
 

 

Chci rozumět mluvené angličtině 

Možná to znáte. Vaše dcera se učí z učebnice angličtiny pro úroveň elementary 

nebo pre-intermediate, přesto na svém notebooku soustavně sleduje dětská videa, 

animované filmy, později TV seriály v originále bez titulků. Vy už jste dávno dosáhli 

úrovně intermediate, a když jí chvíli koukáte přes rameno, rozumíte každému pátému 

slovu a dohromady vám to nedává smysl. 

Chcete to změnit? Udělejte to jako ona, ale ne tak docela. (Vaše dítě totiž z videa 

kromě angličtiny čerpá mnoho dalších informací, takže mu moc nevadí, že rozumí 

ještě méně, než vy, a že v angličtině se zlepšuje jen nepřímo).  

 

Níže popsaný rámcový postup je jen jeden z možných. Je vhodný pro 

studenty/uživatele angličtiny od úrovně mírně pokročilí (pre-intermediate, A2), do 

úrovně pokročilí (advanced, B2). Nemusí vám zcela vyhovovat, ale získáte z něj 

představu, jak na to.  

TIP: Dřív, než se pustíte do samostatné práce s celými filmy, vyzkoušejte program 

CinemaLingua. S jeho pomocí se zlepšíte natolik, že pro Vás samostatná práce s filmy bude o 

hodně snadnější. 

 

Základní pravidlo 

Cílem není naučit se něco nového, např. nová slovíčka a fráze, ale zlepšit schopnost 

porozumět mluvenému obsahu tak, jak byste mu rozuměli v psané podobě. A to i 

v případě, že obsahuje i výrazy, které ještě neznáte. (V reálné komunikaci v cizím 

jazyce prakticky nikdy nerozumíte všem výrazům, přesto pochopíte podstatu 

sdělení). 

 

Krok 1.  

Vyberte si svůj oblíbený film 

Vhodné jsou například romantické komedie typu Bridget Jones´s Diary, You´ve Got 

Mail (Láska přes internet), Notting Hill, nebo krimi/drama jako Catch Me If You Can 

(Chyť mě, když to dokážeš).  Vhodné tituly najdete i mezi jinými žánry, ale asi tušíte, 

že například akční filmy nebudou to pravé. 

Filmy americké produkce jsou pro začátek vhodnější než TV seriály nebo britské filmy, 

které jsou na porozumění zpravidla náročnější.  
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Krok 2. 

Začněte s procvičováním porozumění mluvenému slovu 

 Film si pusťte zcela bez titulků. Proč? Protože jakmile si zobrazíte anglické 

titulky, přestanete poslouchat a začnete číst. Porozumění psanému textu ale 

nemusíte procvičovat na titulcích, na to jsou vhodnější souvislé psané texty. 

 Nebojte se přejít pasáže, které jsou na porozumění hodně náročné, a nejsou 

příliš důležité pro pochopení děje, aniž byste jim dostatečně porozuměli. 

Klidně se zaměřte jen na to, co vás ve filmu nejvíc zajímá. 

 Každou pasáž s důležitým dialogem přehrávejte, dokud se nezačnete ztrácet. 

Pak přehrávání zastavte. Může to být klidně po 15 vteřinách. V optimálním 

případě je to po 40 vteřinách - 2 minutách.  

 Vraťte se zpátky na začátek pasáže a přehrajte ji znovu. Snažte se rozpoznat 

jednotlivá slova. Pasáž si přehrávejte opakovaně, dokud cítíte, že do obsahu 

pronikáte. Třeba desetkrát. Když se vám podaří po opakovaném přehrávání 

porozumět tomu podstatnému v přehrávané pasáži, pokračujte dál stejným 

způsobem. Nesnažte se porozumět každému slovu, stačí, když pochopíte 

pointu a zvládáte sledovat děj. Když pasáži neporozumíte ani trochu, zobrazte 

si anglické titulky. Neznámá slova případně vyhledejte v online výkladovém 

slovníku, (například MacMillan Dictionary).  

 Až dospějete ke konci uceleného dialogu či scény, přehrajte si ho celý znovu. 

Rozumíte podstatnému obsahu? Dává to smysl? Skvěle! Vaše schopnost 

rozumět mluvenému projevu v reálných situacích se o krok zlepšila. Až tímto 

způsobem porozumíte pěti svým oblíbeným filmům, zaznamenáte výrazné 

zlepšení v porozumění mluvenému projevu v rozličných reálných situacích. 

 

Rada na závěr 

Užívejte si to, bavte se při tom! Nořit se do cizího jazyka = kultury, životního stylu 

postav a popisovaného prostředí prostřednictvím filmu je opravdu zábava. Sledovat 

opakovaně skvěle zahrané scény rozhodně není otravné, naopak – stále objevujete 

nové a nové zajímavé detaily. Porozumět brilantně zrežírovaným scénám a jejich 

vtipným pointám v originále je opravdová rozkoš. 

 

Procvičování poslechu pomocí filmu vyžaduje velkou vytrvalost. Výše zmíněný program 

CinemaLingua Vám studium výrazně ulehčí. 

 

Petr Tyc 
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