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8 RAD, JAK SE UČIT ANGLICKÝ 

JAZYK 
 

1) Učte se denně.  Krátké každodenní studium je účinnější než nepravidelné, i když třeba dlouho 
trvající studium.  

2) Nová slovíčka se vždy učte nahlas. Zkoušejte z nich hned vytvářet jednoduché věty. Většina lidí si 
věty pamatuje lépe než slova.  

3) Gramatika je cesta do nového světa. Propojí jednotlivá slova a dodá jim nový význam. Učebnice 
gramatiky by měla být souborem map, které je potřeba před cestou prostudovat. Někdy je to 
mravenčí práce, ale bez ní nikam nedojedete. 

4) Důležité je opakovat již naučenou látku. Opakovat můžete i v duchu (například v metru). Pro 
zautomatizování angličtiny pomáhá např. popisovat si v duchu situaci, ve které se právě nacházíte. 
Dalším trikem je pravidelně si anglicky přeříkat zážitky předešlého dne. 

5) Učit se jazyk je zábava. Zpívejte si anglické písničky, učte se dětské říkanky, prohlížejte si anglicky 
psané časopisy. 

6) Nebojte se chyb! Záleží přece především na tom, zda se vám daří vyjádřit vaše myšlenky. Posluchač 
se také soustředí na obsah.  

7) Nevzdávejte to! Každého občas přepadne pocit marnosti.  

8) Důležité je mluvit. Důležité je poslouchat. Důležité je číst. 

 

Citát z filmu My Fair Lady. Profesor Henry Higgins promlouvá k Líze Doolittlové: 

„I know your head aches. I know you´re tired. I know your nerves are as raw as meat in a butcher´s window. But 
think what you´re trying to accomplish. Think what you´re dealing with. The majesty and grandeur of the English 
language, it´s the greatest possession we have. The noblest thoughts that ever flowed through the hearts of men are 
contained in its extraordinary, imaginative and musical mixture of sound.“ 

 

Překlad: 

„Vím, že vás bolí hlava. Vím, že jste unavená. Vím, že vaše nervy jsou napjaté k prasknutí. Ale myslete na to, čeho 
chcete dosáhnout. Pomýšlejte na to, čím se zabýváte. Majestát a ušlechtilost anglického jazyka, to je ten nejvzácnější 
majetek, který máme. Nejvznešenější myšlenky, které kdy procházely srdcí lidí, jsou obsaženy v této pozoruhodné, 

obrazotvorné a melodické směsi zvuků.“ 
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VÝSLOVNOST 
Výslovnost slovíček  

Výslovnost jednotlivých slovíček uvádíme v závorce - [ ]. 

ӕ  – Hodně otevřené, široké a důrazné „e“. Při jeho vyslovení hodně otevřeme ústa – jako při vyslovení českého 
„a“ a vyslovíme široké e. Příklad: man [mӕn] 

ə  – Zavřené „e“. V češtině je můžeme slyšet, když vyslovujeme souhlásky b, d [bə, də]. Příklad: sister[sistə] 

Ө , ð  – Píší se th. Při jejich výslovnosti se jazyk dotýká horních zubů. V češtině je můžeme slyšet při tzv. „šlapání si 
na jazyk“ např. ve slově pejsek. Příklad: the [ð], mother [maðə],  thank [Өӕᶇk] 

ᶇ  – Nosové „n“. Vyskytuje se i v češtině - například ve slově banka. Příklad: long [loᶇ] 

p, t, k  – Vyslovují se s lehkým přídechem. Příklad: people [pi:pl], come [kam] 

w  – V češtině neexistuje. Při výslovnosti zaokrouhlíme rty, jako při výslovnosti „u". Příklad: why [wai] 

r  – Plná výslovnost se objevuje pouze před samohláskou. Není hrčivé jako české r. Jazyk při výslovnosti zůstává 
v klidu. Příklad: room [ru:m] Koncové r se nevyslovuje. Příklad: doctor [doktə] 

Znělé souhlásky b, d, g, v, z, dž na konci slov se vyslovují zněle. Příklad: let [let], bed [bed] 

 

Vázání slov v angličtině 
V angličtině existuje tzv. vázání slov. Slova, která začínají samohláskou, se při výslovnosti spojují a vysloví se jako 
jedno slovo. Příklad: an English book [ən´ingliš bok] 
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PŘEDSTAVUJEME SE 
what [wot]  co 

who [hu:]  kdo 

how [hau]   jak 

name [neim] jméno 

friend [frend]  přítel / přítelkyně, známý 

nice [nais]  hezký, milý 

see [si:] vidět 

this [ðis] tento, tato, toto 

meet [mi:t]   potkat 

please [pli:z]  potěšit, udělat radost 

pleased [pli:zd]  potěšen 

later [leitə] později 

soon [su:n] brzy 

tomorrow [təmorəu] zítra 

night [nait] noc 

introduce [,intə´dju:s] představit 

very [´veri] velmi 

well [wel] dobře 

thank [Өӕᶇk] děkovat 

English [iᶇgliš] angličtina,  anglický, Angličan  

American [ə´merikn] americký, Američan  

German [džə:mən] německý, němčina, Němec 

Czech [ček] český, čeština, Čech 

I´m English. Jsem Angličan / Angličanka.  

I´m Czech.  Jsem Čech / Češka.  

Who are you? Kdo jste / jsi? 

 

Při setkání 
Hello! / Hi! [hə´lo, hai]   Ahoj! 

Good morning! (před polednem) [gud ´mo:niᶇ]   Dobré ráno! 

Good afternoon! (po poledni) [gud ,a:ftənu:n]  Dobré odpoledne! 

Good evening! [gud´i:vəniᶇ] Dobrý večer! 

Hello, everybody! Ahoj všichni! 

How are you? Jak se máš? 

I´m very well, thank you.  Mám se dobře, děkuji. 

I´m fine. Mám se dobře.

How are you?   Very well thanks. 

Great thanks. 

Fine thanks. 

OK thanks.  

Not too bad thanks. 

 

Odkud jsme 
nationality [,nӕšə´nӕlity] národnost 
country  [kantri]  země 
I´m Czech.  Jsem Čech / Češka  
Where are you from? Odkud jsi? 
I am from Prague. Bydlím v Praze.  
I am from the Czech Republic. Jsem z České 
republiky. 
What nationality are you? Jaká je Vaše 
národnost? 
I speak Czech. Mluvím česky.  
 

I speak English. Mluvím anglicky.  
I live in Prague. Bydlím v Praze. 
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                    COUNTRY    PŘEKLAD      NATIONALITY 

                    Australia  [o:s´treiljə]  Austrálie     Australian [o:strei:liən] 

                    Canada [kӕnədə]   Kanada      Canadian [kə´ne´diən] 

                    Czech Republic [ček ri´pablik] Česká republika        Czech [ček] 

                    England [iᶇglənd]   Anglie      English [iᶇgliš] 

                    France [fra:ns]   Francie      French [frenč] 

                    Germany [džə:məni]   Německo     German [džə:mən] 

                    Greece [gri:s]    Řecko      Greek [gri:k] 

                    China [čainə]    Čína      Chinese [´čai´ni:z] 

                    Italy [itəli]    Itálie      Italian [i´tӕljən] 

                    Russia [rašə]    Rusko      Russian [rašən] 

                    Slovakia [slə´va:kiə]    Slovensko     Slovak [sləuvӕk] 

                    United States  [ju´naitid steits] Spojené státy     American [ə´merikən ] 

    

 

Představování 
What's your name?  Jak se jmenuješ? 

Who are you? Kdo jsi? 

My name is ...   Jmenuji se…. 

I am ...  Já jsem…. 

Nice to meet you. (informal) Těší mě. (Rád vás 

/ tebe poznávám.) 

Pleased to meet you. Rád vás / tebe vidím. 

Nice to see you. Rád vás / tebe vidím. 

Nice to see you again. Rád vás / tebe opět 
vidím. 

How do you do? (formal) [´haudjədu:] Těší 
mě. 

This is ... (name)  To je ….(jméno) 

Meet ... (name) Seznamte se s ….(jméno) 

Let me introduce … Dovolte mi, abych 

představil 

Mr. [mistə] pan 

Mrs. [misiz] paní 

Miss [mis] slečna 

Ms.  paní/slečna (když nevíme,  zda je vdaná) 

 

Let me introduce myself. My name is...  Dovolte mi, abych se představil/la. Jmenuji se... 

I don´t think we have met. I am...  Myslím, že jsme se ještě nesetkali. Jmenuji se.... 

Excuse me, are you Mr. Brown? My name is.... Promiňte, jste pan Brown? Já se jmenuji... 

Excuse me, aren´t you by any chance Mr... from...?  Promiňte, nejste náhodou pan... z ...? 

 

! Pro vaši informaci: 

 "How do you do?" ve skutečnosti neznamená „Jak se máte?“ Je to fráze, kterou používáme při 
prvním setkání. Podáme ruku a řekneme "How do you do?"  nebo "Pleased to meet you." . 

 Mr., Mrs. a Miss vždy začínají velkými písmeny. Používají se ve spojení s vlastním jménem. 

 

Odpovědi při představování  
How do you do? Těší mě.  

It is nice to meet you in person.  Je milé Vás potkat osobně. 

Nice to meet you. (informal) Rád/a vás / Tebe vidím. 
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Rozloučení 
Goodbye! [,gud´bai] Na shledanou! 

Goodbye for now! Zatím sbohem! 

Bye!/ See you! Ahoj! / Ahoj později! 

See you later! Uvidíme se později! 

See you soon! Uvidíme se brzy! 

See you tomorrow!  Uvidíme se zítra! 

Good night! Dobrou noc! 

Good luck! Hodně štěstí! 

Take care! Opatruj(te) se! 

Have a good time! Měj(te) se hezky! 

Thanks. Same to you! Díky. Nápodobně! 

 
 

ROZHOVOR / CVIČENÍ 
Hello! My name is … 

1) 

A:  My name is Peter. 

B:  My name is John. How do you do? 

A:  How do you do? 

 

2) 

A:  Good morning. 

B:  Good morning. 

A:  My name is Eva. 

B:  My name is Liz. 

A:  Nice to meet you. 

B:  Pleased to meet you.. 

 

3) 

A:  Nice to meet you. My name is Jan. 

B:  Nice to meet you. I´m  Pavel. Are you from Prague?  

A:  No, I´m from Brno. 

 

Where are we from?  

 4) 
A:  Who is this? 

B:  This is Mr. East. He is English.  
A:  Is he from London? 
B:  Yes, he is. 
 

 5) 

A:  Is Jan from London? 

B:  No, he is not.  

A:  Is he from Prague? Is he Czech? 

B:  Yes, he is.  

 

 


