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Úvod 

 

Známy spisovateľ J.W. Goethe povedal: ,, Koľko jazykov vieš, toľkokrát si 

človekom.“ Najnovšie výskumy dokonca dokázali, že učenie sa cudzích jazykov podporuje 

rozvoj šedej mozgovej hmoty. Cudzie  jazyky nám otvárajú cestu do sveta. Ich využitie sa 

aplikuje v medicíne, v technológii, vede, kultúre, v ekonomike.  Nielenže nám umožňujú 

dohovoriť sa v zahraničí, cestovať, spoznávať nové kultúry, ale sú aj  jedným z kritérií pri 

prijatí do rôznych zamestnaní. Čím viac jazykov človek ovláda, tým atraktívnejší sa stáva pre 

trh práce. Plat so znalosťou cudzieho jazyka môže v priemere stúpnuť aj o 3 000 eur. 

Myslíme si, že cudzie jazyky sú jedným z problémových predmetov na stredných 

školách. Kritéria  na znalosť cudzieho jazyka počúvanie, čítanie, rozprávanie, písanie sú 

problémami pre mnohých študentov.  

 Cieľom tejto práce je prezentovať spôsoby učenia sa, tipy na ľahšie zapamätávanie si 

slovnej zásoby a dopomôcť k osvojeniu si cudzích jazykov ľahkou, efektívnou, zábavnou 

formou. 
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1 Ciele práce a metodika 

 

Cieľom tejto práce je vyskúšať rôzne metódy učenia sa cudzích jazykov a porovnať ich 

účinnosť. Poskytnúť čitateľovi tipy a námety na ľahšie, efektívne učenie sa cudzieho jazyka. 

Vedľajším cieľom je zistiť, ktoré zručnosti študentom pri učení sa cudzích jazykov robia 

najväčší problém a ktoré naopak  ovládajú. Ďalej si kladieme za úlohu overiť prístup 

študentov k učeniu sa cudzích jazykov a ich bežné spôsoby učenia sa ich.  

Prvým krokom bolo vyhľadanie a preštudovanie si odborných materiálov, aby sme 

definovali jednotlivé problémy, ktoré sa pri nadobúdaní jednotlivých zručností vyskytujú. 

Ďalej sme navrhli spôsoby na zlepšenie jednotlivých zručností. 

Po preštudovaní zdrojov sme sami alebo na vybranom človeku vyskúšali  jednotlivé 

spôsoby učenia sa a zaznamenávali výsledky, zlepšenia. Zároveň sme zohľadňovali faktory: 

rýchlosť, účinnosť a stupeň náročnosti preberanej látky. Následne sme pripravili  tabuľku 

najúčinnejších metód. Nakoniec sme zostavili anketu, kde sme študentom položili základné 

otázky ohľadom učenia sa cudzích jazykov.  
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2 Poţiadavky na ovládanie cudzieho jazyka 

 

Znalosť jazyka môže byť aktívna a pasívna, no je obrovský rozdiel medzi aktívnou 

a pasívnou znalosťou jazyka. Pod pasívnou znalosťou jazyka rozumieme schopnosť čítať 

alebo počúvať cudziu reč a rozumieť jej. Porozumenie cudzej reči značne závisí od znalostí 

reálií príslušnej krajiny. Aktívne ovládanie jazyka sa môže líšiť u jednotlivých ľudí. Pri 

prejave v cudzej reči niekoho rozumieť absolútne presne a u niekoho ťažko rozoznáme, akou 

rečou hovorí. Niektorí ľudia sú schopní dorozumieť sa v praktických situáciách života, iní 

diskutovať na odbornej, vedeckej úrovni.  

V cudzom jazyku musí študent rozvíjať receptívne (písanie, čítanie) a produktívne 

(komunikácia, počúvanie) zručnosti a využívať ich pri rôznych príležitostiach. Najnovšie 

výskumy hovoria, že najefektívnejšie metódy sú tie, pri ktorých žiak nadobúda komunikatívne 

zručnosti. Potláčajú do úzadia transmisívne metódy, ktorých základom je naučenie sa 

gramatickej presnosti a vyhýbanie sa chybám.   

Medzi hlavné odporúčania patrí práca s autentickými materiálom. Pri učení sa cudzieho 

jazyka môžeme využiť nasledujúce druhy zapamätávania: 

 

a) mechanické – bez uvedomenia si logických súvislostí medzi časťami; patrí sem aj 

nácvik pohybov, 

b) slovno – logické – spojené s myslením a rečou, spoje dávajú zmysel, majú logické 

nasledovanie, je efektívnejšie ako mechanické, 

c) názorné – pomocou predstáv, ale i reálnych vnemov, 

d) emocionálne – pre zapamätanie použijeme emóciu. 

 

2.1 Európsky referenčný rámec 

 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti slúži na overovanie 

jazykových zručností.   Podľa európskeho referenčného rámca  rozoznávame 3 okruhy 

jazykových zručností – základy, autonómia, ovládanie. Tieto okruhy sa ďalej rozdeľujú na 6 

úrovní. hodnotenia znalostí cudzieho jazyka. V jednotlivých úrovniach  sa hodnotí  

porozumenie textom, hovorovej reči, hovorová a písomná komunikačná schopnosť v danom 

jazyku. 
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3 Cudzí jazyk a jeho odvetia 

 

3.1 Slovná zásoba 

 

Základnou podmienkou pre ovládanie cudzieho jazyka je znalosť slovnej zásoby. Na 

komunikáciu na základnej úrovni, pýtanie sa, porozumenie v cudzom jazyku je potrebné mať 

slovnú zásobu. Základnými podmienkami pre ovládanie  slovnej zásoby je mať široký obzor 

z rôznych oblastí, poznať ich výslovnosť a využitie v praxi. Podľa Dominiky Polomskej 

(2012) je dôležité osvojovať si čím viac nových slov tak ako s ich významom, tak aj s ich 

správnym používaním. Ak používame nové slová v komunikácii bez toho, aby sme sa naučili 

aj ich vlastnosti, tvoríme zbytočne komplikovanú reč, ktorá je často do značnej miery pre 

poslucháča nezrozumiteľná. Existuje niekoľko postupov, ako sa čo ľahšie, najefektívnejšie 

osvojiť slovnú zásobu.  Slová treba nacvičovať v takých tvaroch, v akých sú najčastejšie. Pre 

pokročilejších študentov je pri nadobúdaní novej slovnej zásoby veľmi dobré používať 

výkladové slovníky. Hlavná výhoda výkladového slovníka je, že významy slov sú tam 

vysvetlené v cudzom jazyku, spolu so širokou sférou  použitia slov vo vetách. Ďalej obsahujú 

tvary množného čísla, idiomatické výrazy alebo rôzne tvary slov odvodzujúcich sa od nich.  

 

Spôsoby učenia sa slovnej zásoby na písomné práce: 

 čítanie si slovnej zásoby nahlas dookola, 

 čítanie si slovnej zásoby potichu, 

 vyhľadanie slovnej zásoby vo výkladovom slovníku, učenie sa pomocou, vzorovej 

vety alebo čítanie článku, v ktorom sa slovo nachádzalo, 

 nahranie slovnej zásoby na diktafón, 

 písanie slov na papier alebo na iné viditeľné miesta. 

 

Spôsoby na obohacovanie slovnej zásoby pomocou voľnočasových aktivít: 

 čítanie cudzojazyčných kníh, časopisov, novín, 

 pozeranie filmov, 

 prekladanie pesničiek, 

 pomocou hier, 

 rozhovory alebo písanie si s cudzincami. 
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3.2 Gramatika 

 

Pri oboznamovaní sa s gramatikou je potrebné pochopiť tvar, význam a používanie 

jazykovej štruktúry.  Gramatika je jednou z najťažšie nadobúdaných zručností v cudzom 

jazyku. Gramatika sa nedá naučiť naspamäť, ale musíme ju cítiť.  Do popredia sa okrem 

bežného spôsobu vysvetľovania gramatiky učiteľmi dostáva sa aj tzv. discoveryactivities, 

kedy žiaci na základe niekoľkých ukážok vo vetách objavujú pravidlá a používanie jazykovej 

štruktúry sami. Tak by mali prísť na pravidlo. Hlavnou prioritou gramatiky je  pochopenie 

používania jazykovej štruktúry. Gramatické pojmy nemusia byť vždy zrozumiteľné. 

 

Spôsoby učenia sa gramatiky: 

 cvičenia na internete alebo v učebniciach, 

 uvedomovanie si gramatických štruktúr v knihách, pri rozhovore s cudzincom, 

 napísaním si na kartičku všetky možné spôsoby využitia danej gramatikcej štruktúry. 

 

3.3 Konverzácia 

Konverzácia je základnou sociálnou interakciou. Preto sa v cudzom jazyku považuje 

za prioritu. Patrí medzi produktívne zručnosti. Často sa stáva, že žiak má výbornú slovnú 

zásobu, vie používať gramatické tvary, ale pri kontakte s cudzincom sa prejaví komunikačná 

bariéra.  Pod pojmom komunikačná bariéra sa rozumie všetko, čo narúša schopnosť interakcie 

s okolím. Nestačí  len ovládať cudzí jazyk, ale je potrebné, aby sme sa  v danom jazyku vedeli 

vyjadrovať, a to slušne, zrozumiteľne, kultivovane a efektívne.  Študent po príchode do cudzej 

krajiny bude nútený reagovať v rozličných situáciách, ktoré  budú pre nich nové a 

nenacvičené. Treba vedieť pri komunikácii rozlíšiť komunikačnú sféru a k tomu priradiť 

výrazové prostriedky. 

Ciele komunikatívnej kompetencie sa najlepšie dosahujú tak, že je venovaná náležitá 

pozornosť používaniu jazyka (languageuse) a nielen tomu, ako sa v jazyku používajú 

jednotlivé slová alebo štruktúry (languageusage), ďalej plynulosti v jazyku a nielen 

gramatickej a lexikálnej presnosti a napokon autentickému jazyku a kontextom, v ktorých sa 

používa (Brown, 2001, s. 61). 
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Spôsoby na zlepšovanie komunikácie: 

 komunikácia s cudzincami,  

 komunikácia cez médiá (Skype...), 

 reagovanie nahlas na nejakú tému. 

 

3.4 Počúvanie 

Počúvanie by malo tvoriť 80%  času stráveného pri učení sa cudzích jazykov. Výučba 

a nácvik počúvania je najťažší. Počúvanie prehlbuje najviac komunikačné spôsobilosti. Je 

nesmierne dôležité naučiť sa autenticky hovorenú angličtinu. Pri kontakte s cudzincom je 

počúvanie najdôležitejšie. Ak nebudeme poznať približnú výslovnosť slov v cudzom jazyku, 

tak nebudeme schopní mu porozumieť. Dôvodmi prečo je počúvanie ťažké, sú prízvuk, 

výslovnosť, tempo reči, intonácia a rytmika. Dôležité je naučiť sa cudzí jazyk pomocou 

rytmu. Nestačí počúvať nahrávky, ktoré boli prispôsobené na výučbu. Podľa Evy Homolovej 

(2012) je najlepším spôsob, ako sa zlepšiť, počúvať autentické rozhovory pri rôznych 

šumoch. Priblíženie reálne znejúceho jazyka uľahčí naše pôsobenie v cudzojazyčnom 

prostredí.  Študent si musí priblížiť reálny jazyk. 

 

Spôsoby na zlepšenie počúvania: 

 počúvanie cudzojazyčného rádia, 

 počúvanie rôznych cudzojazyčných podcastov
1
, 

 pozeranie filmov, 

 počúvanie hudby, 

 cvičenia na zlepšenie počúvania. 

 

3.5 Písanie 

Písanie vyžaduje prepojenie znalostí z viacerých jazykových zručností. Pri písaní sa 

prejavia všetky nedostatky z gramatiky, štylistiky, pravopisu i slovnej zásoby.  

Študentom robí najväčší problém preklad  myšlienok zo slovenčiny do angličtiny, často text 

prekladajú doslovne, čo je najväčšia chyba alebo na preklad viet používajú internetové 

prekladače. Chýba aj rozmanitosť slovnej zásoby. Pravidelným trénovaním písania treba 

nadobúdať určitú techniku. 

                                                 
1
 zvukové alebo video súbory, ktoré je možné stiahnuť do počítača a prehrať 
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Spôsoby na zlepšenie písania: 

 písanie denníka, príbehov,  

 vypisovanie pekných myšlienok z kníh. 

 

3.6 Čítanie  

 Čítanie s porozumením patrí medzi receptívne zručnosti. V minulosti bola táto 

zručnosť značne zanedbávaná, pretože sa predpokladalo, že študenti túto zručnosť ovládajú.  

Je jednou z úloh na maturite, a preto je dôležité túto zručnosť ovládať. Čítanie s porozumením 

robí problém hlavne kvôli prekladu anglických viet a pochopeniu ich významu. 

 

Spôsoby na zlepšenie čítania: 

 čítanie cudzojazyčných materiálov, 

 vypracovávanie úloh za textom. 
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4  Praktická časť 

 

4.1 Materiál a metodika 

 

Päťdesiat študentov, učiacich sa dve cudzie jazyky v škole, sme požiadali o vyplnenie 

dotazníka. Dotazník bol vyrobený  v programe Word  a bol rozdaný v papierovej podobe 

medzi študentmi v škole, niekoľko dotazníkov bolo poslaných aj v elektronickej forme. 

Vyplnilo ho 51 študentov  vo veku od 15 – 18 rokov, učiacich sa anglický jazyk a nemecký 

jazyk v školách. Vypĺňalo ho 24 chlapcov a 27 dievčat. Dotazník obsahoval 14 otázok 

väčšinou uzavretých s možnosťou výberu odpovede  a aj polouzavretých.. Dotazník bol 

zameraný na zistenie ich návykov pri učení sa cudzích jazykov, na určenie najľahšie 

nadobúdaných schopností a naopak najťažšie nadobúdaných schopností, využitia cudzieho 

jazyka v praxi.  

 

4.2 Ciele výskumu 

 

Cieľ 1 Zistiť, aké zručnosti v cudzom jazyku robia študentom najväčší problém, ktoré sa 

naopak najľahšie nadobúdajú, a zistiť aktivity, ktoré študentom chýbajú. 

 

Cieľ 2.  Zistiť, aké zručnosti v cudzom jazyku robia študentom najväčší problém, ktoré sa 

naopak najľahšie nadobúdajú. Zistiť, akými metódami sa učia cudzie jazyky a či sa ho učia aj 

vo svojom voľnom čase.  

 

Cieľ 3. Koľko cudzích jazykov sa študenti učia a koľkí by sa chceli naučiť v budúcnosti ďalší 

cudzí jazyk. 

 

4.3 Výskumné hypotézy 

 

H1. Najväčší problém pri učení cudzieho jazyka robí komunikácia.  

 

H2. Najlepšie študenti ovládajú gramatiku. 
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H3. Myslíme si, že viac ako 50% študentov sa venuje cudziemu jazyku aj vo svojom voľnom 

čase. Viac ako 50% neprečítalo nikdy ani jednu knihu v cudzom jazyku. 

 

H4. Najčastejšou metódou, ako prichádzajú do kontaktu s cudzím  jazykom je pozeranie 

filmov alebo počúvaním anglických pesničiek. 

 

H5. Slovnú zásobu sa učia  najviac opakovaním slovíčok nahlas a väčšina z nich nepoužíva 

pri učení výkladový slovník. 

 

H6. Viac ako 50% neprečítalo nikdy ani jednu knihu v cudzom jazyku. 

 

H7.  Študentom chýbajú najviac aktivity zamerané na konverzáciu. 

 

4.4 Vyhodnotenie dotazníka 

 

Otázka č. 1  Čo vám pri učení cudzích jazykov robí najväčší problém? 

 

 

Graf č.1:V grafe č. 1 môžeme vidieť, že najväčší problém pri učení študentom robí 

gramatika. Potvrdilo to až 38% opýtaných študentov. 
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Otázka č. 2  Čo vám pri učení cudzích jazykov ide najlepšie?

 

Graf č. 2: Najlepšie sa študentom nadobúda nová slovná zásoba. Potvrdilo to až 30% 

opýtaných študentov. 

 

Otázka č. 3 Venujete sa štúdiu cudzích jazykov aj vo svojom voľnom čase? 

 

Graf č. 3: V grafe č. 3 môžeme vidieť, že až 66% opýtaných sa venuje cudziemu jazyku aj vo 

voľnom čase.  Ako spôsob uviedli pozeranie filmov, navštevovanie kurzov, počúvanie hudby 

a niektorí čítaním kníh.  
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Otázka č. 4 Akou formou sa učíte slovnú zásobu?  

 

Graf č. 4: Až 70% opýtaných označilo, že najčastejšie sa učí slovnú zásobu opakovaním 

nahlas naspamäť. 

 

Otázka č. 5 Používate pri učení výkladové slovníky? 

 

Graf č. 5: Viac ako 50% používa pri učení výkladové slovníky alebo učebnice na 

precvičovanie gramatiky. 
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Otázka č. 6 Koľko kníh v cudzom jazyku ste už prečítali? 

 

 

Graf č. 6: Až 59% opýtaných študentov neprečítalo ani jednu knihu v cudzom jazyku.  

 

Otázka č. 7 Ktoré aktivity vám na hodinách cudzích jazykov chýbajú? 

 

 

Graf č. 7:  Graf č. 7 znázorňuje, že až 61% študentom chýbajú aktivity zamerané na 

konverzáciu na hodinách cudzích jazykov. 
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4.5 Diskusia  

 

Vyhodnotenie hypotéz  

 

Hypotéza č. 1 „Najväčší problém pri učení cudzieho jazyka robí komunikácia sa nepotvrdila. 

Dôkazom toho je graf č. 1. 

 

Hypotéza č. 2 „Najlepšie študenti ovládajú gramatiku“ sa nepotvrdila. Dôkazom toho je graf 

č. 2. 

 

Hypotéza č. 3 „Myslíme si, že viac ako 50% študentov sa venuje cudziemu jazyku aj vo 

svojom voľnom čase. Dôkazom toho je graf č. 3. 

 

Hypotéza č. 4 „Najčastejšou metódou, ktorou prichádzajú študenti do kontaktu   cudzí jazyk 

je pozeranie filmov alebo počúvaním anglických pesničiek" sa potvrdila. Dôkazom toho je 

graf č. 4. 

 

Hypotéza č. 5 „Slovnú zásobu sa učia  najviac opakovaním slovíčok nahlas a väčšina z nich 

nepoužíva výkladový slovník" sa sčasti potvrdila. Dôkazom toho je graf č. 4 a 5. 

 

Hypotéza č. 6 „Viac ako 50% neprečítalo nikdy ani jednu knihu v cudzom jazyku“ sa 

potvrdila, výsledkom toho je graf č 6. 

 

Hypotéza č. 7 „Študentom chýbajú najviac na hodinách aktivity zamerané na konverzáciu“ sa 

potvrdila. Dôkazom toho je graf č. 7. 
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4.6  Výsledky práce 

 

Myslíme si, že sme ciele našej práce splnili.  

Pomocou dotazníkov sme zistili, aké zručnosti robia študentom problém a aké 

zručnosti ovládajú najlepšie. Ďalej sme zistili ich spôsob učenia sa  a či sa venujú jazyku vo 

svojom voľnom čase. 

Potvrdili sa nám 3 zo 7 skúmaných hypotéz. Až 61 študentov označilo aktivity 

zamerané na komunikáciu na hodinách za nedostačujúce. Myslíme si, že je to spôsobené 

hlavne tým, že na hodinách sa učitelia snažia hlavne oboznámiť študenta s gramatickými 

štruktúrami a novou slovnou zásobou.  Študentom robí najväčší problém gramatika. Pri 

gramatike sa nestačí naučiť gramatické štruktúry, treba ich cítiť, niekedy je ich použitie veľmi 

diskutabilné. Najlepšie im ide slovná zásoba. Na slovnú zásobu nepotrebujú žiadne 

lingvistické predpoklady, študenti sa ich môžu naučiť naspamäť aj bez toho, aby si 

uvedomovali logické spojitosti. Slovnú zásobu ľahko nadobúdajú pomocou sveta médií.  
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5 Overovanie odporúčaných metód 

  

5.1 Materiál a metodika 

 

Výskum sme vykonávali na študentovi – autorovi práce, učiacom sa 3 cudzie jazyky – 

anglický, nemecký, španielsky. Anglický jazyk sa učil v dobe skúšania týchto metód 11. rok, 

nemecký jazyk 6. rok. Ďalej sme niektoré metódy skúšali na 9-ročnom žiakovi učiacom sa 

anglický a španielsky jazyk. Anglický jazyk sa učil v dobe skúšania 4. rok. Treba spomenúť, 

že obidvaja účastníci výskumu žijú od detstva v dvojjazyčnom prostredí a okrem  

materinského jazyka sa na nich hovorí aj po španielsky. Španielsky jazyk sa však nikdy 

neučili pomocou učebníc alebo pomocou kurzov.  

 Odporúčané metódy na učenie sa cudzích jazykov sme skúmali počas jedného 

mesiaca. Skúšali sme ich pred učením sa na písomky alebo iba ako voľnočasové aktivity na 

zlepšenie našich zručností. Metódy sa sústredili na rozvíjanie receptívnych i produktívnych 

zručností. Po odskúšaní metód sme vždy zapísali naše postrehy, dojmy, rýchlosť nadobúdania 

nových vedomostí, vynaloženú námahu a efektívnosť daného spôsobu či aktivity.  

 Ako materiály sme používali učebnice, výkladové slovníky, cudzojazyčné knihy, 

časopisy, filmy, hudbu. Na overovanie komunikačných schopností sme odišli na mesiac do 

cudzej krajiny.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 1: Hodnotiaca tabuľka testovania metód 

  

Vynaložená námaha 
0 - žiadna 
námaha 

1 - malá 
námaha 

2 - 
námaha 

3 - veľká 
námaha    

Rýchlosť nadobúdania 
poznatkov veľmi pomalá pomalá 

stredne 
rýchla rýchla 

veľmi 
rýchla 

Efektívnosť 
0 - žiadna 
efektívnosť 

1  -  malá 
efektívnosť 

2  - 
efektívne 

3 - veľmi 
efektívne   
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5.2.1 Metódy 

 

1. Čítanie v cudzom jazyku  

 

Čítali sme  španielsku knihu s počtom strán 400. Slovnú zásobu z tejto knihy sme sa 

nikdy neučili naspamäť a bola autentickým materiálom zakúpeným priamo v cudzej krajine. 

Slová, ktoré sme nepoznali sme vyhľadali v slovníku a význam sme si napísali na kalendár 

alebo nad konkrétne slovo v knihe. S daným slovom sme sa stretli ešte niekoľkokrát na 

nasledujúcich strán. Slovo sme si zapamätali väčšinou po 3. styku s ním. Zistili sme, že dané 

slovo sa nám postupne zautomatizovalo. Väčšinu z nich si pamätáme dlhodobo. Ďalej sme si 

vypísali niektoré myšlienky do zošita a zapísali si niektoré citáty, ktoré môžeme použiť 

v budúcnosti pri písaní eseje alebo iného písomného dokumentu.  

 Hodnotíme to ako veľmi efektívny, ľahký a príjemný spôsob rozširovania slovnej 

zásoby.Pri čítaní kníh v cudzích jazykoch je veľkou výhodou, že  nová slovná zásoba sa 

nachádza priamo vo vetách a vieme si predstaviť, ako sa používa. Slovo vidíme a môžeme si 

ho vyhľadať v slovníku.  Danú knihu sme si vybrali samy a pri čítaní zápletiek sme sa stretli 

s mnohými vtipnými pasážami.  Námahu sme vynaložili len pri hľadaní slov v slovníku.  

 

 

Tabuľka č. 2: Zhodnotenie metódy čítania v cudzom jazyku  

 

  

Spôsob výučby čítanie kníh 
Nadobúdanie 
zručností 

slovná zásoba, sledovanie gramatických štruktúr, nadobúdanie inšpirácii 
pre písanie 

Vynaložená námaha 1 

Rýchlosť rýchla 

Efektívnosť 3 

Výsledok sl. zásobu si pamätáme a vieme ju používať 
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2. Zautomatizovanie slovnej zásoby pomocou počúvania nahrávok 

 

Slovnú zásobu z časopisov alebo na písomnú prácu sme si nahrali na diktafón.  Slovná 

zásoba obsahovala ťažké aj stredne ťažké slová. Slová sme nahrávali spolu s ukážkovými 

vetami, ktoré sme viackrát opakovali a niektoré slová, ak to bolo potrebné, sme hláskovali.  

Túto metódu sme skúšali na nemeckých  a na anglických slovách. Metóda sa nám ukázala ako 

efektívna pri počúvaní nahrávok viackrát po dobu jedného týždňa. Na rýchle zapamätávanie 

slovnej zásoby zo dňa na deň sa nám osvedčila iba ako dodatok  po učení sa slovnej zásoby 

metódou čítania nahlas. Osvedčila sa nám hlavne na zapamätávanie členov pri nemeckých 

slovách. Výhodou tejto metódy je, že slovnú zásobu môžete počúvať aj pred spaním alebo pri 

cestovaní, cestou do školy. 

 

Tabuľka č. 3: Zhodnotenie metódy učenia sa pomocou počúvanie nahrávky 

 

 

3. Učenie sa slovnej zásoby čítaním slov potichu 

 

Slovnú zásobu sme mali vypísanú na papieri. Učili sme sa ju čítaním potichu. 

Zaznamenali sme úbytok koncentrácie. Nesnažili sme sa rozmýšľať o tom, čo sa učíme. 

Slovnú zásobu sme si nevedeli zapamätať a po 10 minútach učenia sme zistili, že sme sa 

nenaučili iba 8 nových slovíčok zo 42.   

Spôsob výučby učenie sa pomocou nahrávky so sl. zásobou 
Nadobúdanie 
zručností slovná zásoba 
Vynaložená 
námaha 2 

Rýchlosť pomalá 

Efektívnosť 2 

Výsledok pamätáme si lepšie členy v nemčine 
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Tabuľka č. 4: Zhodnotenie metódy učenia sa slovnej zásoby potichu. 

 

4. Výučba pomocou vzorovej vety 

 

Vyznačili sme si slová, ktorým nerozumieme. Tie sme si následne pozreli 

v cudzojazyčnom výkladovom slovníku. Dané slovo sme si spojili s konkrétnou situáciou, 

pasážou v článku alebo ukážkovou vetou vo výkladovom slovníku. Využili sme  pri tom 

logický druh zapamätávania si. K niektorým slovám sme si napísali aj ich tvary v iných 

slovných druhoch.  

Slovnú zásobu sme si zapamätali ľahšie kvôli prepojeniu s ukážkovou vetou. Danú slovnú 

zásobu sme si pamätali oveľa dlhšie ako pri obyčajnom čítaní nahlas alebo potichu. 

Spôsob výučby učenie sa pomocou vzorovej vety so slovom, výkladovým slovníkom 
Nadobúdanie 
zručností slovná zásoba 

Vynaložená námaha 2 

Rýchlosť stredne rýchla 

Efektívnosť 3 

Výsledok pamätáme si slovnú zásobu 
Tabuľka č. 5: Zhodnotenie metódy učenia sa pomocou vzorovej vety 

  

Spôsob výučby učenie sa sl. zásoby čítaním slov potichu 

Nadobúdanie 
zručností slovná zásoba 

Vynaložená 
námaha 0 

Rýchlosť veľmi pomalá 

Efektívnosť 0 

Výsledok sl. zásobu si nepamätáme a rýchlo zabúdame 
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5. Výučba pomocou fingovanej situácie, hudby 

 

Dieťa vo veku 9 rokov sme podrobili skúške. Najväčšou prekážkou pri učení slovnej 

zásoby bola koncentrácia, preto sme vyskúšali spôsob vytvorenia fiktívnej situácie s využitím 

slov vo vetách v konkrétnej situácii. Slová sme použili vo vetách. Osoba využila v rozhovore 

aj cit. Prešli sme teda od slovno-logického zapamätávania cez názorné až k emocionálnemu.  

Pouţitie slov: sure, late, speak, dress, wear 

Fiktívna situácia 

Ţ:Sorry, I am late.  ( povedané s obavami) Can you start?   

druhá osoba neodpovedá 

Ţ:Can you speak English? 

Ţ2:Yes 

Ţ: Are you sure? Today I wear a dress. 

Komplikované slovo bolo v tomto prípade slovo wear. Skúšaný bol povinný si  obliecť šaty 

a povedať Mám na sebe šaty. 

Tento rozhovor sme opakovali dovtedy, kým si to daná osoba nezapamätala.  

Spôsob výučby názorné a emocionálne učenie pomocou fiktívnej scénky 

Nadobúdanie 

zručností sl. zásoba, gramatické štruktúry 

Vynaloţená 

námaha 1 

Rýchlosť rýchlo 

Efektívnosť 3 

Výsledok zábavné, dlhodobé zapamätanie si sl. zásoby 

 

Tabuľka č. 6: Zhodnotenie metódy učenia sa pomocou fiktívnej situácie 
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6. Učenie sa pomocou hudby 

 

Niekoľko obľúbených pesničiek sme si preložili do slovenského jazyka. Vypočuli sme 

si pesničku. Pri ďalšom počutí pesničky sme si pamätali význam slova. A dané slovo si 

pamätáme veľmi dobre. Tento spôsob sa nám veľmi páčil. Vždy, keď sme si nevedeli 

spomenúť na anglické slovo, sme si zaspievali danú slohu pesničky a prišli sme na jeho 

význam veľmi rýchlo. Do styku s hovoreným  cudzím  jazykom  sa   okrem filmov veľmi 

často prichádzame vďaka hudbe. Na trhu sa najviac uplatňujú anglické pesničky, ale môžeme 

sa stretnúť aj s nemeckými, španielskymi pesničkami. Pomocou pesničky si môžeme 

precvičovať aj počúvanie. Vyberieme si ľubovoľnú pesničku, vytlačíme si jej text už s vopred 

vynechanými slovami. Pustíme si ju a snažíme sa zachytiť slová, ktoré chýbajú.  Výber 

pesničky je ľubovoľný, dobré je však vybrať si pesničku, ktorú nemáte až tak opočúvanú.   

 

Tabuľka č. 7: Zhodnotenie metódy učenia sa pomocou hudby 

 

7. Overovanie zlepšenia v cudzom jazyku v autentickom prostredí 

 

Výskumu sme podrobili 9-ročné dievča, ktoré strávilo jeden mesiac v zahraničí. Počas 

celého obdobia sme v 5-dňových intervaloch sledovali pokroky. 

5. deň – dieťa nechápala slangové výrazy danej krajiny a pociťovalo strach z interakcie 

s cudzincom v obchode, reštaurácii.  

10. deň  – Dieťa začalo chytať prízvuk, začalo dávať dôraz, kde počulo, že dávajú ostatní. 

Slovná zásoba sa mu obohatila nielen o bežné slová, ale aj o špecifický slang krajiny.  

Spôsob výučby učenie sa pomocou hudby 

Nadobúdanie 
zručností sl. zásoba, počúvanie 

Vynaložená námaha 0 

Rýchlosť veľmi rýchlo 

Efektívnosť 3 

Výsledok zábavne, rýchle dlhodobé zapamätanie sl. zásoby 
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15. deň – Všímaním biboardov si zapamätalo nové slová. Hraním hier si obohatilo slovnú 

zásobu a bola nútené si ju zautomatizovať okamžite. Pri hre sa naučilo 10 nových slov 

20. deň – Opýtalo sa v obchode na cenu.  

25. deň – Neustále obohacovanie slovnej zásoby 

30. deň – Nesprávny slovosled viet, ktorý používalo predtým, zmizol.  

 

Tabuľka č. 9: Zhodnotenie metódy učenia sa cudzieho jazyka v autentickom prostredí 

  

Spôsob výučby pobyt v cudzej krajine 

Nadobúdanie 
zručností sl. zásoba, komunikácia, počúvanie, gramatické štruktúry 

Vynaložená námaha 0 

Rýchlosť veľmi rýchlo 

Efektívnosť 3 

Výsledok výrazné zlepšenie vo všetkých smeroch 
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5.2  Výsledky výskumu 

 

Za najzábavnejšiu metódu obohacovania slovnej zásoby sme zvolili obohacovanie 

pomocou hudby a kníh. 

Pri učení sa slovnej zásoby do školy sa nám najviac osvedčila metóda čítania textu, 

v ktorom sa dané slovo nachádzalo alebo pomocou vytvorenia vzorovej vety so slovom. 

Taktiež odporúčame používať výkladový slovník. Pre mladších žiakov odporúčame názorný 

alebo emocionálny druh zapamätávania. Za najmenej efektívny spôsob sme zvolili učenie sa 

slovnej zásoby čítaním potichu.  

Priama interakcia s cudzincami v autentickom prostredí sa nám ukázala ako veľmi 

efektívna. Tiež sme zistili, že zručnosti v takomto prostredí sa nadobúdajú oveľa ľahšie ako 

pri učení sa doma alebo v škole.  

 

Najviac nadobudnutých zručností pobyt v cudzej krajine 

Najzábavnejší spôsob obohacovania sl. zásoby pomocou počúvania hudby 

Najefektívnejší spôsob učenia sa sl. zásoby na test pomocou vytvorenia  vzorovej vety 

Najmenej efektívny spôsob učenia sa sl. zásoby na 
test čítaním sl. zásoby potichu 
 

Tabuľka číslo 10: Výsledky výskumu 
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Záver 

 

Bez znalosti aspoň jedného cudzieho jazyka sa v dnešnej dobe už nedá existovať. Je 

mnoho spôsobov vylepšovania svojich zručností v cudzom jazyku. Vďaka niektorým 

spôsobom si slovnú zásobu zapamätáme navždy, niektoré nám ju zaručia iba na krátku dobu. 

Dôležité je nájsť si vlastný spôsob a techniku, ktorá zaručí úspech. Niektorí sú obdarení 

lingvistickými predpokladmi a iní si musia svoju cestu vybojovať tvrdou snahou.  Veľkú 

úlohu pri učení však hrá aj odhodlanie a motivácia.  

Nemali by sme zabúdať na pravidelné opakovanie nadobudnutých poznatkov. 

Jozef Mistrík vo svojej knihe Jazyk a reč píše: „Dôraz pri učení sa cudzieho jazyky sa musí 

položiť na cvičenie, na opakovanie, na automatizovanie toho, čo nám je už dobre známe. 

Jedine opakovanie je matkou múdrosti.“ 

V našom výskume nás príjemne prekvapil  vysoký počet študentov, ktorí sa venujú 

cudziemu jazyku aj vo svojom voľnom čase, a ich záujem naučiť sa aj iné cudzie jazyky. 

Naopak nás mrzí, že okrem využívania médií na nadobúdanie poznatkov, zručností zabúdajú 

na tradičné, efektívne prostriedky zlepšovania sa, ako sú knihy, časopisy, výkladové slovníky. 

Základom dosiahnutia úspechu v cudzom jazyku je nadobúdanie slovnej zásoby. Najväčšou 

chybou každého študenta je, keď sa nesnaží nadobúdať slovnú zásobu aj mimo školského 

prostredia.  

Dúfame, že motivácia bude postupom rokov zrastať a nie klesať, pretože práve to je 

kľúčom k úspechu. 
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Resumé 

 

Cieľom tejto práce bolo vyskúšať a zistiť, ktoré metódy učenie sa cudzích jazykov sú 

účinné. Vedľajším cieľom bolo zistiť, ktoré zručnosti v cudzom jazyku robia študentom 

najväčší problém a ktoré naopak ovládajú, ktoré aktivity im na hodinách cudzích jazykov 

chýbajú. 

Skúšanie jednotlivých metód sme overovali na 10-ročnom a 17-ročnom študentovi. 

Overovali sme ich pri učení sa pred písomkou alebo len ako voľnočasové aktivity. Pri 

prieskume medzi študentami sme rozdali 51 dotazníkov väčšinou v papierovej podobe, ktoré 

sme neskôr vyhodnotili v grafoch. 

Zistili sme, že obohacovať slovnú zásobu si môžeme viacerými spôsobmi a existujú aj 

jednoduchšie a zábavnejšie spôsoby. Svet médií nám tiež poskytuje širokú ponuku možností, 

ako sa vzdelávať a nadobúdať jednotlivé zručnosti. Ďalej sme pomocou dotazníka zistili, že 

študentom robí najväčšie problémy gramatika. Väčšina opýtaných študentov nečíta 

cudzojazyčnú beletriu, ale pozerá cudzojazyčné filmy a hudbu. 

 

The aim of this work was to try and investigate, which methods of learning foreign 

languages are useful. Another aim was to find out, which skill abilities are the most difficult 

and easiest to gain. We wanted to know, which activities are absent during the lessons, too. 

The testing ways were verified by 10 and 17 year old students as the learning methods 

before an exam or as the free time activities to get skills. In survey 51 students were asked 10 

questions about their ways of learning foreign languages. The questionnaires were handed out 

to the students mainly in the paper form that were interpreted in graphs. 

We found out that there are many easy and funny ways how to improve our 

vocabulary. Learning vocabulary by using foreign dictionaries is very effective. The world of 

media also offers a lot of possibilities to learn foreign languages. The most difficult skill 

ability for students is using grammar. On the other hand vocabulary is the easiest skill ability 

to gain. Most students who were asked in the survey do not read books in foreign languages, 

but they watch films and listen to music. 
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Anonymný dotazník 
Stredoškolská odborná činnosť 

 

Téma: Ako sa efektívne učiť cudzie jazyky 

 
Školský rok 2015/2016 

Meno riešiteľa Isabel De Pasquale 

Typ dotazníka polouzavreté, uzavreté otázky 

 

Vašu odpoveď zakrúţkujte. 

 

Vaše pohlavie: Muţ/Ţena 

 

Ako dlho sa učíte cudzí jazyk?  ANJ – 

 NEJ – 

 iné – 

     

1. Čo vám pri učení cudzích jazykov  robí  najväčší problém? 

a) Počúvanie 

b) Komunikácia 

c) Slovná zásoba  

d) Gramatika 

e) Písanie 

 

2. Čo vám naopak ide najlepšie? 

a) Počúvanie 

b) Komunikácia 

c) Slovná zásoba  

d) Gramatika 

e) Písanie 

 

3. Koľko cudzích jazykov sa učíte? 

a) 2 

b) 3 

c) viac ako 3 

 

4. Venujete sa učeniu cudzích jazykov, aj vo svojom voľnom čase, ak áno ako? 

a) ÁNO – 

b) NIE 

 

5. Akou formou sa učíte slovnú zásobu najčastejšie? 

a) opakovaním  nahlas naspamäť 

b) čítaním textu, v ktorom sa vyskytovalo dané slovíčko alebo pomocou vytvorením 

vzorovej vety so slovíčkom 

c) počúvaním z nahrávky, ktorú si  vopred zhotovíte  

d) písaním slovíčok na papier alebo iné viditeľné miesta 

iné:  



28 

 

 

6. Pouţívate pri učení cudzojazyčné výkladové slovníky alebo učebnice na 

precvičovanie gramatiky? 

a) ÁNO 

b) NIE 

 

7. Koľko kníh v cudzom jazyku ste uţ prečítali? 

a) menej ako 10 

b) viac ako 10 

c) žiadnu 

 

 

8. Kde okrem školy prichádzate najčastejšie do kontaktu s cudzím jazykom? 

a) filmy v cudzom jazyku 

b) hudba 

c) internetové články, knihy 

d) chatovanie, pri rozhovoroch s cudzincami 

 

 

9. Ktoré aktivity vám na hodinách cudzích jazykov chýbajú? 

a) aktivity zamerané na konverzáciu 

b) aktivity zamerané na počúvanie 

c) aktivity zamerané na písanie 

d) aktivity zamerané  na precvičovanie gramatiky, slovnej zásoby 

 

 

10. Chceli by ste sa v budúcnosti naučiť ešte nejaký cudzí jazyk? 

a) ÁNO 

b) NIE 

 


