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ÚVOD 

 

Napriek tomu, že ako učiteľka cudzích jazykov ich už viac ako 20 rokov učím, a sama som sa niekoľko cudzích 
jazykov naučila, nerada používam slovíčko „učiť sa“ v súvislosti s cudzími jazykmi. Pri cudzích jazykoch ide podľa 
mňa skôr o vytváranie vzťahu, podobne ako v partnerstve. Ako dôkaz uvediem paralely medzi oboma. Na 
začiatku vzťahu prechádzate fázou objavovania, oťukávania, všetko je nové, zaujímavé, pretože sa o tom druhom 
chcete dozvedieť čo najviac, každá chvíľa, ktorú strávite s novým partnerom/jazykom je fajn a vy máte pocit, že 
všetko je ľahké, svet dokonalý a budúcnosť ružová. Po určitom čase, keď svojho partnera/jazyk lepšie spoznáte, 
ružové okuliare začnú akosi blednúť a vy postupne čelíte realite trošku menej ružovej. Môžu sa objaviť prvé 
nedorozumenia, nepríjemné pocity spojené so sklamanými očakávaniami a bude to chcieť trošku sebazaprenia, 
aby ste cez toto „vytriezvujúce“ obdobie prešli a posunuli sa do ďalšej fázy, v ktorej vás váš partner/jazyk už tak 
ľahko nezaskočí, pretože viete, čo môžete od neho očakávať a len tak vás neprekvapí. A ak, tak jedine príjemne, 
a vy sa opäť začínate vo vzťahu cítiť dobre, uspokojujúco a sebaisto, niekedy až tak, že svoj vzťah zlegalizujete. 
Hrdo sa k svojmu partnerovi/jazyku hlásite a sebavedome ho uvádzate vo svojom životopise. Poradcovia na 
vzťahy sa zhodujú, že aby úspešne vybudovaný vzájomný vzťah zostal harmonický, je potrebné ho neustále 
zveľaďovať a starať sa oň. Zatiaľ nie je k dispozícii zaručený návod, ako sa naučiť vybudovať si funkčný partnerský 
vzťah prinášajúci uspokojenie obom stranám. Existujú o tom rôzne teórie, výskumy a odporúčania, ale 
v konečnom dôsledku je každý vzťah výsledkom individuálnych potrieb a jedinečných okolností. Preto sa podľa 
mňa ani jazyky nedajú „naučiť“ a nenaučí vás ich v škole alebo kurze ani ten najlepší učiteľ či učebnica. Môže vám 
poradiť, môže vám ukázať ako na to, ale to, či si daný jazyk osvojíte, závisí najmä na vás samotných, vášho postoja, 
vašej aktivite, osobnej skúsenosti a okolnostiach, na ktoré často nemáte žiadny vplyv. Zbytočne však budete vinu 
za váš neúspech a „nepokrok“ zhadzovať na náročnosť jazyka alebo nekompetentnosť vášho učiteľa, či zlú 
učebnicu. Podľa počtu rozvodov a nevydarených partnerských vzťahov je zrejmé, že „mať dobrý vzťah“ nie je 
jednoduché a s učením sa cudzích jazykov je to zrovna tak. Poznám množstvo ľudí, ktorí sa trápia s nejakým 
jazykom a niektorí i celoživotne. Začínajú a končia s nejakým jazykom v pravidelných (alebo nepravidelných) 
intervaloch. Skúšajú rôzne jazyky dúfajúc, že tentokrát to vyjde. Som presvedčená, že ak chceme trvalý a 
uspokojujúci vzťah, častokrát potrebujeme len zmúdrieť na vlastných skúsenostiach, sklamaniach i zlyhaniach. 
Takže ak ste doteraz nemali pri učení sa cudzích jazykov „šťastie“, môže to byť práve vašou výhodou, pretože 
presne viete, čo nefunguje, na čom ste sa popálili a čomu sa teda tentokrát máte vyhnúť. Zároveň som si istá, že 
aby ste získali vzťah, ktorý vám bude prinášať radosť a obohatí vás samých i váš každodenný život, je potrebné 
byť odhodlaný urobiť pre to všetko, čo je vo vašich silách, ale pritom nepopierať samého seba, nepotláčať vlastné 
potreby, ani robiť ústupky, ktoré by narúšali vašu vnútornú pohodu. Byť tolerantní a empatickí, a zároveň 
asertívni a sebavedomí. A to platí nielen v partnerstve, ale aj pri osvojovaní si cudzieho jazyka. 

Táto knižka má za cieľ pomôcť vám vybudovať si kvalitný vzťah s akýmkoľvek jazykom, ktorý ste sa rozhodli 
zvládnuť. Zistíte v nej, že jazyk nie je len množstvo slovíčok, gramatických a fonetických pravidiel, ale je to najmä 
živý organizmus, ktorý má svoj vlastný život a keď porozumiete jeho „biologickým potrebám“, urobíte prvý 
dôležitý krok k tomu, aby ste si s ním vytvorili dobrý vzťah. Tak, ako sa človek skladá z buniek, kostí, orgánov, 
ktoré dokopy tvoria živý celok, aj jazyk/reč sa skladá z menších útvarov, ktoré sa spájajú do jednoliatej existencie 
lahodiacej oku i uchu a preto sa im na začiatku pozrieme pekne na zúbok. V ďalšej časti knihy sa zameriame aj na 
druhú stránku procesu učenia – vás. Každý z nás je iný a má iné potreby, či už životné alebo vzdelávacie ako 
neustále sa učiaci organizmus. Niekto potrebuje počuť, iný vidieť, ďalšiemu vyhovuje kontakt s inými ľuďmi, iný 
je so svojimi myšlienkami radšej sám. Poznať sám seba a to, v čom ste najlepší a čo vám ide, je druhý dôležitý 
krok k tomu, aby ste v jazyku našli svojho „parťáka“, ktorý vám pomôže byť ešte lepším. Na základe tohto 
poznania si potom môžete vybrať tú najlepšiu metódu a formu učenia cudzieho jazyka, čomu sa budeme venovať 
v osobitnej kapitole, v ktorej vám ponúknem celú škálu metód podľa typu učiaceho sa, ako aj množstvo trikov 
a tipov, ako si tento proces uľahčiť a zefektívniť. No a na záver vám ponúknem súbor ôsmych univerzálnych 
pravidiel, ktorých dodržiavanie z vás môže spraviť bilingvistu (ovládajúceho dva jazyky) alebo dokonca polyglota 
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(ovládajúceho viacero cudzích jazykov). Ak dočítate knihu do konca, je veľmi pravdepodobné, že čas potrebný na 
„naučenie sa“ cudzieho jazyka sa skráti, každá jeho minúta vám navyše bude prinášať radosť a vy sa budete tešiť 
z výsledkov svojej práce i pokroku. Skrátka, že uzavriete s vaším vybraným jazykom šťastné a celoživotné 
manželstvo:) 

 

KAPITOLA 1: O JAZYKU 

 

Pozrime sa najskôr na predmet nášho záujmu – jazyk. Slovíčko „jazyk“ a jeho zdrobneniny majú viacero významov 
– podľa slovníka slovenského jazyka1 je to: 1. pohyblivý svalnatý útvar v ústnej dutine, 2. orgán chuti, 3. jeden 
z orgánov ľudskej reči, 4. všetko, čo sa tvarom podobá jazyku pozdĺžnym úzkym tvarom (snehové jazyky, jazyk 
v topánke, rastlinka jelení jazyk a aj moja obľúbená cukrovinka mačacie jazýčky), ale nás bude zaujímať jazyk ako 
5. „ sústava vyjadrovacích znakových prostriedkov istého spoločenstva, ktorá slúži ako nástroj myslenia, 
dorozumievania a ukladania poznatkov“ – teda reč ako prostriedok dorozumievania a komunikácie. V onom 
slovníku nájdete aj množstvo výrazov a slovných spojení s jazykom: mať ostrý jazyk; mať dušu na jazyku; držať 
jazyk za zubami; na jazyku med, v srdci jed; čo na srdci, to na jazyku; sliny sa mu zbiehajú na jazyku a pod., z čoho 
môžeme usúdiť, že tento sval má skutočne pre ľudí a ich každodenný život veľký význam a naše rozhodnutie 
ovládnuť niečí „jazyk“ je plne opodstatnené a správne. Nie nadarmo sa hovorí, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si 
človekom. 

Tak, ako človek potrebuje k tomu, aby jeho bunkový a orgánový celok správne fungoval, pravidelne piť, zdravo 
jesť, dostatočne spať a primerane sa hýbať, aj jazyk, aby žil, potrebuje, aby ním niekto pravidelne, správne, 
dostatočne a primerane komunikoval. Prirodzene – môžeme to ponechať na tých šťastlivcov, ktorým bol daný do 
vienka pri narodení, ale môžeme k jeho životu prispieť aj my ostatní pochádzajúci z rôznych častí sveta hovoriaci 
pôvodne iným jazykom a pomôcť tak i sami sebe. Je známy tzv. bilingválny efekt, kedy vedci dokázali, že 
jednotlivci hovoriaci aspoň dvoma jazykmi prevyšujú svojich jednojazyčných rovesníkov v mentálnych 
schopnostiach. Učenie sa cudzieho jazyka podľa výsledkov ich výskumu2 posilňuje mozog, zvyšuje inteligenciu, 
zlepšuje duševnú odolnosť vďaka posilnenej schopnosti multitaskingu, koncentrácie, reakčného času a zlepšenej 
pracovnej pamäti. Benefity pri učení sa cudzieho jazyka pre nás sú teda jasné. No a na to, aby naše učenie bolo 
prínosné aj pre samotný jazyk, je potrebné priviesť ho k životu, t. j. používať ho. To znamená, že musíme poznať 
jeho jednotlivé časti a keď sa nám podarí správne zložiť jednotlivé kúsky tejto skladačky, budeme môcť v tomto 
jazyku písať, rozprávať, počúvať a čítať, teda komunikovať, čím zároveň prispejeme k jeho životu a rozvoju. Áno, 
každý z nás, aj vy sa podieľate na rozvoji jazyka, ktorý používate. Práve od používateľov jazyka závisí, ktoré cudzie 
slovíčka používaním zdomácnejú a obohatia tak jazykový systém (do slovenčiny sme si zakomponovali napríklad 
víkend, softvér, mejkap, džínsy, bagetu, ...). Je len na nás, ktoré slovíčka prejdú medzi archaizmy, pretože ich 
jednoducho nebudeme používať dostatočne často, aby patrili do aktívnej slovnej zásoby našinca (mnohí z nás už 
zabudli na pitvor, árešt, regulu, dereš, groš, ...). A sme to práve my, naše rečové aktivity, kto môže rozhodnúť 
o tom, aký bohatý/chudobný a krásny/spotvorený bude náš jazyk v budúcnosti. Osoh z osvojovania si jazyka 
a práce s ním je teda obojstranný, pre nás i jazyk samotný. 

                                                             

1 Krátky slovník slovenského jazyka, VEDA vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1987 

2 National Institute of Health https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/bilingual-effects-brain 
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Čo teda tvorí jazyk, z čoho sa skladá? Keď si zodpovieme tieto otázky, dostaneme odpoveď aj na inú dôležitú 
otázku - čo všetko sa potrebujem naučiť, keď chcem ovládať nejaký jazyk? Lingvisti dokážu akýkoľvek jazyk 
rozložiť na menšie útvary a jednotky, ktorým dávajú zložité odborné názvy (morfémy, grafémy, fonémy, ....). 
Nepochybne robia záslužnú prácu, ale aj my laici dokážeme v jazyku identifikovať mnoho kúskov v podobe slov, 
ktoré sa snažíme zložiť dokopy do zmysluplných viet. Pre správne používanie jazyka však musíme ísť do ešte 
väčšej hĺbky nášho rozboru a pozrieť sa aj na písmená a zvuky a tiež sa pokúsiť vytvoriť aj zložitejšie jazykové 
útvary než len vety, ako sú rozhovory, prejavy, žiadosti, sťažnosti a, prečo nie, aj filozofické úvahy Voltairovského 
typu, ktoré sú pri pohári vína s francúzskymi priateľmi priam životne nevyhnutné (zistené na vlastnej koži). Každý, 
aj ten najmenší kúsok tejto jazykovej skladačky súvisí s tým ďalším a len ak ich dokážeme navzájom správne 
pospájať, vytvoríme zmysluplný obraz – presne ako pri skladaní puzzle. Každý kúsok má svoje presne určené 
miesto a ak niektorý stratíme, obraz nie je úplný. Podobne je to pri jazyku, ktorý sa skladá zo zvukov, písmen, 
slov a vzťahov medzi nimi, čo vytvára jeho fonetickú, grafickú, lexikálnu, morfologickú a syntaktickú rovinu. Laicky 
povedané, pre potreby človeka, ktorý sa snaží osvojiť si nejaký cudzí jazyk, je potrebné sa oboznámiť 
s výslovnosťou, pravopisom, slovnou zásobou a gramatikou tohoto jazyka. A ideálne v tomto poradí. 

Hneď na začiatku vás však varujem, že vám nebudú stačiť teoretické (a nanajvýš nudné) poznatky v podobe 
poučiek, pravidiel a nekonečných zoznamov nepravidelných slovies, ktoré sú síce potrebné a nevyhnutné, ale 
aby ste ich premenili na skutočný živý jazyk, musíte jednotlivé kúsky jazykového puzzle používať a premeniť tak 
vedomosti na zručnosti. To znamená, že vždy, keď budete svoju energiu a úsilie venovať niektorému kúsku 
jazykovej skladačky (drilovať sa anglické nepravidelné slovesá alebo zoznam slovíčok k tretej lekcii vo svojej 
učebnici), musíte si zároveň uvedomiť, na čo vám tento kúsok bude slúžiť a hneď to aj vyskúšať, či to naozaj 
funguje. Odkladať tento krok na neskôr nie je správne, pretože vplyvom času sa bez zmyslu namemorované veci 
z pamäte vytratia a keď na to príde a budete ich skutočne potrebovať, budete opäť na začiatku – opäť sa ich 
budete musieť naučiť. Ak sa ale naučené veci budete okamžite snažiť aj na niečo užitočné použiť, nielenže ich 
pamäťová stopa bude podstatne trvalejšia3, ale bude to aj taká skúška správnosti, či to naozaj funguje tak, ako 
učebnica/učiteľ tvrdí. Tipy, ako priviesť nudnú jazykovú teóriu k životu, rozoberieme podrobnejšie 
v nasledujúcich kapitolách, kde si ukážeme, ako sa učiť tak, aby vás to bavilo hneď od začiatku, pretože pravdou 
je, že memorovanie zoznamov slovíčok a gramatických pravidiel v sebe teda veľa zábavy neskrýva. Keď sa ale 
pokúsite s nadobudnutými vedomosťami hneď aj niečo zmysluplné podniknúť, zábava a uspokojenie z vášho 
pokroku prídu tiež hneď, čo je na nezaplatenie pre udržanie motivácie a nadšenia. Čo sú teda tie jednotlivé kúsky 
jazykovej skladačky? Poďme si urobiť takú malú jazykovú pitvu. 

 

1.1 VÝSLOVNOSŤ 

 

Rozpoznávanie zvukov v novom jazyku je snáď tá najväčšia zábava i zákernosť v jednom. Človek totižto často 
v cudzom jazyku počuje to, čo chce počuť a nie to, čo mu je reálne ponúknuté a to prirodzene vedie k neustálemu 
pocitu, že „nerozumie“. Môže za to náš materinský jazyk a jeho zvuky, na ktoré sme si privykli, ale ktoré sú často 
odlišné od zvukov v iných jazykoch. Rozdielov môže byť niekedy toľko, že zmätok vo vašej hlave je čoraz väčší 
a pocit, že tej cudzej hatlanine nikdy neporozumiete, je na mieste. Je preto dobré vyzvať tieto nové a cudzie 
zvuky na súboj a venovať im dostatočnú pozornosť už na samom začiatku. Nie nadarmo mnohé príručky pre 
samoukov a učebnice začínajú celkom opodstatnene a správne prehľadom výslovnosti. Ku grafickým znakom a 
ich kombináciám priradia konkrétne zvuky, no keďže mnohé z nich váš materinský jazyk nepozná, často sa siaha 

                                                             

3 O pamäti si viac povieme viac v kapitole 4. 
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po čudesných fonetických znakoch medzinárodnej fonetickej abecedy (IPA), ktoré skôr odradia ako navnadia 
a tak túto užitočnú kapitolu mnohí z nedočkavosti preskočia s tým, že sa naučia výslovnosť neskôr, keď sa už 
začnú učiť konkrétne slovíčka. Problém je, že neskôr sa výslovnosti jednotlivých slovíčok príručky a učebnice už 
nevenujú (prípadne vám opäť ponúknu tie čudné znaky IPA v hranatých zátvorkách) a tak sa to snažíte „nejako“ 
svojpomocne vysloviť. A nič horšie vo vzťahu k vašej bezchybnej výslovnosti už nemôžete spraviť. Nielenže sa zlé 
návyky ťažko odstraňujú kvôli pamäťovým stopám, ktoré si pri učení vytvárate, ale neskôr, keď sa na vás začnú 
valiť gramatické pravidlá, už nebudete mať chuť venovať čas správnej výslovnosti. Možno sa dokonca budete 
vyhýbať práve tým „ťažkým“ zvukom, ktoré v skutočnosti nie sú ťažké, len sú iné a pre naše ucho nové. Pamätajte 
však, že nesprávna výslovnosť a dikcia má moc spraviť z vašej dokonale zvládnutej francúzskej slovnej zásoby 
a gramatiky bezcennú, komickú a hlavne úplne nezrozumiteľnú atrapu. Preto hneď po rozhodnutí učiť sa nejaký 
jazyk, musí prísť rozhodnutie ponoriť sa do zvukov daného jazyka a zvyknúť si na ne, aby ich neskôr náš mozog 
nielenže bezchybne rozpoznával, ale aj aby dokázal dať ten správny príkaz tým správnym svalom, keď sa 
o produkciu týchto nových zvukov budeme pokúšať my sami. Takže moja rada – počúvať, počúvať, počúvať! 
Čokoľvek! Je na vás, či si do pozadia pri varení pustíte rádio alebo televíznu stanicu vysielajúcu vo vašom cieľovom 
jazyku, alebo siahnete po youtube, podcastoch alebo si na Netflixe prepnete váš obľúbený seriál, ktorého repliky 
poznáte naspamäť, v novom jazyku. Každá minúta cudzojazyčného inputu 4  pomôže vašim ušiam a mozgu 
navyknúť si na zvuky, ktoré postupne začnete medzi sebou odlišovať a následne správne spájať do zmysluplných 
celkov. Nech vás zatiaľ netrápi, že nemáte ani najmenšie tušenie, čo daný input znamená, ani sa o to nesnažte, 
pre vás a váš mozog je zatiaľ cenným zdrojom originálnych a tých „správnych“ zvukov, do tajov ktorých 
potrebujete preniknúť. Navyše si navyknete aj na charakteristické prozodické vlastnosti novej reči, ako je slovný 
a vetný prízvuk, rytmus, tempo a melódia, ktoré sú neprávom odsúvané na okraj nášho jazykového záujmu, 
pričom zohrávajú dôležitú úlohu v pokročilejšom štádiu štúdia, kedy sa snažíme sebavedomo predstierať, že sme 
sa s touto rečou narodili a to často neúspešne, pričom nás odhalia práve tieto rečové „drobnosti“.  

Vráťme sa ale na začiatok, keď sa do nového jazyka iba začíname ponárať. Spomínané príručky pre samoukov 
našťastie pri každom pravidle výslovnosti ponúkajú aj príklady konkrétnych slov, kde sa ten zvuk vyskytuje a tu 
pomôže stránka forvo.com, kde si dané slovíčko vyhľadáte a vypočujete, ako ho vyslovujú tí, ktorí sa s vašim 
cieľovým jazykom skutočne narodili. Máte dokonca na výber aj rôzne regionálne variácie. Môžete si potom 
porovnať, ako vysloví les yeux (oči) Parížan a ako Bretónka. Dostupné sú všetky jazyky, na aké si len dokážete 
spomenúť, aj mandarínska čínština či takmer mŕtvy jazyk, ktorým sa hovorí na ostrove Man – mančina, ak 
náhodou by ste sa ho z nejakého rozmaru rozhodli študovať. Pre pokročilejších je tu stránka rhinospike.com, 
ktorá pokrýva 86 jazykov a funguje na podobnom princípe ako forvo, keďže tiež ponúka autentické nahrávky od 
rodených hovoriacich, ale pracuje s ucelenejšími textami. Stačí poslať požiadavku s textom, ktorý vám následne 
prečíta rodený hovoriaci vrátane správnej melódie a prízvuku. Je pravda, že pri bežne používaných jazykoch 
budete musieť chvíľu na váš konkrétny text počkať, ale môžete sa posunúť v poradovníku, ak vy sami prečítate 
text pre iného používateľa alebo nahráte ľubovoľné vety vo svojom rodnom jazyku a pomôžete tak iným – 
odmenou bude posunutie vašej požiadavky v poradí vyššie. Ale aj ak nemáte vyhliadnutý žiadny konkrétny text, 
ktorý potrebujete správne predniesť v cudzom jazyku, môžete si stiahnuť z tejto stránky už existujúce nahraté 
súbory, púšťať si ich a zvykať si na nové zvuky – skrátka začať sa tak učiť jazyk prostredníctvom skutočného 
a správneho jazykového inputu. Navyše - it’s free5!  

Riadiť sa pravidlom najskôr počúvať a potom produkovať je základ. Poďme k druhému pravidlu – venovať 
dostatočne veľa času a priestoru hneď od začiatku vlastnej správnej výslovnosti. Raz zle naučená výslovnosť 
slovíčok, najmä tých prvých, medzi ktorými sa učia práve tie najfrekventovanejšie, sa bude len veľmi ťažko 

                                                             

4 input = vstup, teda čokoľvek čo ponúkate svojim ušiam a očiam v cudzom jazyku 

5 Je to zadarmo! 
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dostávať z hlavy. Nespočítam koľko stredoškolákov som ani do maturity nedokázala naučiť, že Italy (Taliansko) 
v angličtine nie je [ajtali], ale vážne [italy] 6  len preto, že ich na základnej škole nikto neopravil a oni boli 
presvedčení, že [ajtali] je tou najlepšou krajinou, kde stráviť dovolenku. Proti tomuto tvrdeniu nič nenamietam, 
ale žiaľ Angličan by márne pátral vo svojich geografických vedomostiach, pretože [ajtali] v angličtine skrátka 
nemajú. Neurobte tú istú chybu a overte si, či vyslovujete každé slovíčko správne. Trénujte dovtedy, kým to nie 
je úplne „kóšer“. Overiť sa to dá samozrejme najlepšie s rodenými hovoriacimi, ale kde zohnať Angličana v Hornej 
Lehote, že? Na tento účel však môžeme využiť dostupné moderné technológie, ktoré pre nás vytvorili virtuálnych 
asistentov (Siri od Applu, Alexu od Amazonu, Bixby od Samsungu, Google asistenta a plno iných asistentov 
ukrytých vo vašich smartfónoch). Ak vám rozumie umelá inteligencia, budú aj skutoční ľudia. Navyše si takto 
môžete užiť hodne zábavy, keď budete prekvapene pozerať, prečo vás váš asistent posiela do Remeša (Reims), 
keď ste si snažili overiť výslovnosť kráľovien (reines), alebo prečo namiesto 5 veľkých jabĺk (5 grandes pommes) 
si váš asistent zapísal 5 gramov jabĺk (5 grammes pommes)7. Našťastie, váš virtuálny asistent sa vám nebude 
smiať, ani na vás nebudete zazerať s opovrhnutím parížskeho čašníka, ani sa pred ním nestrápnite, akurát si 
overíte, akým „faux-pas“ ste predišli a na aké absurdné požiadavky mysleli programátori virtuálnych asistentov. 
Skúšajte si svoju výslovnosť dovtedy, kým vás váš asistent nepochopí a nehodí vám link na článok 
o najvplyvnejších kráľovnách histórie a recept na koláč z piatich VEĽKÝCH jabĺk.  

Hoci internet má určite aj svoje temné stránky a názory na jeho užitočnosť pri učení sa rôznia, pri tréningu 
výslovnosti je to skvelý pomocník. Google, kamarát mnohých študentov (aj učiteľov), je obzvlášť užitočný pri 
najpoužívanejších svetových jazykoch. Stačí napísať nové slovíčko, za tým „pronunciation“ a milý hlas vám 
požadované slovíčko vysloví toľkokrát, koľkokrát ho budete chcieť počúvať, pričom si môžete nastaviť aj rôznu 
rýchlosť prehrávania, aby ste tak mohli zachytiť aj tie najnepatrnejšie zvuky. Google vám zároveň zobrazí aj prepis 
v už spomínanej medzinárodnej fonetickej abecede IPA a častokrát prihodí aj význam alebo preklad. Ak ste 
fanúšikom youtubu, niet nič ľahšie, ako urobiť presne to isté v jeho vyhľadávači. Škála ponúkaných jazykov je  
podstatne väčšia a častokrát máte možnosť rodeného hovoriaceho aj vidieť, pričom sú to často príjemní mladí 
ľudia (youtuberi), ktorí pomáhajú vám, ale najmä sebe a vy, pozretím si ich videa im pomôžete zvýšiť sledovanosť 
ich youtube kanálu, takže okrem toho, že sa niečo naučíte, urobíte aj dobrý skutok. 

Prečo je pre nás vlastne tak zložité správne vysloviť neznáme slová a zvuky? Poznám prípad študenta, ktorý 
nedokázal vysloviť nosovky a tak sa urputne takýmto slovíčkam vyhýbal a radšej venoval čas hľadaniu synoným, 
v ktorých sa nosovka nenachádzala. Pravdou je, že mal bohatšiu slovnú zásobu ako jeho spolužiaci, ale nosovkám 
sa zanovito vyhýbal. Náhoda však chcela, že ho prekvapila nádcha a keď sa mu z čela rinul pot a z nosa hlieny, 
zistil, že tie „protivné“ nosovky sa vlastne vyslovujú celkom ľahko a svojho verného kamaráta – synonymický 
slovník – odložil na policu. K vytvoreniu akéhokoľvek zvuku potrebuje náš mozog len tri informácie – čo urobiť 
s jazykom, čo s perami a čo s hlasivkami. Je úľavou vedieť, že akýkoľvek zvuk v ľubovoľnom jazyku je možné 
vylúdiť správne, ak má náš mozog tieto pokyny. Niektoré zvuky idú potom celkom jednoducho. Pri klasickej 
záležitosti v angličtine „th“ (ako na začiatku číslovky 3 three), jazyk zasekneme medzi zuby, pery necháme 
pootvorené a hlasivky odpočívať, vydýchneme a máme vyslovený onen obávaný pľuvací zvuk a z čísla 3 tak už 
nikdy nebude slobodný, ani strom a už vôbec nie  zadarmo (free tree for free). Pri francúzskom  „u“ (ako v slove 
tu (ty)), zaokrúhlime pery, ako keď ideme dať niekomu pusu a nahlas povieme slovenské „i“ a vec je vybavená. 
Niektoré zvuky môžu byť náročnejšie a pre nás nezvyčajnejšie, ale so správnymi pokynmi by s tým náš mozog, 
ktorý vydáva pokyny pre jednotlivé svaly, nemal mať problém. Možno to chce trošku času nájsť si na internete 
tieto pokyny a potom pri nácviku skoordinovať všetky svaly dokopy, ale určite sa nám skôr či neskôr daný zvuk 

                                                             

6 Vzácny prípad v angličtine, kedy sa uplatňuje štúrovské píš, ako počuješ a čítaj, ako vidíš. 

7 Pri jablkách za to mohla nesprávne vyslovená francúzska nosovka a pri kráľovnách vyslovené „s“ množného 
čísla, ktoré sa vo francúzštine nevyslovuje, avšak vo francúzskom Remeši áno. 
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vytvoriť podarí. Čo však keď narazíme na nemeckú veveričku - das Eichhörnchen alebo iné dlhšie slová, kde je 
potrebné spojiť hneď niekoľko zvukov dokopy? Tu pomáha tzv. back-chaining – spätné reťazenie – teda 
vyslovovanie slova od konca po kúskoch. Pri nemeckej veveričke teda začneme [chen] (to ide celkom ľahko), 
potrénujeme „ö“ (pusa ako pri „o“ a povieme „e“), včleníme tento zvuk medzi „h“ a „rn“ [hörn] a pridáme k tomu 
už dobre známe [chen] – [hörnchen]. Ostáva už iba [ajch] zo začiatku („ei“ sa v nemčine vyslovuje ako [aj]), čo by 
našinec tiež mohol v pohode zvládnuť a pridáme to k už nacvičenému [hörnchen] – [ajchhörnchen]. Teraz už 
ostáva iba ísť na prechádzku do lesa, odfotiť veveričku a pochváliť sa na Instagrame, že ste sa naučili vysloviť 
Eichhörnchen a vyzvať ostatných, aby sa zapojili do vašej výzvy o najkrajšie vyslovenú nemeckú veveričku 
samozrejme bez toho, aby ste im prezradili tento trik – nech sa trošku potrápia. 

Na hodinách francúzštiny, ktorá je známa svojou náročnou výslovnosťou, zvyknem študentov a najmä študentky 
motivovať k jej nácviku aj tým, že podobný tréning tvárových svalov je odporúčaným trikom kozmetičiek 
a vizážistiek pre pevnejšiu pleť bez vrások. Ani páni by ale nemali správne nastavené mimické a jazykové svaly 
zanedbávať, pretože okrem pevnejšej pleti získajú najmä pevný základ pre správne osvojenie si nového jazyka.       

 

1.2 PRAVOPIS 

 

Keď už rozoznávame zvuky a vieme, ako dôležité je venovať im náležitú pozornosť hneď od začiatku, pozrieme 
sa na ďalší jazykový hlavolam – grafické znaky, ktoré označujú buď hlásky alebo väčšiu významovú jednotku – 
slovo. Znaky, ktoré sa na nás pri zoznamovaní s novým cudzím jazykom hrnú zo všetkých strán, nás môžu niekedy 
poriadne potrápiť a občas to môže vyzerať skôr ako snaha o rozlúštenie šifry majstra Leonarda8 než učenie sa. 
Dešifrovanie grafických jazykových znakov je ale rovnako dôležité ako dešifrovanie fonetických jazykových 
kúskov, pretože práve a jedine vďaka písmenám a znakom sa nám podarí neskôr v novom jazyku čítať a písať. 
Priznávam, že v niektorých jazykoch môže ísť o poriadnu výzvu, ba priam prekonávanie samého seba. 
V kambodžskej abecede sa musíte naučiť až 72 písmen, ktoré ju tvoria (v slovenčine je ich dokopy 46) a pri 
jednom čínskom znaku musíte naozaj načrieť až na dno svojich grafomotorických schopností, pretože na jeho 
napísanie potrebujete až 64 ťahov. Najpoužívanejším písmom vo svete je však latinka, ktoré je hláskovým písmom 
a jeho pôvod je v latinčine. Tá je dnes síce mŕtvym jazykom, ale jej písmo je viac ako živé a jeho znaky používa 
30% obyvateľstva našej planéty v približne 150 abecedách. Pri jazykoch, ktoré používajú iné písmo ako latinku 
(ruština, gréčtina, arabčina, japončina,...), je to pri učení o niečo zložitejšie. Je to akoby ste sa nanovo učili písať 
a máte pocit, že ste sa po dlhých rokoch ocitli späť v prváckych laviciach, aby ste sa oboznámili z jednotlivými 
grafickými znakmi a začali ich postupne spájať do slov a viet. Pamätám si dokonca špeciálne zošity na ruský jazyk, 
kde bolo oveľa viac linajok, ako v tých našich slovenských, aby sme vedeli kam až potiahnuť čiary jednotlivých 
písmeniek, pretože v ruštine sa odlišuje viac grafických rovín ako v slovenčine a o kúsoček dlhšia či kratšia slučka 
alebo čiarka vám môže zmeniť hlásku/písmenko. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že zvládnuť šifrovanie 
a dešifrovanie slov v inom abecednom a grafickom systéme je nemožné, správnym prístupom a tréningom sa 

určite prehryziete trebárs aj kórejským písmom „hangul“ (한글), ktoré sa s takým nadšením učí moja 15-ročná 

dcéra, aby bola čo najbližšie k svojim speváckym idolom K-popu9. Je dôkazom, že stačí nadšenie a správna 
motivácia a akékoľvek kliky-haky sa postupne stanú presne tým, čím majú byť – grafickým znázornením významu 
skrytom v slovách a vetách. Podobne je to pri jazykoch, kde sa píše sprava doľava alebo zhora nadol. Ide najmä 

                                                             

8 Odkaz na knihu Dana Browna „Da Vinciho kód“ 

9 Kórejský pop 
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o vybudovanie si nových návykov bez toho, aby sme zabudli svoje doterajšie píšuce návyky, ktoré sa nám tak 
urputne snažili vštepiť v spomínaných prváckych laviciach. Avšak aj pri jednoduchších jazykoch z pohľadu písma, 
t. j. tých, ktoré používajú latinku ako my v slovenčine, je tiež čo trénovať. Mnohé európske jazyky používajú 
špecifické grafické znaky, ktoré sa nenájdu v iných jazykoch. Máme k dispozícii celú paletu krúžkov, háčikov, 
čiarok (diakritické znamienka), ktorými jednotlivé jazyky ozvláštňujú základné písmená. Ako príklad použijem 
prvé písmenko abecedy A, ktoré môže okrem svojho základného tvaru získať aj takéto podoby: à á â ã ä å, pričom 
sa každé z nich líši aj výslovnosťou, nehovoriac o špecifikách písaného prejavu v jednotlivých jazykoch, pretože 
verte mi, že inak píšeme malé písané „a“ my a inak napríklad Francúzi.  

Je zrejmé, že grafická podoba jazyka ide v ruka v ruke so zvukmi, avšak nie vo všetkých jazykoch je možné 
každému zvuku prideliť jedno konkrétne písmeno. V tomto je určite neprekonateľná angličtina, o ktorej osvojenie 
sa pokúša/l snáď už každý z nás. Ako zapísať zvuk [a] je v angličtine vskutku záhada a závisí to od toho, v akom 
slove sa objaví. Neexistujú na to žiadne pravidlá a nepomôže žiadna rada. Nácvik „zapíš, čo počuješ a prečítaj, čo 
vidíš“ je preto celkom namieste. Mohlo by sa zdať, že cestou z tejto motanice budú diktáty, avšak od toho vás 
dôrazne odrádzam, pretože na ich zvládnutie v cudzom jazyku je potrebné obrovské množstvo informácií, najmä 
z gramatiky. Spomeňte si na to, keď ste mali napísať diktát vo svojom materinskom jazyku, ktorý inak ovládate 
na celkom slušnej úrovni. Koľkokrát sa vám stalo, že ste nesprávne napísali dĺžeň (mojim-mojím), či dokonca 
úplne nesprávne písmenko kvôli spodobovaniu (prah-prach), o mäkkom a tvrdom „i“ sa radšej nebudem ani 
zmieňovať. Čo už potom v úplne cudzom jazyku, s ktorým sa iba začínate oboznamovať? Pri učení sa cudzieho 
jazyka môže byť skutočný diktát zaradený až po veľmi dlhom čase a jeho bezchybnosť vypovedá o skutočne 
vysokej úrovni ovládania daného jazyka. Diktát je preto vhodný len pre pokročilých študentov. Pre menej 
pokročilých odporúčam písať „odpisovacie“ diktáty – jednoducho odpisovať text, slová, vety z cvičenia, repliky 
z dialógov vo vašej učebnici a zamerať sa na spojenie zrakového vnemu s grafomotorickými zručnosťami – teda 
spojiť oči a ruku. 

Úplným začiatočníkom pomôže, keď na začiatku budú trénovať pravopis bez zvukovej podoby, pre každú 
významovú jednotku (slovo) osobitne a to najmä pri jazykoch, kde medzi tým, čo vyslovíte a čo zapíšete, sú 
obrovské rozdiely. Musím dôrazne upozorniť, že tým, že sa budete uprene POZERAŤ na slová a hypnotizovať 
jednotlivé písmenká sa ich PÍSAŤ nenaučíte. Na túto mylnú predstavu už doplatili mnohí moji študenti začínajúci 
s francúzskym jazykom a vyliečila ich až prvá nedostatočná z gramatickej písomky. Napriek tomu, že si gramatické 
pravidlá osvojili správne, ich odpovede správne neboli, pretože urobili v odpovediach pravopisné chyby. Mnohé, 
na prvý pohľad zanedbateľné znaky a kvačky môžu totižto zmeniť význam slova a tak namiesto opytovacieho 
slovíčka où (kde) použili slovíčko ou (alebo) a z otázky „Kde bývaš?“ bola razom trošku zvláštna otázka „Alebo 
bývaš?“ Hoci zvládli správne vyčasovať sloveso „bývať“ a správne si vybrali spôsob tvorenia francúzskej otázky, 
tento malý pravopisný nedostatok spôsobil stratu bodu na písomke a určite by spôsobil aj úsmev na tvári alebo 
nechápavý pohľad Francúza, ktorému by túto otázku adresovali. Vďaka tejto skúsenosti zistili, že nestačí 
memorovať a zrakom pozorovať, ale venovať sa týmto nepopulárnym aktivitám s ceruzkou v ruke a hŕbou 
papierov na stole. À propos – francúzska otázka a pravopis... Základná a vskutku bežná otázka „Čo je to?“ má vo 
francúzštine podobu Qu’est-ce que c’est?. Urobme si teraz malé cvičenie. Pozerajte sa na jej francúzsku verziu 1 
minútu, zatvorte knihu a skúste ju napísať. „Pomôžem“ vám, že sa vyslovuje [kesksé]. A teraz si vašu otázku 
porovnajte s francúzskym originálom. Tak ako ste obstáli? Všetky apostrofy a pomlčky na správnom mieste? 
Všetky 4 „e“ tam, kde patria? Verte mi, len pozerať sa nestačí. Ak chcete mať istotu, že to napíšete správne, 
musíte to reálne napísať a to hneď niekoľkokrát.  

Ako príklad uvediem úsmevnú historku o mojej skúsenosti s korčuľovaním, v ktorej vidím obrovskú paralelu 
práve s písaním v cudzom jazyku. Milujem a vždy som milovala sledovať v televízii prenosy z krasokorčuliarskych 
súťaží a už ako „teenagerka“ som nevedela odtrhnúť zrak od elegantných výkonov ruských a francúzskych 
krasokorčuliarov. Dokázala som perfektne pomenovať všetky skoky, žasla som nad piruetami a s obdivom som 
sledovala, aký umelecký dojem dokázali zanechať na ľade. A tak som si, už ako dospelá, kúpila korčule – krásny 
biely dizajnérsky kúsok od známej športovej značky, ktorá vás v reklamách nabáda, aby ste to jednoducho 
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urobili10 a s nadšením som sa vybrala na zimný štadión presvedčená, že naplno zúročím tie hodiny pozerania 
športových prenosov z majstrovstiev sveta i Európy. V nových krásnych korčuliach som sebavedome vykročila na 
ľad a ... zvyšok si asi viete predstaviť. Trvalo mi dobrú hodinu, kým som sa dokázala z ľadu pozbierať, doplaziť sa 
k mantinelu a prerúčkovať k východu. Zahanbená a doudieraná som vyzula svoje krásne korčule a natvrdo si 
uvedomila, že ak chcem vedieť korčuľovať, pozerať televíziu nestačí. Bolo mi jasné, že zrakový vnem budem 
musieť doplniť o praktickú časť, aby som vylepšila „umelecký dojem“ celkového výkonu. Následným občasným 
nácvikom na ľade som sa v korčuľovaní o trošku zlepšila (už nepotrebujem mantinel, aby som sa dostala 
z jedného konca ľadovej plochy na druhý, hoci radšej korčuľujem popri ňom), ale trojité salchovy a piruety 
naďalej obdivujem len v televízii, a moje príležitostné pokusy o prijateľný umelecký dojem na ľade sú zvyčajne 
sprevádzané niekoľkými modrinami. Presne to isté platí pri písaní – len pozerať sa nestačí, potrebujete zobrať do 
ruky pero/ceruzku a písať. Píšte každé slovo dovtedy, kým nenastane úplná zhoda s originálom. Odporúčam 
aspoň 5-krát a s každým razom navyše sa istota, že slovo už vždy napíšete správne (a zanecháte ten správny 
umelecký dojem), bude približovať k 100%.  

Podobne ako pri nácviku výslovnosti nezvyčajných cudzojazyčných zvukov môžu pobolievať tvárové svaly, aj pri 
dostatočnom nácviku pravopisu vás môžu pobolievať svaly na ruke – pravej alebo ľavej. Jej preferencia vraj nie 
je úplná náhoda a nie je len hračkou genetiky. Je známe, že 10 % populácie tvoria ľaváci. Rozdiel medzi pravákmi 
a ľavákmi je v tom, že na spracovanie jazyka používajú vo väčšine prípadov opačnú mozgovú hemisféru. Praváci 
ľavú a naopak, i keď i tu sa objavujú výnimky, čo môžeme pozorovať najmä u ľudí, ktorí sú schopní používať 
rovnocenne obe ruky. Dominancia určitej hemisféry môže mať za následok rôzne zaujímavé fakty. V istej štúdii 
sa zistilo, že praváci vnímajú pozitívnejšie veci, ktoré sú umiestnené na pravej strane a ľaváci na ľavej. Takéto 
zistenie môže byť užitočné aj pre nás, keď sa snažíme osvojiť si cudzí jazyk – píšme na našu „obľúbenú“ stranu 
to, čo si potrebujeme zapamätať alebo čomu pripisuje veľký význam. Pozitívne vnímané veci si totižto zvykneme 
lepšie a trvalejšie osvojiť, pretože na to „zlé“ sa snažíme prirodzene zabudnúť.  

Iná austrálska štúdia u malých detí, ktoré sa učili čítať a písať ukázala, že ľaváci majú väčší problém pri 
zapamätávaní si slovnej zásoby a tiež s jemnou motorikou, čo sa negatívne prejavilo pri písaní. Pravidelným 
cvičením sa však tieto nezrovnalosti v priebehu dospievania úplne stratili a neskôr ľaváci dokonca svojich 
praváckych rovesníkov v mnohom predbehli a to práve vďaka intenzívnejšiemu cvičeniu a tréningu. Opäť 
poučenie pre nás – poctivý a dôsledný tréning nás URČITE privedie k želanému výsledku a vynaložená námaha 
a úsilie sa premenia na neskoršiu výhodu. 

Navyše ľaváci, aby vykompenzovali svoj „hendikep“, majú tiež lepšiu priestorovú orientáciu a sú kreatívnejší, 
pretože hľadajú viac možností riešenia problémov (napríklad ako si poradiť s krájaním a strihaním pomocou 
náradia nadizajnovaného pre pravákov). Kreativita a originálne riešenia sú na nezaplatenie aj pri vlastnej 
písomnej a ústnej tvorbe v cudzom jazyku. 13. august je medzinárodný deň ľavákov a tak, ak k nim patríte, určite 
si v tento deň pripomeňte všetky svoje prednosti, ktoré vás v mnohom môžu pri učení sa cudzích jazykov 
zvýhodňovať. A my praváci si ako prejav našej múdrosti zasa vezmeme za svoje všetky vaše triky, ktorými sa nám 
snažíte „vyrovnať“.  

Praváci, či ľaváci, všetci budeme musieť poctivo písať, aby sme si osvojili pravopis v novom jazyku. A nemyslite 
si, že, keď vymeníte pero za klávesnicu, máte vyhraté a o robotu menej. Slovenská klávesnica totiž nemá všetky 
tie špeciálne písmenká iných jazykov a písať text s neustálym vkladaním špeciálnych symbolov ide pomaly a je to 
veľmi otravné. Ideálne je nainštalovať si originálnu cudzojazyčnú klávesnicu a zistiť, kde sa na nej ukrývajú dané 
grafické znaky a zároveň potlačiť v sebe zakorenené návyky. Musíte zabudnúť na zautomatizované mechanické 
pohyby prstov a nevšímať si znaky na vašej klávesnici, naopak v duchu ich nahradiť tými cudzojazyčnými. A práve 

                                                             

10 Just do it. 
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preto svojich žiakov na hodinách francúzštiny netrápim len nekonečným písaním do zošita, ale nútim ich aj pri 
písaní v textovom dokumente používať francúzsku klávesnicu, aby si zautomatizovali francúzsky prstoklad 
a prstami hľadali „m“ tam, kde je na slovenskej klávesnici „ô“, „a“ tam, kde máme „q“, „z“ namiesto „w“ a aby 
hneď vedeli, že francúzsky znak „à“ nájdu tam, kde naše „é“ a naopak francúzske „é“ tam, kde naše „š“. Verte 
mi, že písať na francúzskej klávesnici nie je žiadna samozrejmosť a i toto potrebuje cvik a podobne sú na tom 
i ostatné jazyky, aj tak frekventovane používaná angličtina – koľkokrát som napísala „z“ namiesto „y“, kým som 
si vytvorila „anglické“ klávesnicové návyky. Ešte malé upozornenie, keď docvičíte na cudzojazyčnej klávesnici, 
nezabudnite si ju prepnúť naspäť do toho jazyka, v ktorom budete zadávať vstupné heslo, pretože môžete byť 
nabudúce pri zapínaní vášho počítača prekvapení, že vás váš osobný počítač odmieta k sebe pustiť a tvrdošijne 
nástojí na tom, že zadávané heslo nie je správne. Možno ťukáte na správne slovenské písmená, ale 
na cudzojazyčnej klávesnici a tak namiesto hesla „thomas“ ťukáte „thoôqs“ a to sa samozrejme vášmu počítaču 
nemusí páčiť. 

Mám ešte jeden tajný tip, ako sa zlepšiť v písaní – lúštite osemsmerovky vo vašom novom jazyku. Vaša grafická 
pamäť nemôže mať lepšie a zábavnejšie cvičenie na osvojenie si správneho pravopisu. Pretrénujete zrak 
a precíznosť pri každom jednom písmenku a ani vás nebude bolieť ruka. Ak budete mať čas navyše, vyhľadajte si 
potom slovíčka, ktoré vám zabrali najviac času nájsť ich v spleti písmen osemsmerovky a okrem správnej 
ortografie si tak osvojíte aj zopár slovíčok navyše, čo sa môže vždy hodiť.  

 

1.3 SLOVNÁ ZÁSOBA 

 

V tejto kapitole sa pozrieme konečne na slovíčka, ktoré mnohí považujú za štartovaciu čiaru pri učení sa cudzieho 
jazyka, dokonca si dávajú motivačné čiastkové ciele ako „naučiť sa denne 10 nových slovíčok“ a tým sa čím skôr 
naučiť nový jazyk. Musím povedať, že na začiatočníka je to riadne odvážny cieľ. Ja sama sa považujem za 
pokročilého študenta vo viacerých jazykoch a napriek tomu nedám denne viac ako 5. Možno si kladiete 
pochybovačnú otázku ohľadom mojej jazykovej a inteligenčnej zdatnosti, ale môj „slabý“ výkon nie je dôsledkom 
„mdlého rozumu“ (ako vtipne vraví Julo Satinský v českej komédii „S tebou mně baví svět“), lež znakom dôkladnej 
a precíznej práce, ktorej výsledkom je skutočné osvojenie si nielen slovíčok, ale jazyka samotného. Čo mi zaberá 
toľko času a čo vlastne s tými slovíčkami robím? Tu je zopár rád a tipov, ako efektívne zvládnuť slovnú zásobu 
cudzieho jazyka a vďaka tomu i jazyk samotný. 

Každé „slovíčko“ sú vlastne písmená/zvuky zoskupené dokopy s konkrétnym významom – to znamená, že pri 
učení sa slovíčok je nevyhnutné urobiť minimálne štyri kroky: 1. ku zvukom priradiť písmená (alebo naopak 
k písmenám zvuk), 2. ku konkrétnemu zoskupeniu zvukov/písmen priradiť význam, 3. oboznámiť sa 
s rôznorodosťou jeho gramatických tvarov a nakoniec 4. nájsť každému slovíčku správne miesto vo vete a dať 
k nemu tých správnych kamošov v podobe iných slov. Až keď naozaj urobíte so slovíčkom všetky tieto jazykové 
úkony, môžete si povedať, že ste sa naučili slovíčko. Ak bude ktorýkoľvek z vyššie uvedených krokov absentovať, 
so slovíčkom sa len zoznámite (ako na prvom rande), ale o trvalom vzťahu sa zatiaľ nedá ani zďaleka hovoriť. Až 
spojenie všetkých týchto informácií vedie k tomu krásnemu pocitu „naučil/a som sa slovíčko“, s ktorým prichádza 
pocit zadosťučinenia, že sa vo svojom učení krok za krokom (slovíčko za slovíčkom) približujete k svojmu cieľu.  

Je dôležité vás upozorniť na jednu dôležitú skutočnosť: tupo zízať na zoznam slovíčok k 3. lekcii a presviedčať 
samého seba, že sa ich „učím“ je krásny príklad sebaklamu – nepochybne tam ostane nejaká stopa vo vizuálnej 
pamäti, ale bude len veľmi prchavá a v polovičke ďalšej lekcie už ostane po nej len plytká brázda v mozgovej kôre. 
Každé jedno slovíčko je potrebné vedieť napísať, vysloviť, vyskloňovať alebo vyčasovať a použiť vo vete. Ak 
vykonáte poctivo všetky tieto operácie (namiesto toho, že sa na slovíčko budete len pozerať), brázda v mozgovej 
kôre bude oveľa hlbšia a vaše nové slovíčko budete mať okamžite k dispozícii pre jeho uvedenie do jazykového 
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života. Nezaskočí vás, keď ho budete potrebovať použiť v množnom čísle alebo minulom čase a pripojiť 
k ďalšiemu slovíčku správnou predložkou, nezaskočí vás, keď ho budete niekde počuť alebo vidieť, pretože 
k danému zvuku a písmenám si hneď priradíte správny význam. A rozhodne vás nezaskočí, keď ho aj o pár 
lekcií/mesiacov budete potrebovať pri rozhovore alebo trebárs do krížovky, pretože sa okamžite objaví v tom 
správnom tvare. Skvelá správa je, že pri práci s jedným slovíčkom sa častokrát dozviete, že podobne ako vaše 
nové slovíčko sa správa X ďalších a to znamená, že takýto malý krok (naučenie sa jedného slovíčka) môže byť 
zároveň veľkým krokom na vašej ceste k osvojeniu si nového jazyka. Čas venovaný jednému slovíčku sa vám tak 
mnohonásobne vráti a navyše vám takýto postup pomôže od samého začiatku prenikať do tajov nového jazyka, 
porozumieť mu, jeho systému a pravidlám a postupne sa mu prispôsobovať. Práve týmto spôsobom je možné 
začať myslieť v novom jazyku oveľa skôr, čo je nevyhnutným predpokladom pre osvojenie si jazyka na bežnej 
komunikačnej úrovni priemerného hovoriaceho v danej krajine. Hovoriť ako oni, znamená myslieť ako oni.  

Poďme si uviesť konkrétny príklad, na ktorom vám ukážem, ako sa podľa vyššie spomenutých zásad dá naučiť 
slovná zásoba a vďaka nej i jazyk samotný. Naučme sa spolu talianske slovíčko capello. Predovšetkým by nás malo 
zaujímať, ako ho vysloví origoš Talian, aby sme si nezafixovali zlú výslovnosť ešte predtým, ako sa dozvieme, čo 
to vlastne znamená. Siahneme teda po stránke forvo.com a niekoľkokrát si vypočujeme sexy mužský hlas, pričom 
si môžete predstavovať fešného čiernovlasého opáleného Taliana, ako vyslovuje [kapéllo]. Moje predstavy idú 
ešte ďalej a predstavím si fešného Taliana vedľa mňa ako opakujem po ňom toto slovíčko, kým to aspoň mojim 
ušiam neznie identicky. Ak mám svojho smart asistenta nastaveného v talianskom jazyku, hneď si overím, či by 
mi rozumel a odporučil nejaké blízke kaderníctvo (za chvíľu zistíte prečo).  

Prichádza na rad pero a papier. Napíšme naše nové slovíčko aspoň 2-3 krát, čo nám postačí na to, aby sme si 
zapamätali dvojité „L“, ktoré sa v ňom píše. No a teraz snáď konečne prišiel čas na to, aby sme sa dozvedeli, čo 
sme sa to vlastne naučili vyslovovať a písať. Doteraz sme zrejme nemali ani tušenie, čo toto slovíčko znamená 
a to bolo dobre, pretože sa nám tu neplietol náš materinský jazyk a my sme sa mohli naplno ponoriť do toho 
nového bez akejkoľvek interferencie, ktorá môže občas pomôcť, ale žiaľ veľmi často aj uškodiť. Na prvý pohľad 
a počutie by nás náš materinský jazyk zvádzal myslieť si, že to v tomto prípade bude dáka talianska „kapela“. Ale 
zvuková podobnosť slov nás v tomto prípade úplne zvedie zo správnej cesty. V taliančine, ktorá síce je jazykom 
mnohých slávnych hudobníkov, spevákov a skupín, toto slovíčko nemá s hudbou vôbec nič spoločné. Slovíčko 
capello znamená „vlas“ (preto to kaderníctvo). Takže spoliehať sa na materinský jazyk na ceste objavovania 
významu cudzojazyčných slovíčok nie je vôbec stávka na istotu, naopak, môže nás zviesť na scestie alebo nás 
zaviesť na odbočku, z ktorej návrat nás bude stáť veľa času a možno niekoľko bláznivých nedorozumení.  

Ale späť k „vlasom“ – presne to by som chcela vedieť, či „vlas“ a „vlasy“ majú rovnaký tvar a v akých ešte iných 
gramatických tvaroch toto slovíčko v taliančine existuje. Za pomoci slovníka (alebo prehliadača Google) zistíme, 
že „vlasy“ majú v taliančine tvar capelli. Tu by stálo za zistenie, či aj iné podstatné mená v jednotnom čísle 
ukončené na „-o“, budú mať v množnom čísle na konci „-i“, aby sme si v budúcnosti ušetrili trošku času, a s úľavou 
zistíme, že áno. To nám veľmi pomôže pri zoznamovaní sa s ďalšími talianskymi podstatnými menami. Určite 
existuje zopár výnimiek, ale ak v talianskom texte nájdeme podstatné meno s „-i“ na konci, budeme môcť aspoň 
predpokladať, že ich je viac, nech už je to čokoľvek.  

Ukázali sme si, že pri odhaľovaní významu slovíčka nie je vždy dobré spoliehať sa na vnútornú intuíciu ovplyvnenú 
materinským jazykom. Je lepšie sa spoľahnúť na slovník (prekladový alebo výkladový), najmä pri takýchto 
základných slovíčkach, ktoré sa učíme ako prvé. Niekedy ale pomôže aj možno trošku nečakaný zdroj – Google 
obrázky. V našom prípade, keby sme si vyhľadali capello, tak by nás najskôr zaplavili obrázky slávnych 
prominentov s priezviskom Capello (medzi nimi futbalový tréner Fabio Capello na prvom mieste), ale pri zadaní 
capelli sa už môžeme inšpirovať stovkami účesov a krásnych vlasov, spolu s odporúčaním na rôzne vlasové 
prípravky, aby aj tie naše capelli také boli. Dôvodov prečo siahnuť po Google obrázkoch je niekoľko. 
Predovšetkým je to skvelá pomôcka pri zapamätávaní si nového slovíčka – čím viac vnemov a obrázkov 
perfektných účesov, tým hlbšia pamäťová stopa pre capelli sa vytvára. Google obrázky sú skvelým pomocníkom 
aj pri slovíčkach, ktoré majú niekoľko rôznych významov, pretože v priebehu pár sekúnd pohľadom na ponúknuté 
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obrázky sa okamžite zoznámite so všetkými naraz. Google obrázky sú však na nezaplatenie aj vtedy, kedy význam 
uvedený vo vašom slovníku vám akosi nezapadá do vety, v ktorej ste ho objavili. Ako príklad uvediem moju 
skúsenosť s francúzskym slovíčkom coquette. Slovník mi samozrejme ponúkol očakávaný preklad „koketa“. 
Neviete si ale predstaviť zmätok v mojej mysli, pretože tým pádom by veta Il aime conduire Coquette. znamenala, 
že nejaký pán rád jazdí na Kokete. Kokete menom Koketa? A nie je to trošku dvozmyselné? Zmätok ustal, keď 
som ono „obscénne“ slovo zadala do vyhľadávača obrázkov Google a vyrojili sa mi pred očami obrázky 
„naspídovaného“ auta GTA v rôznych farbách a veta konečne začala dávať ten pravý zmysel - nejaký pán má rád 
jazdu na rýchlom a drahom autíčku. Prirodzene, že som našla obrázky aj známych kokiet z histórie, i tých novších 
z Instagramu, a na moje prekvapenie aj obrázky farebného vtáčika s oranžovým chocholom na hlave, značku 
parfému, dokonca názov fontu na písanie vo Worde. V skutku geniálne - v priebehu pár sekúnd máte po ruke 
všetky možné významy hľadaného slovíčka. A tak aj „jazda na kokete“ zrazu dostane ten správny význam. To by 
ste v prekladovom slovníku (obzvlášť staršieho dáta) našli len ťažko. 

Vráťme sa ale k talianskym „vlasom“. Vieme, ako sa píšu, ako sa vyslovujú, aj čo znamenajú a tak teraz prišiel čas 
na to, aby sme osvojené slovíčko uviedli do života a spojili ho s nejakým iným, ktoré už poznáme. Aj keď ich zatiaľ 
možno veľa nie je, nejaké by sa mohlo hodiť. Mimochodom, pri hľadaní slovíčka, ktoré ste si už osvojili a ktoré by 
pasovalo k tomuto novému, si tie staršie perfektne zopakujete a zároveň nájdete možnosť uplatnenia toho 
nového. Mám to – ovládame predsa sloveso „mať“ (to sa spolu s „byť“ učí medzi prvými). Ho capelli. Len tak pre 
istotu vložím túto minivetu do vyhľadávača (drahý Google – čo by sme si bez Teba počali...) a letmým pohľadom 
zistím, že sa tam nachádza aj nejaké malé „nepodstatné“ i. Vysvitne, že je to člen v množnom čísle pre podstatné 
mená mužského rodu a som za to rada, pretože táto informácia mi bude zrejme viac ako užitočná i do budúcna. 
Takže máme gramaticky správny tvar Ho i capelli. „Mám vlasy.“ Po počiatočnom nadšení, akí sme geniálni, si však 
uvedomíme, čo za blbosť to je. Na čo mi kedy bude veta o tom, že mám vlasy? Komu by som takúto vetu išla 
povedať? Svojmu obrazu ráno v zrkadle, po bujarom večierku, kde došlo na holenie hláv spoločensky unavených 
„partymanov“, ale mňa to našťastie minulo? Možno, ale možno by mi podobnú vetu bolo treba, keby som sa po 
prvý krát mala naživo stretnúť s oným talianskym fešákom, s ktorým som sa učila výslovnosť, a chcela by som 
opísať, ako vyzerám, aby ma spoznal. V tom prípade by bolo treba ešte treba doplniť nejaké prídavné meno. 
V realite mám krátke vlasy, takže ja by som potrebovala slovíčko „krátky“ po taliansky, ktoré mi slovník ponúkne 
v tvare corto. Ale keďže nemám len jeden „krátky“ vlas, potrebujem množné číslo „krátke“ (corti – to pravidlo „-
o“ na „-i“ platí aj tu), a popritom, ako si hľadám túto informáciu v gramatickej príručke, sa dozviem, že 
v taliančine ide prídavné meno za podstatné meno. Ho i capelli corti. Super, som pripravená vyraziť na rande 
s talianskym fešákom. Takže si to zhrňme: pri učení sa talianskeho slovíčka „vlasy“ sme si zároveň zopakovali 
sloveso „mať“, „nechtiac“ sa naučili aj prídavné meno „krátky“ a čo-to sme sa dozvedeli aj z talianskej gramatiky 
(mimochodom jednej z najľahších na svete). A navyše by som sa teraz v pohode s vami stavila aj o mesačný 
učiteľský plat, že všetci, ktorí čítate túto kapitolu, nielenže určite viete, ako sa povedia „vlasy“ po taliansky, ale 
budete to vedieť aj pri čítaní tej ďalšej. 

Na tomto príklade sme si ukázali ako sa efektívne zoznamovať s novou slovnou zásobou, pričom si nielen osvojíte 
nové slovíčko, ale sústavne objavujete a pracujete v jazyku, s ktorým sa snažíte zblížiť čo najviac. Myslím, že teraz 
už rozumiete, prečo cieľ 10 slovíčok denne považujem za viac ako odvážny, ale zároveň predpokladám, že budete 
namietať, že takéto učenie sa slovíčok vám zaberie neprimerane veľa času a budete radi, ak si osvojíte 1 -2 
slovíčka denne a že sa takýmto pomalým tempom nikam nedostanete. Budem vám však hneď oponovať, pretože 
čas, ktorý budete takémuto učeniu venovať na začiatku, sa vám mnohonásobne vráti neskôr, pretože v prípade 
taliančiny sa už nebudete musieť zapodievať gramatickým pravidlom tvorenia množného čísla podstatných 
a prídavných mien mužského rodu (už to predsa vieme „-o“ na „-i“), nebudete musieť venovať čas opakovaniu 
slovesa „mať“, nebudete si musieť opakovať slovíčka z predchádzajúcich lekcií, pretože ste si ich už zopakovali, 
keď ste medzi nimi hľadali také, ktoré sa nám hodia k „vlasom“ a ušetríte čas, ktorý by ste venovali učeniu sa 
prídavného mena corti. Suma-sumárum – je to vskutku časovo výhodné a najmä EFEKTÍVNE, pretože vďaka 
takémuto postupu spoznávate nielen slovnú zásobu jazyka, ale aj samotný jazyk a popritom sa dozviete aj hŕbu 
iných informácií, ktoré by sa k vám možno nedostali (viď príklad futbalového trénera Fabia Capello, o ktorom 
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som dovtedy jakživ nepočula).  Oproti tradičnému memorovaniu slovíčok začnete myslieť v novom jazyku oveľa 
skôr, s každým slovíčkom budete reálne napredovať a učenie vás bude baviť, keďže pri ňom sa zapoja takmer 
všetky zmysly – sluch, zrak, aj hmat (pri písaní). V neposlednom rade pripomínam, že ak s talianskymi „vlasmi“ 
urobíte všetky tieto činnosti, buďte si istí, že na ne už nezabudnete a budete mať toto slovíčko vryté hlboko 
v pamäti a pripravené kedykoľvek na okamžité použitie. 

Môžeme teda spoločne skonštatovať, že „učiť sa slovíčka“ je viac ako len memorovanie slovnej zásoby cudzieho 
jazyka. Je to množstvo úkonov, ktoré je potrebné urobiť a množstvo informácií, ktoré k tomu treba, ale je to aj 
dobrodružstvo objavovania nového a nepoznaného spojené s pocitom uspokojenia, že čas strávený pri učení sa 
slovíčka je 100% užitočne a naplno využitý pre dosiahnutie svojho cieľa – osvojiť si cudzí jazyk. Navyše pocit, že 
všetko, čo sa učíte, môžete hneď aj na niečo použiť, je podstatnou zložkou motivácie, ktorá je absolútne 
nevyhnutne potrebná pre to, aby ste vo svojom úsilí a dobrodružstve zotrvali. 

Čo vám okrem týchto rád ešte môže pri osvojovaní si slovíčok pomôcť? Pripojenie na internet a Google 
vyhľadávač je jednoznačne výhodou, ale to neznamená, že  kvalitné a rokmi overené slovníky v knižnej podobe 
hodíte do zberu. Naopak, odporúčam zadovážiť si hneď na začiatku kvalitný prekladový slovník, neskôr aj 
výkladový slovník, ktoré vám poskytnú všetky potrebné informácie o jednotlivých slovíčkach, ich gramatických 
tvaroch a použití vo vetách. Aj kvalitná gramatická príručka (ako si ukážeme v ďalšej kapitole) si nájde určite svoje 
uplatnenie. 

Pri osvojovaní si slovnej zásoby môžu byť veľmi nápomocné aj tzv. frekvenčné slovníky alebo zoznamy najviac 
používaných slov, pretože uvádzajú tie slovíčka a výrazy, ktoré rodení hovoriaci používajú najčastejšie a sú teda 
pre nás cudzincov tie najdôležitejšie a oplatia sa naučiť ako prvé. Zaujímavé sú aj tematické slovníky, ktoré 
môžete použiť ako supermarket na slovíčka a vyberať si v ňom tie, ktoré vám sadnú na mieru podľa vašich 
záujmov alebo profesionálnych potrieb. Budete tak mať istotu, že svoj čas a energiu venujete skutočne tomu, čo 
sa vám určite zíde, keď budete používať nový jazyk na rozprávanie o vašom koníčku alebo práci. Existujú dokonca 
internetové stránky, na ktorých si môžete odmerať svoju slovnú zásobu v cudzom jazyku. Ak sa venujete 
angličtine, vyskúšajte testyourvocab.com a odmerajte si svoju anglickú slovnú zásobu teraz a o pár týždňov, čím 
si zároveň môžete odmerať svoj pokrok. Bonusom je, že pri takomto meraní narazíte na neznáme slovíčka, 
ktorým možno neodoláte a naučíte sa ich len tak zo zvedavosti, čím urobíte opäť ďalší malý krok k vášmu cieľu. 

Ešte záverečná rada, ale asi najdôležitejšia: vytvárajte si so slovíčkami osobnú väzbu. Pravopis, zvuk, význam – 
to všetko sú teoretické záležitosti určené pre všetkých. Ale ak pristúpite k novému slovíčku ako k niečomu vášmu 
vlastnému a nájdete mu priestor vo vašom živote,  toto slovíčko sa vaším naozaj stane. A preto sa ho hneď snažte 
použiť pre svoju vlastnú potrebu – nepozorujte ho len vo vetách v učebnici, ktoré sú určené pre všetkých, ale 
možno sú mimo vášho obzoru záujmov. Ak vám nie je jasné, ako si vytvoriť osobnú väzbu so slovíčkom, tak tu je 
malá pomôcka - klaďte si konkrétne otázky: Páči sa mi susedov dog?  Poznám niekoho, kto je timide? Čo v mojej 
skrini je verde? Koho z mojich priateľov baví bailare? Kedy pôjdem najbližšie laufen?11 Spojením nového so 
známym vlastným životom sa toto nové stane jeho prirodzenou súčasťou a o to nám presne ide – aby sa cudzí 
jazyk stal naším ďalším vlastným jazykom. 

 

 

 

                                                             

11 dog (angl.) pes, timide (franc.) plachý, verde (tal.) zelený, bailare (špan.) tancovať, laufen (nem.) behať 



 14 

1.4 VETY 

 

V predchádzajúcej kapitole sme si ukázali, že efektívne osvojenie si slovnej zásoby nového jazyka v sebe skrýva 
veľa činností, ale čas, ktorý im venujete, sa vám vráti neskôr, keď sa budete oboznamovať s pravidlami nového 
jazyka a keď sa budete snažiť naučené slovíčka použiť v konkrétnych komunikačných situáciách. V každom 
prípade, nech si už vyberiete akýkoľvek spôsob osvojovania si slovnej zásoby, čoskoro zistíte, že je ťažké vyjadriť 
svoje myšlienky len jedným – dvoma slovíčkami a ak budete chcieť použiť nový jazyk na odkomunikovanie nejakej 
informácie alebo na vyjadrenie svojich pocitov, čoskoro vám nebudú izolované slovíčka stačiť. Jednoducho 
povedané, veľmi skoro príde čas, kedy budete chcieť svoje nové slovíčka poskladať do nejakej vety alebo dlhšej 
výpovede. Poukladať však naučené slovíčka len tak mirnix-dirnix vedľa seba nefunguje asi v žiadnom jazyku, 
pretože: 1. slovíčka sa v jazyku môžu vyskytovať v rôznych gramatických tvaroch a je potrebné vybrať si ten 
správny a tiež 2. zvyčajne majú svoje predpísané miesto vo vete. Tu nám do hry vstupuje GRAMATIKA. Toto slovo 
môže niekomu naháňať strach, pretože gramatika býva často považovaná za hlavnú brzdu pri učení sa nového 
jazyka alebo býva dokonca stopkou, kvôli ktorej to mnohí vzdávajú. V skutočnosti je to len súbor pravidiel 
a zákonitostí, ktorými sa riadi jazyk. Podobne ako my ľudia musíme rešpektovať určité pravidlá, aby sme mohli 
pracovať a žiť v spoločnosti iných ľudí, tak aj jazyk, skladajúci z mnohých menších kúskov, má svoje pravidlá, aby 
tieto kúsky pohromade tvorili zmysluplný celok a nevytváral sa chaos a zmätok. Ku gramatike preto treba 
pristupovať s rešpektom a pokorou (ako k ľudským zákonom), ale zároveň nie je dôvod sa jej báť, pretože sa 
jedná vo všeobecnosti len o tri základné procesy:  

1. meníme tvar slov (napríklad skloňovanie, časovanie),  

2. pridávame niektoré pomocné slová (pri slovesných časoch: išiel som/išiel by som) alebo iné slovné druhy 
(napríklad zámená: Povedz./Povedz to./Povedz mu to. alebo pri otázkach: Prídeš?/Kedy prídeš?), 

3. meníme poradie slov vo vete (To je jej nový priateľ. /Je to jej nový priateľ? Peter pozval Zuzanu./Zuzana 
pozvala Pavla.). 

Sú jazyky jednoduchšie, kde sú uvedené operácie zjednodušené na minimum (napríklad už spomínaná taliančina) 
a naopak jazyky, ktoré sú známe nekonečnými a ťažko pochopiteľnými pravidlami s množstvom výnimiek, ako 
napríklad slovenčina, ktorá je považovaná za jeden z najťažších jazykov sveta, takže máme vlastne veľké šťastie, 
pretože, ak sme zvládli tento najťažší systém pravidiel, potom určite zvládneme akýkoľvek iný. 

Gramatické pravidlá môžeme rozdeliť do dvoch skupín:  

1. pravidlá, ktorými sa riadime pri vytváraní správnych tvarov slovíčok (morfológia) a  

2. pravidlá, ktoré určujú ich fungovanie s inými slovíčkami vo vete (syntax).  

Zrejme množstvo týchto pravidiel a ich formulácia naháňa mnohým ľuďom hrôzu a ani sa im nečudujem. Po 
prečítaní niektorých pravidiel máte pocit, že sa na vás obracia niekto v nejakom zakódovanom vesmírnom jazyku 
alebo šifre. Uvedieme si opäť malý príklad: 

„V oznamovacej a opytovacej vete a v zápornej rozkazovacej vete nepriamy predmet vyjadrený zámenom 
predchádza priamy predmet s výnimkou zámen tretej osoby. “12 

                                                             

12 Traba, J.: Francúzska gramatika. SPN, Bratislava, 1995. s. 65-66. 
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Z tejto ukážky z francúzskej gramatiky teda asi veľmi múdri nie ste, a aj keď sú gramatické príručky nevyhnutné 
pre porozumenie systému cudzieho jazyka, prinášajú nám akoby ďalší cudzí jazyk, z ktorého vysomáriť sa býva 
náročné. Našťastie každé gramatické pravidlo je v nich sprevádzané príkladmi a presne tie nám pomôžu z tejto 
gramatickej šlamastiky. Takže namiesto lúskania a nebodaj učenia sa naspamäť vyššie uvedeného gramatického 
pravidla, ktorému som pravdupovediac nie celkom rozumela a ktoré mi navyše ani trochu nepomohlo, som sa 
naučila iba uvedené dve príkladové vety: Il me le dit. (Hovorí mi to.) Ne le lui dites pas! (Nehovor mu to!). Do 
týchto dvoch vzorových viet si teraz už len dosádzam také zámená a slovesá, aké práve potrebujem a som si 
takmer istá, že budú oné „zámenné predmety“ (mi, mu, to) usadené na tej správnej vetnej stoličke. Samozrejme, 
že istota nie je 100%, pretože každý jazyk má svoje „výnimky“. Priznám sa, že toto slovo sa mi sprotivilo najmä 
pri učení sa angličtiny, kde som postupne zistila, že nielenže na prvý pohľad jednoduché pravidlá majú množstvo 
výnimiek, ale že aj tieto výnimky majú svoje výnimky, ktoré sú vlastne tým pôvodným pravidlom a to čo som sa 
poľahky naučila na začiatku, vlastne neplatí13. Ale ruku na srdce – neurobili ste nikdy chybu ani vo svojom 
materinskom jazyku? Priznám sa, že písanie i/y v slove psi/psy mi doteraz nie je jasné a tiež ma prekvapilo, že sa 
v slovenčine skloňovacie vzory občas akosi prekrížia a tak sa napríklad zvieracie podstatné mená v jednotnom 
čísle skloňujú podľa vzoru „chlap“, ale v množnom čísle podľa „dub“ (holub) alebo „stroj“, ak sú ukončené na 
mäkkú spoluhlásku (jeleň). A keďže to nie je jediný príklad slovenských výnimiek, jeden z toho naozaj môže byť 
jeleň. Ani tento nedostatok vedomostí gramatických pravidiel slovenskej gramatiky mi však nebráni používať 
tento jazyk sebavedomo, účelne a správne v mnohých komunikačných situáciách bežného života i pri špeciálnych 
príležitostiach (ako hádanie sa v poisťovni, keď vám nechcú vyplatiť nárokovateľnú sumu).  Preto odporúčam viac 
ako na pravidlá a ich výnimky sa zamerať na tzv. vzorové alebo príkladové vety, ktoré sú jednoduché a perfektne 
ilustrujú gramatické pravidlá v konkrétnej komunikačnej situácii. Tieto vety vám potom dávajú takmer 
nekonečné možnosti ich obmeny a ich využitie je oveľa praktickejšie. „Veta“ je totižto v porovnaní s izolovaným 
slovíčkom, dôležitou jazykovou jednotkou, pretože prináša možnosť KOMUNIKÁCIE, kvôli ktorej sa predsa cudzí 
jazyk učíme. Môcť rozprávať, písať a rozumieť povedanému a napísanému je presne ten cieľ, ktorý nám svieti ako 
maják na našej ceste učenia sa nového jazyka. 

Možno pôjdem trošku proti všeobecnému trendu a učebniciam, ale som presvedčená, že tvorenie viet by malo 
mať prednosť pred gramatikou izolovaných slovíčok, pretože tá je zvyčajne na dlhé lakte a preto má učiaci sa 
dlho pocit, že síce sa učí a pozná už desiatky nepravidelných slovies v správnom tvare a niekoľko rôznych 
slovesných časov, vie ako vystupňovať prídavné mená a aj vytvoriť množné číslo podstatných mien, ale stále nie 
je schopný nič povedať a bojí sa komunikovať. Uvedomila som si túto frustráciu mojich žiakov, ktorí skutočne 
zvládli množstvo gramatických pravidiel, ale keď som ich po pol roku postavila pred úlohu, aby si vypýtali lístok 
na železničnej stanici, zrazu iba márne hľadali, ktoré gramatické pravidlo by im pri tom pomohlo a pritom 
v bežnom živote by stačilo povedať „ticket London please14“ a verte mi, že by ste sa do toho Londýna dostali. 
Isteže, že táto „veta“ nespĺňa ani zďaleka kritériá gramaticky správnej vety, ale svoj komunikačný účel splnila. 
Preto vás nabádam, aby ste sa nebáli používať svoj doteraz zvládnutý jazyk na komunikáciu hneď od začiatku, aj 
keď budete chvíľu rozprávať ako „hotentoti“. Ak si zvládnete kúpiť onen lístok do Londýna, nielenže uvidíte 
Londýn, ale navyše budete na seba pyšní, že ste to dokázali v cudzom jazyku a to je tou najlepšou motiváciou, 
akú môžete pri učení sa cudzieho jazyka dostať. Niekedy sa to môže dokonca stať zdrojom vtipných historiek 
a spomienok, ako v našej rodine skúsenosť mojej dcéry učiacej sa pár mesiacov nemecký jazyk, keď sa jej podarilo 

                                                             

13 Napríklad pravidlo, že pri tvorení trpného rodu sa VŽDY používa pomocné sloveso „byť“ (be) sa neskôr 
ukázalo ako VÄČŠINOU, pretože za určitých okolností musíme použiť pomocné sloveso „mať“ (have) a niekedy 
dokonca aj sloveso „dostať“(get). 

14 „lístok Londýn prosím“ 
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poprosiť obsluhujúci personál na nemeckej benzínke, aby jej rozmenili 5 eurovú bankovku na mince pomocou 
„vety“ „Zwei, zwei, eins“15.  

Prirodzene vás nenabádam, aby ste ako hotentoti rozprávali stále, je určite žiadúce, aby sa váš jazykový prejav 
čo možno najviac priblížil tomu originálnemu, ale skutočne by sa gramatika nemala stať vaším cieľom, ani jedinou 
mantrou. Je to len prostriedok, ako SPISOVNE vyjadriť svoj komunikatívny úmysel a ak sa tam vlúdi chybička, 
a napriek tomu vám váš komunikačný partner porozumie, potom sa tým nemusíme veľmi trápiť, pretože ďalším 
používaním nového jazyka sa takéto chybičky postupne vytratia a váš nový jazyk sa vybrúsi a priblíži úrovňou 
k tomu materinskému. Ak sa budete učiť slovnú zásobu podľa návodu v predchádzajúcej kapitole, veľa tej 
„slovíčkovej“ gramatiky naberiete už vtedy a preto nebude pre vás zložité správne používať naučené slovíčka vo 
vetách hneď od začiatku. Okrem toho, že vaše komunikačné možnosti sa tým výrazne zvýšia, vaše učenie bude 
dávať zmysel, pretože uvidíte, v ktorých konkrétnych situáciách je možné osvojené veci použiť a keď takáto 
situácia reálne nastane, budete jazykovo vybavení a pripravení byť „za hviezdu“. V každom prípade je snaha 
o produkciu viet korunovaná úspechom aj vďaka tomu, že sú to práve vety, ktoré sú nositeľmi informácií 
a prostriedkom vyjadrenia našich vnútorných pocitov a procesov, čím nám dovoľujú plnohodnotne zdieľať svet 
okolo a v nás. 

 

KAPITOLA 2: O NAŠICH SILNÝCH STRÁNKACH A MOŽNOSTIACH 

 

V predchádzajúcich kapitolách sme sa snažili spoznať jazyk, aby sme lepšie chápali proces jeho osvojovania si, ale 
je tu ešte jeden nezanedbateľný článok tohto procesu, s ktorým sa potrebujete dôkladne oboznámiť, aby bol 
tento proces úspešný. Ja. Teda nie konkrétne ja, ale „ja“ každého, kto sa pustí do učenia sa. Poznať sám seba je 
veľmi dôležité, aby ste si vedeli vybrať tú najvhodnejšiu metódu a cestu, takú, ktorá bude efektívna, ktorá bude 
prinášať výsledky a ktorá vás bude baviť. Spoliehať sa na učebnice, ktoré sú koncipované univerzálne, aby si každý 
našiel to svoje, môže často viesť k strate záujmu o učenie, pretože to „vaše“ sa v nej bude objavovať len 
sporadicky a môže sa stať, že niektoré kúsky jazyka si nebudete vedieť ľahko osvojiť len kvôli tomu, že zvolená 
metóda bude vyhovovať inému typu učiaceho sa. S učiteľmi v školách a na kurzoch je to podobné, tiež sa snažia 
vyjsť v ústrety každému, a preto sa vám môže zdať, že niektoré hodiny sú super a niektoré „učiteľovi nevyšli“. 
Ony vyšli, ale ocenili ich iní študenti, s iným prístupom k učeniu. V tomto prípade môže byť riešením individuálny 
prístup, ktorý ponúkajú tzv. jazykoví koučovia, ktorých cieľom je práve odhaliť, aký typ učiaceho sa ste a podľa 
toho vám vybrať spôsob ušitý vám na mieru, aby ste si osvojili jazyk čo najľahšie a najefektívnejšie. 

Už Sokrates, guru starovekej múdrosti, proklamoval „Poznaj sám seba“, pretože pochopil, že cesta k poznaniu je 
cestou k sebapoznaniu, a platí to aj naopak – porozumením samému sebe si uľahčíme porozumenie iných a sveta 
so všetkou jeho záhadnosťou. Ponoriť sa do seba, zamyslieť sa nad tým, čo mám rád, čo mi naopak vadí 
a premýšľať prečo je to tak, to je dôležitý moment, ktorý by mal predchádzať rozhodnutiu niečomu porozumieť 
a niečo sa naučiť. Častokrát je tento krok preskočený kvôli zjednodušeniu činností a úspore času.  Spoločnosť sa 
úporne snaží každého zaradiť do nejakej kolónky v tabuľke, unifikovať ho tak s ostatnými podobnými a priradiť 
im určený štandardizovaný postup. Takúto skúsenosť nemám len z mojej pedagogickej praxe, ale zažila som to 
aj v zdravotníctve, kedy ma alergológ „vyšetril“ bez toho, aby sa na mňa čo len pozrel. Pozeral na monitor, čítal 
otázky, ktoré mu vybiehali v rámci diagnostického softvéru, ktorý mu nakoniec stanovil liečebný postup: kontrola 
o rok. Našťastie sú aj lekári, ktorí skutočne pacienta vyšetria nielen na základe poisťovňou preplatených rutinných 

                                                             

15 „Dva, dva, jedna.“ 
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vyšetrení, a ak pacient nezapadá do žiadnej bežnej tabuľky, nepokrčia plecami, ale pátrajú, kým neodhalia, ako 
pacientovi pomôcť. Pri učení sa je to veľmi podobné – sú žiaci, ktorí napriek svojej snahe nedosahujú očakávané 
výsledky, pretože im jednoducho nevyhovuje postup a zvolená metóda a potrebujú poradiť, ako sa s tým 
vysporiadať. Niekedy postačí len obmena cvičenia, jemne modifikovať zadanie a aj takýto žiak dokáže to, čo jeho 
„tabuľkoví“ väčšinoví rovesníci. Ak ste doteraz narážali na problém pri učení sa cudzieho jazyka, napriek tomu, 
že vám nechýbalo nadšenie a odhodlanie, ak ste po čase mali pocit, že ste stále na nule, ak ste začínali s jazykom 
už päť krát a vždy ste s tým skončili zhruba v tom istom bode s pocitom sklamania a konštatovaním, že nie ste 
„jazykový typ“, je to možno len kvôli tomu, že ste v niečom jedineční a výnimoční a preto vám nesedia 
unifikované postupy. Každý sme iný, unikátny a máme právo takým byť a tak žiť a tak sa aj učiť. 

O rôzne typológie žiakov a učiacich sa nie je núdza, je to zrejme obľúbené pole bádania, pretože v odborných 
článkoch a štúdiách sa dozviete, že učebné štýly môžu byť kategorizované z mnohých rôznych hľadísk: podľa vašej 
motivácie by vás zadelili medzi povrchový, hĺbkový alebo strategický typ, podľa dominancie mozgových hemisfér 
by vás kategorizovali buď ako divergentný (umelecký) typ s dominantnou pravou hemisférou alebo racionálny 
(vedecký) typ s dominantnou ľavou hemisférou. Podľa prevažujúcich druhov inteligencie sa učebné štýly delia až 
na 8 druhov16 a tak by sme mohli pokračovať. Asi najčastejšia používaná typológia v pedagogickej praxi je známa 
pod skratkou VARK, ktorá rozlišuje 4 typy učiaceho sa podľa zmyslových preferencií: vizuálny (visual), auditívny 
(auditive), verbálny (read/write) a kinetický (kinetic).  

Už som naznačila, že nie som veľký fanúšik tabuľkovania a kategorizovania, pretože málokto z nás je vyhranený 
jeden typ čohokoľvek. Väčšinou sa v nás mieša to najlepšie z našich rodičov vo farebnom koktejle vlastností, 
predností i nedostatkov. To, že stanoviť jeden typ je niekedy ťažké, či priam nemožné, som sa presvedčila, keď 
sa odborníci v pedagogickej diagnostike snažili zaradiť do nejakého typu môjho vtedy 5-ročného syna. Pri 
predškolskej diagnostike školskej zrelosti podstúpil test, z ktorého vyplynulo, že je na 51% ľavák a 49% pravák 
s nadpriemernou inteligenciou, ale podpriemernými grafomotorickými schopnosťami. Doteraz píše ľavou, ale 
obeduje pravou, v matematike aj jazykoch exceluje, Rubikovu kocku vyrieši za pár sekúnd, s memorovacími 
predmetmi však kamarát veľmi nie je, aj keď v nich vďaka svojej snaživosti dosahuje výborné výsledky.  
Z motorického hľadiska si konečne zvláda zaviazať šnúrky (hoci uprednostňuje suchý zips), zvláda aj všetky úkony 
pri šoférovaní a dokonca saltá vo vzduchu, pričom v kreslení by ho za génia nikto nepovažoval, pretože jeho 
kresby stále pripomínajú kresby predškoláka, hoci už prekročil prah dospelosti. Je to naozaj koktejl zvaný 
všehochuť, presne tak ako väčšina z nás. Aj keď sa odborníci snažia pomôcť nám zorientovať sa v samom sebe 
pomocou štandardizovaných testov, najlepším odborníkom pre seba sme my sami.  

Ukážem vám, ako si na základe vlastného pozorovania môžete uľahčiť svoje učenie jazykov a konečne tak 
dosiahnuť svoj cieľ. Predovšetkým si nájdite pre seba čas, pohodlne sa usaďte a ponorte sa do seba. Ako prvé si 
vypíšte činnosti, pri ktorých sa cítite dobre. Radi kreslíte, lúštite krížovky, háčkujete, beháte, chodíte na ryby 
alebo na večierky? Radi sa hrabete v záhonoch alebo pečiete? Máte radi pokoj a ticho alebo naopak vás fascinuje 
hluk a ruch veľkomesta so všetkými tými možnosťami vyraziť si niekam s priateľmi? Sústreďte sa a napíšte si 
všetky činnosti, ktoré vám naozaj prinášajú radosť. Podčiarknite si potom tie, o ktorých si myslíte, že je možné sa 
pri nich učiť cudzí jazyk a možno budete prekvapení, keď zistíte, že prakticky pri všetkých by to určitým spôsobom 
išlo. Prepojiť svoje záujmy s učením sa cudzích jazykov je príkladom spojenia príjemného s užitočným. Zapojiť 
svoje koníčky do tohto procesu je dôležité predovšetkým kvôli sebamotivácii, vďaka čomu budete k učeniu  
cudzieho jazyka pristupovať  s radosťou, bude vás to baviť a možno sa z toho nakoniec stane váš nový koníček.  

                                                             

16 Podľa H. Gardnera: lingvistický, logicko-matematický, priestorový, telesno-kinetický, muzikálny, 
interpersonálny, intrapersonálny a prírodný typ 
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Vyššie spomínaná VARK typológia triedi učiacich sa podľa toho, ktoré zmysly pri učení preferujú. Ja odporúčam 
zapojiť všetky zmysly, a zároveň si vyberať predovšetkým také jazykové aktivity, ktoré sú v súlade s vaším 
dominantným zmyslom, čo vám umožní pri učení dosahovať žiadané výsledky s ľahkosťou. Prebudiť a zapojiť vaše 
zmysly do učenia je navyše v súlade s názormi experimentálneho psychológa Charlesa Spencea zaoberajúceho 
sa zmyslovým vnímaním a všetkým, čo ho ovplyvňuje. Jeho koncepcia zlepšenia zmyslového vnímania, známa 
ako sensehacking, si získava vo svete čoraz viac priaznivcov. Charles radí, ako naplno vnímať život všetkými 
zmyslami a využiť ich pre svoju psychickú a fyzickú pohodu. Prečo teda nevyužiť svoje zmysly aj pre kvalitnejšie 
a efektívnejšie učenie? 

Ak je vašou silnou zbraňou zrak, vďaka ktorému si poľahky zapamätáte čokoľvek, čo vidíte alebo dokážete zrakom 
poľahky rozlíšiť farebné odtiene či podobné predmety (úlohy typu „nájdi 10 rozdielov medzi obrázkami“), to 
znamená, že máte dominantný práve tento zmysel. V takom prípade potrebujete aj pri učení sa cudzieho jazyka 
čo najviac vizuálnych podnetov v podobe obrázkov, videí, prezentácií, schém, grafov, tabuliek a vaším 
pomocníkom budú určite aj pojmové mapy a farebné perá na zvýrazňovanie alebo rozlišovanie, pretože vy 
potrebujete jazyk vidieť. Do tejto skupiny patria najmä umelecké duše, ktoré fascinuje výtvarné umenie, fotografi 
alebo grafici, ale aj matematici a informatici, či módni návrhári alebo architekti. 

Ľudia, ktorí k svojmu spokojnému a plnohodnotnému životu potrebujú hudbu, majú ako dominantný zmysel 
rozvinutý sluch. Títo ľudia sú pánmi správnej výslovnosti a intonácie, ich doménou sú cvičenia zamerané na 
rozlišovanie hlások, trénovanie prozódie reči, všetkých tromfnú pri nepopulárnych posluchoch s porozumením, 
preto ak patríte do tejto skupiny, čokoľvek budete s jazykom robiť, robte to nahlas, pretože vy potrebujete jazyk 
počuť. Počuli ste už o tzv. hudobných slovách? Sú to slová, ktoré sa skladajú z písmen, ktoré tvoria hudobnú 
stupnicu (a, c, d, e, f, g, h), ako napríklad anglické slovíčka face, add, egg, dad, cafe, ... Skúste si ich zahrať na 
svojom obľúbenom hudobnom nástroji a budete prekvapení, ako vám ich melódia pomôže pri ich osvojovaní (a 
možno z nich aj skomponujete nejaký hit). Rovnako si môžete „zhudobniť“ aj iné slovíčka, v ktorých sa nachádzajú 
aj iné písmená abecedy, ktorým môžete priradiť „krížiky“ a „béčka“, prípadne iné hudobné znaky či rôznu dĺžku 
tónu. Niekedy postačí každé slovíčko podrobiť vašej vlastnej malej hudobnej analýze, pri ktorej sa zamyslíte, či 
a koľko má v sebe „hudobných“ písmenok, prípadne v ktorej z vašich obľúbených piesní sa vyskytuje. Skrátka – 
zapojte hudbu do vášho učenia a učenie bude zábavnejšie a najmä efektívnejšie. 

Ďalším dôležitým ľudským zmyslom je hmat. Ak potrebujete veci vyskúšať a nielen vidieť, či o nich počuť, patríte 
k ľuďom, ktorí dôverujú svojmu vlastnému rozumovému poznaniu a spoliehajú sa na vlastnú, nie 
sprostredkovanú skúsenosť a preto aj jazyk potrebujete cítiť svojím telom. Vašou doménou je pohyb a dotyk 
a tak aj pri učení sa cudzieho jazyka používajte priestor a zákonitosti kinestetiky. Premiestňujte jazykové kúsky, 
presúvajte ich, spájajte a transformujte, nechajte jazyk nech sa hýbe. Overte si, čo sa stane, ak uplatníte určité 
pravidlo, a zistite na vlastnej koži, či platí to, čo tvrdí učiteľ alebo učebnica, pýtajte sa a spochybňujte, 
experimentujte a objavujte. Práve tak najlepšie a najrýchlejšie porozumiete novému jazykovému systému. 
V jednej scéne zo slávnej českej komédie „Marečku, podejte mi pero“ sa dospelý frekventant večernej školy musí 
pri ústnej odpovedi prechádzať, pretože iba tak je schopný učivo zreprodukovať na výbornú. Možno to máte 
podobne a aj vy pri učení a mozgovej činnosti potrebujete pohyb, aby ste podali maximálny výkon. Skúste teda 
po každom jazykovom kúsku urobiť aj nejaký pohybový. Vyskočte (od radosti z ukončeného cvičenia), urobte 
otočku či drep po každom nepravidelnom slovese, na ktoré narazíte alebo salto či stojku po zvládnutej kapitole. 
Nielenže bude pre vás vaše učenie zábavnejšie, ale zlepšíte aj svoju fyzickú kondíciu a prípadne zhodíte 
nadbytočné kilo/gramy.  

Ostáva nám ešte čuch a chuť a to som ja – mám čuchovú pamäť a preto si dokážem vybaviť spomienku pri istom 
čuchovom vneme, vďaka čomu si pamätám aj niektoré absurdné veci, ako napríklad učivo z biológie o 
Langerhansovych ostrovčekoch, ktoré produkujú inzulín dôležitý pre rovnováhu cukru v krvi - a to len vďaka 
tomu, že mi pri učení na písomku z tráviacej sústavy krásne voňal mamin koláč a ja som si povedala, že dám tým 
ostrovčekom zabrať, keď ho budem jesť. A odvtedy, vždy keď zacítim vôňu alebo chuť onoho koláča, aj teraz po 
rokoch vám poviem, že a kde máme v tele tieto dôležité ostrovy (mimochodom nachádzajú sa v podžalúdkovej 
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žľaze). Ak ste na tom podobne, jednoznačne sa potrebujete pri učení cudzích jazykov spoliehať na rôzne vône 
a chute a zapájať ich do vášho učenia sa. Pomôžu vám pri zapamätávaní si vecí a hlavne aktivujú činnosť mozgu. 
Správna vôňa alebo chuť rozbehne vašu sivú kôru mozgovú na maximálny výkon, vďaka čomu rozšifrujete aj tie 
najzložitejšie gramatické pravidlá. Ak ste mlsní gurmáni, premeňte svoju slabosť na výhodu a zisťujte ako chutí 
a vonia váš nový jazyk. Napíšte si najbližšie nákupný zoznam do potravín v cudzom jazyku, zostavte v ňom 
týždenný jedálniček pre svoju rodinu alebo si prilepte na chladničku ideálny zdravý cudzojazyčný jedálniček 
a sledujte, ako veľmi sa mu približujete, či vzďaľujete. Keď sa budete najbližšie venovať gramatike alebo slovnej 
zásobe, sústreďte sa aj na to, aké vône cítite okolo seba. Ak sa venujete svojmu jazyku po večeri, ľahšie si 
zapamätáte nové veci, ak si ich spojíte s chuťou, ktorú ešte máte na jazyku. A tak si budete slovíčka ľahšie 
vybavovať, keď vám ich bude treba, pretože budete vedieť, že ste sa ich učili práve v ten deň, keď ste mali na 
večeru vaše obľúbené lasagne.   

Mnohí si s učením sa čohokoľvek spájajú inteligenciu, ktorej určitá úroveň je dôležitým predpokladom pre proces 
učenia sa. Existujú IQ testy, ktoré odhalia nielen aký inteligenčný kvocient máte, ale aj ktorá inteligencia je u vás 
dominantná. Nepotrebujete ale žiadne špeciálne testy, aby ste na to prišli. Ak ste ešte stále pohodlne usadení, 
zaspomínajte si na svoje školské časy a pripomeňte si, v ktorých predmetoch ste vynikali, ktoré predmety ste mali 
radi, pretože ste boli presvedčení, že práve v nich sa raz uplatnia vaše odvážne pracovné ambície.  

Ak to boli slohy, literatúra, dejepis, ak ste sa tešili na jazyky, ktoré ste zvládali hravo a niekedy ste prekvapili sami 
seba, že rozumiete niečomu, čo čítate bez ohľadu na to, v akom jazyku to bolo napísané, dominuje u vás tzv. 
lingvistická inteligencia. Tým pádom je táto kniha pre vás bezpredmetná, pretože práve vy ste najlepšími 
adeptami na to, aby ste sa stali polyglotmi ovládajúcimi niekoľko svetových jazykov a ostatní vám môžu tíško 
a v dobrom závidieť. 

Ak sú naopak vašou šálkou kávy čísla, je pravdepodobné, že matematika, fyzika a informatika boli pre vás v škole 
prechádzkou ružovou záhradou, pretože ste sa konečne nemuseli nič učiť naspamäť a jednoducho ste si mohli 
všetko odvodiť a vypočítať.  Patríte medzi tzv. logicko-matematický typ, to ale neznamená, že sa nemôžete pustiť 
do cudzích jazykov – práve naopak, vaše schopnosti využijete naplno najmä pri zdolávaní gramatických pravidiel. 
Učte sa aj jazyk pomocou čísel, dedukcie, hľadaním analógie a triedením do skupín na základe podobnosti, 
pretože vašimi silnými stránkami sú analýza, interpretácia údajov, vysvetľovanie vzťahov a súvislostí. Vašou 
doménou bude práve gramatika, ktorú je možné osvojiť si najmä vďaka vyššie uvedeným myšlienkovým 
postupom. Jazyk je predsa systém a vy ten systém dokážete pochopiť lepšie ako ktokoľvek iný. 

Priestorová inteligencia spojená s výbornou vizuálnou pamäťou hrá do kariet tým, ktorí vynikali v geometrii, 
geografii a umení. Vďaka už vyššie spomínanej vizualizácii pomocou Google obrázkov sa vám podarí zvládnuť 
slovnú zásobu za kratšiu dobu ako ostatným a pomôžu vám pri tom aj schémy, videá a fotografie, vrátane ich 
zhotovovania a vašou pomôckou pri zvládaní výslovnosti nebudú ani tak pravidlá a zvuk, ako skôr pozorovanie 
mimiky druhých. 

Podľa H. Gardnera existuje aj pohybová inteligencia, ktorej dominancia sa prejavuje u žiakov, ktorí excelujú na 
telesnej a technickej výchove, ale aj muzikálna inteligencia, či prírodná, ktorá sa prejavuje u tých, ktorí milovali 
biológiu, chémiu a pestovateľské práce. Vám sa bude jednoznačne najlepšie učiť v prírode, záhrade či na balkóne 
obklopení flórou, faunou a čerstvým vzduchom. Ak patríte k tým, ktorí v škole vynikali „len“ tým, že boli obľúbení 
v kolektíve, dominuje u vás interpersonálna inteligencia a práve vy pri svojom učení potrebuje nejakého parťáka 
alebo radšej viac, vďaka čomu sa vaše učenie stane krásnou jazdou plnou smiechu a zážitkov v spoločnosti fajn 
ľudí. Ak ste naopak radšej sedeli v kúte a tvárili sa, že tam nie ste, ak ste nemali nikdy dar povedať ostatným tie 
správne slová v tej správnej chvíli a vždy vám napadli až neskôr, máte dominantnú intrapersonálnu inteligenciu. 
Keďže uprednostňujete byť so svojimi myšlienkami sami, nebudete sa určite cítiť dobre ani v jazykovom kurze 
pre dospelých, pretože vy ste ideálny typ na samoštúdium – v pokoji, vlastným tempom a svojim vlastným 
spôsobom (s vlastným systémom, vo vlastnom kresle a s vlastnou šálkou kávy). Vašou prednosťou je precíznosť, 
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dôslednosť a cit pre detail a navyše viac ako iní potrebujete prepájať nové poznatky so svojimi doterajšími 
skúsenosťami a životom, čo vám výrazne pomôže nové poznatky pochopiť a správne si ich osvojiť.  

Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, využite vaše silné stránky aj pri učení cudzieho jazyka. Nebojte sa 
prispôsobiť si akúkoľvek jazykovú úlohu alebo aktivitu tak, aby ste mohli uplatniť to, v čom vynikáte. Vytiahnite 
von zo seba to najlepšie, čo vo vás je (nech už je to čokoľvek) a použite to aj pri dosahovaní svojho jazykového 
sna. Ak ste nútení učiť sa podľa učebnice, v škole alebo kurze podľa predpísaných šablón, netreba váš neúspech 
dávať za vinu knižke alebo lektorovi. Postačí, ak si vy sami prispôsobíte spôsob učenia sa svojim možnostiam 
a schopnostiam. Nikto vám nezakazuje učiť sa slovíčka pri behu alebo so štetcom v ruke, nikomu nebude 
prekážať, ak spôsob vyjadrenia minulého času vo vašom jazyku premeníte na pojmovú mapu alebo ho narvete 
do schémy, či tabuľky a už vôbec nebude nikomu vadiť, ak budete intonáciu francúzskej otázky trénovať pri 
kosení trávnika alebo na rybačke. Vyberte si váš vlastný spôsob a buďte sami sebou, pretože to je ten 
najprirodzenejší spôsob najbližší vašej osobnosti. Zamyslite sa preto čím skôr, v čom ste dobrí a čo vás baví 
a aplikujte to aj pri učení sa cudzieho jazyka. Všetky tieto poznatky o sebe využite vo svoj prospech 
a personalizujte si svoje učenie sa, nech sa pritom cítite ako ryba vo vode – vo svojich známych vodách budete 
plávať s pôžitkom, radosťou a ľahkosťou a tak vám pôjde aj osvojovanie si nového jazyka. 

Podľa jazykovej koučky Jeanette Washingtonovej jazyk je „hodnotenie, myslenie, analyzovanie, tvorenie, 
bádanie, vytváranie vzťahov, plánovanie, zapamätávanie, zvažovanie, porozumenie, pozorovanie, pýtanie, 
porovnávanie, predpovedanie a vtipkovanie“17 a ja s ňou musím len súhlasiť, pretože všetky tieto myšlienkové 
operácie si naplno vyskúšate pri vašom jazykovom dobrodružstve a je preto dobré vedieť, ako ste na to pripravení 
a či to zvládnete. Je ale upokojujúce vedieť, že všetky vyššie uvedené mozgové operácie zvládne každý z nás, 
niekto však bude vynikať len v niektorých z nich, iný zasa v iných, ale každý môže aj v cudzom jazyku dospieť až k 
tej poslednej – zavtipkovať si s originálnym britským humorom v konverzácii s rodeným Londýnčanom a užiť si 
tak svoj pocit svojho víťazstva s úsmevom na tvári. 

 

KAPITOLA 3: O METÓDACH 

 

V predchádzajúcej kapitole ste lepšie spoznali vaše „ja“ a v tejto kapitole vám ukážem, aké máte možnosti pri 
výbere tej najvhodnejšej metódy tak, aby plne korešpondovala s vaším „ja“ a tým pádom vám umožnila naučiť 
sa akýkoľvek jazyk rýchlo a efektívne. Existuje veľké množstvo metód, ktoré sa aplikujú pri vyučovaní cudzích 
jazykov, z ktorých mnohé vychádzajú zo serióznych vedeckých výskumov a sú založené na dlhoročných 
vedeckých experimentoch. Sú aj také, ktoré sú považované za experimentálne a v istom zmysle netradičné, ale 
presne tak začínali mnohé dnes už tradičné metódy – ako reakcia na predchádzajúce zaužívané postupy a snaha 
o ich reformovanie. Podľa môjho názoru neexistuje jediná účinná metóda použiteľná pre všetkých po všetky veky 
vekov, ale vďaka vedeckému bádaniu a neutíchajúcej snahe odborníkov nájsť najefektívnejší (rozumej 
najrýchlejší a najľahší) spôsob osvojenia si nového jazyka má každý z nás na výber z bohatej ponuky. V tejto 
kapitole vám teda predstavím niekoľko klasických i alternatívnych metód, pričom sa pokúsim odhadnúť, pre 
ktoré „ja“ by mohla každá z týchto metód byť tým pravým orechovým a pomôcť vám tak pri výbere kurzu, 

                                                             

17 „What is language? Assessing, thinking, analyzing, creating, wondering, relating, planning, remembering, 
considering, understanding, contemplating, questioning, comparing, predicting, joking.“ (Jeannette Washington 
Instagram bearly articulating) 
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učebnice či jednoducho vzdelávacieho postupu. Rozhodujúce slovo pri výbere však bude na vás – dajte na svoju 
intuíciu a pocity. Koniec koncov nejde o také závažné rozhodnutie, pretože ak časom zistíte, že vybraná metóda 
vám ide akosi proti srsti, jednoducho ju vymeníte za inú. 

Cudzojazyčná klasika, ktorú ja nazývam metóda Márie Terézie, je gramaticko-prekladová metóda založená na 
prekladoch textov, ich drilovaní naspamäť bez akéhokoľvek náznaku spontánnej komunikácie, pričom je skôr 
zameraná na osvojenie si gramatických pravidiel a ich striktnom dodržiavaní. Týmto spôsobom sa zrejme 
skutočne učili cudzie jazyky za čias vlády osvietenej panovníčky, ktorá sama ovládala niekoľko cudzích jazykov, 
avšak v dnešnej dobe a s dostupnými informáciami o fungovaní reči, je to zrejme metóda vhodná len pre úzky 
okruh ľudí s veľmi špecifickým dôvodom pre osvojenie si nového jazyka (napríklad latinčiny). Bežným 
smrteľníkom, ktorí sa potrebujú naučiť živý jazyk v čo najkratšom čase však radím, aby sa prekladu snažili čo 
najviac vyhnúť a rozhodne sa ubráňte nutkaniu prekladať z materinského jazyka do nového jazyka na samom 
začiatku, pretože to len zvýrazňuje, čo všetko ešte neviete, namiesto toho, aby ste sa zamerali na to, čo všetko 
už viete. Preklad z/do materinského jazyka je až na samom konci cesty osvojovania si cudzieho jazyka – je to 
pomyslená čerešnička alebo, ako hovoria Angličania, icing 18  na torte, ktorou už len dozdobíme celé naše 
snaženie. Sú mnohí ľudia, ktorí dokážu perfektne a plynule hovoriť cudzím jazykom, ale preklad a tlmočenie je 
nad ich sily, pretože to si vyžaduje nielen perfektné ovládanie cieľového jazyka (so všetkými pravidlami 
a výnimkami k nim), ale najmä dokonalé ovládanie svojho materinského jazyka. Možný negatívny vplyv 
materinského jazyka pri učení sa tých cudzích bol podložený mnohými vedeckými štúdiami. Pripomeňme si 
talianske slovíčko capello a za všetko ostatné spomeniem zmätok pri snahe vtesnať 12 anglických časov do 3 
slovenských alebo snahu roztriediť 3 slovenské rody do dvoch francúzskych či talianskych a veľkú nezhodu troch 
slovenských rodov konkrétnych slov s tiež troma nemeckými. Odporúčam preto ponoriť sa hneď na začiatku 
úplne do cudzojazyčných vôd, ale tak aby ste sa neutopili. Vydajte sa rovno na objavnú a nepochybne aj 
dobrodružnú plavbu po neznámych vodách, kde vám možno hrozia búrky, ale kde vás nepomýlia lákavé prúdy 
vášho materinského jazyka. Ak tak urobíte, odmenou vám bude oveľa rýchlejšie porozumenie nielen konkrétnym 
obsahom v cieľovom jazyku, ale i celému jazykovému systému, no najmä istota, že vás nezvedú tzv. faux-amis 
(falošní priatelia), teda slovíčka, ktoré sa ľahko mýlia alebo podobajú na iné a ktoré zvyčajne spôsobujú 
nedorozumenia v komunikácii s pôvodnými nositeľmi vášho cieľového jazyka. Týka sa to obzvlášť jazykov 
z rovnakej jazykovej skupiny, ktoré majú mnoho, ale nie všetko spoločné. Ako príklad uvediem zážitok z čias 
rusko-slovenského priateľstva, kedy sa všetci našinci tvárili, že perfektne ovládajú jazyk našich ruských bratov 
a tak sa stalo, že pri úprimne myslenom prianí na „krásny život“ (vyslovené s krásnym ruským prízvukom), sme 
svojim ruským priateľov popriali „červené brucho“, čo bolo značne vzdialené nášmu srdečnému prianiu a stálo 
nás to mnoho námahy, aby sme zažehnali medzinárodný škandál. 

Ak predsa len nepatríte medzi odvážnych moreplavcov a potrebujete sa pre dobrý pocit oprieť o barličku svojho 
materinského jazyka, pravdepodobne by vám mohla vyhovovať metóda integrovaného obsahovo-jazykového 
vzdelávania, pri ktorom sa používa materinský jazyk na vysvetlenie jazykových javov, ale aktivity a precvičovanie 
už prebiehajú výlučne v cudzom jazyku. Takýto prístup ocenia nielen milovníci materinského jazyka, ale aj 
matematické a logické typy, ktorí sa cítia ako ryba vo vode, keď môžu nachádzať analógie medzi jazykmi 
a používať logiku, dedukciu či indukciu.  

Pre ľudí so silne vyvinutou vizuálnou a sluchovou pamäťou, ale aj pre umelecké a bohémske typy, pre ktorých 
poriadok a systém nemajú v živote veľmi miesto, bude určite vyhovovať tzv. priama metóda, pri ktorej je snahou 
hovoriť čo najviac, počúvať čo najviac, vôbec nepoužívať materinský jazyk a ani sa veľmi netrápiť gramatickou 
presnosťou. Pri učení sa používajú obrázky, gestá, mimika a napodobňovanie sluchových podnetov. Je to metóda, 

                                                             

18 poleva 
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pri ktorej je učivo osvojované induktívne, t. j. vyvodzovaním pravidiel z konkrétnych príkladov a dôraz sa kladie 
na učenie sa na vlastných chybách a samoopravu, pri ktorej sa žiaci snažia sami si opraviť vlastné chyby. 

Veľkým hitom po druhej svetovej vojne bola v USA audiolingválna metóda, ktorá sa rozšírila aj do iných krajín 
a priniesla so sebou módu jazykových laboratórií a slúchadiel. Jej podstatou bolo opakovanie a následné 
drilovanie častí hotových rozhovorov naspamäť. Ľudia oddelení v kójach so slúchadlami na ušiach opakovali 
naučené vety a odpovedali na otázky umelých rozhovorov bez toho, aby samostatne vytvorili čo i len kúsoček 
živého jazyka. Hoci pri nej neexistovala skutočná interakcia, pretože učiaci sa len hrali vopred nacvičené role, táto 
metóda umožnila pomerne rýchlo zapojiť sa do bežných komunikačných situácií, u ktorých sa dá vopred 
predvídať, ako budú prebiehať (v obchode, na pošte, na úrade, v reštaurácii, na letisku alebo v hoteli). Takáto 
metóda však môže byť užitočná aj pri osvojovaní si gramatiky – spomeňte si na „vzorové vety“, ktorých správne 
a dôkladné osvojenie vám v konečnom dôsledku umožní tvoriť aj vlastné vety podľa jazykovo správneho vzoru. 
Navyše, ak máte dobrý sluch a upokojuje vás nekonečné opakovanie počutého so slúchadlami na/v ušiach, je 
takýto prístup tým pravým. Táto metóda dáva učiacemu sa pocit, že ak si osvojí dostatočný počet vopred 
pripravených hotových a správnych viet, bude schopný poradiť si v cudzojazyčnom prostredí bez potreby 
porozumenia detailom nového jazykovému systému a trápenia sa s gramatickými pravidlami. Naučené 
gramatické vzorce bez ich nevyhnutného chápania vám umožnia tvoriť vety a komunikovať na základnej úrovni, 
avšak ochudobníte sa o čaro spoznávania a objavovania nečakaných zákutí jazyka a spontánnej komunikácie 
založenej na intuícii a improvizácii. Na rozbeh však táto metóda určite prináša svoje ovocie. 

Ak sa nechcete veľmi zapodievať samotným jazykom a jeho pravidlami a vaším cieľom je čím skôr nadobudnúť 
schopnosť komunikovať, ak máte radi spoločnosť druhých a pusa sa vám nezastaví, potom je pre vás vhodný tzv. 
komunikatívny prístup, ktorého základom sú reálne komunikačné situácie a autentický jazyk. Jeho podstatou je 
skutočný život a autentické materiály bez zjednodušovania a úpravy, čo umožňuje oboznámiť sa s reáliami 
krajiny, v ktorej sa daný jazyk používa. Alfou a omegou tejto metódy je rozprávanie prostredníctvom tzv. role-
play (rolová hra), pri ktorých si predstavujete konkrétnu situáciu a snažíte sa vžiť do kože dotyčných osôb. Bohatá 
fantázia a predstavivosť, herecké vlohy, prirodzená zhovorčivosť sú v tomto prípade základnými prostriedkami 
pre osvojenie si jazyka a ak máte pocit, že by vás to takto bavilo, je to potom pre vás tá správna voľba. 

Pre cestovateľov je nepochybne najvhodnejšou metódou interkultúrne vyučovanie, pri ktorom sa jazyk osvojuje 
priamo na mieste alebo prostredníctvom spoznávania kultúry a reálií krajiny, ktorej jazyk sa učíte. Obľúbeným 
prostriedkom sú určite jazykové kurzy v danom jazykovom prostredí, kde okrem klasického vyučovania v triede 
máte možnosť okamžite aplikovať nadobudnuté vedomosti v interakcii s rodenými hovoriacimi v každodennom 
živote. Navyše spoznať kultúru a život v krajine, kde sa hovorí vaším cieľovým jazykom, je podľa mňa nevyhnutné 
pre porozumenie samotného jazyka, najmä jeho slovnej zásobe, ustáleným slovným spojeniam, frazeologizmom, 
ktoré sú úzko späté s kultúrnymi a historickými tradíciami danej krajiny.  

Pod skratkou CALL sa rozumie výučba za pomoci počítača (computer assisted language learning). Tento prístup 
vôbec nie je nový, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať - má už za sebou niekoľko desaťročí svojej existencie. 
Spočiatku sa jednalo o využívanie počítača len na prehrávanie mulimediálnych nosičov a neskôr s príchodom 
internetu a jeho masívnym používaním v domácnosti sa učenie cudzích jazykov za asistencie počítača stalo 
dostupnejším. I v tejto knihe uvádzam konkrétne príklady, ako využívať moderné technológie pri učení sa cudzích 
jazykov na uľahčenie vašej práce a najmä na sprístupnenie možností, ktoré by inak boli pre vás nedostupné. 
V poslednom období sme však mali všetci možnosť sa naplno oboznámiť nielen s výhodami, ale i nevýhodami e-
learningu, keď nás pandémia prinútila zostať doma a škola tak prišla práve vďaka počítačom za nami. Napriek 
nesporným výhodám, ktoré počítač pri učení sa cudzích jazykov ponúka, ako je možnosť komunikovať 
s kýmkoľvek a kdekoľvek, more on-line cvičení, inštruktážnych videí, sa časom ukázalo, že dlhodobé používanie 
počítačov na úkor priamej osobnej interakcie nemôže úplne nahradiť osobný kontakt a negatívne tiež vplýva na 
udržanie motivácie i koncentrácie.  Nuž všetkého veľa škodí, ale tiež platí, že všetko zlé je na niečo dobré, pretože 
pri CALL preberá zodpovednosť za svoj pokrok samotný žiak, je oveľa aktívnejší ako pri tradičnom prezenčnom 
vyučovaní a môže si tiež určiť svoje tempo práce, ako aj pracovné postupy, čo umožní dosiahnuť úspech každému 
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žiakovi a každý tak môže skôr alebo neskôr „speakovať“ na úrovni, ktorú si zvolí. Učenie sa pomocou počítača sa 
stáva prirodzeným spôsobom nadobúdania nových vedomostí i zručností, i samotnej práce, a je preto absolútne 
logické, že bude zohrávať aj veľkú úlohu pri učení sa cudzích jazykov. Ako legendárna Libuša, ktorá veštila slávu 
Prahy, aj ja vidím pred sebou skvelú budúcnosť CALL metódy a vďaka neustále sa zlepšujúcim technológiám jej 
takmer nekonečné možnosti v tejto oblasti. 

Okrem týchto tradičných metód sa objavujú a používajú aj tzv. alternatívne metódy, ktoré predstavujú 
alternatívu ku tradičným postupom, podobne ako je to v medicíne. Aj tu môžete siahnuť po aromaterapii, 
fytoterapii, hypoterapii alebo homepatii ako alternatíve ku tradičnému liečeniu. Výhodou alternatívnych metód 
pri učení sa cudzích jazykov je, že sú individualizované a špecializované pre konkrétny typ učiacich sa. Na druhej 
strane sa často stávajú predmetom komercializácie a nie sú preto bežnou súčasťou tradičného vyučovania, sú 
určené skôr pre vybrané kurzy, za ktoré si treba samozrejme zaplatiť. 

Medzi prvými môžeme spomenúť sugestopédiu19, ktorá má svoje korene v Bulharsku a vychádza z poznatkov 
o mozgovej činnosti, pričom využíva aj prvky z jógy. Stručne povedané – žiakom sa vytvára ideálne relaxačné, 
pohodlné a komfortné prostredie s príjemnou rytmickou hudbou, aby sa mozgová činnosť mohla odohrávať 
v príjemných podmienkach a podávať tak optimálny výkon. Ak ste radi rozmaznávaní a potrebujete pre svoju 
motiváciu chválenie, povzbudzovanie a zažívanie permanentného úspechu, potom je toto určite vhodná metóda 
pre vás. Pre akademické a precízne tipy však nemusí byť vyhovujúca, pretože sa pri nej veľmi nedbá na jazykovú 
správnosť, chyby sú opravované minimálne, aby sa nenarušilo žiakovo pozitívne prežívanie učenia. 

Ak túžite po ešte väčšej relaxácii v duchu orientálnych techník, potom vyskúšajte sofrológiu, ktorej cieľom je 
dokonale sa psychicky uvoľniť, aby sa telo nebránilo ústnemu prejavu a aby bolo schopné prijímať nové poznatky. 
Keďže sa dôraz kladie na ústnu komunikáciu, pozornosť sa venuje nonverbálnym prostriedkom ako sú gestá, 
mimika, očný kontakt, ba dokonca sa spolieha na intuíciu a podvedomie. 

Pre pohybovo zdatných jedincov je tu špeciálna metóda pre učenie sa cudzích jazykov známa ako T.P.R. – metóda 
celkovej fyzickej odpovede (Total Physical Response)20, pri ktorej sa do učenia zapája v maximálne možnej miere 
pohyb. Vychádza z predpokladu, že pohyb je podmienkou pre to, aby bol nový poznatok uložený do dlhodobej 
pamäte, pričom pohyb zároveň redukuje stres a preto je táto metóda ideálna pre ľudí, u ktorých funguje 
predpoklad, že pohyb im navodzuje pozitívne emócie a psychickú pohodu. Tak ako môže byť táto metóda 
motivujúca a stimulujúca pre žiakov, tak je mimoriadne náročná pre učiteľa, ktorý okrem jazykových znalostí 
musí disponovať aj dobrou fyzickou kondíciou, pretože je pri učení neustále v pohybe. 

Pre učiteľa náročná je aj metóda vyučovania v komunite (C.L.L. community language learning)21, pretože pri nej 
plní úlohu poradcu pre svojho klienta/žiaka a vyžaduje sa od neho maximálna empatia a schopnosť vcítiť sa do 
potrieb svojho klienta/žiaka. Okrem kognitívnej stránky sa pracuje aj so žiakovou emočnou a afektívnou zložkou 
osobnosti a rozvíja sa tak celostne, nielen po rozumovej alebo jazykovej stránke, pričom sa nezanedbáva ani 
sociálny aspekt celostného rozvoja. V malých skupinách sa systematicky pracuje na odstraňovaní hanblivosti 
a strachu prejaviť sa v cudzom jazyku a keďže táto metóda zároveň podporuje konkurencieschopnosť 
a súťaživosť, je vhodná pre manažérov a ľudí, ktorých motivuje práve cieľ byť naj/lepší. 

                                                             

19 Georgi Lozanov, 1971 

20 James Asher, 1977 

21 Charles A. Curran 
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Tichá metóda (Silent Way)22 je „konečne“ metóda, pri ktorej si učiteľ oddýchne, pretože je ticho. Podstatou tejto 
metódy je vytvoriť čo najväčší priestor pre žiaka, ktorý má rozprávať maximum času. Ticho hrá ale dôležitú úlohu 
aj pri zložitejších myšlienkových operáciách, opakovaní a vybavovaní, pretože je prostriedkom pre maximálne 
sústredenie sa. Táto metóda sa vyznačuje využívaním rôznych čudesných fyzických predmetov so špecifickým 
významom (farebné paličky rôznych dĺžok, farebné kartičky, tabuľky a nepostrádateľné ukazovátko). Žiak sám 
tvorí a objavuje jazyk a celá výučba prebieha v duchu známeho výroku Benjamina Franklina: „Povedz mi 
a zabudnem, nauč ma a zapamätám si, zapoj ma a naučím sa.“ 

Presným opakom je veľmi obľúbená a rozšírená Callanova metóda23, založená na princípoch tradičnej priamej 
metódy. Žiak je pod neustálou paľbou otázok zo strany učiteľa, čo má za cieľ zabezpečiť neustály prísun nového 
jazyka a udržiavanie nepretržitej pozornosti. Vyzerá to tak, že učiteľ nedá žiakovi vydýchnuť, lektor odpovedá so 
študentom, napovedá, opakuje svoje otázky i žiakove odpovede, čo môže vyhovovať ľuďom, ktorí najlepšie 
výkony podávajú pod tlakom. Výsledkom tejto metódy je plynulé rozprávanie bez premýšľania nad jazykom, čo 
významne pomôže, ak chceme v našom cieľovom jazyku dosiahnuť plynulosť a pohotovosť bez premýšľania 
a zamýšľania sa nad pravidlami. 

Metóda prirodzeného prístupu (Natural Approach)24 vychádza tiež z priamej a komunikatívnej metódy a je 
založená na imitovaní spôsobu, ako sme si osvojili materinský jazyk – žiadne gramatické analýzy, žiadne väzby na 
iný jazyk (ani materinský). Na začiatku sa dôraz kladie na recepciu a menej na produkciu, čiže najskôr sa žiak snaží 
prijímať jazykový obsah ako malé bábätko bez toho, aby ho sám vytváral. Postupne sa prechádza k neverbálnym 
spôsobom vyjadrovania, v ďalšej fáze nasleduje základné aj chybné vyjadrovanie a na záver prichádza bežná 
denná komunikácia. Nevýhodou je umožnené chybné vyjadrovanie v prvých fázach, čo môže viesť k fixácii chýb 
a táto metóda nemusí tiež vyhovovať ľuďom potrebujúcich chápať a rozumieť pravidlám, ktoré sa tu osvojujú 
intuitívne. Novším „upgradom“ tejto metódy je česká metóda Imitum, vyvinutá v r. 2009, ktorá je založená na 
napodobňovaní rodeného hovoriaceho – počúvate, opakujete a hovoríte – učia sa celé frázy bez bifľovania a jej 
obrovskou výhodou je, že má za cieľ naučiť myslieť priamo v novom jazyku. 

Mnohé z vyššie spomenutých alternatívnych metód vychádzajú z poznatkov o mozgu a aplikujú ich na jazykové 
vzdelávanie. Každá metóda, ktorá zohľadňuje nároky a špecifiká mozgovej činnosti patrí medzi tzv. brain-friendly 
(priateľské k mozgu). Niektoré však idú ešte ďalej a na učenie sa cudzích jazykov využívajú tie menej prebádané 
funkcie mozgu. Príkladom je hypnopédia, pri ktorej sa jazyk učí pomocou hypnózy. Využívajú sa pritom rôzne 
fázy spánku, ktoré zodpovedajú rôznym fázam učenia – osvojovania a opakovania a tak je tu dobrá správa pre 
spáčov – aj vy sa môžete „učiť“ cudzí jazyk pri svojej obľúbenej činnosti. Výskum v tejto oblasti totižto pokračuje 
a do popredia sa dostáva ďalšia bezstresová metóda superlearning, v rámci ktorej sa učíte v spánku pomocou 
špeciálneho zariadenia brain Light, ktoré využíva silu a možnosti hladiny alfa. Ak spánok pre vás doteraz 
predstavoval len prostriedok na oddych a regeneráciu organizmu, možno by to stálo za vyskúšanie a využiť tak aj 
tých 7-8 hodín, kedy „nič nerobíte“ a posunúť svoj nový jazyk na novú úroveň. 

Pomerne mladou metódou, ktorá si získava vo svete čoraz väčšiu obľubu je neurolanguage coaching25, ktorá tiež 
využíva poznatky neurovedy o fungovaní mozgu a medzi jej princípy patrí nadväzovanie nových poznatkov na už 
známe veci, správne fungovanie dlhodobej a krátkodobej pamäte, pozitívne nastavenie mysle, myslenie 

                                                             

22 Caleb Gattegno 

23 Robin Callan, 1995 

24 Tracy Terell a Stephen Krashen, 1977 

25 Rachel Marie Paling, 2009 
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v cudzom jazyku, individuálne nastavenie výučbových metód, motivácia, správne motivujúce reálne 
a dosiahnuteľné ciele, identifikácia jazykových a mentálnych blokov a ich postupné odstraňovanie. Dôležité je, 
aby učiteľ spoznal mentálne schopnosti a možnosti svojho žiaka a následne vybral tie najvhodnejšie prostriedky 
ich rozvoja popri osvojovaní si nového jazyka. 

Na záver tejto kapitoly spomeniem jazykový mentoring (language coaching), čo nie je tak celkom metóda, ale 
skôr prístup k učeniu sa jazyka, pretože poskytuje pomoc a návod, ako nájsť svoju vlastnú cestu pri osvojovaní si 
cudzieho jazyka. Jej autorka Lýdia Machová tvrdí, že má „pomôcť ľuďom nájsť svoj vlastný spôsob učenia sa jazyka 
a taktiež cestu, ako pri ňom vytrvať a dosiahnuť želané výsledky“26. Tento prístup umožňuje využívať ktorúkoľvek 
z vyššie spomenutých metód alebo dostupných aplikácií, dôraz sa kladie na zábavu, intenzívny kontakt s jazykom, 
ktorý by mal byť pravidelný a v menších dávkach, aby umožnil systematicky a dlhodobo dosahovať svoje 
stanovené ciele. Dôležitým pilierom jej prístupu je výber vhodnej metódy podľa svojich potrieb a cieľu (ak chcem 
rozprávať, musím rozprávať) a tiež vytvorenie si systému založeného na pravidelnosti a sledovaní vlastnej aktivity 
a pokroku. Teraz už stačí iba nájsť svojho jazykového kouča, ktorí pribúdajú ako huby po daždi a využiť ich služby 
k tomu, aby ste dosiahli aj vy svoj vytúžený cieľ. Alebo si prečítajte poslednú kapitolu tejto knihy a staňte sa 
takýmto koučom pre seba vy sami... 

 

KAPITOLA 4: O PRAVIDLÁCH 

 

V tejto kapitole si priblížime základné princípy a zásady jazykového učenia, ktorých dodržiavanie vám výrazne 
pomôže k tomu, že sa naučíte svoj cieľový jazyk. Ak si pripomenieme prirovnanie učenia sa jazykov k vytváraniu 
vzťahu, potom je zrejmé, že aj pri učení sa jazykov je potrebné dodržiavať isté nepísané pravidlá. Podvádzanie, 
klamanie, pocit nerovnosti, neochota prijať druhého aj s jeho chybami to sú dôvody, prečo mnohé medziľudské 
vzťahy nefungujú. Aj pri učení sa jazykov môžeme dopadnúť rovnako, ak budeme podvádzať pri písomkách, 
hľadať výhovorky, prečo sa mi dnes nedá učiť, pociťovať menejcennosť v porovnaní s druhými alebo rodenými 
hovoriacimi, či zvaľovať vinu na náročnosť jazyka. Ak má váš vzťah s jazykom fungovať, musíte byť úprimní sami 
k sebe, prijať jazyk so všetkým, čo k nemu patrí a venovať sa mu pravidelne a poctivo. Odmenou vám nebude len 
samotné osvojenie si jazyka, ale najmä krásny pocit vlastného víťazstva nad sebou samým. Aké sú teda tie 
nepísané pravidlá? Paradoxne sa ich pokúsim napísať, aby sa pre vás mohli stať majákom a užitočným GPS na 
vašej jazykovej ceste:) 

Na úvod si treba vyjasniť, čo odlišuje bežného smrteľníka od polyglota, teda človeka, ktorý ovláda viacero cudzích 
jazykov a dokáže v nich bežne komunikovať. Nie sú to žiadne špeciálne „bunky na jazyk“, ani superschopnosti, je 
to niečo v ich vnútri. Takíto ľudia predovšetkým VERIA a VEDIA, že je to možné. Majú v sebe nadšenie 
a odhodlanie a zároveň kus disciplíny. To znamená, že sa nikdy nevzdávajú, riadia sa výrokom mojej obľúbenej 
postavy z detektívnych románov A. Christie Hercula Poirota: „Problémy sú na to, aby sa prekonávali.“ Učeniu sa 
venujú pravidelne KAŽDÝ DEŇ, keď i len 10-15 minút (ráno v dopravnej zápche na ceste do práce, počas 
obedňajšej prestávky pri šálke kávy alebo cielene večer v pevne stanovenú hodinu) a to kvôli pocitu vnútorného 
uspokojenia, že opäť pre svoj cieľ niečo urobili a najmä pre pravidelný tréning svojho mozgového svalu 
a udržiavanie štandardnej rýchlosti prenosu vzruchov pomocou neurónov (čím predídete aj nevítanému 
kamarátovi Alzheimerovi a stareckej demencii v neskoršom veku). Polygloti majú veľa trpezlivosti, ale aj 
zvedavosti a tiež trénovanú schopnosť sústrediť sa. Polygloti sú tiež známi tým, že nemajú strach, že urobia chybu 
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a teda nemajú zábrany používať to, čo sa doteraz naučili, aj ak to ešte nie je dokonalé. Naopak, chcú ukázať, čo 
vedia, hoci je to iba pozdrav a poďakovanie, čo sú mimochodom neuveriteľne užitočné frázy pre vyvolanie zdania, 
že daný jazyk ovládate. Presvedčila sa o tom aj moja dcéra, keď na výlete vo Francúzsku vyvolala dojem, že hovorí 
plynule po francúzsky u predavačky pri pokladni v jednom obchode a pritom iba zopakovala pozdrav 
predchádzajúceho zákazníka (Bonjour) a poďakovala slovíčkom z reklamy na čokoládu (Merci) a samozrejme 
tvárila sa presvedčivo, keď jej predavačka povedala sumu za nákup (ktorú si prečítala na displeji pokladne) a ona 
jej dala túto sumu na cent presne.  

Ak si už teraz hovoríte, že vzhľadom na vaše mizivé množstvo vyššie uvedených vlastností cudzie jazyky asi nie sú 
nič pre vás, musím vám pripomenúť iný slávny výrok „Kde je vôľa, tam je cesta.“ Preto si na ďalších stránkach 
ukážeme, ako sa k týmto vlastnostiam dopracovať. Začneme s motiváciou, bez ktorej sa vskutku nemá význam 
hrnúť do akéhokoľvek jazykového vzťahu a ukážeme si, ako povzbudiť vaše vnútorné ja, aby uverilo, že všetky 
tieto vlastnosti sú vlastne aj vašimi skrytými prednosťami a každý, od IT-čkára po budhistického mnícha, máte 
všetky predpoklady stať sa polyglotom. 

 

4.1 MOTIVÁCIA 

 

Ak by sme na to išli z odborného hľadiska, motivácia je popud, podnet, pohnútka k tomu, aby sme niečo urobili. 
Mala by sa spájať s akýmsi vnútorným nepokojom, ktorý nás núti konať istým spôsobom. Tento popud môže 
vychádzať z nášho vnútra alebo z vonkajšieho prostredia, pričom tou naozaj účinnou motiváciou je práve tá prvá, 
ktorú môžeme vyvolať správnymi vonkajšími podnetmi. Je známy motivačný model ARCS27 , podľa ktorého 
existujú 4 motivátory: 

1. Attention – vzbudiť a najmä udržať pozornosť 
2. Relevance – uznať zmysluplnosť a užitočnosť činnosti 
3. Confidence – očakávanie úspechu vďaka zvládnutiu stanovených cieľov  
4. Satisfaction –uspokojenie, pochvala od iných  

Uvedené 4 body považujem naozaj za kľúčové pre správnu motiváciu, ktorá je hybnou silou akejkoľvek ľudskej 
činnosti. Ja som si túto schému pre potreby motivácie pri učení sa cudzích jazykov jemne upravila na ARSC a tak 
si ju teraz detailnejšie rozoberieme.  

Ak čítate túto knihu, potom je váš záujem (Attention) o naučenie sa cudzieho jazyka určite vzbudený, otázkou je, 
ako vytrvať a udržať tento záujem čo najdlhšie. Jednoznačne pomáha byť čo najaktívnejší, nečakať so založenými 
rukami, že niekto vás to naučí, o to viac, že nikto nikoho jazyk nenaučí, každý sa ho ale môže naučiť a to sám, 
svojimi aktivitami, podľa vlastného tempa a schopností. Zároveň však dodávam, že je fajn mať niekoho, kto vám 
ukáže cestu a tiež niekoho, kto vás bude na tej ceste sprevádzať – môže, ale nemusí to byť tá istá osoba. Súputník 
na ceste poznania nemusí byť len učiteľ/mentor, dôležitejšia môže byť kamarátka, ktorá vás bude „hecovať“, keď 
vy sami budete v koncoch a budete to chcieť zabaliť. Rovnakú službu poskytnete vy jej a navyše, keď budete 
druhého presviedčať, že to dá a dokáže, presvedčíte o tom aj sami seba a bude vás to motivovať. Motivácia je 
ako spojená nádoba – motivujem iných, motivujem seba. Ako dôkaz použijem príklad z vlastnej praxe, keď som 
toľko motivovala a presviedčala žiakov o užitočnosti francúzskeho jazyka pri ich ďalšom vysokoškolskom štúdiu, 
že som sa nakoniec sama zapísala „na staré kolená“ na program dvojitého diplomu a vo svojich 40 rokoch som 
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sa stala inžinierkou v odbore Ekonomika a správa území a vďaka paralelnému jednosemestrovému štúdiu na 
francúzskej partnerskej univerzite, ako zrejme najstarší poberateľ štipendia z programu pre študentov Erazmus, 
som získala aj francúzsky magisterský titul z práva. Byť príkladom a vzorom je nanajvýš motivujúce, veď kto by 
nechcel, aby ho obdivovali:) Presvedčte tak niekoho zo svojho okolia, aby do toho išiel s vami (podobne ako pri 
chudnutí, či cvičení alebo behaní) a uvidíte, že vzájomná spolupatričnosť a zdieľanie svojich pokrokov 
i neúspechov vám nedovolí to tak rýchlo zabaliť.  

Druhý bod „Relevance“ súvisí so stanovením si cieľa a odpovedaním si na otázku, prečo sa nový jazyk vlastne 
chystám učiť. Pokiaľ je to moje vlastné rozhodnutie pre svoje potreby a vlastný pocit uspokojenia, polovička 
úspechu je zaručená. Ak vás však do učenia nútia okolnosti a okolie, nájdite si v tom aj benefity pre seba (vyšší 
plat, lepšia pozícia). Ak vás v zamestnaní alebo škole nútia učiť sa nemecky, hoci vám tento jazyk z nejakého 
dôvodu nejde do ucha, predstavte si, ako si s ľahkosťou objednávate pivo a klobásu na Mníchovskom 
Oktoberfeste, alebo s noblesou kávu a zákusok v ešte noblesnejšej viedenskej kaviarni (každý podľa svojej chuti) 
alebo pozeráte v origináli šarmantného Derricka, akčnú Kobru 11, roztomilého Rexa, či mysteriózny Dark na 
Netflixe (každý podľa svojho veku). A pridám ešte malú radu týkajúcu sa očakávaní. Veľké očakávania môžu 
priniesť veľké sklamania. Ak si však stanovíte menšie, konkrétnejšie a reálnejšie ciele, ich nedosiahnutie 
neprinesie také veľké sklamanie, takže namiesto konštatovania – ja sa tú dánčinu nikdy nenaučím, si poviete iba, 
že sa snáď nikdy nenaučíte písať v dánčine slovíčko æøiæå28. Je ale takmer isté, že svoje „malé“ ciele skôr 
dosiahnete ako nedosiahnete a to vás bude motivovať k ďalšej práci. Je veľmi dôležité stanoviť si krátkodobé, 
jasné a presné ciele, pretože ich dosiahnutie je reálne a to je dôležitým krokom k ďalšiemu pokroku. Nie je dobré 
očakávať, že po troch mesiacoch učenia sa cudzieho jazyka budete schopní čítať miestnu tlač, pozerať filmy 
a rozumieť ľuďom na ulici. To všetko sa dosiahnuť dá, ale chce to čas. Jeho dĺžka závisí od náročnosti vami 
zvoleného jazyka, času, ktorý ste mu schopní (a ochotní) venovať denne, vašich vrodených schopností a mnohých 
ďalších faktorov. Ak je vaším cieľom viesť v cudzom jazyku videokonferenciu s rakúskymi manažérmi, potom si 
na dosiahnutie cieľa musíte logicky vyčleniť oveľa viac času a svoje snaženie počítať nie na týždne, ale mesiace, 
či roky. Ak je vaším cieľom vedieť si objednať vo viedenskej kaviarni kávu, potom sa už teraz môžete vidieť o pár 
týždňov objednávať si originál Sacher torty s viedenskou kávou a obrovským kopčekom šľahačky v luxusnej 
kaviarni rovnomenného hotela.  

Cieľ „Chcem sa naučiť cudzí jazyk“ je vágny a neosobný. Cieľ „Chcem si vedieť kúpiť lístky do múzea Louvre po 
francúzsky“ alebo „Chcem vedieť zbaliť babu na španielskej pláži29“ sú oveľa konkrétnejšie, jasné a dosiahnuteľné 
v relatívne krátkom čase. Po ich dosiahnutí si stanovíte ďalšie a ich postupné plnenie bude jasným dôkazom 
vášho pokroku. Keď s cudzím jazykom začínate od podlahy, je preto oveľa motivujúcejšie stanoviť si na týždeň 10 
nových slovíčok, pretože je veľká šanca, že sa ich aj naučíte, ako keď si dáte za cieľ prečítať celú knihu v origináli. 
Keď uvidíte, že svoj malý cieľ spĺňate ľavou zadnou (alebo ako hovoria Francúzi „vo fotelke“ dans un fauteil), ďalší 
týždeň si pridáte ďalších pár. Je dobré začať s osvojovaním si menších jazykových kúskov, pretože, ako sme si 
ukázali v predchádzajúcich kapitolách, dobrá slovná zásoba (so všetkými príslušnými fonetickými a gramatickými 
detailami) je nevyhnutným základom pre to, aby ste mohli začať tvoriť vety šité vám priamo na mieru. Až potom 
prichádza na rad rozvoj komplexnejších zručností, ako je čítanie kníh, počúvanie, písanie a rozprávanie, pre ktoré 
sú nevyhnutné všetky tie predchádzajúce „malé“ informácie, ale zároveň vyžadujú zložitejšie myšlienkové 

                                                             

28 ostrov v rieke 

29 Mám skutočne žiaka, ktorý má takýto cieľ v angličtine a preto každú aktivitu, ktorú na hodinách robíme, 
hodnotí z pohľadu jej užitočnosti pre jeho cieľ a nikdy nezabudne dodať vetu, že na to baby letia. Jeho anglickú 
verziu (On this girls fly.) však radšej nepoužívajte, pretože so spisovnou angličtinou nemá bohužiaľ veľa 
spoločné. 
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procesy v cieľovom jazyku, k čomu sa dopracujete postupne. Nemať prehnané očakávania a na druhej strane mať 
pevne stanovené čiastkové ciele – to sú dva základné piliere vašej motivácie. 

Jasne a konkrétne stanovený cieľ vám zároveň určí cestu – iné slovíčka a frázy sa budú učiť kaviarenskí povaľači, 
iné jazykové zručnosti si budú trénovať manažéri (aj keď ani tí sa nezaobídu bez prísunu kvalitnej kávy),  pričom 
musím zdôrazniť, že už samotná cesta je cieľ.  Ak ma cesta bude baviť, dosiahnutie stanoveného cieľa je len 
pridanou hodnotou a príjemnou bodkou, prestane byť výstražnou značkou a nedosiahnuteľnou métou – 
prestanem naň myslieť a urputne sa oň snažiť, uvoľní sa vnútorné napätie, nezmyslené nastavenie na výkon 
a predstavu byť najlepší. Na tejto ceste, vašej ceste, je potrebné začať byť sám sebou, nestarať sa o názor okolia, 
hľadať vnútornú vyrovnanosť a spokojnosť - Satisfaction. Ak mne urobí radosť, keď sa naučím tri slovíčka denne, 
nemusí ma trápiť kamarátkina kamarátka, ktorá ich zvládne 15. Neporovnávajte sa s druhými, ukázali sme si, že 
každý sme iný, a to, čo dokázali druhí, nemusí byť nevyhnutne to, čo chceme a môžeme dosiahnuť my sami. Práve 
snaha byť ako iní, či dokonca lepší, ľudí oberá o pokoj a vyvoláva ustavičné vnútorné napätie, ktoré je na míle 
vzdialené od potrebnej vnútornej nirvány. Ak sa prestanete snažiť byť lepší ako ostatní, ale naopak sústredíte sa 
na to, čo práve vám prináša radosť, nájdete svoju mieru spokojnosti. Možno zistíte, že vlastne k svojej spokojnosti 
sa vôbec nepotrebujete naučiť 10 frázových slovies denne, ale pocit zadosťučinenia a sebauspokojenia príde aj 
s dvoma a s prekvapením zistíte, že k svojmu vnútornému pokoju a spokojnému žitiu potrebujete len trochu. 
Navyše tú trochu zvládnete s prehľadom, čo vám prinesie každý deň pocit úspechu a čoraz väčšiu vieru v samého 
seba – Confidence. Vy sami najlepšie viete, koľko času a úsilia ste osvojeniu nového jazyka venovali a aj keď to 
vaše okolie môže objektívne vnímať ako málo, subjektívne, pre vás, je to veľa a to sa počíta.  

Práve sme sa nenápadne dopracovali k poznaniu, že tie úžasné vlastnosti a superschopnosti polyglotov 
spomínané v úvode má vlastne každý z nás, len si každý z nás potrebuje upraviť optiku vnímania samého seba 
a svojich možností a mať tú správnu motiváciu. V odborných časopisoch sa často spomína „jazyková 
sebadôvera“, ktorá sa prejavuje nízkou mierou strachu a úzkosti z chýb a omylov a vysokou mierou vnímania 
svojej jazykovej kompetencie. Tu musím pripomenúť, že chyby sú znakom učenia sa, sú dokonca vítané, pretože 
nám povedia, ako to nabudúce urobiť alebo povedať inak, alebo aspoň ako to nabudúce určite nerobiť. Tešte sa 
zo svojich chýb, pretože sú znakom toho, že sa niečo deje, podobne ako sú vítané nežiadúce účinky pri očkovaní. 
Ak by som mala použiť vyjadrenia WHO a EMA, tak „prínosy prevažujú nad rizikami“. A v tomto prípade, ak aj 
urobíte gramatickú chybu, nikoho ani neohrozíte na živote, ani neutrpí vaše ego, práve naopak - druhej strane 
ukážete, že máte v sebe dosť odvahy a ochoty učiť sa niečo nové, čo väčšina cudzincov ocení.  Takže 2 pravidlá 
na záver:  

1. Verte si. 

2. Stanovte si konkrétne ciele, o ktorých viete, že ich dokážete dosiahnuť.  

 

4.2 PRVÉ KROKY  

 

Hovorí sa, že začiatky bývajú ťažké, ale paradoxne pri učení sa cudzích jazykov to na začiatku ide najľahšie. 
Prvotné nadšenie nás dostatočne motivuje, každý deň sa naučíme niečo nové a máme pocit, že robíme úžasné 
pokroky. Je dobré využiť túto priaznivú konšteláciu a vyťažiť z tohto obdobia čo najviac. V tejto časti si teda 
priblížime, aká by mala byť povinná začiatočnícka výbava, aby sa vám podarilo naozaj naplno využiť výhody 
sladkého očarenia a poblúznenia, kedy sa s vervou a oduševnením vrháte do jazykových cvičení a výziev.  

Najskôr si však ukážeme, akej chyby sa mnohí z nás dopustia hneď na začiatku – nesprávny výber jazyka. Na 
paralele s výberom partnera si ukážeme, že naše predstavy o jazyku sa môžu časom ukázať ako nesprávne a stáť 
za naším neúspechom pri jeho učení. Snívali ste celý život o vysokom modrookom blondínovi s vyšportovanou 
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postavou? Po čase sa však ukáže, že tento na pohľad dokonalý chlap je egocentrik zahľadený do seba, ktorého 
zaujíma len to, aby si budoval svoj imidž a vy sa vo vzťahu s vaším ideálom zrazu začnete cítiť nepohodlne a časom 
si uvedomíte, že pri sebe vlastne chcete nenápadného, ale obetavého muža, ktorého stredom vesmíru budete 
len vy. Podobne je to s jazykmi, nie každý jazyk je vhodný pre každého. V závislosti od vášho temperamentu 
a očakávania sa vám nebude každý jazyk učiť rovnako. Mnohí snívajú o tom, že sa naučia po francúzsky, pretože 
ten jazyk tak krásne znie. Francúzština je však jazyk subtílny a opisný a ak máte vo svojej povahe hovoriť veci na 
rovinu a riadite sa heslom „jasne, stručne, výstižne“ pri učení sa francúzštiny sa poriadne potrápite. Francúzi sa 
vyžívajú v rozvláčnom vyjadrovaní a dokonca vám dokážu tak poeticky vynadať, že sa vám to nakoniec aj bude 
páčiť a ešte im s úsmevom poviete merci. Nie nadarmo je to jazyk diplomatov a umelcov. V porovnaní napríklad 
s angličtinou je oveľa opisnejší, ale tiež je pravda, že je neporovnateľne viac sexy. Keď sme pri tom sexe – 
v angličtine si vystačíte s výrazom have a sex (mať sex) a všetko je jasné. Žiadne gramatické podpásovky - rovnaký 
tvar slovesa pre teba aj pre mňa, žiadne lexikálne problémy - podobné použitie ako have a lunch (obedovať), čo 
je koniec koncov logické, pretože obe činnosti sú rovnako prosté a potrebné. Vo francúzštine, na to, aby ste mali 
s niekým sex, sa potrebujete naučiť frázu faire l’amour (robiť lásku), pričom potrebujete vedieť zapeklite 
nepravidelné tvary nepravidelného slovesa faire, pri ktorom má takmer každá osoba iný tvar slovesa, nehovoriac 
o nepravidelnostiach v iných časoch. Kým sa naučíte po francúzsky gramaticky spisovne vyjadriť svoju túžbu, 
objekt vášho záujmu už zrejme bude zadaný. Takže pre dnešný rýchly svet a ľudí nastavených na výkon riadiacich 
sa heslom tu, teraz a hneď sa francúzština veľmi nehodí. Na druhej strane je plne pochopiteľné, prečo sa práve 
angličtina stala celosvetovým dorozumievacím jazykom. Je to kvôli jej univerzálnosti a relatívne jednoduchej 
gramatike (v porovnaní so slovenskou napríklad). Hodí sa pre IT-čkárov, biznismenov, ale ponúka aj skvelé 
možnosti pre vyjadrenie humoru a vtipu vďaka dvoj a viaczmyselnosti slov, ich prenesených významov alebo 
jednoduchej fonetickej analógii, keďže v angličtine má veľa slov úplne takú istú výslovnosť, pričom má každé 
z nich úplne iný význam a každé z nich sa ináč píše. À propos – anglický pravopis môže spôsobiť skutočný hlavybôľ 
tým, ktorí majú radi pravidlá. Tu totiž žiadne pravidlá neexistujú a správne napísať anglické slovo je výzvou aj pre 
samotných Angličanov. Angličtina môže byť však zároveň aj jazykom básnikov a romantikov. Je to predsa jazyk, 
v ktorom tvoril Shakespeare (aj keď v jej staršej verzii). Ten pomocou neho tak krásne vyznával lásku vo svojich 
hrách a konšpiroval vo svojich drámach. Táto romantická podoba angličtiny sa však ukáže len vytrvalým a tým, 
ktorí sa neuspokoja len so základnou dorozumievacou funkciou jazyka, ale budú si tento jazyk chcieť osvojiť i zo 
sofistickejších dôvodov, ako napríklad čítať Shakespeara v origináli. Taliančina a španielčina sú zasa ideálne pre 
energických ľudí, ktorí vyznávajú priamočiarosť a jednoduchosť. Východné jazyk ako čínština a japončina zasa pre 
ľudí vyznačujúcich sa vo svojej povahe trpezlivosťou a pokorou. Arabské jazyky skryté vo svojom krásnom, akoby 
maľovanom písme, sú ideálne pre ľudí, ktorých láka mystika, tajomstvo a ich odhaľovanie. Slovanské jazyky sú 
podľa mňa ideálne pre spoločensky založených a priateľských ľudí s veľký srdcom. Hoci to nemôžem podložiť 
vedecky, pri tomto svojom úsudku vychádzam z množstva výrazov pre pomenovanie kamaráta alebo partnera 
a tiež takmer nekonečných možností vyjadrenia pomocou rôznych slovies aj tie najjemnejšie odtienky v spôsobe 
vzájomnej komunikácie.  

Ak ste si nie istý, či sa daný jazyk pre váš temperament hodí, predstavte si krajinu, kde sa ním hovorí a váš život 
v nej. Ak sa vám tá predstava páči a inšpiruje vás, choďte do toho. Ak si to naopak neviete predstaviť bez určitých 
ťažkostí s adaptáciou, očakávajte podobné ťažkosti aj pri osvojovaní si daného jazyka. Vyberajte si teda cudzí 
jazyk srdcom, premyslite a zvážte svoju voľbu, podobne ako pri výbere partnera. Viem, že vás môžu v slobodnom 
výbere obmedziť požiadavky zamestnávateľa, ale ak si už „musíte“ osvojiť nejaký konkrétny jazyk, nájdite v tom 
výbere výhody a tie si neustále opakujte počas jeho učenia sa. Ak sa idem učiť kórejsky, pretože to chce môj 
zamestnávateľ, pripomeňte si, že si budete môcť konečne správne preložiť návod na prípravu Kim-či polievky, 
ktorú máte tak radi ... a šéf vám ešte aj zvýši plat. V prípade, že zvažujete, že sa pustíte do niektorého 
z európskych jazykov, odporúčam pozrieť si stránku lingvo.info, ktorá je rozdelená na tri časti. V Lingvopedii 
nájdete základné informácie a zaujímavosti o vašom cieľovom jazyku (o abecede, výslovnosti, bežných 
gramatických javoch, slovách, prísloviach, dialektoch...), v časti Babylon získate informácie o lingvistike – vede 
o jazykoch a v časti Lingvopolis si zasa vyhľadáte odkazy na webové stránky a udalosti súvisiace s jazykmi. Je 
dobré vedieť ešte pred začatím učenia sa nového jazyka, do čoho idete a čo môžete počas svojho učenia od jazyka 
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očakávať, aby ste neskôr nemuseli riešiť hypotetické dilemy typu „Toto keby som vedel, tak ...“ (mimochodom 
vyjadrené podmienkovými vetami tretieho typu). 

To, čo si treba hneď na začiatku učenia sa akéhokoľvek jazyka zaobstarať, sú užitočné zdroje informácií, 
v klasickom ponímaní v podobe slovníka, gramatickej príručky, konverzačnej príručky, ale v dnešnej modernej 
dobe aj dobré internetové pripojenie. Kvalitný slovník je tým najlepším a najdôveryhodnejším zdrojom informácií 
o význame a použití jednotlivých slov. Spolu s príkladmi vo vetách budete mať istotu, že ich použijete v správnom 
kontexte, so správnou predložkou a tiež v správnom tvare v minulom čase. Investovať do slovníka od 
renomovaných vydavateľstiev sa určite oplatí, pretože vám nebude nápomocný len v začiatkoch, ale bude vaším 
verným sprievodcom počas celej vašej cesty učenia sa. Ja som si svoj prvý anglicko-anglický slovník kúpila v prvom 
ročníku na vysokej škole a hoci už vyzerá, akoby som s ním prešla vojnovú frontu a pár stránok sa cestou aj 
stratilo, stále je mojím sprievodcom a verným poradcom pri riešení jazykových hlavolamov určených aj pre tých 
najpokročilejších. Výnimočné miesto v mojej knižnici má však aj iný anglicko-slovenský slovník, ktorý som dostala 
od mojej mamy, hneď ako som dostala ku štúdiu angličtiny na strednej škole. Je krásny na pohľad (viazaný 
v pevnej väzbe obalený v plátne s vygravírovaným názvom) a neskutočne podrobný – neraz ma zachránil, keď 
zlyhali všetky ostatné zdroje. Bol jedným z prvých takýchto slovníkov, ktoré vyšli v našej republike po revolúcii 
v roku 1989 a jednalo sa o jednorazovú limitovanú edíciu, takže hoci by som ho dopriala i dnešným mojim 
študentom, je pre nich nedostupný. Jeho unikátnosť ho robí pre mňa vzácnym spolu so spomienkou na moju 
mamu, ktorá vtedy neváhala investovať nemalý peniaz do môjho vzdelania a právom mu preto patrí čestné 
miesto na poličke.  

Gramatickými príručkami sa to u mňa len tak hemží – od moderných po klasické, až prudko tradicionalistické, 
ale každá z nich je cenným zdrojom informácií o gramatickom systéme daných jazykov a hoci sa v nich občas 
„hovorí“ nezrozumiteľným odborným jazykom, sú tým najlepším zdrojom pre spisovné príklady viet bežne 
používaných rodenými hovoriacimi.  

Pre začiatočníkov odporúčam aj bežnú turistickú konverzačnú príručku, ktorá vás podrží v najobyčajnejších 
životných situáciách a ktorá vám dá pocit, že vďaka tým pár vetám si naozaj dokážete objednať pizzu na rímskom 
námestí a aj sa tam dostať rímskym metrom. Tento pocit je dôležitý pre budovanie vyššie spomínanej jazykovej 
sebadôvery. Navyše vám ušetrí čas, pretože vety sú tam hotové, vsadené do krátkych modelových rozhovorov 
a nikto vás neotravuje vysvetľovaním, prečo je to tak. Je to ako hotový polotovar z obchodu, ktorý len stačí ohriať 
v mikrovlnke.  

Na internete síce nájdete všetky predtým menované zdroje aj v digitálnej podobe, ale odporúčam zabezpečiť si 
ich papierovú podobu. Mám pre to dva dôvody – kvalitu, trvácnosť a dôveryhodnosť informácií a po druhé, 
poskytnú vám možnosť zapojiť do vášho učenia viac zmyslov – nielen oči a prst na myške, ale aj sluch (šušťanie 
stránok skrátka milujem), hmat (pri dotýkaní sa stránok zistíte rôznu kvalitu použitého papiera) a čuch - vôňa 
novej knihy je podľa mňa jedinečná a úzko spätá so štúdiom už celé storočia a dáva tak pocit dôležitosti a 
vážnosti. Je to prvá vec, ktorú s novou knihou urobím – plnými pľúcami vdýchnem jej panenskú vôňu. Knihy 
častom nasajú rôzne pachy a vďaka nim nám rozprávajú svoj príbeh, tak ako každý fľak na stránke je spojený 
s konkrétnym momentom, kedy sa jej používateľ snažil posunúť svoje hranice vzdelania. Všetky tieto zmyslové 
vnemy vám pomôžu pri vytváraní potrebných pamäťových stôp a dlhodobom osvojení si informácií obsiahnutých 
v spomínaných knihách (viď kapitola 4.3).  

Napriek nepopierateľnému čaru, ktoré knihy v sebe majú, je internet samozrejme v dnešnej dobe nenahraditeľný 
pri procese osvojovania si jazyka, pretože ponúka priam nekonečné možnosti vizuálnych a sluchových podnetov 
dostupných kdekoľvek a komukoľvek s internetovým pripojením, ako aj množstvo rôznych špecializovaných 
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internetových stránok30, programov a aplikácií, ktoré sa predbiehajú v tom, ktorá z nich vás jazyk naučí skôr. Hoci 
sa tieto výdobytky moderných technológií zameriavajú hlavne na tie najžiadanejšie cudzie jazyky31, nekonečnosť 
internetu ponúka určite niečo aj pre tých, ktorí sa rozhodli pokoriť svahilčinu či maorijčinu. Pre bežných 
vyzývateľov cudzojazyčného súboja s tými najrozšírenejšími jazykmi odporúčam najmä wiktionary, čo je 
internetový výkladový slovník ponúkajúci aj preklady do niektorých frekventovaných jazykov, výslovnosť v IPA 
(medzinárodnej fonetickej abecede) spolu s nahrávkou, pri ktorej je uvedené odkiaľ hovoriaci pochádza, nájdete 
tu aj rôzne gramatické tvary hľadaného slova, jeho použitie vo vete, pravopisné variácie/nepravidelnosti, 
synonymá, tzv. faux-amis (slová, s ktorými sa najčastejšie mýli) a nesmú chýbať ani odkazy na wikipédiu. 
Jednoducho - zlatá žila pre každého, kto sa rozhodol nájsť a získať cudzojazyčný poklad. 

Ďalšia skvelá pomôcka je youtube, vďaka ktorému budete na 100 % vedieť, ako sa vyslovuje zvuk, ktorý sa vám 
samým nedarí vytvoriť. Na svete je až prekvapivo veľa youtuberov, ktorí dychtia po tom, aby niekoho niečo naučili 
a niektorí z nich sú navyše mimoriadne sympatickí a je radosť počúvať a najmä sledovať, ako nejaký François 
vyslovuje francúzske „u“, pri ktorom má pery krásne zaokrúhlené ako pri bozku – od toho je už len krôčik k tomu, 
aby ste rovnako zaokrúhlenú pusu mali aj vy s vidinou bozku s virtuálnym Françoisom a voilà – „u“ bude prúdiť 
z vašej pusy ako z učebnice a na výbornú. Okrem toho youtube ponúka priam neobmedzený zdroj cieľového 
inputu, nech si pomyslíte na akýkoľvek jazyk, určite v ňom nájdete nepreberné množstvo rôznych videí, z ktorých 
si vyberajte tie, ktoré ladia s vašimi záujmami, či už je to pečenie, štrikovanie alebo výmena kolesa na aute. 

Internetové pripojenie dostupné nielen v počítači, ale aj iných zariadeniach umožnilo vznik čoraz obľúbenejších 
aplikácií. Apky, vyvinuté špeciálne na individuálne učenie sa cudzích jazykov, zažívajú obrovský boom a tešia sa 
veľkej obľube. Niektoré sú zadarmo, niektoré platené, takmer všetky majú svoju verziu pre smartfóny, aby vám 
boli stále po ruke a vy ste mohli využiť ktorýkoľvek voľný okamih na kontakt s vaším jazykom. Väčšina z nich si 
dáva záležať najmä na motivácii k učeniu a preto vás zapája do zbierania bodov, prekonávania ostatných 
užívateľov danej aplikácie, sú hravé, chytľavé a návykové – ideálne pre začiatočníkov. Mnohé z nich majú viaceré 
jazykové mutácie (aplikácia Mango je použiteľná až pre 70 jazykov), iné sa zameriavajú na užšiu skupinu jazykov 
z jednej jazykovej rodiny (MosaLingua sa napríklad zameriava na románske jazyky francúzštinu, španielčinu a 
taliančinu). Medzi najobľúbenejšie aplikácie, a IT-odborníkmi vysoko cenené, patria najmä Duolingo, Busuu, 
Babbel, Memrise, Rosseta Stone, Clozemaster, HelloTalk, LinGo Play, či softvér Anki (o ktorom sa ešte zmienim). 
Výber sa zdá byť naozaj bohatý a tak vám odporúčam v jedno daždivé popoludnie si overiť všetky a vybrať si takú, 
ktorá vám sadne ako uliata. Na začiatok si vyskúšajte bezplatnú trial verziu, aby ste videli, či sa do nej naozaj 
oplatí investovať. Nedajte sa ovplyvniť skvelými odporúčaniami na užívateľských fórach (z ktorých mnohé majú 
aj tak na svedomí „boti“). Ich kvalita a vhodnosť práve pre vaše potreby sa dá zistiť jedine reálnym používaním 
a ak odhalíte, že má nejaké svoje slabé miesta alebo vám z rôznych dôvodov nevyhovuje, vyskúšajte inú. Nebojte 
sa experimentovať, každý takýto pokus v sebe totiž nesie výrazný motivačný prvok vďaka objavovaniu niečoho 
nového a prísľub nových lepších začiatkov i zajtrajškov. 

V neposlednom rade vás chcem upozorniť na silu sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých sa môžete 
každodenne podeliť s inými o svoje úspechy a pokroky. Pochváľte sa a zdieľajte svoje učenie, vytvárajte si imidž 
úspešného učiaceho sa, ktorý si to navyše užíva. Pravidelným postovaním svojich neustále sa zväčšujúcich 
vedomostí sami uveríte, že sa tak naozaj deje a o to presne ide – veriť si. Stačí, ak párkrát za týždeň prihodíte 
nejaké nové slovíčko, ktoré ste sa naučili a zmaterializujete tak svoje úsilie do konkrétnej podoby lajkov 

                                                             

30 Napríklad precízne prepracovaná www.fluent-forever.com 

31 Podľa stránky studentom.sk sú to angličtina, španielčina, čínština, ruština, arabčina, francúzština, 
portugalčina, japončina, turečtina, nemčina (http://www.studentom.sk/aky-jazyk-sa-ucit-rebricek-10-
najziadanejsich-jazykov/). 
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a komentov. Už pri učení budete premýšľať, čo z toho by sa hodilo na Instagram a čo by zaujalo nezaujatých 
a tento nový rozmer učenia prispeje k jeho väčšiemu prežívaniu a tým k lepšiemu zapamätaniu. A ešte možno 
namotivujete nejakých svojich kamarátov, aby sa do toho pustili tiež.  

Na záver opäť dve pravidlá: 

3. Nepodceňujte prípravu a výber kvalitných učebných zdrojov. 

4. Využite na maximum začiatočné štádium učenia sa, kedy je vaša motivácia najsilnejšia.  

 

4.3 PAMÄŤ 

 

Pamäť je pri učení najväčší nepriateľ a pritom je to zároveň nevyhnutný spojenec vášho pokroku. Bez 
zapamätania si nového a nezabudnutia starého to ani pri učení sa cudzích jazykov jednoducho nejde.  

Z biologického hľadiska je pamäť závislá od práce neurónov v jednotlivých častiach mozgu, ktoré spracovávajú 
a uchovávajú rôzne typy informácií prijímaných prostredníctvom zmyslov (sluchové, vizuálne, čuchové, hmatové, 
chuťové). Každú zmyslami prijatú informáciu si mozog najskôr porovná s už prijatými informáciami a ak je táto 
novoprichádzajúca informácia zhodná s predošlou, priradí jej rovnaký kód. Ak je naozaj úplne nová, priradí jej 
nový kód. Týmto kódovacím procesom sa zo zmyslového vnemu stáva akási mentálna predstava, ktorá nachádza 
svoje miesto v pamäti, pričom môže dôjsť k uloženiu krátkodobému alebo dlhodobému, čo závisí od intenzity jej 
prežívania. Emočne silné udalosti alebo situácie si uchovávame dlhšie, ale nie je nevyhnutné pri každom novom 
slovíčku plakať alebo šalieť od radosti. Dlhodobé uloženie informácie môžeme dosiahnuť aj jej cieleným 
upevňovaním, opakovaním a pripomínaním si. Čo je však rovnako dôležité, je schopnosť uložené a zapamätané 
informácie vedieť v správnu chvíľu vyvolať a vhodne použiť. Musíte uznať, že náš mozog má čo robiť, ak si 
uvedomíme, koľko vnemov musí každý deň spracovať, správne roztriediť, uložiť alebo radšej zabudnúť. Pri učení 
sa cudzích jazykov je podstatné zabezpečiť čo najdlhodobejšie zapamätanie a čo najefektívnejšie používanie 
zapamätaného. Podľa istého amerického výskumu 32  vraj náš mozog dokáže uchovať až 1 000 terabajtov 
informácií pri neuveriteľne nízkej spotrebe energie potrebnej napríklad na rozsvietenie žiarovky. Počítač 
s rovnakou pamäťou by potreboval na uskladnenie rovnakého počtu informácií až 1 gigawatt energie, čo 
zodpovedá produkcii atómovej elektrárne. Aj keby tieto zistenia amerických odborníkov neboli celkom pravdivé, 
faktom ostáva, že v porovnaní s počítačom máme neuveriteľne výkonný stroj priamo v našej hlave. Ako teda 
docieliť, aby naše neuróny s nami spolupracovali a náš mozog efektívne využíval svoju obrovskú kapacitu? 

Začnime tým, že sa pozrieme na to, ako funguje pamäť. Pamäť môže mať rozličné podoby a rozliční ľudia ich 
majú rôzne rozvinuté. Procedurálna pamäť sa orientuje na pohyby. Existujú také, ktoré po zapamätaní už 
nezabudnete, ako napríklad chodenie, bicyklovanie alebo plávanie. S touto pamäťou súvisí aj priestorová pamäť, 
vďaka ktorej sa dokážeme v známom prostredí pohybovať aj po tme a so zaviazanými očami. Epizodická pamäť 
ukladá udalosti v podobe spomienok na prežité situácie. Ideálnym tréningom tejto pamäte sú každoročné 
rodinné stretnutia, kedy sa spomína na spoločne prežité okamihy a ich neustálym pripomínaním sa z nich stáva 
rodinné dedičstvo a tradícia a vy ich už po pár rodinných oslavách poznáte doslova „naspamäť“. Sémantická 
pamäť sa zakladá na chápaní významov prijímaných informácií – ak poznáme význam slova zapamätáme si ho 

                                                             

32 https://refresher.sk/31877-Ludsky-mozog-by-mohol-byt-schopny-udrzat-az-1-petabajt-dat 
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lepšie, ako slovo, ktorému nerozumieme. Práve dobre rozvinutá sémantická pamäť zaručí ovládanie 
materinského jazyka a prípadne i niekoľkých cudzích.  

Pri procese zapamätávania čohokoľvek sa odohrajú tri fázy: senzorické vnímanie, zapamätávanie a zabúdanie.  
Ak sme, ako sa vraví,  „pri zmysloch“ a aktívne vnímame, čo sa okolo nás deje, napĺňame našu senzorickú pamäť. 
Čím viac zmyslov zapojíme, tým viac informácií získame. Čím aktívnejšie ich budeme vnímať, tým intenzívnejšie 
bude naše prežívanie prijímania novej informácie. Prijatá informácia zvyčajne prichádza do krátkodobej pamäte, 
ktorú môžeme označiť aj ako bezprostrednú, praktickú alebo pracovnú. Pri skutočne silnom prežívaní a vnímaní 
sa môžu informácie uložiť priamo do dlhodobej pamäte. Posledná fáza, zabúdanie, je napriek všeobecnému 
presvedčeniu veľmi užitočná, pretože bez nej by sme boli zahltení zbytočnými a nepotrebnými informáciami. 
Načo by sme si pamätali sumu za dnešný nákup v potravinách? Očami a/alebo ušami sme prijali túto informáciu, 
uložili do pracovnej pamäte, aby sme danú sumu mohli zaplatiť a keď nákup vložíme do tašky, môžeme túto 
informáciu zabudnúť. Pri ďalšom nákupe sa celý proces zopakuje a ak netrpíme monkovským syndrómom 
nakúpiť vždy za rovnakú sumu, budeme si krátkodobo pamätať inú sumu. V prípade, že nás jej výška zaskočí alebo 
prekvapí, zapamätáme si ju dlhšie, možno dovtedy, kým sa o tom pri večeri neporozprávame 
s manželom/manželkou, pretože sme pri jej vnímaní prežili emočný šok. Dočítala som sa, že normálne fungujúca 
pamäť vymaže 90 – 95% informácií, ktoré sme zaznamenali počas dňa33. Škoda len, že vymazané bývajú často aj 
informácie, ktoré si neskôr chceme vybaviť a použiť.  

Čo teda urobiť preto, aby si naša pamäť nezmyslela vymazať krvopotne naučené slovíčka? Päť jednoduchých 
krokov: 

1. Použiť všetky formy pamäte, to znamená zapojiť všetky možné zmysly (viď kapitola 2). 

2. Prežiť informáciu čo najviac a vytvoriť si k nej osobnú väzbu. Naozaj pritom netreba premrštene mrhať svojimi 
emóciami, stačí len spájať si nové informácie so svojimi minulými zážitkami a skúsenosťami,  vytvoriť si spojenie 
s vlastným životom. Ak sa učíte slovíčko pes, vybavte si určitého konkrétneho psa. Konkrétne u mňa by to bol 
pes, ktorý ma kedysi uhryzol do stehna, keď som mu chcela dať zvyšok svojej desiaty, ktorú som v škole nestihla 
zjesť a nechcela som ju priniesť domov, aby sa moja mama nehnevala. Následné ošetrenie na pohotovosti 
vrátane preventívnej injekcie proti besnote sa mi vynorí vždy, keď sa mám v novom jazyku naučiť dog, le chien, 
der Hund alebo il cane, ktoré sa mi zhmotnia v podobe škaredo vrčiacej pouličnej zmesi čiernej farby, ktorá 
z nejakého nepochopiteľného dôvodu odmietla môj chlieb so salámou. 

3. Využívať asociácie a predstavy. Vďaka predstavivosti je vraj možné naučiť sa až 200 nových slovíčok denne34. 
Môžem potvrdiť, že predstavivosť a rôzne asociácie vám dokážu skutočne podstatne uľahčiť prácu pri 
zapamätávaní si nových informácií, bárs ich aj nebude 200 denne. Vďaka predstavivosti a správnym asociáciám 
totižto fungujú tzv. mnemotechnické pomôcky, ktoré dostali svoje meno po gréckej bohyni pamäte Mnémosyné. 
Klasikou asociáciou je pomôcka pre zapamätanie si rímskych číslic 50, 100, 500 a 1000 pomocou vety LaCo je 
DoMa a hoci nepoznám žiadneho Laca osobne, kedykoľvek počujem pojem rímske čísla, vybaví sa mi práve tento 
Laco, ktorý je doma a vďaka tomuto domasedovi bezchybne vypĺňam krížovky, kde sú rímske čísla obľúbenou 
položkou. 

Mnemotechnickú pomôcku si však môžete vytvoriť aj svoju vlastnú. V niektorých jazykoch môže byť problém 
zapamätať si správny rod pri podstatných menách, pretože ako na potvoru sa zvykne líšiť od rodu, ktorý sme 
rovnakému podstatnému menu priradili v našom materinskom jazyku. A tak napríklad ja využívam svoju 

                                                             

33 „Ako si zlepšiť pamäť“, Výber Reader’s Digest, Bratislava 2007 

34 https://www.ako-sa-naucit-skor.com/17-veci-ktore-si-o-mozgu-nevedel-a-zlepsia-ti-zivot/ 
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predstavivosť a jednotlivým rodom priraďujem farby: modrú pre mužský rod a preto si pri učení sa francúzskeho 
podstatného mena le restaurant (reštaurácia) predstavujem modrú reštauráciu, v ktorej mi pripravia modrú kávu 
(le café) a tú si v pokoji vypijem v modrej záhrade (le jardin). Uznávam, je to trošku fauvistický obraz, ale pri tejto 
predstave si ľahšie zapamätáte, že vo francúzštine je reštaurácia, káva aj záhrada mužského rodu (na rozdiel od 
slovenčiny). Na druhej strane pre ženský rod zvyknem používať farbu červenú a potom nie je problém zapamätať 
si, že auto je vo francúzštine rodu ženského, pretože si predstavím krásne červené Ferrari, najlepšie zaparkované 
na moskovskom Červenom námestí, pretože aj námestie (la place) je vo francúzštine rodu ženského. Ak má váš 
cieľový jazyk aj rod stredný, môžete siahnuť po zelenej a v nemčine tak napríklad dostanete auto zelené (das 
Auto) pred viacpodlažným parkovacím domom (das Parkhaus) natretým na zeleno. Výber farby je prirodzene na 
vás, podľa vašej chuti si môžete vytvoriť farebnú škálu na akýkoľvek gramatický jav, pričom platí jedna dôležitá 
zásada – farby nemeniť a striktne ich dodržiavať. Ak je mužský rod modrý, bude modrý navždy a v danom jazyku 
nebude modré nič iné a nič na tom nezmení ani skutočnosť, že odteraz bude vo francúzštine modrá aj čokoláda 
(le chocolat). Dôležité tiež je, aby ste svoju predstavu prežili čo najintenzívnejšie. Nebojte sa prežiť a vybaviť si 
predstavy naozaj intenzívne a zapojte pritom aj svoje zmysly – predstavte si, ako by voňala tá modrá káva a aká 
zima by bola na moskovskom Červenom námestí. Gabriel Wyner 35  odporúča používať dokonca drsnejšie 
predstavy ako farebné asociácie a preto necháva podstatné mená v danom rode vybuchovať alebo horieť. Ak 
máte radi akčné filmy, kľudne siahnite aj po takejto mnemotechnickej pomôcke – dôležité je priradiť jednu akciu 
vždy rovnakému gramatickému javu, inak vám budú horieť reštaurácie mužského roku s autami ženského rodu 
a hoci vo svojej hlave intenzívne prežijete túto pomstu výpalníkov, bude vám to nanič, lebo rod týchto 
podstatných mien si aj tak nezapamätáte správne.  

Pre ľudí, ktorí sa nevyznačujú bohatou fantáziou, bude možno vhodnejšie používať logiku a namiesto šialených 
fantazijných obrazov vytvárať logické súvislosti a vzťahy. Urobte si v prijímaných informáciách poriadok, 
roztrieďte si ich do kategórií, priraďte miesto v hierarchii, nájdite si k slovíčkam synonymá alebo antonymá - 
jednoducho ich logicky a systematicky upracte a snažiť sa nachádzať súvis s tým, čo ste sa už doteraz naučili. 
Takýto logický poriadok však príde vhod aj tým, ktorí budú s chuťou vytvárať šialené asociácie, pretože jazyk, je 
systém a preto každá prijímaná informácia zapamätaná akýmkoľvek spôsobom by mala byť následne do tohto 
systému správne včlenená. 

4. Opakovať. Je dokázané, že najviac sa zabúda okamžite po naučení. Čím dlhšia doba, tým zabúdame pomalšie, 
takže je dôležité si nové informácie pripomínať, opakovať a vybavovať. Raz v každom prípade nestačí, ak chcete 
mať istotu, že si danú informáciu vybavíte aj v budúcnosti, skúste sa k nej na svojej časovej osi v budúcnosti 
niekoľkokrát vrátiť. Skvelou pomôckou môže byť napríklad systém SRS (Spaced repetition system), systém 
intervalového opakovania, ktorý si aj vďaka softvéru Anki, získava čoraz väčšiu obľubu. Vďaka kartičkám 
s jazykovými informáciami a ich pravidelnému odloženému opakovaniu založenému na systéme Leitnerovej 
krabičky, kedy sa ku kartičkám vraciate v presných časových intervaloch podľa vašej schopnosti si danú 
informáciu vybaviť, sa tak budete pravidelne a zmysluplne vracať k naučeným informáciám. Ak ste teda 
fanúšikom flashcards a ak sa radi spoliehate na prepracovaný a fungujúci systém, určite si o tomto spôsobe zistite 
viac. 

5. Učiť iných. Najúčinnejším spôsobom, ako si určitú informáciu zapamätať, je informáciu niekomu odovzdať. 
Veľmi dobre si pamätám moje ťažkosti pri osvojovaní si anglických časov. Hoci som zvládla skúšku z morfológie 
na výbornú (možno vďaka tomu, že som si vytiahla príslovky), nemala som ani po skončení vysokej školy vnútorný 
pocit, žeby som ich naozaj ovládala. Až keď som stála pred tabuľou a z pozície učiteľky som mala svojim prvým 
žiakom vysvetliť, ako to funguje s tými anglickými časmi, a keď mi žiaci kládli otázky „na telo“, konečne som ten, 
na prvý pohľad zložitý, systém pochopila a odvtedy mi srdce vždy poskočí radosťou (asi ako jedinej v celej triede), 

                                                             

35 Autor bestselleru „Navždy plynulo“ 
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keď narazím na inak neobľúbené cvičenia  „Dajte sloveso v zátvorke do správneho času“. Nemusíte sa 
nevyhnutne stať priamo učiteľom alebo jazykovým lektorom. Vďaka sociálnym sieťam môžete učiť iných aj 
prostredníctvom postovania nových slovíčok, ktoré ste sa práve naučili, alebo skúste naučiť nejaké slovíčko 
svojho partnera, pričom cieľom nie je vôbec ho to aj skutočne naučiť. Svoju úlohu splní už len to, keď sa o to 
pokúsite, napríklad cestou domov zo spoločného nákupu, len tak, aby reč nestála. 

Pri všetkých pamäťových procesoch zohráva dôležitú úlohu vaša pozornosť a sústredenie sa. Dobrá správa je, že 
ak aj nemáte dobre rozvinutú schopnosť koncentrovať sa, je možné ju cielene trénovať. Tréningu koncentrácie 
sú venované mnohé internetové stránky, youtube videá, workshopy, kurzy a v niektorých mestách vznikajú 
dokonca tzv. braingym – mozgocvične, kde prostredníctvom špeciálnych prístrojov a softvéru na to určených, 
môžete pod odborným vedením svoj mozog, podobne ako telo, pravidelne trénovať. V kapitole o metódach som 
spomínala aj niekoľko metód, ktoré spájajú neurovedu a jej poznatky s učením sa cudzích jazykov a prispôsobujú 
tomu formu i postupy, ktoré sa zakladajú na uvoľnení vďaka príjemnému prostrediu či hudbe, ktoré vás privedie 
ku skoncentrovaniu a tým efektívnejšiemu učeniu. Nemusíte však hneď vyhľadávať žiadne špeciálne metódy ani 
mozgocvične, postačí mať na pamäti jedinú vec - relax. Pri svojom učení si vytvorte také podmienky, aby ste sa 
cítili príjemne, či už v kresle so šálkou čaju a pokojnou hudbou alebo na konári stromu so štebotom vtákov 
v ušiach, a pravidelne striedajte výkon s uvoľnením, pričom nezabudnite na vlastnú vnútornú i fyzickú pohodu. 

Na záver opäť dve pravidlá: 

5. Používajte čo najviac foriem pamäťových procesov a prežite ich naplno. 

6. Premeňte učenie na zážitok a zábavu a dbajte pri ňom na relax a pohodu. 

 

4.4 ŠTYRI ZRUČNOSTI 

 

Možno trošku v protiklade s predchádzajúcou kapitolou si dovolím tvrdiť, že pri učení sa akéhokoľvek jazyka nie 
je cieľom určitý počet zapamätaných slovíčok alebo gramatických pravidiel, ale vaša schopnosť tieto zapamätané 
informácie použiť pri rozprávaní, písaní, čítaní a počúvaní. Tieto 4 činnosti sa dejú v bežnom živote väčšinou 
súbežne a automaticky. Predstavte si, že ste v supermarkete, kde podľa odporúčaní dietológov čítate etikety na 
výrobkoch, aby ste sa vyhli „škodlivým“ éčkam a vysokému obsahu tukov a cukrov, zároveň vnímate oznam 
o tom, že pokladňa číslo 4 sa zatvára a nemáte si tam už vykladať svoj nákup, stretnete susedu, s ktorou prehodíte 
pár slov, alebo sa jej aspoň zo slušnosti pozdravíte a pri čakaní v rade na mäso odpíšete na akútne dôležitú SMS 
od vášho manžela (Kde si dala kľúče od auta?). Áno, skutočne aj popri obyčajnom nakupovaní uplatňujete všetky 
4 jazykové zručnosti a preto nákup v supermarkete v krajine, kde sa nehovorí vaším materinským jazykom, môže 
byť veľkým dobrodružstvom, ale zároveň aj skvelou príležitosťou, ako si overiť, že/či naučené slovíčka 
a gramatické pravidlá dokážete zužitkovať v situáciách bežného života. 

Jazykové zručnosti (známe tiež ako kompetencie) delíme na dve skupiny – receptívne, teda tie, pri ktorých ste 
pasívnym prijímateľom informácií a vašou úlohou je im porozumieť (v ústnej alebo písanej podobe) 
a produktívne, teda tie, pri ktorých ste vy sami autorom a producentom daných jazykových prejavov. Je logické, 
že tie „pasívne“ sú ideálne na začiatok, hoci musím veci uviesť na pravú mieru, pretože skutočne pasívni by ste 
ani zďaleka nemali byť (viď ďalej). V tejto kapitole si priblížime jednu zručnosť po druhej a pri každej vám dám 
pár tipov, ako túto zručnosť nadobudnúť a následne trénovať a zlepšovať. 

Pre nácvik a rozvoj počúvania s porozumením odporúčam vystaviť sa hneď od začiatku intenzívnemu 
cudzojazyčnému prúdu zvukov, aby si mozog navykol najmä na tie nezvyčajné a špecifické zvuky a dokázal ich 
navzájom odlišovať (viď kapitola o jazyku) a tiež kvôli relatívne jednoduchému spôsobu, ako byť v kontakte  
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s cudzím jazykom tak povediac bezbolestne – bez nutnosti tomu prúdu porozumieť. Jednoducho sa nechajte 
opájať cudzojazyčnými zvukmi a čím intenzívnejší ten tok bude, tým skôr z neho niečo pochytíte. Je úplne jedno, 
čo budete počúvať, či to bude rozhlasová stanica, pesničky, podcasty a je úplne jedno, že nebude rozumieť ani 
„ň“, pretože často sa opakujúce skupiny zvukov v podobe najfrekventovanejších slov začnú postupne akoby samé 
od seba naskakovať do vašej slovnej zásoby a dávať vám zmysel.  

Ďalším krokom bude samozrejme snaha pobrať nejaký ucelenejší význam z toho, čo počujete a tu pomôže 
prepojenie známeho s neznámym. Známy seriál alebo film, ktorý ste videli stokrát, si tentokrát pozrite v cudzom 
jazyku, avšak bez titulkov! Je jasné, že na začiatku sa budete cítiť nesvoji, pretože vám budú unikať známe filmové 
alebo seriálové hlášky, ale už po pár minútach začne váš mozog vďaka pamäťovým stopám priraďovať známe 
situácie a obrázky k novým zvukom, bude nachádzať čoraz viac zhody a vy tomu budete čoraz lepšie rozumieť. 
Ďalšou možnosťou, ako spojiť známe s novým je napríklad používať navigáciu v aute na známej trase, pričom svoj 
materinský jazyk na nej vymeníte za ten, ktorý sa snažíte naučiť. Výhodou tohoto cvičenia je, že vás to nestojí ani 
sekundu času navyše a pritom si doprajete cenný jazykový input. Po pár trasách budete dokonca schopní pokyny 
zopakovať a po ďalších pár už neomylne opíšete známu trasu (z domu do práce a naopak) trebárs aj po čínsky.  

Posledným krokom pri trénovaní „počúvacích“ zručností je byť schopný porozumieť akémukoľvek rečovému 
prejavu rôznej rýchlosti, s rôznymi prízvukmi a pri rôznych príležitostiach. To si samozrejme vyžaduje hodiny 
a hodiny počúvania, ale ak spojíte príjemné (napríklad vaše hobby) s užitočným, až také bolestné to nebude. 
Nudné učebnicové texty, na míle vzdialené vašej prítomnosti a záľubám, vás môžu demotivovať. Odporúčam 
preto siahnuť po youtube videách z oblasti, ktorá vás baví a jednoducho počúvajte to, čo chcete. Buďte vyberaví, 
nenúťte sa počúvať niečo, čo by vás nebavilo ani vo vašom rodnom jazyku. Ja milujem pečenie a príde mi to ako 
super nápad sledovať majstrov cukrárov pri práci a zároveň trénovať svoje počúvacie schopnosti. Nielenže si 
precvičím počúvanie s porozumením, ale aj sa zdokonalím v technike pečenia a okrem mojich sluchových buniek 
profitujú aj tie chuťové (a to nielen moje, ale i celej rodiny). Youtube má ešte jednu veľkú výhodu – ak nestihnete 
zachytiť nejakú informáciu, využite možnosť rečový prejav na youtube zastaviť a vrátiť späť. Navyše si môžete 
upraviť rýchlosť prehrávania, vďaka čomu spomalíte rýchlosť prirodzenej reči tak, aby ste z nej zachytili 
maximum. Neskôr si ten istý obsah prehrajte normálnou rýchlosťou a uvidíte, že budete rozumieť oveľa viac, ako 
na prvý krát. Rovnakú výhodu poskytujú aj streamovacie služby a tak si vaše obľúbené filmy a seriály budete môcť 
vychutnať aj v cudzom jazyku presne podľa vašich schopností. 

Pokúste sa ale počúvať aj čo najviac prirodzených rečových prejavov cudzincov. Učebnicové texty sú cielene 
upravované a prispôsobené gramatike a slovnej zásobe, ktorá sa v danej lekcii preberá. Pre ich osvojenie 
a pochopenie je to určite skvelé, ale v bežnom živote žiadny cudzinec nebude používať len jeden gramatický jav, 
len preto, že sa ho práve učíte. Prirodzené počúvanie je špecifické aj tým, že informácie, ktoré máte z neho získať, 
sú prchavé, nedá sa k nim vrátiť. Zo začiatku sa teda sústreďte na celkový obraz, nie na detaily. Vďaka 
predchádzajúcim aktivitám bude váš mozog schopný zachytiť známe slová a na nich stavať porozumenie celku. 
Pri nácviku počúvania pomáha tiež, ak si robíte poznámky, pretože okrem uší zapojíte aj iné zmysly a dáte svojmu 
učeniu určitý systém a tiež získate rukolapný dôkaz, čo ste pre svoj pokrok v počúvaní s porozumením urobili. 
Zapisujte si napríklad ingrediencie z receptu alebo všetky číslice, ktoré sa pri počúvaní objavia, alebo napríklad 
všetky slová začínajúce na „M“, ktoré zachytíte... Keď sa spätne pozriete na svoje poznámky a vypočujete si text 
ešte raz, budete mu rozumieť opäť o kúsok viac. 

Aj keď sa počúvanie radí medzi pasívne jazykové zručnosti, buďte pri ňom aktívni. Aktívne počúvanie má svoj cieľ. 
Aktívne počúvanie je činnosť vyžadujúca si vaše plné nasadenie. Nie nadarmo čínsky znak pre počúvanie v sebe 
zahŕňa znak pre ucho, oči, srdce a pozornosť. Presne toto všetko má byť pri počúvaní zapojené – uši, oči, vaše 
srdce (vďaka počúvaniu toho, čo je vášmu srdcu blízke) a pozornosť ako ostriež, aby vám nič neuniklo. Čím viac 
takýchto posluchových cvičení urobíte, tým si budete pri počúvaní istejší a navyše získate jeden neoceniteľný 
bonus – lepšiu schopnosť koncentrácie, ktorá sa vám zíde nielen pri ďalšej zručnosti – čítaní, ale aj v bežnom 
živote. 
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Pri čítaní sa odohráva doslova mozgový multitasking: mozog musí spájať znaky a zvuky, ukladať ich v správnom 
poradí (zľava doprava, zhora nadol alebo úplne inak v závislosti na jazyku, ktorý sa učíte), spájať každé slovo 
s naším predchádzajúcim poznatkom o jeho význame a správne ho pripojiť k významu predchádzajúcich slov 
a slov, ktoré po ňom nasledujú. Existujú rôzne druhy čítania: tiché, hlasné, dialogizované, informačné, kritické, 
tvorivé a každé má niečo do seba. Je fajn ich striedať a čítať vždy s trošku iným zámerom, aby ani z čítania nebola 
nuda. Podobne ako pri počúvaní, čítajte to, čo vás zaujíma. Začnite knihou, ktorú ste v materinskom jazyku už 
čítali – ideálne s audioknihou, pretože niekedy mozog skrátka potrebuje ešte ďalší kúsok skladačky, aby plne 
porozumel tomu, čo vníma očami. Niekedy sa čudne vyzerajúce slovíčko po vyslovení zhmotní do niečoho 
známeho a zrazu zaklapne do významu toho, čo čítam. Ak nemáte k dispozícii audioknihu, pomôže čítať nahlas. 
Okrem toho, že dáte svojmu mozgu ďalší záchytný bod, precvičíte si výslovnosť a budete tak súčasne zlepšovať 
aj svoj ústny prejav. Keď začnete byť pri čítaní zmätení, zastavte sa a zrekapitulujte si v hlave alebo nahlas, čo ste 
si doteraz prečítali, prípadne sa vráťte späť v texte a pomocou tzv. skimmingu, teda čítania zameraného na hlavné 
myšlienky a preskakovanie nepodstatných detailov, si dotvorte obraz a doplňte význam, ktorý vám pri prvom 
čítaní unikol. Alebo ak ste zabudli meno postavy a príbeh vám prestal kvôli tomu dávať zmysel, použite tzv. 
scanning, teda čítanie pre vyhľadanie špecifickej informácie. Každé takéto vrátenie sa v texte späť vám pomôže 
pri porozumení a zlepšovaní vašich „čítacích“ zručností a nebojte sa - čas, ktorý tomu budete venovať nebude 
stratený, pretože sa vám mnohonásobne neskôr vráti, keď už takého „spätné“ čítanie nebudete potrebovať. 

Tak, ako existujú rôzne druhy textov (texty bežného jazyka, úradného jazyka, vedeckého alebo beletristického 
jazyka), existujú aj viaceré metódy, ktoré pomáhajú pri porozumení cudzojazyčných textov, ako napríklad metóda 
KWL – What I know, What I want to know, What I learned 36 , ktorá je založená na uplatňovaní svojich 
predchádzajúcich vedomostí a predvídaní obsahu textu. Pomocou obrázkov alebo nadpisov najskôr odhadnite, 
o čom text môže byť a pripomeňte si, čo o tej téme vy sami viete ešte pred tým, ako sa pustíte do čítania. Potom 
si povedzte, čo nové o tej téme by ste sa chceli počas čítania dozvedieť a až teraz začnite čítať. Po prečítaní si 
zrekapitulujte, čo nové ste sa oproti svojim pôvodným vedomostiam z textu dozvedeli a ak pribudne čo i len 
jeden kúsok novej informácie, môžete byť spokojní, pretože to znamená, že ste textu (aspoň čiastočne) 
porozumeli. Vaše predchádzajúce vedomosti vám pomôžu pri porozumení počas čítania, keď narazíte na niečo, 
čo poznáte a vaše očakávania vám pomôžu rovnako, pretože ich budete podvedome v texte hľadať a keď na ne 
naozaj narazíte, ľahšie im porozumiete. Táto metóda sa hodí na akékoľvek články z časopisov alebo na internete, 
texty publicistického a informačného štýlu, nie je celkom vhodná pre príbehy a literárne kúsky. Existuje však aj 
iná metóda, ktorá pomáha pri čítaní práve príbehov, a to je, podobne ako pri počúvaní, robiť si poznámky – 
výpisky.  Urobte si menný zoznam osôb, ktoré vystupujú v texte, rozdeľte postavy na dobré a zlé, urobte si časovú 
os udalostí (story map), roztrieďte príčiny a následky, problémy a riešenia, ktoré sú v texte spomínané alebo si 
len vypíšte všetky prídavné mená a potom ich farebne rozlíšte na dobré (opisujúce pekné veci) a zlé (opisujúce 
veci nepekné). Možností je veľa a vašej fantázii a kreativite sa medze nekladú. Je to predsa vaše učenie a preto 
máte plné právo užiť si ho po svojom. 

V prípade, že si čítate nejaký text a narazíte na neznáme slovíčko, odporúčam ho na prvý krát ignorovať. Ak sa 
objaví zas, skúste sa pomocou scanningu vrátiť v texte späť a porovnať si vety, v ktorých sa vyskytlo, ale odolajte 
pokušeniu vyhľadať si ho v prekladovom slovníku, ten zatiaľ nechajte bokom. Ak sa objaví to isté slovíčko opäť, 
tak si ho tentokrát kľudne vyhľadajte v slovníku, pretože v texte hrá zrejme dôležitú úlohu. Budete prekvapí, ako 
veľmi vám jedno jediné slovíčko môže niekedy pri čítaní pomôcť. Tieto „vracajúce sa“ slovíčka sú totižto kľúčové 
slová textu, známe ako key words. Týmto slovíčkam sa určite oplatí venovať zvýšenú pozornosť, pekne si ich 
vypísať, uložiť do pamäte a postupne preradiť do aktívnej slovnej zásoby a sebavedome používať. Mne sa stáva, 
že sa mi takéto kľúčové slová vracajú nielen v rámci čítania jedného textu. Už sa mi neraz pritrafilo, že som 
narazila na neznáme slovíčko pri čítaní (a ignorovala som ho), potom opäť pri počúvaní a čo čert nechcel ešte na 

                                                             

36 Čo viem, Čo chcem vedieť, Čo som sa naučil (Ogle, 1986) 
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mňa vybehlo aj v gramatickom cvičení a to všetko v priebehu pár dní. Presne toto sa mi nedávno stalo s anglickým 
slovíčkom surrender. Prvý kontakt som s ním nadviazala v knihe, druhý krát na mňa vyskočilo na ďalší deň 
z pesničky v rádiu, tretí kontakt prebehol v ten istý deň pri večernom akčnom filme a nakoniec pri príprave 
vyučovacej hodiny pre mojich žiakov v cvičení na slovesné vzory. Keďže mi to samozrejme nedalo, pozrela som 
sa mu pekne na zúbky a zistila som, že toto slovíčko môže byť slovesom i podstatným menom (s viacerými 
významami) a zatiaľ čo v akčnom filme sa hlavný hrdina musel vzdať svojim nepriateľom (surrender to his 
enemies), pri poistnej zmluve by som tým označila jej predčasné ukončenie (a s tým spojené vysoké a nevýhodné 
poplatky). A tiež som sa celkom zbytočne dozvedela, že po nórsky sa jeden z  významov tohto anglického slovíčka 
povie overgi. Buďte všímaní, vnímaví a vďační, že vám sám vesmír posiela takéto slovíčka. Naznačuje vám tým, 
čo sa máte naučiť, aby ste sa mohli posunúť ďalej. Väčšinou sa totižto, keď zisťujete význam slovíčka, ktoré sa 
vám vracia ako bumerang, dozviete oveľa viac ako len jeho význam a častokrát je to dokonca presne to, čo sa 
vám zíde hneď v ďalšej lekcii. 

Pre lepšiu motiváciu čítať v cudzom jazyku existuje aj tzv. adaptované čítanie, čo sú zjednodušené známe 
literárne príbehy prispôsobené jednotlivých úrovniam ovládania jazyka.  Existujú stránky, kde môžete v priebehu 
pár minút zistiť svoju jazykovú úroveň37 a potom už len stačí navštíviť internetové kníhkupectvo a porozhliadnuť 
sa po knižkách podľa vášho gusta presne na tej úrovni ovládania jazyka, ktorú máte. Ako motivačný moment je 
to nepochybne skvelá vec, keď si môžete povedať, že čítate vo francúzštine slávnych „Bedárov“ alebo „Troch 
mušketierov“, hoci sa s francúzštinou len zľahka oťukávate (typické pre úroveň A1). Na druhej strane to zvykne 
človeka uchlácholiť, že rozumie a nemá potrebu sa tak hecovať, aby dokázal prečítať spomenuté diela v ich 
originálnej verzii, čo v prípade „Bedárov“ je, verte mi, pekná výzva a rozhodne neodporúčam začať originálom 
tohto literárneho diela pri oboznamovaní sa s francúzskym jazykom. Ako vhodné sa skôr javia obyčajné romány 
pre ženy alebo detektívne príbehy, ktoré by ste si bežne prečítali ako oddychovku na dovolenke aj vo svojom 
materinskom jazyku.  

Zistila som, že mnohí žiaci pri čítaní, a obzvlášť tých dlhších textov, majú niekedy problém udržať svoju pozornosť. 
Nie každý text má schopnosť vtiahnuť vás do deja tak, že zabudnete na svet okolo a naplno sa ponoríte do jeho 
obsahu, a pritom koncentrácia zohráva práve pri čítaní obrovskú rolu. Existujú rôzne spôsoby, ako svoju 
koncentráciu udržať čo najdlhšie alebo ju dokonca trénovať. Určite využívajte pri čítaní, a celkovo pri svojom 
učení, svoje najproduktívnejšie hodiny. U niekoho je to zavčasu ráno, u iného poobede a sú aj takí, ktorí sa 
najlepšie sústredia uprostred tmavej noci, keď všade vládne ticho a pokoj. Dôležité je tiež postarať sa o vaše 
pracovné/študijné miesto. Nemusíte priamo deliť svoj stôl na kvadranty, ako v slávnej filmovej komédii 
o básnikoch, ale vašej koncentrácii pomôže, ak z neho odstránite všetko, čo by mohlo vašu pozornosť rozptyľovať 
(najmä mobilný telefón). Pre lepšiu koncentráciu sa odporúčajú pravidelné prestávky. Podobne ako pri 
intervalovom tréningu tela, aj váš mozog potrebuje v rámci každej činnosti prestriedať výkon s pauzami. 
V neposlednom rade je dôležité držať počas učenia pôst. Nebojte sa, nenabádam vás na hladovku. Naopak, 
učenie sa na prázdny žalúdok so škvŕkaním v bruchu vás môže veľmi rozptyľovať, ale mám na mysli informačný 
pôst. Vypnite si upozornenia a všetky notifikácie, aby ste počas svojho učenia odolali okolitému informačnému 
toku a nelákalo vás neustále kontrolovať alebo reagovať na nové posty, správy, maily, pretože práve toto 
rozptyľuje pozornosť snáď viac ako čokoľvek iné. Ak chcete vyťažiť z času, ktorý ste sa rozhodli venovať čítaniu 
(alebo učeniu vo všeobecnosti) maximum, dostaňte sa do kľudu. Ak cítite vnútorný nepokoj alebo fyzickú 
nepohodu, len ťažko sa sústredíte na cudzojazyčný text, ktorý si vyžaduje vašu plnú pozornosť. Každý dosahuje 
vnútorný kľud inak. Meditácia, jóga a relaxácia, príjemná vôňa, hudba, chuť niečoho dobrého na jazyku, alebo 
trebárs krútenie pedálmi na stacionárnom bicykli – to všetko vám môže pomôcť sústrediť sa na lúskanie 

                                                             

37 Pre angličtinu napríklad https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading 
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cudzojazyčných textov – čím sa opäť dostávam k tomu, že naše zmysly zohrávajú pri učení sa veľkú úlohu a tak 
ich neváhajte zapojiť aj pri čítaní.  

Na záver mám ešte tip pre tých súťaživých z vás – zmerajte si rýchlosť svojho čítania a pokúste sa ju zvyšovať. 
Stopujte si čas svojho čítania, výsledky zapisujte a prekonávajte sami seba. Existujú stránky, ktoré vás odstopujú, 
váš výkon vyhodnotia a porovnajú s ostatnými 38. V dnešnom svete, kedy sme dennodenne zahltení množstvom 
informácií z rôznych zdrojov, sa vyššia rýchlosť čítania vysoko cení. Speed reading si získava svojich priaznivcov 
a môžete sa dokonca zapísať na kurz rýchleho čítania, kde vám prezradia účinné techniky alebo sa môžete 
trénovať sami pomocou špeciálnych softvérov a aplikácií ako napríklad speeder.com. Musím ale upozorniť, že 
rýchle čítanie je úplne iná zručnosť ako čítanie s porozumením – hodnotí sa skôr, ako rýchlo sa dostanete cez 
text, to znamená, ako rýchlo očami pojmete všetky slová v texte od začiatku do konca, pričom priemerný čitateľ 
prečíta cca 200 slov za minútu, porozumenie textu však v priemere dosahuje len 60%. Ak chcete vedieť, aký rýchly 
čitateľ ste, vyskúšajte si to najskôr v rodnom jazyku, a v tom cudzom si to vyskúšajte až ako pokročilý študent, 
aby ste zvládli aj test porozumenia rýchlo prečítaného textu, ktorý je jeho súčasťou. Ako občasný úlet pri vašom 
nácviku čítania je to však super vec.  

Po dvoch receptívnych zručnostiach sa poďme teraz spoločne pozrieť na dve produktívne zručnosti. Jedna 
z prvých viet, ktoré sa v novom jazyku učíme, je otázka, či hovoríte daným jazykom. Do you speak English? Parlez-
vous français?, Sprechen Sie Deutsch? Parla usted espagnol? Parla italiano? Talar du svenska? Skrátka – hovoríte 
tým alebo oným jazykom? Ak odpovieme áno, znamená to, že ten, kto nám túto otázku položil, bude s nami ďalej 
komunikovať v tom jazyku, preto paradoxne na ňu väčšinou ostýchavo odpovedáme, že len trochu, hoci na 
začiatku nášho učenia je pravdou, že takmer vôbec a predsa sa ju učíme ako jednu z prvých viet. Pobavila ma 
jedna príhoda v Taliansku, kedy sa ma recepčná v jednom penzióne pýtala, či hovorím po taliansky. Keď som jej 
povedala, že nie, skúšala tú istú otázku po nemecky a keď dostala opäť zápornú otázku, vytiahla do boja angličtinu 
a ja som s úľavou na jej otázku Do you speak English? odpovedala YES. Na to oná recepčná po anglicky povedala, 
že ona nie (I not) a tak sme boli opäť na začiatku a bolo potrebné použiť reč tela, aby sme sa aspoň ako-tak 
dohodli.39 Rozprávanie je teda samozrejme cieľom pri učení sa cudzieho jazyka, ale najmä je to ten najlepší 
prostriedok, ako sa nový jazyk naučiť. Rozprávajte preto kedykoľvek, kdekoľvek, s kýmkoľvek a hlavne bez 
zbytočného ostychu. Na začiatku k tomu vlastne ani nepotrebujete nikoho iného. Predstavte si, že ste sa nejakým 
zázrakom stretli s vaším idolom (herec, spevák, športovec...), ktorého rodnou rečou je jazyk, ktorý sa práve učíte, 
a nacvičujte si, ako by ste sa mu predstavili, na čo by ste sa ho opýtali a nielen tak v duchu, ale pekne nahlas 
a najlepšie pred zrkadlom, aby ste videli, ako by ste pri takomto rozhovore snov reálne vyzerali. Skúšajte to každý 
deň, vždy s inou témou a otázkou, dbajte na správnu výslovnosť, dikciu, výber slovíčok – chcete predsa na vašu 
hviezdu urobiť čo najlepší dojem. Alebo sa rozprávajte s imaginárnym priateľom, nájdite si na neho každý deň 
chvíľu a porozprávajte mu, čo ste počas dňa zažili, prípadne sa posťažujte na neprávosti, ktoré vás postretli. 
Takýto rozhovor môžete viesť napríklad v aute na ceste z práce, pri behaní alebo cvičení, varení – skrátka, 
kedykoľvek, keď ste sami. Výhodou je, že sa vám váš cudzojazyčný imaginárny priateľ určite nebude smiať kvôli 
zlej výslovnosti, ani vám nebude opravovať gramatické chyby a vy tak postupne získate istotu, zbavíte sa strachu 
z rozprávania, keď si uvedomíte, čo všetko dokážete vo vašom cieľovom jazyku povedať (a vôbec nevadí, že 
s chybami). Navyše je to skvelý spôsob, ako nezanedbať osobnú psychohygienu, pretože všetko, čo vás trápi 
a ostalo by inak vo vašom vnútri, dostanete von a ešte sa k tomu zdokonalíte v cudzom jazyku.  

                                                             

38 V angličtine napríklad http://www.readingsoft.com/ 

39 Aby som predišla podobným situáciám, tak som vzhľadom na mimoriadnu obľúbenosť Talianska ako našej rodinnej 
dovolenkovej destinácie rozhodla taliančinu radšej naučiť. Presvedčila som sa, že tvrdenie, že je to jeden z najľahších 
jazykov na svete, je naozaj pravdivé a môžem vás ubezpečiť, že na to, aby ste aj jazykovo zvládli dovolenku v Taliansku, vám 
jeden rok bohato postačí. A tak teraz na otázku Habla italiano? odpovedám s úľavou Si. 
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Je zrejmé, že rozprávať sa sám so sebou vám pomôže zbaviť sa ostychu, ale na druhej strane, trpieť 
„samomluvou“ môže zaváňať trápnymi okamihmi, keď vás pri tom niekto pristihne. Takže buď sa uistite, že sa vo 
vašej prítomnosti nachádza skutočne len daná imaginárna osoba, alebo vyskúšajte skutočného človeka, ktorý 
hovorí daným cudzím jazykom. Kde ale zohnať Kórejčana v Zázrivej? Máte niekoľko možností: vyskúšajte stránku 
italki.com, ktorá ponúka konverzácie s lektorom priamo pre vaše potreby. Hodiny konverzácie sú síce platené, 
ale skutočnému Kórejčanovi by ste predsa za hodinu kórejčiny platili tiež. Máte navyše záruku, že s vami bude 
hovoriť overený lektor a hodiny vám bude upravovať presne podľa vašich potrieb. Na výber máte z množstva 
jazykov a 10 000 učiteľov takmer všetkých vekových kategórií. Stačí si jedného vybrať, zarezervovať si termín 
a užiť si online hodinu. Výhodou je, že nie je potrebné platiť dopredu celý kurz, platíte po každej reálnej hodine. 
Päť miliónov zaregistrovaných učiacich sa vypovedá o kvalite. Takže síce platené, ale vlastne na nezaplatenie. 

Podobnou online platformou je verbling.com, ktorá okrem predchádzajúcich výhod, ponúka aj skvelú jazykovú 
podporu v podobe kartičiek so slovnou zásobou, ktorú budete dostávať každý deň, nielen v čase hodiny. Určite 
oceníte aj možnosť vyskúšať si daného učiteľa a tentokrát zadarmo, čo ponúka možnosť rozprávať sa zakaždým 
s iným profesionálnym vyučujúcim, až kým nenájdete toho pravého, alebo len potmehúdsky využijete príležitosť 
zadarmo sa porozprávať s rodeným hovoriacim. Platforma navyše motivuje k učeniu sa vďaka vytvorenej 
komunite a udeľovaniu rôznych odznakov za vaše pokroky alebo certifikátov po skončení vášho osobného kurzu 
pripraveného podľa vašich požiadaviek.  

Ďalšou podobnou platformou je celosvetovo uznávaná rosettastone.com, ktorá je k dispozícii v 24 jazykoch 
a predstavuje online verziu jazykových kurzov.  V súčasnosti je výber podobných stránok bohatší ako kedykoľvek 
predtým, čo nesúvisí len s rozvojom informačno-komunikačných technológií, ale vzhľadom na rôzne pandemické 
obmedzenia ľudia túžia po sociálnom kontakte a tiež chcú efektívne využiť čas, ktorý musia tráviť doma. Takže 
stačí len napísať do internetového vyhľadávača slovíčko „rozprávať“ vo vašom cieľovom jazyku + váš jazyk (ajhľa 
užitočnosť našej otázky z úvodu) a potom si už len vybrať takú ponuku, ktorá zodpovedá vašim predstavám. 
Celkom určite budete mať na výber aj obyčajné stránky individuálnych jazykových lektorov, učiteľov alebo 
koučov, ktoré podľa mňa tiež stoja za vyskúšanie. 

Ak nemáte vrúcny vzťah k učiteľom a lektorom a chcete si len tak pokecať s niekým „obyčajným“, využite 
možnosti, ktoré ponúka napríklad Skype. Vyhľadajte si niekoho a poproste ho o krátky hovor za účelom 
precvičenia si vašich rečových zručností v reálnom čase, reálnych podmienkach, s reálnym človekom. Budete 
prekvapení, koľko ľudí je ochotných venovať vám zadarmo pár minút a pre vás je to skvelá príležitosť prísť do 
styku s bežným rečovým prejavom bez toho, aby ste sa museli zaviazať k oficiálnej hodine. Nikto vás nebude 
skúšať, ani testovať, ani opravovať. Využite zvedavosť ľudí z druhého konca sveta, ktorým na oplátku môžete 
poskytnúť zopár informácií o našej, inak nie veľmi známej, krajine. 

No a čisto z nostalgie si môžete ešte podať inzerát: „Hľadám učiteľa kórejčiny na konverzáciu. Značka: len 
seriózne“. Prirodzene, že nemusíte inzerát zverejňovať hneď v novinách, využite napríklad silu sociálnych sietí a 
možno s prekvapením zistíte, koľko cudzincov žije vo vašom blízkom okolí. 

Ak vás nič z vyššie uvedeného neoslovilo, využite potenciál svojich rodinných príslušníkov alebo priateľov a 
zahrajte si spolu nejakú spoločenskú hru v cudzom jazyku. Vaša hra získa nový rozmer (aby som použila 
počítačovú terminológiu - posuniete sa na nový level) a v jej zápale úplne zabudnete, že hovoríte trebárs po 
švédsky. Niekedy sa skutočne stačí naučiť len pár fráz a výrazov a môže sa vám stať, že zdoláte svojho partnera 
v pokri a navyše vo švédčine. Akékoľvek jazykové cvičenie ústneho prejavu prispieva k tomu, že prestanete riešiť 
strach z chýb a začnete si to naozaj užívať. Absolútnou klasikou v tomto prípade je určite Scrabble, Activity, 
pexeso, Tik tak boom, bingo alebo meno/mesto/zviera/vec, ktoré sa dajú hrať v akomkoľvek jazyku, ale existujú 
aj špeciálne spoločenské hry zamerané na výuku daného jazyka, ako napríklad vzdelávacie hry Schubitrix. Spojte 
zábavu s učením a celkom zabudnete, že sa učíte a výhodou je tiež, že vďaka pozitívnemu zážitku z hry naučené 
len tak rýchlo nezabudnete. 
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Hoci si so všetkou vážnosťou ctím múdrosť našich predkov, nemôžem súhlasiť s príslovím, že mlčať je zlato. Pri 
učení sa cudzích jazykov rozhodne nie. Je pravda, že aj mlčaním sa môžeme veľa naučiť, ale to, čo sa určite takto 
nenaučíte, je rozprávať. Bolo by veľmi ťažké kladne odpovedať na otázku „Hovoríte po ...?“, keby ste to skutočne 
nevyskúšali. Takže využite každú príležitosť a rozprávajte čo najviac, aby ste s čistým svedomím na tú otázku 
mohli odpovedať „áno“. Múdry grécky literát Sofokles povedal „Hovoriť veľa je jedna vec, hovoriť dobre je vec 
druhá.“  Ja si ho dovolím parafrázovať a tvrdiť, že hovoriť dobre budete, ak budete hovoriť veľa. Rozprávať sa 
naučíte len rozprávaním, tak ako sa písať naučíte len písaním. 

A tým prichádzame na vrchol jazykovej pyramídy. Písanie. To, čo zanikne pri rozprávaní, to čo schováte za úsmev 
a gestá, to v písaní neskryjete. Váš písomný prejav je ako zrkadlo pravdy. Ak chcete zistiť, ako ovládate cudzí 
jazyk, skúste niečo napísať. Písať správne a bez chýb nie je jednoduché ani v rodnom jazyku. Spomeňte si na 
školské diktáty – dostať jednotku bola výsada len tých najlepších. O nič jednoduchšie to nie je ani v cudzom 
jazyku, aj keď tu sa na to dá krásne pripraviť a to hneď od prvých chvíľ kontaktu s novým jazykom, čo nerobíme 
bežne v našom materinskom jazyku. Veď ktorého škôlkára by sme nútili každé slovíčko, ktoré sa naučí správne 
vysloviť a používať hneď pekne aj napísať do zošita, tak ako sa to bežne robí pri učení sa cudzieho jazyka? Takže 
sa zdá, že môžeme mať oproti rodeným hovoriacim konečne aj nejakú výhodu, čo môžem potvrdiť z mojej 
osobnej skúsenosti. Počas môjho študijného pobytu vo Francúzsku si spolužiaci v Remeši dávali kontrolovať svoje 
školské práce pred odovzdaním paradoxne mne, cudzinke, pretože som ovládala gramatické pravidlá ich 
materinského jazyka lepšie ako oni sami. Francúzština je totiž známa tým, že je potrebné robiť tzv. zhodu čísla a 
rodu, ktorá sa ale málokedy vysloví a tak hoci už od škôlkárskych čias rozprávajú krásne po francúzsky, s písaním 
to veru také jednoduché nemajú. Keď s cudzím jazykom začínate, je fajn získať túto výhodu, ale treba ísť na to 
zľahka, no pravidelne a tak, aby vás to bavilo.  

Mám preto pre vás zopár tipov. Ak zvyknete pridávať svoje príspevky na sociálne siete, skúste dať dnešný hashtag 
v cudzom jazyku, ktorý sa učíte. Alebo komentujte príspevky iných takisto v cudzom jazyku. Keďže predpokladám, 
že si nechcete urobiť hanbu, kým svoj komentár alebo príspevok odošlete, skontrolujte si pravopis a nielenže 
budete za hviezdu sociálnych médií, ale zároveň si budete zlepšovať svoju jazykovú zručnosť v písaní. 

Skvelou apkou, ktorá vám pomôže zlepšiť sa v písaní je Hello Talk. Je to celosvetovo využívaná aplikácia na 
jazykovú výmenu - „četovanie“ (priateľský rozhovor na internete) s rodenými hovoriacimi vo viac ako 150 
jazykoch. Môžete zdieľať a vymieňať si informácie s kýmkoľvek. Funguje to nielen na písanie, môžete nechať aj 
hlasové odkazy, pričom rôzne hlasové funkcie tejto aplikácie vám pomôžu zlepšiť aj vašu výslovnosť. Vďaka tejto 
aplikácii si môžete nájsť napríklad svojho tútora, ktorý vám s vaším učením môže pomáhať, ale jej najväčšou 
výhodou je (okrem toho, že je zadarmo), že zažijete bežný a reálny jazyk s ľuďmi, ktorých si sami vyberiete alebo 
ktorí si vyberú vás. Pár vetičiek v „čete“ vám zabezpečí skvelý kontakt s písaným jazykom a nezaberie toľko času, 
ako písanie klasických gramatických cvičení (hoci aj tie majú svoje opodstatnenie). 

Ak nie ste fanúšikmi apiek a internetových sietí, má pre vás iný tip, ktorý ja osobne  používam najčastejšie. Zvykla 
som si, najmä počas nie celkom vydarených a šťastných dní, napísať do svojho diára tri veci, ktoré ma napriek 
nepriaznivým okolnostiam počas dňa predsa len potešili alebo aspoň trošku spríjemnili deň. Zo začiatku som si 
tieto tri veci, za ktoré som bola v ten deň vďačná, písala vo svojej materčine, ale potom som začala striedať jazyky, 
ktoré som už ovládala a nakoniec tie, ktoré som sa práve učila. Verte mi, že je to perfektná metóda ako si udržať 
zdravú myseľ v ťažkých časoch a tiež fungujúci spôsob, ako si zlepšovať svoje písanie. Na začiatok vám postačia 
tri podstatné mená (káva, sestra, seriál) a postupne k nim môžete čo-to pridať (vôňa rannej kávy, stretnutie so 
sestrou, dve epizódy môjho obľúbeného seriálu). Na jednej strane si uvedomíte vlastnú spokojnosť s daným 
dňom a na strane druhej vás bude hriať vedomie, že ste opäť niečo urobili aj pre rozvoj svojich cudzojazyčných 
zručností. Ak si budete písať svoje tri veci pravidelne, nakoniec plynulo prejdete do písania svojho denníka 
v cudzom jazyku, čo je ďalšia skvelá vec. Každý denník je súkromná záležitosť, do ktorej vám nikto nemá čo kecať, 
ani otravný učiteľ, že tam máte takú alebo onakú chybu. Je to vaše súkromie a také sú aj vaše chyby, za ktoré sa, 
ako sme si už povedali, vôbec nemusíte hanbiť. Ak sa ich však budete chcieť pri vašom písaní predsa len zbaviť, 
potom budete potrebovať pomoc z vonku a v tom prípade sa buď obrátite na onoho otravného učiteľa alebo 
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využijete niektorú online platformu, ktorá ponúka opravu vašich textov, či odpovede na vaše malé jazykové 
gramatické dilemy. Jednou takou skvelou pomocníčkou pri trénovaní a zlepšovaní správneho písania je napríklad 
hinative.com, čo je platforma pre učiacich sa cudzie jazyky (existuje aj ako mobilná aplikácia), kde sa môžete 
pýtať na konkrétne gramatické rébusy, nechať si overiť správnosť vašej vety alebo jednoducho len písomne 
komunikovať o tom či onom. Pre tých, čo to myslia naozaj seriózne je tu skvelá stránka langcorrect.com, kde 
zadáte svoj text a rodený hovoriaci vám ho opraví. Ani zďaleka to nie je navádzanie na podvádzanie, ale je 
všeobecne známe, že múdry človek sa učí z vlastných chýb a ten ešte múdrejší z chýb iných a preto si môžete 
vybrať text vo vašom cieľovom jazyku, príslušnú úroveň a porovnávať pôvodný text napísaný niekým, kto sa daný 
jazyk učí ako vy, s textom, ktorý navrhujú rodení hovoriaci a na rozdieloch sa učiť gramatiku a zlepšovať svoj 
vlastný písomný prejav. Takže posledné dve pravidlá: 

7. Spojte izolované jazykové vedomosti do komplexných zručností a trénujte na materiáloch, ktoré vás bavia. 

8. Venujte sa jazyku intenzívne a aktívne - každý deň a zapojte čo najviac zmyslov. 

 

NA ZÁVER 

 

Vo svojom živote sa riadim heslom, že menej je viac. Menej jedla zvykne priniesť viac pôžitku bez následných 
tráviacich ťažkostí. Menej strachu o budúcnosť prinesie viac radosti z prítomnosti. Je oslobodzujúce menej chcieť 
a viac dávať. Avšak pri učení sa cudzieho jazyka toto heslo neplatí. Rovnako ako neplatí, že všetkého veľa škodí. 
Pri učení sa cudzieho jazyka jednoznačne platí čím viac, tým lepšie, pretože čím častejšie, tým rýchlejšie a čím 
viac zmyslov zapojíte do učenia, tým trvalejšie vaše vedomosti a získané zručnosti budú. Georges Couros, známy 
konzultant v oblasti inovatívneho učenia, povedal, že učenie nie je konzumácia, ale tvorenie a vedomosť nie je 
niečo, čo učiaci sa absorbuje, ale niečo, čo vytvára40. Takže – tvorte! A čo najviac a každý deň. 

Táto knižka nemá za cieľ stať sa zázračnou metódou, vďaka ktorej sa každý naučí cudzí jazyk ľahko, rýchlo 
a bezbolestne. Mnoho dobrých vecí sa rodí pomaly, nenápadne a v pote krvi, až sa z nich stane niečo veľkolepé 
a často sa tento zrod nezaobíde bez bolesti a trápenia. Ak ste si ale po prečítaní povedali, že to predsa len s tým 
cudzím jazykom skúsite, misia bola splnená. Táto knižka vás má predovšetkým motivovať a ukázať možnosti, 
ktoré máte a ktoré sa ani zďaleka neobmedzujú na drahý jazykový kurz v zahraničí alebo nezáživnú učebnicu. 
Vďaka moderným technológiám je učenie sa jazykov teraz dostupnejšie a najmä zábavnejšie. Prestáva byť 
nočnou morou a celoživotným neúspechom, pretože dnes stačí len nájsť ten správny prístup a brána k cudzím 
jazykom je otvorená pre každého z vás. Takže ak ste si z tejto knižky odniesli čo i len jeden dobrý nápad, ktorý 
vám stojí za odskúšanie, potom s uspokojením môžem konštatovať, že jej písanie, ktoré som si mimochodom 
naozaj užívala, malo zmysel a stálo za tú námahu a čas. 

Na úplný záver by som vám rada pripomenula tri múdre opice „nevidím, nepočujem, nehovorím“, ktorých 
obrázok ste už určite niekde zazreli. Nebuďte ako ony – pozerajte s otvorenými očami, počúvajte s nastraženými 
ušami a najmä – rozprávajte.... Rozprávajte toľkými cudzími jazykmi, koľkými ráčite. Veď ako tvrdí názov tejto 
knihy, jazyky sú dostupné pre každého – od IT-čkára po budhistického mnícha, tak nepremeškajte príležitosť stať 
sa členmi tejto elitnej spoločnosti a začnite už dnes! 

                                                             

40 „Learning is creation, not consumption. Knowledge is not something a learner absorbs, but something 
a learner creates.“ George Couros, Instagram, 2021 
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PRAVIDLÁ 

 

1. Verte si. 

2. Stanovte si konkrétne ciele, o ktorých viete, že ich dokážete dosiahnuť.  

3. Nepodceňujte prípravu a výber kvalitných učebných zdrojov. 

4. Využite na maximum začiatočné štádium učenia sa, kedy je vaša motivácia najsilnejšia.  

5. Používajte čo najviac foriem pamäťových procesov a prežite ich naplno. 

6. Premeňte učenie na zážitok a zábavu a dbajte pri ňom na relax a pohodu. 

7. Spojte izolované jazykové vedomosti do komplexných zručností a trénujte na materiáloch, ktoré vás bavia. 

8. Venujte sa jazyku intenzívne a aktívne - každý deň a zapojte čo najviac zmyslov. 

 


