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Úvod 

 

     Výuka cizích jazyků je v současné době samozřejmou součástí vzdělávacího procesu. Děti 

si základy cizího jazyka osvojují často již v průběhu předškolního vzdělávání v mateřinkách a 

dále v něm pokračují na základní škole, kde jim obvykle s příchodem na druhý stupeň přibývá 

další cizí jazyk. 

     Pracuji jako učitelka na druhém stupni základní školy a vyučuji oba předměty, které se 

staly v mé diplomové práci předmětem zkoumání. Téma „Analýza příčin rozdílného přístupu 

k německému a anglickému jazyku u žáků ZŠ“ jsem si zvolila z důvodu osobních zkušeností 

s postoji žáků, rodičů i učitelů k jednotlivým jazykům, které se na naší škole vyučují.  

     První část diplomové práce je teoretická. Věnuje se předpokládaným zdrojům odlišných 

preferencí jednoho či druhého jazyka. Za tímto účelem jsou oba jazyky srovnány co do 

náročnosti jejich gramatické struktury, jsou popsány psychologické aspekty problematiky 

učení se jazykům, nahlédneme také na stále častěji diskutovanou motivaci žáků k učení a 

v poslední kapitole teoretické části se budeme zabývat mimo jiné cíli a pojetím Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti jazykového vyučování.   

     Druhá část této diplomové práce má praktický charakter. Jejím cílem bude zmapovat 

pomocí dotazníkového šetření zdroje odlišného přístupu žáků k německému a anglickému 

jazyku a pomocí statistických výpočtů posoudit, zda jedním ze zdrojů preferencí jazyka může 

být i signifikantně příznivější hodnocení v jednom z předmětů.  

     V závěru práce budou výsledky výzkumu interpretovány a případně budou předloženy 

návrhy na zlepšení aktuálního stavu. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 Charakteristika německého a anglického jazyka 

1.1 Jazyk, řeč a myšlení  

     Za účelem charakteristiky německého a anglického jazyka nejdříve objasníme základní 

pojmy, kterými jsou jazyk, řeč a myšlení. 

     Základní pojmy: jazyk a řeč 

     Jazyk můžeme chápat jako „systém znaků (symbolů), který má svou gramatickou stavbu, 

jejíž součástí je především syntax, tj. zákonitosti tvorby gramaticky správných vět. Verbální 

znaky (symboly, pojmy) tvoří jazykovou slovní zásobu.“ (Plháková, 2005, str. 307) 

     Jazyk lze považovat za verbální formu řeči, která má obvykle souvislost s určitou národní 

příslušností a kterou obvykle užívá určitá sociálně žijící skupina lidí. 

     Řeč je „individuální mentální aktivita, při níž jedinec užívá jazyk především ke komunikaci 

a myšlení.“ (Plháková, 2005, str. 307). Řeč je považována za nástroj myšlení, neboť operuje 

s pojmy. 

     Jazyk prochází v průběhu času změnami způsobenými vývojem. Původně měl pouze 

formu mluvenou, později i psanou. Vynález písma lze právem považovat za mezník 

v dějinách lidstva. Základním jazykovým znakem je slovo, které má v současné době již dvě 

podoby tak, jako i mince má dvě strany. Jednou stranou téže mince je tedy význam slova, 

druhou stranou téže mince je jeho zvuková či psaná podoba. Psaná forma slova může mít 

různé podoby. Příkladem mohou být např. egyptské hieroglyfy, uzlové písmo Inků nazývané 

kipu nebo v našich zeměpisných šířkách běžně používaná latinka. 

     Řeč jako duševní aktivitu člověka zkoumá psycholingvistika, která je jedním z relativně 

mladých odvětví psychologie. Psycholingvistika využívá poznatků z lingvistiky, vývojové 

psychologie, sociální psychologie atd. 

     Studiem jazyka se zabývá věda, kterou nazýváme lingvistika. Zkoumá jeho strukturu a 

slovní zásobu. Pro pochopení toho, jakým způsobem si osvojujeme jazyk a učíme se 

pravidlům jeho používání, je klíčová teorie N. Chomskyho. Tato teorie tvrdí, že se jedinec učí 
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systému pravidel pro generování nekonečného množství vět, na jehož základě je pak schopen 

kreativně vytvářet jazyková sdělení. Řečová kompetence se utváří po zvládnutí systému 

pravidel tvorby vět. 

     Jinou úrovní jazyka je jeho lexikon – slovník zahrnující všechna slova užívaná v daném 

jazyce.  

     Jako základní stavební prvky věty chápeme obvykle dvojici podmět a přísudek. Podmět 

nám dává informaci o činiteli děje a přísudek o ději samotném. Tyto dvě základní významové 

složky sdělení mohou být dále rozvíjeny o nejrůznější doplňující informace, týkající se 

vlastností, místa, času atd. Hovoříme o dalších větných členech: předmětu, přívlastku, 

příslovečném určení aj. Podle toho, co které slovo označuje, dělíme slova jako základní 

lexikální jednotky do různých slovních druhů (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, 

…). Každé takové slovo obsahuje dle Chomského fonetickou, syntaktickou a sémanticku 

komponentu. 

     V současné době existuje celosvětově přibližně 7000 živých jazyků. Kromě několika 

umělých jazyků, které byly vytvořeny z různých důvodů a používají je pouze omezené 

skupiny lidí (esperanto, interlingua), řadíme všechny ostatní mezi jazyky přirozené. Podle 

příbuznosti třídíme přirozené jazyky do jazykových skupin (rodin). V Evropě jednoznačně 

převažují jazyky indoevropské, které dále dělíme např. na jazyky keltské (velština, irština), 

germánské (němčina, angličtina, švédština), románské (francouzština, italština), slovanské 

(čeština, ruština) atd. Každý jazyk se vyvíjí samostatně a vykazuje často velmi mnoho variet. 

Například německý jazyk, kterým se hovoří ve Švýcarsku, vykazuje tolik rozdílných nářečí, 

že například němčina v kantonu Basel je zřetelně odlišná v Basileji-městě a v Basileji-

venkově. Pro srovnání: v našich podmínkách je téměř nepředstavitelné, že by Plzeňan odlišil 

občana Rokycan jen podle dialektu. Tyto místní švýcarské varianty německého jazyka jsou 

jen stěží srozumitelné Němcům žijícím v Sasku nebo Rakušanům z okolí Vídně, což platí 

samozřejmě i obráceně. 

     Uvádíme univerzální společné vlastnosti přirozených jazyků, které popisuje Plháková 

(2005, str. 306): 

● Dynamika   

     Všechny přirozené jazyky se v důsledku různých vlivů nepřetržitě vyvíjejí. Slovní zásoba 

se mění, významy slov se posunují a přibývají nové pojmy. Významnou roli v tomto procesu 
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hraje globalizace. Některá slova masivně pronikají do slovní zásoby různých jazyků a jsou 

v nich zcela běžně používána, jako by byla jejich původní součástí (např. internacionalismy, 

anglikanismy).  

● Struktura 

     Každý jazyk má svou strukturu neboli systém, podle kterého jsou jednotlivé pojmy řazeny 

do smysluplných celků. Má-li být takové sdělení srozumitelné, musí obě vzájemně 

komunikující strany tento systém dodržovat. Jedinec, který si osvojuje základy cizího jazyka 

na základní škole a dostane se do komunikační situace v zemi, kde se hovoří pouze tímto 

jazykem, vyřeší úspěšně situaci většinou pouze v případě, že bude schopen správně sestavit 

sdělení dle mluvnických pravidel daného jazyka.  

 ● Produktivita 

     Kombinace různých složek jazyka umožňuje vyjadřovat i velmi složitá sdělení. Za 

předpokladu odpovídající jazykové úrovně dokáže každý mluvčí v příslušném jazyce podle 

jeho pravidel vytvořit i odlišná sdělení než ta, která kdy dříve slyšel. 

● Arbitrárnost 

     Kromě některých zvukomalebných slov, jako např. „Kuckucksuhr“ – kukačkové hodiny, je 

význam ostatních slov bez přímého vztahu k jejich zvukové podobě. Jednotlivá slova lze 

překládat do jiných jazyků, ovšem ne vždy má druhý jazyk k dispozici výraz významově 

zcela stejný. Překladatelé se často setkávají s jemným posunem významu, či nutností změnit 

strukturu sdělení k dosažení totožného významu věty. 

     Základní pojmy: jazyk a myšlení 

     Pojem myšlení není v literatuře chápán vždy zcela jednotně. Plháková (2005, str. 262) 

definuje myšlení jako „proces zpracování a využívání informací“.  

     Nakonečný (1997, str. 115) uvádí následující definici R. N. Habera a A. H. Frieda, kteří 

popisují myšlení jako „proces, ve kterém manipulujeme reprezentacemi světa, tyto 

reprezentace jsou symboly, které lze opět chápat jako stimuly, které zastupují objekty a jejich 

třídy, jejich systém reprezentuje jazyk.“  

     Prostřednictvím jazyka je možné kódovat různé významy, dále je předávat a pohybovat se 

nejen ve věcných, ale i v abstraktních oblastech.  
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     Sapir-Whorfova hypotéza  

     Průcha (2004) zmiňuje hypotézu tzv. jazykové relativity, kterou vyslovil americký vědec, 

lingvista a antropolog E. Sapir a jeho žák B. L. Whorf. Jazyk je dle této teorie vnímán jako 

společenský výtvor reflektující realitu, jehož prostřednictvím příslušníci určité skupiny tuto 

realitu vnímají. Realita je tedy vestavěna do jazykových struktur a ovlivňuje způsob vnímání 

a chápání světa. V těchto strukturách jedinec dále uvažuje, což ovlivňuje jeho myšlení.  

     Jako příklad lze uvést rozdíly ve vnímání polohy v českém a německém jazyce u 

následující věty: 

„Sejdeme se u pošty.“ 

     Mluvčí používající češtinu použije předložku u, kterou vyjádří, že se setkání uskuteční 

v blízkosti pošty. Tato předložka neobsahuje žádnou další informaci o poloze objektu nebo 

osob, které se mají setkat. 

     Mluvčí používající německý jazyk použije předložku an, kterou vyjádří, že se setkání má 

uskutečnit přímo v těsné blízkosti budovy pošty. Předložka obsahuje další doplňkovou 

informaci, že budova je oproti stojícímu jedinci ve svislé poloze.  

     Z tohoto příkladu je zřejmé, že německý jazyk má tendenci jiným způsobem specifikovat 

polohu objektu vzhledem k dalšímu objektu v prostoru, protože vnímá i další aspekty reality, 

které v češtině vůbec nejsou zohledněny. Lze tedy usuzovat, že jedinec vnímá svět právě tak, 

jak bylo v nejútlejším dětství prostřednictvím jazyka „naformátováno“ jeho myšlení. 

Struktura jazyka totiž umožňuje pouze určitý výběr předem daných interpretací. 

     Příslušníci indoevropské jazykové rodiny mají tendenci řídit se při komunikaci zejména 

kategoriemi prostoru a času. Čas je vnímán v rovině budoucnosti, současnosti a minulosti. 

Používají se různé druhy slov. Ta lze dělit na substantiva, adjektiva, slovesa atd., protože 

Evropané kategorizují reálný svět na předměty, stavy, činnosti atd. 

     Tento model ovšem nelze použít u všech jazykových rodin, protože každý jazyk 

dokumentuje duševní vývoj národa, ve kterém vznikl a vyvíjel se. Různé aspekty reality, které 

vnímá jako důležité Evropan, mohou být pro příslušníka národa žijícího ve zcela jiné části 

světa a ve zcela odlišných podmínkách natolik nedůležité, že pro ně nebyl vytvořen žádný 

jazykový význam. 
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1.2 Přehled mluvnice německého jazyka 

     Rozsah popisu mluvnice zúžíme na objem učiva základní školy. Jako podklad pro 

vymezení rozsahu a obsahu učiva byly použity učebnice Deutsch mit Max - díl 1 a 2, Spaβ 

mit Max – díl 1 a 2 a německo-český a česko-německý slovník FIN. 

Podstatná jména 

     V němčině se všechna podstatná jména píší s velkým počátečním písmenem. 

     Před podstatným jménem stojí v němčině vždy člen, který určuje rod, číslo a pád. 

Používají se dva typy členů: určitý a neurčitý. Člen se obvykle nepřekládá, významově mu 

odpovídá ten, ta, to (čl. urč.) nebo jeden/nějaký, jedna/nějaká a jedno/nějaké (čl. neurč.). 

     U podstatných jmen určujeme několik mluvnických kategorií: 

Pád Němčina vytváří celkem čtyři pády, ke změně pádu dochází změnou členu, případně 

přidáním koncovky k podstatnému jménu 

Číslo  Němčina vytváří číslo jednotné a číslo množné. Číslo množné je pro všechny rody 

shodné (člen). Tvar podstatného jména v množném čísle je však tvořen různě, a je proto nutné 

se ho naučit u každého jednotlivého slovíčka spolu se slovíčkem samotným. 

Rod Němčina vytváří tři rody podstatných jmen: mužský, ženský a střední, stejně jako 

čeština. Rod podstatného jména je vyjádřen členem, který se žák musí naučit spolu se 

slovíčkem.  

Skloňování U mužského rodu existují dva typy deklinace, tzv. „silné“ a „slabé“ skloňování. 

Jeden typ pro ženský rod a jeden typ pro rod střední. Také v množném čísle je podstatné 

jméno skloňováno jedním typem deklinace. Podstatná jména se tedy ve větě mohou 

vyskytnout v následujících variantách: 

Tabulka 1 – podstatná jména, číslo jednotné 

 Mužský rod (silné skl.) Mužský rod (slabé skl.) Ženský rod Střední rod 

1.p. ein / der Mann ein / der Kollege eine / die Frau ein / das Kind 

2.p. eines / des Mannes eines / des Kollegen einer / der Frau eines / des Kindes 

3.p. einem / dem Mann einem / dem Kollegen einer / der Frau einem / dem Kind 

4.p. einen / den Mann einen / den Kollegen eine / die Frau ein / das Kind 
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Tabulka 2 – podstatná jména, číslo množné 

 Množné číslo 

1.p. - / die Leute 

2.p. - / der Leute 

3.p. - / den Leuten 

4.p. - / die Leute 

 

     Žák si tedy musí zapamatovat 40 různých forem, které může skloňované podstatné jméno 

nabývat. 

     I zde existují výjimky – podstatná jména skloňovaná nepravidelně (např. das Herz). Je jich 

ale pouze několik a vzhledem k cíli výzkumu nehrají významnou roli. 

Přídavná jména 

     Přídavné jméno v přívlastku, stojící před podstatným jménem, přebírá koncovky podle 

pádu, rodu a čísla daného podstatného jména i podle toho, zda před ním stojí člen určitý, 

neurčitý či je podstatné jméno zcela bez členu (např. u potravin).  

     V případě, že se místo členu před přídavným jménem objeví alle, beide, keine, má 

přídavné jméno koncovky jako po členu určitém (slabé koncovky), po einige, viele, andere, 

mehrere atd. a číslovkách má přídavné jméno silné koncovky. 

     Přídavné jméno existuje tedy ve větě v následujících formách: 

Tabulka 3 – přídavné jméno po členu neurčitém 

 Mužský rod  Ženský rod Střední rod 

1.p. Ein schöner Mann eine schöne Frau ein schönes Kind 

2.p. eines schönen Mannes einer schönen Frau eines schönen Kindes 

3.p. einem schönen Mann einer schönen Frau einem schönen Kind 

4.p. Einen schönen Mann eine schöne Frau ein schönes Kind 

 

 

 



13 
 

Tabulka 4 – přídavné jméno po členu určitém 

 Mužský rod  Ženský rod Střední rod Množné číslo 

1.p. der schöne Mann die schöne Frau das schöne Kind die schönen Leute 

2.p. des schönen Mannes der schönen Frau des schönen Kindes der schönen Leute 

3.p. dem schönen Mann der schönen Frau dem schönen Kind den schönen Leuten 

4.p. den schönen Mann die schöne Frau das schöne Kind die schönen Leute 

 

Tabulka 5 – přídavné jméno bez členu 

 Mužský rod  Ženský rod Střední rod Množné číslo 

1.p. frischer Schinken frische Butter helles Bier schöne Leute 

2.p. frischen Schinkens frischer Butter hellen Bieres schöner Leute 

3.p. frischem Schinken frischer Butter hellem Bier schönen Leuten 

4.p. frischen Schinken frische Butter helles Bier schöne Leute 

 

     V němčině existuje v závislosti na rodu, pádě, čísle a členu 44 různých variant 

přívlastkového přídavného jména, které si žák na základní škole osvojuje.  

     Mluvnice zpodstatnělých přídavných jmen a příčestí je v učebnicích pro ZŠ uváděna pouze 

okrajově nebo vůbec, není tedy potřeba se jí podrobněji zabývat. 

     Němčina tvoří celkem tři stupně přídavného jména. Ve druhém stupni přidáním koncovky 

evtl. ještě přehlásky, ve třetím stupni přidáním členu určitého, koncovky a evtl. přehlásky. 

Tabulka 6 – stupňování přídavného jména 

I. stupeň II. stupeň III. stupeň 

 

klein 

lang 

 

kleiner 

länger 

der, die, das   

kleinste 

längste 

 

 

     Existuje i několik nepravidelně stupňovaných přídavných jmen, z nichž je v učebnicích NJ 

pro ZŠ uváděno obvykle pouze „gut“, „hoch“ nebo „nahe“. Tato přídavná jména jsou často 
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v různých stupních předkládána jako samostatná slovíčka v přehledech slovní zásoby 

k jednotlivým lekcím. 

Zájmena 

     Na základní škole si žák osvojuje osobní zájmena v 1., 3. a 4. pádě. 

Tabulka 7 – osobní zájmena 

 já ty on ona ono my vy oni vykání 

1.p. ich du er sie es wir ihr sie Sie 

3.p. mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen 

4.p. mich dich ihn sie es uns euch sie Sie 

 

Tabulka 8 - zájmena přivlastňovací 

 můj tvůj jeho její jeho náš váš jejich Váš 

1.p., jedn. číslo, 

rod muž. a stř. 

mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr 

1.p., jedn. číslo, 

rod žen. a mn. č. 

meine deine seine ihre seine unsere euere ihre Ihre 

 

     Přivlastňovací zájmena se stejně jako zájmena ukazovací a tázací skloňují do všech čtyř 

pádů a mají stejné koncovky jako člen neurčitý.  

     Tabulka 9 - zájmena vztažná 

 Mužský rod  

(který, jenž) 

Ženský rod  

(která, jenž) 

Střední rod  

(které, jenž) 

Množné číslo (např. kteří, 

jenž - všechny tři rody) 

1.p. der die das die 

2.p. dessen deren dessen deren 

3.p. dem der dem denen 

4.p. den die das die 

 

     Vztažná zájmena, která uvozují větu vedlejší, mění slovosled této věty. 
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     Zvratná zájmena jsou součástí slovesa a v jednotlivých osobách se skloňují takto: 

Tabulka 10 – zájmena zvratná 

 se si 

1.os.j.č. mich mir 

2.os.j.č. dich dir 

3.os.j.č. sich sich 

1.os.mn.č. uns uns 

2.os.mn.č. euch euch 

3.os.mn.č. sich sich 

 

Číslovky 

     Žáci se učí základní číslovky od nuly do jednoho milionu. 

     Číslovky 0-12 se žáci učí jako samostatná slovíčka v některé z úvodních lekcí a postupně 

následují další číslovky, které se tvoří podle určitých pravidel.  

     Řadové číslovky mají vždy člen a příponu –te (do devatenácti) nebo –ste (od dvaceti výše). 

Slovesa 

     Sloveso je v německé větě považováno za základní jednotku. Na ní jsou závislé všechny 

ostatní větné členy, dokonce i podmět, který je v české větě stavěn na roveň přísudku. 

     Německá slovesa dělíme do několika skupin: 

a) pomocná 

b) pravidelná 

c) nepravidelná 

d) modální (způsobová) 

 

     V rámci základní školy se žáci učí časovat slovesa v činném rodě ve všech osobách 

v jednotném i množném čísle, v čase přítomném, préteritu (1. minulý čas) a perfektu (2. 

minulý čas). Ostatním slovesným časům nebývá věnována větší pozornost. Trpný rod, pokud 

je zmíněn, je probírán také jen z menší části, např. jen v určitých častěji používaných slovních 

spojeních. 
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     Pravidelná slovesa jsou nejpočetnější skupinou sloves. V přítomném čase přibírá slovesný 

kmen různé koncovky podle osoby a čísla. V préteritu se mezi slovesný kmen a koncovku 

vsouvá –t-. Perfektum se tvoří pomocí slovesa haben (výjimečně sein jedná-li se o sloveso 

pohybové nebo označující změnu stavu) a příčestí minulého. 

Tabulka 11 – pravidelná slovesa 

  machen 

infinitiv přítomný 

machten 

infinitiv préterita 

haben gemacht 

infinitiv perfekta 

1.os. jedn. č. já  mache machte habe gemacht 

2.os. jedn. č. ty  machst machtest hast gemacht 

3.os. jedn. č. on, ona, ono  macht machte hat gemacht 

1.os. mn. č. my  machen machten haben gemacht 

2.os. mn. č. vy  macht machtet habt gemacht 

3.os. mn. č. oni, vykání  machen machten haben gemacht 

 

     Pokud sloveso nemá ve tvaru infinitivu přítomného předponu, přibírá v příčestí minulém 

předponu ge-. Má-li v inf. přít. předponu neodlučitelnou, zůstává tato i ve tvaru příčestí 

minulého. Má-li předponu odlučitelnou, vkládá se ge- mezi předponu a slovesný kmen. 

Končí-li slovesou koncovkou –ieren, příčestí minulé je bez předpony ge-. 

     Nepravidelná slovesa vykazují v některých případech nepravidelnou změnu samohlásky 

ve slovesném kmeni již v přítomném čase, základní tvar perfekta i préterita se žáci učí 

zpaměti a dále s nimi pracují (skloňují).  

Tabulka 12 – nepravidelná slovesa 

  nehmen 

infinitiv přítomný 

nahmen 

infinitiv préterita 

haben genommen 

infinitiv perfekta 

1.os. jedn. č. já  nehme nahm habe genommen 

2.os. jedn. č. ty  nimmst nahmst hast genommen 

3.os. jedn. č. on, ona, ono  nimmt nahm hat genommen 

1.os. mn. č. my  nehmen nahmen haben genommen 

2.os. mn. č. vy  nehmt nahmt habt genommen 

3.os. mn. č. oni, vykání  nehmen nahmen haben genommen 
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     Pokud sloveso nemá ve tvaru infinitivu přítomného předponu, přibírá v příčestí minulém 

předponu ge-. Má-li v inf. přít. předponu neodlučitelnou, zůstává tato i ve tvaru příčestí 

minulého. Má-li předponu odlučitelnou, vkládá se ge- mezi předponu a slovesný kmen. 

     Modální slovesa jsou v přítomném čase časována rovněž nepravidelně, z minulých časů je 

žákům předkládáno pouze préteritum, které se převážně používá i v praxi.  

Tabulka 13 – modální slovesa 

Přítomný čas dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen 

1.os. jedn. č. darf kann mag muss soll will weiss 

2.os. jedn. č. darfst kannst magst musst sollst willst weisst 

3.os. jedn. č. darf kann mag muss soll will weiss 

1.os. mn. č. dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen 

2.os. mn. č. dürft könnt mögt müsst sollt wollt wisst 

3.os. mn. č. dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen 

Préteritum durften konnten mochten mussten sollten wollten wussten 

1.os. jedn. č. durfte konnte mochte musste sollte wollte wusste 

2.os. jedn. č. durftest konntest mochtest musstest solltest wolltest wusstest 

3.os. jedn. č. durfte konnte mochte musste sollte wollte wusste 

1.os. mn. č. durften konnten mochten mussten sollten wollten wussten 

2.os. mn. č. durftet konntet mochtet musstet solltet wolltet wusstet 

3.os. mn. č. durften konnten mochten mussten sollten wollten wussten 

 

     Pomocná slovesa jsou celkem tři, první dvě (sein, haben) se vyučují již v úvodních 

lekcích, třetí sloveso (werden) je obvykle předkládáno pouze v ustálených slovních spojeních. 

Všechna pomocná slovesa se časují nepravidelně a nepravidelně tvoří i oba minulé časy, 

z nichž je žákům předkládáno obvykle pouze préteritum.  
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Tabulka 14 – pomocná slovesa 

  sein 

inf. přítomný 

waren 

inf. préterita 

haben 

inf. přítomný 

hatten 

inf. préterita 

1.os. jedn. č. já  bin war habe hatte 

2.os. jedn. č. ty  bist warst hast hattest 

3.os. jedn. č. on, ona, 

ono  

ist wart hat hatte 

1.os. mn. č. my  nehmen waren haben hatten 

2.os. mn. č. vy  nehmt wart habt hattet 

3.os. mn. č. oni, vykání  nehmen waren haben hatten 

 

Příslovce 

     Němčina tvoří celkem tři stupně příslovcí. Ve druhém stupni přidáním koncovky evtl. ještě 

přehlásky, ve třetím stupni přidáním „am“, koncovky a evtl. přehlásky. 

Tabulka 15 – stupňování příslovcí 

I. stupeň II. stupeň III. stupeň 

 

schnell 

kurz 

 

schneller 

kürzer 

 

am schnellsten    

am kürzesten 

 

 

     Existuje i několik nepravidelně stupňovaných příslovcí, z nichž je v učebnicích NJ pro ZŠ 

uváděno obvykle pouze „gut“, „gern“ nebo „viel“. Tato přídavná jména jsou často v různých 

stupních předkládána jako samostatná slovíčka v přehledech slovní zásoby k jednotlivým 

lekcím. Tvar příslovcí často splývá s tvarem přídavného jména. 

Předložky 

     V rozsahu základní školy si žáci osvojují následující skupiny předložek: 

a) Předložky se 3. pádem (aus, bei, mit, nach, von, zu, gegenüber, seit) 

b) Předložky se 4. pádem (durch, für, gegen, ohne, um) 

c) Předložky se 3. a 4. pádem (in, an, auf, hinter, vor, zwischen, neben, unter, über) 
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     Po předložce následuje obvykle zájmeno nebo podstatné jméno se členem ve správném 

pádě. 

Spojky 

     V učebnicích pro žáky základních škol jsou uváděny zejména spojky souřadící, které 

nemají vliv na slovosled věty, kterou uvozují. 

     Setkáme se ovšem i se spojkami deshalb a sonst, které způsobí změnu pozice podmětu a 

přísudku (vzájemná výměna). 

     Ze spojek podřadících, které uvozují větu vedlejší a významným způsobem mění slovosled 

této věty, jsou žákům předkládány obvykle pouze některé, jako např. dass – že, aby, wenn – 

když. 

Slovosled ve větě hlavní 

Věta oznamovací 

a) podmět    časované sloveso    ostatní větné členy    infinitiv význam. slovesa/příčestí min. 

b) přísl. určení   časované sloveso   podmět    ost. větné členy    infinitiv výz. sl./příčestí min. 

Věta tázací 

a) časované sloveso   podmět    ostatní větné členy    infinitiv význam. slovesa/příčestí min. 

b) tázací slovo   časované sloveso    

Slovosled ve větě vedlejší 

uvozující slovo  podmět   ost. větné členy   infinitiv výz. sl./příčestí min.     časované sloveso    

 

1.2 Přehled mluvnice anglického jazyka 

     Také v případě popisu jazykové struktury anglického jazyka se budeme opírat o rozsah 

učiva na základní škole. Jako podklad pro vymezení rozsahu a obsahu učiva byly použity 

učebnice anglického jazyka Project - díl 1 až 4 a anglicko-český a česko-anglický slovník 

FIN. 
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Podstatná jména 

     V angličtině se všechna podstatná jména píší jako všechny ostatní slovní druhy s malým 

písmenem. 

    Před podstatným jménem stojí v angličtině obvykle člen. Používají se dva typy členů: 

určitý (the) a neurčitý (a/an), které jsou pro všechna podstatná jména stejné. Člen většinou 

není potřeba překládat, významově mu odpovídá ten, ta, to (čl. urč.) nebo jeden/nějaký, 

jedna/nějaká a jedno/nějaké (čl. neurč.). 

     U podstatných jmen určujeme v češtině i němčině několik mluvnických kategorií, 

angličtina jich větší část postrádá: 

Pád Anglický jazyk v podstatě postrádá pády. Podstatné jméno se tedy ve větě nijak 

nemění, zůstává stále v tomtéž tvaru.  

Číslo  Angličtina vytváří číslo jednotné a číslo množné, a to u všech substantiv stejně. Tvar 

podstatného jména v množném čísle je tvořen koncovkou –s, která se přidává k původnímu 

tvaru podstatného jména. Výjimku tvoří podstatná jména končící na –y,  (hobby), ke kterým 

se v množném čísle přidává koncovka –ies (hobbies). Tvar slova v množném čísle tedy není 

nutné se učit nazpaměť. 

Rod Angličtina nijak nespecifikuje rody podstatných jmen. Žák se je tedy nemusí učit. 

Skloňování Vzhledem k tomu, že anglický jazyk nemá rody podstatných jmen a netvoří 

jednotlivé pády, deklinace podstatných jmen tak, jak ji známe z češtiny, eventuálně 

z němčiny, v podstatě neexistuje. Substantivum se ve větě může objevit pouze ve tvaru se 

členem určitým, neurčitým nebo v množném čísle. Při učení se jazyku a jeho následné 

aplikaci to pro žáky znamená ve srovnání s německým jazykem značné ulehčení.  

Přídavná jména a příslovce 

     Přídavné jméno/příslovce stojící na jakékoliv pozici ve větě mají v angličtině stále stejný 

tvar bez ohledu na jakékoliv další mluvnické kategorie.  

     Ve srovnání s němčinou, kde přídavné jméno nabývá v závislosti na rodu, pádu, čísle a 

členu mnoho variant, které si žák před aplikací jazyka musí osvojit, se absence různých forem 

přídavného jména jeví také jako značné ulehčení pro žáky.  
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     Angličtina tvoří celkem tři stupně přídavného jména/příslovce. Ve druhém stupni přidáním 

koncovky –er, ve třetím stupni přidáním určitého členu a koncovky –est. 

Tabulka 16 – stupňování přídavného jména a příslovce 

I. stupeň II. stupeň III. stupeň 

 

small 

easy 

near 

quickly 

 

smaller 

easier 

nearer 

more quickly 

the   

smallest 

 easiest 

nearest 

most quickly 

      

     U příslovcí končících na –ly tvoříme druhý stupeň pomocí slovíčka more a třetí stupeň 

pomocí slovíčka most. 

     Ostatní stupňujeme ve druhém stupni pomocí koncovek –er a ve třetím stupni přidáním 

určitého členu a koncovky –est. 

     Žádné další koncovky nebo změny tvaru (např. kvůli různým pádům) neexistují. 

     Existuje i několik nepravidelně stupňovaných přídavných jmen/příslovcí, z nichž je 

v učebnicích AJ pro ZŠ uváděno obvykle pouze „good“, „bad“ nebo „little“. Tato přídavná 

jména jsou často v různých stupních předkládána jako samostatná slovíčka v přehledech 

slovní zásoby k jednotlivým lekcím. 

Zájmena 

     Na základní škole si žák osvojuje osobní zájmena ve dvou tvarech. Jedná se o základní 

tvar a u některých zájmen i další tvar, který se používá v určitých ustálených slovních 

spojeních (např. po předložce). 

Tabulka 17 – zájmena osobní 

 já ty on ona ono my vy oni vykání 

základní I you he she it we you they you 

další me  him her  us    
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Tabulka 18 – zájmena přivlastňovací 

můj tvůj jeho její jeho náš váš jejich Váš 

my your his her his our your their your 

 

     Přivlastňovací zájmena se stejně jako zájmena ukazovací a tázací na rozdíl od 

německého jazyka neskloňují a nenabývají tak dalších tvarů.  

Tabulka 19 - zájmena vztažná 

Osoby Věci 

who which, that, what 

whose  

whom  

 

     Vztažná zájmena, která uvozují větu vedlejší, nemění slovosled této věty. 

     Zájmena zvratná jsou součástí slovesa a v jednotlivých osobách se skloňují takto: 

Tabulka 20 – zájmena zvratná  

 somebody 

1.os.j.č. myself 

2.os.j.č. yourself 

3.os.j.č. himself 

 herself 

 itself 

1.os.mn.č. ourself 

2.os.mn.č. yourself 

3.os.mn.č. themself 
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Číslovky 

     Žáci se učí základní číslovky od nuly do jednoho milionu. 

     Číslovky 0-12 se žáci učí jako samostatná slovíčka v některé z úvodních lekcí a postupně 

následují další číslovky, které se tvoří podle určitých pravidel.  

     Řadové číslovky mají vždy člen a příponu –th. 

     Objevují se i nepravidelné tvary číslovek, jejich počet je ale nízký a řádově je v obou 

cizích jazycích stejný. 

Slovesa 

     Anglická slovesa dělíme do několika skupin: 

d) pomocná 

e) pravidelná 

f) nepravidelná 

g) modální (způsobová) 

 

     V rámci základní školy se žáci učí v podstatě jen základní tvar slovesa a tvar ve 3.os.j.č. 

v činném rodě v časech uvedených v tabulce. Každý slovesný čas má ještě svoji průběhovou 

variantu tvořenou přidáním slovesa to be a koncovky -ing. Ostatním slovesným časům nebývá 

věnována větší pozornost. Trpný rod, pokud je zmíněn, je probírán také spíše okrajově, např. 

jen v určitých častěji používaných slovních spojeních. 

     Pravidelná slovesa jsou nejpočetnější skupinou sloves. Sloveso se nečasuje tak, jak jsme 

zvyklí z češtiny nebo němčiny. Zůstává ve všech osobách stále v základním tvaru, obvykle 

dochází ke změně koncovky ve 3.os.j.č. Každý čas má svoji průběhovou variantu a tvoří se 

(kromě přítomného času) pomocí přípon, eventuálně pomocných sloves, která jsou v prvním 

řádku tabulky zvýrazněna. Tato pomocná slovesa se při použití ve větě „časují“, zbytek 

slovesa zůstává v nezměněném tvaru. V přítomnosti a préteritu se v činném rodě časuje 

významové sloveso.  
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Tabulka 21 – pravidelná slovesa 

 čas  

budoucí 

čas 

předbudoucí 

čas 

přítomný 

 

préteritum 

 

perfektum 

Zákl. tvar 

rod činný 

will ask  

 

will have asked  

 

ask 

 

asked have asked 

 

3.os.j.č. 

 

will ask will have asked asks asked has asked 

Průběhová 

varianta 

3.os.j.č. 

will be asking will have been 

asking 

is asking was asking has been asking 

Rod trpný 

3.os.j.č. 

Will be asked will have been 

asked 

is asked was asked has been asked 

Průb. var.  

3.os.j.č. 

- - is being 

asked 

was being asked - 

 

Nepravidelná slovesa  

     Základní tvar přítomného času, perfekta i préterita se žáci učí zpaměti a dále s nimi 

pracují. Podle daných mluvnických pravidel jsou prostřednictvím znalosti těchto tvarů 

schopni vytvořit všechny další mluvnické kategorie.  

Tabulka 22 – nepravidelná slovesa 

 čas  

budoucí 

čas 

předbudoucí 

čas 

přítomný 

 

préteritum 

 

perfektum 

Zákl. tvar 

rod činný 

will meet  

 

will have met  

 

MEET 

 

MET have MET 

 

 

     Anglická slovesa se někdy vyskytují ve frázové formě – sestávají ze dvou částí, z nichž 

jedna je umístěna jinde ve větě (před nebo po předmětu). Žáci na ZŠ se je učí správně 

používat nácvikem vět, ve kterých se vyskytují. 
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Modální slovesa  

     Modální slovesa zůstávají v přítomném čase v základním tvaru ve všech osobách. 

Tabulka 23 – modální slovesa 

Zákl. tvar 

rod činný 

can may shall will must 

 

Pomocná slovesa  

     Pomocná slovesa jsou celkem tři, stejně jako v německém jazyce. Všechna pomocná 

slovesa se časují nepravidelně a nepravidelně tvoří i minulé časy. Používají se zejména jako 

pomocná slovesa v minulých a budoucích časech a v otázce. 

Tabulka 24 – pomocná slovesa 

  to be 

inf. přítomný 

 

préteritum 

to have 

inf. přítomný 

 

préteritum 

to do 

inf. přítomný 

 

préteritum 

1.os. j. č. já  am was have had do did 

2.os. j. č. ty  are were have had do did 

3.os. j. č. on, ona, ono  is was has had does did 

1.os. mn. č. my  was were have had do did 

2.os. mn. č. vy  were were have had do did 

3.os. mn. č. oni, vykání  was were have had do did 

 

Předložky 

      V rozsahu základní školy si žáci osvojují předložky času, místa a směru. Použitím 

předložky ve větě není nijak dotčen tvar podstatného jména, které následuje po ní. Ani jiné 

mluvnické jevy nejsou ovlivněny. Pro žáka to znamená, že za libovolnou předložku dává 

automaticky základní tvar podstatného jména, zájmeno následuje obvykle v dalším tvaru. 

Spojky 

     Spojky v angličtině nemají vliv na slovosled žádné věty v souvětí ani na jiné gramatické 

jevy.  
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Slovosled ve větě hlavní 

Věta oznamovací 

a) podmět    sloveso    ostatní větné členy    

b) přísl. určení   sloveso   podmět    ost. větné členy    

Věta tázací 

a) sloveso   podmět    ostatní větné členy     

b) tázací slovo   sloveso   ostatní větné členy     

c) pomocné sloveso   podmět   významové sloveso  ostatní větné členy     

Slovosled ve větě vedlejší je stejný jako ve větě hlavní. 

 

1.4 Interkulturní souvislosti 

     Interkulturní psychologie, v angličtině označovaná jako „cross-cultural psychology“ se 

zabývá se studiem vlivu kultury na lidské chování a prožívání.  

     Kultura může být chápána v užším slova smyslu jako projev chování příslušníků určitého 

společenství (zvyklosti, hodnotový systém, komunikační normy atd.). V širším slova smyslu 

jako soubor všech artefaktů lidské činnosti, nejen v podobě materiální (průmysl, odívání, 

bydlení, aj.), ale i duchovní výtvory příslušníků takového sociálního společenství. Zejména se 

jedná o vzdělávací systém, právní systém, mravní kodex, umění atd.   

     Podle brněnského psychologa P. Macka (1999), který prováděl výzkum vývoje 

adolescentů, bylo prokázáno, že vývojové změny byly determinovány historicko-kulturními 

vlivy. Giddens (1999) zařazuje jazyk mezi kulturní univerzálie, stejně jako např. určité formy 

rodiny, manželství, majetkových práv nebo náboženských rituálů, a charakterizuje ho jeho 

socio-kulturní podmíněností.  

     Komunikace prostřednictvím jazyka patří k jedné z nejvýznamnějších vlastností člověka, a 

to ve všech minulých i současných kulturách. 

     Jazyk není vrozený, jedinec si ho osvojuje v průběhu socializace.  
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     R. 98 n.l. vydal Tacitus krátký spis Germania, který je pro nás dodnes nejdůležitějším 

pramenem poznání kulturních dějin Germánů. Jedná se o zeměpisně etnografickou studii, ve 

které Tacitus vylíčil prostý život a přísnou morálku Germánů. Území, na kterém germánské 

kmeny žily, označoval jako „krajinu nepůvabnou, podnebím drsnou a divokostí a vzhledem 

nevlídnou“. Příslušníky germánských kmenů popisuje jako zvláštní, čisté (zde je míněno, že 

se jen minimálně mísili s příslušníky jiných národů) a svérázné.  

     Nejdůležitější sociální jednotkou byl rod, velkorodina a kmen. Hierarchie členů těchto 

sociálních jednotek byla jasně daná a přísně dodržovaná. Existovalo určité vědomí kmenové 

sounáležitosti, projevující se zejména v semknutosti jednotlivých kmenů při válečných 

taženích. Germánští bojovníci se vždy vyznačovali vysokou disciplinovaností a železnou 

kázní. Bojová jednotka i rodové společenství byly vysoce strukturované.  

     Způsob života Germánů a jejich povahové rysy lze i dnes spatřovat ve fungování německé 

společnosti. Němci jsou proslulí svou pracovitostí, precizností a disciplínou. Německé firmy 

mají obvykle přesně specifikovanou strukturu a hierarchii.  

     Způsob života Germánů se logicky odráží i v jejich jazyce. Němčina je jazyk, který má 

svá jasně daná lingvistická pravidla, jejichž osvojení vyžaduje již od počátku výuky píli a 

disciplinovanost. Po zvukové stránce působí jazyk spíše nepříjemně, drsně.  

     Daleko příjemněji je vnímána angličtina, např. anglické texty písní jsou oproti německým 

melodičtější a našemu sluchu výrazně příjemnější. 

     Angličtina patří stejně jako němčina ke germánským jazykům. Angličtina je jazykem 

dobyvatelů a kolonizátorů, který se z Anglie šířil do mnoha světových kontinentů. Můžeme se 

tedy domnívat, že jedním z hlavních nároků, který na něj byl logicky kladen, je, aby mohl být 

v co nejkratší době používán ke komunikaci na kolonizovaných územích, ze kterých 

kolonizátorům plynul zisk. Takový vývoj vyžadoval v jazykové struktuře změny, které 

umožní obyvatelům kolonizovaných území přijmout jazyk rychle za svůj a efektivně ho 

užívat. Tedy změny, které vedly ke zjednodušení, ovšem při zachování základního 

předpokladu a tím je co nejrychlejší možnost efektivní komunikace v rámci základních 

potřeb. 

     Angličtina je v současné době používána na území Velké Británie, v převážné části severní 

Ameriky, v Austrálii, v části Afriky atd.  
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2. Psychologická východiska učení se jazykům 

 

2.1 Druhy učení 

     Každý jedinec se v průběhu svého života různým způsobem mění. Některé změny jsou 

způsobeny biologickými faktory (stárnutí), jiné můžeme považovat za důsledek procesu 

učení. Plháková (2005, str. 159) uvádí, že „lidé si na základě životních zkušeností osvojují 

nové dovednosti, znalosti i postoje.“  

     Doposud neexistuje jednotná definice pojmu učení. Touto problematikou se zabývala celá 

řada autorů, mezi jinými např. Linhart (1982), Čáp (1957) nebo Příhoda (1957). 

     Linhart (1982, str. 5) považuje učení za celoživotní proces, prostřednictvím kterého si 

jedinec osvojuje zkušenosti a je schopen tvořivě pracovat pouze za předpokladu, že se stále 

učí. Pojem učení definuje jako „základní autoregulační proces, v němž se formují jak činnost, 

tak vědomí, tak i psychické vlastnosti člověka“ (1982, str. 22). Dále upozorňuje na to, že se 

v průběhu procesu učení  utváří i charakterové vlastnosti člověka. 

     Nakonečný (1997, str. 359) popisuje učení jako „vliv zkušenosti na změny psychiky, které 

mají adaptivní funkci, tzn. jsou to také změny, jimiž se individuálně přizpůsobujeme změněným 

životním podmínkám, resp. změněné situaci.“ 

     Učení můžeme rozdělit na učení záměrné, kdy se činnost jedince vědomě zaměřuje na to, 

něčemu se cíleně naučit, a učení nezáměrné, které se obvykle děje, i když má daná činnost 

bezprostředně jiný cíl. Jako příklad záměrného učení můžeme uvést řízené učení se cizím 

jazykům ve škole. Jedná se o aktivitu typickou pro člověka, kvalitativně na vyšší úrovni než 

učení u zvířat. Je to dáno zejména charakterem lidské psychiky a způsobem jeho života. 

Příkladem nezáměrného učení může být situace, kdy se žák při psaní textu z anglických 

slovíček naučí nápodobou opisovat nebo používat tahák. 

     Na kvalitu učení má vliv i celá řada různých činitelů, které na člověka působí. Jedná se o 

tzv. exogenní (vnější) a endogenní (vnitřní) faktory. Mezi vnější faktory řadíme zejména 

rušivé vlivy prostředí, jako je např. hluk, problémy v rodině, nedostatečné osvětlení atd. U 

vnitřních faktorů se jedná zejména o vrozené vlastnosti jedince, jeho osobnost, vůli a 

momentální rozpoložení (nemoc. stres, únava). 
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     Odborná literatura pojednává o různých způsobech členění učení. Uvádíme příklady druhů 

učení čerpané z Čápa (1957), Nakonečného (1997), Linharta (1982) a Plhákové (2005): 

     Senzomotorické učení je nejstarší a původní formou učení. Jeho podstatou je koordinace 

dat získaných prostřednictvím smyslové percepce a motoriky. Uplatňuje se zejména při 

osvojování sportovních a pracovních dovedností (lyžování, obsluha strojů). 

     Učení podmiňováním je spjato s výzkumy ruského vědce I. P. Pavlova. Ten u psů vytváří 

podmíněnou reakci na podnět, který je původně neutrální. Zde můžeme uvést známý příklad, 

kdy pes začne slinit, je-li mu podána potrava. Pokud opakovaně spolu s podáváním potravy 

rozsvítíme žárovku, bude pes slinit i v případě, že pouze rozsvítíme žárovku a potrava podána 

není – vzniká podmíněný reflex. Vyšším stupněm je tzv. operantní podmiňování. 

     Verbální a pojmové učení je navzájem velmi úzce propojeno. Verbální učení souvisí 

s osvojováním řečového projevu a porozuměním významu slov. Základem pojmového učení 

je systematická kategorizace pojmů podle jejich vlastností. Oba typy učení se uplatňují 

především při osvojování jazyka.  

     Problémové učení řadíme k nejnáročnějším druhům učení. Jedinec musí být schopen 

myšlenkové analýzy problému, formulace určité hypotézy a návrhu možného řešení, což 

předpokládá určitou úroveň abstraktního myšlení. 

     Sociální učení probíhá v prostředí, kde jedinec získává zkušenost v sociálních interakcích.  

     Všechny druhy učení se v průběhu života jedince prolínají a vzájemně ovlivňují.  

 

2.2 Verbální a pojmové učení v kontextu jazykového vyučování 

     Jedním z významných lingvistů, kteří se zabývali osvojováním jazyka, byl Noam 

Chomsky. Předpokládal, že existují určité geneticky dané predispozice sloužící k osvojování 

řeči a jazyka. Přijmeme-li současně teorii E. H. Lenneberga, který vyslovil domněnku, že 

„existuje kritická vývojová fáze pro osvojení mateřštiny, která začíná mezi 18. až 24. měsícem 

života a končí teprve pubertou“ (Plháková, 2005, str. 163), je zřejmé, že výuka cizího jazyka 

je pro žáky základních škol v tomto vývojovém období nenahraditelná. Během této životní 

etapy je mozek žáka stále ještě natolik flexibilní, aby se cizímu jazyku, zejména tvorbě 

gramaticky správných vět, poměrně snadno naučil. I příklady z praxe naznačují, že pokud má 
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dítě možnost v dostatečné míře naslouchat řečovým projevům druhých lidí, je schopno si 

osvojit  další jazyk (zejména syntax) srovnatelně s mateřským.  

     Při výuce cizího jazyka na základní škole se verbální učení uplatňuje zejména ve vnímání 

řečového projevu (učitele i spolužáků) a v porozumění významu a funkci jednotlivých slov. 

Žák se rovněž učí zvládat vlastní řečový projev. Základem verbálního učení jsou kauzální 

vztahy mezi slovy a asociace slovo – symbol.  

     Je logické, že čím rozsáhlejší je látka, tím více času musí učitel i žák věnovat jejímu 

osvojení a tím častěji musí danou látku opakovat. Zejména u německého jazyka, kde je 

gramatická stránka jazyka složitější, je nutné opakovaně procvičovat především mluvnici 

základních stavebních kamenů vět, kterými jsou podstatná jména a slovesa. Oproti 

německému jazyku je anglická mluvnice podstatných jmen a sloves značně jednodušší, 

protože oba slovní druhy postrádají většinu mluvnických kategorií (rod, pád, osoba, atd.) a 

kladou v tomto ohledu na žáka nižší nároky. Rovněž správné zvládnutí výslovnosti hraje 

důležitou roli. Špatné zvládání verbálního učení vede ke špatnému chápání souvislostí, žák se 

obvykle špatně vyjadřuje a je ve výuce převážně neúspěšný. 

     Člověk je díky procesu abstrakce a zobecňování schopen organizovat myšlenkový obraz 

světa do „hierarchicky uspořádaných, smysluplných celků. Působí zde proces kategorizace, 

pomocí něhož člověk seskupuje a třídí předměty na základě jejich společných vlastností a 

funkcí.“ (Linhart, 1982, str. 176). Právě schopnost abstraktního myšlení a nalézání 

podstatných rysů je základem vytváření pojmů. Pojmové učení je úzce spojeno s učením 

verbálním, bez něj by se pravděpodobně plně nerozvinulo.  

     Při výuce cizího jazyka je žák v rámci pojmového učení schopen postihnout 

charakteristické rysy pojmu a v souladu s nimi ho používat. Chápe kauzální vztahy, 

nadřazenost a podřazenost pojmů atd. Linhart v procesu vytváření pojmů zdůrazňuje hledisko 

předmětnosti. Považuje za žádoucí propojení myšlení s předmětnou praktickou aktivitou. 

Tento metodologický přístup se při výuce cizího jazyka často aplikuje, zejména při 

skupinových aktivitách, projektovém vyučování apod. 

     Verbální a pojmové učení můžeme považovat za základní pilíř výuky cizích jazyků nejen 

na druhém stupni základní školy. Zvládnutí těchto druhů učení dává žákům dobrý předpoklad 

k efektivnímu osvojení cizího jazyka jako takového. 
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3. Motivace k učení se jazykům 

 

3.1 Motivace žáků k učení    

     Motivace vychází původně z lat. pojmu „movere“ = hýbat se, pohybovat. 

     „Motivaci lze chápat jako souhrn faktorů, které podněcují, zaměřují a regulují chování 

člověka.“ (Miňhová, Holeček, Prunner, 2003, str. 110) 

     „Motivace je jednou ze složek psychické regulace činnosti: zajišťuje fungování učení, 

aktivizuje kognitivní a motorické systémy k dosahování určitých cílů, tj. podněcuje k chování, 

které udržuje dynamický růst osobnosti a její vnitřní rovnováhu.“ (Nakonečný, 1997, str. 8). 

     Jednou z nejdůležitějších otázek v psychologii je objasnění toho, proč se lidé chovají právě 

tak, jak se chovají. Psychologická práce s lidmi má vždy za cíl určitou změnu jejich chování, 

která je žádoucí např. z hlediska společensky uznávaných hodnot. Taková práce s lidmi by 

tedy měla vycházet z poznatků o motivaci lidského chování. Měla by se zabývat poznáváním 

motivů, které podněcují chování člověka a dávají mu určitý psychologický smysl. 

     Motiv můžeme chápat jako pohnutku, která je příčinou určitého chování nebo jednání 

člověka, jakousi hybnou silou. 

     Motivace je předpokladem efektivního učení nejen u žáků základní školy. Jedná se o 

jakýsi proces vnitřního odůvodnění potřeby žáka, proč se učit.  

     Motivaci můžeme podle délky jejího trvání rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. 

Krátkodobá motivace se vyznačuje větší intenzitou, vydrží ovšem kratší dobu. Bývá typická 

právě pro žáky ZŠ a děti. Pro dlouhodobou motivaci je charakteristická nižší intenzita, trvá 

ovšem déle. Je typická spíše pro zralejší a cílevědomé osobnosti, např. studenty VŠ. 

     Motivační činitele můžeme rozdělit na vnější a vnitřní. Žáci jsou motivovaní vnějšími 

činiteli v případě, že za spolupracující chování očekávají odměnu (např. na základě 

zkušenosti), která přímo nesouvisí s učební činností, nebo se chtějí vyhnout trestu za 

nespolupracující chování. Také pokud je jejich chování motivováno očekáváním druhých 

(rodičů nebo pedagogů), hovoříme o motivaci vnější. 
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     Jako příklad situace, při níž hraje hlavní roli vnější motivace, můžeme uvést jedno 

z tvrzení obsažených v dotazníku, který byl podkladem pro praktickou část této práce: 

Tvrzení č. 4:  a) Učitelka nás při AJ více chválí než při NJ. 

  b) Učitelka nás při NJ více chválí než při AJ. 

     Vnitřní motivační činitelé vycházejí zejména z potřeb a pudů, životních plánů a cílů (složit 

maturitu), emocí (zážitek úspěchu, strach), pocitu povinnosti. Žáci jsou motivováni vnitřními 

motivačními činiteli, pokud jsou si vědomi toho, že určitým typem aktivity saturují některou 

svoji potřebu a to jim přinese užitek. Proto i samotnou učební činnost vnímají jako 

hodnotnou. 

     V okamžiku, kdy žák přijme vnější motivační činitel za svůj, je dokončen tzv. proces 

interiorizace (zvnitřnění). Podporovat proces interiorizace a budovat u žáků vnitřní motivaci 

je z dlouhodobého hlediska výhodnější. Učební činnosti v hodinách jazyků by v takovém 

případě měly být připravovány tak, aby žákům umožnily dosáhnout cíle a uspokojit tak jejich 

potřeby, které jsou nejsilnějším motivačním činitelem.  

 

3.2 Motivace k učení se jazyku 

3.2.1 Potřeby poznávací  

      Podle Pavelkové, Mana a Hrabala (1989) vychází motivace k učení zejména ze snahy 

uspokojovat poznávací, sociální a výkonové potřeby žáka. 

     Poznávací potřeby mají svůj původ zřejmě v orientačně pátracím reflexu. Jeho funkcí je 

zjistit, zda jedinec není nějakým způsobem v ohrožení. Tento reflex umožňoval organismům 

adaptaci na nové podmínky prostředí díky specifickému nastavení určitých receptorů a 

provádění orientačně pátracích aktivit.  

     Jedním z cílů výchovně vzdělávacího procesu je poznávací potřeby rozvíjet. Pedagog by se 

tedy měl zaměřit na podněty – tzv. incentivy, které aktualizují u žáka poznávací potřeby. 

Jedná se zejména o situace, které jsou pro žáka nové nebo a vykazují určitou problémovost. 

Žák konfrontuje svůj dosavadní náhled na svět s novou realitou, což u něho vyvolá potřebu 

odstranit rozpor a svůj náhled na svět aktualizovat. Tato potřeba se opakovaně projevuje 
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zájmem žáka o nové informace, snahou uspořádat je do logických celků, operovat s nimi a 

také v úsilí při dokončování činností.  

     Jedním z úkolů učitele je správně využít poznávací potřeby žáků ve vyučování. Děti 

školního věku vykazují potřebu získávat nové informace, organizovat je a uchovat. Dále mají 

potřebu řešit problémy, případně je i vyhledávat. Každý žák vykazuje individuální úroveň 

těchto potřeb. Někteří jedinci mají tendenci spíše shromažďovat vědomosti, někteří se 

zaměřují spíše na řešení problémových situací nebo úkolů. Aktualizace těchto poznávacích 

potřeb úzce souvisí také s obsahy učiva. 

     Při výuce jazyka může učitel žákům předložit seznam podstatných jmen a tvarů jejich 

množného čísla a nechat žáky, aby si je vlepili do sešitu a doma naučili nazpaměť. Tato 

situace ovšem u žáka nemusí aktualizovat poznávací potřeby. Žák se bude učit slovíčka bez 

zájmu, protože musí. 

     Pokud učitel přistoupí k tématice z druhé strany, předloží žákům téma a nechá je, aby si 

zvolili strategii, jak se dopracovat k požadovaným informacím, bude hodina pro žáky 

pravděpodobně zajímavější a získané informace si budou lépe pamatovat. Učitel žáky 

podporuje, vybírá vhodné pomůcky a usměrňuje aktivitu žáků žádoucím směrem. Vědomosti, 

jejichž osvojení bylo cílem výukové jednotky, v závěru shrne a obvykle nechá zapsat do 

poznámek. 

     V první situaci je žák v pasivní poloze. Příprava hodiny je pro učitele méně náročná a 

výuka je i méně náročná na čas. Žákovy poznávací potřeby jsou ovšem aktivizovány pouze 

minimálně. Druhá situace vyžaduje komplexnější přípravu ze strany učitele (promyšlení 

úkolu, jeho žádoucího řešení žáky, příprava pomůcek). Žák je aktivní, jeho poznávací potřeby 

jsou aktualizovány. Takové vyučování je ovšem časově náročnější a na našich školách není 

zatím běžné.  Poznávací potřeby jsou plně vyvinuty tehdy, pokud podnět vychází ze samotné 

potřeby a žák usiluje samovolně o rozšíření svého poznání. 

3.2.2 Potřeby sociální      

     Člověk je tvor společenský a děti se již od narození vyvíjejí a rozvíjejí v interakci 

s ostatními jedinci. V nejranějším období se u dítěte tvoří sociální potřeby mající přímou 

spojitost s nejbližšími osobami, které dítě obklopují, tj. rodiči a nejbližšími příbuznými, 

s nimiž je dítě často ve styku. 
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     Mezi první a základní potřeby dítěte patří potřeba mateřské lásky a potřeba identifikace. 

Je-li dítěti v odpovídající míře saturována potřeba mateřské lásky, je předpoklad, že se u něj 

rozvine potřeba pozitivních vztahů. Potřeba identifikace čili ztotožnění se (nejdříve s rodiči) 

umožní jedinci tzv. sociální učení a začlenění se do mezilidských vztahů. Žáci zejména 

v mladším školním věku tak i od pedagoga často přejímají některé způsoby chování, což mu 

může v jistém ohledu usnadnit práci. 

     Při utváření sociálních potřeb školní mládeže hraje významnou roli jejich rodinné 

prostředí, skupina vrstevníků, ve které se obvykle pohybují, a také jejich idoly. 

     Rodinné prostředí má na vývoj dítěte a jeho potřeb zcela zásadní vliv. Dítě má potřebu se 

se svými rodiči identifikovat. To, co dělají rodiče, mu připadá normální, a proto má tendenci 

dělat totéž. Dítě, které se doma setkává s tím, že rodiče hovoří cizím jazykem, potřebují ho 

v zaměstnání a jeho znalost má i praktický význam při cestách rodiny do zahraničí, budou při 

vyučování daného předmětu více motivovány.  

     Navštěvuje-li dítě hodiny jazyka nebo odpolední kurzy jazyka s kamarády, kteří mají 

k cizím jazykům pozitivní vztah, bude si pravděpodobně sdílením stejného zájmu upevňovat 

sociální vztahy. Nebude-li ovšem sociální okolí dítěte jazykům nakloněno, bude se dítě 

pravděpodobně raději věnovat něčemu jinému.  

     Jako motivace může působit i idol, který žáci v období školní docházky často mívají. 

Hraje-li např. chlapec v devátém ročníku fotbal s tím, že by později rád přestoupil do stejného 

německého fotbalového klubu jako jeho idol, má logicky vyšší motivaci učit se právě 

němčinu. 

3.2.3 Potřeby výkonové 

     Lidský jedinec je již ve svém raném dětství konfrontován s požadavky, které na něj klade 

jeho okolí. Prvním člověkem, který hodnotí výkon dítěte, je obvykle jeho matka. Na základě 

tohoto hodnocení si dítě utváří vlastní systém sebehodnocení.  

     Má-li matka na dítě realistické požadavky, podporuje jeho samostatnost a kvalitu 

provedení úkolů, bude mít dítě pravděpodobně potřebu úspěšného výkonu. Svůj úspěch uvidí 

především ve svých pozitivních vlastnostech a případný neúspěch spíše v nedostatečném 

vynaložení sil. Dítě bude ve svém snažení vytrvalejší a odolnější proti neúspěchu. 
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Sebehodnocení takového dítěte bude pozitivní a dítě na sebe bude klást adekvátní nároky. Při 

tomto výchovném postupu rodič dítě přiměřeně chválí a oceňuje jeho výkon. 

     Je-li dítě přetěžováno, bude se u něho projevovat spíše potřeba vyhnout se neúspěchu. Dítě 

tím chrání své Já před vlastním opakovaným selháváním a snaží se vyhledávat spíše snadné a 

lehko dosažitelné úkoly. Svůj případný úspěch má tendenci devalvovat, spíše ho přičítá štěstí 

než vlastním schopnostem. Neúspěch vidí v nedostatku vlastních schopností a sil, což 

negativně působí na jeho sebehodnocení. Při tomto výchovném postupu je typická přehnaná 

kritičnost a převaha trestů. 

     Jsou-li nároky na dítě výrazně nižší než možnosti dítěte, dochází ke zbrzdění rozvoje 

výkonových potřeb.  Sebehodnocení dítěte není obvykle dostatečně rozvinuto. 

     Výkonové potřeby nejsou determinovány pouze nároky rodičů, ale postupně také dalšími 

osobními zkušenostmi dítěte s úspěchem či neúspěchem.  

     Dítě v průběhu školní docházky opakovaně získává zkušenosti s úspěchem i neúspěchem. 

Etabluje se do role úspěšného, průměrného nebo neúspěšného žáka. Jeho výkonové potřeby 

mohou být ovšem diferencovány ve vztahu k jednotlivým předmětům. Žák, který má 

nadprůměrnou aspirační úroveň v matematice, může vykazovat snahu vyhnout se neúspěchu 

v předmětech, jako je tělesná výchova, např. zvýšeným počtem omluvenek, zapomínáním 

sportovního oděvu atd.  

     Aby učitel mohl efektivně působit na motivační sféru žáků, je žádoucí, aby znal jejich 

výkonové zaměření. Žáci, u kterých převažuje potřeba úspěšného výkonu, si obvykle vybírají 

úkoly střední obtížnosti, pracují plánovitě a vytrvale, nejsou přehnaně úzkostliví. Rádi 

soutěží, někdy na úkor týmové spolupráce. Pedagog by pro tyto žáky měl vybírat takové 

úkoly, které zcela využijí a rozvinou jejich schopnosti, a podporovat jejich aktivitu při 

spolupráci ve skupině. 

     Žáci, u kterých převažuje potřeba vyhnutí se neúspěchu, mají tendenci vyhýbat se 

situacím, ve kterých by mohli selhat. To by odkrylo pravý stav jejich schopností. Takoví žáci 

se cítí v podobných situacích ohroženi, protože neúspěch cítí jako ohrožení svého Já. Často se 

vyhýbají případnému neúspěchu absencemi v době, kdy učitel ohlásí písemnou práci, nebo 

mají tendenci nějakým způsobem podvádět, např. opisují, používají taháky. Pedagog by si 
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měl být vědom toho, že i pro tento typ žáka je silným motivačním činitelem úspěch, a měl by 

u těchto žáků podporovat rozvoj zdravého sebevědomí a sebehodnocení. 

     V současných třídních kolektivech je možné se setkat i se zdánlivě nelogickým jevem. 

Projevuje se u žáků, kteří svým výkonem převyšují skupinu spolužáků, ale cíleně nepodávají 

výkon odpovídající jejich možnostem. Jedná se obvykle o nadprůměrné žáky, kteří 

v kolektivu průměrných nebo podprůměrných vrstevníků „vyčnívají“ a obávají se ztráty 

pozitivních vztahů se spolužáky, kdyby se příliš vzdálili průměrnému výkonu kolektivu.  

     V hodinách jazyků se jedná často o jazykově nadané jedince, kteří disponují i dostatečnou 

pílí a podporou ze strany rodiny. Jsou motivovaní a výuka jazyka je baví. Je-li takový žák 

umístěn do skupiny, ve které převládají podprůměrní jedinci, kteří při hodinách jazyka 

spolupracují jen minimálně a často nejsou na hodiny ani připraveni, snaží se takový žák 

většinou nedat najevo, jak moc se od zbytku skupiny liší. Byl by totiž pravděpodobně 

vystaven posměškům a ponižování ze strany spolužáků. Řešením v takovém případě bývá 

přeřazení nadprůměrného žáka do jiné, jemu výkonově odpovídající skupiny.  

 

3.3 Jak aktivizovat žáka a zvýšit jeho zájem o učení se jazyku 

     Učitel by měl dát žákům najevo, že je pro něho probíraná tématika zajímavá a má k ní 

osobně pozitivní vztah. U jazykového vyučování je rovněž velmi důležité praktické zvládnutí 

jazyka učitelem a jeho aktivní používání při výuce. Žáci získají zkušenost s tím, že to opravdu 

funguje. 

     Učitel by měl žákům ukazovat, že vyučovaná látka má pro něho i praktický význam, 

uvádět souvislost mezi vyučovanou látkou a běžným životem. U výuky jazyků lze vřele 

doporučit výměnné pobyty, exkurze, školní výlety do jinak mluvícího prostředí. V současné 

době je v populaci přítomno stále se zvyšující procento dětí z rodin, pro které náklady na 

cestu za jakýmkoli účelem (např. rekreace) do zahraničí nejsou únosné. Školní akce, které 

jsou často alespoň zčásti hrazeny z „jiných fondů“, jsou pro takové děti obvykle jedinou 

možností, jak se dostat do cizojazyčného prostředí.  
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     Spíše než přednášet fakta (žák je v pasivní poloze) by se měl učitel snažit žáka aktivizovat, 

klást mu otázky, vést dialog, nutit ho tvořivě reagovat. U výuky jazyka je to obzvláště 

důležité. Jde nám přece o to, naučit žáka mluvit. 

     Učitel by se měl snažit vést žáka i k sebeprezentaci, samostatnosti a tvořivosti. V hodinách 

jazyků na základní škole plní takovou úlohu krátká samostatná cvičení, týkající se většinou 

rodiny, spolužáka, města, kde bydlím atd.  

     Pro žáky je většinou zajímavé, pokud učitel obměňuje činnosti (skupinové techniky práce, 

soutěže, jazykové hry), zařazuje do vyučování nové aktivity nebo ne zcela obvyklé způsoby 

výuky. V praxi se pak ukazuje, že žáci postrádají „trému“ např. před výletem do 

cizojazyčného prostředí, chovají se přirozeněji a změna prostředí je mnohem méně stresuje. 

     Děti školou povinné žijí v současné době z velké části poměrně odlišným způsobem 

života, než který byl obvyklý pro jejich učitele v tomtéž věku. Je velmi důležité, aby se učitel 

snažil porozumět způsobu života dnešních dětí a přizpůsobil mu způsob komunikace s dětmi a 

také nároky na učení. 

     Žáci by se měli učit co možná nejpřirozeněji a pedagog by měl dát předmětu, který 

vyučuje, jakýsi lidský rozměr. V jazykovém vyučování má svoje místo práce, hra i humor a 

učitel by měl pro žáky při zachování autority spíše představovat vzor a partnera než diktátora. 
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4 Vyučování německého a anglického jazyka na ZŠ 

 

4.1 Pojetí a cíle RVP na 2. st. ZŠ 

     Do vzdělávací soustavy pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let byl na základě tzv. školského 

zákona s účinností od r. 2005 zaveden nový systém kurikulárních dokumentů, které byly 

vytvořeny na dvou úrovních.  

     První úroveň představuje Národní program vzdělávání (vymezuje vzdělávání jako celek) a 

rámcové vzdělávací programy, které vymezují závazné rámce jednotlivých etap vzdělávání 

(předškolní, základní atd.).  

     Druhou úroveň představují školní vzdělávací programy, které jsou tvořeny každou 

jednotlivou školou samostatně tak, aby naplňovaly obsah rámcového vzdělávacího programu. 

Podle jednotlivých školních vzdělávacích programů jsou žáci na jednotlivých školách 

vzděláváni. Všechny tyto dokumenty jsou veřejně přístupné. 

     Dále citujeme z RVP pro základní vzdělávání (VÚP Praha, 2006, str. 12): 

      „Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, 

které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou 

k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a 

povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. Stupni je 

budováno na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na 

provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější 

metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly 

či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy. 

     Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které 

stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a 

zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám 

optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i 

odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská 

a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje 

jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů 



39 
 

a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na 

posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí 

být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. 

     V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které 

jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se 

dále vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet na životě společnosti.“ 

 

4.2 Cíle základního vzdělávání 

    Citujeme z RVP pro základní vzdělávání (VÚP Praha, 2006, str. 12): 

     „Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a 

poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké 

životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto 

cílů: 

● umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 

● podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

● vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

● rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhých 

● připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

● vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 

● učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný 

● vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

● pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi 

a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o 

vlastní životní a profesní orientaci“. 
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4.3 Klíčové kompetence 

     Klíčové kompetence můžeme chápat jako souhrn schopností, vědomostí, návyků, postojů a 

hodnot, které jsou klíčové pro osobnostní rozvoj a uplatnění každého jednotlivce ve 

společnosti. Tyto kompetence vychází z obecně akceptovaných hodnot společnosti, ve které 

jedinec vyrůstá.  

     Cílem výchovně-vzdělávacího procesu je vybavit pokud možno všechny žáky těmito 

kompetencemi tak, jak je to jen vzhledem k jejich možnostem dosažitelné. Tento proces je 

dlouhodobý. Má svůj počátek již v předškolním vzdělávání, pokračuje na základních, 

středních, příp. vysokých školách i v průběhu dalšího života jedince.  

     K osvojení klíčových kompetencí by měly směřovat všechny obsahy učiva a aktivity, které 

ve škole probíhají. Klíčové kompetence nejsou izolované, prolínají se mezi sebou vzájemně a 

současně i napříč jednotlivými předměty. Učivo lze chápat jako prostředek sloužící k osvojení 

tzv. očekávaných výstupů. Ty vytvářejí předpoklad k efektivnímu využívání osvojených 

dovedností, schopností, návyků, postojů a hodnot na úrovni jednotlivých klíčových 

kompetencí. 

     Mezi klíčové kompetence v základním vzdělávání patří: 

Kompetence k učení 

     Žák mimo jiné vybírá vhodné metody učení a využívá je. Vyhledává a třídí informace, 

které systematizuje a dále využívá. Na základě souvislostí z různých oblastí si vytváří 

ucelenější pohled na různé jevy (přírodní, společenské atd.). Pozoruje a kriticky posuzuje, 

vyvozuje závěry. Získává pozitivní vztah k učení, je si vědom jeho smyslu. 

Kompetence k řešení problémů 

     Žák rozpozná problémovou situaci, na základě vlastních zkušeností vymyslí způsob jejího 

řešení. Vyhledá informace sloužící k vyřešení problémové situace. Volí vhodné postupy 

řešení (logické atd.). Postup, který se osvědčil, opakovaně používá v obdobných situacích. 

Jeho rozhodnutí jsou uvážlivá a zodpovědná. 
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Kompetence komunikativní 

     Žákův projev je kultivovaný v písemné i slovní formě a má logický sled. Žák se vhodně 

zapojuje do diskuze, naslouchá, vhodně reaguje a argumentuje. Ke svému životu a 

komunikaci s okolím tvořivě využívá různé komunikační a informační prostředky a 

technologie. Rozumí různým běžně užívaným materiálům (např. textům, gestům atd.). 

Osvojené komunikativní dovednosti mu slouží jako prostředek k rozvoji vztahů a spolupráci 

s ostatními. 

Kompetence sociální a personální 

     Žák efektivně spolupracuje s ostatními členy skupiny a pozitivně ovlivňuje práci týmu. 

Udržuje dobré vztahy ve skupině, je ohleduplný. Respektuje druhé, chápe potřebu účinné 

spolupráce s ostatními. Jeho chování podporuje jeho vlastní sebedůvěru a pocit 

sebeuspokojení. Má pozitivní sebehodnocení. 

Kompetence občanské 

     Žák chápe systém zákonů a společenských norem. Respektuje názory ostatních. Odmítá 

jakékoliv formy útlaku. Chová se zodpovědně a dle svých schopností poskytne pomoc 

v případě nutnosti. Zapojuje se do různých aktivit (zejména sportovních, kulturních) a má 

pozitivní postoj k našemu kulturnímu dědictví. Rozumí základní problematice ekologie, 

chová se v souladu s požadavky environmentální výchovy. 

Kompetence pracovní 

     Žák v souladu s pravidly bezpečnosti efektivně používá různé materiály a nástroje. 

Akceptuje hlediska hospodárnosti, ochrany zdraví a životního prostředí. Uvážlivě se 

rozhoduje o svém dalším profesním zaměření. Rámcově rozumí problematice podnikání.  
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4.4 RVP pro základní vzdělávání – první cizí jazyk (ZŠ) 

Citujeme z RVP pro základní vzdělávání (VÚP Praha, 2006, str. 27-28): 

„Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru: 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - Očekávané výstupy - žák 

● čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu 

● rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů 

s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky 

● rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci 

● odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 

● používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném 

výkladovém slovníku 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - Očekávané výstupy - žák 

● sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících se životem 

v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy 

● písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty 

● stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace 

● vyžádá jednoduchou informaci 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - Očekávané výstupy - žák 

● jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích 

Učivo: 

● jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, 

představování, omluva, reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování, 

prosba, žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc, službu, informaci, souhlas / 

nesouhlas, setkání, společenský program 

● základní vztahy – existenciální (Kdo?...), prostorové (Kde? Kam?...), časové (Kdy?...), 

kvalitativní (Jaký? Který? Jak?...), kvantitativní (Kolik?...) 

● tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní 

dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy, 
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příroda, počasí, člověk a společnost, cestování, sociokulturní prostředí příslušných 

jazykových oblastí a České republiky 

● slovní zásoba a tvoření slov 

●  gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov“. 

 

4.5 RVP pro základní vzdělávání – další cizí jazyk (ZŠ) 

     Citujeme z RVP pro základní vzdělávání (VÚP Praha, 2006, str. 87): 

„Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru: 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - Očekávané výstupy - žák  

● vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé 

slovní zásoby 

● rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám 

● rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje 

● rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a 

odpověď na otázku 

● používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - Očekávané výstupy - žák 

● sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních 

situacích, vyplní základní údaje do formulářů 

● reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché 

konverzace 

● napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních 

gramatických struktur a vět 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - Očekávané výstupy - žák 

● zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím 

běžných výrazů, poskytne požadované informace 
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Učivo: 

● základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích – pozdrav, 

poděkování, představování 

● jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost 

● tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, 

oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje 

● slovní zásoba a tvoření slov – synonyma, antonyma, význam slov v kontextu 

●  základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov 

– věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě“. 

 

4.6 Vývoj přístupů k didaktice německého a anglického jazyka 

Německý jazyk 

     Celosvětově hovoří německy přibližně 110 milionů rodilých mluvčích, z toho asi 90 

milionů žije v Evropě. Odhady německých diplomatů hovoří o tom, že německý jazyk 

používá pravidelně jako komunikační prostředek asi 40 milionů lidí mimo německy mluvící 

prostor. Tím se německý jazyk posouvá v celosvětovém měřítku daleko za anglický jazyk. 

     V šedesátých letech tohoto století došlo ve výuce německého jazyka k obratu směrem 

k pragmatismu. Ten přinesl určité vzdálení se od systematického zprostředkovávání znalostí 

gramatických pravidel a od strukturalistických postupů v jazykových cvičeních.  Do popředí 

výuky jazyka se dostávají samotné obsahy. Jazyk je chápán jako součást sociálních procesů.  

     Vyučování se v tomto smyslu stává jakýmsi přehledem verbálních aktů, zejména je 

vzhledem k novým teoriím syntaxe kladen důraz na správné používání celých 

verbonominálních vazeb v určitých tvarech. (Např. poprosit o něco – bitten um etw., zeptat se 

na něco – fragen nach etw., atd.) Znatelné je také zesílení tlaku na výuku zeměvědných 

informací. Tato metoda je označována jako pragmaticko-kognitivní. 

     Koncem sedmdesátých let je patrný další posun, a to změna metod výuky a obsahu 

vzhledem ke kulturní oblasti, ve které je německý jazyk vyučován. Šlo o to, oprostit výuku 

němčiny od eurocentrického pohledu na svět a navázat na metody výuky v konkrétním 

regionu. Doporučováno je také částečně dvojjazyčné, tzv. kontrastivní vyučování. 
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     Tento vývoj vedl postupně k nejmladší změně v metodické oblasti, která na kognitivním 

základě akcentuje perspektivu různých kulturních prostředí. Týká se to zejména každodenního 

života, k čemuž se kognitivní vyučovací metody přímo nabízejí. Zachována zůstává metoda 

systematizující a zdůrazňující v prvních letech mluvnici. Tento postup poskytuje žákům 

přehled, systém a jistotu při vyjadřování. Tento stav lze připsat i skutečnosti, že ve většině 

zemí, kde se němčina vyučuje jako cizí jazyk, převládají gramatikalizující výukové metody. 

Mluvnice ovšem není jako dříve vyučována formálně, ale je funkčně implementována do 

komplexních situačních souvislostí. 

Anglický jazyk 

     Anglický jazyk zaujímá zcela nepochybně pozici světového jazyka. Pro tuto skutečnost je 

určující rozpětí britského impéria v minulosti a role Spojených států v současnosti. Počet 

rodilých mluvčích se odhaduje na přibližně 300 milionů. Kromě toho se angličtina stále 

používá v bývalých koloniích jako druhá oficiální řeč pro dorozumívání zejména v politice, 

hospodářství a vzdělávání.  Dalších přibližně 300 až 400 milionů lidí používá angličtinu 

k dorozumívání jako cizí jazyk. U komunikačních partnerů s různými rodnými jazyky je 

angličtina obvykle první a nejúspěšnější volbou. 

     U angličtiny je otázkou, jakou variantu, příp. varianty jazyka se žáci mají učit. Odpověď 

na tuto otázku je závislá na celkové představě o výuce angličtiny, její specifikaci ve školních 

vzdělávacích programech atd. Na základních školách v České republice je vyučována obvykle 

britská varianta jazyka, později jsou žáci seznamováni s jednotlivostmi typickými pro 

americkou angličtinu. Výuka angličtiny jako prvního cizího jazyka je na českých školách již 

povinná. Cílem výuky angličtiny na našich školách je umožnění mezinárodního dorozumívání 

v základních každodenních situacích.  

     Angličtina patří všeobecně mezi jazyky, které jsou snadno osvojitelné. Toto tvrzení 

vychází ze srovnání morfologie angličtiny s jinými jazyky, které se vyučují na našich školách 

jako cizí. Morfologii anglického jazyka je možné si osvojit s vynaložením menšího úsilí.  

     Určitá část slovní zásoby je žákům již známá. Internacionalismy jako job, computer, 

cornflakes, game atd. jsou používány celkem běžně a děti se s nimi setkávají v mnoha 

každodenních situacích. 

     Oproti německému jazyku, kde je nutně již od počátku kladem důraz na osvojení 

správných tvarů zejména sloves a podstatných jmen, obsahují učebnice anglického jazyka 
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v prvních letech výuky mluvnice jen minimálně. Výukové postupy se soustředí spíše na 

kombinace jednotlivých slov v jednoduchých větách a krátké fráze. S mluvnicí, která není tak 

rozsáhlá jako v němčině, jsou žáci z větší části konfrontováni až na druhém stupni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

PRAKTICKÁ ČÁST 

 

1 Cíl a úkoly praktické části 

 

     Cílem praktické části diplomové práce je zmapovat zdroje odlišného přístupu žáků 

k předmětům německý a anglický jazyk.  

     Na myšlenku rozdílné motivace k učení se těmto předmětům nás přivedly mnohé diskuze 

s učiteli německého a anglického jazyka, žáky 2. stupně základní školy v Rokycanech, jejich 

rodiči a osobní zkušenosti s vedením hodin německého jazyka na základní škole.  

     V rámci praktické části bychom rádi zjistili, zda žáci druhého stupně základní školy mají 

výuku obou jazyků různým způsobem oblíbenou a z čeho preference předmětu vychází. 

 

     Předpokládáme, že: 

- existuje rozdíl v oblíbenosti německého a anglického jazyka,  

- oblíbenost jazyka nesouvisí s dosaženými školními výsledky 

- oblíbenost jazyka souvisí s vyučovacími postupy učitele 

- oblíbenost jazyka souvisí s jeho praktickou využitelností 

- oblíbenost jazyka souvisí s obtížností jeho osvojování 

- oblíbenost jazyka souvisí s úspěšností učení 

     Ze stanoveného cíle praktické části vyplývají následující úkoly: 

- oslovit žáky druhého stupně ZŠ, kteří se učí německý i anglický jazyk 

- konstruovat dotazník, který je obsahově relevantní položeným předpokladům 

- analyzovat školní výsledky žáků 

- realizovat dotazníkové šetření 

- sumarizovat výsledky a vyhodnotit je. 
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2 Popis vzorku respondentů 

 

     Respondenty byli žáci druhého stupně základní školy v Rokycanech navštěvující šestý až 

devátý ročník, kteří aktuálně absolvují povinně, resp. povinně volitelně oba zkoumané jazyky. 

Hoši i dívky jsou ve zkoumaném vzorku ve stejném poměru. Celkem byla oslovena necelá 

stovka žáků. 

 

     První cizí jazyk se žáci učí od prvního ročníku. Na této základní škole je v prvním  ročníku 

hodinová dotace předmětu 1 hod. týdně, ve druhém ročníku se zvyšuje na dvě hodiny týdně a 

od třetího ročníku na tři hodiny týdně a to až do devátého ročníku včetně. Druhý cizí jazyk se 

vyučuje od šestého ročníku s hodinovou dotací dvě hodiny týdně.  

 

     Všichni žáci, kromě žáků současných šestých a sedmých ročníků, měli možnost zvolit jako 

první cizí jazyk němčinu nebo angličtinu. Poměr žáků, kteří zvolili jako svůj první cizí jazyk 

angličtinu nebo němčinu v osmém a devátém ročníku viz. graf č. 1 a 2 níže. 

 

   Graf 1 – vzorek respondentů 8. ročník 
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   Graf 2 – vzorek respondentů 9. ročník 

 

  

 

     Jednotlivé skupiny anglického i německého jazyka, které byly zahrnuty do výzkumu, jsou 

přibližně stejně početné, tzn. v rozmezí 15 – 20 žáků a výuka jazyků u zkoumaného vzorku 

probíhá pouze první až šestou vyučovací hodinu.  Každá jazyková skupina má minimálně 

jednu hodinu jazyka týdně v ranních, příp. brzkých dopoledních hodinách, ostatní jsou 

kombinovány podle rozvrhových možností školy. 

 

     Žáci byli do jednotlivých jazykových skupin na začátku šestého ročníku vybráni náhodně. 

Skupiny nebyly tvořeny žáky podle jejich předpokládané výkonnosti nebo jiných hledisek. 

 

     Vyučující u jednotlivých skupin jsou různí, na každý zkoumaný jazyk připadá přibližně 

čtyři až pět učitelů. V některých případech se stalo, že žáka na oba jazyky vyučuje stejný 

vyučující. 

 

Na této základní škole je rovněž vyučován ruský jazyk. Žáci, kteří zvolili jako jeden z cizích 

jazyků ruštinu, nebyli do výzkumu zahrnuti, protože u nich nelze předpokládat adekvátní 

znalosti ke srovnání dvou cizích jazyků, pokud se jeden z nich vůbec neučí. 

 

 

 

75% 

25% 

Vzorek respondentů  
9. ročník 

Angličtina - 1. cizí jazyk Němčina - 1. cizí jazyk



50 
 

3 Popis použitých metod  

 

     Za účelem získání dat, která budou analyzována, byl vytvořen anonymní dotazník, na 

jehož vyplnění měli žáci neomezený čas. Cílem dotazníku bylo zjistit, jaký postoj zaujímají 

respondenti k předmětům anglický a německý jazyk. 

     Do hlavičky dotazníku žáci zadali svoje osobní údaje, podle kterých je možné rozdělit 

informace z dotazníků podle ročníku, který respondent navštěvuje, dále podle pohlaví a podle 

toho, zda se jedná o žáka, který jako svůj první cizí jazyk zvolil němčinu nebo angličtinu. 

     V dotazníku si respondenti vybírali vždy z dvojice tvrzení to, které podle jejich 

subjektivního názoru spíše odpovídalo skutečnosti. Celkově vybírali z 22 párů jednotlivých 

tvrzení. 

     Jedno z tvrzení bylo vždy zaměřeno na německý jazyk, druhé na anglický jazyk a tato 

tvrzení se střídala tak, aby byl respondent nucen obě tvrzení nejprve soustředěně přečíst.  

     Jednotlivé dvojice tvrzení byly zaměřeny na následující oblasti: 

1. Hodnocení výsledků učení 

2. Hodnocení průběhu výuky 

3. Hodnocení sociální interakce v hodinách 

4. Náročnost předmětu 

5. Hodnocení smysluplnosti 

6. Subjektivní hodnocení učitele 

7. Celkové hodnocení 

     Dále budeme v rámci praktické části statisticky analyzovat školní výsledky žáků 

v německém a anglickém jazyce za použití testu nezávislosti korelačního koeficientu a 

párového t-testu. 
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4 Výsledky šetření 

 

4.1 Výsledky dotazníkového šetření 

Oblast: Hodnocení výsledků učení 

     V tomto případě měli žáci za úkol zhodnotit, který z obou cizích jazyků jim z jejich 

subjektivního pohledu lépe jde a který z nich by spíše zvolili v komunikační situaci. 

Tvrzení č. 1:  a) Myslím, že NJ mi jde líp než AJ.              

   b) Myslím, že AJ mi jde líp než NJ.       

Tabulka 25 – tvrzení č.1 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 11 14 

b) 70 86 

 

Tabulka 26 – tvrzení č. 1 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 1 8 

b) 11 92 

 

Tvrzení č. 2:  a) Mám dojem, že už teď bych se lépe domluvil anglicky než německy.

   b) Mám dojem, že už teď bych se lépe domluvil německy než anglicky. 

Tabulka 27 – tvrzení č. 2 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 66 89 

b) 8 11 
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Tabulka 28 – tvrzení č. 2 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 11 92 

b) 1 8 

 

      Závěr: Přibližně 90% respondentů vyhodnotilo angličtinu jako jazyk, který jim z jejich 

subjektivního pocitu jde lépe, a to nezávisle na tom, zda se ho učí jako první nebo druhý. 

Stejný počet žáků má dojem, že pomocí anglického jazyka by se lépe domluvili, rovněž 

nezávisle na tom, zda se jedná o jazyk první či druhý. 

 

Oblast: Hodnocení průběhu výuky 

     V tomto souboru tvrzení hodnotili žáci zejména zajímavost průběhu hodiny např. 

v souvislosti s pomůckami, které využívají (učebnice, pracovní sešity atd.) a tématy, která 

probírají. Hodnotili míru nudy, které podléhají v jednotlivých jazycích.  

Tvrzení č. 3:  a) V hodině NJ se tolik nenudím jako při AJ.             

   b) V hodině AJ se tolik nenudím jako při NJ.                                                                                                                                                             

Tabulka 29 – tvrzení č. 3 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 22 29 

b) 55 71 

 

Tabulka 30 – tvrzení č. 3 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 1 8 

b) 12 92 

 

Tvrzení č. 9:  a) V hodinách NJ probíráme zajímavější témata a články než při AJ.

   b) V hodinách AJ probíráme zajímavější témata a články než při NJ. 
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Tabulka 31 – tvrzení č. 9 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 17 23 

b) 58 77 

 

Tabulka č. 32 – tvrzení č. 9 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 2 15 

b) 11 85 

  

Tvrzení č. 10:  a) Učebnice a pracovní sešit na AJ jsou hezčí než na NJ.  

   b) Učebnice a pracovní sešit na NJ jsou hezčí než na AJ.                                                                                                                                               

Tabulka 33 – tvrzení č. 10 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 53 69 

b) 24 31 

 

Tabulka 34 – tvrzení č. 10 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 11 85 

b) 2 15 

 

Tvrzení č. 13:  a) Při hodinách NJ musíme dělat více nudných cvičení než při AJ. 

   b) Při hodinách AJ musíme dělat více nudných cvičení než při NJ. 

Tabulka 35 – tvrzení č. 13 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 48 65 

b) 26 35 
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Tabulka 36 – tvrzení č. 13 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 11 85 

b) 2 15 

 

Tvrzení č. 14:  a) Vím, že při hodinách AJ spíše neudržím pozornost než při NJ. 

   b) Vím, že při hodinách NJ spíše neudržím pozornost než při AJ.                                                                                                                                             

Tabulka 37 – tvrzení č. 14 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 24 32 

b) 52 68 

 

Tabulka 38 – tvrzení č. 14 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 4 31 

b) 9 69 

 

Tvrzení č. 20:  a) V hodinách NJ píšeme více písemek než v hodinách AJ.  

   b) V hodinách AJ píšeme více písemek než v hodinách NJ.  

Tabulka 39 – tvrzení č. 20 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 24 32 

b) 50 68 

 

Tabulka 40 – tvrzení č. 20 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 7 64 

b) 4 36 
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     Závěr: Přibližně 70 až 80% respondentů hodnotilo jako „méně nudné“ hodiny anglického 

jazyka. Probíranou látku shledali jako zajímavější. Mají dojem, že na hodinách němčiny musí 

dělat více nudných cvičení. 

     Rovněž si myslí, že materiály, které mají k dispozici při výuce angličtiny (učebnice, 

pracovní sešit, atd.) jsou mnohem zajímavější. 

     Někteří žáci hodnotili jako „nudné“ paradoxně hodiny jazyka, ve kterém jsou lépe 

hodnoceni. 

     Asi 70% respondentů se domnívá, že při hodinách německého jazyka není schopno 

efektivně udržet pozornost. 

     Z výsledků dotazníku vyplývá, že více testů píší žáci zpravidla v prvním z obou cizích 

jazyků (téměř 70% respondentů). 

 

Oblast: Hodnocení sociální interakce v hodinách 

     V této oblasti žáci hodnotili kvalitu sociální interakce při výuce obou cizích jazyků. Tyto 

údaje lze považovat za důležité, protože mohou odrážet vyšší náročnost německé mluvnice 

v souvislosti s logicky vyšší mírou chybovosti. Rovněž se zde patrně projeví, jakým 

způsobem učitel s žáky komunikuje a motivuje je k práci. 

Tvrzení č. 4: a) Učitelka nás při AJ více chválí než při NJ.           b) 

Učitelka nás při NJ více chválí než při AJ. 

Tabulka 41 – tvrzení č. 4 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 42 55 

b) 35 45 
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Tabulka 42 – tvrzení č. 4 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 9 75 

b) 3 25 

 

Tvrzení č. 5:  a) Učitelka NJ se na nás více zlobí než učitelka AJ.   

   b) Učitelka AJ se na nás více zlobí než učitelka NJ.                                                                                                                                                 

Tabulka 43 – tvrzení č. 5 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 32 41 

b) 47 59 

 

Tabulka 44 – tvrzení č. 5 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 8 62 

b) 5 38 

 

Tvrzení č. 11:  a) Při hodinách NJ je větší legrace než při AJ.   

   b) Při hodinách AJ je větší legrace než při NJ. 

Tabulka 45 – tvrzení č. 11 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 24 32 

b) 50 68 

 

Tabulka 46 – tvrzení č. 11 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 1 8 

b) 12 92 
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     Závěr: Vyšší míru pochval v hodinách anglického jazyka pociťují zejména žáci, kteří mají 

jako první cizí jazyk němčinu, a to v 75%. Žáci, kteří zvolili jako první cizí jazyk angličtinu, 

pociťují vyšší míru pochval v hodinách angličtiny jen o 10%.  

     Přibližně v 60% mají žáci pocit, že se na ně učitelka NJ při hodinách více zlobí, a to bez 

ohledu na to, který cizí jazyk zvolili jako první. 

     Respondenti mají dojem, že si v hodinách angličtiny užijí více legrace. U AJ 1. c. j. se 

jedná o zhruba 70% respondentů, u NJ 1. c. j. o více než 90 % respondentů. 

 

Oblast:  Náročnost předmětu 

     Žáky zvolená tvrzení nám v tomto případě měla odpovědět na jednu z hlavních otázek: Jak 

náročné jsou pro žáky oba jazyky co do domácí přípravy a aktivity v hodinách. 

Tvrzení č. 6:  a) Doma se musím více učit na AJ než na NJ.   

   b) Doma se musím více učit na NJ než na AJ.  

Tabulka 47 – tvrzení č. 6 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 21 29 

b) 52 71 

 

Tabulka 48 – tvrzení č. 6 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 2 15 

b) 11 85 

 

Tvrzení č. 7:  a) Z NJ míváme víc domácích úkolů než z AJ.   

   b) Z AJ míváme víc domácích úkolů než z NJ. 
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Tabulka 49 – tvrzení č. 7 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 31 41 

b) 44 59 

 

Tabulka 50 – tvrzení č. 7 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 12 92 

b) 1 8 

 

Tvrzení č. 17:  a) NJ mi celkově připadá těžší než AJ.    

   b) AJ mi celkově připadá těžší než NJ. 

Tabulka 51 – tvrzení č. 17 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 60 81 

b) 14 19 

 

Tabulka 52 – tvrzení č. 17 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 10 77 

b) 3 23 

 

Tvrzení č. 21:  a) V hodinách AJ musím víc přemýšlet než v hodinách NJ.  

   b) V hodinách NJ musím víc přemýšlet než v hodinách AJ.                                                                                                                                           

Tabulka 53 – tvrzení č. 21 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 27 37 

b) 46 63 
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Tabulka 54 – tvrzení č. 21 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 2 15 

b) 11 85 

 

Tvrzení č. 22:  a) Při hodině NJ je nejdůležitější poslouchat, při AJ to vůbec nestačí.

   b) Při hodině AJ je nejdůležitější poslouchat, při NJ to vůbec nestačí.  

Tabulka 55 – tvrzení č. 22 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 29 37 

b) 50 63 

 

Tabulka 56 – tvrzení č. 22 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 5 45 

b) 6 55 

 

     Závěr: Respondenti považují jednoznačně německý jazyk za náročnější na domácí 

přípravu. Jedná se přibližně o 70% žáků ze skupiny AJ 1. c. j. a 85% ze skupiny NJ 1. c. j.  

     Respondenti rovněž uvedli, že znatelně více domácích úkolů mají z němčiny. V tomto 

smyslu odpovědělo cca 60% žáků ze skupiny AJ 1. c. j. a více než 90% ze skupiny NJ 1. c. j.   

     Německý jazyk je žáky hodnocen jako celkově náročnější, a to v přibližně 80% bez ohledu 

na jazykovou skupinu. 

     Respondenti se rovněž domnívají, že v hodinách němčiny jsou nuceni více přemýšlet U AJ 

1. c. j. se jedná o více než 60% respondentů, u NJ 1. c. j. o více než 80 % respondentů. 

     Přibližně 60% žáků bez ohledu na jazykovou skupinu má pocit, že v hodinách německého 

jazyka nestačí pouze poslouchat probíranou látku. Tento závěr si lze vysvětlit také tak, že 

v hodinách NJ je k dosažení odpovídajícího výkonu nutná celkově vyšší aktivita. 
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Oblast: Hodnocení smysluplnosti 

Odpovědi žáků nám prozradily subjektivní pohled respondenta na možnost praktického 

využití naučeného jazyka v praxi.  

Tvrzení č. 8:  a) Myslím si, že AJ je pro život užitečnější než NJ.   

   b) Myslím si, že NJ je pro život užitečnější než AJ.  

Tabulka 57 – tvrzení č. 8 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 71 92 

b) 6 8 

 

Tabulka 58 – tvrzení č. 8 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 12 92 

b) 1 8 

 

     Závěr: Více než 90% respondentů se domnívá, že anglický jazyk je možno lépe využít 

v praxi. 

 

Oblast: Subjektivní hodnocení učitele 

     V tomto bodě respondenti hodnotili učitele. Zejména to, jakým způsobem přistupuje 

k učivu i k žákům a jeho schopnost efektivně žákům předat vědomosti.  

Tvrzení č. 12:  a) Učitelka AJ nás víc naučí než učitelka NJ.   

   b) Učitelka NJ nás víc naučí než učitelka AJ.  

Tabulka 59 – tvrzení č. 12 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 50 68 

b) 24 32 
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Tabulka 60 – tvrzení č. 12 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 11 85 

b) 2 15 

 

Tvrzení č. 18:  a) K učiteli NJ mám lepší vztah než k učiteli AJ.   

   b) K učiteli AJ mám lepší vztah než k učiteli NJ. 

Tabulka 61 – tvrzení č. 18 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 25 36 

b) 45 64 

 

Tabulka 62 – tvrzení č. 18 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 2 17 

b) 10 83 

 

Tvrzení č. 19:  a) Učitelka AJ je přísnější než učitelka NJ.    

   b) Učitelka NJ je přísnější než učitelka AJ. 

Tabulka 63 – tvrzení č. 19 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 44 58 

b) 32 42 

 

Tabulka 64 – tvrzení č. 19 – žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 4 33 

b) 8 67 
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     Závěr: Většina respondentů je toho názoru, že učitel anglického jazyka je schopen 

efektivněji předat vědomosti.  Ve skupině AJ jako 1. c. j. je to asi 70 % žáků, ve skupině NJ 

jako 1. c. j. je to 85 % žáků.  

     Přibližně stejné procento respondentů v obou skupinách hodnotí jako lepší svůj vztah 

k učiteli angličtiny. 

     Současně hodnotí větší část respondentů jako přísnější učitelku německého jazyka. Jedná 

se přibližně o 60% žáků ze skupiny AJ 1. c. j. a 80% ze skupiny NJ 1. c. j. 

 

Oblast: Celkové hodnocení  

     Zde se žáci měli zamyslet a vyjádřit své celkové preference jednomu či druhému jazyku. 

Hodnotili jak ze svého subjektivního pohledu, tak z pohledu skupiny. 

Tvrzení č. 15:  a) Jsem přesvědčen, že i ostatní děti ve skupině mají raději NJ než AJ.

   b) Jsem přesvědčen, že i ostatní děti ve skupině mají raději AJ než NJ. 

Tabulka 65 – tvrzení č. 15 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 12 16 

b) 63 84 

 

Tabulka 66 – tvrzení č. 15 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 2 15 

b) 11 85 

 

Tvrzení č. 16:  a) Kdybych si mohl vybrat, učil bych se jenom AJ.   

   b) Kdybych si mohl vybrat, učil bych se jenom NJ. 

 

 



63 
 

Tabulka 67 – tvrzení č. 16 - žáci s 1. cizím jazykem AJ 

 Absolutní číslo % 

a) 64 85 

b) 11 15 

 

Tabulka 68 – tvrzení č. 16 - žáci s 1. cizím jazykem NJ                                                                                                                                        

 Absolutní číslo % 

a) 12 92 

b) 1 8 

 

     Závěr: Žáci přibližně z devadesáti procent subjektivně preferují anglický jazyk. Domnívají 

se asi z 85%, že i ostatní žáci ve skupině dávají přednost angličtině. Výsledky jsou prakticky 

u obou jazykových skupin shodné. 
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4.1 Statistické srovnání známek z AJ a NJ 

Tabulka 69 - přehled studijních výsledků zkoumaného vzorku žáků 6. – 9. ročník 

 

 

 

 

1. cizí jazyk: AJ 6. ročník - 1.pol. 6. ročník - 2.pol. 7. ročník - 1.pol. 7. ročník - 2.pol. 8. ročník - 1.pol. 8. ročník - 2.pol. 9. ročník - 1.pol.

2. cizí jazyk: NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ

Tereza H. 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1

Kateřina B. 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3

Adam K. 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

Michal K. 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3

Veronika V. 2 2 3 3 4 4 2 3 4 5 3 4 3 4

Petr B. 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1

Marie B. 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Alois P. 2 1 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3

Kristýna S. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Marek V. 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2

Michal M. 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3

Denisa Š. 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2

Zdeněk B. 4 2 4 3 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4

Tomáš K. 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2

Sandra K. 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1

Lucie M. 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Tomáš N. 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1

Michael N. 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2

Jakub N. 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1

Michal B. 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3

Šimon E. 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2

Šimon H. 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1

Hana L. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jakub P. 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1

Diana R. 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 3 2

Tomáš S. 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2

Jindra S. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tereza B. 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4

Dan C. 3 2 4 2 4 4 2 4

Pavel R. 4 5 5 5 5 5 5 5

Viktorie V. 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1

Nikola Č. 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4

Jiří M. 5 3 4 4 4 4 4 4

Lenka O. 1 1 1 1 1 1 1 1

Adéla B. 3 3 3 4 3 4

Patricie L. 3 3 4 4

Tomáš U. 1 1 2 2

Daniel S. 4 4 4 4

Jan P. 4 4

Linda Š. 1 1 1 1

Jan D. 1 2 2 3 3 2

Veronika B. 5 5 5 5

Josef Š. 1 1

Mirek V. 4 4 4 4 4 4 4 4

suma 60 52 68 66 77 74 74 74 80 82 92 91 86 72

Ø 1,88 1,63 2,13 2,06 2,41 2,31 2,31 2,31 2,50 2,56 2,88 2,84 2,69 2,25

Ø AJ 6.-9. ročník 2,40 16,78

Ø NJ 6.-9. ročník 2,28 15,97
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Tabulka 70 - přehled studijních výsledků zkoumaného vzorku žáků 6. – 9. ročník 

 

 

Formulace hypotéz 

     H1: Ve všech ročnících existuje kladná korelace mezi výsledky žáků v anglickém a 

německém jazyce   

 

     H2: Žáci v průměru zaznamenávají obecně horší studijní výsledky v jazyce, který je pro ně 

hlavní (tj. angličtináři v angličtině, němčináři v němčině).  

 

Metody ověřování hypotéz 

     Hypotézu H1 budeme testovat pomocí testu nezávislosti Pearsonova korelačního 

koeficientu. Nulová hypotéza je, že výsledky žáků v anglickém a německém jazyce jsou 

nezávislé. Nejprve pomocí funkce CORREL zabudované v programu Microsoft Office Excel 

určíme hodnoty korelačního koeficientu pro jednotlivé třídy. Následně vypočteme testovou 

statistiku testu pomocí vzorce . Získanou hodnotu porovnáme s kritickou 

hodnotou nalezenou v tabulkách Studentova rozdělení o n-2 stupních volnosti, kde n je počet 

respondentů. Budeme pracovat na hladině významnosti 0,05, což znamená, že existuje 5% 

pravděpodobnost zamítnutí správné nulové hypotézy o nezávislosti výsledků (tzv. chyba 1. 

druhu). Nulovou hypotézu zamítáme ve chvíli, kdy hodnota testové statistiky převýší 

1. cizí jazyk: NJ 6. ročník - 1.pol. 6. ročník - 2.pol. 7. ročník - 1.pol. 7. ročník - 2.pol. 8. ročník - 1.pol. 8. ročník - 2.pol. 9. ročník - 1.pol.

2. cizí jazyk: AJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ AJ NJ

Jessika B. 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Láďa D. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3

Alex K. 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 2 1 2

Eliška P. 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1

Karolína P. 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2

Roman S. 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3

Michal Š. 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Pavlína B. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Michal G. 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 1 2

Zuzana H. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lenka N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tereza B. 5 3 4 4 5 3 4 4

Mirek Z. 2 3 3 3

Dominik K. 3 4 4 4

Pavla M. 3 3 3 4 2 3

suma 22 25 25 25 33 35 32 35 35 37 34 36 24 25

Ø 2,00 2,27 2,27 2,27 2,54 2,69 2,46 2,69 2,50 2,64 2,43 2,57 2,00 2,08

Ø AJ 6.-9. ročník 2,31 16,20

Ø NJ 6.-9. ročník 2,46 17,23
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kritickou hodnotu nalezenou v tabulkách. Pokud bude zároveň hodnota korelačního 

koeficientu kladná, budeme mít potvrzenou hypotézu H1 o kladné korelaci mezi výsledky 

žáků v obou jazycích.   

 

     Hypotézu H2 budeme ověřovat pomocí párového t-testu. Nulová hypotéza je, že výsledky 

žáků v obou jazycích jsou shodné. Test provedeme pomocí balíčku Analýza dat zabudovaném 

v programu Microsoft Office Excel. Výsledek testování budeme udávat pomocí tzv. p-

hodnoty testu, která je programem automaticky vypočtena. P-hodnota testu udává 

pravděpodobnost chyby 1. druhu, tj. zamítnutí správné nulové hypotézy o shodě výsledků 

mezi oběma uvažovanými jazyky. Za statisticky signifikantní případy budeme uvažovat 

případy s p-hodnotou testu menší než 0,05, což odpovídá klasicky užívané hladině 

významnosti 0,05.  

 

Ověření hypotézy H1 

 

     Tabulka 1 ukazuje výsledky testu nezávislosti Pearsonova korelačního koeficientu ve 

skupině žáků, pro něž byla hlavním jazykem angličtina. Je patrné, že ve všech případech 

můžeme na hladině významnosti 0,05 jednoznačně zamítnout nulovou hypotézu s nezávislosti 

studijních výsledků v obou jazycích. Hypotéza H1 tudíž byla v této skupině bez diskuze 

ověřena. Zdá se, že korelace mezi výsledky v obou jazycích se postupně zvětšuje, zatímco 

v 6. třídě byl korelační koeficient zhruba 0,6 – 0,7, od 8. třídy již tento koeficient neklesá pod 

0,8, což svědčí o velmi silné korelaci mezi studijními výsledky v obou jazycích. Tento trend 

je možné vysvětlit tím, že v 6. třídě žáci s německým jazykem teprve začínají, náročnost 

předmětu je nízká, a proto mohou dosahovat lepších výsledků i ti žáci, kteří na jazyky příliš 

nadaní nejsou a v angličtině, kterou se učí již delší dobu, mají spíše podprůměrné výsledky. 

Postupem času, jak se žáci v německém jazyce dostávají k náročnějším partiím, se však stále 

více projevuje stejný trend jako u angličtiny.    
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Tabulka 71 – výsledky testu nezávislosti korelačního koeficientu (hlavní jazyk: angličtina)  

třída 
korelační 

koeficient 

testová 

statistika 

kritická 

hodnota 

6.I 0,666 4,890 2,042 

6.II 0,614 4,261 2,042 

7.I 0,734 6,114 2,037 

7.II 0,797 7,580 2,035 

8.I 0,846 9,252 2,033 

8.II 0,838 9,214 2,029 

9.I 0,822 8,165 2,037 

 

     Tabulka 72 ukazuje výsledky stejného testu jako tabulka 71, tentokrát však pro skupinu 

žáků, jejichž hlavním jazykem je němčina. Opět je vidět, že ve všech případech můžeme na 

hladině významnosti 0,05 zamítnout hypotézu o nezávislosti studijních výsledků v obou 

jazycích. Oba jazyky vykazují velmi silnou kladnou korelaci, jež se pohybuje s výjimkou 1. 

pololetí 6. ročníku nad hranicí 0,8. Poněkud nižší hodnotu korelačního koeficientu v 1. 

pololetí 6. ročníku je pravděpodobně možné vysvětlit obdobným způsobem jako v případě 

nižších korelací u tabulky 1. Žáci mající němčinu jako hlavní jazyk se v 6. ročníku 

s angličtinou teprve seznamují, nároky na výkon žáků nejsou zatím tak vysoké a převažuje 

pozitivní motivace ze strany učitele ve snaze přimět žáka k pozitivnímu náhledu na nový 

předmět. Proto výsledky žáků v tomto jazyce na začátku nemusí tak silně korelovat 

s výsledky v němčině.      

 

Tabulka 72 – výsledky testu nezávislosti korelačního koeficientu (hlavní jazyk: němčina)  

třída 

korelační 

koeficient 

testová 

statistika 

kritická 

hodnota 

6.I 0,706 2,994 2,262 

6.II 0,929 7,560 2,262 

7.I 0,788 4,249 2,201 

7.II 0,929 8,323 2,228 

8.I 0,802 4,647 2,179 

8.II 0,838 5,329 2,179 

9.I 0,856 5,237 2,201 
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Ověření hypotézy H2 

 

     Grafy 3 a 4 ukazují srovnání průměrných známek z angličtiny a němčiny v jednotlivých 

pololetích a ročnících pro žáky mající jako hlavní jazyk angličtinu (graf 3) a němčinu (graf 4). 

Pro srovnání je uveden rovněž celkový průměr ze všech předmětů na příslušných 

vysvědčeních (žlutě označený sloupec). Na první pohled se zdá, že ve většině případů jsou 

skutečně průměrné známky z hlavního jazyka o něco horší než průměrné známky z jazyka 

druhého, což by znamenalo, že hypotéza H2 platí. Je však třeba pomocí statistických metod 

ověřit, zda tomu tak skutečně je. Toto ověření bylo provedeno pomocí párového t-testu a jeho 

výsledky jsou uvedeny v tabulkách 3 a 4.   

 

Graf 3 – průměrné známky z angličtiny, němčiny a celkový průměr (hlavní jazyk: angličtina)  

  

 

Graf 4 – průměrné známky z angličtiny, němčiny a celkový průměr (hlavní jazyk: němčina)  
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     Tabulka 73 ukazuje výsledky párového t-testu u skupiny žáků, jejichž hlavním jazykem je 

angličtina. Je vidět, že nulovou hypotézu o srovnatelných studijních výsledcích v angličtině a 

němčině je možné na hladině významnosti 0,05 zamítnout pouze v případě 1. pololetí 6. třídy 

a 1. pololetí 9. třídy. V obou případech jsou průměrné studijní výsledky z němčiny 

signifikantně lepší než výsledky z angličtiny. V ostatních případech se sice na první pohled 

zdá, že průměrné výsledky v obou jazycích jsou rozdílné, příslušný statistický test však tuto 

skutečnost neprokázal. Lepší výsledky v němčině v 1. pololetí 6. ročníku lze vysvětlit tím, že 

v této době se žáci s němčinou teprve seznamují, náročnost učiva tudíž ještě není tak velká. 

Rozdíl v 1. pololetí 9. ročníku je pak možné pravděpodobně vysvětlit tím, že ke konci ZŠ a 

před přijímacími zkouškami na SŠ jsou vyučující jazyka, který není hlavní, ochotni být 

shovívavější při hodnocení tak, aby žákům nepokazili vysvědčení, které je v současné době 

rozhodujícím faktorem při výběru žáků ke studiu, případně dalšímu vzdělávání v odborných 

učilištích. Výsledky z tabulky 3 tedy naznačují, že hypotézu H2 není možné přijmout obecně, 

jednoznačně platí pouze na začátku výuky druhého jazyka a na konci působení žáků na ZŠ. 

  

Tabulka 73 – výsledky párového t-testu (hlavní jazyk: angličtina)  

 

 

Sumarizace - párový t-test 

 

  

třída a 

pololetí ø celkem ø AJ ø NJ 

p-hodnota 

testu 

6.I 1,88 1,88 1,63 0,037 

6.II 1,82 2,13 2,06 0,662 

7.I 1,76 2,41 2,31 0,556 

7.II 1,74 2,31 2,31 1,000 

8.I 1,84 2,50 2,56 0,624 

8.II 1,87 2,88 2,84 0,822 

9.I 1,83 2,69 2,25 <0,001 

celkem 1,82 2,40 2,28  
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     Tento trend do určité míry potvrzují i výsledky z tabulky 74, která představuje výsledky 

párového t-testu u žáků, jejichž hlavním jazykem je němčina. V tomto případě byl statisticky 

signifikantní rozdíl zaznamenán pouze u 1. pololetí 6. ročníku, kdy žáci s angličtinou teprve 

začínají. Jejich výsledky v tomto jazyce zde v průměru byly lepší než u němčiny, kterou se 

zabývali již delší dobu. U ostatních ročníků nebyly zaznamenány statisticky významné 

rozdíly, což však může být do značné míry způsobeno nízkým počtem respondentů ve 

skupině s hlavním jazykem němčina. Je možné, že při větším rozsahu výběru by se i v tomto 

případě bylo možné dostat k dalším rozdílům. 

 

Tabulka 74 – výsledky párového t-testu (hlavní jazyk: němčina)  

 

 

Sumarizace - párový t-test 

 

  

třída a 

pololetí ø celkem ø AJ ø NJ 

p-hodnota 

testu 

6.I 1,66 2,00 2,27 0,028 

6.II 1,82 2,27 2,27 1,000 

7.I 1,76 2,54 2,69 0,548 

7.II 1,74 2,46 2,69 0,082 

8.I 1,84 2,50 2,64 0,500 

8.II 1,87 2,43 2,57 0,500 

9.I 1,83 2,00 2,08 0,674 

celkem 1,79 2,31 2,46  

 

  

     Celkově je možné říct, že hypotézu H2 o lepších průměrných studijních výsledcích lze 

potvrdit pouze částečně u druhého jazyka, a to v situaci, kdy žáci s druhým jazykem teprve 

začínají, zatímco hlavní jazyk je probírán již dostatečně dlouhou dobu.             
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4 Sumarizace výsledků a jejich interpretace 

 

     Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že převážná většina respondentů preferuje 

téměř ve všech bodech výzkumu anglický jazyk, a to v podstatě bez ohledu na to, zda si ho 

zvolili jako první či další cizí jazyk. Téměř všichni respondenti jsou přesvědčení, že i ostatní 

žáci ve skupině dávají přednost angličtině. 

     Drtivá většina žáků považuje angličtinu za jazyk, který jim lépe jde a kterým by se spíše 

domluvili. Můžeme se tedy domnívat, že by angličtina byla spontánně jejich první volbou 

v komunikační situaci. 

     Přibližně dvě třetiny respondentů shledalo hodiny anglického jazyka a materiály, které jsou 

používány k výuce, jako výrazně zajímavější. Naproti tomu výuku německého jazyka shledali 

nudnou, zejména z důvodu většího množství nudných cvičení, a vyhodnotili, že mají problém 

efektivně udržet pozornost. Paradoxně i v případě, že jsou v tomto jazyce lépe hodnoceni.   

Tato skutečnost má pravděpodobně úzkou souvislost s objemem mluvnice obou jazyků, kdy 

je zřejmé, že zejména mluvnice podstatných jmen a sloves, která tvoří základ vět, je 

v německém jazyce výrazně složitější a vyžaduje opakovaný nácvik. 

     Opět přibližně dvě třetiny respondentů pociťují vyšší míru pozitivního hodnocení od 

učitele anglického jazyka. Také mají pocit, že si v hodinách angličtiny užijí více legrace. U 

učitele německého jazyka mají dojem, že se na ně v hodinách více zlobí. Pocity žáků lze 

přisoudit opět zejména skutečnosti, že v hodinách německého jazyka je nutné z důvodu 

správného zvládnutí náročnějších mluvnických pravidel více procvičovat. Lze předpokládat 

vyšší chybovost a tedy spíše negativní reakci učitele. 

     Stejné množství respondentů jako v předchozím případě se domnívá, že učitel angličtiny 

umí efektivněji předat informace a svůj vztah k němu hodnotí lépe. Učitele německého jazyka 

vnímají jako přísnějšího. 

     Převážná většina žáků považuje německý jazyk za celkově náročnější. Uvádí, že je pro ně 

znatelně náročnější domácí příprava, při hodinách musí více přemýšlet a nestačí jim pouze 

pasivně poslouchat výklad učitele. Můžeme se tedy domnívat, že výuka německého jazyka 

klade vyšší nároky na míru žákovy aktivity oproti angličtině, kde si žáci při srovnatelném 

výkonu mohou dovolit větší pasivitu. Tato skutečnost opět odráží větší nároky na zvládnutí 
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německé gramatiky, ale také přirozenou vlastnost člověka, kterou je lenost a neochota 

investovat více energie, než je nutné. Učitel němčiny by mohl tuto situaci ovlivnit zařazením 

některých motivačních prvků do výuky a tím zvýšit atraktivitu předmětu pro žáky. 

     Téměř všichni respondenti uvedli, že považují anglický jazyk za lépe využitelný v praxi. 

Tento jev je pravděpodobně spojen s fenoménem globalizace a značným vlivem americké 

kultury na naši mládež, a to zejména v oblasti médií, filmu, sportu, hudby atd. Zcela 

nepovšimnuta zůstává skutečnost, že významnou část pracovního trhu na západě Čech tvoří 

nabídky práce německých společností, stejně tak, jako na jihu Čech pracovní příležitosti u 

rakouských firem, kde je ovládání němčiny považováno za výraznou výhodu a často 

rozhodující faktor získání pracovního místa.   

     Existuje statisticky prokázaná velmi silná korelace mezi studijními výsledky respondentů 

v obou jazycích. Z těchto údajů můžeme usuzovat, že žáci dosahují v podstatě stejných 

výsledků v obou jazycích. Pokud má tedy žák z anglického jazyka na vysvědčení obvykle 

např. dvojky, dá se předpokládat, že v němčině bude hodnocen prakticky stejně. Můžeme tedy 

říci, že ačkoli žáci subjektivně hodnotí učitele německého jazyka jako přísnějšího, 

v hodnocení na vysvědčení se tato skutečnost neprojevila. 

     Párovým t-testem jsme ověřovali hypotézu, zda jsou žáci přísněji hodnoceni v prvním 

z cizích jazyků. Statistický test však tuto skutečnost neprokázal. Signifikantně lepší výsledky 

byly patrné pouze u dalšího cizího jazyka v 1. pololetí 6. ročníku, kdy se žáci s učivem teprve 

seznamují, a v 1. pololetí 9. ročníku, kdy je učitel zřejmě ochoten být před přijímacími 

zkouškami na střední školy shovívavější. 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

     Závěr 

      

     Cílem této diplomové práce bylo na základě prostudované literatury popsat možné zdroje 

odlišného přístupu žáků k předmětům anglický a německý jazyk, identifikovat příčiny 

stávajícího stavu a nastínit vhodná řešení.   

     Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je 

rozčleněna do čtyř kapitol, ve kterých se věnuje charakteristice německého a anglického 

jazyka, vymezuje psychologická východiska k učení se jazykům a snaží se objasnit motivaci 

žáků při výuce cizího jazyka. Další oblastí teoretické části je obecné pojetí vyučování 

německého a anglického jazyka na základní škole. 

     První kapitola teoretické části obsahuje čtyři podkapitoly. V první jsou definovány 

základní pojmy, kterými je jazyk, řeč a myšlení a jejich vzájemný vztah. Druhá a třetí 

podkapitola přinášejí přehled mluvnice německého a anglického jazyka v rozsahu základní 

školy tak, aby bylo možno usuzovat na náročnost daných předmětů pro žáka. Poslední 

podkapitola předkládá náhled interkulturních souvislostí, zabývá se mimo jiné tématy jako 

kultura, jazyk, lidské chování a prožívání.  

     Druhá kapitola byla zaměřena na psychologická východiska učení se jazykům. Definuje 

jednotlivé druhy učení a podrobněji se věnuje verbálnímu a pojmovému učení, které mají 

přímý vztah k učení se jazyku. 

     Třetí kapitola je nazvána „Motivace k učení se jazykům“. Tato kapitola přistupuje 

k problematice motivace žáků ve vyučování z obecného hlediska, přibližuje poznávací, 

sociální a výkonové potřeby žáků a způsoby jejich uspokojování obecně i v návaznosti na 

jazykové vyučování. Dále se věnuje praktickým příkladům, jak aktivizovat žáka a zvýšit jeho 

zájem o výuku cizího jazyka.  

     V poslední kapitole teoretické části bylo popsáno pojetí a cíle základního vzdělávání, 

včetně ukázky z RVP pro 2. stupeň ZŠ. Zmínili jsme také klíčové kompetence, kterých by žák 

měl při výuce prvního i dalšího cizího jazyka dosahovat. Na základě studia cizojazyčné 

literatury jsme předložili stručný nástin vývoje přístupů k didaktice německého i anglického 

jazyka.  
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     Praktická část diplomové práce si kladla za cíl zmapovat zdroje odlišného přístupu žáků 

k předmětům anglický a německý jazyk. Za tímto účelem byl sestaven dotazník, který byl 

předložen k vyplnění žákům druhého stupně základní školy, a výsledná data byla rozčleněna 

do několika kategorií a dále analyzována.  

     V dalších kapitolách praktické části byl blíže specifikován vzorek respondentů i popis 

použitých metod. Výsledky šetření byly rozděleny do dvou částí. První část se zaměřovala na 

výsledky dotazníkového šetření a v druhé části bylo provedeno statistické srovnání známek 

z německého a anglického jazyka. 

     Z výsledků analýz vyplynulo, že žáci jednoznačně preferují anglický jazyk. Výuku 

angličtiny i materiály, které při ní jsou využívány, vnímají jako zajímavější. Příprava na 

vyučování i aktivita v hodinách jim připadá méně náročná. Žáci také uvedli, že k učiteli 

anglického jazyka mají subjektivně lepší vztah a mají pocit, že dokáže efektivněji předat 

informace. Tato skutečnost souvisí pravděpodobně i s pocitem žáků, že jsou v hodinách 

angličtiny více chváleni a hodnotí učitele angličtiny jako méně přísného, i přestože statistické 

srovnání známek neprokázalo významný rozdíl v hodnocení obou předmětů. Celkově žáci 

považují za smysluplnější a obecně prospěšnější učit se anglický jazyk.  

     V poslední kapitole byly shrnuty výsledky šetření, byla předložena jejich možná 

interpretace, a to i ve vztahu k dalším skutečnostem. Tato kapitola dále nastiňuje 

pravděpodobné příčiny zjištěného stavu a předkládá určité návrhy řešení. 
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     Resumé  

      

     Diplomová práce se věnuje tématu jazykového vyučování na druhém stupni základních 

škol v České republice a snaží se zmapovat a popsat zdroje odlišného přístupu žáků k výuce 

předmětů německý a anglický jazyk.  

          První část diplomové práce je čistě teoretická. Zabývá se charakteristikou německého a 

anglického jazyka, definicí některých základních pojmů (např. jazyk, myšlení), jejich 

vzájemným vztahem a zmiňuje také některé interkulturní aspekty dané problematiky. V této 

části jsou přiblížena psychologická východiska a motivace žáků k učení se jazykům. Dále je 

zde popsáno pojetí a cíle základního vzdělávání dle Rámcového vzdělávacího programu a 

stejně tak klíčové kompetence, kterých by žák měl v daném cizím jazyce dosáhnout.  

          Druhá část této diplomové práce má praktický charakter. Klade si za cíl konkretizovat 

zdroje odlišného přístupu žáků k předmětům německý a anglický jazyk. K tomuto účelu 

budou analyzovány výsledky dotazníkového šetření a bude provedeno statistické srovnání 

studijních výsledků v obou předmětech. V poslední kapitole praktické části diplomové práce 

shrneme výsledky výzkumu, jejich interpretaci, pravděpodobné příčiny a návrhy řešení, které 

z šetření vyplynuly.      

     Na závěr je připojena reflexe autora. 
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   Resümee 

      

     Die Diplomarbeit widmet sich dem Thema Fremdsprachenunterricht an der zweiten Stufe 

der Grundschulen in der Tschechischen Republik und versucht die Quellen eines 

unterschiedlichen Herantretens an die Fächer Deutsch und Englisch auszuwerten und zu 

beschreiben.  

     Der erste Teil der Diplomarbeit ist rein theoretisch. Er beschäftigt sich mit der 

Charakteristik der deutschen und englischen Sprache, mit der Definition von einigen 

Grundbegriffen (z.B. Sprache, Denken), ihren gegenseitigen Beziehungen und erwähnt auch 

manche interkulturellen Aspekte der gegebenen Problematik. In diesem Teil werden die 

psychologischen Ausgangspunkte und Motivation der Schüler beim Erlernen einer fremden 

Sprache nahe gebracht. Weiter werden hier die Auffassung und Ziele der 

Elementarausbildung gemäβ dem Rahmenprogramm für Bildung beschrieben und genauso 

die Schlüsselkompetenzen, die der Schüler in der bestimmten Fremdsprache erreichen sollte. 

    Der zweite Teil der Diplomarbeit hat einen praktischen Charakter. Er setzt sich als Ziel die 

Quellen eines unterschiedlichen Herantretens an die Lehrfächer Deutsch und Englisch zu 

konkretisieren. Zu diesem Zweck werden die Ergebnisse einer Fragebogenuntersuchung 

analysiert und es wird ein statistischer Vergleich der Studienergebnisse in beiden Lehrfächern 

durchgeführt. In dem letzten Kapitel des praktischen Teils der Diplomarbeit fassen wir die 

Forschungsergebnisse, ihre Interpretation und die wahrscheinlichen Ursachen und 

Lösungsvorschläge, die sich aus der Untersuchung ergeben, zusammen. 

      Zum Schluss wird die Reflexion des Autors beigefügt. 
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DOTAZNÍK 

Je mi __________ let.     Němčinu se učím __________ let. 

Chodím do __________ ročníku.   Angličtinu se učím __________ let.  

Jsem  holka / kluk. (nehodící se škrtni) 

 

Před sebou máš dvojice tvrzení. Vyber si to, se kterým spíš souhlasíš a zaškrtni ho v rámečku na 

konci řádky.  

Takhle:     

                                              

1. Myslím, že NJ mi jde líp než AJ.        

Myslím, že AJ mi jde líp než NJ.  
 

2. Mám dojem, že už teď bych se spíš domluvil anglicky než německy.  

Mám dojem, že už teď bych se spíš domluvil německy než anglicky. 
   

3. Při hodině NJ se tolik nenudím jako při AJ. 

Při hodině AJ se tolik nenudím jako při NJ. 
  

4. Učitelka nás při AJ více chválí než při NJ.  

Učitelka nás při NJ více chválí než při AJ.   
 

5. Učitelka NJ se na nás více zlobí než učitelka AJ.     

Učitelka AJ se na nás více zlobí než učitelka NJ.  
                                                                

6. Doma se musím více učit na AJ než na NJ.        

Doma se musím více učit na NJ než na AJ.  
         

7. Z NJ míváme víc domácích úkolů než z AJ.          

Z AJ míváme víc domácích úkolů než z NJ.  
          

8. Myslím si, že AJ je pro život užitečnější než NJ.                                                                                               

Myslím si, že AJ je pro život užitečnější než NJ.         
   

9. V hodinách NJ probíráme zajímavější témata a články než při AJ.                                                                                     

V hodinách AJ probíráme zajímavější témata a články než při NJ.  
    

10. Učebnice a pracovní sešit na AJ jsou hezčí než na NJ.     

Učebnice a pracovní sešit na NJ jsou hezčí než na AJ.     
 

11. Při hodinách NJ je větší legrace než při AJ.                                                                                       

Při hodinách AJ je větší legrace než při NJ.                                                                                       
    

12. Učitelka AJ nás víc naučí než učitelka NJ.     

Učitelka NJ nás víc naučí než učitelka AJ.     
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13. Při hodinách NJ musíme dělat více nudných cvičení než při AJ.                                                                                       

Při hodinách AJ musíme dělat více nudných cvičení než při NJ.  
 

14. Vím, že při hodinách AJ spíše neudržím pozornost než při NJ.                                                                                       

Vím, že při hodinách NJ spíše neudržím pozornost než při AJ.                                                                        
    

15. Jsem přesvědčen, že i ostatní děti ve skupině mají raději NJ než AJ.     

Jsem přesvědčen, že i ostatní děti ve skupině mají raději AJ než NJ     
 

16. Kdybych si mohl vybrat, učil bych se jenom AJ.                                                                                       

Kdybych si mohl vybrat, učil bych se jenom NJ.                                                                                       
 

17. NJ mi celkově připadá těžší než AJ.                                                                                       

AJ mi celkově připadá těžší než NJ.  
    

18. K učiteli na NJ mám lepší vztah než k učiteli na AJ.     

K učiteli na AJ mám lepší vztah než k učiteli na NJ.   
 

19. Učitelka AJ je přísnější než učitelka NJ.                                                                                       

Učitelka NJ je přísnější než učitelka AJ.    
                                                                                    

20. V hodinách NJ píšeme více písemek než v hodinách AJ.                                                                                       

V hodinách AJ píšeme více písemek než v hodinách NJ.                                                                                       
 

21. V hodinách AJ musím víc přemýšlet než v hodinách NJ.                                                                                       

V hodinách NJ musím víc přemýšlet než v hodinách AJ.  
 

22. Při hodině NJ je nejdůležitější poslouchat, při AJ to vůbec nestačí.                                                                                       

Při hodině AJ je nejdůležitější poslouchat, při NJ to vůbec nestačí.                                                                                 
    

 

 

 Jestli chceš k nějaké otázce něco doplnit, napiš číslo otázky a svoji poznámku: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………             
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6. ROČNÍK TÉMATICKÝ PLÁN 
Německý 

jazyk-další 
jazyk 

Měsíc Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 
Poznámky 

 

Září 

Vypráví o sobě, o škole, 
dbá na správnou 
výslovnost a intonaci. 
Použije známé fráze a 
slovní zásobu. 
Dodržuje slovosled 
německých vět a 
základní gramatická 
pravidla 

Téma: Škola a já, rozvrh hodin, 
oblíbené předměty 
Gramatika: slovosled 
v jednoduché větě, slovosled ve 
větě se způsob. slovesem, čas. 
způsobových sloves a jejich 
použití 

MKV – multikulturalita – 
cizí jazyk jako nástroj 
dorozumění a 
celoživotního vzdělávání, 
specifické rysy jazyků a 
jejich rovnocennost 
OSV – Sociální rozvoj – 
Poznávání lidí – poznávání 
se ve skupině 

 

 

Říjen 

Dodržuje slovosled 
něm. vět a základní 
gramatická pravidla. 
Sestaví jednoduché 
písemné i ústní sdělení, 
dbá na správnou 
interpunkci. 

Gramatika: rozkazovací 
způsob, rozlišení tykání a 
vykání, časování pom. sloves – 
SEIN, HABEN v př. č. a 
préteritu 
Komunikativní dovednosti: 
reagovat na pokyny učitele, 
pozdravy, slovní zásoba 
k tématu, tvorba roz. způsobu a 
schopnost reagovat na něj 

OSV – Sociální rozvoj – 
Poznávání lidí – poznávání 
se ve skupině 
 
D,  Z, OV. 

 

 

Listopad 

Dodržuje slovosled 
německých vět a 
základní gramatická 
pravidla. 
Utvoří otázku 
k požadované informaci, 
použije známé fráze a 
slovní zásobu, 
zformuluje vhodnou 
odpověď na otázku.  
 

Téma: U zvěrolékaře 
Gramatika: užití způsobových 
sloves, číslovky do 1000 000 
Komunikativní dovednosti: 
tvoření jednoduchých vět, 
jednoduchá sdělení, 
porozumění základním 
pokynům k tématu, tvorba 
základních otázek a odpovědí 
k danému tématu 

OSV –  Osobnostní rozvoj 
– kreativita – rozvíjení 
témat, nápadů, tvořivost, 
pružnost 
ČJ, OV, RV. 

 

 

Prosinec 

Vyhledá neznámá 
slovíčka, vyhledá 
informace o pod. 
jménech 
 
 
 
Čte s porozuměním 
krátké texty, při čtení 
užívá znalost základní 
slovní zásoby. 

Téma: U zvěrolékaře 
Gramatika: 3.p. mn. č., mn. č. 
pod. jmen 
Komunikativní dovednosti: 
rozhovor u zvěrolékaře 
 
Téma: Volný čas, cestování, 
zájmy, německy mluvící země - 
reálie 

PŘ, OV. 
 
 
 
 
 
VMEGS – Evropa a svět 
nás zajímá – cestování, 
místa, události, zvyky a 
tradice jiných národů 
 
Z. 

 

 

Leden 
Dbá na správnou 
výslovnost a intonaci. 

Téma: Volný čas, cestování, 
zájmy, německy mluvící země – 

MKV – multikulturalita – 
cizí jazyk jako nástroj 
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Orientuje se 
v jednoduchém textu 
s použitím známé slovní 
zásoby i s pomocí 
slovníku. 
Vyhledá v textu 
potřebné informace. 
Sestaví jednoduché 
písemné a ústní sdělení. 
Napíše krátký dopis. 
Dbá na správnou 
interpunkci. 
Dodržuje slovosled a 
zákl. gra. pravidla 

reálie 
Gramatika: čas. nepravidelných 
sloves, perfektum slabých 
sloves – slovosled ve větě, 
přivlastňovací zájmena 
Komunikativní dovednosti: 
použití jednoduché i rozvinuté 
věty, schopnost vyprávět o 
sobě, svých zájmech, 
schopnost reprodukce textu, 
práce se slovníkem 

dorozumění a 
celoživotního vzdělávání, 
specifické rysy jazyků a 
jejich rovnocennost 
OSV –  Osobnostní rozvoj 
– kreativita – rozvíjení 
témat, nápadů, tvořivost, 
pružnost 
 
OV,  RV.  

 
 

Únor 

Používá základní mluv. 
pravidla a struktury vět, 
zákl. slov. zásobu , 
napíše jednoduché 
sdělení  
a odpovědi na otázky 

Přídavná jména , zájmena,  
příslovce – gern (stupňování) 
rozdíl mezi užitím Uhr/Stunde 
procvič. a opak. struktur vět – 
slovosled v otázkách, v 
odpovědích 

ČJ.  

 

Březen 

Pracuje se slovníkem, 
nalézá a vybírá vhodnou 
slov. zásobu k tématu 
používá základní 
mluvnická pravidla a 
struktury vět, základní 
slovní zásobu 

Téma: Škola 
Tvorba otázek a odpovědí, 
časování sloves a přivlastň. 
zájmen 

  

 

Duben 

Rozumí jednoduchým 
pokynům a reaguje na 
ně, napíše jed. sdělení a 
odpovědi na otázky 

Tvorba rozk. způsobu – 
jednotné i množné č. 
slovní zásoba – Schulsachen 
krátké texty – reálie Německa – 
práce se slovníkem 

OSV – Sociální rozvoj – 
Poznávání lidí – poznávání 
se ve skupině 
Z. 

 

 

Květen 

Používá zákl. mluv. 
pravidla a struktury vět, 
zákl.slovní zásobu 
napíše jedn. sdělení a 
odpovědi na otázky 
nalézá a vybírá vhodnou 
slovní zásobu k tématu 

Slovosled v jed. větách – přímý 
pořádek slov, tvorba otázek,  
zápor – nicht, kein 
Téma: Mein Hobby 
Napíše jedn. text o sobě, 
popíše činnosti kamarádů 
 

OSV – Sociální rozvoj – 
Poznávání lidí – poznávání 
se ve skupině 
RV.OV 

 

 

Červen 

Rozumí jedn. pokynům, 
frázím a reaguje na ně 
Čte plynule a správně 
krátké texty 
Pracuje se slovníkem 

Dokáže si domluvit a 
naplánovat svůj program, svůj 
volný čas 
texty k tématu – Mein Hobby 
orientuje se v textu k danému 
tématu, vyhledává cizí slova, 
práce se  slovníkem 
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Sumarizace výsledků dotazníku 

 

 

 

  
6. ročník 7. ročník 

  
AJ 1. c.j. AJ 1. c.j. 

Otázka č. 
 

odpověď  a) odpověď  b) odpověď  a) odpověď  b) 

1 
 

6 14 0 15 

2 
 

15 5 15 0 

3 
 

5 15 3 14 

4 
 

14 7 8 6 

5 
 

9 12 8 10 

6 
 

8 12 2 12 

7 
 

11 9 7 8 

8 
 

19 1 15 0 

9 
 

7 14 2 12 

10 
 

11 10 14 3 

11 
 

6 14 5 10 

12 
 

15 7 13 3 

13 
 

13 7 10 5 

14 
 

8 14 4 10 

15 
 

7 13 0 15 

16 
 

14 6 14 1 

17 
 

13 7 14 1 

18 
 

4 15 4 10 

19 
 

9 12 9 6 

20 
 

11 9 6 9 

21 
 

5 15 3 12 

22 
 

10 11 3 13 

23 
 

11 10 9 5 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

   
8. ročník 9. ročník 

   
AJ 1. c.j. NJ 1. c.j. AJ 1. c.j. NJ 1. c.j. 

Otázka č. 
  

odp. a) odp. b) odp. a) odp. b) odp. a) odp. b) odp. a) odp. b) 

1 
  

0 17 0 5 5 18 1 6 

2 
  

16 0 5 0 20 3 6 1 

3 
  

3 14 0 6 11 12 1 6 

4 
  

9 9 6 0 11 13 3 3 

5 
  

8 10 6 0 7 15 2 5 

6 
  

4 13 1 5 7 15 1 6 

7 
  

8 9 6 0 5 18 6 1 

8 
  

17 2 5 1 20 3 7 0 

9 
  

3 14 0 6 5 18 2 5 

10 
  

14 3 6 0 14 8 5 2 

11 
  

7 10 0 6 6 16 1 6 

12 
  

7 7 6 0 15 7 5 2 

13 
  

12 4 6 0 13 10 5 2 

14 
  

5 12 0 6 7 16 4 3 

15 
  

2 15 0 6 3 20 2 5 

16 
  

16 1 6 0 20 3 6 1 

17 
  

14 2 5 1 19 4 5 2 

18 
  

8 9 0 5 9 11 2 5 

19 
  

9 8 1 4 17 6 3 4 

20 
  

0 16 5 0 7 16 2 4 

21 
  

6 11 0 6 13 8 2 5 

22 
  

7 13 0 4 9 13 5 2 

23 
  

16 0 1 5 21 2 4 3 

 

 


