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„Anglán“ 
 

aneb mluvím, jak umím, ale konverzuji. 

 

 

 

 

 

 

Vítejte u e-booku, ve kterém vám chci nabídnout pár myšlenek ke zlepšování vaší aktivní 

angličtiny, pokud se jí již nějaký čas věnujete. Hlavně pak přinést návod, jak si zorganizovat  

a vést vlastní konverzační skupinu. Pojďme na to. 

 

Zdeněk Okleštěk :O) 
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Co chcete a co potřebujete 

Nejdříve si ujasněte, co byste rádi uměli a co skutečně potřebujete. Chcete mluvit jako hrdina 

z vašeho oblíbeného amerického filmu nebo novinář na CNN, případně jako hollywoodský 

moderátor předávající ceny Grammy? 

Nebojte se, nikdy tak mluvit nebudete :O>). Tedy pokud se nerozhodnete věnovat svému 

záměru zbytek života a veškerou svou energii. Navíc i lidé, kteří se učí angličtinu přímo 

v zemích, kde se jí mluví a navštěvují třeba i tamní logopedy, mají často „nějaký zvláštní 

akcent“ a ve filmu se dostávají spíš k rolím přistěhovalců nebo přeběhlých agentů :O>).  

V žádném případě vám ale nechci brát sny ani kuráž. 

 

Pokud chcete rozumět 

Poslouchejte v angličtině. Na internetu jsou stovky rozhlasových stanic a podcastů, které 

vám umožní trénovat porozumění mluvenému slovu, kdykoliv v průběhu dne. Jejich výběr 

můžete nastartovat na radio.net. Jen dejte pozor, abyste se v té záplavě neztratili. Vyberte si 

jeden nebo dva zdroje a u nic alespoň nějaký čas zůstaňte. 

Výhodou rádií je, že se zprávy i publicistické pořady několikrát opakují a aktuální téma bývá 

rozebíráno v různých obměnách celý den. Máte tedy možnost opakovaného poslechu stejného 

tématu, stejné nebo související slovní zásoby.  

Podobnou službu vám může poskytnout i mnoho audio nahrávek, které jsou velmi snadno a 

zdarma dostupné na internetu. 

Přesto, že je poslech audia velmi užitečnou cestou, samotné poslouchání nepřináší příliš rychlý 

postup vpřed. Je pasivní, a tak je třeba mu přidat nějakou aktivitu.  

První, co můžete udělat je, že budete poslouchat s tužkou v ruce a zaznamenávat si slovíčka, 

která jste sice poslechem zachytili, ale nevíte, co znamenají. Zapište si je a po skončení poslechu 

si je najděte ve slovníku. Vytvořte si z nich svůj vlastní slovníček a slovíčka se průběžně učte. 

Bude se tak rozšiřovat vaše slovní zásoba.  

S délkou aktivního poslechu to nepřehánějte, protože vaše pozornost bude poměrně rychle 

klesat. Nastavte si třeba jen tříminutový úsek nebo si dobu poslechu omezte do okamžiku, kdy 

zaznamenáte deset nových slovíček. Větší význam, než prodlužování poslechu má snaha o 

zachycení nových výrazů, které se následně naučíte a zapamatujete si je.  

Pokud ale chcete umět poklábosit se svými novými přáteli z ciziny, případně se o sebe 

v zahraniční s jistotou postarat, pak potřebujete jazyk nejen pilně poslouchat, ale především 

aktivně užívat. Potřebujete umět poslouchat, rozumět a mluvit.  Zjednodušeně umět 

konverzovat.   

  

http://euronewsenglish.radio.net/
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Pokud chcete mluvit 

Práce v cizině 

Vyjeďte na čas do zahraničí a pečlivě se tam vyhýbejte všemu, co se jen z dáli přibližuje 

vašemu rodnému jazyku. Snažte se být co nejvíc v kontaktu s místními obyvateli a zapojte 

se do čehokoliv, kde budete mít možnost mluvit nebo ještě lépe, budete muset mluvit. Skvělé 

jsou v tomto ohledu příležitosti Au-pair, kde děvčata (ale dnes často už i kluci) žijí přímo 

v rodinách, sezónní práce v turistickém ruchu atd. I když teď po Brexitu? 

 

Intenzivní zahraniční kurz 

Do ciziny můžete vyjet také na kurz. Rozhodně na něj ale neberte svou nejlepší kamarádku 

nebo kamaráda. Nechte ji doma nebo se hned po příjezdu do místa konání kurzu rozdělte  

a sejděte se až u autobusu před cestou zpátky. Pokud to neuděláte a budete trávit čas spolu, 

nejspíš budete sklouzávat zpět k češtině a svou příležitost poslouchat, přemýšlet a mluvit 

v angličtině tak značně rozředíte. Možná to bude docela příjemný pobyt, ale pro váš posun 

v jazyce to nebude úplně ono.     

 

Dobrý jazykový kurz doma 

Pokud do ciziny nechcete nebo třeba kvůli lásce, rodině či dobré práci nemůžete, najděte si 

dobrý jazykový kurz. Pohlídejte si ale, aby to nebyl kurz, ve kterém vás lektor „přiváže“ k 

nějaké své „jediné skvělé“ učebnici a tou vás pak provází. Učíte se slovíčka, pilujete gramatiku, 

vypracováváte cvičení v krásném, moderně vyhlížejícím pracovním sešitě, ale posloucháte, a 

hlavně mluvíte minimálně!   

Pokud jste už něco z angličtiny nastudovali, hledejte kurzy, kde se bude klást co největší důraz 

na porozumění poslechem a aktivně mluvit. Gramatiku se můžete učit z knih sami. 

 

Konverzační skupina 

Máte-li v blízkosti svého bydliště nebo školy kavárnu, restauraci, hospodu nebo místo, kde se 

scházejí cizinci, využijte to. Zajděte tam a zapojte se do hovoru, staňte se součástí jejich 

společnosti. Je to způsob, který v době největší porevoluční vlny „Amíků v Praze“ využila 

spousta lidí. Myslím, že tomu nic nebrání ani dnes. Jen to chce brzy najít nějaké společné 

téma či hobby, aby bylo dlouhodobě „o čem“ konverzovat.  

Podobné konverzační skupiny organizují i některé jazykové školy jako součást kurzů, které si 

u nich koupíte. Je to docela fajn, ale skupiny, kterými jsem sám prošel, měly některá úskalí, 

která si člověk uvědomí, až když je na místě. Ještě se k nim vrátíme. 

 


