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Jakým typem inteligence jste nadáni a jak 
Vám to může pomoci pro studiu cizích 
jazyků? 

Různé typy inteligence 

Hodnota Vašeho IQ sice vypovídá o Vaší schopnosti logicky uvažovat, hledat 

souvislosti v číslech, obrazcích a podobně, ale vůbec neodráží širokou škálu Vašich 

dalších kompetencí. Tyto kompetence (dovednosti) pak mohou být pro běžný život 

a také pro úspěch v povolání mnohem důležitější než skutečnost, že Vaše IQ je 

nadprůměrné. Americký psycholog Howard Gardner určil osm různých typů 

inteligence: jazykovou, hudební, logicko-matematickou, prostorovou, tělesně-

pohybovou, interpersonální, intrapersonální a přírodovědnou. 

Úvodem tohoto článku se pokusím stručně vystihnout každý typ inteligence, abyste 

byli schopni rozpoznat, který je pro Vás dominantní. Cílem tohoto článku je však 

něco jiného. Jde o to hledat způsoby, jak Vám teorie rozmanitých inteligencí může 

pomoci při studiu cizích jazyků. Také můžete experimentovat a zkoušet tipy 

uvedené u každé inteligence. Nakonec možná zjistíte, že Váš první odhad nebyl 

zcela přesný. 

Jazyková inteligence 

Vaší doménou je psaní, čtení, mluvení nebo třeba i jen jedna z uvedených činností, 

a to pravděpodobně už od základní školy. Velmi pravděpodobně (ale ne nutně) Vám 

cizí jazyky nepůsobí potíže. Možná se u Vás tahle inteligence projevuje tak, že jste 

výborný řečník či vypravěč. Nebo si často hrajete se slovy, měníte názvy měst tak, 

aby zněly legračně, vytváříte přesmyčky. Další poznávací znamení jsou například 

psaní deníku, scrabble, velká knihovna, vlastní blog… 

Hudební inteligence 

Pravděpodobně máte hudební sluch, chodíte do sboru nebo se učíte na něco hrát. 

Možná se u Vás zatím neprojevila tahle dovednost „aktivně“, ale ve volném čase si 

pouštíte hudbu nebo chodíte do klubů. Možná si nedovedete cestu autem představit 

bez puštěného rádia. 

http://www.jazykovy-koutek.cz/


 
 

 
© Lucie Gramelová, www.jazykovy-koutek.cz  

4 
 

Logicko-matematická inteligence 

Asi Vám šla ve škole matematika. Ale ne nezbytně. Možná se u Vás tenhle typ 

inteligence projevuje tak, že máte silnou potřebu přijít věcem na kloub, ověřovat 

správnost svých úvah, hledat mezi věcmi souvislosti (třeba i v mezilidských 

vztazích). Ve volném čase Vás odhaduji na hádanky, sudoku, osmisměrky. Jste 

pravděpodobně hodně racionální a může být pro Vás těžké porozumět emocím a 

jejich projevům. 

Prostorová inteligence 

Někdy se jí také říká obrazová. Určitě máte vyvinutou představivost. Často se přes 

den zasníte? Znovu si vybavujete, co jste prožili, nebo se ve svých představách 

zabýváte tím, na co se těšíte? Velmi pravděpodobně máte výtvarné nadání a bohatý 

vnitřní svět. Při pobytu venku, v přírodě či ve městě Vaši pozornost upoutávají 

barvy, tvary, ale také různé detaily, například ornamenty. 

Tělesně-pohybová inteligence 

Vaše tělo je Vám nejlepším vyjadřovacím prostředkem. Aktivně tančíte nebo se 

třeba jen pohybujete s ladností a lehkostí. Tělesně-pohybovou inteligenci mají i 

řemeslníci, modeláři, opraváři, ale také všichni ti, kteří rádi dělají něco rukama. 

Může to být pletení, vyšívání, košíkářství a jiné ruční práce. 

Interpersonální inteligence 

Vaše parketa je komunikace a porozumění druhým. Snadno se také dostáváte do 

vedení. Umíte se domluvit s každým. Lidé, kteří se ptají na cestu, si často 

vyhlédnou právě Vás. Taky se často zapojujete do různých organizací (církev, 

skaut, dobrovolnictví). Ke svému životu potřebujete druhé lidi. A dokonce často 

rozumíte druhým víc než sobě. Umíte odhadnout jejich potřeby, přání nebo emoce, 

které se snaží zakrýt. Klíčová slova jsou: pomáhání, empatie, interakce. 

Intrapersonální inteligence 

Je to inteligence zaměřená na sebe a své nitro. Jste vnímaví k vlastním pocitům a 

potřebám. Rádi se zabýváte věcmi, které se Vás nebo Vašeho blízkého okolí týkají, 

například si zapisujete zážitky do deníku, malujete si myšlenkové mapy, dáváte si 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
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cíle. Také plánujete budoucnost a rozebíráte minulost. Hledáte ve svém životě 

příčiny, následky, souvislosti. Umíte si hájit to svoje a nepodléháte nátlaku okolí. 

Lidé tohoto typu také mívají rádi poezii. 

Přírodovědná inteligence 

Zřejmě máte bližší vztah k přírodě  – například potřebujete trávit hodně času na 

čerstvém vzduchu, pečovat o nějakého domácího mazlíčka nebo hájit ekologické 

zájmy. Ale tato inteligence je také hodně o třídění, vytváření kategorií, hledání 

vztahu mezi nimi a pozorovacím talentu. Pokud jste vždy žili ve městě, může pro 

Vás být těžké najít u sebe nějaké známky přírodovědné inteligence. Několik 

příkladů za všechny: Dobře se ve městě orientujete? Poznáte už z dálky značku 

auta? Baví Vás třídit odpad, šetřit vodu, recyklovat? Asi tušíte, že přírodovědná 

inteligence se totiž projevuje i takhle. 

Je pravděpodobné, že jedna z uvedených inteligencí u Vás převažuje. To však 

neznamená, že některou z uvedených inteligencí nejste nadáni vůbec. Jste nadáni 

všemi, jen se například mohlo stát, že některá hodně převážila a postupně 

upozadila některé jiné dovednosti. Určitě tedy nehledejte jeden jediný typ, který 

by na Vás stoprocentně platil.  Je pravděpodobnější, že se tak trochu najdete ve 

více typech. Dokonce některé inteligence chodí ruku v ruce častěji. U umělců nebo 

řemeslníků to bývá prostorová a tělesně-pohybová inteligence, vědci jsou kromě 

jiných inteligencí často nadání přírodovědnou a logickou-matematickou, dobrý 

psycholog má pravděpodobně vyvinutou jazykovou inteligenci, interpersonální, ale i 

intrapersonální. 

A co studium jazyků? 

Pokud jde o jazyky a práci s nimi, nejvíce samozřejmě využijeme jazykovou 

inteligenci, hodí se však i ostatní typy. Jako tlumočník nebo někdo, kdo často mluví 

na veřejnosti, musíte zvolit adekvátní rytmus a melodii řeči, v tom Vám pomůže 

inteligence hudební. Možná byste chtěli někomu vysvětlit gramatiku a k tomu 

využijete inteligenci logicko-matematickou. Jako učiteli se Vám určitě neztratí 

interpersonální inteligence, tedy schopnost rozumět druhým a třeba také 

odhadnout jejich potřeby. Můžete své jazykové znalosti využít v nakladatelské 

práci, v grafice, sazbě apod. a pak se Vám určitě neztratí prostorová inteligence. A 

tak bychom mohli pokračovat dále. V následujícím textu Vám chci ukázat několik 

souvislostí mezi různými typy inteligence a studiem cizích jazyků. 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
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Jazyková inteligence a jazyky. 

Pokud u Vás převládá jazyková inteligence, zřejmě už jste si cestu k cizím jazykům 

našli a zřejmě Vás i bez většího úsilí napadá co kde vylepšit, jak si dopomoci k lepší 

znalosti nebo jak si studium zpestřit. Nedivila bych se, kdybyste využívali hned 

několik doporučovaných metod naráz (filmy, knížky, hudba, slovníčky, deník, 

vyhledávání kulturních akcí, například setkání se spisovateli …). Tohle všechno je 

totiž lidem, kteří jsou obdarováni jazykovou inteligencí, vlastní, i když se třeba 

žádný cizí jazyk neučí. Pokud byste chtěli být ještě aktivnější, zkuste třeba založit 

literární kroužek- domluvte se s několika přáteli a vyberte na každý měsíc jednu 

knihu v cizím jazyce, kterou si všichni přečtete. 

Lidé s jazykovou inteligencí pochopitelně často volí profese, které s jazykem 

souvisejí, mohou být žurnalisty, spisovateli, překladateli, pracovat v rozhlase, 

v nakladatelství. Tito lidé nepotřebují příliš pomůcek k učení, sami si je nacházejí. 

Pokud jste nadáni touto inteligencí (a třeba ji nevyužíváte podle Vašich představ), 

zkuste se zaměřit na nedostatky. Možná Vám chybí disciplína nebo potřebujete 

větší motivaci. Zkuste si přečíst praktické typy všech ostatních inteligencí a Vaší 

pozornosti doporučuji také článek Jak studovat cizí jazyky. 

Hudební inteligence a jazyky. 

Pomůže Vám, budete-li číst nahlas a soustředit se na zvukovou podobu slov. Pokud 

máte dobrý sluch a dobrou hudební paměť, mohlo by pro Vás být snadné 

zapamatovat si delší celky – tedy jejich zvukovou podobu. V autě či v MHD si 

pouštějte nahrávky cizího jazyka (cédéčko k učebnici, písničky) a zaměřte se na 

zapamatování celých vět nebo promluv. Pomůže Vám, když se budete snažit co 

nejvíce napodobit dikci, tón hlasu, emoce, prostě vyslovovat to úplně stejně, jak to 

slyšíte. Dobré jsou také různé legrační básničky a říkanky, zvláště ty, které si hrají 

se zvukovou stránkou slov. 

Zvuková stránka jazyka je pro lidi nadané hudební inteligencí nesmírně důležitá. Ne 

náhodou často volí jazyky, které obecně považujeme za eufonické (libozvučné), 

například zpěvnou italštinu. Takového náročného posluchače může uspokojit taky 

francouzština nebo španělština. Čínština nebo vietnamština mohou být zajímavé 

svými tóny. V takovém případě Vám hudební sluch přímo zajistí náskok před 

ostatními, protože pro lidi s horším sluchem mohou tóny představovat určitou 

překážku. 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
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Praktický tip. Hledejte jazyk, který Vám bude na poslech příjemný. Půjčte si 

v knihovně několik cédéček world music z edice Putumayo, výborné jsou zejména 

kolekce Putumayo Playground určené dětem, a hledejte jazyk, který se Vám na 

poslech líbí. 

   

Logicko-matematická inteligence a jazyky. 

Měli byste pátrat po systému jazyka, zaměřit se zejména na gramatiku nebo 

seskupování slovní zásoby do různých okruhů (nejen sémantických). Zkuste uplatnit 

Vaši schopnost kategorizovat a hledat souvislosti. Nakreslete si například vztahy 

mezi různými gramatickými tvary, něco jako myšlenkovou mapu daného jazyka 

nebo třeba jen jevu. Lidé s tímto typem inteligence bývají nervózní, když nerozumí 

tomu, proč se věta tvoří právě takhle. Uklidní je, když se orientují v pádech nebo 

třeba hláskových změnách a vidí do souvislostí. 

Můžete být dobří v kterémkoliv jazyce, který si vyberete, ale vzhledem k Vaší lásce 

k pravidelnosti, určitým pravidelným vzorcům a analogiím, Vám doporučuji, abyste 

se mrkli na některý aglutinační jazyk, například turečtinu nebo maďarštinu. Tyhle 

jazyky skládají gramatické kategorie za slovo v pravidelném pořadí. Prakticky tu 

nenajdete výjimky. Tyto jazyky také mají vokální harmonii, takže slova obsahují 

určité předvídatelné typy hlásek a opět se tu uplatňuje v plné míře určitá 

pravidelnost. Takové jazyky Vás na ničem nenachytají a nezklamou. Často se také 

hovoří o němčině jakožto jazyce, který je velmi logický a který má možnost 

vyjádřit bohaté nuance. Němčina má například velmi pevný pořádek slov. Ve svých 

gramatických kategoriích do jisté míry odráží možnosti češtiny. Experimentujte 

s němčinou. 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
http://www.amazon.com/gp/product/B00000JT4P/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00000JT4P&linkCode=as2&tag=jazykovkoutek-20&linkId=G7D2T5ENN2NYXDVW
http://www.amazon.com/gp/product/B000087DRR/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B000087DRR&linkCode=as2&tag=jazykovkoutek-20&linkId=RSUCSBAFKKM36NQE
http://www.amazon.com/gp/product/B000OLHGIE/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B000OLHGIE&linkCode=as2&tag=jazykovkoutek-20&linkId=I6UNS67V5L4AKTHU
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Praktický tip. Vytvořte pro svoje spolužáky (nebo jen tak pro sebe) osmisměrku – 

nakreslete mřížku a vytvořte seznam dvaceti slov (například různá podstatná 

jména, slovesa nebo třeba novou slovní zásobu, kterou se chcete naučit), začněte 

slova umisťovat od nejdelších a skončete těmi nejkratšími. Nakonec spočtěte počet 

volných míst a hledejte slovo, které by počtem písmen přesně vyplnilo volná 

políčka. Tímto způsobem využijete kombinatorické schopnosti a mimoděk si 

zapamatujete slovíčka. Taky můžete hádanky a osmisměrky uveřejňovat na 

internetu. 

Praktický tip. Svou logicko-matematickou inteligenci rozhodně podpoříte, když se 

podíváte na Slavic Net, na této stránce můžete srovnávat paralelní rozhovory a 

texty v pěti slovanských jazycích včetně češtiny. Například polština je pro nás 

Čechy plná pravidelných, neustále se opakujících změn. Až si projdete tuhle 

stránku, možná už pro Vás polština nebude žádným oříškem. 

Prostorová inteligence a jazyky. 

Vašimi oblíbenými nástroji jsou nůžky, lepidlo, fixy, zvýrazňovače. Pomůže Vám, 

když jakoukoliv studijní látku, upravíte graficky tak, aby odpovídala Vašemu cítění, 

vkusu. Stejně tak ale potřebujete tvořit a projevovat se kreativně. Můžete si na 

danou látku vyrobit něco jako poster, můžete si také vytvořit lepenou koláž (a 

zakomponovat do ní text z učebnice) nebo vytvořit fotografický příběh, který 

můžete zkusit vtipně okomentovat v cizím jazyce. Přestože se Vám to třeba nezdá, 

něco takového se dá dělat už od první lekce – Vaše popisky budou minimalistické a 

vtipné. Fráze z každé lekce můžete zpracovat do komiksu. Pořiďte si sešit, do 

kterého si nalepíte zajímavé články nebo třeba jen výstřižky novinových titulků. 

Využívejte kopírku (a učebnici), pokud nemáte přístup k autentickým tiskovinám. 

Pište si deník doplnění ilustracemi. Pokud se nechcete hned pouštět do něčeho 

zavazujícího, vyrobte si jen pár karet se slovíčky či větami na nějakém výjimečném 

papíře (protože i to je pro Vás důležité, struktura a barevné ladění papíru). Je víc 

možností jak propojit obraz a sdělení, kromě výtvarných technik se nabízí také 

fotografie a video, zejména tehdy, když máte pocit, že Vám malování zrovna moc 

nejde. 

Praktický tip. Pokud rádi vytváříte vlastní světy nebo tak nějak celkově žijete ve 

vlastním světě, sežeňte si jeden z deníků od Keriho Smithe. Byly přeloženy do 

mnoha jazyků a každá stránka Vás hravou formou podporuje v propojování slova a 

obrazu. Pouze v angličtině a v několika světových jazycích lze sehnat knihy 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
http://www.slavic-net.org/


 
 

 
© Lucie Gramelová, www.jazykovy-koutek.cz  

9 
 

ilustrátorky Any Benaroya, které rozvíjejí fantazii a kreativitu prostřednictvím 

vtipných úkolů. Hodně inspirativní je také knihy What it is od Lyndy Barry, která je 

dílem obrázkovou knihou a dílem pracovním sešitem, který Vás má dovést k 

vlastnímu psaní. 

   

Další tipy na knihy o kreativitě najdete ZDE. 

Tělesně-pohybová inteligence a jazyky. 

Když teď ťukám do klávesnice tento text, používám tělesně-pohybovou inteligenci. 

Když se snažím vyslovit francouzské nosovky nebo osvojit si italská gesta, používám 

tělesně-pohybovou inteligenci. Takže i když se to nezdá, tělesně-pohybová 

inteligence má s jazyky společného hodně a uplatňujeme ji často, aniž bychom si 

toho byli vědomi. 

Zkuste vystříhat různá slova (z novin nebo z kopie textu z učebnice) a pohrávat si 

se souvislostmi mezi nimi, vytvářet nové texty. Dobře poslouží také magnetická 

písmena. Cvičte se v krasopisu, najděte si text, který opíšete čistě pro radost, 

například báseň. Tělesná inteligence se také podílí prakticky na všech činnostech 

vyjmenovaných u předcházejícího typu, tedy u inteligence prostorové, takže i tyto 

činnosti můžete zkusit. Nebojte se také dramaticky ztvárnit nějaký oblíbený 

příběh, pohádku nebo báseň. Ve větších městech se studenti angličtiny, němčiny 

nebo španělštiny organizují do různých divadelních souborů. Pokud jste odvážní, 

můžete před třídu, zbytek rodiny nebo přátele předstoupit s naučeným textem 

nebo vlastním monologem, který doplníte patřičným hereckým výkonem. 

Možná Vám budou bližší jazyky, jejichž mluvčí hodně gestikulují, tam totiž 

zapadnete. Určitě jste někdy viděli Itala nebo někoho, kdo ho napodoboval… Ale 

bohatý repertoár gest nemají jen Italové, rukama můžete máchat o sto šest také 

v řečtině nebo ve španělštině. 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
http://www.jazykovy-koutek.cz/?page_id=4110
http://www.amazon.com/gp/product/0500291462/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0500291462&linkCode=as2&tag=jazykovkoutek-20&linkId=NP76Z4PXL4APKUWF
http://www.amazon.com/gp/product/1897299354/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1897299354&linkCode=as2&tag=jazykovkoutek-20&linkId=IFVIP7V5NE7IJ6S7
http://www.amazon.com/gp/product/0399165258/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0399165258&linkCode=as2&tag=jazykovkoutek-20&linkId=DJGMZYDD6DLOI66J
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Tomuto typu také nejvíc odpovídá záliba v cestování (zejména spolu s prostorovou 

a přírodovědnou inteligencí). Při cestování prožíváme určitý kulturní prostor celým 

tělem. Zážitky, obrazy, dojmy, které cestováním nasbíráte, se ukládají hluboko a 

jsou pro Vás motivací a mnohdy také prvotním impulsem, proč se začínáte cizí 

jazyk učit. 

Praktický tip. Podívejte se na video jedné italské návrhářské firmy Learn Italian 

gestures. Můžete to doma zkoušet před zrcadlem. A když ne, aspoň je to opravdu 

legrace. 

Interpersonální inteligence a jazyky. 

Vy patříte k lidem, kteří by se cizí jazyk rozhodně neměli učit sami, protože 

skupina a přítomnost druhých lidí jsou pro Vás hnací motor, obrovská motivace a 

základ Vašeho úspěchu. Takže se určitě zapojte do nějaké skupiny (kurz, divadlo, 

čtenářský kroužek) nebo si najděte tandem, tedy někoho s kým se budete učit 

výměnou. Ideální je tedy někdo, kdo výborně ovládá jazyk, který se chcete naučit, 

a Vy ho na oplátku můžete učit něco, co umíte. Pokud v okolí není nikdo takový, 

najděte si žáka. Zkuste třeba někomu svoje znalosti (třeba i základní) nabídnout 

zdarma. Uvidíte, že výuka je velká motivace, a interakce s někým dalším Vás 

požene dopředu. 

Praktický tip. Velmi pravděpodobně jste už do nějakých aktivit či skupin zapojeni 

(a nemá to třeba co dělat s cizím jazykem), protože jste prostě takoví. Můžete se 

podívat, zda „Vaše“ organizace nemá partnerskou organizaci v zahraničí. Pro 

začátek Vám taky dobře poslouží Facebook. Pokud se zajímáte dejme tomu o 

ekologii, sledujte na FB Greenpeace v angličtině nebo olajkujte radikální Sea 

Shepherds a budete mít pokaždé, když zapnete počítač, přísun informací v cizím 

jazyce. 

Intrapersonální inteligence a jazyky. 

Vaší velkou předností je disciplína a schopnost plnit určité cíle, které si sami 

zadáte. Tyto dovednosti se totiž hodí, ať děláte cokoliv. Věnovat se angličtině 

deset minut každý den? První si udělat úkoly a teprve potom se věnovat zábavě? 

Není problém. Uvědomit si, v čem jsou Vaše přednosti (třeba slovní zásoba) a v čem 

naopak musíte zabrat (gramatika)? Na tyhle otázky si umíte odpovědět a možná ani 

netušíte, jak to může být pro někoho jiného těžké. 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Hxu50kiDVGc
https://www.youtube.com/watch?v=Hxu50kiDVGc
https://www.facebook.com/SeaShepherdUSA?fref=ts
https://www.facebook.com/SeaShepherdUSA?fref=ts


 
 

 
© Lucie Gramelová, www.jazykovy-koutek.cz  

11 
 

Praktický tip. Pište si deník. Pokud nemáte dostatečnou slovní zásobu (jste třeba 

začátečník), slovní spojení jako „černý den/ velký den“, „čtyři přátelé, jeden dům, 

pět hodin“ nebo „stromy, lesy, louky, ptáci“ mohou také mnoho vystihnout a 

zachytit nějakou událost nebo Vaše rozpoložení. Můžete si také vést fotografický 

deník nebo vytvářet deníky z cest, ve kterých použijete vylisované květiny, lístky 

na autobus nebo letáky, které najdete. Lidé s intrapersonální inteligencí si svoje 

zážitky piplají a sají svoje okolí jako houba. Všechno, s čím se setkají, promítnou 

do svého života. Pro inspiraci se můžete mrknout SEM anebo sem: 

 

Přírodovědná inteligence a jazyky. 

Vaše nadání pro hledání souvislostí, popisování různých jevů nebo vytváření různých 

kategorií by Vás mohlo přivést k oboru zvanému lingvistika. Lingvistika je vědní 

obor, který studuje jazyk. Jazyk je specifická lidská dovednost, člověk je součástí 

přírody a jazyk, jeho vznik a zákonitosti zůstávají pořád takovým malým (a 

neobjasněným) zázrakem přírody. Pokud jste se našli také v inteligenci jazykové a 

logicko-matematické, pak neváhejte, a vrhněte se na lingvistiku. Pro začátek Vám 

můžu doporučit například Dějiny lingvistiky od Jiřího Černého. Není to žádná nudná 

encyklopedie, najdete tu například kapitoly o tom, jak spolu komunikují zvířata 

nebo třeba o tom, jak vznikalo písmo. Také by Vás mohli zajímat genetické vztahy 

mezi jazyky, jejich příbuznost a podobnosti mezi nimi. 

Praktický tip. Zajímejte se o jazyk jako o kód. Zkuste si pohrát s šiframi. Jak je 

srozumitelný text, ve kterém se střídají slova z různých jazyků? Zkuste si takový 

zápis udělat. Můžete se pokusit vytvořit tak z reálného jazyka, resp. reálných 

jazyků, nový jazyk (či zápis), kterému budete rozumět jenom Vy. Nebo vytvořte 

vlastní šifru, složenou dejme tomu z prvních či posledních písmen slov. 

Pokud jste skalní přírodovědci a těžko hledáte zájem o něco jiného než o přírodu, 

určitě posílí Váš zájem o studium cizího jazyka, budete-li se také zajímat o přírodu, 

rostliny a živočichy dané země, stáhněte si dokument o přírodě z youtube, najděte 

si někoho na dopisování s podobným zájmem například na www.interpals.net (ano, 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
https://www.google.cz/search?q=the+most+beautiful+journals&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1_tRVN3TF8LYPMHWgcAM&ved=0CC0QsAQ
http://www.interpals.net/
http://www.amazon.com/gp/product/0957679300/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0957679300&linkCode=as2&tag=jazykovkoutek-20&linkId=CEQAQ633WEBP7MQV
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stále jsou ještě lidé, kteří si dopisují), hledejte cestopisy v jazyce, který se učíte 

nebo čtěte cestovatelské nebo survival blogy na internetu. Hledejte paralely mezi 

komunikací zvířat a komunikací lidskou. Napište dopis vědci, badateli, oblíbenému 

cestovateli. 

Praktický tip. Také si můžete zahrát hru FAUNA (u nás je dostupná v angličtině a 

v němčině) 

 

nebo Crazy Animals, které najdete v Přírodovědných hrách od Lucie Ernestové (k 

dostánína jejím webu nebo v knihkupectví). Zkuste si vyrobit vlastní Crazy Animals 

pro jakýkoliv jiný jazyk. Příprava Vám možná zabere celé odpoledne, ale můžete 

pak hrát kdykoliv, je to sranda i pro dospělé a naučíte se hodně slovíček. 

Několik knih, které by Vás mohly zajímat 

Každý je na něco chytrý 

 

110 her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
http://survivalcache.com/5-survival-blogs-you-should-be-reading/
http://www.lucieernestova.cz/
https://www.kosmas.cz/knihy/167071/kazdy-je-na-neco-chytry/?afil=1158
http://www.kosmas.cz/knihy/210335/jazyky-sveta/?afil=1158
http://www.amazon.com/gp/product/B004P6V2G6/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B004P6V2G6&linkCode=as2&tag=jazykovkoutek-20&linkId=NA6KVFM2UVQWHZHN
http://www.jazykovy-koutek.cz/wp-content/gallery/moje-fotky/kazdy-je-na-neco-chytry.jpg
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Pro jaké povolání se hodím 

 

Myšlení rychlé a pomalé 

 

Ukaž, co děláš 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
http://www.kosmas.cz/knihy/164501/pro-jake-povolani-se-hodim/?afil=1158
https://www.kosmas.cz/knihy/177346/mysleni-rychle-a-pomale/?afil=1158
https://www.kosmas.cz/knihy/199933/ukaz-co-delas/?afil=1158
http://www.jazykovy-koutek.cz/wp-content/gallery/nove-obalky/sto-deset-her-pro-rozvoj.jpg
http://www.jazykovy-koutek.cz/wp-content/gallery/nove-obalky/pro-jake-povolani-se-hodim.jpg
http://www.jazykovy-koutek.cz/wp-content/gallery/nove-obalky/mysleni-rychle-a-pomale.jpg
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http://www.jazykovy-koutek.cz/
http://www.jazykovy-koutek.cz/wp-content/gallery/obalky/ukaz-co-delas.jpg
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Jaké jazyky se učit? 

Jaké jazyky v praxi nejvíc využijeme? Které jazyky se hodí více a které méně? A 

souvisí to nějak s profesí nebo je to jedno? 

Dál už to snad ani nečtěte…. 

Úvodem celý tento článek úplně popřu: Učte se ty jazyky, které jsou Vám 

příjemné, které se Vám dobře poslouchají, kterými rádi mluvíte, které Vás prostě 

oslovují. Učte se jazyky, kterými se mluví tam, kam rádi jezdíte. Protože právě 

tyto důvody stojí za tou největší motivací. Právě takové jazyky se naučíte 

nejrychleji a nejsnáze. 

Chcete-li být přece jen pragmatiky a uvažovat v těch souvislostech, že člověk by 

měl dělat to, co se mu bude hodit, co využije a co mu třeba i přinese peníze či 

práci, tak je tento článek určen právě Vám. 

Angličtina 

Angličtina je základ, můžeme s tím třeba nesouhlasit, ale to je tak asi všechno. 

Anglicky se dnes učí povinně všechny děti na základních školách – bez možnosti 

výběru, který jsme dříve měli. Angličtinu dnes chtějí i na pozici vrátného. Logickým 

důsledkem tohoto procesu je, že znalost angličtiny se stala samozřejmostí, něčím 

automatickým. Když ji umíte, nikdo to pořádně ani nedocení, za to když ji 

neumíte, práci téměř nenajdete. O to těžší je však za dané situace najít lidi, kteří 

mluví a zejména píšou anglicky opravdu dobře. 

Skutečnost, že angličtina je na jednu stranu povinnost a na druhou stranu 

samozřejmost vede však také k tomu, že v tomhle jazyce najdete zdaleka největší 

procento věčných začátečníků. 

Druhý jazyk 

Pro většinu profesí je tedy dnes vyžadována angličtina nebo angličtina a další 

jazyk. Tím dalším jazykem je pro většinu studentů a mladých 

lidí španělština nebo francouzština. V našich zeměpisných šířkách je to však spíš 

horší volba (a říkám to s tím, že oba tyto jazyky miluju). Podceňuje se praktičnost 

a využitelnost zejména němčiny. Často mě zaskočí předsudky mladých lidí vůči 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
http://www.jazykovy-koutek.cz/?p=5129
http://www.naucmese.cz/kurz/jak-si-osvojit-cizi-jazyk-co-nejrychleji
http://www.naucmese.cz/kurz/jak-si-osvojit-cizi-jazyk-co-nejrychleji
http://www.jazykovy-koutek.cz/?p=4873
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jazyku našich západních (a jižních, nezapomínat) sousedů. Nejen že německy 

mluvící sem hodně jezdí a investují tu, ale pro spoustu našich lidí je to také úplně 

nejsnazší cesta za první praxí, stáží apod. 

Nevíte, co se učit? Zkuste prolistovat Jazyky světa, kde získáte inspirace až až! 

Jazyky světa 

 

Ruština nebo čínština? 

Často se mluví také o rostoucím kapitálu ruském a tudíž potřebě učit se rusky, 

stejně jako o budoucím významu čínštiny pro byznys. Obojí je do jisté míry pravda. 

Zásadní rozdíl tkví v tom, že zatímco průměrně inteligentní člověk se po dobu 

studia na gymnáziu naučí rusky i s minimální hodinovou dotací, čínština je pro nás 

jazykem tak obtížným, že představa, že po absolvování „nepovinné čínštiny“ budu 

moct uvést tento jazyk v životopise alespoň na nějaké minimální úrovni, je 

poněkud nereálná. Zájem středoškoláků o tento jazyk však je, a tudíž střední školy 

čínštinu překvapivě často nabízejí jako jeden z možných volitelných 

předmětů.  Nicméně využitelnost jakéhokoliv jazyka na úrovni A1, A2 je pro profesi 

téměř nulová. Asi nemá smysl potomky od tohoto jazyka odrazovat, ale rozhodně je 

ani nějak zvlášť podporovat. Uvést v životopise základy čínštiny je prostě in. 

Pokud Vás lákají tyto jazyky, můžete zkusit následující publikace, které jsou 

koncipovány jako první hravé seznámení: 

 

 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
http://www.kosmas.cz/knihy/210335/jazyky-sveta/?afil=1158
http://www.jazykovy-koutek.cz/wp-content/gallery/nove-obalky/jazyky-sveta.jpg
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Začínáme s arabštinou 

 

Začínáme s čínštinou 

 

Cestovní ruch 

V cestovním ruchu je situace jiná podle toho, zda chcete pracovat 

v incomingu (hotely, cestovky, průvodci v ČR) nebo v outgoingu (delegáti a 

průvodci v cizině). Pro incoming je jednoznačně výhoda trojkombinace angličtina–

němčina–ruština. S tím Vám na trhu práce utrhnou ruce, a to bez 

legrace. Italština se taky neztratí. Francouzů a Španělů jezdí v současnosti spíš 

méně. Dobře si nyní vedou také průvodci s portugalštinou (jsme oblíbenou destinací 

pro Brazilce) nebo třeba čínštinou či korejštinou. Ale je třeba prát v úvahu, že i v 

tomto sektoru se situace proměňuje. 

Pomýšlíte-li na nějakou pracovní zkušenost v cestovním ruchu v zahraničí, pak 

samozřejmě začněte u těch jazyků, kam nejraději všichni jezdíme na dovolenou – 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
http://www.kosmas.cz/knihy/197966/zaciname-s-arabstinou/?afil=1158
http://www.kosmas.cz/knihy/197968/zaciname-s-cinstinou/?afil=1158
http://www.jazykovy-koutek.cz/?p=4298
http://www.jazykovy-koutek.cz/wp-content/gallery/moje-fotky/zaciname-s-arabstinou.jpg
http://www.jazykovy-koutek.cz/wp-content/gallery/moje-fotky/zaciname-s-cinstinou.jpg
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zájemci o místo delegáta se 

znalostí španělštiny, italštiny, řečtiny nebo turečtiny se dozajista neztratí. Platí 

to také o portugalštině a pro pozice v Tunisku nebo třeba Maroku o francouzštině, 

i když už v podstatně menší míře než o prve zmíněných jazycích. 

Malé evropské jazyky 

Dlouhodobě zastávám názor, že pro překlady, tlumočení, průvodcovství apod. je 

ideální kombinace malého a velkého jazyka. Velký (rozuměj světový) jazyk přináší 

stálý přísun práce, malý jazyk přináší často zajímavější nabídky, a to i finančně 

zajímavější. S malým jazykem máte také větší šanci na zapsání do 

evidence soudních tlumočníků (ten větší Vám pak zapíšou automaticky), stejně jako 

máte větší šanci, že Vás třeba přiberou do týmu jako průvodce (a opět pak 

dostanete práci i s větším jazykem). 

Máte rádi všelijaké kuriozity? A to i v jazycích? Tak prozkoumejte 

encyklopedii Jazyky světa. 

Accenture, Siemens, ADP a další 

Kromě průvodcování, práce delegáta, překladatelství a tlumočnictví tyto malé 

evropské jazyky také čím dál tím více využijete ve velkých nadnárodních firmách 

typu Accenture, Siemens, ADP a další. Tyto firmy outsourcují mzdy a jiné služby 

(třeba HR) ze západní Evropy. Náplní jejich práce je tedy především účetnictví a 

call centrum. Čím dál tím víc absolventů filozofických fakult najde uplatnění 

v tomto sektoru.  

Využijete severskéjazyky, nizozemštinu, italštinu, francouzštinu, španělštinu.  J

e to nenáročná a pro leckoho i nudná práce, ale na druhou stranu právě pro 

absolventy různých filologií chybí nabídka stabilních zaměstnaneckých poměrů. Ne 

každý má povahu na to lítat pro jazykovky po celé Praze na dohodu o provedení 

práce nebo se živit jako OSVČ na volné noze. Takže kdo má rád svůj klid, proč tohle 

nezkusit. 

Pro překladatelství a tlumočnictví 

Zvlášť se vyplatí business jazyky nebo jazyky, jejichž obyvatelé u nás páchají 

trestnou činnost. V tomhle směru je mi skoro trapné dávat nějaká doporučení, ale 

pokud Vás láká práce soudního tlumočníka a ve svých představách se vidíte jako 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
http://www.jazykovy-koutek.cz/?p=4163
http://www.jazykovy-koutek.cz/?p=4163
http://www.kosmas.cz/knihy/210335/jazyky-sveta/?afil=1158
http://www.jazykovy-koutek.cz/?p=5408
http://www.jazykovy-koutek.cz/?p=5408
http://www.jazykovy-koutek.cz/?p=4291
http://www.jazykovy-koutek.cz/?p=4291
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doprovod při noční razii apod., tak obraťte svoje zraky 

na východ a jihovýchod.  Co se týče těch business jazyků, říkám tak samozřejmě 

jazykům, které se uplatňují při obchodních jednáních a za nimiž stojí určitý 

kapitál, může to být například švédština nebo nizozemština. Samozřejmě že 

můžete namítnout, že Holanďané i Švédové komunikují v pohodě anglicky. To je 

sice pravda, ale stále se překládá dost smluv nebo třeba výroční zprávy mateřských 

společností (to když třeba cizí společnost koupí českou). Čili jsou prostě věci, které 

se tou angličtinou ošidit nedají. 

Zajímá Vás jako jsou na tom překladatelé a tlumočníci s uplatněním? Zkuste tuto 

knihu: 

Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi 

 

Diplomacie a Brusel 

Přestože francouzština pomalu, ale jistě svoje postavení mezi světovými jazyky 

oslabuje, pokud Vás zajímá práce v EU, v mezinárodních organizacích nebo třeba 

v diplomacii, určitě se do ní honem rychle pusťte. Česká republika má ambasády 

v mnoha zemích, kde je francouzština úředním nebo tradičně druhým jazykem 

(Afrika, Maghreb, Blízký Východ). 

Co mrtvé jazyky? 

Tím máme na mysli latinu, starou řečtinu nebo třeba sanskrt. Dnešní doba jim 

nepřeje, nemají tak prvoplánový užitek jako jazyky živé. A přesto byla znalost 

některého z těchto jazyků po dlouhou dobu považována za základ vzdělání, za 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
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cestu k pochopení světa a věd vůbec – v našem prostředí se to týká zejména latiny 

a staré řečtiny. Tak proč to nezkusit? 

Výběr profese 

Pokud čtete tento článek, je dost dobře možné, že výběr profese teprve řešíte 

(třeba středoškoláci) nebo se chystáte udělat ve svém životě nějakou profesní 

změnu. Takže jako vždy tu mám na závěr pár tipů na knížky, které Vám mohou 

pomoci se trochu zorientovat:. Odkazy vedou na Kosmas. 

Každý je na něco chytrý 

 

Jak dělat, co Vás baví, a dostat za to zaplaceno 

 

 

 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
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http://www.kosmas.cz/knihy/183629/jak-delat-co-vas-bavi-a-dostat-za-to-zaplaceno/?afil=1158
http://www.jazykovy-koutek.cz/wp-content/gallery/moje-fotky/kazdy-je-na-neco-chytry.jpg
http://www.jazykovy-koutek.cz/wp-content/gallery/nove-obalky/jak-delat-co-vas-bavi.jpg


 
 

 
© Lucie Gramelová, www.jazykovy-koutek.cz  

21 
 

Pro jaké povolání se hodím 
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Kde si pokecat cizím jazykem? 

Hledáte víc příležitostí ke konverzaci? 

Rádi si povídáte? Nebo třeba nemůžete moc cestovat nebo ne tolik, kolik byste 

chtěli? Chcete si procvičovat jazyk víc v praxi, ale připadá Vám, že je těžké k tomu 

najít příležitosti? Odpověď zní: Není to tak těžké, jak se zdá. 

Virtuální svět 

HelloTalk 

Další bezvadná aplikace (více aplikací zde). S touhle můžete vyhledávat rodilé 

mluvčí po celém světě, spojení je téměř okamžité, v nabídce je přes 100 jazyků. 

Plus má tahle aplikace kupu dalších funkcí a vychytávek. 

Italki 

Zde můžete vyhledávat lektory a poptávat on-line výuku. Můžete si vybrat z 

množství lektorů a referencí, které Vám opravdu vyhovují. A za cenu, která Vám 

vyhovuje. 

Pro ty, kteří si rádi povídají „na živo“ 

Patříte podobně jako já k těm, kteří se radši potkávají mimo virtuální svět, třeba 

někde v kavárně nebo v parku? Pak Vás asi předcházející tipy moc neuspokojili. I 

pro nás staromilce ale existují možnosti: 

průvodcování 

No ano, nejedna překladatelka se udržuje v živém kontaktu se „svým“ jazykem 

právě prostřednictvím průvodcování. Získat zkoušky a odznak není nic těžkého, 

navíc je podle platných pravidel ani nepotřebujete. 

CouchSurfing 

Věděli jste o tom, že kromě přespání můžete nabídnout jen kávu a popovídání? 

Jedna moje studentka se takhle velmi rychle zdokonalila v konverzační angličtině. 

Zhruba jednou za 14 dní tu má návštěvu z ciziny, hostům ukáže Prahu, pokecá s 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
http://www.hellotalk.com/#en
http://www.jazykovy-koutek.cz/?p=6278
https://www.italki.com/home
https://www.couchsurfing.com/
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nimi a pak udržují kontakt na dálku (anebo také neudržují). Takové průvodcování 

pro amatéry. 

FB skupiny 

Pokud se chcete napojit na jakoukoliv komunitu cizinců, jsem si jistá, že Vám 

poslouží starý, dobrý facebook. Tak dobře Tahiťany nebo Surinamce žijící v Praze 

tam asi nenajdete, ale jinak tu máme zastoupeny všechny možné národnosti –

  Španělé v Praze,Nizozemce v Praze nebo třeba Rumuny v ČR. Stačí hledat nebo se 

třeba zeptat a příležitost, jak se zapojit, se pak určitě nějaká naskytne. 

tandemy 

To nejtěžší nakonec. A co je na tom nejtěžší? Bývá těžké najít někoho na jazykovou 

výměnu, s kým byste si opravdu rozuměli natolik, abyste se chtěli pravidelně vídat 

a měli si stále, o čem povídat. Nejsnáze se tandemy hledají přes vysoké školy a 

jejich výměnné programy, dá se i přes facebook, ale můžete také využít pravidelné 

akce typuSpeak Easy Praha, jejichž cílem je, aby se lidi potkali a seznámili. 

aktivity 

Pokud je Vaším cílem mluvit pravidelně anglicky (nebo jiným světovým jazykem), 

vězte, že v Praze (ale také Brně a jiných velkých městech) existuje bohatá nabídka 

expat aktivit. Co třeba zkusit divadelní improvizaci nebo toastmasters – řečnické 

kroužky? Expati sami pořádají různé kurzy, kde se samozřejmě také mluví anglicky. 

Co třeba dovědět se něco o tvoření návyků nebo cup making? Stačí jen hledat, 

nabídka je obrovská. 

Napadá Vás něco dalšího? 

Máte originální nebo naopak úplně obyčejný způsob, jak se v Praze nebo jinde v 

České republice dostat do kontaktu s cizojazyčným prostředím? Budu moc ráda, 

když se se mnou o ně podělíte. 

 
 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
https://www.facebook.com/groups/296815470777/?fref=ts
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https://www.facebook.com/speakeasypraha/?fref=ts
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https://www.facebook.com/GooodMorningToastmastersPrague/?fref=ts
http://www.naucmese.cz/kurz/make-good-habits-stick
http://www.naucmese.cz/kurz/cake-making-with-teri
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Deset zásad, které Vám pomohou osvojit si 
cizí jazyk co nejrychleji 

10     zásad, jak osvojit si cizí jazyk co 
nejrychleji 

Zázračná metoda, která Vám zaručí, že si v Praze sednete do letadla a v Egyptě 

vystoupíte se znalostí arabštiny, samozřejmě neexistuje. Nicméně s trochou 

průpravy, správným přístupem a nějakým tím úsilím se téměř dějí zázraky. Jako 

studentka mám určité zásady (viz níž), které mi pomáhají naučit se jazyk z nuly na 

komunikativní úroveň (B1/B2) zhruba za měsíc. Jako učitelka vedu kurzy zaměřené 

na cestování, kdy se úplní začátečníci dostanou během jednoho dne na úroveň A1. 

Používám přitom také poměrně jednoduchou metodu. 

1.Poznejte svůj rejstřík. 

2.V cizím jazyce se věnujte tomu, co Vás baví i v češtině. A co byste tak jako tak 

stejně dělali. 

3.Určitě máte nějaký oblíbený text/ knihu/ pořad, který dobře znáte. Může to být 

Bible, Harry Potter, Hvězdné války nebo Pretty woman,  oblíbený film nebo seriál. 

Takový text by měl být první, co hledáte, když se začnete učit nový jazyk. 

4.Zjistěte víc o tom, co Vám vyhovuje a co je Vaše doména a nebraňte se tomu. 

Možná Vám pomůže můj článek o různých typech inteligence nebo článek o 

metodách. 

5.Neučte se izolovaná slovíčka. Cokoliv je lepší než ten starý zatracený slovníček. 

6.Podívejte se na zoubek motivaci. 

7.Pokud je Vaším cílem osvojit si jazyk skutečně rychle, zapomeňte na kurzy. 

Nejefektivnější je kombinace zapálený samouk plus soukromý učitel. 

8.Využijte maximálně počáteční drive nebo eifer nebo jak tomu chcete říkat, 

prostě ten počáteční zápal. Během prvních hodin a dní je Váš mozek připraven 

pojmout největší objem nového předmětu zájmu. 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
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9.Ruku na srdce, opravdu využíváte internet, mobil, tablet apod. na maximum? 

10.Osvojte si návyk zrcadlové komunikace. 

Pokud Vás zajímají další možnosti, jak si osvojit cizí jazyk co nejrychleji, ráda se s 

Vámi uvidím na svém kurzu 

Jak si osvojit cizí jazyk co nejrychleji 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
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Jak studovat cizí jazyky? 

Metody výuky jazyka 

Začněme výběrem učebnic 

Gramaticko-překladová metoda 

Metoda, která je dnes obecně nejhůře přijímána, je metoda gramaticko-překladová 

. V našem prostředí tuto metodu reprezentují starší učebnice z řady SPN pro 

samouky, ale i mnohé nové knihy . Text v úvodu lekce je určen hlavně k tomu, aby 

demonstroval nový gramatický jev, věty bývají vytrženy z kontextu. Cvičení jsou 

drilová a důležitou, především kontrolní, funkci plní překlad. Nutno dodat, že tohle 

už dnes uspokojí málokoho. Žijeme ve světě barev, podnětů a chceme 

víc…Učebnice jsou přesto vyhledávány pro svou dostupnost a nižší cenu. Určitou 

vyšší úroveň této metody představují například učebnice z řady pro samouky (LEDA) 

a tato metoda je také populární v německy mluvícím prostředí (například 

nakladatelství Langenscheidt, Buske): 

   

Komunikativní metoda 

Na druhou stranu, barevné učebnice plné zbytečných obrázků zaměřené pouze a 

hlavně na zvládnutí každodenních obratů (mnohdy bez dostatečných gramatických 

vysvětlení) jsou druhým extrémem. Takových učebnic je v současnosti na trhu 

poměrně dost a jsou naopak poměrně drahé. Mluvíme zde o tak trochu špatně 

pochopené metodě komunikativní. Je to metoda, která upřednostňuje schopnost 

studenta v dané situaci či na dané téma použít určité penzum vět, gramatiku 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
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vysvětluje okrajově, především k objasnění jevů, které se vyskytly v textu. Cvičení 

mají být orientovaná na porozumění (doplňovačky do textu, kroužkovací cvičení 

apod.; je jasné, že naopak překlad nemá v této metodě úplně svoje místo). 

Komunikativní metodu reprezentují téměř všechny anglické učebnice nebo 

například učebnice češtiny pro cizince Krok za krokem. Tato metoda je také cílem 

anglických Teach Yourself (i když barevných obrázků tam mnoho nenajdete). 

      

Tyto knihy nemají úplně jednotnou metodiku a trochu liší se autor od autora. I když 

se to nezdá, tyhle knihy jsou obecně pro lidi talentovanější na jazyky. Oni vám sice 

vysvětlí, že sloveso je ten slovní druh, který označuje nějakou činnost, ale řada 

věcí z jazyka, který je předmětem učebnice, zůstává na čtenáři, aby si je domyslel, 

dohledal apod. Učebnice z řady Teach Yourself stojí kolem tisíce korun, metodicky 

je to tedy nic moc, ale výhodou je, že k tomu máte cédéčko, a rozhovory jsou 

poměrně dost autentické. Především chci upozornit na to, že starší a nová vydání 

této řady jsou obsahově stejná. Kniha se tváří jako nová (s obálkou, typografií, 

ISBN), ale při bližším pohledu zjistíte, že text je starý a už ho doma jednou máte. 

Další metody 

Další metody, které můžeme zmínit jako třeba sugestopedie (používání hry, 

fantazie, hudby, divadla apod. při výuce), relaxopedie (navození klidného a 

odpočatého stavu mysli a tím snazší přijímání nových věcí) nebo audiovizuální 

metoda (využití technických prostředků ke zdokonalení poslechu – video, nahrávání 

hlasového projevu apod.) jsou určeny především pro výuku v kurzu. Jako 

autodidakti se k nim dostaneme výjimečně. Ačkoliv například překládání a učení se 

písničkám (což je využíváno právě v sugestopedii) je mezi studenty obecně velmi 

populární. Za zmínku ještě stojí dvě metody- audiolingvální metoda a frekvenční 

metoda. Audiolingvální metoda je velmi populární v anglosaském prostředí, 

především v Americe, odkud také pochází. Je založena na mnohonásobném (a 

mnohahodinovém) poslechu a opakování řečových modelů za účelem memorování. 

Tato metoda byla hojně využívána například agenty CIA k rychlému zvládnutí 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
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jazyka. Avšak vzhledem k nedostatkům této metody, které jsou zjevné, by mě 

zajímalo, kolik z nich bylo prozrazeno… Na tuto metodu dnes navazují učebnice 

(resp. především audiomateriály) PIMSLEUR. 

    

Jsou velmi drahé a jejich komerční úspěch do jisté míry spočívá v tom, že student 

má pocit, že se touto metodou naučí jazyk jakoby mimoděk, prostě jenom tím, že 

bude pořád dokola tato cédéčka poslouchat. 

Frekvenční metoda 

Frekvenční metoda také pochází z Ameriky. Metoda je založena na přísném výběru 

slovní zásoby. Poprvé byla použita ve třicátých letech v učebnici Basic English. 

Autor (Ogden) vybral 850 slov (podstatných a přídavných jmen) a 18 sloves, které 

lze dále kombinovat pomocí tzv. operátorů (příslovce, předložky). Tak lze vytvořit 

až 20 000 slovních spojení, která pokrývají téměř všechny životní situace. Učebnice 

angličtiny dodnes čerpají z Basic English. Frekvenční učení si můžete snadno 

zprostředkovat i doma. Stanovte si počet, na který stačíte (pro začátek je vhodné 

například 500 slov) a dejte se do toho. Potřebujete-li se rychle domluvit, máte-li 

alespoň průměrnou paměť a nevadí vám, že zpočátku budete dělat gramatické 

chyby (později však budou vystřídány o to pevnějším ukotvením gramatického 

systému), je to metoda vhodná právě pro vás. 

Řada učebnic je potom kombinací více metod. 

Několik praktických tipů 

1) Vedení klasického slovníčku (na jedné straně izolované slovo v cizím jazyce, na 

druhé straně izolované slovo v češtině) je něco, co děláme téměř všichni, a přitom 

je to tolik k ničemu!!! Je mnohem lepší nahradit takový slovníček jednou 

z uvedených alternativ: 1) Veďte si sešit, kde si budete psát vždy slovo a s ním 

zároveň několik příkladových vět. Při učení se soustřeďte na zapamatování celých 

vět nebo slovních spojení spíš než na memorování izolovaných slov. Ponechte si u 
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každého slova místo a šikovné věty přidávejte. 2) Kupte si v papírnictví tvrdé 

kartičky menšího formátu, výborně ale poslouží také účtenky Bobo za 16,-) a na 

každou kartičku pište opět slovo a věty, případně rovnou věty (protože to je to, o 

co tu jde, dostat do hlavy ta zautomatizovaná slovní spojení). S kartičkami můžete 

nakládat podle vlastní fantazie – lze na ně psát okruhy slovní zásoby, ale také 

slovesa. Použití kartiček je široké, dobře se drží v ruce a tak je snadno vytáhnete 

třeba v tramvaji. Jejich výhoda spočívá také v tom, že je můžete míchat a tudíž 

trochu oblafnout paměť (která většinou v obvyklém slovníčku už ví, co bude 

následovat, a tudíž je každé další učení pasivnější a pasivnější). 

2) Už od nejjednodušších textů můžete používat zpětný překlad. Z učebnice, 

z jednoduchého textu v originále (například z internetu, zjednodušená četba) 

přeložte několik vět a potom se donuťte přeložit si je co nejvěrněji zase pěkně 

zpátky. Je to věc, se kterou přišel už Komenský, a skutečně dobře funguje na 

upamatování celých vět či sousloví. 

3) Lepení kartiček s cizími slovy po bytě či kanceláři, neustálý poslech kazety a 

cédéčka nebo pět různých zvýrazňovačů, kterými popíšeme celou učebnici i sešit, 

často prostě nefunguje. Problém spočívá v tom, že zapojujeme pouze jeden smysl a 

proto je pro vás každé další učení stále více pasivní. Můžete si samozřejmě kartičky 

nalepit do kuchyně, koupelny apod. ale pokaždé, když půjdete kolem, zastavte se a 

slovo nebo větu nahlas přečtěte, pak máte alespoň teoretickou šanci, že vám to 

k něčemu bude. S poslechem je to podobné, samotný poslech je příliš 

jednostranný, i když jak jsme si řekli výše, existují metody, které jsou založeny 

výhradně na poslechu. O jejich funkčnosti se však vedou spory. Když poslech, tak 

pěkně s tužkou a papírem v ruce, a nešiďme to řízením auta a jinými činnostmi. 

Můžeme si opět zapisovat celý text nebo jen slovní spojení, která nás zaujmou. 

4) Postupujte pomalu, ale vytrvale. Dobrá předsevzetí jsou například: Jedno nové 

slovíčko denně, jedno cvičení denně apod. Až teprve podaří-li se vám malý cíl, 

přidávejte a klaďte na sebe větší nároky. Hledejte vhodnou denní dobu, kdy vám 

jde učení nejlépe. Pro většinu z nás je to dopoledne, avšak tou dobou sedíme 

v kancelářích, ve škole a máme jiné věci na práci, takže nám zbývá ráno, například 

před cestou do práce, nebo večer (proč ne místo zpráv?). Dobré však je tuto denní 

dobu dodržovat (tj. když ráno, tak každé ráno). 

5) Alfa a omega studia cizího jazyka je čtení. Zjednodušené četby jsou dnes přes 

internetová knihkupectví dostupná v desítkách jazyků. A opravdu se vyplatí do toho 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
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investovat (a to i přesto, že to většinou čteme jen jednou). Další možností je 

samozřejmě internet. Nicméně kvalita textu je jiná. Zprávy přeci jen ne každého 

zajímají a někdy je obtížné najít souvislý text. Dobře poslouží například nějaký 

kvalitní blog, ke kterému se můžeme vracet. Přesto však lze doporučit čtení 

zmíněných zjednodušených textů. Většinou jsou vydány ve spolupráci s metodikem 

a najdete v nich přehledy slovní zásoby, obtížnost textu se stupňuje úměrně 

vysvětleným jevům apod. Je to dost motivující k dalšímu čtení. 

Pokud Vás zaujalo téma metodiky a rádi byste si o různých přístupech k výuce 

přečetli víc, můžete zkusit některou z následujících knih: 

   

Závěrem… 

Pokud Vás zajímá téma jazykového studia, metod, přístupů, ale hlavně to, jak 

docílit výsledku rychle a efektivně, ráda Vás přivítám na svém kurzu Jak si osvojit 

cizí jazyk co nejrychleji. Těším se na viděnou! 
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10 celkem dost neotřelých tipů, jak na cizí 
jazyky 

Už Vás běžné učení nebaví? 

Pokud už jste unavení z učebnic a obvyklého učení, pokud jen těžko udržíte 

pozornost u běžných studijních textů a nahrávek, pokud jste třeba věční 

začátečníci, můžete zkusit jeden z mých neotřelých tipů. 

Jak si zpestřit učení? 

1. Chcete být originální? Titulkujte! 

Nejnovějším přírůstkem v Jazykovém koutku je článek Mirka Pošty o 

využití titulkováníprávě pro zdokonalení se v cizím jazyce. V tomto článku se i 

amatér dozví jak na to a odkud začít. Zkuste otitulkovat oblíbený film nebo seriál a 

zdokonalení v jazyce je zaručeno!!! 

Titulkování filmů a studium jazyků 

 

2. Učit se bez námahy? Ano, pokud jste seriáloví fanoušci 

Čtenářsky oblíbenou stálicí na mém blogu je článek o využití seriálů při studiu 

jazyka. Možná nejste seriáloví fanoušci, ale pokud byste si přesto našli v cizím 

jazyce nějaký ten seriál, který by Vás zaujal (ať už z lékařského, policejního nebo 

jiného prostředí), věřte, že pozitivní účinky byste pocítili velmi rychle. Seriály 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
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obsahují specifický, spíš jednoduchý jazyk, věty jsou krátké a vlastně velmi 

aktuální – a oproti třeba dialogům z učebnice jsou vysoce autentické. 

Seriály a jak nám pomáhají při studiu jazyka 

3. Jen pro kreativní nátury… 

A co zkusit třeba aromaterapii, chromoterapii nebo scrapbooking? Tipy na tyto a 

další trochu jiné aktivity najdete v článku o kreativitě při studiu jazyků. Co myslíte, 

využíváte při učení dostatečně svůj hlas, tělo, svoji hravost, ale třeba i tužky, 

pastelky nebo lepidlo? 

Kreativita a studium cizích jazyků 

4. Pro hravé… 

Věděli jste, že v Jazykovém koutku je ke stažení poměrně dost osmisměrek, her na 

osobnostní rozvoj a jiných aktivit? Stačí si vybrat ten Váš jazyk. Třeba osmisměrky 

jsou k mání v italštině, řečtině, španělštině. Určitě stojí za to prozkoumat jazyk, 

který se učíte. Navíc rubriky se pravidelně rozšiřují, o aktualizacích se nejsnáze 

dozvíte na facebooku Jazykového koutku. 

Stáhněte si… (materiály v pdf a doc) 

5. Blogujte 

Jste náruživí čtenáři? Co takhle zkusit knižní blog? Já si takhle krátím čas pořád, i 

když jsou to na těchto stránkách vlastně velmi málo čtené články. Ale nemůžu si 

pomoct a baví mě psát o knihách, které jsem přečetla. Když o tom tak přemýšlím, 

tohle je vlastně ten můj „originální“ způsob, jak podpořit svoje učení. Takže moje 

rada zní: Pokud Vás baví číst, blogujte o knihách. 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
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http://www.jazykovy-koutek.cz/?page_id=5228
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Čtenářský deník – francouzština 

Knihy o Řecku a o Řecích 

Tipy na knihy v italštině 

Co číst, když je Vám zima v Čechách moc dlouhá 

6. Jazyk jako cesta z osobní krize 

Žijeme v době, kdy spousta z nás hledá pracovní změnu a v dosavadní práci. Proč 

by právě znalosti cizího jazyka nebo zájem o něj nemohl být východiskem? Co 

takhle spojit cizí jazyk a práci? O jedné z možných cest se dočtete v článku o 

cestovním ruchuVeroniky Holíkové. 

Jazyky a práce v cestovním ruchu 

Jak se stát lektorem 

Jak se stát soudním tlumočníkem 

7. Vraťte se do dětství 

Někdy už jsme tak zahlceni informacemi, údaji, čísly, písmeny, prostě vším, že se 

nám večer nechce tu učebnici otevřít ani za nic. Pokud jste přesyceni texty a daty, 

možná by Vás zaujala dětská knížka víc než dospělácká. I když i mezi 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
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těmi dospěláckými se často najdou zajímavé kousky, jen je třeba je hledat. Když 

nejprodávanější knihou současnosti jsou antistresové omalovánky, proč nezkusit 

Montessori pracovní sešit pro děti nebo třeba interaktivní knihu Květy Pacovské? 

Tipy na knihy pro děti 

Tipy na knihy pro starší děti 

Knihy o kreativitě 

8. Buďte učitelem 

Rada nejšílenější z nejšílenějších zní: Učte jazyk. Nemusíte hned učit na základní, 

střední či jazykové škole, to je samozřejmě nesmysl. Můžete ale svoje znalosti 

třeba zdarma předat kamarádovi nebo si najít dvojjazyčný tandem. Věřte, nevěřte, 

žádná z Vašich běžných studijních činností (psaní, čtení, poslech, mluvení) Vám 

nepomůže tolik jako učení druhých. Jeden známý citát v angličtině říká: 

We remember 10 % of what we read, 20 % of what we hear, 30 % of what we see, 

40 % of what we see and hear, 70 % of what we discuss with others, 80 % of what 

we personally experience, 95 % of what we teach others… 

9. Už zase deník? 

Věrní čtenáři tohoto blogu si už ťukají na čelo. Vždyť o tom deníku ona tu 

píše furt apořád a zase. 

Ale mrkněte sem a ukažte mi někoho, kdo nedostane 
chuť si deník začít psát 

Psaní deníku má pro jazykového studenta řadu výhod – naučí Vás používat opravdu 

jen to, co umíte – i kdyby to mělo být něco ve stylu „černý den, nudný šéf, jaro je 

tu“, je opravdu dobré umět si poradit s tím, co mám, naučí Vás používat slova 

opravdu z Vašeho života a Vašich reálií (já tomu říkám jazykový rejstřík). 

10. Přijďte si pro inspiraci ke mně 

Pokud potřebujete načerpat inspiraci, motivaci nebo třeba jen získat zpětnou 

vazbu od kolegů a kolegyň, ráda Vás přivítám na svém kurzu Jak si osvojit cizí jazyk 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
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co nejrychleji nebo na kurzu Jakou inteligencí jste nadáni a jak Vám to pomůže při 

studiu jazyků. Mluví se tu o spoustě věcí, které jste možná s učením jazyka dosud 

ani nespojovali, ale kromě toho si dáme spoustu praktických tipů, které lze uvést 

do praxe velmi rychle a snadno. 

Jak si osvojit cizí jazyk co nejrychleji 

Jakou inteligencí jste nadáni a jak Vám to pomůže při 
studiu jazyků 

Máte vlastní výjimečnou metodu, jak se učíte cizí jazyk? Budu moc ráda, když mi 

napíšete. 
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Paměť a cizí jazyky 

Boj se slovíčky 

Boj se slovíčky zná každý student cizího jazyka. Většinou si je píšeme do 

slovníčku a pak s tím slovníčkem všude chodíme a snažíme se to do sebe nějak 

dostat. Klíčová otázka dnešního příspěvku zní: Proč to často nefunguje??? 

Trocha teorie 

Jaké jsou typy paměti 

Dva základní typy, o kterých se hodí vědět, jsou paměť mechanická a logická. 

Mechanickou paměť mají děti – proto jim taky nedělá potíže se z obyčejného 

slovníčku ten seznam zpaměti naučit. Čím jsme starší, tím víc musíme zapojit 

paměť logickou, která je vázaná na souvislosti, příběhy, asociace – prostě to, co už 

známe. 

Paměť také můžeme dělit na akustickou (pamatuju si, co 

slyším), vizuální (pamatuju si, co vidím) a kinetickou (pamatuju si, co dělám). 

Vyplatí se zapojit co nejvíc paměťových center, protože platí staré známé: 

Pamatujeme si 10 % z toho, co čteme, 20 % z toho, co slyšíme, 30 % z toho, co 

vidíme, 50 % z toho, co slyšíme i vidíme, 70 % z toho, co řekneme a 90 % z 

toho, co děláme. 

Proto je skutečně vhodné při učení zapojovat všechny smysly: psát (pohyb, 

kinetická paměť), číst (vizuální) a mluvit (akustická, slyším se). 

Co ještě ovlivňuje paměť? 

Zejména věk, spánek, ale taky konzumace alkoholu a jiných návykových látek. 

Zejména spánek je klíčový, protože při něm dochází k tzv. konsolidaci, což je něco 

jako usazení nových informací. 

Praxe 

Jak tedy na slovíčka vyzrát? Předně: Neučte se je izolovaně, bez kontextu a 

motivace. Snáze si vybavujeme informace: 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
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1. které jsme získali v nějakém smysluplném celku (příběhu, asociaci) 

2. které pro nás mají význam, například jsou spojeny s nějakým silnějším citovým zážitkem, 

třeba i hrou 

3. které jsme získali zapojením více smyslů (slovíčko lze doplnit například gestem) 

 

Pokud máte rádi čísla a fakta, tak by Vás mohlo zajímat, že jedno slovo musíte 

použít přibližně šedesátkrát, abyste si ho navždy zapamatovali (počítá se vše, 

jednou se slovo učím, jednou ho vidím při četbě, jednou slyším ve filmu, to vše je 

„použití slova“). Pozor! Pokud slovo použijete v motivovaném kontextu, stačí jej 

k zapamatování použít pouze dvacetkrát. Co se míní tím motivovaným 

kontextem? To je situace, ve které jste angažovaní – například hra, skutečná osobní 

potřeba (například jsem v cizině a něco hledám). Je to prostě situace, ve které 

Vám o něco skutečně jde. Nepoužíváte slovo jen proto, že zrovna teď je Vaše 

studijní chvilka s angličtinou, ale používáte ho spontánně, v rámci nějaké osobní 

potřeby, nějakého osobního zájmu. Je tedy dobré začít minimálně tím, že k novým 

slovům budete vymýšlet věty, které odpovídají Vaší životní realitě a je 

pravděpodobné, že takové věty skutečně použijete. Místo izolovaných slov ve 

slovníčku už se pak učíte rovnou tyto věty. A klidně to doprovoďte vhodným tónem 

hlasu  a neverbálním postojem, to vše pomáhá. 

Co si můžete vyzkoušet? 

Známou pomůckou jsou mnemotechnické pomůcky. Příklad: Anglické pelvis 

„pánev“ si snadno zapamatujeme podle Elvise Presleyho. Kdo jiný přece kroutí 

pánví než Elvis? A pak už máme básničku Elvis – pelvis. Proč ne? Jde tu vždy o 

nějakou vnější souvislost. Ještě efektivnější než na jednotlivá slovíčka je používat 

mnemotechnické pomůcky na výčet, například výčet výjimek (z rodu, ze slovesné 

třídy). Jsem si jistá, že na jakýchkoliv pět až deset slov zvládnete vymyslet krátký 

příběh. A čím směšnější bude, tím lépe. 

Pak tu máme prostorovou metodu nebo také metodu loci – spojit slova s dobře 

známým místy, ale třeba i lidmi. Jakmile vyrazíte z domu do terénu, hned si 

opakujete slovíčka. Pozor – nejedná se o pouhé spojování slov a viděných 

předmětů, spíš o asociace na daná témata. Můžete dávat legrační přezdívky lidem, 

které běžně potkáváte, můžete mít místa, kterými procházíte spojená s oblíbeným 

citátem nebo obyčejnou větou z konverzace. 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
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Metodu free recall mám velmi ráda, protože mi připadá nejméně násilná. Rozložte 

před sebe třeba dvacet kartiček s novými slovíčky a nařiďte si budík na pět minut. 

Pak kartičky odložte a vybavujte si pomalu, bez tlaku slova, která jste si 

zapamatovali. Slova, která se tak dostanou do Vaší hlavy, tam pravděpodobně 

zůstanou déle. Později se můžete rozhodnout, co s těmi, která jste si 

nezapamatovali. Můžete zopakovat free recall, můžete použít jinou z uvedených 

metod a můžete je taky hodit za hlavu. 

Co dělat, když si nemůžu zapamatovat slovíčko? 

Znáte to – jedno jediné slovíčko a nechce do hlavy a nechce. Jaké máme možnosti? 

 první otázka: Opravdu jste už zkusili všechny dostupné a výše uvedené 

metody? Vymysleli jste pro toto slovíčko vlastní větu v nějakém motivovaném kontextu? 

Snažili jste se mu najít kamaráda, se kterým byste ho spárovali? A stále se nedaří? Pak 

máte několik možností: 

 použít mnemotechnickou pomůcku (už o nich byla řeč, Elvis – pelvis) 

 použít metodu zubního kartáčku – prý se jí také říká „záchodová“), prostě napsat slovíčko 

někam, kde se často vyskytujeme nebo na předmět, který držíme často v ruce 

 zhudebnit – opět nejlépe v rámci věty, ale superdlouhá německá slovíčka můžete 

zhudebňovat i izolovaně. Ti z nás, kteří nemají hudební sluch, si prostě vezmou nějakou 

obecně známou melodii jako třeba „Škoda lásky“ nebo „Má drahá dej mi víc“. (Tip na 

závěr: Měl by sedět počet slabik :-)) 

Máte svojí vlastní osvědčenou metodu, jak si slovíčka zapamatovat? Budu moc ráda, 

když mi o ní napíšete. 

Chcete se dovědět víc o tom, co nám pomáhá učit se efektivně cizí jazyky? Ráda se 

s Vámi setkám na svém kurzu Jak si osvojit cizí jazyk co nejrychleji. 
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Pro odlehčení... 
 
Příjmení v evropských jazycích 

Jak se nejčastěji jmenujeme 

Přivandrovalci 

V Čechách je nejvíc Nováků. Novák je nejčastějším příjmením také v Polsku 

(Nowak) a ve Slovinsku (Novak). Tohle příjmení najdeme téměř ve všech jazycích – 

anglický Newman nebo německý Neumann, nicméně v těchto jazycích není ani v 

první desítce. A považte, že u nás je hned třetí Novotný, který má stejný 

základ.  Copak z toho asi plyne pro češtinu? 

Etnonyma 

Neboli názvy/ označení různých kmenů a národů. U nás má krásné desáté místo 

příjmení Němec, v Itálii na témže místě zase Greco (řecký) a 

v Maďarsku zase Tóth (tedy Slovák) nebo Németh (Němec). V Chorvatsku je 

příjmení  Horvat dokonce na prvním místě. Ostatně náš Charvát je taky celkem 

vytížený, podobně jako Čech nebo Polák. 

Příjmení-etnonyma nemusí nutně vždy vypovídat o původu. Někdy může být 

souvislost s příjmením i vzdálenější. Například českým vojákům, kteří za Rakousko-

Uherska padli do osmanského zajetí, se po návratu říkalo Turek nebo Tureček.  

Podobný původ mají příjmení Jančařík a Jančárek (podle janičářů). 

Příjmení po otci 

Neboli patronymická příjmení (takové příjmení obsahuje informaci, že dotyčný je 

něčí syn) jsou populární například ve Skandinávii nebo v Řecku. Ve všech 

skandinávských jazycích máme v první desítce pouze jména zakončená na –

sen: Jensen, Nielsen,Hansen, Pedersen, Andersen, Christensen, Larsen, Sørensen, R

asmussen, Jørgensen(Dánsko od prvního nejběžnějšího příjmení až po desáté 

nejčastější). V bledě modrém pak v norštině a švédštině. 
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V Řecku je nejběžnějším příjmením Παπαδόπουλος (tedy syn kněze, duchovního – 

řečtí kněží se mohou ženit a mít rodiny), následuje Βλάχος, které označuje buď 

pastevce nebo menšinu Vlachů/ Arumunů, dále Αγγελόπουλος (syn Angelův), 

Νικολαΐδης (syn Nikolaův), Γεωργίου (syn Jorgův) a tak dále.Takže v celé řadě 

patronymických příjmení máme pouze jedinou výjimku – Βλάχος. 

Tato příjmení jsou také oblíbená v celém slovanském světě: třeba 

chorvatské Jurić od Juraj nebo Tomić od Tomo/ Tomislav, ale také 

Bulhaři Grigorov, Konstantinov nebo Ivanov. 

Máme i příjmení matronymická, tedy odkazují na ženskou linii rodiny, například 

třetí nejčastější chorvatské příjmení Babić, tedy něco jako babiččin. 

Povolání 

Ve všech evropských jazycích jsou zastoupena příjmení typu povolání.  Evropskou 

jedničkou 

je Kovář: Kovačević a Kovačić v Chorvatsku, Kowalski a Kolwalczyk v Polsku, 

Kovačič ve Slovinsku, anglický Smith nebo německý Schmidt, italský Ferrari, 

španělskýHerrera, portugalský Ferreira nebo maďarský Kovács. 

Naprostý prim hraje němčina, kde je první desítka nejběžnějších příjmení složena 

jenom a pouze z názvů povolání:  

Müller (mlynář), Schmidt (kovář), Schneider (krejčí), Fischer(rybář), Meyer            

(správce, major), Weber (tkadlec), Schulz (správce, kdo dohlíží), Wagner (dělá kola 

a vozy), Becker (pekař), Hoffman (náš Dvořák). 

Všimněte si, že podobně jako v němčině, jsou i v češtině hojně zastoupena 

archaická označení povolání: Kadlec, Šindelář, Kolář apod. 

V Rakousku je situace podobná jako v Německu. Jen se nám na první příčky 

probojovali Gruber, Hüber a Bauer, tedy horník, farmář a statkář. Což celkem 

trefně odráží určité společenské rozdíly mezi oběma zeměmi. Naproti tomu běžná 

nizozemská příjmení jsou pestřejší. Najdeme tu sice 

také Bakker (pekař), Visser (rybář) nebo Smit (kovář), ale tabulku vede De 

Jong (mladý), Jansen (Janův) a De Vries (Frís). 
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Příjmení-povolání je také velmi běžné v maďarštině. Najdeme tu Szabó (krejčí), 

Varga (kdo zpracovává kůži), Takács (tkadlec) nebo Juhász (pastevec) 

a Lakatos (zámečník). Nejčastější maďarské příjmení je však Nagy (velký). 

Ze slovanských jazyků je v první desítce nejčastějších příjmení zastoupeno 

příjmení-povolání zejména v ukrajinštině. Mezi nejfrekventovanějšími příjmeními 

tu najdeme: 

Ševčenko (švec), Kovalenko (kovář), Bondarenko, Tkačenko (tkadlec), Kovalčuk    (k

ovář),Kravčenko (krejčí). 

Příroda, krajina 

Divili byste se, kolik příjmení v Evropě je v podstatě dub, buk, kopec apod. 

Nejčastěji se s tímto jevem setkáme v estonštině, finštině a baltských jazycích. 

V první desítce estonských příjmení najdeme osm takových, 

například: Tamm (dub), Mägi (kopec),Rebane (liška), Ilves (rys). Podobně ve 

finštině: Mäkinen (základ příjmení je slovo mäki „hora“), Virtanen (virta „potok“) 

nebo Järvinen (järvi „jezero“). 

V litevštině máme na prvním místě příjmení Berzinš (břízka), Kalninš (kopeček) a 

Ozolinš (doubek). 

Nicméně nějaký ten orientační krajinný prvek najdeme i v mnoha jiných 

příjmeních. Například náš Horák je nizozemský Van den Berg nebo 

španělský Montes. Francouzský Dubois (od lesa) je prostě odjinud než Duchamp (z 

pole, z roviny). 

Celkem zaskočí polský Wiśniewski (od višně) – polské třetí nejběžnější příjmení. 

Copak to ti Poláci mají s višněmi? 

Fyzické kvality, vzhled 

Last but not least – vždyť jen v první desítce českých příjmení 

máme Kučeru a Černého, jeden byl kudrnatý a druhý zřejmě jen tmavovlasý nebo 

tmavooký. 

A tak máme francouzské příjmení Petit (malý), nizozemské De Groot (velký) nebo 

německé Klein (malý). Předpokládáme, že spíš než o fyzickou kvalitu tu však jde o 
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patronymii – respektive o určení příbuzenského vztahu. Termíny malý/ velký se 

tedy myslí spíš mladší/ starší, otec/ syn, starší bratr/ mladší bratr. 

Příjmení odvozená z přídavných jmen popisujících vzhled nebo jiný fyzický aspekt 

(například levák) najdeme ve zvýšené míře v románských jazycích (zejména 

italština, španělština).  

Například  v italštině: 

Rossi a Russo (rusovlasý), Ricci a Rizzo(kudrnatý), Mancini (levák), Moretti (tmavovl

asý), Bruno (hnědovlasý) – všechna tato příjmení patří do první dvacítky. 

Ve španělštině zase 

najdeme Rubio (svtělovlasý), Moreno (tmavovlasý), Delgado (štíhlý),Blanco (bílý). 

Zpátky k češtině 

V češtině tvoří první desítku příjmení (od nejčastějšího): Novák, Svoboda, Novotný, 

Dvořák, Černý, Procházka, Kučera, Veselý, Horák, Němec. Přestože Novák bývá 

považován za velmi časté příjmení, Nováků a Novákových je pouhých 70 tisíc. 

Rozšíření a frekvenci některých jiných evropských příjmení, která jsou na prvním 

místě, se nemůže vyrovnat. Například nejběžnější portugalské příjmení Silva má 

v Portugalsku 9, 5 % obyvatel, čili z deseti tisíc lidí téměř tisícovka. 

Pátrali jste po původu svého příjmení a zjistili jste něco zajímavého? Budu ráda, 

když mi napíšete na luciegramelova@gmail.com. 
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10 slov s tak trochu divnou etymologií 

Česká slova se zajímavým původem 

slon 

V každém normálním jazyce je přece něco jako elefant… Slovo slon pravděpodobně 

souvisí s turkickým aslan „lev“. Zvíře jako zvíře. Naši předkové slona moc často 

nevídali, označení pro tohle zvíře je ve starých cestopisech různé, říkalo se mu 

třeba i velblúd.Více o názvech exotických zvířat v češtině zde. 

žaluzie 

Pokud umíte nějaký románský jazyk, možná už jste se pozastavili nad českou 

žaluzií. Francouzské jalousie nebo italské gelosia totiž znamená žárlivost nebo 

závist, zatímco česká žaluzie… prostě něco jako roleta. Původně se totiž tohle slovo 

v románském světě používalo také pro neprůhlednou dílcovou zástěnu v okně, která 

chránila před žárlivými či závistivými pohledy zvenčí. 

kredenc 

Tohle slovo k nám přišlo z italského credenza prostřednictvím 

německého Kredenz.Credenza znamená důvěra, přeneseně ochutnávka 

jídla(rozuměj ochutnávka jídla, zda není otrávené). Ten, kdo stál u kredence, 

prostě ochutnal jídlo a ověřil, jestli ho smí panstvo pojíst. 

vánoce 

Na tom, že Vánoce jsou výpůjčka z němčiny, není tolik divného – v češtině je 

výpůjček z němčiny dost a dost. A není to jen taková ta klasika jako kšeft a štrúdl, 

ale stovky dalších – méně průhledných – slov jako třeba lev, cíl nebo lano. 

V případě Vánoc  však nejsou ty cestičky zcela jasné. V němčině je Weihnachten, 

takže slovo je částečně kalk (přeložili jsme si Nachten jako noce) a zbytek je 

poněkud nejasná výpůjčka. Z etymologického pohledu činí potíže vysvětlit, proč 

weih- dalo vá-. 

Něco podobného se přihodilo s německým slovem Baumwolle „bavlna“.  Vlnu jsme 

přeložili a baum- jsme ponechali s drobnou úpravou. 

http://www.jazykovy-koutek.cz/
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kravata 

Slovo kravata se do všech evropských jazyků rozšířilo z francouzštiny. V 17. století 

byli ve francouzských službách chorvatští žoldnéři a nosili zajímavě uvázaný šátek 

kolem krku. Francouzi začali tuhle módu napodobovat a říkat tomu 

způsobu Cravate, tedy „Chorvat“ v tehdejším jazyce. V podstatě nosí muži na krku 

chorvata. 

metrnice 

Pokud tohle slovo neznáte, tak na úvod – je to protivná, přísná ženská, matróna 

apod. Máme dvě možná vysvětlení  – první, méně pravděpodobné říká, že může jít 

o výpůjčku z francouzského maitresse. Druhé, zábavnější vysvětlení říká, že slovo 

souvisí s nepopulárním rakouským kancléřem Metternichem. 

kostel 

Pouze čeština a polština má pro svatostánek výpůjčku z latinského castellum přes 

starohornoněmecké kastel, což znamená „hrad“. Takže tu máme zajímavý 

sémantický posun a ještě k tomu tu latinu s němčinou– ostatní slovanské jazyky 

mají většinou něco od církve (crkev, crkva apod.). Pro Slovany zřejmě existovala 

mezi kostelem a hradem souvislost. 

pistole 

Tak vypůjčit si vlastní slovo to je umění! České píšťala dalo do francouzštiny a 

němčinypistole, resp. Pistole (podle husitské lehčí střelné zbraně) a my jsme si 

v moderní době toto slovo vypůjčili zpátky. 

čau 

Kdepak se vzalo čau v češtině? Že pochází z italštiny, na to byste přišli i beze mě. 

Italské ciao pochází z benátského dialektu, kde se tímto způsobem 

vyslovuje schiao /schiavo, což znamená otrok nebo sluha. Tento pozdrav tedy 

souvisí s vyjadřováním úcty podobně jako naše služebník/ služebníček a servus (z 

latinského „otrok“). 
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Znamení zvěrokruhu a cizí jazyky 

Dnes jsme požádali astroložku a kartářku Miriam, aby nám pověděla něco o vztahu 

jednotlivých znamení ke studiu jazyků, k cestování apod. Takže pokud Vám některé 

věci nejdou a v jiných jste zase velmi dobří, zde možná najdete odpověď na 

otázku, proč tomu tak je. Je velmi dobré, znáte-li svůj ascendent, pak 

doporučujeme přečíst obě charakteristiky. 

Beran 

Beran se učí rád, má spoustu nápadu, při učení bývá kreativní, nicméně 

mnohdy muchybí trpělivost a svým způsobem také vytrvalost. Prostě ho nebaví 

sedět nad knihou moc dlouho. Pro Berana je mnohdy lepší chodit do kurzu než 

studovat sám doma. Beran je ohnivé znamení a jeho zrozenci často tíhnou na jih, 

rádi se učí španělsky, italsky. Ale jsou také tací, kteří jako kdyby v sobě oheň a 

temperament vyvažovali tíhnutím zcela opačným – a studují rádi například 

skandinávské jazyky. Jinak Beran má rád všechno co je to multikulturní, často se 

žení/ vdává za cizince a často také v cizině žije. Beran také mnohdy mnohem lépe 

mluví, než píše. Rád co nejrychleji prodá to, co se naučil. Měl by v sobě pěstovat 

pevnou vůli a vytrvalost a dbát na písemný projev. 

povolání související s jazyky: Beran může být výborným tlumočníkem, rád mluví, 

rád se poslouchá, je dostatečně rychlý a bystrý. Beran může být také dobrým 

učitelem, ale pozor, aby se příliš nevyvyšoval nad svoje žáky! Beranovi se zejména 

doporučuje, aby pracoval na volné noze nebo měl menší či větší firmu, Beran je 

rozený podnikatel a jednostranná činnost ho dlouho nenaplňuje, může například 

vlastnit překladatelskou nebo cestovní agenturu. 

Býk 

Býk je zemské znamení a jako takové je poměrně konzervativní – prostě drží se při 

zemi. Z cestování a z jazyků nemívá vyloženě požitek, ale co se má naučit, to 

zvládne dobře. Z toho také plyne, že Býk dává přednost světovým jazykům, 

zejména němčině – je to praktik, proč by se učil finsky? Nicméně má rád dobré jídlo 

a umění a proto najdeme v řadách Býků také zájemce o Itálii a Francii a méně 

často také o klasickou kulturu a jazyky (latina, řečtina). Písemný i mluvený projev 
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u něj bývá v rovnováze. Jeho vytrvalost ho nakonec dotáhne do zdárného cíle při 

jakékoliv činnosti. Býk je dost možná nejkonzervativnější znamení, jako takový 

nemá příliš rád alternativní formy výuky, nekonvenční učebnice apod. 

možná povolání související s jazyky: Býk většinou nevolí taková povolání jako 

například učitel, tlumočník, průvodce apod. Býk je skutečně prakticky zaměřen, 

často zde najdeme různé zemědělské profese, ale také ekonomy apod. Lze říct, že 

Býk se skutečně učí zejména to, co pro výkon svého povolání potřebuje. A tyto 

povinnosti plní na úrovni. Býci mnohem více vynikají v manuální než v duševní 

činnosti. 

Blíženec 

Blíženec je pro své mimořádné jazykové a vyjadřovací schopnosti přímo předurčen 

k tomu, aby se učil jazyky a pracoval s nimi, byť to může být mateřština. Mezi 

Blíženci nacházíme zdaleka nejvíc spisovatelů, překladatelů, textařů, scénáristů 

nebo novinářů. Toto znamení celkem rádo experimentuje, a to i v jazycích. Často 

však začne to, začne ono. Vyjadřovací schopnosti Blíženců jsou však skutečně 

mimořádné. Narazíme-li na Blížence bez většího jazykového talentu, většinou 

zjistíme, že i přesto se v cizině perfektně domluví, a to jak se říká „rukama, 

nohama“. Z konkrétních jazyků skutečně převažuje již zmíněná mateřština, 

Blíženec rád kultivuje svůj rodný jazyk a rád pracuje právě s ním. 

možná povolání související s jazyky: především povolání, ve kterých zúročí svoje 

vyjadřovací schopnosti, takže jak už jsme zmínili například překladatelé. Blíženec 

je však tak mnohostranný, že mu mnohdy trvá déle než jiným zvolit si profesi. 

Rak 

Rak je sice vodní znamení, a tudíž velmi citově a emocionálně založené, ale 

v otázkách financí, povolání apod. bývá nečekaným realistou. Také on se učí spíš 

to, co pro svoji práci potřebuje- dává přednost jazykům světovým. Mnozí Raci jsou 

však tak rádi doma, že důvod, proč se učit cizí jazyky se hledá jen obtížně. Rak je 

velmi plachý a nerad poutá pozornost. Nejeden Rak je poetická osobnost a rád si 

přečte například poezii v originále. Mnohý Rak tíhne k slovanským jazykům, 

zejména k ruštině. 

možná povolání související s jazyky: Rak překoná-li svůj ostych, může být 

výborným učitelem. Je to znamení, které rádo pomáhá a rádo předává, najdeme je 
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často také v sociální oblasti. Jakékoliv jiné profese související s jazykem, jsou pro 

něj příliš náročné na stres. Nemá rád vypětí a mnozí Raci se také stydí mluvit – což 

ostatně musí překonat i u toho vyučování. Mnohý Rak zjistí, že něco umí, až když to 

učí někoho druhého. Klasickým příkladem je maminka od dětí (a že ženy Raci 

bývají s dětmi dlouho doma!), kterou angličtina nikdy moc nebavila, ale když začne 

dělat domácí úkoly se svou ratolestí, objeví v sobě nový talent. 

Paradoxně nejeden Rak také pracuje v cestovním ruchu, jde především o recepční 

nebo průvodce po městě. Raka prostě baví pečovat o druhé, poskytovat jim 

potřebné informace. 

Lev 

Lev je všestranné znamení, sebevědomé, prakticky o sobě nepochybuje. Většinou 

na co sáhne, to mu jde. Může být dobrým samoukem, ale raději chodí do kurzu, je 

totiž rád mezi lidmi a rád ukáže, co umí. Lev je rychlý, rozhodný, může být 

výborným tlumočníkem, ale protože je rád vidět a rád mluví sám za sebe, ještě 

více se uplatní v diplomacii, v různých oblastech mezinárodních vztahů, 

mezinárodního obchodu. Jazyky se učí spontánně, často lépe mluví než píše. Lev 

má rád luxus a proto jistě najdete víc Lvů, kteří se učí italsky či francouzsky než 

Lva, který by se věnoval rumunštině nebo ukrajinštině. Nicméně výjimka potvrzuje 

pravidlo a Lev může vyniknout v čemkoliv. 

možná povolání související s jazyky: diplomacie, zahraniční obchod a velmi často 

také podnikání – Lev je samostatný a rád se rozhoduje sám za sebe. Má také 

přirozenou autoritu u svých podřízených. Lev může být také dobrým politikem. 

Panna 

A máme tu zase jedno zemské znamení. Ono, obecně je to s těmi zemskými 

znameními těžké, pokud jde o vztah k novým cizím věcem a zvláště co se týče 

cestování. Panna je silně orientována domov. Když cestuje, vždy se ráda vrací, 

možná až příliš ráda. Mnohé Panny cestují spíš pro potěšení z návratu. A skutečně, 

na ten se těší už od prvního dne cesty. Ve studiu je však Panna výjimečná. Je 

trpělivá, systematická, pořádná. Mívá výborně vedené, uhledné zápisky. Dokáže se 

dobře soustředit a má dobrou paměť. Panna je velmi praktická, a to se projevuje 

také ve výběru jazyka, Panny se učí převážně anglicky a německy. Často u nich 

písemný projev významně převyšuje ten ústní. Ovládají gramatiku, ale v konverzaci 
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mohou být trochu těžkopádní. Jsou dobří samouci. Panna je svým naturelem 

přitahována k německé kultuře, případně k zemím Beneluxu. 

možná povolání související s jazyky: Ne že by tedy Panna měla zvlášť přímou 

cestu k některému povolání, ale pro co se rozhodne, to zvládne dobře, lze říct až 

dokonale. Určitě převažují „znalostní“ obory, než ty které vyžadují bystrost a 

rychlost, takže jistě spíš překladatel než tlumočník. Ve výuce je Panna často 

nemožným pedantem. Pokud však v sobě tohle potlačí, může se stát i dobrým 

učitelem. Jinak obecně Panna tíhne spíš k analytickým činnostem – například 

inženýrství, architektura, informatika. 

Váhy 

Snad aby učinili radost svému názvu, jsou lidé ve znamení Vah většinou rozvážní, 

někdy až moc. Často jim trvá dlouho, než nabydou takové jistoty v nějakém oboru, 

že jsou ochotni jít „s kůží na trh“. Zároveň však mají umělecké vlohy a jsou také 

velmi kompetentní pro duševní práci. Váhy mají také dobré vyjadřovací schopnosti. 

Oproti ostatním znamením jednoznačně vynikají v etice a estetice. 

možná povolání související s jazyky: Spíše taková, která nekladou vysoké nároky 

na rychlost a hbitost, a také taková, která upřednostňují písemný projev před 

mluveným. Váhy výrazně upřednostňují kvalitu nad kvantitou. Výborným příkladem 

vhodné profese je například umělecký překlad. Váhy také mohou být dobrým 

literárním kritikem – jsou intelektuálně založené, ale nejsou znamením „rýpavým“ 

nebo pedantským. Prostě Váhy dokážou objektivně zhodnotit klady i zápory. Váhy 

však také mívají vyšší finanční nároky na své ohodnocení. 

Štír 

Štír bývá inteligentní, soutěživý, tvořivý, má dobrou paměť – má tudíž dobré 

předpoklady pro studium obecně. Mnozí Štíři tíhnou k exotickým jazykům – 

například perštině nebo turečtině, mohou se také nadchnout pro Balkán. Tato 

originalita a touha po ní se obecně ve Štířím konání velmi projevuje. 

možná povolání související s jazyky: Mezi Štíry je mimořádné množství lékařů, 

chirurgů, patologů apod. Takže potud jazyky nic moc. Štíři se velmi hodí na vedoucí 

místa, jsou dobrými šéfy. Mohou se stát také učitely. Překladatelů a tlumočníků 

mezi nimi najdeme pomálu, to není pro ně dost na očích a není to kreativní, oni 

neradi jen tak reprodukují. Učitelská profese by sice seděla jejich naturelu, ale to 
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by muselo mít naše školství trochu jinou koncepci – Štíři v pedagogice vyhledávají 

alternativní metody, vyhovovala by jim například waldorfská škola. Také Štír může 

déle hledat, ne nijak mimořádně dlouho, avšak déle. 

Střelec 

Poslední z ohnivých znamení má pochopitelně hodně společného s oběma 

předešlými. Střelec je rychlý, impulzivní. Rozhoduje se okamžitě, podle nálady a 

často také dělá stokrát raději to, co nemusí, než to, co se po něm chce. Tak se 

klidně stane, že se Střelec zapíše z náhlého impulzu na kurz maďarštiny, a potom 

ho stojí hodně sil a vůle dochodit. Pozor! Nelíbí-li se mu však vyučující, tak je 

rozhodnuto. Adieu! Střelec rád studuje jazyky neobvyklé a zajímavé. Střelec velmi 

touží po práci v zajímavém a nestereotypním prostředí. Střelec se také vemi 

snadno zamiluje do cizinky/  cizince, no a to se mu to pak samozřejmě učí jedna 

báseň. 

možná povolání související s jazyky: Střelcům se vůbec nejvíc ze všech znamení 

doporučuje volba povolání v oblasti zahraničních styků, cestování, jazyků. Může to 

být cokoliv od diplomata, přes učitele, tlumočníka nebo zahraničního reportéra až 

po celníka nebo lingvistu. 

Kozoroh 

Kozoroh se zakousne a naučí se vpodstatě cokoliv, je tvrdohlavý. Děti Kozorozi se 

mohou docela dobře naučit něčemu výborně z pouhé hrdosti spíš než ze zájmu. 

Později v práci se to projevuje přístupem: Co pro svou práci potřebuji, to se vždy 

naučím. Kozoroh má také disciplínu a dokáže výborně zacházet s časem. Mezi 

Kozorohy najdeme nejvíce těch, kteří ráno vstanou v pět, aby se připravili na 

zkoušku, nebo si nachystali výuku apod. Tito lidé, co začnou, to jentak neopouští. 

Nejsou však příliš kreativní, a tudíž se nehodí pro činnosti, ve kterých mají sami 

aktivně věci vytvářet. Nemají také příliš velké estetické cítění. Kozoroh může být 

dobrým samoukem. Kozoroh má méně fantazie a alternativní způsoby výuky ho 

zpočátku spíš odradí, navíc v některých nekonvenčních, moderních metodách výuky 

apod. není ani schopen aktivně se účastnit. 

možná povolání související s jazyky: Kozoroh se velmi hodí pro činnost 

badatelskou, a to zejména kabinetní. Je ideálním člověkem pro katalogizaci celé 

knihovny, stejně tak může být pečlivým korektorem. Může se uplatnit také 

v tiskařině a grafice. 
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Vodnář 

Všichni zrozenci vzdušných znamení (kromě Vodnáře také Blíženci a Váhy) jsou 

zdatní v komunikaci a obecně také spíše v duševní než manuální práci. Vodnář má 

navíc vysokou schopnost analytického myšlení a dobře se uplatní ve vědě. Vodnář je 

rád originální, takže učí-li se jazyky, často sahá po ne zcela běžných jazycích. Jeho 

naturelu dobře odpovídají například keltské jazyky nebo baltské jazyky. 

možná povolání související s jazyky: Vodnář je typický vědec, takže ze všech zde 

probíraných profesí se na něj jednoznačně nejvíc hodí lingvista, filolog, může být 

také literárním vědcem. Vodnáře také často potkáte v nakladatelstvích a 

tiskárnách. 

Ryba 

Ryba je ze všech znamení největším snílkem. Žije ve svém vlastním světě, který je 

plný citů a emocí. Co se týče studia, mnohdy si představuje, jaké by to bylo umět 

to a to, než aby si sedla a dala se do toho. Na druhou stranu, když už se něčemu 

věnuje, má záhy dobrou intuici, což se zejména při studiu jazyků velmi brzy projeví 

jako něco, čemu se obvykle říká jazykový cit. Najde-li Ryba v sobě vůli, je 

mimořádně dobrý samouk, a to mimo jiné z toho důvodu, že učení se v kolektivu je 

pro ni svým způsobem zátěž, nerada mluví před větším počtem lidí. Také má ráda 

pomalé tempo, které si může sama řídit. Ryby také mají výrazně lepší psaný projev 

než mluvený. Co se týče konkrétních jazyků, ke kterým může být Ryba přitahována, 

nedopočítali bychom se. Rybí snění je nekonečné, a tak někteří jsou přitahováni 

norskými fjordy, jiní portugalským fadem. Nicméně lze říci, že Ryba tíhne ke 

kulturám s bohatou mytologií (například Kelti). 

možná povolání související s jazyky: Ryba překoná-li svůj ostych, může být 

výborným učitelem. Je velmi empatická, může navázat se svými studenty výborné 

vztahy i mimo hodinu. Učitele Ryby studenti rádi pozvou i na mimoškolní sraz. Ryba 

má také vytříbený vkus a estetické vlohy, uplatní se například v uměleckém 

překladu. Ačkoliv také Rybám, podobně jako Blížencům (i když ze zcela jiných 

důvodů) často poměrně dlouho trvá, než zakotví v nějaké profesi. 
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