. 

Posledním srovnávaným aspektem je výuka poslechových strategií, tedy oblast, v níž 

české učebnice podle mého názoru za zahraničními nejvýrazněji zaostávají. Nejenže žádná 

z nich s výukou strategií explicitně nepracuje, neobjevila jsem ale ani žádný implicitní náznak 

snahy napomoci žákům obtíže poslechu kompenzovat. Jak bylo řečeno, pro nenásilnou výuku 

poslechových strategií se zdají nejvhodnější otevřené otázky, které mají v poslední učebnici 

ČE velký podíl, i v ní se ale zaměřují výhradně na věcné detaily, a potenciál rozvoje 

poslechových strategií tak spíše ignorují. 
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3.8.7 Porovnání konkrétní lekce z učebnic 

Také v případě učebnic češtiny jako cizího jazyka jsem se zaměřila na lekce 

prezentující téma orientace v prostoru, jejichž ukázky lze najít v příloze této práce. Vlastnímu 

srovnání předcházelo dotazování učitelů, jakou úlohu by při poslechu na toto téma se žáky na 

úrovni A2 upřednostnili. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že velká část (50 %) učitelů by 

upřednostnila práci s návodnými otázkami, pouze 25 % by zadalo zřejmě nejvhodnější 

praktickou úlohu a stejné procento zbylých učitelů by se zaměřilo na tradiční výběr 

z možností, ANO/NE otázky či doplňování do textu. Jak tyto názory korespondují 

s představou tvůrců učebnic, ukáží následující odstavce. 

Učebnice BC se tématu orientace věnuje už v závěru svého prvního dílu, přičemž lekci 

na toto téma jsou věnovány tři strany (136–8) menšího formátu. Lekce začíná poslechem, jenž 

obsahuje pět modelových minidialogů, pokračuje stranou věnovanou představení příslovcí 

směru, jež doplňují jednoduché šipky a malý obrázek dveří, a končí stranou s drobným a 

podle mé zkušenosti velmi nesrozumitelným plánkem, na jehož základě má žák dále doplnit 

vhodná příslovce směru do textu. Tato strana končí krátkým upozorněním na tři odlišné pády, 

jež čeština využívá v souvislosti s příslovci směru, což opět potvrzuje spíše teoreticky a 

formálně orientovaný způsob prezentace učiva.  

Nedochází tu tedy ke zdůraznění klíčových frází, neobjevují se tu žádné motivační 

prvky, poslech plní pouze ilustrativní roli a žák nedostává žádnou příležitost aktivně si 

podobný rozhovor vyzkoušet.  

 V učebnici NC pokrývá toto téma opět dvě strany (134–135), jež krom obligátních 

symbolů přinášejí také ilustrační kresbu, fotografii a velký kreslený plánek města. Lekce 

začíná poslechem dialogu tradičních protagonistů Petra a Evy, kteří hledají ulici, kde bydlí 

jejich kamarádka. Na poslech navazuje prezentace příslovcí směru s krátkou gramatickou 

informací a následně další dialog Evy a kamarádky, která se chce přesvědčit, že se očekávaní 

hosté neztratili. Na další straně žáci čtou krátký dialog neznámých osob a na základě plánku 

města domýšlejí, kterou budovu tazatelka hledá.  

 Takto pojatá lekce je mnohem lépe zasazena do kontextu, poskytuje více příležitostí 

k poslechu, který je navíc alespoň z 50 % doprovozen poslechovou úlohou, oživuje text 

obrázky a lépe motivuje žáky využitím krátkého příběhu na pokračování. Možnost aktivně si 

procvičit klíčové fráze je nicméně zmíněna až okrajově na internetu, epizoda Petra a Evy 

nijak blíže nezapadá do kontextu dalších lekcí a také plánek města zabírající téměř celou 

stranu je v lekci využit jen okrajově. 
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 Také ČE přináší lekci na téma orientace v prostoru na dvou stranách (32–33), jež krom 

textu obsahují jednoduchý plánek cesty na Karlštejn a příslušné symboly. I tentokrát začíná 

lekce poslechem rozhovoru; v tomto případě jde o dialog Lindy, jež se chystá na hrad, 

s Radimem, který jí radí cestu. Přepis rozhovoru tu vzhledem k povaze poslechových úloh 

není, hned vedle poslechového úkolu se ale nacházejí dvě bubliny obsahující základní fráze 

spojené s tímto tématem. Na dialog navazuje sekce Jazyk pod lupou, kde dochází k opakování 

již probrané slovní zásoby a kde je také umístěn odkaz na související cvičení v pracovním 

sešitě a anglický výklad související gramatiky v samostatné příloze. V následující úloze žáci 

nejdříve formou kontrolované aktivity doplní do textu vhodná slova, následně mají využít 

plánek k samostatnému dialogu. Polovina další strany se opět věnuje gramatice, druhá 

polovina pak opět vybízí k tvoření již složitějších vlastních dialogů podle naznačeného 

schématu.  

 Takto pojatá lekce má podle mého názoru oproti lekcím s týmž tématem ve dvou 

dalších učebnicích řadu výhod, z nichž hlavní vidím v mnohem důslednější provázanosti 

jednotlivých komponent i témat. Po vzoru zahraničních učebnic se tu pracuje s odkazy na jiné 

související didaktické materiály, což umožňuje větší autonomizaci výuky. V lekci předešlé se 

navíc žáci dozvěděli, že jeden z Lindiných kamarádů bydlí poblíž Karlštejna, a v lekci 

následující budou sledovat zážitky Lindy na hradě, takže učebnice pracuje i s velmi úzkou 

návazností tematickou. Ocenění si dále zaslouží zdůraznění podstatných frází bez nutnosti 

přepisu celého dialogu či samotný nápad využít pro toto téma konkrétní známé místo v České 

republice, a zahrnout tak do výuky nenápadně i něco z českých reálií. 

 Větší podíl gramatické složky, než na jaký jsme zvyklí z učebnic angličtiny, je podle 

mého názoru zcela adekvátní vlastnostem češtiny. Jako nepovedený bych naopak hodnotila 

plánek, jenž je v lekci využit jen jedinkrát a na němž je zobrazena jediná možná cesta, což 

neposkytuje žákům žádnou oporu k případné vlastní improvizaci. Z hlediska vlastního 

poslechu je pak samozřejmě nutné dodat, že pouze jedna úloha k dostatečnému představení 

tématu jen těžko postačí, takže by jistě bylo vhodné využít místo obsazené zbytečně velkým 

plánkem pro další dialog, v němž by Linda kupříkladu mohla na hradě hledat pokladnu.  

3.9 Stručná charakteristika dalších současných učebnic češtiny jako 

cizího jazyka na úrovni A2 

Jak vyplývá z mé zkušenosti i z dotazníkového šetření mezi lektory, většina pedagogů 

využívá při výuce krom hlavní učebnice i další materiály. V případě zaměření na gramatiku, 
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slovní zásobu či jiné řečové dovednosti si učitelé sice takové materiály obvykle vytvářejí 

sami, v případě výuky poslechu ale tuto možnost volí jen velmi malé procento lektorů (6 %), 

zatímco ostatní zpravidla využívají právě další učebnice dostupné na trhu. 

Pokusím se proto nyní představit dalších sedm titulů, jež byly lektory opakovaně 

zmiňovány. Nepůjde přitom o detailní rozbor, ale spíše o stručnou charakteristiku, krátké 

srovnání s důrazem na podstatné či překvapivé odlišnosti od ostatních učebnic a závěrečné 

zhodnocení. 

3.9.1 Communicative Czech – Elementary Czech (Rešková, 1995) 

Tato 20 let stará učebnice Ivany Reškové a Magdaleny Pintarové pro úroveň A sestává 

z 204 stran rozdělených na základě gramatiky i témat do 12 lekcí, které doprovází kazeta či 

CD s 68 minutami poslechového materiálu.  

Ačkoli v předmluvě se uvádí, že v nahrávkách bude prezentována „autentická, 

komunikativní čeština“, jejich provedení tomu zcela neodpovídá. Mluvčí zpravidla mluví 

velmi pomalu, přehnaně artikulují a velmi nadužívají ráz, takže jejich mluva působí 

nepřirozeně. V lekci věnované orientaci se pak například pracuje s jediným krátkým 

neozvučeným dialogem, na nějž navazují výhradně gramatická cvičení, což komunikační 

záměr učebnice opět nijak nepotvrzuje. Problémem je dále existence přepisu celého 

poslechového textu už v těle učebnice, takže následné úlohy rozvíjejí spíše schopnost čtení, 

což potvrzuje i jejich označení „otázky k textu“. Učebnice navíc využívá zastaralé reálie 

(aktéři posílají telegram, 5 000 Kč se považuje za přiměřený plat apod.), úlohy nejsou 

kontextově zapojené, fonetická cvičení se objevují jen v první lekci atd.  

Celkově tedy asi nepřekvapí, umístím-li tuto učebnici na pomyslné hodnotící škále níž 

než jí nejpodobnější BC. 

3.9.2 Czech for everyone (Rigerová, 2000) 

Tato učebnice má 189 stran menšího formátu a obsahuje osm lekcí na úrovni A. 

Každá z nich je uvedena textem, jehož znění lze zároveň vyslechnout na kazetě, a obsahuje 

vždy také jeden další poslech bez přepisu ve vlastní lekci, jejž doprovází i poslechová úloha. 

Ta zpravidla využívá jednoduchou grafickou podporu (formulář, rodinný strom, strana 

z diáře, obrázek) a spočívá v doplňování, opravování chyb, hledání rozdílů apod., tedy 

převážně v poslechu analytickém.  
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Poslech slouží i pro zapamatování slovní zásoby a zpočátku pro nácvik fonetiky 

včetně povedeného cvičení na doplnění diakritiky. Učebnice se dále pokouší motivovat žáka 

k naslouchání využitím ozvučených komiksů, které ale svou funkci dostatečně neplní, neboť 

text zobrazovaného příběhu je pod každým obrázkem opět napsán.  

Specifikem této učebnice je silná tendence organizovat proces výuky ve 

zprostředkovacím jazyce, což se projevuje nejen tím, že všechna cvičení jsou zadána 

anglicky, ale také tím, že přepisy nahrávek jsou vždy zároveň opatřeny překladem. 

Celkově jde podle mého názoru o učebnici zaměřenou spíše gramaticky, přesto zde již 

existuje omezené množství poslechových úloh, na něž také často navazují další aktivity. 

Na pomyslné škále mezi učebnicemi BC, NC a ČE bych ji proto řadila mezi první dvě. 

3.9.3 Do you want to speak Czech? (Remediosová, 2005) 

Tato rozsáhlá učebnice, prvně vydaná roku 2002, pokrývá učivo až do úrovně B1. 

Obsahuje proto 339 stran menšího formátu a celých 255 minut poslechového materiálu. Ten 

ale i podle předmluvy v samotné učebnici pouze „doprovází vlastní textový materiál“ (s. 4), a 

má tedy výhradně ilustrační funkci; není nijak kontextově zapojen, nenavazují na něj žádná 

poslechová cvičení a celý jeho obsah je vždy doslovně přepsán v samotném těle každé lekce. 

Lze tedy tvrdit, že tato učebnice nemá ambici rozvíjet u žáků schopnost naslouchání, což 

potvrzuje i seznam cílů ke každé lekci, kde se opakují výrazy „saying, telling, expresing, 

talking, using, asking, constructiong“, nikdy ale „understanding“. 

Také další pozorované aspekty vyznívají spíše v neprospěch této učebnice. Poslechy 

nejsou číslovány, takže je velmi obtížné je v rozsáhlém materiálu rychle najít (poslechu 

v 8. lekci, který se nachází na s. 181, tak například odpovídá 9. stopa na 3. CD), na jejich 

provedení se podílel pouze jeden muž a jedna žena (což vede k tomu, že dialogy mezi dvěma 

aktéry téhož pohlaví jsou pro posluchače velmi matoucí) a další materiály na uvedeném 

odkazu mluvtecesky.cz se zdají nedostupné.  

Na druhé straně poskytuje tato učebnice alespoň v úvodu také fonetická cvičení, 

systematicky pracuje s poslechovými drily a poskytuje mnohem větší zásobu audio-materiálu 

než ostatní učebnice (v případě tématu orientace se kupříkladu jedná o 3 strany ozvučeného 

textu), s nímž zkušený pedagog může nakládat tvůrčím způsobem. Nahrávky byly navíc 

vytvořeny profesionálními herci a ve své novější verzi z roku 2005 obsahuje už učebnice také 

jednoduché kontrolní otázky navazující na vyslechnutý text. Obecně lze také ocenit snahu o 

tematické řazení lekcí a zadávání úkolů výhradně v češtině.  
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Celkově bych tedy i v tomto případě řadila učebnici výše než BC, stále ale ne na 

úroveň učebnic Lídy Holé. 

3.9.4 Easy Czech Elementary (Štindl, 2008) 

Učebnice Easy Czech pro úroveň A, obsahuje 146 stran textového materiálu a 

65minutovou nahrávku. Jde o učebnici určenou převážně anglicky mluvícím studentům, což 

se projevuje nejen tím, že instrukce jsou psány ve zprostředkovacím jazyce, ale také u nás 

netradičním rozdělením každé stránky učebnice na poloviny.  

Na rozdíl od většiny ostatních učebnic nejsou poslechy v Easy Czech věnovány jen 

nácviku porozumění, ale objevují se tu i poslechy se zaměřením na gramatiku a fonetiku, a to 

v celé učebnici. Vlastní poslechové úlohy nejsou ještě dostatečně kontextově zapojeny a 

chybí většina aktivit doporučovaných pro jednotlivá stadia, jsou už ale doprovozeny velmi 

rozmanitými úkoly. Žáci mají krom tradičního doplňování, přiřazování či výběru z možností 

také možnost reagovat na vyslechnuté otázky podle sebe a především mnohem více než 

v předešlých učebnicích využívat praktické úlohy (poskládat nábytek v pokoji, chodit dle 

instrukcí, kreslit symboly do meteorologické mapy apod.). 

Celkově učebnice působí přehledněji a díky bohatým ilustracím také atraktivněji než 

učebnice předešlé a lze myslím tvrdit, že je skutečně zaměřena více komunikativně. Lekci o 

orientaci zahajuje kupříkladu vzorový dialog k přečtení se zvlášť zdůrazněnými klíčovými 

frázemi, dále se tu objevuje velká mapa, již žák využije k zakreslení cesty na základě 

informací z 6 vyslechnutých autenticky znějících dialogů bez přepisu, zakončuje se rolovou 

hrou.  

Ačkoli tedy i tato učebnice má ještě řadu dílčích nedostatků, umístila bych ji na své 

stupnici už o trochu níž než Češtinu expres. 

3.9.5 Česky, prosím II (Cvejnová, 2012) 

Nejnovější učebnicí na trhu je učebnice Česky, prosím II, která vyšla v roce 2012, 

sestává ze 44minutové nahrávky a 255 stran lekcí, což ji činí nejrozsáhlejší dostupnou 

učebnicí pro úroveň A2. Tato učebnice obsahuje 10 tematicky vymezených a dál 

systematicky dělených lekcí, jež všechny využívají krom poslechových úloh také fonetická 

cvičení a více se zaměřují rovněž na jazykové funkce a psaní.  

Podobně jako některé další dnešní učebnice (Communicative Czech, Do you want to 

speak Czech, New Czech Step by Step) má i tato samostatný pracovní sešit, jako první v něm 
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ale pracuje i s poslechem, který využívá jak některé materiály prezentované už v rámci 

učebnice, tak 24 poslechových úloh vycházejících z dalších 17 minut poslechového materiálu. 

Podobně chvályhodné je i zapojení poslechových úloh do většiny opakovacích testů na konci 

každé lekce, což je opět praxe, kterou žádná z učebnic pracujících s konceptem opakování 

(s částečnou výjimkou internetové podpory pro ČE) nevyužívá.  

Naopak negativně v porovnání s naprostou většinou jiných učebnic je třeba hodnotit, 

že některé nahrávky v této učebnici nelze dohledat v písemné podobě. Zatímco ty, které 

uvozují novou lekci, jsou přepsány v samotném těle učebnice a provází je zpravidla pokyn 

„Poslouchejte a pak čtěte“, výlučně poslechové úlohy v navazujících částech lekce písemně 

zaznamenány nejsou. V lekci věnované orientaci se tak například objevilo hned 11 dialogů, u 

9 z nich bylo ale možné číst text bezprostředně, což zčásti znehodnotilo na ně navazující 

úlohy, zbylé dvě naopak nebyly v písemné podobě k dispozici ani na konci učebnice.  

Samotné úlohy jsou zadány česky a nejčastěji se zaměřují na doplňování tabulek či 

odpovídání na otázky, které ale zpravidla sledují určitý konkrétní detail v nahrávce, takže lze 

tvrdit, že se opět jedná o úlohy zaměřené převážně na analytický, transakční způsob 

naslouchání. Poslechové úlohy jsou zpravidla samostatnou částí lekce, takže úžeji nesouvisejí 

s jejími dalšími částmi a zpravidla také samy postrádají úvodní kontextové zapojení i návazné 

aktivity.  

Zhodnotit tuto učebnici celkově není nijak snadné; na jedné straně je třeba ocenit 

zařazení poslechů i do doplňkových materiálů, na straně druhé je třeba poukázat na chabou 

grafiku, jednostranně zaměřené úlohy i na nepoměr mezi rozsahem učebnice a poslechového 

materiálu. Osobně bych volila umístění někde mezi New Czech Step by Step Lídy Holé a Easy 

Czech Ondřeje Štindla, toto řazení je ale opravdu jen orientační.  

3.9.6 Mluvme česky / Let’s Speak Czech – konverzace       

(Dobiáš, 2010) 

Poslední učebnicí na mém seznamu je specifická publikace Dalibora Dobiáše Let’s 

Speak Czech, která funguje jako samostatně použitelný doplněk stejnojmenné čítanky a 

gramatiky pro jazykovou úroveň A1. Let‘s Speak Czech tedy slouží výhradně k rozvoji 

mluvení a naslouchání, a to v rámci 40 lekcí doplněných o plných 192 minut poslechového 

materiálu. Ten je co do provedení kvalitní a v učebnici jej doprovází jak bohatě graficky 

vybavené poslechové úlohy ve vlastních lekcích, tak přehledně a dostatečně velkým písmem 

tištěný přepis na konci učebnice. 
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Také tato učebnice využívá nahrávky i k procvičení gramatiky a fonetiky, převažují 

nicméně úlohy zaměřené na poslech s porozuměním, který je tu navíc rozvíjen rovněž 

způsoby, jež ostatní učebnice opomíjejí. Velmi často se zde například pracuje s nasloucháním 

interakčním (úkoly typu „Dokonči větu“, „Reaguj na situaci“, „Oponuj“ apod.) a praktickým 

(velmi povedená je úloha, kdy žák kreslí podle instrukcí a následně vyslechne psychologa 

interpretujícího význam jeho kresby), nenápadně jsou zde využity i úlohy založené na 

substitučním drilu („Reaguj vhodným opozitem / modálním slovesem / otázkou“). Na rozdíl 

od ostatních učebnic se zde také implicitně pracuje se strategiemi; žák je často vyzván, aby 

před vlastním vyslechnutím nahrávky některé údaje odhadl, aby si během poslechu psal 

poznámky a s jejich pomocí následně slyšené rekonstruoval či aby po ukončení poslechu 

zhodnotil názor prezentovaný v nahrávce.  

Ačkoli se učebnice oficiálně zaměřuje na úrovně A1 a A2 a instrukce k jednotlivým 

úlohám poskytuje pro snazší pochopení česky i anglicky, slovní zásoba podle mé zkušenosti 

této úrovni příliš neodpovídá. To si snad zčásti uvědomuje sám autor, který doporučuje 

opakované naslouchání beze změny úkolu, měl by si toho ale být vědom také učitel, jenž musí 

žáky na poslech důkladněji připravit. Sama učebnice mu v tom bohužel žádnou oporu 

neposkytuje; jednotlivé poslechy jsou naopak zcela vytrženy z kontextu lekce a umístěny 

v samostatných blocích po pěticích, neexistují ani žádné následné aktivity.  

Ačkoli je těžké srovnávat tuto učebnici s ostatními vzhledem k jejímu specifickému 

zaměření, je myslím na místě ocenit její didaktičtější přístup k výuce naslouchání, jenž by měl 

být inspirací pro vývoj budoucích materiálů, a zařadit ji tedy prozatím na nejvyšší pomyslnou 

příčku. 

Můj osobní žebříček učebnic češtiny pro cizince posuzovaných z hlediska rozvíjení 

naslouchání by tedy celkově vypadal asi takto: Communicative Czech – Basic Czech – Czech 

for Everyone – Do you want to speak Czech? – New Czech Step by Step – Česky, prosím II – 

Čeština expres III – Easy Czech Elementary – Lets’s Speak Czech-konverzace. 

3.10 Závěry 

Navzdory tomu, že není vhodné vlastnosti rozsáhlého materiálu přehnaně 

generalizovat, přinesl myslím rozbor učebnic v této kapitole několik poměrně jasných závěrů, 

které lze shrnout i na obecné úrovni.  

Při srovnání starších a novějších učebnic češtiny jako cizího jazyka můžeme jasně 

sledovat, že jejich vývoj odpovídá obecnějšímu posunu v oblasti didaktiky cizích jazyků, jež 
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jednoznačně směřuje od jazyka ke komunikaci. Gramatické členění kapitol tak postupně 

ustupuje členění tematickému a poslech už není chápán jako exemplifikace gramatického 

jevu, ale jako pro úspěšnou komunikaci zásadní samostatná řečová dovednost. S tím úzce 

souvisí snížení výskytu přepisu textu v samotných lekcích a naopak zvýšení grafické podpory 

a množství i rozmanitosti poslechových úloh. Samotné nahrávky jsou navíc stále četnější a 

věrohodnější, jejich autoři vyslovují přirozeněji, plynuleji a více se blíží reálnému tempu.  

Při srovnání učebnic češtiny a angličtiny musíme ale naopak konstatovat, že česká 

produkce za tou světovou v mnoha podstatných aspektech stále zaostává, což může mít dvě 

hlavní příčiny. Skutečnost, že české učebnice zpravidla nedisponují ozvučenými slovníky, 

nepoužívají poslechový materiál v testech ani v pracovních sešitech, vůbec nepracují 

s videem ani neposkytují učiteli dostatečnou metodickou oporu, má podle mého názoru 

příčinu především v nedostatečné finanční podpoře vývoje tohoto typu materiálů. Další 

nedostatky jsou už ale spíše zapříčiněny nedostatečným obeznámením současných tvůrců 

učebnic se světovým vývojem v oblasti didaktiky cizích jazyků. Učebnice češtiny jako cizího 

jazyka tak zpravidla velmi nedostatečně využívají audio-materiál k jiným účelům, než je 

samotné naslouchání, neposkytují žákům dostatečnou studijní autonomii, úlohy v nich 

prezentované podceňují především přípravné a návazné stadium výuky poslechu, kritickou a 

empatickou funkci naslouchání a ve většině případů zcela rezignují na výuku jakýchkoli 

kompenzačních strategií.  

  



 
116 

 

4 PRAKTICKÁ ČÁST29  

Cílem poslední, praktické části této práce bude ukázat učitelům možnosti, jak vytvářet 

nové poslechové materiály, jejichž didaktické zpracování by bylo v lepší shodě s výše 

prezentovanými teoretickými i praktickými poznatky. 

4.1 Poslechové materiály pro výuku češtiny jako cizího jazyka  

K tomu jsou v první řadě potřebné vhodné zdroje. Ačkoli učebnice žádné odkazy na 

rádio, televizi, internet apod. zpravidla nenabízejí, existuje nepřeberné množství materiálu, 

jehož využití je velmi žádoucí, protože jde o materiál aktuální, narušuje obvyklý stereotyp 

poslechu CD k učebnici, umožňuje výrazně větší individualizaci výuky a usnadňuje nácvik 

některých poslechových strategií. 

4.1.1 Význam a vlastnosti poslechových materiálů 

Je proto žádoucí, aby pedagog rejstřík těchto zdrojů poslechových materiálů dobře 

znal, aby si byl vědom specifických vlastností jednotlivých typů takových materiálů a aby 

věděl, na základě jakých vlastností posuzovat jejich adekvátnost a kvalitu. Sledujeme-li 

požadavky SERR-A2 v této oblasti (2005, s. 110), jsou obvykle vyžadovány texty stručné, 

jednoduché, konkrétní, s frekventovanou slovní zásobou, jako jsou pokyny, hlášení, reklamy, 

předpovědi počasí apod. Hrdlička (Učební text, 1995, s. 44–50) pak dodává, že je žádoucí 

vybírat texty s vysokým motivačním potenciálem, tedy materiály tematicky rozmanité, 

přiměřené zájmům žáka, týkající se českého prostředí, humorné, od známých osobností a 

aktuální. O řadě dalších vlastností, jež jsou pro efektivní výuku naslouchání důležité, 

pojednávala už teoretická část této práce, zde tak jen zbývá zdůraznit názor samotných žáků, 

kteří podle dotazníku mají zájem především o materiál původní (88 %) a o poslech přinášející 

informace, které mohou využít ve svém každodenním životě (88 %). O něco menší podporu 

mají naopak mezi žáky některé materiály, které učitelé obvykle považují za nejatraktivnější, 

tedy například anekdoty (67 %) či zajímavosti o populárních osobnostech (27 %). Ze strany 

učitelů je pak největší poptávka po materiálech prezentujících české reálie, po úryvcích 

                                                           
29

 V poslední části této práce budu odkazovat na velké množství materiálů, s jejichž obsahem už ale nebudu dál 

pracovat. Bude-li se jednat o tento případ, umístím potřebné informace přímo do těla textu a nebudu je už 

opakovat v závěrečném soupisu prostudované literatury. 
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z beletrie a po materiálech demonstrujících praktické životní situace, jež učebnice zpravidla 

opomíjejí (na poště, vyřízení řidičského průkazu apod.). 

4.1.2 Dělení poslechových materiálů 

Pro zpřehlednění až nekonečně rozsáhlé nabídky můžeme ke klasifikaci poslechových 

materiálů využít různá hlediska a následně se vynasnažit, aby byly ve výuce zastoupeny 

všechny uvedené typy poslechových materiálů, a žáci tak měli příležitost vyzkoušet si 

rozmanité způsoby naslouchání.  

4.1.2.1 Původní x upravené materiály 

Ačkoli mnoho učitelů v dotazníku zdůrazňovalo především význam adekvátnosti 

poslechového materiálu, žáci mají velký zájem o poslechy původní, v čemž jim dává za 

pravdu i SERR; v Metodice přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt 

(Cvejnová, 2008, s. 52) se tak učitelům doporučuje využívat materiály převzaté z rozhlasu, 

televize, internetu atd., reálná hlášení v obchodech či dopravních prostředcích, ale také 

nahrávky dialogů vedených po telefonu či Skypu i samotnou promluvu vyučujícího přímo na 

hodině.  

 Ani zmiňovaná brožura nicméně samozřejmě nezapovídá využívání materiálů 

adaptovaných, jako jsou kazety, CD, DVD či multimediální podcasty k učebnicím, 

zjednodušené audioknihy, vysílání radia či televize určené cizincům apod. Velkou pokladnicí 

poslechových materiálů pro cizince je samozřejmě internet, při jeho užívání je ale na místě 

výjimečná ostražitost. Ačkoli se často jedná o audio- či video-materiály působící velmi 

atraktivně a sofistikovaně, většina z nich nabízí poslech spíše jen pro potřeby prezentace 

slovní zásoby a užitečných komunikačních frází
30

, častým nešvarem je také přehnané 

využívání zprostředkovacího jazyka
31

. 

Najít již připravené kvalitní adaptované materiály není proto snadné. Řadu zajímavých 

poslechů doplněných o cvičení nabízí na svých stránkách zdarma Lída Holá
32

, využít lze také 

                                                           
30

 Viz například tyto zdroje: http://old.lf3.cuni.cz/cestina/levels/l1.php,  http://czechprimer.org/words, 
http://www.loecsen.com/travel/0-es-67-2-45-curso-gratis-checo.html, http://www.101languages.net/czech/free-

czech-course/, http://www.triolinguale.eu/vocabruary.php?dcid=2, http://daav.net/test/ 
31

 Viz například tyto zdroje: http://catvusa.com/class/, https://www.youtube.com/watch?v=NvMLz4ywR10 
32

 Online na http://www.czechstepbystep.cz/studenti.html 
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materiály určené k přípravě na certifikované zkoušky
33

 či čtyři jednoduché testy společnosti 

Lingo
34

. 

V případě češtiny pro cizince tak máme ještě velmi daleko k rozsáhlé podpoře, jíž se 

na internetu dostává výuce poslechu velkých světových jazyků. Bylo by jistě nanejvýš 

žádoucí a přínosné pokusit se kupříkladu ve spolupráci se středními školami vytvořit sbírky 

poslechových materiálů podobné těm na webu Britské rady, BBC i na dalších webových  

stránkách, jako je například http://elllo.org/, kde může učitel vybírat poslechy podle jazykové 

úrovně žáka, tématu, nářečí, data, využívaného gramatického jevu apod., zatím se ale učitelé 

češtiny pro cizince musejí mnohem více než jejich kolegové v zahraničí spoléhat na vlastní 

schopnosti a invenci.  

4.1.2.2 Audio- x video-materiály 

 Jak lze očekávat, i v současnosti ve výuce poslechu jednoznačně převažuje využívání 

audio-materiálu, tedy zpravidla CD k učebnici, jímž disponuje téměř každý učitel a na něž 

jsou zvyklí i žáci, kterým v naprosté většině (93 %) vyhovuje. Podstatně méně učitelů naopak 

ve výuce pracuje s materiály vizuálními, a to zpravidla kvůli větší technické náročnosti, 

nedostatečnému vybavení či proto, že na trhu téměř chybí již didakticky zpracovaný vizuální 

materiál, který by mohli použít bez delších a složitějších příprav. To je jistě škoda, ukazuje to 

ale také, že učitelé češtiny chápou podstatu video-materiálu správným způsobem; nechtějí 

využívat video efektně, nýbrž efektivně, v souladu se zásadami vzešlými už v roce 1982 

z celosvětové konference o výchovném působení televize: „Sledování videa musí být 

integrováno do obecnějších pedagogických systémů a didakticko-metodologických struktur, 

protože didaktická média jsou plně přínosná jen tehdy, jsou-li organickou součástí 

komplexního edukačního procesu.“ (Maňák, 2003, s. 185) 

 Zájem o vizuální podporu při poslechu na straně žáků je podle mého dotazníku 

v dnešní době zcela jednoznačný; zatímco na žádném typu audio-materiálu nepanovala 

stoprocentní shoda, naprosto všichni projevili zájem o cokoli obsahující obraz, tedy o ukázky 

z filmů, o ukázky z televizní produkce i o výukové podcasty. Důvodem pro takový zájem není 

přitom jen touha po oživení výuky. Ačkoli ne všichni žáci jsou založení vizuálního (pouze 

66 % z nich uvádí, že se při poslechu CD pokoušejí představit si mluvčí či scénu), všichni se 

shodují, že možnost vidět obličej a tělo mluvící osoby stejně jako možnost další vizuální 

                                                           
33

 Online na http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=modelova-varianta-zkousky-z-ceskeho-

jazyka&hl=cs_CZ, http://trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz/?p=zkouska-nanecisto&hl=cs_CZ 
34

 Online na http://www.locallingo.com/czech/tests/listen1.html  
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podpory (mapa, graf, fotografie popisovaného) jim naslouchání výrazně usnadňuje. 

S názorem žáků přitom vesměs souhlasí i učitelé, kteří uznávají, že video je „autentičtější, 

přináší víc kontextu, dělá hodinu zajímavější, působí jako berlička“. 

 Chce-li tedy učitel tyto výhody využívat, nevystačí skutečně s omezeným rejstříkem 

adaptovaných video-materiálů, má ale k dispozici širokou paletu původních zdrojů: krom 

ukázek z filmů jsou to seriály, divadelní hry, počítačové hry, televizní pořady (sportovní 

přenosy, zprávy a reportáže, diskusní pořady a rozhovory, dokumenty, talk show, game show) 

či kratší video-materiály (reklamy, večerníčky, klipy a trailery). 

 Krom samotné poptávky ze strany žáků mluví ve prospěch využití podobných 

materiálů i řada odborníků. Zdůrazňuje se nejen funkce motivační (materiál je aktuální, 

zábavný, autentický – Harmer, 1991, s. 282), ale i skutečnost, že využití zraku při poslechu je 

ve většině životních situací přirozené (Buck, 2001, s. 123), umožňuje zapojení dalších 

kompenzačních strategií (žák může sledovat mimiku a gestiku, vyvozovat závěry ze stáří či 

vzhledu mluvčího apod.), vnáší do výuky mnoho nových informací týkajících se reálií a 

podstatně zpřehledňuje zvláště dialogy. Lze tedy shrnout, že vizuální podpora se zdá být 

přirozeným a efektivním způsobem prezentace poslechu zvláště na nižších jazykových 

úrovních a zvláště v případě naslouchání globálního. 

 Zároveň je však nutné připustit, že také využívání videa má svá nebezpečí a úskalí. 

Prakticky smýšlející učitelé ho v mém dotazníku spatřovali v tom, že při pozdějším odebrání 

vizuální podpory bude mít žák výraznější problémy s porozuměním a hrozí tak, že kupříkladu 

neuspěje u certifikovaných zkoušek, které poslech testují pouze s využitím CD. Podle mého 

názoru není vhodné zakládat výuku na nárocích zkoušek, ale je naopak žádoucí pokoušet se o 

co největší míru autenticity, jak byla v teoretické části definována prostřednictvím 

Widdowsona, tedy využívat video pro poslech dialogů, při vysvětlování českých tradic apod., 

a naopak zůstat u audio-materiálu v případě nácviku poslechu hlášení, zpráv na záznamníku, 

rozhlasového vysílání apod.  

Jako větší problém se tak jeví nebezpečí, že žák bude při sledování videa spíše vnímat 

vizuální stránku a nepovšimne si dostatečně přesné slovní zásoby, dikce či výslovnosti, na 

nichž by při poslechu CD více závisel. Výzkumy (Bostrom, 1997) alespoň ukazují, že byla-li 

slyšená a viděná informace v rozporu, žák více důvěřoval té viděné, což je jistě závěr pro 

nácvik naslouchání nežádoucí. Znamená to tedy, že je třeba vytvářet k video-poslechům 

úkoly, jejichž řešení nebude přímo záviset na zobrazované skutečnosti. Ideální přitom je volit 

úkol, který nevyžaduje časté sledování handoutu; má-li totiž žák kupříkladu vybírat ze 
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seznamu slov, bude se většinu času dívat spíš do papíru než na video, čímž se smysl 

přítomnosti vizuální podpory znehodnotí.  

Obecně lze dále zdůraznit, že povaha úlohy doprovázející video-materiál stejně jako 

volba jeho délky, náročnosti a dalších parametrů by měla těsně souviset s účelem naslouchání 

tomuto materiálu. Podle Bulejčíkové (2009, s. 83–93) tak může video kupříkladu sloužit jako 

motivace, exemplifikace, pro zajímavost a zábavu (cílem je tedy spíše oživení výuky než 

vlastní porozumění), pro dokreslení jiných aktivit (upevnění slovní zásoby, následnou 

nápodobu scénkou apod., jako inspirace k diskusi apod.) či pro usnadnění vlastního 

porozumění obsahu, jako v případě zpráv o počasí apod. Ještě detailnější pohled na funkce 

videa ve výuce přináší Kotková (2009, s. 105–108), která zmiňuje mimo jiné i význam videa 

beze zvuku, jež z hlediska poslechu může sloužit k efektivnímu rozvoji predikační 

kompenzační strategie. 

Při využívání videa pro rozvoj vlastního naslouchání lze využít všechny dříve zmíněné 

typy poslechových úloh, nabízejí se ale i nové možnosti. Predikční strategii můžeme 

nacvičovat i s využitím rychlého převíjení (o čem asi ukázka bude), vizuální složku lze použít 

k zpětné kontrole správnosti poslechu (nejdříve žák text pouze slyší, až při opakovaném 

poslechu také vidí) či k nejrůznějším hrám (jeden student slyší, jeden vidí, své vjemy 

porovnají a snaží se vystihnout podstatu nahrávky). Zajímavou možností je také práce 

s přepisem (scénářem). Žáci podle něj mohou scénu nejprve sami sehrát a pak porovnat 

s video-ukázkou, mohou jej dodatečně variovat a sehrát aktualizovanou verzi viděného apod.  

4.1.2.3 Monologické x dialogické materiály  

Jak bylo řečeno, SERR pro úroveň A2 zdůrazňuje především význam materiálů 

založených na rozhovorech. Ty se mohou soustředit na získání jednoduchých informací 

(dialog s lékařem, s prodavačkou), mohou ale také souviset spíše s mezilidskými vztahy a 

fatickou komunikační funkcí (nezávazný dialog s kamarádem či s kolegou), což přináší 

možnost rozvoje socioefektivních strategií.  

Dialogické texty není přitom nutné hledat pouze v nahrávkách rozhovorů dvou či více 

protagonistů, nýbrž je možné k nim využít samotné žáky. Mohou tak například ve skupinách 

nahrát dialogy, které bude poslouchat další skupina, nebo mohou pronést referáty, k nimž si 

připraví také kontrolní otázky pro publikum, apod.  
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4.1.3 Jednotlivé typy poslechových materiálů 

Nabízí se celá řada dalších hledisek členění poslechových materiálů, jako je rozsah, 

téma, styl, využití v hodině či pro domácí přípravu, původ (CD, internet) apod., jejich význam 

ale byl diskutován dříve nebo je pro výuku naslouchání méně podstatný. V dalších odstavcích 

se proto už zaměřím na konkrétní typy poslechových materiálů, jejich přednosti a slabiny, 

názory učitelů a žáků na ně, a bude-li to možné, také na konkrétní zdroje takových materiálů 

v případě češtiny pro cizince. 

4.1.3.1 Podcasty 

Na ose adaptovaný – původní se levému pólu nejvíce blíží CD přiložená k učebnicím, 

jimiž jsem se zabývala doposud, totéž místo by ale patřilo také video-podcastům. Výraz 

podcast nemá český ekvivalent; vznikl kombinací slov broadcast (vysílání) a iPod (tedy de 

facto moderní telefon) a označuje sadu doplňkových multimediálních souborů, jež si může 

uživatel dále prohlížet a přehrávat podle svých zájmů a časových možností. Moderní učebnice 

angličtiny tak bývají doplněny kombinací krátkých video-spotů a pracovních listů tematicky 

se vztahujících k probíranému učivu, které lze využít v samotném vyučování i v rámci domácí 

přípravy, a odkazy na podcasty na internetu samozřejmě také velmi často doplňují internetové 

jazykové kurzy. 

Ačkoli za úrovní podcastů, na nichž velká nakladatelství často spolupracují s BBC a 

dalšími významnými institucemi, zatím zaostáváme, také v češtině pro cizince už podobné 

projekty vznikly. Prvním z nich je Citizenship Language Pack for Migrants in Europe (tzv. 

L-Pack). V rámci mezinárodního evropského projektu s cílem pomoci sociálně slabým 

migrantům zorientovat se v nové zemi byly pod tímto názvem v 6 jazycích včetně češtiny 

vytvořeny sbírky krátkých videí zachycujících pro migranty podstatné situace z každodenního 

života. V případě češtiny se tak jedná o 60 spotů využívajících dialogy na témata , jako jsou 

cestování, ubytování, nákupy, zdraví, rodinné vztahy apod., jejichž cílem je připravit cizince 

na některé situace a dopomoci jim k získání jazykové úrovně A2.  

Všechna videa lze zhlédnout na YouTube
35

 a doplňující cvičení rozvíjející 

naslouchání, gramatiku, slovní zásobu i povědomí o českých reáliích jsou zdarma přístupná 

na stránce L-Packu
36

. Tento materiál je tedy poměrně komplexní a lze ho úspěšně využívat i 

                                                           
35

 Online na https://www.youtube.com/playlist?list=PL26CD8DB3D028B1EF 
36

 Online na http://www.l-pack.eu/?page_id=402&lang=cz 
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pro další žáky. Velmi pozitivní navíc je, že poslech s porozuměním zde má roli klíčovou, 

protože veškerá probíraná gramatika a slovní zásoba vychází právě ze zobrazených situací.  

Přesto nejsou podcasty L-Pack bohužel příkladem ideální praxe a učitel si při jejich 

užívání musí svůj postup dobře promyslet. Rozsah slovní zásoby, rychlost mluvy a především 

velmi nízká kvalita nahrávky i špatné výkony neprofesionálních herců totiž rozhodně 

neodpovídají potřebám jazykové úrovně A2. Doprovodná cvičení jsou navíc velmi 

stereotypní (jedná se výhradně o ANO/NE  otázky a výběr z možností), takže je žádoucí, aby 

učitel úkoly k poslechům upravoval či ještě lépe nově vytvářel.  

Další sbírku podcastů můžeme najít pod názvem Linguafilm na DVD z roku 2008, 

které doprovází učebnici Watch and learn (Čekalová, 2008), a je tedy zpoplatněné, na 

stránkách této učebnice
37

 lze nicméně sledovat alespoň ukázku. Také tentokrát se jedná o 

sbírku videí určenou primárně pro úroveň A2. Sestává ze 12 praktických scének ze života 

rodiny Holečkových, které se odehrávají kupříkladu v jazykové škole či v MHD, neobvykle 

ale i v půjčovně snowboardů, v internetové kavárně, v prodejně kočárků apod.   

Video lze sledovat s titulky a v učebnici ho doprovází vlastní přepis, přepis slov 

z dialogu v reprezentační formě, fonetická transkripce, překlad do 4 světových jazyků a 

praktické odkazy, vlastní poslechová cvičení nicméně chybí. Ačkoli kvalita nahrávek je 

výrazně vyšší než v předchozím případě a také herecké výkony jsou mnohem věrohodnější, 

právě chybějící doplňkový didaktický materiál, ne zcela vhodně zvolená témata a také 

skutečnost, že řeč postav je do videa vložená zpětně a s pohybem rtů často nekoresponduje, 

vedou k tomu, že ani tento materiál nelze označit za ideální.  

Posledním mně známým projektem využívajícím podcasty ve výuce češtiny pro 

cizince zhruba na úrovni A2 je soubor 92 krátkých scének z pracovního a 13 ze školního 

prostředí nahraný pro e-learning poskytovaný zdarma na webu Centra pro integraci cizinců
38

. 

Scénky jsou členěny nejen tematicky (pracovní pohovor, zdraví, pomůcky), ale často také 

funkčně (vyjádření názoru, ověření porozumění, omluva), což může učitelům rychlou 

orientaci v materiálu velmi usnadnit. Každá scénka je doplněna přepisem dialogu a několika 

cvičeními na rozvoj slovní zásoby, gramatiky a porozumění. I cvičení posledního typu musí 

nicméně být automaticky opravitelná, takže jsou využívány výhradně úlohy doplňovací a 

cvičení nabízející výběr z možností. Učitel by proto opět neměl materiál slepě přebírat, ale 

                                                           
37

 Online na http://www.linguafilm.com/preview.php 
38

 Online na http://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html 
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spíše se pokusit využít potenciál těchto dobře připravených, kvalitních a poměrně realisticky 

působících videí k vlastním účelům.  

4.1.3.2 Učitelem samostatně vytvořené materiály 

Jelikož nabídka materiálů k výuce naslouchání se stále nezdá dostatečná, uchylují se 

někteří učitelé k samostatné tvorbě, pro kterou používají diktafon či videokameru. Protože 

taková práce vyžaduje více času, úsilí, tvořivosti i technických dovedností, není těchto učitelů 

zatím mnoho, lze ale předpokládat, že v době chytrých mobilních telefonů budou rychle 

přibývat.  

Možnosti samostatné práce jsou opět nesmírně široké; v první řadě může učitel získat 

jinak nedostupnou nahrávku z každodenního života v ČR. Velmi užitečné proto je vybudovat 

si svou sbírku hlášení (o zpoždění na nádraží, o špatně zaparkovaném autě na plovárně, o 

zlevněném zboží v supermarketu apod.), ukázku zprávy v hlasové schránce, pokynů automatu 

kupříkladu při telefonování operátorovi, pokynů GPS při řízení, ukázku audioprůvodce 

poskytnutého v muzeu či při návštěvě významné české památky apod. Podle mých dotazníků 

je právě tento typ nahrávek mezi žáky velmi žádaný; často by jej chtělo poslouchat 90 % 

z nich. Také většina učitelů právě takový typ nahrávek v současných učebnicích češtiny 

nejvíc postrádá (výjimku tvoří snad jen učebnice Čeština pro život, jež je ale určena pro vyšší 

jazykové úrovně), málokterý je však ochoten pokusit se o sestavení vlastní sbírky („Nemám 

přístup”, „Neumím sehnat”, „Nemám zdroje”, „Příliš náročné”). 

Kameru či diktafon lze ve výuce využít i jinak; učitel může kupříkladu nahrát sám 

sebe či mluvčí ve svém okolí, aby tak ilustroval téma, které se v učebnicích opomíjí, nebo aby 

dodal některé aktivitě zdání větší vážnosti a oficiálnosti. Oblíbené je tak kupříkladu připravit 

předem formou nahrávky jednoduchý kvíz či tipovací soutěž, jejíž formát může být 

inspirován oblíbenými televizními hrami (Riskuj, Chcete být milionářem, IQ, AZ-kvíz apod.). 

Další možností je nahrávat žáky, kteří tak mohou svůj projev zpětně lépe hodnotit, což 

nenapomáhá jen při opravách chyb, ale v případě porovnání výkonu na začátku a konci kurzu 

často také k motivaci. Jsou-li k tomu žáci svolní, je rovněž možné vytvářet sbírky videí 

z hodin, umisťovat je do společného virtuálního prostoru a umožnit žákům srovnávat své 

výkony s dalšími, vyjadřovat se k práci kolegů atd. Z mé zkušenosti vyplývá, že ačkoli 

nahrávání může pro některé žáky být stresující, při správném pojetí se z něj stává spíše 

oživující událost, jejíž výsledek často obohatí žáky víc než profesionální videa, protože 

sledování sebe sama či spolužáků provází více emocí, a snadněji se tedy vrývá do paměti. 
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Potenciál vlastních videonahrávek je proto také vhodné využít pro zadávání domácích úkolů, 

v rámci nichž mohou studenti natočit například krátkou scénku z osobního života, pokusit se 

o interview apod.  

Specifickým typem neformálních nahrávek žáků je pak korpus mluvených projevů 

cizinců, s jehož pomocí lze žákům například anonymně ukázat typické chyby v mluvě cizinců 

s různým mateřským jazykem. 

4.1.3.3 Audioknihy 

Krom video-podcastů se na českém trhu začínají objevovat také audioknihy. Zvláště 

na vyšších jazykových úrovních lze využít čtení jednodušších původních textů (po registraci 

zdarma k získání např. na http://www.kralovstvimluvenehoslova.cz/), které zároveň 

seznamují žáky s českou kulturou. Někteří učitelé si v mém dotazníku postěžovali, že 

v nahrávkách v učebnicích většinou chybějí „úryvky z beletrie, básničky a písničky”, zároveň 

mají ale obavy, že slovní zásoba takových žánrů by byla pro žáky zbytečně náročná. Slovy 

Choděry je proto možné zdůraznit, že „pro zařazení uměleckých textů by měla být určující 

otázka, zda odpovídají stanoveným jazykovým cílům, kompetenci žáka a prostředkům dané 

výuky“. (Choděra, 2013, s. 146) 

Poslech vlastních českých audioknih mohou žákovi alespoň mírně usnadnit stránky 

nabízející vedle nahrávky k zpětnému pročtení původní text (http://ucsecesky.cz/) nebo lépe 

webové stránky, které krom textu poskytují také jednoduchý slovníček (http://www.czech-in-

prague.cz/index/podkasty/0-36). 

Lepším a pro žáky na nižších jazykových úrovních přístupnějším řešením se ale zdají 

být spíše adaptované audioknihy, které zachovávají text pouze po obsahové stránce a co do 

formální náročnosti se přizpůsobují rozmanitým jazykovým úrovním. Choděra považuje 

takové poslechové texty za dobrý kompromis mezi texty zcela původními a umělými 

(Choděra, 2013, s. 144), a tvrdí dokonce, že „hojný poslech autentického (…) přiměřeně 

složitého textu může do určité míry suplovat pobyt v cizojazyčném prostředí“. (c. d., 2013, 

s. 144) Lze dodat, že se také jedná o ideální zdroj materiálu pro domácí práci i o prostředek 

individualizace výuky, Snad proto si audioknihy oblíbili i žáci (o pravidelný poslech takového 

materiálu projevilo zájem 75 % z nich), naopak učitelé jejich potenciál ještě plně nevyužívají; 

svým žákům je nabízí jen necelá třetina učitelů, přičemž ostatní o existenci audioknih vědí, 

ale jejich opomíjení zpravidla vysvětlují nedostatkem času.  
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Na českém trhu je podle mých informací zatím k dostání 8 audioknih pro úrovně 

A1 - B2, z nichž většina pochází z edice Adaptovaná próza nakladatelství Kanzelsberger, na 

jejíž přípravě se často podílela také Lída Holá. Na úrovni A2 jsou k dispozici knihy Pražské 

legendy (Holá, 2011), Staré pověsti české a moravské (Holá, 2012) a Pohádky (Holá, 2013). 

Všechny krom zvukové stopy obsahují text, slovník ve 3 jazycích, ilustrace, fotografie a 

především doplňkové úlohy. Ty se krom slovní zásoby a gramatiky soustřeďují převážně na 

poslech s porozuměním, pro jehož nácvik jsou vyžity ANO/NE otázky, výběr z možností, 

úkoly přiřazující a seřazující, opravy chyb a výjimečně též otevřené otázky. Více než 

v učebnicích se zde také pracuje s úlohami uvozujícími poslech, které žákům umožňují 

diskutovat o svých dosavadních vědomostech či si ujasnit slovní zásobu, i s úlohami po 

poslechu, které zpravidla vyžadují variování slyšeného („Napiš jako dialog“, „Vymysli 

šťastný konec“, „Vyprávěj z pohledu jedné postavy“ apod.), v jednom případě ale také 

interpretaci či personalizaci.  

Celkově může tedy lektor na kvalitu adaptovaných knih spoléhat více než v případě 

video-podcastů, díky podařené volbě témat je může také dobře využít k prezentaci českých 

reálií, a paradoxně dokonce těžit ze skutečnosti, že na omezeném českém trhu se vydáním 

audioknih zabývá týž autorský tým, který píše učebnice, čímž dochází k těsnějšímu propojení 

co do témat i např. barevného kódování. I v případě audioknih má ale česká produkce co 

dohánět; anglická řada Pinguin Readers dokázala už zpřístupnit všechny klíčové tituly 

národní literatury (a to zpravidla na více úrovních zároveň), titul si lze volit podle zálib, věku, 

žánru, místa plánované dovolené apod., cvičení jsou rozmanitější, vzhled atraktivnější a 

mnohem těsnější je také propojení s internetem.  

4.1.3.4 Písně 

Ačkoli mnoho žáků i učitelů se zpívat stydí, naprostá většina z nich podle mých 

dotazníků písně ve výuce cizího jazyka vítá přinejmenším jako oživení či další zdroj poučení 

o českých reáliích. Podle Dobiáše (Písně ve výuce češtiny jako cizího jazyka, In: Krajiny 

češtiny, 2010, s. 58) jsou „přitažlivé svou estetickou stránkou a přímým začleněním do 

kultury společenství, (…) umožňují fixovat si jazyk počínaje výslovností, překonat ostych a 

získat pocit seberealizace”. Také podle odborníků mají písničky na výuku naslouchání dobrý 

vliv; díky rytmu je možné lépe si fixovat slovní zásobu (Hendrich, 1988, s. 353) a písně lze 

opět snadno využít i k individualizaci výuky (Wilson, 2008, s. 52).  
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Přesto je i v tomto případě třeba zodpovědně promýšlet volbu vhodné písně s ohledem 

na účel poslechu; je-li jím procvičení výslovnosti, nemělo by se jednat o píseň, v jejímž textu 

jsou přízvuky násilně posunuty za účelem vytvoření rýmu, je-li jím procvičení slovní zásoby, 

je třeba volit spíše z novějších, umělých písní, je-li jím příjemně strávená chvilka, mělo by jít 

o píseň s nenáročnou melodií atd.  

Vytvořit krátký handout k písni je poměrně snadné, takže většina učitelů má podle 

dotazníku vlastní sbírku a další materiály nehledá. Pro vlastní práci se nicméně lze inspirovat 

seznamem Dalibora Dobiáše prezentovaném ve zmíněném článku (učitelům zde doporučuje 

písně vhodné k procvičení určitého tématu či gramatického jevu a hodnotí je z hlediska 

náročnosti) či již didakticky zpracovanými písněmi v knize Na cestě za češtinou (Andrášová, 

2008) nebo pracovními listy české sekce James Cook Languages
39

 či Jany Slavíkové
40

. 

Samotných písní a textů k nim je na internetu nepřeberné množství, ve svém blogu z nich 

občas pro studenty-cizince vybírá a slovníkem je opatřuje učitelka Jana
41

.  

Krom těchto volně získatelných materiálů lze na trhu od roku 2013 sehnat knížku Jany 

Bartošové Zpívejte si česky, která přináší 12 písní využitelných při výuce na úrovni A. Ačkoli 

jsou primárně určeny k rozvoji výslovnosti, tvrdí autorka, že „písničky můžeme také využívat 

jako méně obvyklou formu poslechového cvičení”. (2013, s. 20) Každá z nich je totiž 

opatřena doplňkovým materiálem, který krom jiných úloh obsahuje i úkoly doplňovací a 

přiřazovací. Hlavním problémem této knížky tak zůstává skutečnost, že všechny zvolené 

písničky jsou lidové a povětšinou dětské, takže obsahují specifickou, ne příliš užitečnou 

slovní zásobu a jejich témata cizince zpravidla nezaujmou.  

4.1.3.5 Básně a říkanky 

Také poesie může díky svému rytmu výuku poslechu s porozuměním velmi obohatit. 

Učitelé mají často strach ji do svých hodin zařazovat, protože zpravidla obsahuje velmi 

náročnou slovní zásobu. To lze ale překonat výběrem kratších básní z moderní poesie, jíž 

často nesvazuje verš (oblíbený je například Gellner, Skácel, Jirous) nebo využitím básní 

psaných ve formě haiku či tanka.  

O něco častěji se výuce uplatňují odlehčené říkanky (od Žáčka či Frynty, limeriky 

v Přidalově překladu apod.), veršované anekdoty, jednoduché básničky sloužící jako přání či 

rozpočitadla, která lze s některými žáky použít i prakticky. Všechny spojuje velmi výrazný 
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rytmus, který usnadňuje zapamatování a často přináší velký požitek z recitace: „V dětském 

říkadle není rytmus příkrasou, nýbrž samou podstatou věci“. (Čapek, 1984, s. 92) Ačkoli 

mnoho učitelů se stydí takové texty žákům k poslechu předkládat, podle mé zkušenosti i 

dospělí žáci na říkanky skvěle reagují; baví je tleskat do rytmu, střídat se ve skupinách, 

recitovat s rozmanitou dikcí a rychlostí apod.  

4.1.3.6 Rozhlas 

Snadno dostupný, aktuální, kvalitní a rozmanitý materiál k poslechu poskytují beze 

sporu také rozhlasové stanice, v rámci jejichž vysílání se student navíc setká s českými 

reáliemi a často také s mnoha prvky nepřipraveného a neformálního mluvního projevu, který 

nicméně (alespoň na některých stanicích) zůstává převážně spisovný.  

Z vysílání rádií je ve shodě s nároky SERR vhodné zaměřit se na úrovni A2 zvláště na 

prakticky orientované vysílání, jako jsou zprávy, informace o počasí či o dopravní situaci. 

Mezi žáky i učiteli jsou dále oblíbené Minutové hry vysílané Českým rozhlasem
42

, jejichž 

témata, rozsah a slovní zásoba v některých případech dobře vyhovují potřebám jazykového 

vyučování. V rámci domácí přípravy může být někdy užitečné odkázat studenty na Radio 

Praha
43

, jež informuje o dění v České republice v 6 jazykových mutacích, motivaci pak jistě 

poslouží Simple Czech News44
, kde je možné vyslechnout některé zprávy ve zjednodušené 

podobě podle jazykové úrovně posluchače.  

4.1.3.7 Filmy, divadelní hry, televizní program 

Výuku lze dále aktualizovat, individualizovat, zpestřit a zlepšit využíváním poslechů 

obohacených o vizuální složku. Podrobnější zamyšlení nad dostupnými zdroji a možnostmi 

nakládání s nimi by vydalo na samostatnou diplomovou práci, zde je jen třeba připomenout, 

že zájem žáků o poslech ukázek z filmů apod. zatím výrazně převažuje nabídku učitelů; ti sice 

občas zapůjčují žákům domů české filmy s titulky (55 %), méně často ale již přinášejí do 

výuky krátké ukázky z her, televizních pořadů apod., které by samostatně vybírali a vytvářeli 

k nim pracovní listy (27 %).  

Je nepochybné, že také v této oblasti se učitelům nedostává dostatečné podpory. Na 

stránkách sborníků AUČCJ či časopisu Krajiny češtiny se sice objevují teoretické články 
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s radami a pokyny, rozsáhlejší příklady dobré praxe ale zatím chybějí. Alespoň drobnou 

výjimkou z tohoto tvrzení je článek Bulejčíkové (sborník AUČCJ, 2009, s. 83–93) s ukázkami 

poslechových aktivit doprovázejících scény z filmů Slavnosti Sněženek, Vesničko má 

středisková a Pelíšky a z večerníčků Krteček a Pat a Mat a materiály na webu katedry 

slovanských jazyků při americké Duke University
45

, které didakticky zpracovávají celý film 

Obecná škola a Lotrando a Zubejda.  

4.1.3.8 Bezprostřední mluva  

Podle mého dotazníku se zdá, že ne všichni učitelé (jen 60 %) si uvědomují, že 

nejbezpečnějším, pravděpodobně nejadekvátnějším a rozhodně nejdostupnějším zdrojem 

poslechu jsou osoby přítomné vyučování, tedy samotní učitelé, jejich žáci a případní hosté.  

Krom obvyklých pokynů řídících proces výuky si totiž učitel samozřejmě může 

připravit i rozsáhlejší vystoupení. Zpravidla jím bývá pouhé hlasité předčítání textu určeného 

k poslechu, což někteří učitelé dělají pravidelně, zatímco jiní jen v případě selhání techniky. 

Ve prospěch takového postupu mluví skutečnost, že žák je na řeč učitele zvyklý, a může se 

tak už plně soustředit na obsah řečeného (všichni žáci v mém dotazníku připustili , že tento 

aspekt zlepšuje úspěšnost jejich naslouchání), v jeho neprospěch pak logický důsledek této 

skutečnosti, totiž fakt, že žáci neuvyklí naslouchat různým mluvčím mohou mít v reálné 

komunikaci větší potíže. Zdá se také, že při přehnaném užívání může na žáky tento postup 

působit stereotypně; 44 % z nich alespoň v mém dotazníku uvedlo, že o takový způsob 

naslouchání zájem nemají.  

I v případě, že učitel preferuje využívání nahrávky, nabízí se pro jeho vystoupení řada  

jiných, zajímavějších možností, jako je krátká přednáška či výklad související s probíraným 

tématem, scénka či rozhovor s hostem (jenž v dnešní době může hodinu navštívit také 

virtuálně prostřednictvím Skype apod.), nedávná příhoda, anekdota, vyprávění, jak on a jeho 

rodina tráví typické české svátky atd. Ačkoli někteří učitelé namítají, že podobný poslech 

působí neprofesionálně, podle mé zkušenosti je často oblíbenější proto, že se tím řečené 

personalizuje a učitel se může mnohem snadněji přizpůsobit aktuálním potřebám žáků a 

situaci ve třídě, než to dokáže nahrávka.  

Z hlediska výuky poslechu má samozřejmě význam také mluva samotných žáků, kteří 

by si měli zvykat vzájemně si co nejvíce naslouchat (Wilson, 2008, s. 45). K tomu dochází 

logicky především v rámci komunikačně pojatých mluvních aktivit (žák se doptává partnera 
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na chybějící informace či jeho názory, kreslí obrázek dle jeho pokynů apod.), rolových her, 

při projektové výuce (skupinová práce kupříkladu na prezentaci projektu či scénce, které pak 

skupina představí ostatním), výuce řešením problémů (např. každý žák o sobě 3 minuty mluví 

a úkolem posluchačů je zjistit, co mají všichni společného) či při prezentaci samostatně 

vypracovaných referátů apod.  

Tyto aktivity jsou z hlediska naslouchání problematické v tom, že vzájemná 

komunikace dvou nerodilých mluvčích může vést k přenášení chyb spíše než 

k zdokonalování, i navzdory tomuto faktu je ale třeba připustit, že se jedná o autentickou 

komunikaci, v níž navíc komunikační partner zpravidla užívá snazší lexikum, eliminuje se 

stres a naopak narůstá motivace žáka, který má možnost pracovat s reálnými informacemi o 

svém kolegovi či vytvořit něco prakticky využitelného. 

Pedagogickým problémem bývá často také udržení rovnováhy mezi mluvčími, z nichž 

někteří mají tendenci v komunikační situaci dominovat, i osvojování si pravidel zdvořilé 

komunikace nicméně k výuce naslouchání nepochybně patří. 

Krom naslouchání osobám přítomným na lekci se pak žák samozřejmě učí i 

v každodenním kontaktu s rodilými mluvčími. Ten vyučující příliš ovlivnit nemůže, může se 

ale pokusit sám občas u takové výměny asistovat (jet společně na výlet, jít s žákem do 

restaurace apod.) nebo ji alespoň na dálku vyvolat (dát žákovi za úkol jít koupit něco bez 

použití angličtiny, navštívit divadelní představení apod.), a snažit se tak ve prospěch výuky 

využít i principy učení v životních souvislostech. (Maňák, 2003, s. 178) 

4.2 Příklady didaktického zpracování poslechových materiálů 

S výše charakterizovaným rejstříkem poslechových materiálů je dále třeba vhodně 

nakládat a vyvarovat se častých chyb při přípravě i realizaci poslechových úloh, které byly 

popsány v předchozí části této práce.  

Aby učitelé měli lepší představu, jak mohou nověji pojaté poslechové úlohy vypadat, 

přináší poslední kapitola této práce sbírku 18 poslechových lekcí pro žáky na úrovni A2, které 

by měly sloužit spíše jako vzorek možných postupů, a tedy jako inspirace pro vlastní tvorbu 

samotných učitelů. 



 
130 

 

4.2.1 Obecné informace 

Ačkoli mým cílem rozhodně není zavrhnout dosavadní úlohy v učebnicích, sestávají 

tyto nově navržené celky poslechových úloh především z prvků, které se podle mých 

poznatků v dosavadní výuce dostatečně nevyužívají. Více než v učebnicích se zde tedy 

záměrně pracuje se všemi výše popsanými poslechovými strategiemi a využívá se také větší 

rejstřík poslechových úloh včetně zcela opomíjeného volného diktátu a jazz chants. Další 

snahou bylo využít v úlohách všechny typy poslechu podle Fielda i všechny způsoby 

naslouchání podle Šebesty, zařadit poslechové lekce zaměřené na českou kulturu a reálie, jak 

si to v dotaznících přáli učitelé, a vytvořit úlohy využívající rozmanitý materiál s důrazem na 

vyváženost audio- a video-složky.  

 Ve většině případů byl využit materiál volně dostupný na internetu, který byl  

v některých případech mírně upraven (krácení, přidání pauz, vynechání slov) s použitím 

jednoduchých počítačových programů (ALO Audio Editor, WM Converter apod.). Některé 

lekce nicméně pracují s neobvyklými materiály, jež dosud neměly zvukovou podobu. 

V těchto případech lze využít podomácku vytvořené nahrávky, jež jsou součástí této práce. 

Ačkoli jejich kvalita bohužel odpovídá podmínkám vzniku, žáci s nimi dokázali úspěšně 

pracovat, což potvrzuje, že v dnešní době není nijak náročné využívat při výuce také diktafon 

či kameru.  

Celkově se tak jedná o lekce, které fungují spíše jako exemplifikace jednotlivých typů 

úloh, což nicméně neznamená, že tyto vzorové lekce nelze v praxi použít. Aby jejich využití 

bylo pro učitele naopak snazší, byly některé lekce navrženy na základě obsahu učebnice 

Čeština expres III od Lídy Holé. Ke každé ze sedmi lekcí v této učebnici tak patří jeden nový 

poslechový celek, jenž umožňuje opakování či rozšiřování v ní probírané gramatiky a slovní 

zásoby a především nový pohled na probírané téma. Informace o propojitelnosti s lekcemi lze 

najít hned u názvu poslechových lekcí, které jsou jinak řazeny abecedně.  

 Všechny prezentované lekce prošly jednorázovou pilotáží, jež se uskutečnila buď na 

mých kurzech češtiny v Santiagu de Compostela, nebo v České republice na kurzech mých 

kolegů. Na základě výsledků a připomínek byly lekce následně upravovány, což nicméně 

neznamená, že je nyní možné využívat je zcela bez úprav. Zůstává na učiteli, aby uvážil 

podmínky, v nichž vyučuje (skupiny či jednotlivci, technické vybavení) stejně jako 

schopnosti (zde se zvláště liší studenti Slované a Neslované) a vlastnosti (hravější, 

kreativnější či vážnější) svých žáků a na základě těchto závěrů poslechové úlohy vhodně 

upravil. Faktem také zůstává, že cílem tvorby těchto úloh bylo poskytnout co nejvíce příkladů 
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rozmanitých úloh, což nemusí nutně korespondovat např. s povahou zážitkového naslouchání, 

u nějž je obecně vhodné zadávat méně úloh a nechat žáky si poslech spíše prožít.  

4.2.2 Vlastní poslechové lekce 

Každá jednotlivá lekce obsahuje nejdřív obecnou charakteristiku, v rámci níž je 

podtržením zvýrazněno, které zde využité prvky jsou nejpodstatnější či z didaktického 

hlediska zvláště zajímavé. Po obecném zařazení následuje charakteristika praktická (potřebné 

pomůcky a trvání lekce) a dále už přesný popis průběhu lekce. Ten je psán zjednodušeným, 

žákům na úrovni A2 přístupným, jazykem, organizační pokyny pro učitele jsou pak uvedeny 

kurzivou v závorce.  

K pokynům pro průběh lekce je dále třeba dodat, že dělení na stadium 

předposlechové, stadium vlastního naslouchání a stadium po poslechu zohledňuje ústřední 

úlohu, nějaká forma poslechu je však zpravidla přítomna ve všech stadiích těchto lekcí. 

Neobvyklé dále je, že ve stadiu vlastního naslouchání není vždy upřednostněno naslouchání 

syntetické, jak tomu bylo ve zkoumaných učebnicích, ale někdy se dříve objevuje naopak 

poslech analytický. 

Na konci každé lekce se nachází komentář, který někdy nabízí doporučení pro 

realizaci obdobných úloh a dále shrnuje zkušenosti s lekcí z praxe. Ty jsou veskrze pozitivní 

z toho důvodu, že negativní reakce vedly zpravidla k přepracování navrhovaných úloh, takže 

by jejich obsah už nebyl relevantní.  

Zbývá jen podotknout, že pro osm poslechových úloh byly vytvořeny samostatné 

pracovní listy, které jsou rovněž součástí této práce a lze je najít v příloze. Pět dalších úloh 

pracuje s jednotlivými vizuálními prvky (fotografie, formulář), jež jsou rovněž obsaženy 

v příloze, zbylé lekce doprovodný materiál záměrně nemají, aby byli žáci naopak nuceni 

poslouchat více také pokyny učitele.  

4.2.2.1 BAJKA 

Cíl: žák se naučí využít konektory k usnadnění porozumění textu, trénuje porozumění příběhu  

Typ naslouchání: syntetické – naslouchání ději, analytické – detailní naslouchání, 

naslouchání formě, naslouchání transakční i interakční 

Funkce naslouchání: věcné, kritické, zážitkové 

Strategie: predikce, jazykové 

Materiál: audio  
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Typ úlohy: doplňovací, volný diktát, alternační, přiřazovací 

Pomůcky: přehrávač, pracovní list (v příloze této práce), papíry pro žáky 

Trvání: 30 minut 

Stadia naslouchání: 

 

Před poslechem 

1. Co znamená bajka? Co je pro ni typické? (krátká společná diskuse) 

2. Čtěte slova v seznamu. Jaká slova to jsou? Rozumíte jim? (Učitel s žáky projde 

spojovací výrazy, případně okomentuje rozdělení do kategorií podle vztahu, který tyto 

výrazy vyjadřují.) 

3. Znáte bajku o vráně, lišce a sýru? Čtěte text a doplňte slova ze cvičení 2. (Učitel nechá 

žáky samostatně pracovat, pak pustí pro kontrolu nahrávku 01. Protože jde pouze o 

jedno z možných správných znění, zeptá se následně žáků, zda mají někde jiné řešení a 

jeho správnost potvrdí.) 

 

Během poslechu 

1. Poslouchejte další bajku a tipujte, jak končí věty. Potom poslouchejte dál a 

kontrolujte. (Učitel pustí nahrávku 02, nebo čte text, zastaví po spojce ve vyznačené 

mezeře a nechá žáky tipovat, jak bude věta pokračovat, následně nahrávku pustí dál. 

Cílem přitom není uhádnout přesné znění, ale jen smysluplné dokončení věty.) 

„Jsem malá a slabá,“ říkala myš. „Potřebuju si najít silného přítele!“ A tak 

(PAUZA) se skamarádila s kočkou. Ale (PAUZA) přišel pes a kočku zahnal. 

 „Pes je silnější,“ řekla si myš a skamarádila se s ním. I když pes byl opravdu 

silný (PAUZA), objevil se medvěd a psa zahnal.   

Medvěd je silnější,“ řekla si myš a (PAUZA) skamarádila se s ním. Jenže 

(PAUZA) přišel lev a medvěda zahnal.  

2. Poslouchejte pokračování bajky a pište co nejpřesněji. (Učitel využívá volný diktát: 

pustí nahrávku 03 nebo diktuje žákům text přirozeným tempem. Při prvním čtení žáci 

jen poslouchají a učitel čte text plynule, při druhém plynulém čtení si žáci dělají 

poznámky, napotřetí pak učitel čte text přirozenou rychlostí, ale dělá pauzy na konci 

vět.) Pak porovnejte své verze a napište jednu ideální verzi. (Žáci pracují ve skupině, 

následně si skupiny mohou texty vyměnit a vzájemně opravit, nebo může učitel rozdat 

či promítnout původní text.) 
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„Lev je silnější,“ řekla si myš a skamarádila se s ním. Ale vtom se ozvala rána 

z pušky a lev utekl.      

„Lovec je silnější,“ řekla si myš a skamarádila se s lovcem. Ten ji dal do kapsy a 

vzal ji s sebou domů. 

3. Co se asi stane teď? Diskutujte a napište to. Čtěte kolegům. Která verze se vám nejvíc 

líbí? (rychlá diskuse na plénu)  

4. Poslouchejte. Která verze byla nejpřesnější? (Učitel pustí nahrávku 04.) 

 

Po poslechu 

1. Taky se bojíte myší? Čeho se ještě bojíte? (diskuse ve dvojicích) 

2. Znáte nějakou další bajku? Jak se jmenuje? O čem je? Napište ji a ilustrujte. (Žáci ve 

skupinách krátce shrnou děj jiné bajky, na zvláštní papíry přidají název a obrázek. 

Učitel pak bajky čte a třída společně hledá správný název a ilustraci k  textu – učitel 

předtím může přidat pár vlastních, aby výběr ztížil.) 

 

Komentář: Oba stěžejní úkoly této poslechové lekce jsou neobvyklé, a dělají proto žákům 

zpočátku potíže. Je proto zvláště důležité nepodcenit přípravu, žáky dostatečně chválit, nechat 

si na úkoly dostatek času a ideálně je v příští hodině ve variované podobě opakovat. 

 

Zdroje: audio přiložené k této práci 

První text vznikl zjednodušením známé Ezopovy bajky, druhý text úpravou kapitoly z knihy: 

ŽÁČEK, Jiří. Bajky: bajky, skorobajky a vzdorobajky. Praha: Šulc a spol., 2004.  

4.2.2.2 Lekce 2: BOB A BOBEK 

Cíl: žák se seznámí s dalším aspektem české kultury, pracuje s původním poslechovým 

textem, procvičí si dialog zákazníka a číšníka 

Typ naslouchání: syntetické – naslouchání ději, naslouchání pro základní pochopení, 

analytické – konverzační naslouchání, naslouchání transakční i interakční 

Funkce naslouchání: věcné, kritické, zážitkové 

Strategie: predikce 

Materiál: video  

Typ úlohy: doplňovací, uspořádací, otevřená otázka 

Pomůcky: počítač, pracovní list (v příloze této práce) 

Trvání: 45 minut 

Stadia naslouchání: 
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Před poslechem 

1. Co znamená večerníček? (společná diskuse) 

2. Spojte obrázky a jména populárních českých večerníčků. (Učitel může jména 

večerníčků nadiktovat – zvlášť u jmen může jít o dobrý trénink fonetické registrace. 

Vhodnější je pracovat ve skupinách, protože někteří žáci pravděpodobně české 

večerníčky nebudou znát. Učitel by měl žáky povzbudit, aby případně tipovali.) Který 

večerníček znáte? Jaký je hlavní hrdina? Znáte další české večerníčky? (diskuse ve 

skupinách) 

 

Během poslechu 

1. Budeme poslouchat večerníček Bob a Bobek v restauraci. Doplňte repliky do bublin.  

(Učitel pustí video od 1:00 do 4:56, cílem je tentokrát zachytit co nejpřesnější znění, 

kontrola, případně opakování.)  

2. Poslouchejte ještě jednou a seřaďte věty. (Učitel dá žákům dost času si věty přečíst 

předem.) 

3. Jaký má asi Bob nápad? (společná diskuse) Dívejte se – tipovali jste dobře? (Učitel 

pustí video 4:56–6:10.) Myslíte, že je to dobrý nápad? Proč?  

 

Po poslechu 

1. Nakreslete společně k videu krátký komiks. Pak seřaďte obrázky v komiksu druhé 

skupiny a vyprávějte historku. (Učitel žáky rozdělí do skupin, v těch každý nakreslí 

jeden dílek komiksu, vedlejší skupina komiks chronologicky seřadí a každý žák popíše 

některý obrázek.) 

2. Tady je seznam dalších českých večerníčků. Vyberte si jeden český večerníček, 

podívejte se na YouTube na 1 epizodu a napište, o čem to bylo. (Učitel s pomocí žáků 

může jednotlivé večerníčky krátce okomentovat, může jim ukázat, jak nejsnáze je na 

internetu dohledat, případně rozdělit různé večerníčky mezi žáky.) 

 

Komentář: Žáky tento poslech velmi bavil a velmi uvítali také individualizovaný domácí 

úkol, s jehož vyřešením si mnozí dali mimořádnou práci. 

 

Zdroje: video dostupné online na https://www.youtube.com/watch?v=C9irlZNrwrA 
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4.2.2.3 ČESKÁ POEZIE 

Cíl: žáci se seznámí s ukázkami z české klasické literatury, posílí se jejich vztah k ní 

Typ naslouchání: syntetické – selektivní naslouchání, naslouchání formě, analytické – 

neurčité naslouchání, naslouchání transakční  

Funkce naslouchání: věcné, kritické, zážitkové 

Strategie: jazykové 

Materiál: audio 

Typ úlohy: přiřazovací, lexikální, otevřené otázky, hledání chyb, praktické 

Pomůcky: pastelky či alespoň tužky, přepis poslední básně (v příloze této práce) 

Trvání: 60 minut 

Stadia naslouchání: 

 

Před poslechem 

1. Máte rádi poezii? Kdy čtete básně? Napsali jste někdy báseň? O čem byla? (diskuse ve 

skupině) 

2. Autoři básní se jmenují Vítězslav Nezval, Bohuslav Reynek a Jan Skácel. Znáte 

někoho? (Učitel může básníky krátce představit.) 

 

Během poslechu 

1. Poslechněte si tři krátké básně a zkuste je přiřadit k titulu. (Učitel napíše na tabuli 

názvy básní, pustí všechny básně – nahrávka z internetu a audio 05, 06 – jen jednou, 

bez přerušování.) 

Blázen 

Praha s prsty deště  

Vteřina v lednu 

2. Poslechněte si znovu báseň Vteřina v lednu od Jana Skácela. Jakou má náladu? Co 

znamená přirovnání „křehký jako skořápka“? Znáte nějaká frekventovaná přirovnání? 

(Učitel může žákům nadiktovat několik adjektiv a nechat je odhadovat, s jakým 

substantivem se v češtině v přirovnání pojí, popřípadě vypsat do dvou sloupců 

substantiva a adjektiva a nechat žáky spojovat: hloupý jako, chytrý jako, líný jako, 

pilný jako atd.) 
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3. Poslechněte si znovu kus básně Blázen od Bohuslava Reynka a napište alespoň 3 

slova, kterým nerozumíte. (Učitel následně slova vysvětlí.) Poslouchejte ještě jednou a 

odpovězte: Co můžete říct o básníkovi? Co můžete říct o psech?  

4. Poslechněte si znovu kus básně Praha s prsty deště od Vítězslava Nezvala a 

odpovězte: 

Která místa z Prahy používá v textu? Má rád Prahu? 

Poslouchejte ještě jednou a opravte chyby v básni. (Učitel rozdá žákům text, který je 

součástí přílohy této práce.) 

 

Po poslechu 

1. Nakreslete ilustraci k 1 básni. Budou kolegové vědět, která báseň to je? Udělejte 

minivýstavu. (Učitel obrázky vybere, ukáže je všem a třída se bude snažit přiřadit 

odpovídající obrázek k básni. Autor to odsouhlasí a vzniknou 3 cykly obrázků, které si 

všichni mohou chvilku volně prohlédnout, na podkreslení lze použít hudbu.) 

2. Která báseň se vám nejvíc líbila? (Učitel vyzve žáky, aby o tom ve skupině diskutovali 

a dali básním 1–5 bodů. Po sečtení bodů za básně se ukáže oblíbený autor třídy. 

Učitel o něm může prozradit víc, dát žákům za úkol vyhledat si doma jiné jeho básně a 

vybrat 1 hezkou nebo s jeho tvorbou pracovat i v dalších hodinách.) 

 

Komentář: Zvládnutím tak náročných textů se posílilo sebevědomí žáků, kteří před lekcí 

měli strach, že poesie v cizím jazyce bude nad jejich jazykové možnosti.  

 

Zdroje: krácená verze básní Otvírám do tmy a Praha s prsty deště se nacházejí v audio-

příloze této práce, báseň Vteřina v lednu je dostupná online na https://www.youtube.com/watc

h?v= v31SH-liDto, od 0:10 

4.2.2.4 INTEGRACE 

Cíl: žák porozumí informacím, které využije v každodenním životě 

Typ naslouchání: syntetické – naslouchání pro základní pochopení, naslouchání transakční, 

interakční 

Funkce naslouchání: věcné, kritické 

Strategie: neverbální komunikace 

Materiál: video 
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Typ úlohy: otevřené otázky, diktát 

Pomůcky: počítač 

Trvání: 60 minut 

Stadia naslouchání: 

 

Před poslechem 

1. Máte někdy problémy, když chcete mluvit česky s Čechy? (krátká společná diskuse) 

2. Budeme se dívat na krátká videa od Centra pro integraci cizinců. Znáte tuhle 

organizaci? (Učitel může studentům CIC krátce představit, ukázat webové stránky, 

vysvětlit podstatu činnosti.) Co znamená integrace?  

 

Během poslechu  

1. Tady jsou tři videa, kde mluví Čech s cizincem, ale dělá něco špatně. Odpovězte na 

otázky: Kde jsou? Co dělá Čech špatně? Znáte tenhle problém? (Učitel nadiktuje 

žákům otázky, pustí videa, případně zopakuje, nechá žáky nejdřív shrnout ve dvojicích 

či diskusních skupinách, následuje společná diskuse. Téma je citlivé, takže je třeba 

každému dát prostor, aby vyjádřil svůj názor.) 

2. Diskutujte ve skupinách a napište seznam rad pro Čechy, co dělat a nedělat 

v komunikaci s cizinci. (Skupiny následně svůj seznam čtou, žáci z jiných skupin se 

k němu vyjadřují, učitel sepíše jejich postřehy na tabuli a následně může nechat žáky 

hlasovat, kterých 5 rad je nejdůležitějších.) 

3. Často je problém, že Češi neznají cizince a nevědí, jak dobře komunikovat. Je proto 

dobré organizovat aktivity, kde jsou Češi a cizinci dohromady. Organizace Slovo 21 

udělala speciální projekt. Tohle je spot z jejich reklamy. Dívejte se a odpovězte: Jak se 

projekt jmenuje? Co budou Češi a cizinci dělat? Kdy to bude? (Učitel nadiktuje žákům 

otázky, pustí jim opakovaně reklamní spot a nechá je dívat se na druhé video. Po 

společné kontrole může žákům vysvětlit, že tahle akce se koná každý rok, takže se 

můžou zapojit i oni.) 

4. Tady je video, kde můžete vidět jednu schůzku české rodiny (Machovi) a cizinců. 

Poslouchejte a odpovězte: Odkud jsou cizinci? Jaká je profese pána? Na co se těší paní 

Machová? (Učitel nadiktuje otázky, pustí třetí nahrávku 0:08–0:37, žáci jen 

poslouchají.) 



 
138 

 

5. Představte si, že jdete na oběd do české rodiny. Co je dobré dělat? Co není dobré 

dělat? (Společná diskuse, učitel může zdůraznit, že je důležité přijít včas, že je vhodné 

přinést dárek a jaký, že si hosté zouvají boty, že by neměli odmítat jídlo či se zdržovat 

příliš dlouho apod.) 

6. Dívejte se na video a odpovězte: Jaké jídlo vaří paní Machová? Jaký dárek přinesla 

Tajka a její tatínek? Co dělají před jídlem? Líbila se jim ta akce? (Učitel nadiktuje 

otázky, pustí nahrávku 0:56–2:36, tentokrát se žáci mohou dívat, lze případně zakrýt 

titulky.) 

 

Po poslechu 

1. Líbí se vám tahle idea? Chcete taky jít na oběd s českou rodinou? (diskuse ve 

dvojicích, pak všichni společně) 

2. Máte jiný nápad na akci pro Čechy a cizince? Udělejte fiktivní reklamní spot pro vaši 

akci! (Učitel rozdělí žáky do skupin, ti nejdřív diskutují o vhodném námětu a pak 

s pomocí kamery v mobilu svůj spot natočí.) 

3. Dívejte se na spot kolegů. Myslíte, že je to dobrý nápad? Který nápad je nejlepší?  

(Učitel uspořádá tajné hlasování.) Zkusíme ho realizovat? 

 

Komentář: Učitelé i žáci považovali toto téma za velmi zajímavé; mnozí sami zdůrazňovali, 

že se jich bezprostředně dotýká, a projevili velký zájem o další podobné informace.  

 

Zdroje: tři krátká videa od CIC jsou dostupná online na http://www.cicpraha.org/cs/pro-

verejnost/informacni-kampan-cesi-a-cizinci-mluvme-spolu.htm, reklamní spot na 

https://www.youtube.com/watch?v=d5M-upwRtC4 a záznam z akce Rodina odvedle na 

https://www.youtube.com/watch?v=u5urT58VycU 

4.2.2.5 Lekce 7: JAKÝ JE TVŮJ STYL UČENÍ? 

Cíl: žák si procvičí kondicionál, dozví se pro sebe užitečné informace, učí se je aplikovat 

Typ naslouchání: syntetické – naslouchání pro přesnější pochopení, analytické – naslouchání 

instrukcím, naslouchání transakční i interakční 

Funkce naslouchání: věcné, praktické, kritické, zážitkové 

Strategie: dělat si poznámky 

Materiál: audio  

https://www.youtube.com/watch?v=d5M-upwRtC4
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Typ úlohy: praktická 

Pomůcky: přehrávač, formulář (v příloze této práce) 

Trvání: 45 minut 

Stadia naslouchání: 

 

Před poslechem 

1. Co jsou to styly učení? Znáte nějaké? Proč je to důležité téma? Diskutujte. (Učitel 

žákům krátce představí 3 základní učební styly: vizuální, auditivní a kinestetický.) 

 

Během poslechu 

1. Můžete si udělat malý psychotest. Poslouchejte 7 otázek a pište A, B nebo C. (Učitel 

může žákům rozdat jednoduchý formulář, pak pustí nahrávku  07, zastavuje po 

jednotlivých otázkách a opakuje podle potřeb žáků. Může také zmínit slovní zásobu, 

která by podle něj mohla být pro žáky příliš náročná; „pokus-omyl“, „vize“.)  

 

Po poslechu 

1. Jaký typ jsou odpovědi A, jaký B a jaký C? (Žáci by měli sami vyvodit, že odpovědi A 

popisují typ vizuální, B auditivní a C kinestetický.) Počítejte vaše odpovědi. Jaký typ 

jste vy? (Učitel udělá na tabuli rychlý přehled.) 

2. Udělejte tři skupiny podle typu učení. Diskutujte, co vám pomáhá se učit. Napište 

5 tipů na dobré aktivity pro vás a prezentujte je pro ostatní. (Učitel chodí mezi 

skupinami, pomáhá žákům se vyjádřit, inspiruje je.)  

3. Poslouchejte, jaké jsou ideální aktivity pro vizuální, auditivní a kinetický typ studenta 

a pište si poznámky. (Skupiny prezentují své návrhy, ostatní si mohou dělat poznámky 

a ptát se.) 

4. Čtěte svoje poznámky a vyberte jednu aktivitu, kterou teď neděláte, ale mohla by vám 

pomoct. Která to je? Vyzkoušejte si ji! (Učitel se může jmenovitě ptát žáků, jak se 

pokusí zlepšit svůj styl učení, zadat domácí úkol, na němž bude možné si takový postup 

vyzkoušet, a na příští lekci se optat, jaké výsledky to přineslo.) 

 

Komentář: Studenty tento typ poslechu velmi motivoval, pro mnohé z nich byly informace 

skutečně nové a užitečné. 

 

Zdroje: audio v příloze této práce. Upravený psychotest z knihy: KINCHER, Jonni. 

Psychologické testy pro kluky a děvčata. Praha: Portál, 2001.  
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4.2.2.6 KVÍZ 

Cíl: žák si rozšíří povědomí o českých reáliích, zvykne si využívat slovník, bude opět 

využívat češtinu pro praktické účely a trénovat se v naslouchání druhým 

Typ naslouchání: syntetické – zběžné naslouchání, analytické – detailní naslouchání, 

naslouchání transakční i interakční 

Funkce naslouchání: věcné, praktické, zážitkové 

Strategie: klíčová slova 

Materiál: audio 

Typ úlohy: shrnutí, otevřené otázky, výběr z možností 

Pomůcky: přehrávač, papírky s místy či osobnostmi České republiky, slovník 

Trvání: 30 minut 

Stadia naslouchání: 

 

Před poslechem 

1. Mám tady malý kvíz na téma české reálie. Budeme potřebovat 2 týmy. Tady jsou 

papírky, kde máte něco typického pro Českou republiku. (Učitel rozdá žákům papírky, 

na nichž jsou portréty českých osobností či obrázky míst v České republice, jež žáci 

snad znají, jako například: Labe, Krkonoše, Brno, Macocha, Sněžka, Milan Kundera, 

Karel IV., Božena Němcová, Václav Havel.) Víte, co je na obrázku? (Pokud ne, učitel 

dá žákovi jiný papírek či mu slovo tiše vysvětlí.) Pozor – neříkejte to kolegovi, ale 

popište česky. Udělejte dva týmy. (Učitel žákům pomáhá, postupně by měli pochopit 

princip a rozdělit se na dvě skupiny sdružující lidi či místa.)  

2. Jak se bude jmenovat váš tým? (Učitel nechá žáky společně se poradit, jména týmů 

napíše pak na tabuli do tabulky s dvakrát 7 řádky.) 

 

Během poslechu 

1. Teď bude první kolo, kde je 7 otázek. Jsou to fakta o České republice. Poslouchejte 

dvakrát otázku, diskutujte v týmu a pište správnou odpověď. Máte vždy 1 minutu. 

a. Jak se jmenuje země, kam jezdí nejvíc Čechů na dovolenou?  

b. Kdy slavíme v České republice den zamilovaných? 

c. Kdy se narodil Jára Cimrman? 

d. Jak se jmenuje česká verze Coca-Coly? 

e. Kdo byl Tomáš Baťa? 
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f. Kde jsou Karlovy Vary? (sever, jih, východ, západ) 

g. Jaké je telefonní číslo policie v ČR? 

(Učitel pustí otázku v nahrávce 08 vždy dvakrát, žákům sám nic neříká, po 

uplynutí minuty učitel zopakuje a případně napíše otázku, týmy čtou svou 

odpověď, učitel prozradí správné odpovědi a zapíše do tabulky body.) 

2. Teď bude druhé kolo, kde je taky 7 otázek. Téma je české tradice a pověry. Co to 

znamená? Poslouchejte dvakrát otázky a pište odpovědi A, B, nebo C. Můžete použít 

slovník. Máte vždycky 3 minuty. (Žáci si ujasní význam slova pověry, měli by se také 

seznámit se slovy „štěstí“ a „smůla“. Následuje stejný postup jako v předchozí úloze, 

tentokrát ale učitel může nahrávku 09 pustit i vícekrát.) 

3. Který tým zná lépe Českou republiku? (Učitel vyhlásí výsledky, případně odmění 

vítězný tým.) 

 

Po poslechu 

1. Znáte nějaké další české tradice? Dodržujete nějaké? Které české tradice jsou nejvíc 

zvláštní? Diskutujte. (diskuse ve skupinách) 

2. Udělejte doma malý kvíz na téma „Moje země“. (Žáci mohou kupříkladu každý 

vytvořit 3 otázky s výběrem z možností, lze je nahrát na diktafon a poslat učiteli. Na 

následující hodině každý žák přečte své otázky či je učitel v celku pustí z počítače, 

ostatní tipují a je vyhodnocen nejlepší znalec světových reálií.)  

 

Komentář: Tento typ poslechové úlohy působil na žáky velmi aktivizačně a motivačně, 

napomohl přirozené interakci v rámci soutěžících týmů a vnesl do hodiny také humor. 

U slabších skupin je vhodné něco ze slovní zásoby druhé části kvízu předučit, zároveň ale 

vždy ponechat příležitost k využití slovníku.  

 

Zdroje: audio v příloze této práce 

4.2.2.7 Lekce 5: MĚL BYS 

Cíl: žák si lépe zažije rytmus v češtině, procvičení si žádání o radu a její udílení (měl bys) 

Typ naslouchání: syntetické – naslouchání zprávě, detailní naslouchání, 

analytické - socioefektivní naslouchání, naslouchání interakční, popř. transakční 

Funkce naslouchání: věcné, praktické, kritické, zážitkové 
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Strategie: socioefektivní 

Materiál: audio 

Typ úlohy: otevřená otázka, jazz chant 

Pomůcky: přehrávač 

Trvání: 30 minut 

Stadia naslouchání: 

 

Před poslechem 

1. Jak se dnes máte? (Učitel se všech ptá a čeká, jestli se objeví žák, který řekne, že 

špatně. Pokud ne, může žákům vysvětlit, že v české společnosti není nezdvořilé 

odpovědět na tuhle otázku podle pravdy a říct třeba „Nic moc“.) Proč se asi někdo 

z vás nemá dobře? Jaké problémy často máte? (Rychlá společná diskuse, mělo by 

zaznít slovo unavený nebo ve stresu.) Co děláte, když máte tyhle problémy? (krátká 

společná diskuse) 

 

Během poslechu  

1. Poslouchejte stylizovaný dialog Kláry a Adama. Jaké problémy má Adam? (Učitel 

pustí nahrávku 10, podle potřeby opakuje.) 

2. Co by měl Adam dělat? (Rychlá diskuse ve skupině a následné společné porovnání 

návrhů.) 

3. Udělejte dvojice. Poslouchejte a pište repliky Kláry nebo Adama. (Učitel pustí text 

znovu se zastavováním, každý člen dvojice píše repliky jedné postavy, správnou verzi 

může mezitím psát učitel na tabuli.) 

4. Poslouchejte a taky čtěte repliky Kláry nebo Adama. (Učitel recituje s žáky, klade 

důraz na rytmus.) 

5. Čtěte text sami. 

 

Po poslechu 

1. Jaké další problémy lidé často mají? (Rychlá společná diskuse, učitel moderuje a 

navrhuje případně okruhy jako krása, rodina, sousedi, škola, práce, lze strukturovat 

pomocí myšlenkové mapy.) 
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2. Ten, kdo byl Adam: Představte si, že jdete k psychologovi. Udělejte si novou identitu 

a vyberte si jeden problém. Přemýšlejte, co budete psychologovi říkat. (Tito žáci 

pracují individuálně.) 

Ten, kdo byl Klára: Představte si, že jste psycholog. Jaké fráze budete potřebovat pro 

dialog s pacientem? (Učitel s touto skupinou krátce zopakuje slova užívaná pro 

vyjádření zájmu o téma komunikace, pro udílení rad atd.) 

3. Udělejte dialogy psycholog + pacient. Máte vždycky 3 minuty. (Žáci mohou vytvořit 

2 kruhy, ve vnitřním jsou pacienti, kteří se po 3 minutách přesunou k  dalšímu 

doktorovi. Učitel rozhovory monitoruje, zaznamenává si chyby, které později s  žáky 

společně opraví.) 

4. Který pacient měl nejoriginálnější problém? Který psycholog vám nejlépe poradil? 

(společné zhodnocení) 

 

Komentář: Na začátku je třeba překonat ostych žáků. Učitel by měl jít sám příkladem, 

pomůže také tleskání, dupání či bubnování. Některým skupinám může pak učitel představit 

jamb, trochej a daktyl a provést metrický rozbor říkanky, z něhož by měla vyplynout rytmická 

charakteristika češtiny. 

 

Zdroje: audio v příloze této práce 

4.2.2.8 Lekce 5: NÁKUP OBLEČENÍ 

Cíl: žák si osvojí klíčové fráze vhodné pro nakupování, naučí se sám klást otázky 

Typ naslouchání: syntetické – zběžné naslouchání, naslouchání pro ověření, 

analytické - konverzační naslouchání, naslouchání transakční i interakční 

Funkce naslouchání: věcné 

Strategie: klíčová slova, predikce, neverbální komunikace, kontext 

Materiál: video 

Typ úlohy: otevřené otázky, diktát, lexikální, alternační 

Pomůcky: počítač, fotografie (v příloze této práce), papírky 

Trvání: 45 minut 

Stadia naslouchání: 
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Před poslechem 

1. Nakupujete rádi oblečení? Proč? Co jste si naposledy koupili? Preferujete velká 

obchodní centra, nebo malé obchody? (diskuse ve skupinkách) 

2. Budeme poslouchat dialog. Podívejte se na fotografii a odpovězte: Kdo tam je? Kde 

jsou? Co asi ta žena chce? Myslíte, že si to koupí? (Učitel ukáže fotografii, aby dal 

žákům možnost uhádnout také role prodavačka – zákaznice, krátká společná diskuse.) 

 

Během poslechu 

1. Poslouchejte dialog a odpovězte: Co zákaznice hledá? Jakou barvu preferuje? Kolik to 

stojí? Chce krátké, nebo dlouhé? Kam jde prodavačka? (Učitel nadiktuje otázky, pustí 

nahrávku 0:20–1:07, studenti pracují sami, poslech lze opakovat, nakonec učitel se 

žáky společně zkontroluje.) 

2. Poslouchejte a dělejte otázky pro kolegu (Učitel dvakrát pustí nahrávku 1:08–2:07, 

žáci vytvoří vlastní otázky, vymění si papír se sousedem, následuje další poslech, 

soused odpovídá a autor otázky ho zpětně opravuje.) 

3. Dívejte se na konec videa. Co asi říkají? Udělejte dabing. (Učitel pustí dvakrát ukázku 

2:08–2:26 beze zvuku, žáci sledují video a ve dvojicích se pokusí vytvořit vhodný 

dabing. Učitel pak vyvolá několik dvojic, které svůj dabing přečtou spolu se ztišeným 

videem, následně pustí video se zvukem a nechá žáky posoudit, která dvojice byla 

nejblíž reálnému znění). 

4. Víte teď, co znamenají tyto fráze? Co říká prodavačka a co říká zákaznice? (Učitel 

žákům přečte klíčové fráze spojené s nakupováním, žáci společně odpovídají, mají-li 

pochybnosti, pustí učitel video znovu: Co si přejete, prosím? Jakou máte velikost? 

Můžu si je zkusit? Zkušební kabiny jsou tam. Sedí mi dobře? Máme slevu na zimní 

bundy. Mám číslo 38. Vezmu si je. Zabalím je. Budu platit kreditní kartou.) 

 

Po poslechu 

1. To byl dialog prodavačky a zákaznice, která potřebovala šaty, ale šaty byly velké. 

Jaký je další typický dialog v obchodě? Napište 2 role, téma , a jaký problém může mít 

zákazník. (Učitel rozdělí žáky do dvojic, rozdá jim malé papírky a vyplněné je zas 

vybere.)  

2. Udělejte dialog na téma od kolegů. (Učitel papírky promíchá, rozdá jiným dvojicím, 

monitoruje, motivuje žáky k použití rekvizit apod.) 
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3. Zahrajte dialog. Víte, která scéna byla vaše? (Žáci sledují dialogy ostatních dvojic a 

snaží se zjistit, který vznikl na základě jejich nápadu.) 

 

Komentář: Vytváření vlastních otázek se v praxi osvědčilo; umožňuje se tím větší autonomie 

a žáci jsou více motivováni všímat si detailů a přemýšlet o slyšeném. Zpočátku je vhodnější 

rozdělit žáky do dvou skupin, které pro sebe navzájem připraví kvízové otázky (tedy na 

ANO/NE či výběr z možností), později je u dospělých vhodnější využívat otevřené otázky, 

které si vzájemně připravují žáci ve dvojici. Takové otázky jsou náročnější na formulaci i  

zodpovězení a práce ve dvojici více aktivizuje každého jednotlivce. Podobně se osvědčilo 

vymýšlení témat, která má pak zpracovat jiná dvojice či skupina. Žáky to motivuje k větší 

originalitě a zpětně také pozorněji vnímají výsledky práce svých kolegů. 

 

Zdroje: video je dostupné online na https://www.youtube.com/watch?v=RvTlzavquk&list=P

L26CD8DB3D028B1EF&index=36 

4.2.2.9 POČASÍ 

Cíl: žáci si osvojí potřebnou slovní zásobu, nenásilně se seznámí s geografií ČR, procvičí si 

selektivní naslouchání a mají opět možnost pracovat s původním materiálem 

Typ naslouchání: syntetické – naslouchání pro základní pochopení, analytické – naslouchání 

formě, selektivní naslouchání, naslouchání transakční i interakční 

Funkce naslouchání: věcné, praktické, kritické 

Strategie: klíčová slova 

Materiál: audio, video 

Typ úlohy: lexikální, výběr z možností, otevřená otázka, praktické 

Pomůcky: počítač, vytištěná slepá mapa ČR do skupiny, pracovní list (v příloze této práce), 

vystříhané ikony pro počasí do skupin, lepidlo 

Trvání: 45 minut 

Stadia naslouchání: 

 

Před poslechem 

1. Posloucháte předpovědi počasí, když plánujete víkend nebo nějakou akci? Věříte jí? 
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2. Jaká slova pro počasí už znáte? (Učitel spolu s žáky vypíše už známá slova na tabuli 

formou myšlenkové mapy, pak rozdá žákům pracovní list a společně si přeloží také 

novou slovní zásobu.)  

 

Během poslechu 

1. Poslouchejte, jaké počasí bude v noci, a zaškrtněte slova ze cvičení 2, která uslyšíte. 

(Učitel pustí nahrávku 0:00–0:18, poprvé nechá žáky jen poslouchat, podruhé se pro 

kontrolu mohou dívat na video, opakuje podle potřeb žáků.) 

2. Poslouchejte, jaké bude počasí o víkendu. Který obrázek popisuje reportérka? (Učitel 

pustí nahrávku 0:20–0:57, opět jen audio. Nechá žáky porovnat ve dvojici, následně 

opraví.) 

3. Někdo bydlí na horách (nad 600 m) a někdo v Praze. Jaké tam bude počasí a jaká bude 

teplota? (Učitel rozdělí žáky na 2 skupiny, pustí nahrávku 0:20–0:43, každá skupina 

poslouchá a hledá jen pro sebe relevantní informace.) 

4. Poslouchejte ještě jednou, jaké bude počasí v neděli. Co si vezmete na sebe? (Učitel 

pustí nahrávku 0:43–0:57, žáci jen poslouchají, podle potřeby kontrolují s videem a 

diskutují.) 

5. Chcete jet o víkendu na výlet. Je lepší jet v sobotu, nebo v neděli? Proč? (Pokud si 

žáci nejsou jistí, učitel může promítnout video znovu.) 

 

Po poslechu 

1. Prezentujte kolegovi počasí, které ukazuje obrázek A, B, C, nebo D. Rozumí kolega, 

který obrázek to je? (Učitel monitoruje práci ve dvojicích, cílem je, aby naslouchající  

student ukázal na správný obrázek.) 

2. Víte, co je aprílové počasí? (Učitel případně vysvětlí.) Napište ve skupině fiktivní 

prezentaci aprílového počasí v ČR. Inspirujte se ikonami. (Učitel rozdělí žáky do dvou 

či čtyř skupin. Žáci v nich pracují společně, využívají novou slovní zásobu. Učitel 

zdůrazňuje, že v každém místě může být zcela jiné počasí a že jeden symbol lze užít jen 

jednou.) 

3. Čtěte prezentaci pro kolegy – doplnili dobře mapu? (Učitel dá každé skupině žáků 

mapu ČR a kartičky s ikonami počasí, které na rozdíl od pracovního listu už 

neobsahují popisky. Skupiny si navzájem čtou své aprílové předpovědi a podle 

instrukcí lepí obrázky do mapy. Po společné kontrole lze mapy ve třídě vystavit.)  
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Komentář: Ačkoli poslech je velmi náročný, žáci ho díky přípravě a možnosti opakování 

zvládli. Velkou tvořivost pak projevili jak u prezentace aprílového počasí (učitel v této situaci 

může žákům nabídnout např. také slova jako tornádo, hurikán, povodeň, kalamita), tak u 

praktických otázek, které vystihly důvod, proč zpravidla počasí reálně sledují.  

 

Zdroje: video dostupné online na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166999-predpov

ed-pocasi/215411000430313 

4.2.2.10 REAGUJEME 

Cíl: žák se naučí vhodně a bezprostředně reagovat v základních situacích 

Typ naslouchání: analytické – socioefektivní, naslouchání interakční 

Funkce naslouchání: věcné, praktické  

Strategie: neverbální komunikace, socioefektivní, kontext 

Materiál: video, audio 

Typ úlohy: výběr z možností, praktické 

Pomůcky: počítač, kartičky s replikami (v příloze této práce) 

Trvání: 45 minut 

Stadia naslouchání: 

 

Před poslechem 

1. Představte si, že vám manželka / sestra řekne, že je těhotná. Jak zareagujete? (krátká 

společná diskuse) 

 

Během poslechu 

1. Podívejte se, jak reaguje muž v komickém videoklipu. (Učitel pustí první reakci - 

optimista od 0:32, aby žáci neviděli text). Je ten muž rád? Co by mohl říct? (Stejně 

učitel pustí další část – pesimista od 0:39.) 

2. Často potřebujeme umět rychle reagovat na situace, takže je dobré znát správné 

repliky. Poslouchejte situaci a zkuste reagovat. (Učitel pustí vždy jednu repliku 

z nahrávky 11, napíše na tabuli její charakteristiku, žáci navrhují vhodné reakce, 

učitel je píše na tabuli.) 

Jsem rád(a): Vyhrála jsem 10 000 Kč! 

Nejsem rád(a): Vykradli mi byt! 
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Jsem překvapen(á): Víš, že Katka se bude vdávat? 

Souhlasím: Myslím, že Praha je krásné město. 

Nesouhlasím: Myslím, že Praha je ošklivé město. 

Můj názor: Co si myslíš o Brně? 

Nakonec učitel připíše další kategorie: Chápu, Nechápu, Nevím, jestli chápu, Chci 

znát detaily.) 

3. Přiřaďte další repliky k situaci. (Učitel rozdá žákům kartičky s replikami. Každý žák 

přečte text na kartičce, kterou dostal, ostatní navrhují zařazení repliky do tematické 

skupiny, učitel připisuje na tabuli. Možné řešení: 

Radost: Ty se máš! Gratuluju! To je skvělé! Hurá! 

Lítost: To je smůla! To mě mrzí! To je k vzteku! To je škoda. 

Překvapení: Neříkej! To snad není možné! Vážně? Cože? Jakto?! 

Souhlas: To máš pravdu. To je fakt. Přesně tak! Souhlasím. 

Nesouhlas: To není pravda. To si nemyslím. 

Můj názor: Připadá mi, že ..., Myslím, že ..., Podle mě ... 

Pochopení mluvčího: Aha. Rozumím. Chápu. No jo. 

Nepochopení mluvčího: To nechápu. 

Ujasnění: Rozumím tomu dobře, že ... ? Chápu to dobře, že ... ? Takže ... ? 

Chceme detaily: A co ... (bylo dál)? A co budeš dělat)? A kdo / kde / kdy / proč/ 

jak ... ? 

Hodnocení: To je zajímavé. To je legrační. To je dobrý nápad!) 

4. Poslouchejte a reagujte. (Učitel pouští nahrávku 12 s dalšími situacemi, vyvolává 

jednotlivé žáky, ti se snaží použít vhodnou repliku.) 

 

Po poslechu 

1. Udělejte dvojice. Každý napište 3 nové situace, čtěte partnerovi, partner musí rychle 

reagovat. 

2. Zahrajte nejlepší dialog pro kolegy. (Každá dvojice předvádí jeden z předešlých 

dialogů před spolužáky, učitel se může publika ptát na detaily nebo nechat žáky 

navrhovat jiné vhodné reakce). 

 

Komentář: V rámci této aktivity je vhodné zdůraznit, jak mnoho záleží v komunikaci na 

kontextu. (Repliku „Vážně?“ můžeme kupříkladu použít pro vyjádření pochyb stejně jako pro 
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vyjádření překvapení.) Důležité pro toto téma dále je učit žáky reagovat rychle – pokud se to 

nedaří, může učitel vytvořit dvě skupiny. Ty nominují vždy jednoho reprezentanta, jehož 

snahou bude odpovědět na repliku učitele rychleji než soutěžící z druhého týmu. 

 

Zdroje: videoklip na https://www.youtube.com/watch?v=LNW8Xh1zhFc, audio v příloze 

této práce 

4.2.2.11 Lekce 4: RÉBUS 

Cíl: žáci dokáží aktivně pracovat s informacemi, učí se diskutovat a vzájemně si naslouchat, 

zopakují si či si rozšíří slovní zásobu na téma bydlení 

Typ naslouchání: syntetické – detailní naslouchání, selektivní naslouchání, naslouchání 

interakční, popř. transakční 

Funkce naslouchání: věcné, praktické 

Strategie: klíčová slova 

Materiál: audio (čteno studenty) 

Typ úlohy: diktát, praktické, otevřené otázky, přiřazovací 

Pomůcky: kopie obrázku a textu (v příloze této práce) pro každý tým, papíry a magnety či 

jiné pomůcky k jejich přichycení na tabuli 

Trvání: 30 minut 

Stadia naslouchání: 

 

Před poslechem 

1. (Učitel do skupin rozdá obrázek ulice.) Podívejte se na obrázek ulice a odpovězte na 

otázky. (Učitel: Který dům je malý? Který dům má balkon? Který dům má rovnou 

střechu? Který dům má dva komíny? Který dům má venku schodiště? Který dům má 

garáž? Který dům má arkýř? Poslední slovo je obtížné a  učitel ho žákům musí předem 

vysvětlit, pro úspěšné řešení rébusu bude ale nezbytné.)  

 

Během poslechu 

1. V ulici bydlí dvanáct lidí. Kdo bydlí ve kterém domě? Indicie jsou na stole vzadu. 

Jeden člověk z týmu tam musí jít a přečíst jednu jednu větu. Pak se musí vrátit a 

diktovat větu týmu. (Učitel nechá týmy samostatně přečíst pokyny, vysvětluje pouze 



 
150 

 

případné nejasnosti. Může také zdůraznit, že se jedná o soutěž na rychlost a že tým 

musí postupně vyslat všechny své členy.) 

2. Zkontrolujte. (Učitel čte věty, vyvolá studenta, který dopíše jméno do příslušného 

domku v ulici načrtnuté na tabuli.) 

 

Po poslechu 

1. Diskutujte ve skupině, který dům se vám nejvíc líbí a proč. 

2. Hlasujte a vyberte tři nejlepší domy. 

3. Nakreslete obrázek ideálního domu pro vás. Pak dejte obrázky dohromady a udělejte 

ideální ulici. (Učitel obrázky připevní na tabuli, aby je všichni dobře viděli.) 

4. Popište obrázek vašeho ideálního domu. Najdou kolegové v ulici, který to je? 

 

Komentář: Není vhodné nutit dospělé žáky při diktátu běhat, soutěžní pojetí je ale pro tento 

typ úlohy adekvátní. Žáci dobře reagovali i na personalizované a kreativní pokračování hlavní 

úlohy, je nicméně třeba povzbudit ty, kteří se považují za špatné malíře. 

 

Zdroje: Tento úkol vznikl modifikací úlohy z knihy Malá kniha velkých hádanek 

(TOWNSEND, Charles Barry. Malá kniha velkých hádanek. Praha: Portál, 2001, s. 18). 

4.2.2.12 Lekce 6: RECEPT 

Cíl: žáci se učí porozumět instrukcím, strukturovat a využívat poznámky, trénují 

chronologický popis děje 

Typ naslouchání: syntetické – naslouchání pro přesnější pochopení, analytické – naslouchání 

instrukcím, naslouchání transakční 

Funkce naslouchání: věcné, praktické 

Strategie: klíčová slova, psaní poznámek 

Materiál: audio, video 

Typ úlohy: doplňovací, shrnující, alternační 

Pomůcky: počítač, pracovní list (v příloze této práce) 

Trvání: 30 minut 

Stadia naslouchání: 
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Před poslechem 

1. Baví vás vařit? Jak často vaříte? Co obvykle vaříte? Umíte uvařit nějaké české jídlo? 

(společná diskuse, učitel moderuje) 

2. Budeme poslouchat krátký recept na hermelínovou pomazánku. Znáte hermelín? 

Chutná vám? 

3. Budeme potřebovat například tyhle ingredience. Přiřaďte slovo k obrázku a říkejte 

jako kuchařka: Budeme potřebovat… (Učitel se ujistí, že žáci tato slova znají a 

zopakuje užívání akuzativu. Slovo cibule je navíc, aby u přiřazování nešlo spoléhat na 

vylučovací metodu.) 

4. Co s ingrediencemi uděláme? Přiřaďte slovo k tomu, co ukazuje učitel. (Učitel 

pantomimicky znázorní pět prvních sloves: nakrájet, přidat, míchat, solit, podávat, 

následuje společná kontrola.) 

 

Během poslechu 

1. Poslouchejte, kolik cibule, vajec atd. bude kuchařka potřebovat. Doplňte do textu. 

(Učitel pustí video do 0:19, studenti jen poslouchají). Tady je seznam na nákup na 

internetu. Kontrolujte. (Učitel ukáže žákům seznam ingrediencí, který se nachází hned 

pod obrázkem – seznam přímo na videu obsahuje jednu chybu!) 

2. Jak se dělá pomazánka? Dívejte se na video a pište si poznámky (co musíte udělat 

nejdřív, co potom a co nakonec?) (Učitel pustí video od 0:19, pouští celé, pak po 

částech.) 

 

Po poslechu 

1. Ve skupině použijte poznámky a popište celý proces pro kamarádku, která nemá 

internet. (Žáci píší celé věty, učitel dohlíží, aby používali novou slovní zásobu. Skupiny 

si pak recept vymění a opraví chyby, učitel monitoruje.) 

2. Vyberte si 1 domácí úkol: 

a. Znáte jednoduchý recept na tradiční jídlo z vaší země? Napište ho! Můžete 

taky přidat fotky nebo video! (ingredience, proces) (Pokud má třída například 

společnou facebookovou skupinu, můžou tam žáci své recepty uveřejňovat.) 

b. Chcete se naučit nový recept? Vyberte si 1 na webu http://ekucharka.net a 

uvařte ho! Můžete pak ukázat fotky nebo ideálně přinést jídlo  
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Komentář: Má-li učitel slabší skupinu, vyplatí se předem sepsat pracovní postup a nechat 

žáky rozvinout holé věty a jednotlivé body chronologicky seřadit. Také u této úlohy ocenili 

žáci především praktické důsledky – dozvěděli se o jazykově přístupném způsobu, jak se učit 

vařit česká jídla i o exotických jídlech spolužáků. Dále se ukázalo, že individualizace 

prostřednictvím zadání více variant domácího úkolu žáky motivuje k větší zodpovědnosti – 

někteří z nich dlouho diskutovali, jak k úkolu přistoupí, a výsledkem byla skutečná hostina na 

následující lekci! 

 

Zdroje: video dostupné online na http://ekucharka.net/hermelinova-pomazanka-3 

4.2.2.13 Lekce 1: SEZNAMKA 

Cíl: žák si hravou formou zopakuje slovní zásobu z první lekce, rozvíjí schopnost kritického 

naslouchání 

Typ naslouchání: syntetické – naslouchání ději, analytické – konverzační naslouchání, 

neurčité naslouchání, naslouchání formě, selektivní naslouchání, naslouchání transakční i 

interakční 

Funkce naslouchání: věcné, kritické 

Strategie: predikce, socioefektivní, kontext 

Materiál: audio 

Typ úlohy: otevřené otázky, výběr z možností, diktát, lexikální 

Pomůcky: počítač 

Trvání: 45 minut 

Stadia naslouchání: 

 

Před poslechem 

1. Jitka hledá partnera a jde na rande naslepo. Myslíte, že je to dobrý nápad? (Krátká 

diskuse, téma je citlivé, takže by učitel rozhodně neměl pokládat osobní otázky.) Jitka 

je studentka, je jí 24 let, bydlí na koleji s kamarády, ráda cestuje a čte, je docela hezká 

a veselá. Jakého partnera asi hledá? (Učitel rozdělí žáky do skupin, každá má sepsat 

v bodech co nejvíc informací o ideálním partnerovi.) 
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Během poslechu 

1. Poslouchejte, kdo přišel na rande, a odpovězte: Jak se jmenuje? Má nějaké hobby? 

Kde bydlí? Jaký je? Co mu chutná? (Učitel nadiktuje otázky a pustí nahrávku od 

začátku do 0:55 – nejdřív vcelku, podruhé zastavuje a s třídou kontroluje správné 

odpovědi.) 

2. Má Čenda nějaké charakteristiky ideálního partnera pro Jitku? (Žáci porovnají se svým 

seznamem a snaží se odhadnout, zda je Čenda pro Jitku vhodný partner.)  

3. V neformální češtině mají adjektiva pro maskulinum jinou formu; neříkáme „velký 

dům“, ale „velkej dům“. Poslouchejte a hledejte 3 příklady takových adjektiv. (Znovu 

poslech do 0:55 vcelku, žáci by si měli všimnout výrazů „malej“, „hezkej“ a 

„chytrej“.) 

4. Jak myslíte, že bude Jitka reagovat? (Učitel zorganizuje rychlé hlasování, jestli Jitka 

zůstane, nebo odejde.) Poslouchejte. (Učitel pustí nahrávku od 0:55.) 

 

Po poslechu 

1. Myslíte, že Jitka reagovala dobře? Proč? (Krátká společná diskuse.) 

2. Víte, co je speed dating? (Učitel případně sám vysvětlí, že jde o seznamovací akci, kde 

je přítomno vice žen a mužů a každá schůzka trvá pouze minutu.) Vymyslete si fiktivní 

postavu pro speed dating: Jak se jmenujete? Odkud jste? Kde pracujete? Kde bydlíte? 

Jaké máte vlastnosti? Co rád(a) děláte? (Učitel nadiktuje otázky, motivuje žáky 

k originalitě.) 

3. Vyzkoušejte speed dating – najdete ideálního partnera? (Učitel rozdělí třídu na ženy a 

muže – není nutné pravdivě – nechá každý pár minutu mluvit, následně se muži 

posunou. Když si všechny páry promluví, napíše každý na papír jména postav, s nimiž 

by se chtěl znovu setkat. Napsaly-li svá jména navzájem obě postavy, můžou jít na 

rande.) 

 

Komentář: Praxe ukázala, že ačkoli se jedná o původní materiál, je tento poslech pro žáky na 

úrovni A2 poměrně snadno srozumitelný, což je při zahájení kurzu motivuje a zvyšuje jejich 

sebevědomí. Žáci dále uvítali, že text je poměrně vtipný, což je inspirovalo k vytvoření velmi 

pitoreskních postav v rámci následné rolové hry, takže lekce byla veselá a všichni žáci 

aktivní. 

 

Zdroje: audio dostupné online na http://www.rozhlas.cz/minutovehry/hry/_zprava/v-kavarne-

-1348876  
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4.2.2.14 Lekce 3: SEZNAMTE SE! 

Cíl: žák se poučí o neverbálním chování při seznamování, osvojuje si strategii založenou na 

klíčových slovech 

Typ naslouchání: syntetické – zběžné naslouchání, analytické – konverzační naslouchání, 

neurčité naslouchání, transakční 

Funkce naslouchání: věcné, zážitkové 

Strategie: neverbální komunikace, kontext, klíčová slova, psaní poznámek 

Materiál: video 

Typ úlohy: shrnutí, otevřené otázky, výběr z možností 

Pomůcky: počítač, pracovní list (v příloze této práce) 

Trvání: 30 minut 

Stadia naslouchání: 

Před poslechem: 

1. Máte rádi pohádky? Proč? Máte oblíbenou pohádku? (diskuse ve dvojici) 

 

 Během poslechu 

1. Uslyšíte 1 písničku z moderní české pohádky. Podívejte se na video a řekněte, jaká je 

to situace (kde to je, kdo tam je ...) (Učitel pustí žákům video od 1:05.) 

2. Poslouchejte ještě jednou a vypište důležitá slova (Žáci by si měli všimnout zvláště 

mezinárodních slov delegace a diplomati, učitel pak vysvětlí předepsaný výraz „chléb 

se solí“.) 

3. Poslouchejte. Pan Drnec prezentuje rodinu. Kdo je jeho rodina? (Učitel pustí nahrávku 

od 1:05, studenti doplňují slova k písmenům, čímž si zvykají na pozdější psaní 

poznámek.) 

4. Poslouchejte ještě jednou, dívejte se a odpovězte na otázky učitele. (Učitel před 

puštěním videa nadiktuje studentům následující otázky: Jsou děti dobré, nebo zlé? 

Jsou rodiče zdraví, nebo nemocní? Je Anna vdaná, nebo svobodná?) 

Po poslechu 

1. Jaký je seznamovací rituál v České republice? Co dělají muži z delegace? Co děláte 

vy? (společná diskuse) 
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2. Písnička je z pohádky Lotrando a Zubejda. O čem myslíte, že je ta pohádka? Napište 

osnovu. (Práce ve skupinách, které pak svou představu prezentují, nakonec může 

učitel prozradit pravý obsah nebo navrhnout žákům, aby se doma na pohádku s titulky 

podívali, a její obsah dále využít v následujících lekcích.) 

Komentář: Nahrávka bohužel není zcela kvalitní, což je zvláště u pomalejších skupin nutné 

kompenzovat nižší náročností úlohy. Žáky nicméně zaujala samotná scéna a úspěch měla i 

následná diskuse o neverbální komunikaci v různých zemích. 

Zdroje: online dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=B0b_uWQqnYQ 

4.2.2.15 STANICE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 

Cíl: žáci dokáží porozumět původní písni 

Typ naslouchání: syntetické – naslouchání pro ověření, analytické – vyhledávací 

naslouchání, naslouchání formě, naslouchání transakční, interakční 

Funkce naslouchání: věcné, zážitkové 

Strategie: predikční, jazykové 

Materiál: audio  

Typ úlohy: otevřené otázky, uspořádací, doplňovací, lexikální, hledání chyb 

Pomůcky: počítač, pracovní list (v příloze této práce), papírky, lepidlo, balicí papír  

s načrtnutým plánem pražského metra 

Trvání: 45 minut 

Stadia naslouchání: 

 

Před poslechem 

1. Budeme poslouchat písničku od Jaromíra Nohavici. Znáte ho? Znáte nějaké jeho 

písničky? Líbí se vám? (krátká společná diskuse) 

 

Během poslechu 

1. Poslouchejte písničku: Kde to je? Kdo tam je? Jaká je situace? (Učitel pustí první 

sloku z nahrávky 13. Žáci jen poslouchají, následně se dohadují ve dvojicích či 

v diskusních skupinách, později diskusi moderuje učitel. Ten se může také doptat, kdo 

z žáků jezdí často metrem, kdo byl na stanici Jiřího z Poděbrad, která linka metra to 

je, po kom se jmenuje atd.) 
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2. Čtěte, poslouchejte a opravte chyby v textu.(Učitel nechá žáky rychle si pročíst text, 

pustí druhou sloku písně. Následně se ptá žáků, co je Bulovka, a jaká je tedy asi 

profese muže.) 

3. Poslouchejte a napište slova, která neznáte. (Učitel pustí třetí sloku, následně s žáky 

projde problematická slova, může vysvětlit, co je Rudé právo.) 

4. Poslouchejte a tipujte, co bude v textu. Poslouchejte dál a kontrolujte. (Učitel pustí 

další sloku a nahrávku v připravených pauzách případně pozastavuje, následně 

pokračováním ověří správnost tipů žáků.)  

V metru na ____________ tam se dějou divy 

tam jsem se zakoukal do trafikantky Ivy 

v tom spěchu stačím jen říct 

ahoj a dobré ________ 

neb líbat během jízdy 

je přísně ______________ 

a schody jedou a nechtějí stát 

na stanici Jiřího z Poděbrad. 

5. Čtěte a seřaďte text. Poslouchejte a kontrolujte. (Učitel nechá žáky pracovat ve 

dvojici, může zdůraznit, že je důležité soustředit se zvláště na rýmy. Následně pustí 

poslední část nahrávky 13 a nechá žáky pro kontrolu přečíst.) 

 

Po poslechu 

1. Poslouchejte celou písničku a můžete taky zpívat. (Učitel se v této fázi ujistí, že 

všichni žáci už chápou podstatu písně, pro opakovaný poslech využije nahrávku 

z internetu.) 

2. Znáte někoho, kdo se seznámil na neobvyklém místě? Kde to bylo? (Diskuse ve 

skupinách.) 

3. Znáte nějaké zajímavé místo v Praze (či v místě výuky), kde by mohli mít reálné 

rande? Kde to je? Co tam můžete dělat? Popište – znají kolegové to místo? Udělejte 

romantickou mapu Prahy! (Žáci si vzájemně místa představí, pak každý jedno krátce 

popíše a případně nakreslí, papír pak nalepí do plánku Prahy, který lze nechat ve třídě 

na nástěnce.) 
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Komentář: Při pilotáži se ukázalo, že klíčové cvičení na predikci žákům skutečně pomáhá; 

zvýšilo jejich pozornost vůči textu a zpětně i zájem o pokračování poslechu, navíc 

aktivizovalo další jejich jazykové dovednosti (práce se slovní zásobou, aplikace gramatických 

pravidel). 

 

Zdroje: upravená verze písně je obsažena v audio-příloze této práce, píseň vcelku je dostupná 

online na https://www.youtube.com/watch?v=lwhW7MLhBkY 

4.2.2.16 SVATÝ VÁCLAV 

Cíl: žáci dokáží s vizuální podporou pochopit podstatu jednoduchého původního příběhu, 

poučí se o české historii 

Typ naslouchání: syntetické – naslouchání ději, naslouchání pro základní pochopení, 

analytické – selektivní naslouchání, naslouchání transakční i interakční 

Funkce naslouchání: věcné, kritické 

Strategie: kontext 

Materiál: video 

Typ úlohy: diktát, výběr z možností, seřazovací, shrnující 

Pomůcky: počítač, pracovní list (v příloze této práce) 

Trvání: 45 minut 

Stadia naslouchání: 

 

Před poslechem 

1. Diskutujte: Víte, proč je 28. 9. volno? Kdo byl svatý Václav? Proč je pro Čechy 

důležitý? (společná diskuse) 

2. Pište věty z historie o svatém Václavovi. Jsou vždycky dvě možnosti. (Učitel žákům 

diktuje následující věty a ujistí se, že jejich obsahu dobře rozumějí:  

a. Boleslav Václava pozval na oběd / na večeři a tam ho respektovali / zabili. 

b. Nový král Boleslav vyhrál / prohrál válku s Německem. 

c. Svatý Václav byl dobrý / špatný kníže. (zeptat se, v čem) Chtěl válku / mír 

s Německem. 

d. Boleslav byl hodný / ambiciózní. Chtěl válku / mír s Německem. 

e. Svatý Václav a Boleslav byli bratři / kamarádi.) 
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Během poslechu 

3. Budeme se dívat na krátký animovaný film na téma svatý Václav. Dívejte se a vyberte 

správnou variantu ve cvičení 2. (Učitel zde může dodat, že video pochází z cyklu 

Dějiny udatného českého národa, který je snadno dostupný na YouTube. Film může 

pustit bez českého lva, tj. od 0:28 do 2:30.) 

4. Seřaďte věty chronologicky. (Učitel poslech opakuje jen v případě potřeby.) 

5. Přiřaďte k větám obrázky a doplňte, co ti lidé asi říkají. (Cílem této aktivity není 

přesné zachycení řečeného, ale vystižení obsahu.) 

 

Po poslechu 

1. Jaký má svatý Václav charakter? Myslíte, že je pro Čechy typický? (společná diskuse) 

2. Máte sourozence? Hádali jste se jako děti? Proč? Napište krátký dialog 2 sourozenců, 

kteří se hádají.(Žáci pracují ve dvojicích, dialogy následně zahrají, ostatní musí 

porozumět, v čem spočívá problém sourozenců. Učitel náhodně vyvolává vždy jednoho 

žáka, který má obsah rekapitulovat, případně se k němu vyjádřit ze své zkušenosti.) 

 

Komentář: Žáky Dějiny udatného českého národa velmi zaujaly, čehož je vhodné využít a 

odkázat je na webové stránky České televize věnované seriálu, které obsahují jednoduché 

soutěžní úkoly, případně také doporučit další pro cizince zvláště vhodné díly, jimiž podle 

mého mínění jsou: Praotec Čech (8), Bruncvík (25), Orloj (53), Golem (58), Jan Amos 

Komenský (65), Národní divadlo (87), Sametová revoluce (110). 

 

Zdroje: video je dostupné online na https://www.youtube.com/watch?v=BN4w285GU0M&li

st=PL2A56A7F5DD36744B&index=13 

4.2.2.17 V HOSPODĚ 

Cíl: žák dokáže porozumět původnímu neformálnímu projevu, dokáže odvodit význam 

z kontextu a co-textu 

Typ naslouchání: syntetické – naslouchání pro základní pochopení, zběžné naslouchání, 

analytické – naslouchání formě, naslouchání transakční i interakční 

Funkce naslouchání: věcné 

Strategie: predikce, kontext, jazykové 

Materiál: audio 
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Typ úlohy: lexikální, otevřené otázky, shrnující, diktát 

Pomůcky: počítač 

Trvání: 35 minut 

Stadia naslouchání: 

 

Před poslechem 

1. Chodíte rádi do české hospody? Proč? Je česká hospoda nějak specifická? (Učitel 

nechá žáky diskutovat ve skupině, ptá se jich na typická témata dialogů v hospodě, 

může poukázat na fakt pro cizince překvapující, že zvlášť v menších městech je 

obvyklé, že dva kamarádi jdou do hospody, zatímco dvě kamarádky do kavárny.) 

2. Mluvíme v hospodě stejným stylem jako na úřadě nebo u doktora? Co je jinak? 

(Společná diskuse. Žáci navrhují některé rysy nespisovné češtiny na základě vlastní 

zkušenosti, pak může učitel sám napsat na tabuli neformální tvar a nechat žáky tipovat 

tvar spisovný: 

polívka, mlíko 

dospělej, malej 

ženská, chlap 

seš, sme 

řikal, prosimtě, s nim 

hele, prostě, normálně, fakt 

kruci, sakra.) 

 

Během poslechu 

1. Poslouchejte nahrávku a hledejte slova nebo formy typické pro řeč kamarádů 

v hospodě. (Učitel pustí žákům první část nahrávky 0:00–0:42 nejprve v celku, 

podruhé zastavuje v klíčových momentech. Žáci vybírají z předchozího seznamu, která 

slova slyší. Měli by si povšimnout nespisovného „seš“, změny kvantity vokálů u 

„s kým“ a „říkal“, výplňkových výrazů „normálně, ne?, prostě“, kontaktové částice 

„hele“ nebo citoslovce „sakra“.) 

2.  Poslouchejte znovu nahrávku a odpovězte: Kdo mluví? S kým mluví? Jaké je téma? 

(Učitel nadiktuje otázky a pustí nahrávku 0:00–0:42 znovu, po vyslechnutí nechá žáky 

pracovat v diskusních skupinách a poslech zopakuje, následně jsou otázky 

zodpovězeny společně.) 
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3. Poslouchejte pokračování. S kým mluví muž teď? (Poslech 0:42–1:10 vcelku, učitel 

po něm ověří, že žáci pochopili pointu textu.) 

4. Pište, co muž říká do mobilu. (Učitel pouští druhou část nahrávky se zastavováním po 

každé replice.) 

 

Po poslechu 

1. Napište otázky, na které muž asi reaguje, a pak dialog zahrajte. (Učitel rozdělí žáky do 

dvojic, ty společně sepíší předchozí repliky ženy a dialog předvedou před ostatními, 

kteří pomohou s opravou.) 

 

Komentář: Téma neformální češtiny se setkalo s velkým zájmem žáků – zpravidla sami už 

znají řadu příkladů, ale vyhovuje jim si postřehy utřídit. Vydařila se také aktivita, v rámci níž 

vymýšleli žáci otázky předcházející vyslechnutým odpovědím – žáky bavila a ujasnili si díky 

ní dobře význam některých tázacích zájmen a příslovcí. Pro úroveň A2 se z Minutových her 

dále zdají vhodné zvláště následující: Chutnalo ti to, Dieta, Návštěva, Nejlepší kamarádky, 

Odmítnutí, Realita, Rozhovor otce se synem, Zprávy. 

 

Zdroje: audio dostupné online na http://www.rozhlas.cz/minutovehry/hry/_zprava/realita--

1330315 

4.2.2.18 VELIKONOCE 

Cíl: žáci se poučí o českých tradicích a dostanou příležitost si jednu sami vyzkoušet, 

poslouchají původní text, čímž se zvyšuje jejich sebevědomí 

Typ naslouchání: syntetické – zběžné naslouchání, analytické – selektivní naslouchání, 

naslouchání formě, naslouchání transakční i interakční 

Funkce naslouchání: věcné, zážitkové 

Strategie: klíčová slova, kontext, predikční 

Materiál: video 

Typ úlohy: přiřazovací, uspořádací, doplňovací 

Pomůcky: počítač, pracovní list (v příloze této práce) 

Trvání: 30 minut 

Stadia naslouchání: 
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Před poslechem 

1. Podívejte se na krátké video. Téma je nějaká česká tradice. Znáte ji? (Učitel pustí 

žákům prvních několik vteřin videa (2:50–2:58) beze zvuku, žáci by měli poznat, že se 

jedná o Velikonoce.) 

2. Slavíte Velikonoce? Kdy a jak? (Krátká společná diskuse, často lze nenásilně uvést 

první slova spojená s Velikonocemi.) 

 

Během poslechu 

1. Dívejte se na video. Co Martin, Mařenka, Honzík a paní Vojtová připravujou na 

Velikonoce? Přiřaďte slova a obrázky. Jedno slovo nepotřebujete. (Učitel slova 

předem nevysvětluje, jen pustí žákům další část videa 2:58–4:55, tentokrát se zvukem 

a při kontrole vysvětlí přebývající slovo.)  

2. Je Velikonoční pondělí a kluci jdou na koledu. Co asi říkají? Tipujte a kontrolujte 

s videem. Pozor – koledy nejsou seřazené. (Učitel nechá žáky číst a doplnit do textu, 

následně pustí video od 5:34, podle potřeby opakuje, nechá žáky navzájem porovnat 

doplněná slova a pak některého vyzve, aby je pro kontrolu napsal na tabuli.) 

  

Po poslechu 

1. Čtěte spolu koledy (Učitel dbá o správnou výslovnost a rytmus, může postupně 

zrychlovat.) 

2. Líbí se vám české velikonoční tradice? Proč? (Skupinová a společná diskuse, učitel 

zde má příležitost vysvětlit symbolický význam koledování pomlázkou.) 

3. Tohle jsou další slova typická pro tradiční české Velikonoce. Znáte všechna? Když ne, 

hledejte doma na internetu, co znamenají.  

4. Chcete taky koledovat? Na příští lekci budete potřebovat pomlázku (kluci), malované 

vajíčko (holky) a taky velikonoční koledu! 

 

Komentář: Poslech je poměrně náročný, a je tedy třeba zdůraznit žákům, že není cílem 

rozumět všemu, a naopak je chválit i za částečné porozumění. Poslední úkol záleží na hravosti 

studentů – zpravidla pomůže, pozve-li si učitel do třídy ukázkového koledníka, ke kterému se 

následně připojí další. Při správném podání si nakonec zpravidla všichni chtějí velikonoční 

koledování vyzkoušet, pokud se ale tato aktivita někomu nezamlouvá, není vhodné ho do ní 

nutit.  

 

Zdroje: video dostupné online na https://www.youtube.com/watch?v=sobJFEM4wUQ  
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5 ZÁVĚR  

Tato diplomová práce sledovala v oblasti didaktiky češtiny jako cizího jazyka otázku 

výuky naslouchání a promítnutí této výuky do podoby didaktických materiálů.  

V teoretické části práce jsem se pokusila o přehledné shrnutí závěrů světové odborné 

literatury na toto téma, jehož výsledkem bylo popsání problematiky naslouchání 

z rozmanitých hledisek, která byla dále využita pro následné zhodnocení existujících 

didaktických materiálů. Lze dále doufat, že teoretické podklady shrnuté v této práci budou 

využity i dalšími českými badateli, mj. i proto, že přinášejí překlad názvosloví a informace o 

nejnovějších poznatcích na poli didaktiky naslouchání, jejichž prezentace dosud v česky 

psané odborné literatuře chyběla. 

Výzkumná část této práce byla založena na komparaci starší a současné produkce, na 

komparaci materiálů pro výuku češtiny a angličtiny a především na komparaci jednotlivých 

dnes nejčastěji využívaných učebnic češtiny jako cizího jazyka. Výsledkem pak byl zatím 

unikátní přehled rozmanitých typů poslechových úloh abstrahovaný z desítek učebnic a 

poměrně přesvědčivá data ukazující, nakolik je vývoj českých didaktických materiálů ve 

shodě s dříve uvedenými teoretickými poznatky i reálným stavem materiálů pro výuku 

angličtiny.  

Ukázalo se tak například, že na rozdíl od zahraniční produkce české učebnice 

zpravidla nedisponují ozvučenými slovníky, nepoužívají poslechový materiál v testech ani 

pracovních sešitech, vůbec nepracují s videem ani neposkytují učiteli dostatečnou metodickou 

oporu. Z hlediska teorie bylo rovněž prokázáno, že učebnice češtiny jako cizího jazyka  

nedostatečně využívají audio-materiál k jiným účelům, než je samotné naslouchání, a 

neposkytují žákům dostatečnou studijní autonomii. Ukázalo se také, že úlohy v těchto 

učebnicích prezentované podceňují především přípravné a návazné stadium výuky poslechu, 

kritickou a empatickou funkci naslouchání a ve většině případů zcela rezignují na výuku 

jakýchkoli kompenzačních strategií. 

Cílem poslední, praktické části této práce bylo navrhnout s využitím teoretických 

poznatků nápravu některých dříve zmíněných nedostatků a inspirovat učitele k  tvorbě 

vlastních kvalitních materiálů pro výuku naslouchání. Výsledkem této snahy byl v české 

literatuře zatím nejucelenější přehled zdrojů vhodných k tvorbě poslechových úloh a také 

sbírka 18 ukázkových poslechových lekcí, jež prezentovaly mnoho v praxi výuky češtiny 

dosud nevyužívaných postupů, typů úloh, materiálů a strategií. 
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Ve všech třech částech byly navíc průběžně prezentovány výsledky dotazníkového 

šetření, které přináší často překvapivé poznatky o názorech učitelů a především samotných 

žáků na jednotlivé aspekty problematiky výuky naslouchání. Výsledky tohoto šetření byly 

nejen porovnány s názory publikovanými v odborné literatuře, ale především byly zohledněny 

při závěrečné tvorbě poslechových materiálů.  

Doufám proto, že se podařilo vytvořit diplomovou práci s dostatečným teoretickým 

základem, která je však zároveň prakticky využitelná; protože sama mám již zkušenosti 

s výukou češtiny jako cizího jazyka, snažila jsem se závěry odborné literatury v maximální 

míře aplikovat v praxi, což nemělo za následek jen vznik závěrečných poslechových lekcí, ale 

také průběžně zdůrazňované rady učitelům, jak řešit některé často diskutované problémy 

spojené s praktickou výukou naslouchání (zastavování nahrávky, opakování, vlastnosti 

vhodného materiálu aj.) a s přípravou poslechových lekcí. 

Studium teoretických materiálů i následný výzkum přinesly zároveň řadu dalších 

otázek a nejasností a odhalily další dosud nedostatečně prostudované či pokryté oblasti, jimž 

by bylo žádoucí se dále věnovat, jejich zpracování se nicméně vymyká rozsahu této 

diplomové práce.  

Bylo by tak kupříkladu zajímavé připravit konkrétní experimenty, jež by porovnávaly 

úspěšnost žáků při naslouchání s textem a bez textu, naslouchání kontextově zapojeném a 

nezapojeném, naslouchání audio a videonahrávce, naslouchání jednotlivém a opakovaném 

apod. 

Rozsah této práce dále neumožnil detailněji rozebrat další učebnice, pokusit se o 

srovnání s didaktickou produkcí v dalších světových jazycích nebo se zabývat otázkou 

testování naslouchání či otázkou pojetí výuky naslouchání pro auditivně a jinak založené 

žáky.  

Přesnější zacílení práce pak vylučovalo další velká a významná témata, mezi něž patří 

výuka naslouchání na vyšších úrovních osvojení jazyka nebo problematika průpravných 

poslechových cvičení, z nichž zvláště cvičení zaměřená na fonetiku na českém trhu 

jednoznačně chybějí a ze strany žáků i učitelů je po nich velká poptávka.  

Z hlediska praktického nakonec srovnání se zahraniční produkcí ukázalo, že rejstřík 

materiálů pro výuku češtiny je stále poměrně chudý, a bylo by proto velmi žádoucí pokusit se 

kupříkladu o tvorbu zábavného video-materiálu na způsob English Extr@ či databanky 

krátkých poslechů po vzoru stránky elllo.org.  
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Jak asi výsledný rozsah této práce napovídá, téma naslouchání ve výuce češtiny jako 

cizího jazyka mě zaujalo a práce na něm mě upřímně bavila. Věřím, že si díky chystané 

podzimní prezentaci na konferenci AUČCJ a především díky připravované publikaci v ediční 

řadě Varia najde k učitelům cestu a bude pro ně nejen zdrojem 18 konkrétních úloh, ale také 

inspirací k zamyšlení nad jejich pojetím výuky naslouchání i k tvorbě dalších vlastních 

materiálů. 
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