
IDEÁLNÍ CESTA ZA UMĚNÍM CIZÍCH JAZYKŮ 

 

Ať se jedná o cestu za vysněnou prací, postavou, finančním ohodnocením nebo jazyky. Vždycky se to 

zdá jako nekonečná cesta, která je bez odměny a častokrát to přímo před cílem vzdáváme. Jsou tu ale 

možnosti, které vám mohou dopomoci k tomu, abyste se zakousli a opravdu si šli za tím, co chcete.  

 

Umět je věc jedna, ale chtít je mnohem důležitější. A přesně proto jste tady, abyste své negativní a 

pesimistické myšlenky posunuli o kolej vedle a soustředili se na sebe. I když se zdá, že času máme 

málo a protéká nám mezi prsty, někdy je fajn se zastavit a uvědomit si sami sebe a kam chceme 

směřovat. Je na každém, na jakou životní situaci to použije, ovšem dnes se budeme soustředit na to, 

jak to nevzdat a co je ideální cestou pro to, aby vaše umění cizích jazyků bylo na vrcholu.  

 

1. PASIVNÍ PŘÍJEM (čtení knih, poslech písniček, sledování filmů a seriálů) 

Jakmile se rozhodnete cokoliv studovat nebo se něčemu novému učit, je důležité si uvědomit 

fakt, že musíte zkoušet všechny možnosti, které se vám naskytnou. Učení jazyků se může zdát 

jako složitá disciplína, ale jakmile se učivem obklopíte na každém kroku, budete se učit téměř 

sami a za minimální úsilí. Ten pocit, kdy jednoho dne porozumíte textu vaší oblíbené písničky 

je k nezaplacení a o to víc vás to dokope k tomu pokračovat dál.  

 

2. ZALOŽENÍ SI SEŠITU NA SLOVÍČKA 

I když se to může zdát jako minimální a naprosto zbytečná věc, věřte, že to slovíčky začíná a 

vždycky končí. Nedáte si záležet se slovíčky a následně vám budou do budoucna chybět. 

Učení slovíček je sice někdy zbytečně zdlouhavé, ale vždycky se začíná od základu, na kterém 

budete stavět dál. Sešit na slovíčka si můžete kamkoliv brát, kdekoliv vytáhnout a zapisovat. 

Učit se nebo se podívat na slovíčko, které potřebujete, a ještě na jednom místě. Je to skvělá 

příručka a pomocník v jednom.  

 

3. ZKOUŠET UČIT NĚKOHO DALŠÍHO 

Když jsem se potřebovala ujistit v tom, že danou látku ve škole umím, vždycky mi pomohlo 

učení a vysvětlování spolužákům. Zaprvé jsem si látku sama zopakovala, a navíc jsem 

pomohla i dalším, takže skvělé pro obě strany. Zkoušením si uvědomíte například i to, kde i vy 

máte mezery a jestli to od vás také ostatní dokážou chápat. Protože to opravdu umíte ve 

chvíli, kdy to dokážete vysvětlit všem a oni vám rozumí. 

 

4. VZÍT TO VÁŽNOU I HRAVOU FORMOU 

I když vám třeba ve škole nebo na jazykových školách nutili pouze tradiční možnosti typu 

učebnic a poslechu, je fajn si studium proložit i hravou formou. Základy a vysvětlení 

v učebnicích najít můžete, ale známe to všichni, většinou si pamatujeme věci z absurdních 

situací nebo když to slyšíme po desáté. Zahrajte si hry, pusťte si hudbu, zazpívejte si, čtěte si, 

najděte si typ učení, které dokážete snadno překlopit i do zábavy. 

 

 

 



5. KDYŽ NENÍ MOTIVACE, POMŮŽE ONLINE VÝUKA 

Někdy to zkrátka nám samotným nejde. Jsou chvíle, kdy potřebujeme podporu, motivaci a 

oporu od druhých. Jedna z možností je online výuka například se mnou. Budu vás motivovat, 

budu tu pro vás a nikdy vás nenechám se cítit špatně nebo trapně. Vaše možnosti jsou velké, 

ale společně je můžeme konečně dostat na povrch a udělat z vás hvězdy jazykových 

dovedností. Ve dvou se to lépe táhne, tak proč to nezkusit?  

 

 

 

Klára 

 

 

 

 


