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ÚVOD 
  

Strategie učení cizímu jazyku (CJ) lze chápat jako soubory postupů používaných 
žáky k usnadnění získávání, zapamatování, znovu vybavení a používání informací v pro-
cesu učení (se) cizímu jazyku. Strategie učení CJ představují jednu z klíčových deter-
minant procesu osvojování CJ, jsou významnou determinantou dosažených výsledků 
vzdělávání. V České republice začala být tato problematika více sledována teprve v po-
sledních letech a přehledová studie o dosavadním řešení problematiky, ani komplexní 
výzkum strategií učení u českých žáků nejsou k dispozici. 

Cílem naší práce je tuto oblast lingvodidaktiky v ČR více rozšířit. Práce proto 
shrnuje současný stav teoretického i empirického řešení problematiky strategií učení CJ. 
Čtenářům jsou také nabídnuty výsledky konkrétního výzkumu strategií učení CJ reali-
zovaného na brněnských gymnáziích, který se snaží popsat a vysvětlit, jak se studenti 
gymnázií v Brně cizí jazyky učí, jaké strategie učení používají a které z těchto strategií 
jsou v procesu učení CJ nejefektivnější.  

Cílem práce je postulovat a testovat některé základní vztahy (případně zákoni-
tosti) týkající se strategií učení a indikátorů efektivity učení CJ a přispět tak k rozvoji teorie 
strategií učení CJ. Naším cílem je také nabídnout komplexní diagnostickou techniku 
strategií učení CJ (inventář strategií) použitelnou ve školní praxi i pro autodiagnostiku. 

Publikace je určena především odborníkům v oblasti lingvodidaktiky, pedagogiky 
a pedagogické psychologie, studentům učitelství cizích jazyků, učitelům cizích jazyků 
na gymnáziích, ale i dalších typech a stupních škol a dalším zájemcům o tuto oblast.  
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OBSAH A STRUKTURA KNIHY 
 

V úvodu práce je vyzdvižen význam strategií pro učení CJ ve školním prostředí  
i pro celoživotní učení a význam učení CJ jako jedné ze sdílených priorit vzdělávání v ze-
mích Evropské unie (EU). Diskutována je také nejednoznačná terminologie zkoumané 
oblasti, je vymezen pojem strategie učení a základní rysy strategií učení CJ. Strategie 
jsou zasazeny do kontextu stylu učení, kognitivního stylu a technik učení. Popsán je do-
savadní výzkum strategií učení CJ, jeho metodologie a výsledky – model utváření stra-
tegií, proměnné ovlivňující používání strategií, strategie identifikované ve výzkumech 
a klasifikace a kritéria dělení těchto strategií. Shrnuty jsou také dosavadní výzkumy za-
bývající se zjišťováním efektivity strategií učení. Na základě klasifikace strategií učení 
jazyku od R. L. Oxfordové (1990), o kterou se opírá námi realizovaný výzkum, jsou jed-
notlivé známé strategie učení detailně popsány. Klasifikace zahrnuje strategie přímé, 
mezi něž jsou řazeny strategie paměťové, kognitivní, kompenzační, a strategie nepřímé – 
metakognitivní, afektivní a sociální. 

Výzkum žáků brněnských gymnázií zjišťuje používání uvedených strategií, je 
založen na smíšeném designu s převahou kvantitativní metodologie, kombinuje techniky 
strukturující zkoumanou problematiku na základě známé teorie strategií učení CJ a tech-
niky problematiku nestrukturující, směřující ke konstrukci teorie. Hlavním cílem výzku-
mu je popsat, jak se studenti CJ učí, jaké strategie používají, které strategie preferují 
a které opomíjí. Dále zjistit, zda je možné doložit efektivitu zkoumaných strategií a po-
kud ano, tak které ze strategií se ukazují jako nejefektivnější. Výzkum je rozdělen do tří 
dílčích výzkumných šetření, jejichž výsledky jsou na závěr shrnuty a sjednoceny.  

První šetření je založeno na kvantitativním přístupu strukturujícím edukační rea-
litu na základě známé teorie strategií učení CJ. Přináší výsledky nejrozsáhlejší části výzku-
mu – dotazníkového a inventarizačního šetření deskriptivně relačního charakteru. Vý-
zkumný vzorek tvoří 606 studentů 3. ročníků čtyřletých a jemu odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií v Brně. Dotazník zjišťuje obecné charakteristiky respondentů a je-
jich učení CJ. Inventář je zkonstruován na základě klasifikace strategií učení R. L. 
Oxfordové (1990) a dotazníku SILL od téže autorky (Oxford 1990) a zjišťuje používání 
85 strategií učení žáky preferovaného CJ na škále s frekvencí používání. Testovány jsou 
hypotézy o rozdílech v míře používání strategií. Efektivita strategií je zjišťována vůči 
známce, dosažené úrovni znalosti CJ, vůči míře rozvoje CJ kompetencí a vzhledem 
k dlouhodobé efektivitě učení CJ.  

Druhé šetření má ve smíšeném designu výzkumu komplementární charakter. Je 
založeno na polostrukturovaných interview s učiteli CJ zkoumaných žáků a slouží k do-
kreslení celkové problematiky používání strategií, a to především rozšířením úhlu po-
hledu na důležitou intervenující proměnou procesu učení CJ – učitele a jeho pojetí výuky  
a efektivního učení. 

Třetí výzkumné šetření je založeno na technice volných výpovědích žáků o efektiv-
ním učení CJ a efektivních strategiích učení CJ. Respektuje princip nestrukturování 
edukační reality na základě dosavadní známé teorie strategií učení CJ a vykazuje tak 
určité rysy kvalitativního přístupu k výzkumu strategií, nicméně analýza dat je kvantitativní. 
Zjištěné efektivní strategie jsou srovnávány s teoretickou klasifikací strategií aplikovanou 
v inventáři strategií a s výsledky inventářového a dotazníkového výzkumu používání 
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strategií učení a jejich efektivity. Šetření slouží především k triangulaci výsledků s prvním 
šetřením (inventář, dotazník), které edukační realitu na základě teorie strukturuje. Smí-
šenému designu našeho výzkumu dodává konvergenční charakter. 

V souhrnných výsledcích výzkumu je provedena analýza a syntéza výsledků 
získaných všemi výzkumnými metodami použitými ke zjišťování používání strategií 
učení CJ. Testovány jsou hlavní a souhrnné hypotézy a výzkumné předpoklady o rozdí-
lech mezi používanými a efektivními strategiemi, o rozdílech v efektivitě strategií, o re-
zervách v používání strategií žáky, o rozdílech v používání strategií u efektivních a málo 
efektivních žáků a u pokročilých a začátečníků a o vlivu učitele na používání strategií. Iden-
tifikovány jsou nejefektivnější strategie učení u zkoumaných žáků, které jsou srovnány 
s pohledem žáků a učitelů na nejefektivnější strategie učení CJ. 

Diskuse a závěry jsou jednak obsahového, a jednak metodologického rázu. Navazují 
na ně doporučení pro praxi a výhledy realizovaného výzkumu do budoucnosti. 

Přílohy zahrnují pouze základní podklady potřebné pro přesný výklad zjištěných 
výsledků: dotazník, inventář strategií, záznamový arch, klíč k vyhodnocování inventáře 
v podobě tabulky strategií a deskriptivní tabulky výsledků. Veškeré další materiály (osnovy 
interview, transkripty volných výpovědí žáků a odkazy na elektronické materiály k rea-
lizovanému výzkumu atd.) a tabulky výsledků jsou z důvodu rozsahu práce k dispozici 
u autorky. 

Čtenářům, kteří si chtějí utvořit přehled o výsledcích výzkumu gymnazistů, lze 
doporučit pročíst si nejprve kapitoly shrnující výsledky a nabízející diskusi a závěry. Jed-
notlivé dílčí kapitoly práce jsou výrazně deskriptivní a nabízí informace pro čtenáře za-
jímající se o daný konkrétní problém či výsledek výzkumu. Čtenářům, kteří se zajímají 
spíše o dosavadní teoretické poznatky o strategiích, lze doporučit první dvě až tři kapitoly 
knihy. 
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1 STRATEGIE UČENÍ 
  
1.1 Význam cizích jazyků a strategií učení  
  

Odpovědi na otázku, jak se efektivně učit CJ, předchází stanovení cíle učení CJ 
a definování, co umět CJ znamená. V současnosti se lingvodidaktika přiklání k pojetí 
CJ jako prostředku komunikace o různých tématech. Hlavní cíl determinuje cíle dílčí: 
Je třeba rozvíjet jednotlivé jazykové dovednosti (psaní, mluvení, porozumění slyšenému, 
čtení) a jednotlivé aspekty CJ (fonetika, lexikologie, gramatika, ortografie), ale také 
dovednost učit se cizí jazyk, interkulturní porozumění, postoje, strategie učení atd. Cíle 
by měly být dosahovány na třech úrovních současně, na pragmatické (jazykové a kulturní 
obsahy), afektivní (postoje jako tolerance, komunikativnost, pozitivní vztah k učení CJ 
a cizojazyčné kultuře), a v oblasti strategií a taktik učení v souvislosti s požadavkem 
celoživotního učení. Cíle jazykového vzdělávání jsou v současnosti široce pojaté. Důle-
žité je osvojování strategií učení jak přímých (přímo se týkajících CJ, např. paměťových 
či kognitivních), tak nepřímých (autoregulace učení, rozvíjení empatie vůči CJ kultuře 
a jejím příslušníkům apod.). Zejména nepřímé strategie učení nabyly rozšířením cílů CJ 
výuky na významu.  

Téma strategií učení patří mezi významná a aktuální témata pedagogiky, pe-
dagogické psychologie, didaktiky a také oborové didaktiky cizích jazyků – lingvodi-
daktiky. Strategie učení představují jeden z ústředních cílů moderního vzdělávání a stále 
nabývají na významu. Patří mezi významná témata současných kurikulárních změn 
v ČR a moderní informační společnosti založené na vědění. Význam strategií se odráží 
v preferenci obecných, klíčových kompetencí zaměřených na celoživotní učení. Klí-
čové kompetence umět se učit, řešit problémy, komunikovat atd. jsou zahrnuty v prob-
lematice strategií učení CJ. Strategie učení jsou moderním označením stále aktuálního 
tématu, jak se učit co nejefektivněji – nejsnáze, nejúčinněji, nejkratší dobu, s nejlepšími 
výsledky apod. Ve svých programových dokumentech je zdůrazňuje Evropská komise, 
OECD, UNESCO, MŠMT ČR. Jsou zmiňovány i v základní české školské legislativě. 
Školský zákon (561/2004 Sb.) pro ně vytváří právní rámec a rámcové vzdělávací pro-
gramy (RVP) je stanovují jako vzdělávací cíle pro populaci preprimárního až postse-
kundárního vzdělávání, nicméně své místo vzhledem k obecným trendům moderního 
vzdělávání nachází i na úrovni terciálního vzdělávání. 

Společensky a teoreticko-odborně významné nejsou pouze strategie učení jako 
takové, ale také vědecko-výzkumná oblast (cizí jazyky), v jejímž rámci jsou strategie 
učení zkoumány. Cizí jazyky byly vždy významné z hlediska komunikace národů a roz-
šiřování omezených obzorů jednotlivce i národa. V kontextu evropských integračních 
smluv nabývají jazyky nového významu a stávají se centrálně podporovaným oborem 
vzdělávání v rámci každé národní vzdělávací a kulturní politiky, především pak společné 
evropské vzdělávací politiky realizované prostřednictvím podpory sdílených vzděláva-
cích priorit programy Evropské unie (EU) a národními politikami. Cizí jazyky patří 
již několik let mezi vzdělávací priority EU (srov. např. Foreign language learning:  
a European priority, 2005). Umět kvalitně cizí jazyk, především angličtinu, je vedle 
dalších klíčových kompetencí (umět spolupracovat, pracovat s PC atd.) základním po-
žadavkem moderního trhu práce i obecné vzdělanosti (gramotnosti) každého jedince. 
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Problematika strategií učení CJ v rámci lingvodidaktiky není v České repub-
lice komplexně zmapována. Chybí zejména základní výzkumy, zjišťující, jak se žáci 
CJ učí a jaké jsou efektivní způsoby učení CJ. Většina zlepšování probíhá formou 
„praktické empirie“ – učitelé a žáci se snaží o zlepšení metodiky. Solidních empiric-
kých výzkumů na reprezentativních vzorcích žáků na sekundárním stupni vzdělávání 
(ISCED 2, 3) stále není dostatek a v oblasti komplexního výzkumu strategií učení vel-
mi chybí. Tato práce se proto snaží přispět svým drobným dílem ke komplexnějšímu, 
empiričtějšímu a vědečtějšímu poznání problematiky strategií učení CJ na úrovni vyššího 
všeobecně vzdělávacího sekundárního stupně (gymnázia). 

Během posledních dvaceti let došlo v oblasti lingvodidaktiky (teorie učení a vy-
učování jazyků) v západních zemích k významnému posunu ve smyslu kladení většího 
důrazu na učícího se jedince a proces učení, spíše než na učitele a vyučování. Do centra 
vědeckého zájmu se dostala obecná problematika učení, zejména pak problematika za-
pamatování informací (paměti). Odborníci se začali více zabývat otázkou, jak učící se 
jedinec zpracovává nové informace a jaký druh strategií k tomu používá. Tento posun 
souvisí se změnou behavioristického paradigmatu směrem ke kognitivistickým. V České 
republice nebyl dříve tento posun v lingvodidaktice příliš zřetelný, což souviselo s cel-
kovou rozdílností paradigmat (srov. Průcha 1997, s. 30) dominujících u nás a zahraničí 
v době před rokem 1989, ale také částečně v 90. letech 20. století. V současnosti se roz-
díly stírají. Nicméně pojem strategie učení samozřejmě byl a je, zejména v oblasti pe-
dagogické psychologie – především v teorii učení, v oblasti obecné didaktiky, konkrétně 
psychodidaktiky i v oborových didaktikách, samozřejmě používán velmi frekventovaně 
i u nás.  

 
 

1.2 Terminologické problémy oblasti strategií učení cizí-
mu jazyku 

  
Problematika strategií učení vykazuje z terminologického hlediska určité nejas-

nosti a rozdíly, ke kterým je třeba se vyjádřit a upozornit na terminologii preferovanou 
zde v práci.  

V češtině se používá termínu strategie učení i učební strategie. Někteří autoři 
používají oba výrazy souběžně (Čáp, Mareš 2001; Mareš 1998; Švec 1998), chápou tyto 
dvě formy pravděpodobně jako gramatické varianty spojené s lingvistickou otázkou 
apozice. Oba výrazy jsou shodně používány ve smyslu postupů používaných při učení 
(Švec 1998; Mareš 1998). V této práci bude jednotně uváděn termín strategie učení 
analogicky k ustálenému tvaru styl učení a méně častému učební styl. Definice strategií 
učení bude nabídnuta dále. 

V české odborné literatuře se také běžně setkáme s výrazem metastrategie (Hartl, 
Hartlová 2000, 2004) chápaným jako strategie strategií, tj. nejčastější osobní strategie, 
s níž člověk vybírá a modifikuje strategie potřebné ke zvládnutí úkolu, řeší problém, 
nalézá odpovědi apod. Tato práce se metastrategiemi blíže zabývat nebude. Budou proto 
preferovány termíny na nižší úrovni obecnosti, a to metakogitivní strategie a nadřazený 
termín nepřímé strategie učení jako širší, obecnější označení zahrnující strategie meta-
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kognitivní, sociální a afektivní. Jako „metastrategie“ bychom však v jistém smyslu mohli 
některé z nepřímých strategií učení také označit, nicméně v odborné terminologii je třeba 
pracovat s termínem metakognitivní strategie v úzkém slova smyslu. Zde používaný 
termín metakognitivní strategie zahrnuje strategie poznávání, jak probíhá učení CJ, strategie 
zaměřování vlastního učení na určité učební aktivity, strategie plánování a organizování 
učení či učebního prostředí, strategie stanovování cílů, monitorování, kontroly a řízení 
učení a jeho evaluace. Pojem metakognitivních strategií vychází z pojmu metakognice, 
u nás také často používaného. V současném českém psychologickém slovníku je meta-
kognice vymezována jako „poznávání na druhou“, „poznávání toho, jak člověk poznává“ 
(Hartl, Hartlová 2000, 2004, s. 311), tj. jedná se o znalost vlastních kognitivních procesů. 

V textu není používán termín metoda učení, který lze považovat za starší ozna-
čení odpovídající z větší míry obsahu termínu strategie učení, postup či způsob učení. 
Termín se v textu neobjevuje z toho důvodu, že v současné mezinárodní terminologii je 
znám a preferován termín strategie učení (srov. také anglicko-český pedagogický slov-
ník – Mareš, Gavora 1999, s. 96). Nicméně termín metoda učení se podobně jako termín 
strategie učení v současných českých psychologických slovnících neobjevuje (např. 
Hartl, Hartlová 2000, 2004). Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš 2001) 
uvádí termín strategie učení. 

Terminologické nejasnosti vznikají také v souvislosti se samotným pojmem cizí 
jazyk. V této práci je převážně používán výraz cizí jazyk, jen ve specifických případech 
i druhý upřesňující výraz druhý jazyk. Jako neutrální pojem, nevyjadřující se ke skuteč-
nosti, zda se jedná o cizí či druhý jazyk, lze používat obecnější termín cílový jazyk, kte-
rým lze rozumět obecně jakýkoli jazyk, který se daný žák učí. Pod termínem mateřský 
jazyk je rozuměn primární, první jazyk žáka, jazyk, jímž mluví jeho rodiče a/či jazyk, 
který žák používá od narození. Pod pojmem cizí jazyk je zde rozuměn jazyk, který se 
žák učí a který není v dané zemi běžně používán jako úřední jazyk (např. český žák z české 
rodiny se učí němčinu v jazykové škole v ČR, tj. v zemi, kde se běžně německy nemluví). 
Pod pojmem druhý jazyk je rozuměn jazyk, který se žák učí v prostředí, kde je tento ja-
zyk úředním jazykem, tj. žák žije v bilingvním prostředí (např. žák ukrajinského původu 
žijící v ČR, jehož rodiče mluví doma ukrajinsky a ve škole se učí česky). Jedná se tedy 
o bilingvismus – souběžné používání dvou jazyků.  

Odlišení druhého jazyka a cizího jazyka je důležité mimo jiné proto, že mnoho 
autorů publikujících k problematice strategií pochází ze zemí, kde se více než o proble-
matice didaktiky cizího jazyka pojednává o didaktice druhého jazyka, jelikož je v těchto 
zemích mnoho cizinců a státní úřady řeší problém jejich výuky úřednímu jazyku v da-
ném státě (v USA angličtina jako druhý jazyk pro přistěhovalce, v Německu němčina 
pro imigranty atd.). Výzkum problematiky druhého jazyka započal v ČR poměrně ne-
dávno a jeho boom lze teprve očekávat spolu s přílivem imigrantů (např. jako potřebné 
pracovní síly ve stárnoucí populaci). 

Z hlediska strategií učení jazyku existují samozřejmě určité rozdíly při učení 
druhému jazyku či cizímu jazyku, a to zejména z hlediska příležitostí k používání da-
ného jazyka a jednotlivých používaných strategií. Např. jestliže se jedinec učí druhý ja-
zyk, má mnohem více přirozených příležitostí k procvičování než žák učící se CJ doma, 
v prostředí používajícím jiný než daný CJ. Žák učící se druhý jazyk má více kontaktu  
s rodilými mluvčími, jejich kulturou i zvyky apod. Je více směřován k používání speci-
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fických strategií, jak nepřímých, tak přímých. V případě druhého jazyka mohou žáci 
používat např. více nepřímých strategií učení něž žáci učící se CJ. Co se týče efektiv-
ních strategií učení, vhodné jsou (až na několik specifik) ty samé strategie jako u žáků 
učících se CJ. Z toho důvodu lze považovat odlišování strategií učení druhému jazyku 
či strategií učení cizímu jazyku pro tuto práci v prezentované podobě a s danými cíli 
prozatím za nepodstatné. Upozornění na tento fakt je však důležité pro případné rozpra-
covávání problematiky strategií do některých dalších konsekvencí, i když mnozí autoři 
(Oxford, O´Malley, Chamot) sami uvádějí, že jimi navržené kategorizace strategií učení 
jazyku se týkají jak cizího, tak druhého jazyka. Jiní autoři však píší výslovně o strate-
giích učení CJ (např. výzkumy vojáků v USA). Celkově se např. v USA více odděluje 
teorie osvojování druhého jazyka a cizího jazyka než např. v České republice nebo do-
konce v Německu (i když i zde odlišování sílí). V USA, zdá se, je druhým jazykem v na-
prosté většině případů míněna angličtina pro přistěhovalce, uprchlíky, minority apod. 
Cizí jazyk je pak spíše vnímán např. jako francouzština či španělština pro Američany.  

Problematický je také termín taxonomie strategií učení, který je používán v za-
hraniční literatuře. Jako český ekvivalent sémanticky odpovídající tomu, co má daný termín 
vyjadřovat, je zde používán termín klasifikace strategií nevyzdvihující hierarchické 
uspořádání strategií, jelikož ne všechny zahraniční taxonomie, které představíme, jsou 
hierarchicky založené a zároveň nejsou mnohé z hierarchií taxonomií empiricky doloženy. 

Problém, vzhledem k rozsahu zdrojové literatury k danému tématu z anglosas-
kého prostředí, je také v překladu foreign language learning strategies. V práci je pre-
ferován český ekvivalent učení cizímu jazyku. Možná je také zvratná varianta učení se 
cizímu jazyku. Bylo by možné mluvit také o osvojování CJ. Termín osvojování cizího 
jazyka má však i jiné obsahové dimenze. Obvykle je osvojování chápáno jako termín 
s širším významem než učení a osvojování cizího jazyka pak proces učení zahrnuje. 
Osvojování a učení může být chápáno také jako kontradiktorní. Učení bývá obvykle 
chápáno v odborné terminologii jako proces cílený, řízený, záměrný, systematický, více 
vázaný přímo na proces výuky. Termín osvojování zahrnuje učení v přirozeném pro-
středí, s autentickými materiály, obvykle se jedná o osvojování druhého jazyka a učení 
se cizímu jazyku.  

Dále se v pedagogice striktně odlišuje učení jako činnost učícího se a vyučování 
jako činnost učitele, lektora, proto je v práci preferován termín bez zvratného zájmena 
se, přičemž je v tomto případě třeba dbát i na překlad učení cizímu jazyku, a nikoli cizí-
ho jazyka, který by mohl evokovat dojem, že se jedná o činnost učitele. Je proto třeba 
zdůraznit, že celá práce se zabývá učením ze strany žáka, tj. učením se cizím jazykům, 
resp. učením cizím jazykům. 

V textu bude také používáno označení žáci, studenti a gymnazisté. Označení žáci 
je používáno v teoretickém úvodu, termín je chápán jako širší, obecnější a méně speci-
fický. V kontextu se zažitou českou terminologií student a profesor a vzhledem ke snaze 
respektovat identifikaci se s těmito označeními ze strany účastníků výzkumu je v empi-
rické části práce, která se již přímo vztahuje pouze na studenty gymnázia, používán ter-
mín studenti (popř. zastarávající termín gymnazisté). 

V práci se také objevují dnes často diskutované termíny dovednost a kompetence, 
přičemž termín kompetence je zde pojímán jako termín nadřazený, zahrnující i několik 
dovedností a další vzdělávací výstupy a charakteristiky učícího se. 
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1.3 Vymezení pojmu strategie učení 
 

Výraz strategie pochází původně z vojenské oblasti, a to ze starořeckého strategia, 
kterým se označoval způsob, strategie, taktika vedení války nebo vůbec vojevůdcovství. 
Strategie znamenala optimální vedení vojenských jednotek, lodí nebo později i letectva 
v plánovaném válečném tažení.  

Termín taktika bychom však neměli automaticky chápat jako synonymum slova 
strategie. Pojem taktika je sice příbuzným, ovšem odlišným výrazem. Taktika zahrnuje 
nástroje k dosažení úspěchu určité strategie. Je proto z odborně terminologického hle-
diska chybné tyto pojmy používat jako vzájemně zástupné, ačkoli oba pojmy sdílí určité 
společné znaky jako rys plánování, soutěžení, vědomého manipulování, postupu směrem 
k cíli a oba mají také svůj původ ve vojenské sféře.  

V nevojenském kontextu, bez podtextu nepřátelství či boje a soutěžení, nabyl 
termín strategie významu plán, krok či vědomá činnost směřující k dosažení určitého cíle. 
Původní, pedagogikou přijatý koncept strategie coby činnosti používané žákem směřu-
jící k získání, zapamatování, znovu vybavení a použití informací, je v současnosti vnímán 
jako pro pedagogiku již nedostačující. Do vymezení strategií je doplňován další významný 
rys strategií učení, a to že strategie učení jsou specifickými postupy používanými žáky 
tak, aby učení bylo snazší, rychlejší, zábavnější, více řízené jedincem samým (autoregu-
lovanější či autoregulované), efektivnější a přenosnější (transferovatelné) i na jiné situace.  

Pojem strategie učení je dodnes koncipován velmi obecně a dokonce se ani ne-
musí vztahovat jen na člověka a živé organismy. Používán je i ve významu učení tech-
nických systémů určitým činnostem či např. v oblasti vývoje umělé inteligence.  

V pedagogice je chápání strategií učení již přesnější. Např. J. Mareš (1998, s. 58) 
chápe strategie učení jako „postupy většího rozsahu, jimiž žák uskutečňuje svébyt-
ným způsobem určitý plán při řešení dané úlohy, chce něčeho dosáhnout a něčeho 
jiného se zase vyvarovat“ a rozlišuje několik aspektů či rovin strategií: úkolovou (za-
daná úloha má určitý obsah, strukturu, operační nároky), percepční (určitá situace je 
vnímána jako situace učební), intencionální (stanovení záměru a plánu), rozhodovací 
(volba postupu), realizační (použití taktických kroků s využitím schopností a dovedností), 
kontrolní a řídící (vyhodnocování úspěšnosti a provádění případných korekcí) a rezul-
tativní (podoba dosaženého výsledku).  

Tím, že strategie mají svou kontrolní a řídící apod. stránku, jsou strategie velmi 
blízké metakognici celkově, proto je třeba oba pojmy důsledně odlišovat. 

Co se týče novějších českých slovníků (ve starších slovnících pojem uváděn ne-
bývá), Psychologický slovník (Hartl, Hartlová 2000, 2004, Sillamy 2001) obecný po-
jem strategie učení neuvádí. Definuje pouze kognitivní strategie (Hartl, Hartlová 2004, 
s. 567), a to jako „způsoby, jak jedinec využívá své předchozí vědomosti, dovednosti  
a zkušenosti v následném učení“. V otázce vztahu kognice (poznávání) a učení jde o vztah 
dvou pojmů, jejichž významové množiny se z určité části překrývají. Učení zahrnuje 
stránku poznávací, ale nejen ji, nýbrž také stránku emocionální, motivační, cílovou, re-
gulační, prováděcí, sociální atd. (Mareš 1998). Obdobně budeme dále rozlišovat dvě 
základní skupiny strategií, jedny, které podporují učení přímo a přímo pracují s cizím 
jazykem (přímé, primární strategie) a druhé, které k učení CJ přispívají nepřímo a tý-
kají se CJ nepřímo (nepřímé nebo-li podpůrné strategie). Kognitivní strategie z tohoto 
hlediska patří do skupiny strategií přímých. 
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Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš 2001, s. 230) strategii učení do 
základního pojmosloví zahrnuje a definuje ji jako „posloupnost činností při učení 
promyšleně zařazených tak, aby bylo možné dosáhnout učebního cíle. Pomocí ní žák 
rozhoduje, které dovednosti a v jakém pořadí použije. Nad různými strategiemi 
učení stojí styl učení, který má podobu metastrategie učení.“  

 
 

1.3.1 Strategie, kognitivní styl, styl učení a techniky učení 
 

Strategie učení bývají často vymezovány vzhledem k dalším klíčovým proměn-
ným determinujícím učení CJ jako je strategiím „nadřazený“ kognitivní styl a styl učení či 
obvykle subordinované techniky učení. Vztah kognitivního stylu, stylu učení, technik 
učení a strategií učení lze označit za vztah hierarchický.  

Kognitivní styl coby způsob vnímání a poznávání tvoří nejhlubší a převážně 
vrozenou vrstvu, na niž se nabaluje vrstva stylu učení, jež je převážně získaná, více vá-
zaná na konkrétní obsah a situace a hlavně více ovlivnitelná, zpočátku spontánní, po-
zději ale vědomá. Kognitivní styly tvoří speciální složku stylů učení, a to obtížně měni-
telnou, dosti konzistentní, neboť, jak již bylo zmíněno, představují převážně vrozenou 
charakteristiku jedince. Mareš (1998, s. 50) vymezuje kognitivní styly (cognitive styles) 
jako „charakteristické způsoby, jimiž lidé vnímají, zapamatovávají si informace, myslí, 
řeší problémy, rozhodují se“. V současném nejpoužívanějším pedagogickém slovníku 
(Průcha, Walterová, Mareš 2001, s. 102) je kognitivní styl vymezen jako „svébytný způsob 
vnímání a poznávání, individuálně odlišný průběh percepčních, poznávacích a intelekt-
tových procesů“, patřící do kategorie dispozic, je z velké části vrozený, a tudíž i obtížně 
měnitelný, je ovšem diagnostikovatelný. 

Do vztahu kognitivního stylu a stylu učení se promítá vztah mezi poznáváním 
(kognicí) a učením. Učení a kognice jsou dva souběžné pojmy, které mají určitý společ-
ný průnik. Kognitivní procesy jsou spíše prostředkem (mediátorem) učení, zprostřed-
kovávají proces učení, jen zřídka bývají cílem učení (Mareš 1998).  

Styly učení definuje Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš 2001, s. 236) 
jako „postupy při učení, které jedinec používá v určitém období života ve většině situací 
pedagogického typu, ... do jisté míry nezávislé na obsahu učení, vznikající na vrozeném 
základě (kognitivním stylu) a rozvíjející se spolupůsobením vnitřních i vnějších vlivů“. 
Styly učení mají, doplněno slovy J. Mareše, „charakter metastrategie, která sdružuje 
svébytné učební taktiky a učební operace“ a která je „monitoruje, vyhodnocuje, orien-
tuje určitým směrem, reguluje s ohledem na podmínky učení, na vlastní průběh učení, na 
dosahované výsledky učení a na sociální kontext učení. Styly vedou jedince k učebním 
výsledkům určitého typu, ale znesnadňují dosažení jiných (často lepších)“ (Mareš 1998, 
s. 75). Styl učení si zpravidla neuvědomujeme a považujeme své učební postupy za 
něco samozřejmého a nám vyhovujícího. Styl učení je možné diagnostikovat a (i když 
nijak snadno) i měnit. V. Švec (1998, s. 43) pojímá styl učení jako individuální charak-
teristiku jedince, kterou lze chápat jako vnitřní složku dovedností, které si subjekt osvojuje. 
Učební dovednosti představují soubor dílčích činností, které subjekt uplatňuje při učení; 
učební dovednosti chápe jako základní součást strategií učení, které jsou – což je pro 
nás z pedagogického hlediska důležité – ovlivnitelné metakognitivními strategiemi.  
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Strategie učení vychází z konkrétního typu stylu učení konkrétního žáka. 
Jsou závislé jednak na jeho individualitě – zejména na vrozeném kognitivním stylu, 
a jednak na vnějších vlivech jako jsou charakter učiva, požadavky učitele na žáka, 
způsob regulace procesu osvojování dovedností atd. (srov. Švec 1998). A jsou tudíž do 
značné míry ovlivnitelné např. učitelem, sociálním prostředím či žákem samotným. Žák 
může své strategie diagnostikovat, měnit, vědomě se učit nové. Učitel může vytvářet 
podmínky pro volbu adekvátních, efektivních, ale i jím preferovaných strategií, může 
navozovat funkční situace motivující studenty k nácviku používání potřebných strategií.  

Strategie jsou tedy chápány jako hierarchicky vyšší procesy, jako sekvence jed-
nání, kterými má být dosažen určitý cíl (srov. Klauer 1988). Strategie učení jsou často 
mentálně reprezentovány jako plány (srov. van Dijk, Knitsch 1983). Mezi odborníky 
nepanuje ani dnes shoda na tom, zda za strategie označovat jen ty sekvence jednání  
a chování či zpracovávání informací, které jsou nutně vědomé, nebo i ty, které mohou 
být vědomými, popř. mohou probíhat automaticky (srov. Schneider, Weinert 1988; Paris, 
Vinograd 1990). I při stanoveném cíli jsou strategie flexibilní a přiměřené situaci 
(srov. Stern 1992). 

Důležité je také odlišit pojmy strategie učení a techniky učení, někdy nazývané 
také taktiky, méně často také procedury, operace učení, v běžné řeči obvykle nevhodně 
chápané jako synonyma. Pravděpodobně nejznámějším autorem v České republice za-
bývajícím se strategiemi učení a hlavně stylem učení je J. Mareš, který nastiňuje (Mareš 
1998, s. 58) starší Schmeckovo vymezení taktik a ve shodě s ním vymezuje pojem tak-
tika přenesený do oblasti pedagogiky a na problematiku učení následovně: „Taktiky ne-
bo-li učební taktiky jsou dílčí postupy, které jsou promyšleně uspořádány – vytváří 
vyšší celek, tj. strategii učební. Taktiky, nebo taktické kroky, jsou dílčí postupy při 
učení, jež si žák uvědomuje; jsou to postupy záměrně vybírané a používané“, taktiky 
jsou „pozorovatelné, registrovatelné, měřitelné akty činnosti žáka nebo učícího se 
systému (počítače apod.)“. Výrazem technika, taktika (learning tactics) jsou tedy ozna-
čovány dílčí postupy, které podle situace a úkolu jsou integrovány do strategie, tak aby 
bylo dosaženo daného cíle (srov. Derry, Murphy 1986). Techniky mohou být v kon-
krétním případě relativně variabilní vzory jednání v závislosti na situaci a specifické 
dle úkolu – k realizaci určité strategie jsou k dispozici různé techniky v závislosti 
na obsahu a struktuře např. textu (např. kognitivní strategie – souhrn textu). 

Ne všichni odborníci však rozlišují strategie a techniky učení, např. Weinsteinová, 
Mayer (1986) a Mayer (1988) označují jako strategie obecně všechna vnitřní a vnější 
chování, kterými se žáci snaží ovlivnit různé aspekty vlastního učení jako motivaci, po-
zornost, volbu informací a jejich zpracování atd. Autoři, kteří strategie a techniky rozli-
šují, se pravděpodobně snaží poukázat na různou hierarchickou úroveň daných procesů 
a subprocesů (např. Miller, Galanter, Pribram 1960, Fischer, Mandl 1980, Derry, Murphy 
1986, Derry 1990, Mareš 1998, Švec 1998 aj.). Tato nejednotnost odborníků pak prav-
děpodobně souvisí s tím, že rozlišování mezi strategiemi na jedné straně a technikami 
na druhé není absolutní a silně souvisí s detailností pohledu na dané procesy – s rozli-
šovací jemností tohoto pohledu. Procesy, které se při makro pohledu jeví spíše jako 
techniky, mohou při diferencovanějším a detailově zaměřeném pohledu nabýt charakteru 
strategií. Odsud pravděpodobně pramení nejednoznačnost používání obou termínů i mezi 
odborníky.  
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1.4 Chápání pojmu strategie učení v lingvodidaktice 
  

Strategie učení specifikované pro oblast lingvodidaktiky (didaktiky cizích jazyků) 
bývají označovány jako strategie učení cizímu jazyku (angl. foreign language learning 
strategies). Jedním z dokladů rozšíření pojmu strategie učení do oblasti lingvodidaktiky 
je skutečnost, že tento pojem pro potřeby lingvodidaktiky vymezil již značný počet (pře-
devším zahraničních) autorů. Jedná se buďto o přejaté obecné definice strategie učení 
(viz výše) nebo o jejich více specifikované aplikace na oblast CJ. V druhém případě se 
jedná o definici pojmu strategie učení cizímu jazyku či druhému jazyku. Definice stra-
tegií učení CJ se v podstatě co se týče vymezení pojmu strategie shodují s definicí strategií 
učení obecně, proto je nabídnuto jen několik vybraných příkladů na dokreslení.  

Wendenová a Rubinová (1987, s. 19) definují strategie jako „soubory činností, 
kroků, plánů, rutinních postupů užívaných žáky k usnadnění získávání, zapama-
tování, znovu vybavení a užití informací.“ Richards a Platt (1992, s. 209) uvádí, že 
strategie učení jsou „intencionálním chováním a uvažováním užívaným žáky během 
učení tak, aby jim pomohly zlepšit porozumění, učení nebo pamatování nových infor-
mací.“ Faerch a Casper (1983, s. 67) zdůrazňují, že strategie učení je „pokusem rozvíjet 
lingvistickou a sociolingvistickou kompetenci v rámci jazykového cíle“. Podle Sterna 
(1992, s. 261) je „koncept strategie učení závislý na předpokladu, že se žáci vědomě 
angažují v aktivitách za účelem dosažení určitých cílů a strategie učení mohou být po-
važovány za široce pojaté intencionální návody a techniky učení“. Všichni, kdo se učí 
jazyk, užívají strategií učení jazyku buď vědomě nebo nevědomě, když zpracovávají 
nové informace a plní učební jazykové úkoly. Jelikož školní třída učící se CJ je prostře-
dím, v němž se řeší problémy a v němž jsou žáci konfrontováni s novými informacemi 
a obtížnými úkoly zadanými jejich učiteli, snaží se žáci pravděpodobně nalézt co nej-
rychlejší a nejlehčí cestu, aby udělali to, co je požadováno, což podle Sterna znamená, 
že používání strategií učení jazyku je nevyhnutelné (Stern 1992). Oxfordová vymezuje 
strategie učení druhému či cizímu jazyku jako specifické činnosti, chování, kroky nebo 
techniky, které žáci často vědomě používají za účelem zlepšení porozumění, internori-
zace a používání druhého či cizího jazyka (Oxford 1990, 1994). Vědomé a individualizo-
vané používání těchto strategií je spojeno s úspěšným učením jazyku a zdokonalování 
se v něm (Oxford 1994). O´Malley a Chamotová (1990) chápou strategie především 
jako nástroje aktivní a autoregulované účasti na osvojování CJ potřebné pro rozvoj 
komunikační kompetence v cizím či druhém jazyce. 

 
 

1.4.1 Základní rysy strategií učení cizímu jazyku  
 

Používání vhodných strategií učení CJ přispívá k hlavnímu cíli výuky CJ, a tím 
je komunikační kompetence. Např. metakognitivní strategie pomáhají regulovat učení, 
zaměřovat, plánovat a evaluovat pokrok směrem ke komunikační kompetenci. Afektivní 
strategie rozvíjí sebedůvěru, vytrvalost potřebnou pro aktivní účast v procesu učení, která je 
základním požadavkem komunikační kompetence. Sociální strategie zvyšují interakci  
a empatii. Cílem vzdělávání je však i kompetence umět se učit a používat vhodné strategie.  
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Strategie učení CJ podporují rozvoj jednotlivých jazykových dovedností (po-
slech, čtení, mluvení, psaní). Současná lingvodidaktika vychází z premisy, že všechny 
čtyři jazykové dovednosti jsou důležité a vyžadují speciální pozornost a odpovídající 
učební činnosti vedoucí k jejich rozvoji. Dříve se chybně předpokládalo (např. Krashen 
a kol. 1984), že se např. dovednost psaní vyvine automaticky rozvojem jiných doved-
ností, nebo že porozumění slyšenému se není třeba učit a stačí žáka vystavit mluvenému 
projevu. Učící se používají všechny dovednosti, ovšem v různém poměru a na různé 
úrovni (viz také náš výzkum). Dospělý člověk ve své komunikaci tráví nejvíce času na-
sloucháním (40–50 %), o polovinu či o dvě třetiny méně mluvením (25–30 %), o další 
polovinu méně pak čtením (11–16 %) a nejméně psaním (9 %) (srov. Rivers 1981, 
Vlčková 2001). Nicméně rozvíjet je třeba všechny dovednosti, protože zanedbání jedné 
snižuje možnost dokonalosti zvládnutí jiné dovednosti či, jinak řečeno, omezuje míru 
zdatnosti v dané dovednosti, které může žák dosáhnout. Strategie učení pomáhají učící-
mu se rozvíjet každou ze čtyř dovedností, některé strategie rozvíjí všechny, jiné jen ur-
čitou či určité dovednosti. 

Strategie učení umožňují stále více řídit proces vlastního učení a postupně pře-
cházet od heteroregulace k autoregulaci. Přechod k autoregulovanému učení je velmi 
důležitý z hlediska celoživotního učení a používání jazyka také mimo prostředí školy. 
Autoregulace souvisí s aktivitou učícího se, neboť stojí v opozici k pasivnímu přístupu, 
kdy žák očekává od učitele, že ho vše naučí, aniž by on sám byl ochoten něco dělat. Učit 
žáky používat vhodné strategie by bylo zbytečné, pokud by oni nebyli ochotni převzít 
za své učení odpovědnost. Mnoho výzkumů strategií učení v současnosti je prováděno 
právě v kontextu autoregulace učení, přičemž osvojení a rozvoj strategií učení jsou po-
jímány jako jeden ze základů autoregulovaného učení. 

Strategie učení jsou problémově orientované, jsou to nástroje k vyřešení prob-
lému, úkolu či dosažení cíle. Např. afektivní strategie žáci používají za účelem relaxace 
nebo zvýšení sebedůvěry, proto, aby se mohli učit lépe, efektivněji.  

Strategie jsou flexibilní, přizpůsobitelné. Neexistují vždy v předpověditelných 
sekvencích nebo modelech a vzorech. Velký prostor je dán učícímu se ve výběru, kom-
binování a posloupnosti strategií. Někdy učící se kombinují strategie předpověditelným 
způsobem (např. častý způsob čtení textu je nejprve si jej celý prohlédnout zběžně, poté 
jej přečíst, a pak si dělat poznámky), v některých případech samy strategie obsahují vnitřní 
sekvence kroků jako např. deduktivní zdůvodňování (nejprve uvažujeme o pravidlu, 
pak je aplikujeme na novou situaci).  

Strategie učení podporují učení jak přímo, tak nepřímo. Přímé i nepřímé stra-
tegie jsou stejně důležité pro učení a mnoha způsoby se také navzájem podporují (více 
viz dále v textu). 

Vzhledem k historii výzkumu strategií, je třeba také zdůraznit, že strategie učení 
se netýkají pouze kognitivní stránky učení. Učení jazyku je také emocionální a inter-
personální proces, nejen kognitivní a metakognitivní. Když se začínala problematika 
strategií zkoumat, zabývali se odborníci nejprve kognitivními a paměťovými, poté i meta-
kognitivními strategiemi. Teprve před několika lety se zájem více obrátil i k sociálním, 
afektivním, komunikačním a dalším strategiím. 

Strategie jsou často vědomé, po určitém množství procvičování a používání se 
ale stejně jako jiné dovednosti či chování mohou zautomatizovat a být nevědomé, což 
je žádoucí zejména v případě jazyka. Strategie, které někteří žáci používají (ať už vědomě 
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či nevědomě), jsou již paradoxně používány instinktivně, bez přemýšlení, nekriticky. 
Prostřednictvím evaluace a výuky strategií si mohou žáci takovéto strategie uvědomit  
a kriticky zhodnotit jejich užitečnost a efektivitu. Je to podobné jako se stylem učení, 
považujeme ho za samozřejmý a nepodrobujeme jej kritickému zhodnocení.  

Ne vždy jsou strategie učení pro učitele pozorovatelné. Jednak pro svou vlastní 
povahu (např. paměťové strategie), jednak protože jsou používány i v přirozeném pro-
středí mimo třídu.  

Strategie jsou naučitelné a zprostředkovatelné. Na rozdíl od stylu učení, natož 
od kognitivního stylu, které lze jen značně obtížně měnit, lze strategie učení zprostřed-
kovat, osvojit si je a měnit je snadněji, a to výukou či jinou podporou strategií, která má 
být neodmyslitelnou součástí jazykového vzdělávání. I nejlepší žáci se mohou ještě zlepšit 
prostřednictvím výuky, jenž pomáhá žákům více si uvědomovat vlastní strategie a více 
používat vhodné strategie. Současné výzkumy zjišťují, za jakých podmínek a s jakými 
výsledky, zjištění však nezřídka bývají rozporuplná a ucelená teorie se teprve konstituuje. 

Strategie učení rozšiřují okruh očekávaných rolí učitele. Učitel se stává facili-
tátorem procesu učení, poradcem, konzultantem, koordinátorem, diagnostikem (diag-
nostikuje strategie u žáků), zprostředkovává vhodné strategie žákům, pomáhá žákům 
stát se nezávislými a vede je k autoregulaci. Status učitele v důsledku posunu v očeká-
vaných rolích stojí na osobnostních a profesních kvalitách učitele a významu vztahu 
učitele se žákem. Vliv učitele na používání strategií učení CJ potvrzuje i náš výzkum (viz 
kapitola souhrnné výsledky). 

Z hlediska edukačních cílů jsou strategie prostředkem (prostředkem k dosažení 
lepších edukačních výsledků) i cílem (cílem současné metodiky CJ je zprostředkovat 
žákům efektivní strategie učení CJ, z nichž mnohé jsou za splnění určitých podmínek 
transferovatelné na jiné vzdělávací oblasti). 

Strategie jsou specifickými postupy, činnostmi či jednáním realizovanými žáky 
s cílem zlepšit vlastní učení. Tyto postupy jsou samozřejmě ovlivňovány obecnějšími 
osobnostními rysy žáka jako je styl učení, kognitivní styl, motivace, vlohy, ovšem stra-
tegie učení je třeba od nich důsledně odlišovat. Používání strategií učení je tedy ovliv-
ňováno celou škálou faktorů jako je míra uvědomění, úroveň znalostí, požadavky 
učebních úloh, očekávání učitele, věk a pohlaví žáka, národnost či příslušnost k určitému 
etniku, styl učení, osobnostní rysy, úroveň motivace, důvod učení. Vybranými faktory 
ovlivňujícími používání určitých strategií se zabývala jedna z předvýzkumných studií 
(Vlčková 2002). Některé základní faktory a jejich vliv je prezentován také ve výzkumné 
části této práce, detailnější analýzy vlivu vybraných faktorů na používání strategií učení 
na základě zde prezentovaného výzkumu budou publikovány později.  
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2 DOSAVADNÍ VÝZKUMY STRATEGIÍ 
UČENÍ CJ  

 
V současnosti lze konstatovat silný praktický a teoretický zájem o téma strategií 

učení a myšlení. Jejich analýze a podpoře je na pozadí společenského a vědeckého vý-
voje věnována zvláštní pozornost. Exploze poznatků vedla k znovunastolení otázky, co 
má být ve škole zprostředkováváno, a otázky klíčových dovedností (v nové terminologii 
rámcových vzdělávacích programů – kompetencí). Obecně panuje shoda na tom, že stra-
tegie patří do souboru znalostí a dovedností, které mají být zprostředkovávány ve škole 
(viz také prezentovaný výzkum názorů učitelů – šetření II). Zájem o strategie je také 
přirozeným důsledkem posunu výzkumné perspektivy od behaviorismu ke kognitivní 
psychologii, k důrazu na autoregulaci, ke kognitivně a sociokognitivně orientovaným 
přístupům k chování, vývoji, učení i vyučování. Právě tento nový pohled na problema-
tiku strategií vedl k velké řadě výzkumů mentálních procesů a struktur, díky kterým 
byly zpřístupněny dalšímu zkoumání i strategie. 

Za počátek výzkumu strategií učení jazyku lze označit 60. léta 20. století. První 
studií týkající se strategií učení byla, jak uvádí Hismanoglu (2000), práce Arona Cartona 
„The Method of Inference in Foreign Language Study“ z roku 1966. Mnoho autorů ov-
livnil v zájmu o strategie učení rozvoj kognitivní psychologie. Většina prvních výzkumů 
strategií učení CJ se původně soustřeďovala na interpretaci výpovědí úspěšných žáků  
o tom, co v procesu učení dělají (např. Stern 1975; Naiman a kol. 1978; Rubin, Wenden 
1987). Vycházelo se z přesvědčení, že žáci, kteří jsou v CJ úspěšní, se od ostatních ne-
liší ani tak inteligencí jako spíše používáním specifických strategií učení. Tyto hypotézy 
byly postupně dokládány. Rubinová (1975) ve svých výzkumech zjistila, že úspěšní 
žáci jsou ochotni odhadovat význam slov, která neznají, a současně, že je odhadují velmi 
přesně; snaží se komunikovat, nemají zábrany, jsou ochotni dělat chyby; soustřeďují se 
na formu – hledají vzory a snaží se využívat analýzy; využívají všech možností k pro-
cvičování; monitorují svůj ústní projev i projev ostatních; dávají pozor na význam slov 
a sdělení. Mnohé z těchto charakteristik dobrých žáků potvrdily i následné výzkumy, 
nicméně ne všechny, resp. ne všechny jednoznačně. Např. se ukázalo, že tvrzení, že 
dobří žáci nemají zábrany v jazykové komunikaci, neplatí pro všechny žáky. Mnoho 
potenciálně dobrých žáků má z důvodu strachu spojeného s jazykem a jazykovými situa-
cemi zábrany, kterých se snaží zbavit např. tvorbou pozitivních, povzbuzujících tvrzení, 
vyšší mírou procvičování v soukromí a vystavováním se situacím, kde musí komunikovat. 
Náš výzkum přináší v tomto ohledu odlišné výsledky, jak z hlediska efektivity těchto 
strategií, tak z hlediska jejich uplatnění spíše u žáků s problémy s osvojováním CJ. 

Naiman, Fröhlich, Todesco (1975) doplnili seznam strategií, které používají žáci 
učící se úspěšně druhý jazyk. Dobří žáci se podle nich učí myslet v daném jazyce a za-
bývají se také afektivní stránkou učení jazyku. 

V 70. letech Carten a Rubinová začali provádět další výzkumy strategií úspěš-
ných žáků a zjistili, že tytéž strategie mohou být přiblíženy i slabším žákům. Žákům v CJ 
méně zdatným podle autorů stačí, když si dané strategie osvojí a interiorizují a budou je 
systematicky používat. V roce 1975 Rubinová provedla klasifikaci strategií na základě 
hlediska, zda přispívají spíše přímo či nepřímo k učení CJ. Tento počin lze označit za 
počátek zkoumání nepřímých strategií učení CJ. 
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Od 80. let byl kladen již větší důraz na roli sociálních a afektivních strategií, byly 
zkoumány také faktory, které mají vliv na výběr jednotlivých strategií a na míru použí-
vání strategií a rozšiřovalo se pole dalších výzkumných otázek spojených se strategiemi. 
Řešila se problematika, které strategie jsou vědomé, které nevědomě používané. Inten-
zivně se řešily otázky výuky strategií. Strategiemi učení cizího či druhého jazyka se začali 
zabývat mnozí další autoři jako např. Wendenová, Chamotová, O´Malley, Oxfordová. 

V 90. letech začalo častěji docházet k propojování výzkumů prováděných v rámci 
kognitivní psychologie s lingvodidaktickými výzkumy. Strategie učení zjištěné v lingvodi-
daktických výzkumech byly zasazeny do kontextu kognitivistických teorií učení a osvojo-
vání dovedností. Nicméně skluz lingvodidaktiky za nejnovějšími výsledky kognitivních 
věd je stále znatelný a mnohé otázky je třeba ještě zodpovědět. Výzkum strategií učení 
CJ se nachází v počátečních fázích svého rozvoje a stále se potýká se základními otáz-
kami typickými pro výzkumnou oblast krátce po začátku jejího zkoumání. Pokrok je však 
znatelný. V současnosti se množí počet vzájemně rozporuplných výsledků výzkumu a růz-
ných metodologií. Ve výzkumném poli strategií je pouze málo „tvrdých“ zjištění. Do-
konce i o kauzální roli a intervenčním potenciálu strategií lze diskutovat. V současnosti 
je k dispozici již mnoho výzkumů s přínosnými zjištěními a lze konstatovat začátek syste-
matičnosti v kategorizačních schématech strategií, takže výzkumníci nemusí vymýšlet 
kategorizace strategií „naslepo“. 

V oblasti výzkumu strategií učení CJ lze identifikovat tři skupiny výzkumů: 1) 
Studie navržené za účelem definování a klasifikace strategií, 2) studie snažící se popsat 
používání, aplikaci strategií na specifických úkolech nebo u určitého typu žáků, 3) studie 
zaměřené na validizaci efektivity strategií. Tyto výzkumy poskytují předběžné doklady 
o tom, že učící se jsou schopni vypovídat o vlastních učebních procesech, poskytují orien-
tační definici a klasifikaci typů strategií, a ukazují, že uváděné strategie mají vztah k vý-
sledkům učení, a že síla tohoto vztahu závisí mimo jiné na povaze CJ úlohy a době 
předchozího učení cizímu jazyku. 

V ČR se strategiemi učení (z obecného hlediska, nikoli z pohledu didaktiky ci-
zích jazyků), zejména však styly učení a standardizací příslušných diagnostických technik, 
zabývá především J. Mareš (zejm. 1998). V české lingvodidaktice od konce 90. let au-
torů zabývajících se strategiemi učení stále přibývá. 

 
 

2.1 Metodologie výzkumu strategií učení cizímu jazyku 
 

K výzkumu strategií učení CJ bývají používány různé metodologické přístupy, 
metody a techniky, a to především v závislosti na cíli sběru dat a typu jazykového úkolu 
či CJ dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení). Jednotlivé techniky se odlišují přede-
vším časovým rámcem mezi realizací jazykového úkolu, u nějž jsou strategie zjišťovány, 
a dobou sběru dat, stupněm přípravy informantů, procedurou sběru dat, použitím skupi-
nového nebo individuálního sběru dat, atd. Všechny tyto aspekty jsou v současnosti 
chápány jako základní determinanty získaných výzkumných dat o strategiích.  

Každá z metod a technik má své slabé a silnější stránky. Obecně platí, že počet 
a typ zjištěných strategií, CJ úlohy a dovednosti, u nichž jsou strategie zjištěny a další 
zjištěné detaily závisí na použité metodologii, proto bývá preferována kombinace ví-
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cera technik sběru dat a kombinace více přístupů k problematice (např. Naiman a kol. 
1978). Jednotlivé metody a techniky také vykazují různou úspěšnost ve sběru dat 
související např. s problematikou zjevnosti či skrytosti zkoumaných strategií, což pak 
určuje potřebu použít určitou metodu či techniku sběru dat. Zjevné strategie lze zkou-
mat např. pozorováním, skryté strategie je třeba zkoumat např. prostřednictvím interview. 
Introspektivní techniky jsou problematické u strategií, které jsou proceduralizované  
a v dlouhodobé paměti nepřístupné introspekci. Možnosti aplikace introspektivních tech-
nik lze ovšem napomoci: 1) Jelikož se jednotlivé úkoly liší pro žáky ve své obtížnosti, 
mají žáci tendenci používat pro náročnější úkoly strategie vědomě, kdežto u jednodu-
chých úkolů fungují strategie automaticky. Vědomé zpracování informací je přístupné 
introspekci. 2) Určité typy úkolů vyžadují promyšlené zpracování informací, které je 
introspekci přístupné, i přesto, že stejná strategie se objevuje s jiným typem úkolu auto-
maticky. 3) Třetí možností je přerušovat žáka uprostřed CJ úkolu, a pokusit se tím zpří-
stupnit používané strategie introspekci. 

V počátečních výzkumech strategiích se pravděpodobně právě z důvodu neres-
pektování těchto rozdílných požadavků na metody dle povahy strategií ukazovala me-
toda pozorování jako neproduktivní (Rubin 1975, Cohen, Aphek 1981 aj.). Jedním 
z důvodů neproduktivnosti pozorování je podle Rubinové (1975) také to, že se učitel ve 
výuce zaměřuje na konkrétní odpovědi žáků, nikoli na procesy, díky nimž žáci k odpo-
vědi dospějí, a jež zajímají výzkumníka.  

Často používanou technikou sběru dat jsou také interview. Problémy s touto tech-
nikou spojené jsou založeny na skutečnosti, že někteří učící se jsou s to strategie popsat 
lépe, jiní hůře (problém schopnosti reflexe a vyjadřovacích schopností) a také, jak 
konstatuje Rubinová (1975), že většina žáků při vypovídání o svých strategiích potře-
buje osobu, která koriguje tematické zaměření interview, podněcuje k vyjádření se atd. 
Interview je také problematické u malých dětí, kterých se lze dotazovat jen obtížně,  
a produktivně v podstatě až od určité věkové hranice. Nejvíce kritizovaným metodolo-
gickým problémem interview je výrazná možnost zkreslení dat vlivem vypovídání o sobě 
samém, podobně jako u dotazníků a inventářů, deníků atd.  

Také dotazníky a inventáře strategií bývají často používány (např. Oxford 1990). 
Vychází z nejrůznějších klasifikací strategií. Výhodou (oproti deníkům, interview, po-
zorování) je jejich přesné zaměření a získání dat přesně k tomu, o co se výzkumník za-
jímá. Nevýhodou je, že získaná data jsou vázána jen na tu CJ dovednost nebo úlohu,  
u které byla v dotazníku (podobně i v denících) zjišťována. Dotazníky omezují získaná 
data na to, co je důležité a relevantní, a zjednodušují kódování a zpracování dat. Vzhle-
dem k fázi výzkumu strategií a množství již získaných poznatků, jsou více strukturované 
techniky (mezi něž se dotazníky řadí) v současnosti doporučovány více než nestruktu-
rované.  

Většina známých dotazníků a inventářů zjišťuje strategie učení obecně či tuto 
oblast pod jiným názvem, a nikoli speciálně strategie učení cizím jazyku, tak jak je zjiš-
ťuje námi realizovaný výzkum. Z dotazníků strategií učení (obecných) lze uvést např. 
dotazník FLA (Hug 1976), AVI (Thiel a kol. 1979), STEB (Fritsch, Küffner 1980), IGT 
(Schumann-Hengsteler a kol. 1993), SRST-K (Kuhl, Christ 1993), LPS (Neber 1994), 
LIST (Wild, Schiefele 1994), LSF (Lingl 1997) či LASSI (Weinstein, Palmer, Schulte 
2002). V současnosti pravděpodobně nejznámějším a nejpoužívanějším (obzvláště na 
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univerzitách a středních školách v USA) je standardizovaný dotazník LASSI (2. vydání) 
autorů Weinsteinová, Palmer, Schulteová (2002), který má i svou elektronickou verzi 
s velmi pohodlným vyhodnocováním pro učitele. 

Rubinová (1975) použila také techniku strukturovaných deníků spojenou s in-
struktáží informantů, jaké strategie, jak často atd. mají zaznamenávat. Jako nevýhoda 
této techniky se ukázalo množství sebraných dat vzhledem k omezenému počtu nosných 
informací relevantních vůči potřebám výzkumu. Ukázalo se, že informanty je třeba dů-
kladně instruovat, co mají dělat, jinak si nevzpomenou na detaily, odpovídají mimo hlavní 
téma a poskytují mnoho údajů, které však nejsou pro analýzu strategií použitelné. 

V rámci výzkumu strategií a jejich efektivity bývají ke zjištění úrovně doved-
ností a znalostí jako efektu přímého či zprostředkovaného působení strategií učení po-
užívány didaktické testy (obvykle standardizované). Ke zjištění motivace apod. jako 
faktoru ovlivňujícího používání strategií a strategií jako mediátoru vlivu motivačních 
aspektů na výsledky vzdělávání bývají používány psychotesty. 

Pro výzkum strategií bývá aplikován přístup a analýza dat kvantitativní (dotaz-
níky, inventáře...) i kvalitativní (etnografické pozorování, individuální nestrukturované 
interview...). Nestrukturované a velmi málo strukturované přístupy byly voleny spíše  
v počátcích výzkumu strategií a sloužily k tvorbě teorie. Jejich nevýhodou je, že neob-
jevují všechny používané strategie. Později bylo používáno spíše strukturovaných pří-
stupů vycházejících z předchozích klasifikací strategií a doplňujících tyto klasifikace  
o nově zjištěné strategie. Zjišťovány byly spíše již konkrétní strategie u konkrétních CJ 
dovedností a další specifické otázky. V současnosti nabývá na významu smíšený design. 

Určité problémy přináší také metodologický přístup ex-post facto a retrospekce 
jako taková, které naráží na problém nemožnosti jednoznačného určení kauzality 
proměnných. K určení kauzality je proto třeba volit více kontrolovaný, dlouhodobý, expe-
rimentální design výzkumu. V mnohých z dosavadních výzkumů nelze proto jednoznačně 
říci, zda je např. motivace následkem nebo příčinou, zda strategie jsou determinantou 
pokroku v CJ a znalosti CJ nebo zda jsou jimi naopak umožněny. Používání strategií 
nemusí vést k lepším výkonům, ale naopak jedním z přínosů vyšší úrovně znalosti CJ 
může být právě schopnost používat širší repertoár strategií. 

Významnou částí výzkumu strategií je výzkum vývoje strategií a jejich použí-
vání (nejen u dětí, ale i u dospělých). Zde se uplatňuje s dobrými výsledky longitudi-
nální, případně alespoň průřezový výzkum. 

Jako základní determinanty získaného typu dat jsou známy také další proměnné 
jako jsou věk, prostředí, v němž jsou strategie používány apod. Tyto determinanty působí, 
že se ve výzkumech, které se v těchto determinantách odlišují, objevují jiné strategie.  

Věkové spektrum respondentů je výzkumy pokryto v podstatě celé (malé děti, 
školáci, žáci středních škol, vysokoškoláci, dospělí, vojáci, lingvisti, studenti cizích ja-
zyků atd.). Co se týče prostředí, je pokryto prostředí školní i mimoškolní (jazykové kurzy, 
používání jazyka u bilingvních respondentů, používání jazyka v přirozeném CJ prostředí).  

Klíčovou determinantou získaného typu dat je také časový aspekt, např. časový 
rámec sběru dat či časový rámec realizace úkolu, na kterém mají žáci uvést používané 
strategie. Faerch a Kasper (1987) rozlišují 3 formy, Brown a kol. (1983) doplňují čtvrtou: 
1) Simultánní introspekce – jedinec nahlas vypovídá o strategiích během provádění 
úkolu. Výhodou je možnost reflexe a identifikace strategií, které se objevují i jen na 
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krátko a pomíjivě v krátkodobé paměti. Tento časový rámec se ukazuje jako vhodný 
pro receptivní CJ úlohy nebo psaní. Existuje však nezanedbatelné riziko, že tento pří-
stup ovlivní myšlenkové procesy zkoumaného jedince, změní je a dojde k modifikaci 
výpovědí o strategiích. 2) Bezprostřední retrospekce nebo introspekce o CJ úkolu, 
který byl právě splněn. Tento přístup je použitelný např. u dovednosti mluvení i dalších 
dovedností. 3) Odložená retrospekce se využívá u deníků, dotazníků a některých typů 
interview. 4) Predikční introspekce – jedinec vypovídá o tom, co by dělal v anticipo-
vaném úkolu. Podobně Ericsson a Simon (1987) rozlišují sběr dat probíhající paralelně 
vzhledem k mentálním procesům (talk-aloud) a sběr dat probíhají bezprostředně po 
provedení CJ úlohy přerušením mentálních procesů v různých momentech, kdy jsou tyto 
procesy dočasně přístupné reflexi (think-aloud). 

Vliv na získaná data má také proškolení informantů, zejména při použití deníků 
a technik verbalizace (např. „myšlení nahlas“). U většiny dalších metod se obvykle ne-
používá. V případě deníků bývají informanti proškoleni, co, do jaké míry, jak často mají 
zaznamenávat. Ericsson a Simon (1987) doporučují proškolení použít u technik verba-
lizace založených na „myšlení nahlas“, kde je třeba zabránit potencionálnímu zmatení; 
seznámit s technikou sběru dat, s vybavením; zajistit, aby informanti měli srovnatelné 
výpovědi; zajistit facilitátory, upomínající informanty v případě, že přestanou mluvit, 
odběhnou od tématu, budou potřebovat povzbudit k pokračování v reflexi atd. 

Vliv na získaná data má také míra strukturovanosti výzkumné techniky. Vysoký 
stupeň strukturovanosti (viz Oxford 1986, Politzer a McGroarty 1985, Weinstein, Schulte, 
Cascallar 1983, Zimmerman a Pons 1986, aj.) silně ovlivňuje obsah (dotazníky, posu-
zovací škály). Např. dotazníky, mimo jiné vlivem své vysoké strukturovanosti, nejsou 
s to poskytnout hlubší informace, které získáme např. z interview, ale data z nich získaná 
jsou snáze analyzovatelná a zpracovatelná. U nízkého stupně strukturovanosti (deníky, 
interview – rozsáhlé transkripty, otevřené odpovědi) se nemusí podařit strategie klasifi-
kovat, zajistit reliabilitu mezi různými posuzovateli (viz Wenden 1983, Grotjahn 1987) 
apod. 

Vliv na získaná data má také forma sběru dat – individuální (deníky, dotazníky, 
interview typu myšlení nahlas) či skupinová (retrospektivní interview). U skupinové 
formy (obvykle 3–5 lidí) informanti uvádí, že staví na výpovědích ostatních a připojují 
své strategie a jsou ovlivněni tím, co řekli spolužáci před nimi (viz Politzer, Mc Groarty 
1985, Zimmerman, Pons 1986). Problémem pak je vztahovat strategie k jedincům, po-
dobně i u dotazníků.  

 
 

2.2 Model utváření strategií učení  
 

Důležitým teoretickým východiskem pro výzkum strategií učení je kognitivis-
tický pohled na strategie a vymezování strategií učení jako komplexní kognitivní do-
vednosti. V původním kognitivistickém modelu utváření strategií učení mají strategie 
na počátku osvojování strategií žákem charakter deklarativní znalosti (declarative 
knowledge), která se procvičováním a používáním může stát procedurální (procedural 
knowledge). Jako jiné komplexní kognitivní dovednosti v daném modelu prochází stra-
tegie kognitivním, asociativním a autonomním stádiem osvojování. V kognitivním 
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stádiu je používání strategií založeno na deklarativní znalosti, vyžaduje postoupení do 
krátkodobé paměti a neprobíhá automaticky, jedinec si své strategie uvědomuje, a ty 
jsou tudíž relativně dobře přístupné i výzkumnému zkoumání např. pomocí interview či 
dotazníků. Jakmile se však používání strategií proceduralizuje a strategie jsou používány 
automaticky, probíhají skrze spoje v dlouhodobé paměti a jedinec si již používání stra-
tegií nemusí být vědom, což se promítá do speciálnějších požadavků na metodologii 
výzkumu těchto strategií a vyžaduje speciálnější techniky sběru dat, které jsou založeny 
na přerušování mentálních procesů učícího se, tak aby byl proces zpřístupněn intro-
spekci (srov. Anderson 1985, 1989, Ericsson, Simon 1987). 

Diskutovanou otázkou je, zda chápat automatické používání technik učení a strategií 
jako strategické. Argumentem bývá (srov. Rabinowitz, Chi 1987), že podobné mentální 
procesy jsou pravděpodobně používány, když mají strategie ještě formu deklarativní 
znalosti, ačkoli automatické používání strategií je rychlejší a autonomní a bez interve-
nujícího používání krátkodobé paměti. 

Strategie, které jsou používané opakovaně, pravděpodobně operují jako proce-
durální znalost. Podle Gagného (1985) jsou strategie jako komplexní kognitivní doved-
nost často nabývány postupně prostřednictvím opakovaných příležitostí procvičování. 
Nicméně u vysoce efektivních žáků probíhá transfer na podobné úkoly nebo dochází ke 
kombinování strategií automaticky od počátku. 

Podle Gagného (1980) mohou být techniky učení zprostředkovány výukou, 
nicméně jejich flexibilní, strategické používání a kombinování v různých situacích a u růz-
ných CJ úkolů je dlouhodobou záležitostí, to platí zejména pro metakognitivní strate-
gie, u nichž se ukazují i největší rozdíly z hlediska věku (např. Brown, Bransdorf, Fer-
rara, Campione 1983, Carey 1985, Garner, Alexander 1989). Osvojování strategií je 
dlouhodobý vývojový proces. Znalosti vázané na kontext bývají zobecněny až po dlou-
hodobé praxi (viz např. Chipman, Segal 1985). 

Nejprve si jedinec osvojuje strategie specifické pro určité CJ úlohy a procedury. 
Tyto strategie nejsou zpočátku stabilní, jsou málo flexibilní, tj. ve velké míře vázané na 
situaci nebo CJ úlohu, v jejímž kontextu byly osvojeny. Na nové úkoly a situace se mohou 
strategie rozšířit až když jsou „přeučeny“, zautomatizovány, až když vyžadují minimální 
kognitivní kapacitu (pozornost). Genese strategií je namáhavá a ne vždy je završena 
úspěšným osvojením (srov. Varaus 1991). Zda dojde k transferu, závisí na kognitivních 
schopnostech jedince, na parametrech prostředí jako je např. množství různých CJ 
úloh, příležitosti k procvičování aj. (Pea 1987, Brown, Collins, Duguid 1989). Zralý či 
starší uživatel strategií aplikuje strategie flexibilněji než novic nebo mladší uživatel,  
a je také schopen transferu na jiné úkoly. Základní model osvojování strategií platí 
podle Browna a kol. (1983) v základě pro všechny věkové skupiny a všechny strategie 
rozličné komplexnosti. 

Otázkou zůstává rozsah omezení kapacity zpracování informací u dětí podmíněný 
zráním. Kapacita pracovní paměti již po druhém roku věku nenarůstá. Brown (1983) 
uvádí, že výkonnostní rozdíly mezi malými a staršími dětmi nebo dokonce mezi dětmi 
a dospělými lze kompenzovat nebo jejich poměr zcela obrátit díky nácviku strategií. 
Jiné výzkumy ovšem ukazují na horní hranice výkonu u dětí závislé na věku (Case 1985, 
cit. dle Weinert, Waldmann 1988). 
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Podle mnohých autorů (např. Greeno 1980, Stern 1992 aj.) hrají v procesu osvo-
jování strategií důležitou roli znalosti a transfer strategií u dětí závisí na tom, zda dis-
ponují adekvátními znalostmi, pokud tyto chybí, ani explicitní nácvik strategií ke spon-
tánnímu transferu nepomůže. Některé výzkumy z 80. a 90. let ukazují, že rozdíly mezi 
dětmi a dospělými nejsou ani tak kvalitativní povahy (v reprezentační mohutnosti a 
mentálních procesech), jako spíše kvantitativní povahy (v míře strukturovanosti znalos-
tí – děti jsou v podstatě ve všech oblastech nováčky). Podobně Carey (1985) uvádí, že 
nejvýznamnější zdroj rozdílů je právě ve znalostech specifických pro danou oblast 
vědění. Strategie a znalosti se vzájemně ovlivňují v průběhu vývoje. Zpočátku se ome-
zující výzkum pouze na výzkum vývoje strategií u dětí, se v posledních letech zaměřuje  
i na vývoj strategií u dospělých, u nichž plasticita intelektového vývoje má také své 
hranice (Kliegl, Smith, Heckhausen, Baltes 1989). Starší lidé vykazují velké kapacitní 
rezervy, které lze vyčerpat optimalizací kognitivních strategií. Velká část starších vyka-
zuje deficity v uchování informací z textu kvůli neefektivním strategiím zpracování 
textu, které mohou být zlepšeny nácvikem. 

Problematickou otázkou současnosti je zejména otázka transferu strategií na další 
situace a kontext. Dalo by se očekávat, že obecné strategie by měly být lehce transfe-
rovatelné z jedné obsahové oblasti na druhou, ze školy do praxe, apod. Značný počet 
výzkumů (např. Campione, Armbruster 1985, Perkins 1985, Gick 1986, Perkins, Salomon 
1989, Garner 1990, Resnick 1991) však ukazuje, že spontánní transfer strategií je vzácný. 
Podobně Bransford, Stein, Arbitman-Smith a Vye (1985) neshledávají žádný přesvěd-
čivý důkaz proto, že strategie ve výukových programech, které je zprostředkovávají, 
mohou být transferovány na úkoly, které nejsou podobné tréninkovým situacím. Důvo-
dem je, jak uvádí Adams (1989), skutečnost, že strategie jsou vždy osvojovány na kon-
textově specifických obsazích, a tím jsou do těchto obsahově specifických schémat 
zakomponovány a lze je z nich jen těžko „uvolnit“. Tato zákonitost je známa jako tzv. 
funkční vázanost (Duncker 1935) a platí i pro trénink inteligence, který je tradičně 
obsahově co nejvíce prázdný a paradoxně i tak vázaný na materiál, na kterém je procvi-
čován.  

Adams (1989) rozlišuje tzv. abstraktní a abstrahované vědění. Abstraktní, de-
kontextualizované vědění může být potenciálně transferováno na různé úkoly, nebylo 
jedincem získáno do vlastní zkušenosti, nýbrž je zprostředkováno z cizích zdrojů. Ab-
strahované vědění bylo vytvořeno jedincem, a to na základě zkoušení různých situací, 
na nichž se jedinec učí abstrahovat od specifického kontextu. Abstrahování a následný 
zdařený transfer jsou časově náročné a systematicky plánované (Palisander, Brown 1984). 
K absenci transferu dochází jak v experimentech, tak ve školním učebním kontextu, 
což následně vedlo ke zdůrazňování situačnosti – situační specifičnosti učení a myšlení 
(tzv. situated cognition – Brown, Collins, Duguid 1989) a stále více je i zpochybňo-
váno, že by bylo nějaké dekontextualizované transferovatelné vědění. Každá teorie si-
tuace se ovšem musí vypořádat s teorií osobnosti, jelikož tatáž situace, tentýž kontext 
je různými jedinci vnímán jinak.  
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2.3 Proměnné ovlivňující používání strategií  
 

Na strategie učení lze nahlížet ze dvou základních úhlů pohledu, jednak jako na 
jednu z klíčových determinant (prediktorů) vzdělávacích výsledků a jednak jako na 
výsledek vzdělávání. Strategie mohou být také pouze mediátorem jiné proměnné 
(např. motivačních charakteristik jedince) působící jako intervenující proměnná na 
vzdělávací výsledky. Brown a kol. (1983) navrhuje čtyřfaktorový model procesu učení 
CJ s působením 4 základních faktorů: 1) strategie učení, 2) charakteristiky učícího se, 
včetně postojů a předchozích znalostí atd., 3) povaha materiálu – jeho podobnost, kom-
plexnost, sekvenčnost, uspořádání apod., 4) kritérium výkonu – rekognice, znovu vyba-
vení, transfer, řešení problémů. Primární determinantou vzdělávacích výsledků jsou podle 
Browna (1983) právě strategie.  

Do obecného modelu procesu učení a strategií jako jedné z klíčových proměnných 
lze zahrnout proměnné týkající se vyučování, žáka a prostředí. Ty mají vliv na používané 
strategie (na proces učení jak na nevědomé, tak vědomé úrovni), a tím i zprostředkovaný 
vliv na vzdělávací výsledky. Strategie jsou prostředkem, ale i cílem (vzdělávacím vý-
sledkem).  

Mezi hlavní proměnné ovlivňujících výběr určitých strategií a míru používání stra-
tegií učení CJ zjištěné v dosavadních, rozličných a nezřídka konfliktních výzkumech patří:  

 Pohlaví: Respondenti ženského pohlaví v mnoha studiích (např. Oxford 1986, Oxford, 
Ehrman 1987, Oxford, Nyikos, Crookall 1987, Vlčková 2002) uvádí celkově vyšší 
míru používání strategií než muži. I když někdy muži předčí ženy v používání ur-
čité konkrétní strategie. Ženy používají mnohem širší škálu, nebo přinejmenším do 
značné míry odlišnou paletu strategií než muži. 

 Věk: Žáci různého věku používají různé strategie. Starší žáci mohou používat po-
někud odlišné strategie než mladší žáci, přičemž určité strategie jsou používány 
spíše staršími (či více pokročilými) žáky. Malé děti na začátku školní docházky 
zkoumali např. Wong-Fillmoreová (1979), Chesterfield a Chesterfield (1985), žáky 
základní školy Arteltová (1999), žáky střední školy O´Malley a kol. (1985), uni-
verzitní studenty a dospělé Politzer a McGroartyová (1985), Naiman a kol. (1978), 
Rubinová (1981), Huang a Van Naerssenová (1985), Bialystoková (1979) aj. Straší 
děti se jeví jako aktivní a strategičtější. Mladší děti začínají na činnostech specific-
kých pro určité úkoly – tj. na jednoduchých strategiích jako memorování, repetice 
atd. a postupně si v kontextu procesu vývojového zrání osvojují repertoár strategií.  

 Sociokulturní příslušnost: Národnost či příslušnost k určitému etniku má vliv na 
používání strategií (např. Politzer, McGoarty 1985). Některé kultury se jeví jako 
více podporující používání určitých strategií. Např. v USA bylo memorování a další 
jemu podobné strategie prokázány u asijských studentů, u hispánského etnika byla 
prokázána vyšší míra používání sociálních strategií než u jiných etnik (Oxford 1990, 
s. 13). Oxfordová, Nyikosová, Crookall (1987) zjistili rozdíly mezi univerzitním 
vzorkem a vzorkem vojáků. Studenti používali formální procvičování založené na 
pravidlech více než vojáci, kteří zase používali signifikantně více paměťových 
strategií (memorování a vyhledávání smyslu sdělení a komunikování smyslu sdělení) 
než vzorek studentů.  
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 Prostředí: V přirozeném prostředí, mimo školu se jako významnější ukazují stra-
tegie spolupráce (Wong-Fillmore 1976, 1979), naopak ve školním prostředí se jako 
významnější ukazují formálnější strategie učení (Naiman a kol. 1978, Rubin 1981). 
Výsledky Wong-Fillmorové byly doloženy zjištěními týkajícími se bilingvismu (Vlč-
ková 2002). Bilingvismus v rodině má vliv na typ používaných strategií – pokud 
studenti mluví doma jiným než českým jazykem, vykazují vyšší míru používání 
sociálních strategií. Ukazuje se také, že např. rodilí mluvčí a učíce se cizí jazyk 
nemusí nutně používat tytéž strategie (Davies, Kaplan 1998). 

 Úroveň pokročilosti, znalost CJ: Žáci s různými znalostmi používají různé stra-
tegie, přičemž určité strategie jsou používány pokročilejšími žáky. Pokročilejší žá-
ci používají lepší strategie (např. Lind, Sandmann 2003). Profesionální lingvisté 
používají více strategií a častěji než neškolení instruktoři nebo studenti (Oxford, 
Ehrman 1987). Většina výzkumů se zabývá žáky na střední úrovni rozvoje CJ 
kompetence, velmi pokročilými dospělými se zabýval např. Naiman a kol. (1978), 
malými dětmi, s nízkou úrovní znalostí např. Chesterfieldovi (1985). Skehan (1990) 
navrhuje hypotézu, že různé strategie jsou různě vhodné pro různé úrovně znalosti 
CJ. Znalosti specifické pro danou oblast (CJ) a používání strategií jsou vůči sobě 
v kompenzačním vztahu (Gick 1986, Garner, Alexander 1989, Garner 1990). Jedinci, 
kteří mají málo předchozích znalostí v daném CJ, je musí kompenzovat náročnými 
strategiemi. „Experti“ to nepotřebují, u nich je proces získávání informací usnadněn 
předchozími znalostmi. Sternová (1992) doložila znalosti jako nutný předpoklad 
pro používání strategií. Podobně uvádí Schneider a Weinert (1989), že znalosti jsou 
nejen předpokladem, ale i důsledkem učení, myšlení a řešení problémů. Strategie  
a znalosti se vzájemně ovlivňují.  

 Doba učení CJ: Vliv tohoto faktoru není ve výzkumech jednoznačně dokládán. 
Některé výzkumy naznačují, že žáci používají určitých strategií více, čím déle se 
CJ učí. Ve výzkumu Oxfordové, Nyikosové, Crookalla (1987) jedinci učící se CJ déle 
než 5 let, používali více funkčního procvičování než jedinci učící se 4 a méně let. 
U Vlčkové (2002) se vliv doby učení na míru používání zkoumaných (nepřímých) 
strategií neprokázal. 

 Styl učení: Styl učení (jako např. analytická nebo globální orientace, závislost nebo 
nezávislost na poli, preference modu vnímání nebo usuzování) má silný vliv na po-
užívání strategií. Styl učení často determinuje výběr strategií učení. Např. žáci s ana-
lytickým stylem učení preferují strategie jako kontrastní analýzu, učení se pravidel, 
rozbor slov a frází, inferenci, dedukci; zatímco žáci s globálním stylem učení pre-
ferují strategie jako nalézání významu (odhadování, predikování, celkový obraz)  
a konverzují bez toho, aby znali všechna slovíčka (využívají parafrází, gestikulace); 
žáci orientovaní paměťově (Skehan 1990) používají paměťové strategie, atd. 

 Osobnostní charakteristiky a předpoklady: Mohou být spojeny např. s typem me-
takognitivních a kognitivních strategií, které žák používá (Skehan 1990). 

 Postoje a přesvědčení: Mají zásadní vliv na výběr strategií, přitom negativní po-
stoje a předsudky často zapříčiňují chabé používání strategií a nedostatek souhry 
(orchestrace) v používání jednotlivých strategií. Důležitost pozitivních postojů, pře-
svědčení a atribucí a pozitivního, sebeoceňujícího sebepojetí pro používání strategií 
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zdůrazňují např. Meichenbaum 1985, Garner, Alexander 1989, Zimmerman 1990, 
Pavelková 2002. Vlčková (2002) zjistila, že žáci, kteří považují úspěšnost v jazyce 
za důležitou, používají více nepřímých strategií. Oxfordová, Nyikosová, Crookall 
(1987) doložili, že studenti s vyšším sebehodnocením motivace dosahují vyššího 
skóre v používání strategií. Dahl, Balsová a Turiová (2005) doložili vliv přesvěd-
čení o učení a znalostech na používání strategií: Přesvědčení o propojení vědomostí 
mělo vliv na strategie opakování a paměťové organizační strategie, přesvědčení  
o vlastní vrozené schopnosti učit se mělo vliv na používání strategie monitorování. 
Podobně Wen a Johnson (1997) zjistili, že na používání strategií měly předsudky 
silný a konsistentní vliv. 

 Motivace: Motivovanější žáci mají tendenci používat více vhodných strategií než 
méně motivovaní žáci. V etablovaném modelu žáka s dobrým používáním strategií 
(tzv. model of good strategy user – Pressley, Borkowski, Schneider 1987, 1989) je 
zdůrazňována právě relevance motivačních faktorů pro strategické chování. Jedinci 
s dobrým používáním strategií jsou přesvědčeni o tom, že se vyplatí se namáhat  
a postupovat strategicky, a disponují motivačními strategiemi, které jim umožňují 
zeslabovat vliv rušivých faktorů. Podobně Vlčková (2002, 2003a, b) zjistila sou-
vislost motivace a nepřímých strategií učení. Čím větší počet motivačních faktorů pro 
učení preferovaného CJ žáci uváděli, tím větší byla míra, v jaké nepřímé strategie 
používali. Pozitivní vliv na používání strategií měly vyšší druhy motivátorů, tj. 
vnitřní motivace k učení. Pokud studenty motivoval k učení CJ zájem o CJ obecně 
či o preferovaný jazyk, vykazovali vyšší míru používání nepřímých strategií. Na-
opak vnější incentivy vykazovaly negativní vliv. Motivace absolvovat předmět kvůli 
dokončení školy korelovala s nižší mírou používání sociálních strategií. Žáci, kteří 
uváděli, že je CJ baví, používali více nepřímých strategií než žáci, kteří uvedli, že 
je CJ nebaví. Vandergriff (2005) dokládá vztah motivace a používání metalognitiv-
ních strategií. 

 Účel učení jazyka: Konkrétní důvody pro učení jazyka (motivační orientace, ze-
jména spojená s oblastí profesní kariéry) jsou při volbě strategie důležité. Např. je-
dinec, který se chce učit jazyk zejména kvůli interpersonální komunikaci, bude po-
užívat jiné strategie učení než ten, kdo bude chtít splnit požadavky pro dokončení 
studia. 

 Tolerance nejednoznačnosti: Žáci, kteří jsou více tolerantní vůči nejednoznač-
nosti situací, používají v určitých případech signifikantně odlišné strategie učení 
než žáci s nižší tolerancí nejednoznačnosti (Oxford 1990, s. 13; 1994, s. 2). 

 Míra uvědomění způsobu učení: Žáci, kteří si proces svého učení více uvědomují, 
používají lepší strategie (Oxford 1990, s. 13; 1994, s. 2). 

 Typ úlohy: Povaha úkolu pomáhá určit strategie přirozeně používané k provedení 
úkolu (Oxford 1990, O´Malley 1990, aj.). Požadavky úkolu pomáhají determinovat 
výběr strategie. Například některé strategie by žáci nepoužili pro psaní CJ slohové 
práce, ale spíše pro CJ rozhovor s přáteli. Roli při výběru typu strategie tedy hraje 
to, zda se jedná o dovednost psaní, četní, poslech, porozumění. Některé strategie 
jsou ovšem vhodné pro všechny CJ dovednosti. 
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 Učitelovo očekávání: Učitelovo očekávání vyjádřené metodami výuky a zkoušení 
silně determinuje strategie učení žáků (Oxford 1990, 1994). Např. pokud učitel 
klade důraz na znalost izolovaných částí gramatiky, budou žáci preferovat strategie 
jako analýza, zdůvodňování více než komplexnější komunikační strategie.  

 Výuka, nácvik strategií: Výukou a nácvikem strategií lze používání strategií, a tak  
i výsledky vzdělávání, zlepšit. Výzkumné nálezy v této oblasti jsou však rozporu-
plné co se týče detailů a podmínek, za kterých zmíněný vztah platí. Některé výzku-
my vliv instruktáže nedokládají, mnohé ano, některé ukazují na jeho negativní  
i pozitivní vliv zároveň. Spory se vedou o efektivitu přímé, explicitní instruktáže 
nebo implicitní podpory strategií, vázanosti na kontext – zda zprostředkovávat 
obecné strategie či strategie specifické atd. Podle Browna a kol. (1983) se vůči pře-
výuce ukazují jako více rezistentní méně sofistikované, jednoduché strategie. Vliv 
na používání strategií má, předpokládáme, také kurikulum a to, zda jsou strategie 
učení a dovednost učit se jeho součástí a zda je tato učební dovednost součástí edu-
kačních preferencí dané společnosti a promítá se do výuky. 
 
  

2.4 Klasifikace strategií  
 
Výzkumných studií k tématu strategií učení bylo v posledních letech provedeno 

mnoho. Vzhledem k zaměření práce se soustředíme na výzkumy generující klasifikace 
strategií učení CJ, na výzkumy aplikující tyto klasifikace a výzkumy týkající se validi-
zace efektivity strategií. 

Strategie učení cizímu, případně druhému jazyku, byly klasifikovány již mnohými 
autory (Wenden, Rubin 1987, O´Malley a kol. 1985; Oxford 1990; Stern 1992; Ellis 
1994 aj.), jedná se však o zahraniční klasifikace, původní české v oblasti CJ postrádáme. 
Většina ze zahraničních klasifikací nevykazuje zásadní rozdíly pokud se podíváme na 
to, jaké jednotlivé strategie řadí mezi strategie učení CJ, výzkumně zjištěné strategie se 
však liší podle toho, jaká technika sběru dat byla použita. Rozdíly a nejasnosti se obje-
vují především při ujednocování se na tom, do které kategorie či skupiny strategií jed-
notlivé konkrétní strategie patří a které strategie tvoří logickou jednotu. Důležitá jsou 
kritéria klasifikace, která se mohou velmi lišit (lingvistické versus psychologické 
klasifikace atd.). O´Malley a Chamotová (1990) zastávají názor, že mnozí autoři vytvá-
řeli klasifikace nezávisle na jiných, resp. že se způsobem klasifikace strategií jiných 
odborníků nebyli obeznámeni. Zmínění autoři kritizují zejména málo kontaktu mezi 
lingvistikou a psychologií, který chybí i doposud. Lingvistika nedostatečně implemen-
tuje nové poznatky z obecné teorie učení, což se pak projevuje v jednotlivých klasifika-
cích. Můžeme tak podle O´Malleyho a Chamotové (1990) sledovat velké rozdíly mezi 
autory lingvisty a psychology. 

Z chronologického hlediska lze rozlišovat dvě fáze výzkumu strategií, které 
vedly k tvorbě klasifikací používaných strategií. Za prvé ranný výzkum strategií, který 
vznikal hlavně v 70. letech (např. Wong-Fillmoreová; Naiman a kol.; Rubinová); byl 
výrazně explanačního charakteru a identifikoval hlavní strategie učení cizímu a/či dru-
hému jazyku. Společné strategie, které byly identifikovány ve všech studiích, se týkají 
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schopnosti žáka adaptovat se na učební situaci, jeho technických predispozic a schop-
nosti evaluace. Výzkumy realizované u dospělých stavěly na schopnosti reflexe vlastního 
učení (Naiman, Rubinová), u malých dětí (Wong-Fillmoreová) se vycházelo z bezpro-
středního, na kontextu závislého používání jazyka. Odlišná byla i teoretická a metodo-
logická východiska. Wong-Fillmoreová postupovala kvalitativně a teorie se vytvářela 
velmi pomalu (ne-analytický přístup), zdůrazňovala kontext učení CJ, kdežto Naiman  
a Rubinová zdůrazňovali význam vytvoření systému jazyka přes analýzy (premisa ana-
lyticky založeného osvojování jazyka). Ranné studie neměly experimentální charakter, 
tudíž se nelze vyjadřovat s dostatečnou evidencí ke kauzalitě úspěšnosti v jazyce. Úspěš-
nost žáků může být dána nikoli používanými strategiemi, ale schopností analýzy a vy-
jadřovacími schopnostmi. I přesto, že se ranné výzkumy od sebe metodologicky liší, 
lze shrnout společné závěry, které z nich vyplývají: 1) Sociální strategie se jeví jako 
nejdůležitější v neformálním jazykovém prostředí – maximalizují vystavení cizímu ja-
zyku a příležitosti k interakci. 2) Velká část strategií (sociální strategie) se tak týká množs-
tví času stráveného učením CJ. 3) Ve výzkumu strategií je pro kvalitu získaných dat 
důležitá schopnost sebereflexe u zkoumaných osob. 

Druhá skupina studií vznikala od 80. let, staví na svých předchůdcích a identifi-
kovaných strategií a vytváří méně instrumentů založených na pozorování (např. 
O´Malley a kol., Politzer a McGoarty). 

Co se týče klasifikací strategií učení, v dostupné západní literatuře nejčastěji od-
kazovanými klasifikacemi strategií učení CJ jsou klasifikace Rubinové (1987), Oxfordové 
(1990), O´Malleyho (1985) a Sterna (1992). Některé známé klasifikace stručně předsta-
víme.  

Wong-Fillmoreová (1976, 1979) rozlišila u malých dětí sociální strategie a kog-
nitivní strategie. Naiman, Fröhlich, Stern a Todesco (1978) rozlišují v nejobecnější kla-
sifikaci strategie jako aktivní přístup k úkolům, realizace jazyka jako systému, realizace 
jazyka jako prostředku komunikace a interakce, management afektivních potřeb, moni-
torování výkonu v jazyce. Dále identifikovali také strategie, které označili jako speci-
fické strategie a nezahrnuli je do své klasifikace (např. opakování nahlas po učiteli či 
rodilém mluvčím atd.). Rubinová (1981) rozlišuje jednak strategie přímé (verifikace  
a objasnění, monitorování, memorování, odhadování – induktivní interference, deduk-
tivní zdůvodňování, procvičování), jednak nepřímé (vytváření příležitostí pro procvičo-
vání, produkční triky). Dansereau (1985) rozlišuje primární a podpůrné strategie a odli-
šuje je i podle jazykové úlohy (čtení, psaní, učení slovíček atd.). O´Malley (1985) dělí 
strategie na metakognitivní, kognitivní a socioafektivní. Weinsteinová a Mayer (1986) 
vychází primárně z rozlišení strategií učení a strategií vyučování. Hlavní strategie učení 
rozlišují podle toho, zda se jedná o strategie vhodné pro základní učební úkoly (strategie 
opakování, elaborace, organizace) či komplexní úlohy (strategie opakování, elaborace  
a organizace pro komplexní úkoly). Dále uvádí strategie monitorování porozumění (např. 
sebedotazování) a afektivní strategie týkající se zvládání napětí, strachu, pozornosti atd. 
Rubinová a Wendenová (1987) rozlišují jednak přímé strategie, tj. strategie učení (kog-
nitivní a metakognitivní), a jednak strategie nepřímé (komunikační strategie, sociální).  

Oxfordová (1990) rozlišuje přímé strategie (paměťové, kognitivní, kompenzační) 
a nepřímé (metakognitivní, afektivní, sociální), přičemž se snažila zařadit do své klasi-
fikace každou dosud známou strategii a uspořádat je. Později identifikovala pomocí fak-
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torové analýzy 8 skupin strategií u dospělých: studijní návyky a chování, funkční pro-
cvičování, hledání a komunikování výrazů, mnemotechniky, spoléhaní na jiné, formální 
procvičování, metakognitivní strategie. 

H. H. Stern (1992) odlišuje strategie managementu a plánování, kognitivní, ko-
munikačně-experimentální, interpersonální a afektivní. Wild, Schiefele a Winteler (1992, 
In Wild 1997) rozlišují primární strategie (kognitivní a metakognitivní) a sekundární 
strategie. Bimmel a Rampillonová (2000) klasifikují strategie na přímé (paměťové, 
zpracování jazyka) a nepřímé (autoregulační, afektivní, sociální, strategie použití jazyka). 
V návaznosti na starší klasifikaci posledně zmíněných autorů je v českém prostředí 
k dispozici klasifikace strategií V. Janíkové a M. Michels-McGovernové (2000). Au-
torky rozlišují strategie připravující proces učení, předmět učení a učební prostředí učení 
(přijímání informací), dále strategie řízení učení (zpracování informací) a strategie kon-
trolující proces učení. Co se týče dalších klasifikací známých v českém prostředí, J. Mareš  
v rámci problematiky diagnostiky autoregulace učení (Čáp, Mareš 2001) uvádí široké 
spektrum proměnných, které je v rámci zkoumání autoregulace podle B. Hofferové, S. 
Yuové a P. Pintricha potřeba sledovat. Jedná se o: a) kognitivní učební strategie, b) 
metakognitivní strategie, c) strategie vedoucí k poznání sebe samého, d) motivační stra-
tegie. Tyto strategie odpovídají strategiím kognitivním, metakognitivních a afektivním 
(chybí sociální strategie). 

Všechny zmiňované klasifikace vykazují jednak různou přehlednost, ale také 
komplexnost postižení všech skupin i jednotlivých strategií učení. Většina z klasifikací 
neposkytuje detailní klasifikaci strategií, nýbrž uvádí jen některé příklady z jednotli-
vých podskupin strategií (obvykle v závislosti na zjištěných strategií ve výzkumu v závis-
losti na použité výzkumné metodě atd.). Problematickou částí v samotných klasifika-
cích je přiřazení konkrétních strategií jak do podskupin, tak do skupiny přímých či ne-
přímých strategií. Některé strategie jsou řazeny mezi přímé i nepřímé, zaleží na tom, 
jak jsou použity, jestli obecně nebo na konkrétní jev. Například sociální strategie kladení 
otázek a spolupráce mohou být spojeny s žádostí o potvrzení významu slova či jeho fo-
netické podoby, pokud zdůrazníme stránku fonetickou či lexikální, jedná se o přímou 
strategii učení, pokud ovšem položíme důraz na sociální aspekt dané komunikace, prav-
děpodobně budeme strategii shodně přiřazovat mezi strategie nepřímé. Např. Oxfordová 
nejspíše z důvodu těchto problémů od dělení strategií na přímé a nepřímé v 90. letech 
ustoupila (osobní sdělení, 2002).  

Klasifikací strategií, jak bylo alespoň výběrem ukázáno, je velké množství. V sou-
časnosti některé z nich však teprve potřebují potvrdit vlastní empirickou správnost vý-
zkumem a potřebují také ověřit svou praktičnost ve smyslu využitelnosti ve školní praxi. 
Každá z daných klasifikací je pouze návrhem efektivních (případně i neefektivních) 
strategií učení CJ. Výzkum strategií učení již sice mnohé zjistil, nicméně má za sebou 
relativně krátkou historii a shoda mezi odborníky nepanuje ani v těchto základní otázkách: 
Co jsou to strategie přesně? Kolik jich je? Jak mají být definovány? Jak mají být 
vymezeny, ohraničeny a kategorizovány? Je nebo bude vůbec možné vytvořit rea-
listickou a vědecky validní hierarchii strategií?  

Některé strategie jsou velmi široké a obsáhlé (např. přirozené procvičování), ji-
né obsahově velmi úzké (např. technika klíčových slov), rozlišení strategií na rozsáhlé, 
komplexní a úzké, specifické však jako kritérium na vytvoření klasifikace naprosto ne-



 36

stačí. Nejasnostem týkajících se klasifikací se lze stěží vyhnout. Např. používání syno-
nym, pokud žák nezná přesný výraz, klasifikují někteří odborníci jako strategii učení 
(stejně v této práci), jiní však nikoli, protože používání synonym považují především za 
komunikační strategii, která není použitelná pro učení. Mezi odborníky panuje také ne-
shoda v tom, zda určitou strategii (např. sebepozorování – self-monitoring) označovat 
jako přímou nebo nepřímou strategii, což je způsobeno tím, že se odborníci často ne-
shodují na základní definici pojmů přímý a nepřímý. Dokonce i jednotliví odborníci 
klasifikují určitou strategii odlišně po určité době (např. Oxfordová), obvykle na základě 
nových poznatků a přesnějšího vhledu do problematiky. Navzdory problémům v klasi-
fikování strategií, výzkum pokračuje v dokládání, že strategie pomáhají žákům převzít 
kontrolu nad vlastním učením a stát se úspěšnějším v učení cizímu jazyku. 

Současné klasifikace a systematizace strategií vykazují podle Mandla a Fried-
richa (1992, s.16) tři hlavní problémy: 1) Nejsou vyčerpávající, nezohledňují podstatné 
strategie, nepokrývají celou šíři strategií, domén a adresátů, omezují se např. na strategie 
učení s textem, jiné na řešení problémů, zanedbávají dovednost psaní. 2) Ne vždy do-
volují jednoznačně přiřadit určitou strategii do jedné nebo druhé třídy. Např. rozdělení 
strategií na elaborační, organizační (reduktivní) atd. je spíše teoretické, ideální a má 
především analytický význam. V reálném životě jsou však tyto strategie úzce propojeny – 
často jsou strategie elaborační a reduktivní současně (např. mnemotechniky). 3) Dosud 
existuje minimální představa o tom, jak jednotlivé strategie spolupůsobí tak, aby přispí-
valy kognitivním procesům. 

Jednotlivé klasifikace se od sebe navzájem odlišují už i jen tím, zda jejich autor 
je pedagog, psycholog či lingvista. Oxfordová (1994) se pokusila o klasifikaci více než 
20 druhů různých klasifikací a identifikovala 5 základních typů klasifikací strategií 
učení jazyku: 1) Klasifikace spojené s výzkumy úspěšných žáků (např. Rubin 1975),  
2) klasifikace založené na psychologických funkcích (např. O´Malley, Chamot 1990), 
3) klasifikace s lingvistickým základem zabývající se problematikou odhadování vý-
znamu, monitorování jazyka, formálního a funkčního procvičováním (např. Bialystok 
1981) nebo komunikačních strategií jako parafrázování nebo přejatými slovy (např. Ta-
rone 1983), 4) klasifikace související s jednotlivými jazykovými dovednostmi (např. 
Cohen 1990), 5) klasifikace založené na odlišnosti stylů učení nebo typů žáků (např. 
Sutter 1989). Různorodost klasifikací podle Oxfordové (1994) ukazuje na hlavní prob-
lém výzkumu strategií, a to na nedostatek koherence a na neexistenci akceptovaného kla-
sifikačního systému pro deskripci strategií.  

Do nejmenších detailů přesná katalogizace, klasifikace či taxonomizace strategií 
nepředstavuje samozřejmě největší problém ve výzkumném poli strategií učení CJ, nic-
méně systematizace strategií usnadňuje odbornou komunikaci. Žádná obecně platná a ak-
ceptovaná teorie strategií učení ovšem neexistuje. Je totiž vždy třeba pohlížet na klasifi-
kace z hlediska jejich účelu, který také ospravedlňuje jejich existenci. V odborné litera-
tuře, jak ukazuje typologie klasifikací Oxfordové (1994), nalézáme mnoho různých úhlů 
pohledu a kritérií klasifikace strategií. V současnosti nejčastější dělení strategií není jen 
na strategie primární a podpůrné či pomocné, ale také na strategie obecné a specifické, 
mikro a makrostrategie a dělení vycházející z popisu strategií podle jejich funkcí v pro-
cesu zpracování informací. 
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2.4.2  Druhy strategií jako základní kritéria klasifikace strategií 
 

Výsledky našich výzkumů a analýz ukazují (Vlčková, Völkle 2006), že klíčo-
vým kritériem pro klasifikaci strategií je zejména přísné rozlišování jednotlivých typů 
či druhů strategií, zejména pokud bychom konstruovali klasifikaci strategií pomocí 
faktorové analýzy, v níž je klíčové rozlišovat strategie komplexní a nesložité (makro-
mikro strategie), případně jasně odlišovat techniky a strategie, dále strategie přímé a ne-
přímé (primární, podpůrné). Odlišování strategií obecných a specifických již není tak 
naléhavé, podobně jako odlišování strategií podle fází procesu informací, a to pravdě-
podobně proto, že jednotlivé fáze nelze v reálném světě důsledně oddělovat jako tomu 
je při teoretickém modelování edukační reality.  

Dosavadní zjištění výzkumu strategií učení ukazují, že lze rozlišovat strategie 
v několika bipolárních rovinách. Strategie se nacházejí v různých částech pomyslné škály. 

 

Primární a podpůrné strategie 

Autorem označení primární a podpůrné strategie je Danserau (1978, 1985), který 
odlišil strategie podle toho, do jaké míry přímo ovlivňují vlastní proces zpracování 
informací při učení a myšlení. Primární strategie působí přímo na získávané nebo 
zpracovávané informace tak, že usnadňují porozumění, uchování, znovu vybavení i trans-
fer informací, a tím vedou ke změně kognitivních struktur a procesů. Mezi typicky při-
mární strategie patří např. při učení s textem strategie shrnutí, mapování, mnemotechniky, 
metoda klíčových slov aj. Podpůrné strategie se zaměřují na ovlivňování těch motivač-
ních a exekutivních funkcí, které na proces zpracování informací působí nepřímo tím, 
že ho uvádí v chod, udržují ho a řídí. Mezi příklady podpůrných strategií lze uvést se-
bemotivaci, řízení pozornosti, plánování času. 

Jiní autoři (viz výše) dělí strategie podobně, ale primární strategie označují jako 
přímé a podpůrné strategie jako nepřímé (např. Oxfordová 1990). Ne u všech autorů 
jsou právě tyto dva termíny používané. Např. Thomas a Rohwer (1986) označují při-
mární strategie jako kognitivní transformační aktivity a podpůrné strategie jako aktivity 
sebe-managementu; Svensson (1989) rozlišuje učební činnosti a studijní činnosti; Wein-
steinová (1988), Weinsteinová a Mayer (1986), Mayer (1988) strategie učení a myšlení. 
Přiřazování skupin strategií do primárních nebo podpůrných strategií není, jak již bylo 
zmíněno, jednotné, především pak u metakognitivních strategií.  

Rozlišování primárních a podpůrných strategií souvisí s posunem paradigmat – od 
behavioristického ke kognitivistickému paradigmatu. V behaviorismu je učení pojímáno 
jen jako realizace strategií, v kognitivistickém pojetí je klíčová sebekontrola a autoregulace. 

 
Obecné a specifické strategie 

Rozlišování mezi strategiemi obecnými a specifickými je kontinuum dle šířky 
možného nasazení daných strategií. Obecné, situaci přesahující strategie, zejména pod-
půrné strategie lze využívat téměř na všech učebních úkolech, na různých obsazích. 
Jedná se o strategie jako sebeřízení, sebemotivace, plánování, metakognitivní kontrolní 
strategie, mnohé ze strategií řešení problémů jako např. generování a testování hypotéz. 
Mezi strategie se střední mírou obecnosti lze řadit např. strategie porozumění při 
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učení s textem. Vysoce specifické strategie bývají používány v úzce ohraničených si-
tuacích, jsou aplikovatelné pouze na velmi specifické obsahy a velmi úzký okruh situací či 
obsah. Příkladem jsou specifické strategie v matematice např. strategie krácení k zvlád-
nutí aritmetických úkolů s inverzí. 

Disponování obecnými, transferovatelnými strategiemi řešení problémů lze podle 
Chipmanové (1985) nahlížet jako důkaz obecné inteligence. Výzkumy srovnání expertů  
a noviců ukazují, že je třeba počítat se strategiemi, které nejsou na jiné domény generali-
zovatelné, tzn. že vědění o obsahu dané oblasti hraje podstatnou roli a existují specifické 
na kontext vázané strategie. Obecné strategie přispívají k řešení konkrétního problému 
většinou jen málo, jinak řečeno strategie, které přispívají nejvíce k učení, jsou jen zřídka 
obecného charakteru. Obecné strategie jsou často ve svém působení vázány na specifické 
strategie. Newel (1980, cit. dle Mandl, Friedrich 1992) tuto situaci znázorňuje na mode-
lu kužele. Špici tvoří několik obecných strategií, základnu mnoho vysoce specifických 
strategií, mezi tím se nachází strategie různého stupně obecnosti. Perkins a Salomon 
(1989) používají metaforu ruky jako orgánu sloužícího obecně k uchopování; v kon-
krétním případě (velikost, vlastnosti materiálu) se však musí přizpůsobit, podobně jako 
se kognitivní schopnosti musí přizpůsobit obsahovému kontextu.  

 
Popis strategií podle funkce v procesu zpracování informací 

Výhodou klasifikace strategií podle jejich funkce v procesu zpracovávání infor-
mací je, že dané klasifikace platí např. jak pro učení s textem, tak pro řešení problémů. 
Příkladem takovéto klasifikace strategií je výše zmíněná klasifikace Weinsteinové a Mayera 
(1986) rozlišující podpůrné afektivně-motivační strategie, strategie opakování (za-
pamatování), elaborační strategie (pomáhají integrovat nové vědění do stávajících 
kognitivních struktur), organizační strategie (organizující, redukující strategie; detailní 
informace jsou shrnuty do smysluplných jednotek, např. kategorizování, vytvoření dia-
gramu) a kontrolní strategie (kontrola, evaluace) označované často také jako meta-
kognitivní nebo exekutivní strategie.  

Brown a kol. (1983) konstatuje, že k metakognitivním kontrolním procesům do-
vedla výzkum absence transferu strategií, zjišťovaná ve výzkumech. Výzkumníci se za-
čali ptát žáků, co vůbec o strategiích vědí. V současnosti je zastáván výzkumy dolože-
ný názor (např. Friedrich, Mandl 1992), že metakognitivní strategie hrají pro učení, 
myšlení a řešení problémů velkou roli a je často požadováno, aby byly do instruktáže  
a výuky strategií zařazeny. Existují však i zjištění, že metakognitivní strategie nepůsobí 
jen pozitivně – mohou vést k přetížení kognitivního aparátu, a tím vést k narušení a ome-
zení zpracovávání informací, např. pokud nejsou bazální kognitivní strategie a procesy 
ještě dostatečně ovládnuty, vedou dodatečné metakognitivní aktivity k rozdělení pozor-
nosti.  

Věcné odlišení metakognitivních a kognitivních strategií není vždy snadné, pojem 
metakognitivní není až tak jednoznačný, jak by se zdálo, existují také různá pojetí me-
takognitivních strategií a stále překvapivě není zodpovězena otázka, zda patří mezi při-
mární nebo podpůrné strategie. Mezi primární strategie je řadí Thomas a Rohwer (1986), 
mezi podpůrné např. Dansereau (1978, 1985). Někteří zahrnují mezi metakognitivní 
strategie i některé strategie (shrnutí, kladení otázek, propojování), které patří mezi kog-
nitivní strategie. 



 39

Mikro a makro strategie 

Procesy učení mohou být analyzovány na různých úrovních. Rozlišování těchto 
úrovní může být kritériem klasifikace strategií. Mikroúroveň představuje elementární 
procesy zpracování informací krátkého časového rozmezí, patří na ni strategie jako 
jednoduché analogie, nalézaní nadřazeného pojmu. Mezoúroveň zahrnuje komplexní 
procesy zpracování informací, např. procesy porozumění při čtení delších textů. Mikro-
procesy jsou chápány jako subrutiny, které jsou většinou vysoce automatizovaným způ-
soben zabudovány v mezoprocesech. Většina odborné literatury o strategiích se zabývá 
právě touto úrovní. Makroúroveň představuje procesy delšího časového rozpětí, např. 
dlouhodobé chování při studiu, koordinaci učebních aktivit s jinými aktivitami. Přechod 
od strategií učení k obecným strategiím zvládání života je plynulý, faktory jako studen-
tovo pojetí učení, motivy, přístupy a postoje k učení jsou přesahujícími aspekty učení.  

 
 

2.5 Výzkum efektivity strategií 
 
Strategie prezentované v klasifikacích jsou obvykle strategiemi zjištěnými ve 

výzkumu používání strategií. Z hlediska pedagogického ovlivňování používání vhod-
ných strategií učení a podpory efektivního učení žáků nás však zajímá, zda jsou strategie 
zjištěné výzkumy či/a předpokládané teorií také efektivní. Dále lze také předpokládat, 
že efektivita nejrůznějších strategií bude odlišná. Z didaktického hlediska je důležité 
efektivitu strategií a jejich rozdíly znát.  

V přístupech k validizaci efektivity strategií lze identifikovat dva základní po-
stupy: 1) Korelace strategického chování s úrovní rozvoje CJ kompetence (resp. jejich 
součástí). 2) Korelace strategií s přírůstkem CJ kompetence spojeného s výukou. V zahra-
ničí bývají korelační výzkumy typicky prováděny ve studiích zabývajících se osvojo-
váním CJ, kdežto experimenty jsou typické pro kognitivní psychologii. Uvedeny budou 
příklady studií s typickými výsledky. 

Příkladem experimentálního přístupu je longitudinální výzkum paměťových stra-
tegií, konkrétně asociování při učení slovíček, prováděný autory Cohen a Aphek (1981). 
Některé typy asociací (paměťových strategií) se při učení hebrejštiny ukázaly jako více 
produktivní. Jednalo se o asociování na základě podobnosti slov; podobnosti ve výslov-
nosti, která umožňovala vzpomenout si na význam slova; a podobnosti slova a něčeho 
jiného. Studenti, kteří používali asociace, si vzpomněli na učené slovo častěji. Úspěšnost 
v učení byla překvapivě nezávislá na frekvenci, s jakou se se slovem setkali mimo výuku. 

Použitím korelačních technik vycházejících z ratingových škál analyzovala efek-
tivitu strategií učení u ústních a písemných úloh ve francouzštině u žáků 10. a 12. třídy 
v Kanadě Bialystoková (1981). Zaměřila se na tzv. funkční situace (functional settings) 
definované jako aktivování jazyka v komunikaci a formální situace (formal) definované 
jako studium jazyka jako strukturovaného systému. Nejsilnější vztah k výsledkům ze 
všech zkoumaných strategií mělo funkční procvičování, a to i přesto, že inference a mo-
nitorování byly uváděny jako nejvíce používané strategie. Efektivita dalších strategií 
závisela na povaze úlohy a době učení CJ, resp. úrovni CJ kompetence. U žáků 10 třídy 
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nebyl žádný vztah mezi strategiemi a výsledky signifikantní, kromě funkčního 
procvičování u čtení. Bialystoková (1980) dále doložila, že používání inference (odvo-
zování) závisí na dosažení určité úrovně CJ kompetence. 

Politzer a McGroartyová (1985) použili techniky dotazníku a výkonových pre-
testů a posttestů (poslech, gramatika, komunikace). Celkové skóre výkonu nevykazovalo 
vztah ke kategoriím v dotazníku strategií, nicméně byl zjištěn vztah vybraných strategií 
vůči určitým aspektům. Pozitivní vztah byl mezi skórem v poslechovém testu a žádá-
ním učitele o objasnění, říkání si správné formy potichu, když se učitel ptá jiných 
žáků; mezi skórem v komunikačním testu a žádáním o objasnění, vysvětlení atd.; mezi 
skórem v gramatice a používáním kartiček na slovíčka, procvičování slov apod. chybě-
jících ve třídě. Typ strategií spojených s výkonem v gramatickém testu byl odlišný od 
strategií ovlivňujících výkon v ostatních testech. Inference se jako efektivní neukázala. 

Zimmerman a Pons (1986) zjišťovali vztah strategií a výsledků čtení u studentů 
10. třídy prostřednictvím interview a škál s frekvencí používání. Kódování probíhalo na 
základě známých klasifikací strategií. Použili dva přístupy k validizaci strategií: 1) Každá 
z kategorií strategií signifikantně diskriminovala slabé a dobré žáky (diskriminační 
funkční analýza – DFA) – lepší žáci používají signifikantně více strategií. Tři strate-
gie s nejvyšším kanonickým korelačním koeficientem v DFA byly hledání informací, 
snaha uchovat pozornost a poslouchat, uspořádávání a transformace; dále pak 
spolupráce s ostatními (vyhledávání asistence učitele či dospělého, spolupráce vrstevní-
ků). Naopak nejnižší korelace se objevily u sebe-evaluace, která byla současně nejméně 
používanou strategií u skupiny dobrých žáků. 2) Použili analýzu vztahu mezi celkovým 
skórem strategií autoregulovaného učení a výkonem ve standardizovaném testu v mate-
matice a čtení (kontrolované pohlaví a socioekonomický status). Strategie autoregulo-
vaného učení se ukázaly být nejlepšími prediktory obou oblastí. Ačkoli se tato studie 
netýkala přímo CJ, potvrzuje, že strategie vykazují smysluplný vztah s výsledky učení. 

Huang a Naerssenová (1987) zkoumali u čínských terciálních studentů strategie 
(dotazník) používané při ústní komunikaci (orální test) a srovnávali žáky s nejnižším  
a nejvyšším skóre v testu. Zjistili, že klíčovou roli hraje funkční procvičování, podob-
ně jak dříve zjistila Bialystoková (1978, 1979), a také procvičování a praxe ve čtení. 

Pardon a Waxman (1988) zjišťovali efektivitu strategií u hispánských žáků 3. – 
5. ročníku pomocí standardizovaného testu dovednosti čtení s Likertovými škálami  
a formulovali 6 strategií pozitivních (např. shrnutí, podtrhávání, generování si otázek, 
poznámky, dotazování, imaginace) a 6 negativních (např. myšlení na něco jiného, vypi-
sování každého slova, přeskakování částí s neporozuměním, čtení co nejrychleji, vyhle-
dávání slov ve slovníku). Pouze dvě strategie signifikantně korelovaly s výsledky testu, 
a to v negativním slova smyslu. Přemýšlení o něčem jiném během čtení a opakování si 
hlavní myšlenky stále dokola. 

O´Malley, Chamotová a Küpperová (1989) zkoumali pomocí techniky verbalizace 
(myšlení nahlas) během procesu porozumění slyšenému používání strategií u hispán-
ských studentů sekundárního stupně. Tři nejvýznamnější strategie, kterými se odlišovali 
efektivní (na základě označení učitelem) posluchači od neefektivních byly sebemonito-
rování, elaborace a inference. 
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Mangubhai (1991) u dospělých učící se hindštinu jako druhý jazyk zjistil vztah 
určitého chování k lepšímu výkonu v CJ. Zjistil, že lepší učící se více procvičují, 
používají široké spektrum přístupů k usnadnění CJ vstupů, preferují extrahování vý-
znamu z kontextu spíše než překládání slova od slova, používají opakování (repetice) 
s cílem procvičovat. Naopak méně úspěšní učící se spoléhají jen na několik málo stra-
tegií, zaměřují se na obsah slov a používají mimolingvistická vodítka k odhadování vý-
znamu; používají překladu a kladou stejný důraz na každé slovo ve sdělení, více se za-
měřují na jednotlivá slova než na fráze a delší spojení, méně používají repetice. 

Wen a Johnson (1997) u čínských studentů terciálního stupně zjišťovali v kau-
zálním modelu proměnné ovlivňující výkonové výsledky vzdělávání v angličtině jako CJ. 
Identifikovali šest proměnných, které měly přímý vliv: pohlaví, úroveň znalosti mateř-
ského jazyka a cizího jazyka, strategie související s učením slovní zásoby, tolerance 
nejednoznačnosti (přijímání rizika) a strategie managementu, které vykazovaly nej-
silnější vliv. Doložili také rozdíly mezi úspěšnými a méně úspěšnými žáky. 

Arteltová (1999) u žáků 4., 6. a 8. tříd v Německu potvrdila, že v závislosti na 
používání strategií byly zjištěny kvantitativní a částečně i kvalitativní rozdíly ve 
výsledcích učení. Potvrdila také, že aktuální emočně-motivační proměnné působí přes 
používání strategií na učební úspěšnost. Strategie lze tedy označit za prediktory a me-
diátory vzdělávacích výsledků. 

Bremmer (1999) doložil signifikantní odchylky v úrovni CJ kompetence u 11 
z 50 zkoumaných strategií učení z klasifikace Oxfordové (1990), z nich 9 bylo ze sku-
piny kognitivních strategií, 1 z kompenzačních strategií a 1 z kategorie sociálních stra-
tegií. 

Lind a Sandmannová (2003) srovnávali strategie u expertů a noviců ve fyzice  
a biologii, jednak pomocí techniky myšlení nahlas a získaných protokolů a jednak po-
mocí sebehodnocení ve standardizovaném dotazníku používání strategií LIST (Wild  
a kol. 1992). Strategie zjištěné technikou blízkou k učebnímu chování korelovaly pozi-
tivně s učebním úspěšností, naopak strategie založené na sebeposouzení nikoli. Srovnání 
výsledků obou technik dále ukázalo systematické nadhodnocování vlastního používání 
strategií žáky. 

Escribe a Huetová (2005) doložili vzájemnou závislost úrovně znalostí a po-
užívání strategií. Odlišnosti v používání strategií byly zjištěny v závislosti na učebním 
či výkonovém cíli. Jedinci s učebním cílem používají více hloubkové strategie než je-
dinci s výkonovým cílem. Dále také zjistili, že působení určité strategie je facilitováno, 
pokud je současně přítomna kompatibilita mezi výkonovým cílem a účelem úkolu, nebo 
pokud jedinec je orientován na učební cíle. 

 
 

2.6 Podpora používání strategií učení  
 
Otázka, zda a když ano, tak jak mají být strategie zprostředkovávány, není nijak 

aktuální téma; naopak je to téma, které má dlouhou tradici. V historii lze rozlišit dva 
základní zobecněné pohledy na problematiku. Přístup založený na didaktickém for-
malismu vychází z předpokladu, že zabývání se určitým předmětem (např. matematikou, 
latinou) nevede jen k utváření znalostí a dovedností, ale také navíc podporuje kognitivní 
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schopnosti jako inteligenci, paměť, logické myšlení, řešení problémů, schopnost kritic-
kého myšlení atd. Tyto schopnosti jsou považovány za vlastní přínos učení a vzdělávání. 
Druhý tradiční přístup didaktický materialismus vychází naopak z předpokladu, že 
zabývání se učivem vede pouze k nabytí vědomostí o tomto učivu a nějaké přenositelné 
dovednosti z toho nevzcházejí.  

V posledních 20 až 25ti letech je možno tyto dvě základní pozice opět rozpoznat 
ve výzkumech strategií, především v těch, které se zaměřují na transfer strategií, jejich 
podporu a zprostředkování výukou (viz výše). Současná podoba těchto dvou přístupů je 
zmíněna jen přehledově, jelikož možnosti zprostředkování strategií nejsou cílem této práce. 

V otázce podpory strategií učení CJ se objevují dva základní otazníky. První 
otázkou je, co podporovat. Obecně se uznává, že všechny strategie – co největší pestrost  
a různorodost. Jednotlivé výukové programy se však obvykle zaměřují spíše na určitou 
oblast (přehled programů realizovaných v anglosaském prostředí viz Chipmanová, Se-
galová, Glaser 1985, přehled celosvětový viz Oxfordová 1990). Podobně také výzkum 
efektivity programů se nutně zaměřuje na určité strategie, např. elementární kognitivní 
strategie (např. Klauer 1990, 1991, 1992; Schneider 1985, 1992). Velké množství vý-
zkumů se týká především paměťových a metakognitivních strategií (nejen z oblasti 
lingvodidaktiky), také strategií vhodných např. pro učení z textu atd. 

Druhou zásadní otázkou je, jak tyto strategie zprostředkovávat. Zda přímo – ex-
plicitně informovat o efektivních strategiích, explicitně je zprostředkovat a nacvičovat, 
nebo zda nepřímo – optimálně připravenými didaktickými situacemi, v nichž žáci řeší 
problémy, aniž by však efektivní strategie byly explicitně pojmenovány.  

Nepřímá podpora probíhá na makroúrovni prostřednictvím optimálního posta-
vení strategického učení a myšlení v hodnotovém žebříčku společnosti a vzdělávacích 
cílech, které školský systém odráží. Na mezoúrovni jsou strategie součástí kurikula, 
učebních materiálů, součástí optimalizovaného učebního prostředí a situací. Na mikro-
úrovni se jedná o optimální zajištění podmínek výuky strategií, jednotlivé techniky ve 
výuce, v textech, cvičeních, aktivaci strategií ve výuce i samotným žákem. V popředí 
nepřímé podpory nejsou strategie samotné, ale učivo. Obsah má ve výuce jednoznačnou 
přednost před strategiemi (srov. didaktický formalismus). Nevýhodou tohoto modelu je 
silná vázanost strategií na vzdělávací obsah, a tudíž obtížnost transferu. Také smysl a vý-
znam používání strategií může zůstat žákům skryt a žáci si mohou zvyknout na vnější 
řízení procesu učení. 

Přímá podpora strategií si klade za cíl proces osvojování strategií akcelerovat 
a/či optimalizovat. Winograd, Hare (1988) či Klauer (1988) uvádí následující fáze přímé 
podpory osvojení strategie: 1) Senzibilizace pro optimální strategie (sebereflexe, pre-
zentace vzorů, přesvědčení o užitečnosti strategií), 2) nastupuje deklarativní fáze 
osvojování – osvojení deklarativní znalosti strategií (pojmenování částí strategie, kdy je 
vhodná atd.), 3) fáze nácviku, proceduralizace na prototypových úlohách a 4) nakonec 
fáze automatizace, doladění – cvičení na mnoha různých úlohách, transfer a dodatečná 
opatření pro zajištění transferu. 

Výhodou přímé podpory strategií je, že instruktáž strategií, kurz či výuku strategií 
nabízenou mimo rámec povinného kurikula je snadnější realizovat. Nevýhodou je, že 
může docházet ke konfliktu již osvojených strategií a strategií zprostředkovávaných, 
což může mít na proces učení negativní vliv (srov. Friedrich 1992). Podle některých 
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autorů (Palincsar, Brown 1984; Borkowski, Weyhing, Carr 1988) dochází ke spontánnímu 
transferu strategií osvojených mimo výuku spíše zřídka, musí být podpořen speciálními 
opatřeními. Parwat (1991) uvádí, že se naráží také na problém konfliktu zprostředková-
vání obsahu a strategií; obvykle je třeba redukovat obsah výuky. Weinsteinová (1988) 
navrhuje zprostředkovávat učivo a strategie současně a připravovat na to odpovídajícím 
způsobem i učitele. 

Výzkumy, které by srovnávaly efekty přímé a nepřímé podpory strategií učení 
CJ zatím neexistují, pokus o srovnání provedli Brown a Palincsar (1989). U dětí zjistili 
výhody spíše u nepřímé podpory. 

Shoda mezi odborníky (např. Levin 1986, Cook, Mayer 1988, Paris 1988) panuje 
ve výzkumně podloženém názoru, že podporu strategií je třeba přizpůsobit cílům, cílo-
vým skupinám a kontextuálním podmínkám. Opatření by měla respektovat individuální 
rozdíly a učební předpoklady (motivace, úroveň znalostí a osvojení strategií, kognitivní 
schopnosti, pojetí učení atd.) adresátů. Např. nevhodné pojetí učení může být důvodem, 
proč jedinec vhodné strategie učení nepoužívá. Podpora rozvoje používání strategií by 
měla směřovat zejména k žákům s deficity v oblasti učení CJ.  

Obvykle se také doporučuje provádět nácvik strategií nejlépe individuálně nebo 
v menších skupinách, pokud možno s určitou mírou homogenity v učebních předpokla-
dech apod. Hasselhorn (1987) doložil, že efekty nácviku strategií ve velkých skupinách 
jsou ve srovnání s efekty nácviku v individuálním programu či v malých skupinách mi-
nimální. Zdá se také (Brown, Campione, Day 1981), že jedinci s málo rozvinutými 
kognitivními dovednostmi profitují pouze z explicitní a přímé formy zprostředkování 
strategií, zatímco jedinci s dobrými učebními předpoklady profitují již i z málo expli-
citních forem podpory strategií – ukazuje se tak vzájemný vztah učebních předpokladů 
a výuky strategií. Důležité jsou zejména metakognitivní strategie. Podle Dansereaua (1985) 
může být u dospělých účinnou formou i autoinstruktáž strategií. 

Základní přehled výzkumů efektů programů podpory strategií a jejich metodolo-
gických problémů (dostatečná velikost rozdílů mezi kontrolní a experimentální skupinou, 
kumulativní účinky atd.) nabízí např. Mandl a Friedrich (1992). Ukazuje se (viz Friedrich 
1992), že podpora strategií může mít nejen žádné, ale dokonce i negativní důsledky 
(učení brzdící), např. při přeučování dosud používaných strategií. Některé strategie mohou 
také na učení působit negativně (srov. také zde prezentovaný výzkum). 
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3 DESKRIPCE JEDNOTLIVÝCH STRATEGIÍ  
 

K výzkumu používání efektivních strategií učení CJ brněnskými studenty gym-
názií byla použita klasifikace R. L. Oxfordové (1990), která se v mnohém pozitivně 
odlišuje od klasifikací ostatních, starších i mnohých novějších. Je komplexnější a de-
tailnější, je možné na jejím základě provádět inventarizaci strategií (Vlčková 2002, 2003, 
2005, 2006) a následnou intervenci do jejich používání. Tato klasifikace nabízí možnost 
propojení strategií s jazykovými dovednostmi (poslech, čtení, mluvení, psaní), používá 
méně nesrozumitelných termínů a je tudíž přehledná i pro učitele CJ, nejen pro úzký okruh 
odborníků. Zahrnuje skupiny afektivních a sociálních strategií, které bývají často v ji-
ných klasifikacích, ale i v praxi učiteli a žáky opomíjeny. Zvolená klasifikace sjednocu-
je celou řadu kompenzačních strategií do jedné skupiny kompenzačních strategií. Tyto 
strategie nezřídka bývají nepřehledně a nesystematicky separovány v rámci jiných sku-
pin strategií. Skupiny strategií v tomto modelu jsou relativně prakticky uspořádány, což 
umožňuje získat o nich rychlejší přehled. Tabulka strategií s formulací položek, které byly 
použity při konstrukci inventáře strategií v rámci našeho výzkumu strategií na gymná-
ziích, se nachází v příloze.  

Podle zvolené klasifikace budou dále děleny strategie do dvou základních sku-
pin – na strategie přímo přispívající k učení – přímo sloužící procesu učení, přímo tento 
proces podporující a na strategie podporující učení a sloužící učení cizímu jazyku ne-
přímo. První budou označovány jako přímé strategie, druhé jako nepřímé strategie 
učení cizímu jazyku. Mezi přímé strategie budou řazeny strategie paměťové, kognitivní 
a kompenzační; mezi nepřímé strategie metakognitivní, afektivní a sociální.  

Přímé a nepřímé strategie se navzájem podporují ve svém působení na osvojo-
vání CJ. Jejich vzájemné vztahy můžeme graficky znázornit jako spojení každé z uve-
dených skupin strategií s jinou skupinou. Každá z šesti skupin může podporovat jinou 
skupinu strategií, přesněji řečeno strategie ze všech skupin mohou podporovat strategie 
z jiné skupiny.  

Skupiny strategií se do jisté míry překrývají, např. metakognitivní strategie po-
máhají žákovi regulovat vlastní poznávání prostřednictvím evaluace procesu učení či 
anticipace jazykových učebních úloh. Na druhou stranu však metakognitivní strategie 
autoevaluace a plánování často vyžadují logické usuzování a zdůvodňování, což je sama 
o sobě jedna ze základních kognitivních strategií. Obdobně kompenzační strategie jako 
např. odhadování významu slov využívaná ke kompenzaci prozatím neosvojených nebo 
chybějících znalostí v CJ vyžaduje logické usuzování a zdůvodňování, což pravděpo-
dobně mnohé z tvůrců klasifikací strategií učení CJ vedlo k tomu, že klasifikovali stra-
tegii odhadování významu jako kognitivní strategii. Vzájemné překrývání a podporování 
se je mnohdy otázkou vícera skupin strategií, např. strategie odhadování významu totiž 
dále implikuje a vyžaduje také např. jistou sociokulturní citlivost, kterou si žák zajišťuje 
prostřednictvím odpovídajících sociálních strategií. 
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Schéma vztahů mezi skupinami strategií (přejato od Oxford, 1990, s. 15) 

 
 

Specifická podoba vztahů mezi skupinami strategií je dokládána také naším vý-
zkumem strategií. Nejsilnější vztah se ukazuje mezi kognitivními a metakognitivními 
strategiemi. Silné je také „jádro“ strategií, míra, s jakou se jednotlivé skupiny podílí na 
celkové míře používání strategií učení; nejslabší v tomto ohledu se ukázaly koupenzační 
strategie (více viz výsledky výzkumu). 

 
 

3.1 Přímé strategie učení cizímu jazyku 
 

Strategie učení cizímu jazyku, které se přímo týkají cizího jazyka, přímo ho za-
hrnují, zapojují a vyžadují, budou dále označovány jako přímé strategie. Přímé strategie 
bývají někdy označované také jako primární strategie oproti podpůrným (sekundárním, 
nepřímým) strategiím. Přímé strategie působí přímo na informace, které mají být 
nabyty a zpracovány, a to tak, že usnadňují porozumění těmto informacím, jejich 
uchování v paměti, znovu vybavení a transfer, a tím vedou ke změnám v mentál-
ních strukturách a procesech. Všem přímým strategiím učení je tedy společné, že vy-
žadují zapojení určitých mentálních procesů zpracovávání jazyka. Jednotlivé skupiny 
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přímých strategií (paměťové, kognitivní a kompenzační) však toto zpracovávání jazyka 
provádí odlišně a za odlišným účelem. Paměťové strategie (např. seskupování, použí-
vání představ, metafor) mají vysoce specifickou funkci – pomáhají žákovi zapamatovat 
si a znovu vybavit nové informace. Kognitivní strategie (např. shrnutí, deduktivní od-
vozování) umožňují žákovi rozumět jazyku a produkovat ho nejrůznějšími způsoby. 
Kompenzační strategie (odhadování, používání synonym aj.) dovolují žákovi používat 
CJ bez ohledu na mezery v jeho znalostech a dovednostech. Přímé strategie mají úzkou 
vazbu k nepřímým strategiím – fungují a působí v procesu učení CJ nejlépe, když jsou 
nepřímými strategiemi podporovány.  

 
 

3.1.1  Paměťové strategie 
 
Paměťové strategie patří mezi strategie přímé, umožňují učícímu zapamatovat si 

informace, a poté si je vybavit, když jsou potřebné pro určitou komunikaci. V historii 
lidstva mají dlouhou tradici, bývaly označované jako mnemotechniky. Paměťové strate-
gie pomáhají zvýšit využití kapacity paměti, do které lze uložit až 100 trilionů bitových 
jednotek informace, ovšem jen část těchto informací může být používána. Efektivita 
těchto strategií je obvykle ještě zvýšena, pokud učící se současně používá vhodné me-
takognitivní (např. řízenou pozornost) a afektivní strategie (např. snižování úzkosti).  

Paměťové strategie odráží základní principy paměti a učení jako je uspořádávání 
věcí do určitého řádu, tvoření asociací, opakování apod. Tyto principy jsou založeny na 
smysluplnosti a významu dané informace pro učícího, proto je třeba, aby učící se viděl 
v učení CJ smysl; aby asociace, pomocí nichž se snaží informace lépe zapamatovat, byly 
pro něj smysluplné atd.  

Ve školním prostředí je běžné, že se učitel nepozastavuje např. nad tím, že se žáci 
mají naučit velké množství slovíček, které jsou pro znalost jazyka nezbytné, a že se ne-
pozastavuje tudíž ani nad tím, jak se je mají naučit (viz také zde prezentovaný výzkum 
učitele – šetření II). Ukazuje se však, že učení slovíček dělá nezanedbatelnému počtu 
žáků problémy. Např. se učí slovíčka obtížným a vůči zapamatování, vybavení si a trans-
feru slovíček doslova rezistentním způsobem; způsobem, u něhož je „zázrakem“, že se 
vůbec něco naučí. Slovíčka si např. pouze pročtou, postupně podle abecedy, jak jsou 
uvedeny na konci lekce, bez vyslovení slova nahlas, bez zaměření se na obtížná slova, 
bez napsání slova tak, aby se lépe zafixovalo, bez asociování slova s jinými slovy, předsta-
vami, předměty, situacemi apod., bez uvědomění si, kolikrát je třeba CJ slovo minimálně 
slyšet a použít, aby si ho člověk vůbec za běžných okolností zapamatoval; bez znalosti, 
jak často a v jakých intervalech a jak je třeba správně opakovat. Výsledky zde prezen-
tovaného výzkumu bohužel, zdá se, tyto zkušenosti z praxe dokládají (viz dále), skupina 
paměťových strategií je v podstatě nepoužívanou skupinou strategií. 

Paměťové strategie jsou při učení CJ velmi důležité, protože mnoho informací 
(především slovíček) je třeba si zapamatovat a propojit je s mentálními strukturami, kte-
rými již disponujeme. Paměťové strategie týkající se správného, strukturovaného opa-
kování pomáhají přesunout informace ze základní faktické úrovně do úrovně doved-
nostní, kde jsou znalosti více procedurální a automatičtější, je snazší si je vybavovat  
a je méně pravděpodobné, že je po určité době jejich nepoužívání ztratíme (více viz např. 
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Anderson 1985, O´Malley, Chamot, Walker 1987, Thagard 2001). V rámci výzkumu 
jazyka se etablovala samostatná oblast výzkumu a teorie označovaná jako language skill 
attrition (oslabování jazykových dovedností) či language loss (ztráta jazyka), která se 
zabývá zapomínáním CJ po ukončení formální školní výuky CJ (viz např. Oxford 1982).  

Paměťové strategie často zahrnují spojování různých typů informací, např. vy-
tváření vizuálních představ ke slovům či frázím. Paměťová kapacita pro vizuální infor-
mace je větší než pro verbální a větší množství informací je do dlouhodobé paměti 
nejúčinněji transferováno právě přes vizuální představy. Zároveň jsou vizuální představy 
jedním z nejúčinnějších prostředků pomáhajících vybavení verbálních informací. Navíc 
velká část žáků preferuje vizuálně založené učení. Samozřejmě nelze při nácviku vhod-
ných paměťových strategií opomíjet ani žáky se sluchovou, kinestetickou či taktilní pre-
ferencí v učebním stylu. Tito žáci nejvíce profitují propojováním verbálního učiva se 
zvuky, pohybem či hmatem. Paměťové strategie je třeba individualizovat podle stylu 
učení a dalších preferencí žáka.  

Některé výzkumy ukazují (Nyikos, Oxford 1987, Reiss 1985, viz také zde pre-
zentovaný výzkum), že žáci paměťové strategie používají jen velmi zřídka, obzvláště 
nejedná-li se o elementární strategie. Bývá však nabízeno i alternativní metodologické 
vysvětlení, že si žáci neuvědomují, jak často vlastně paměťové strategie používají. Na 
druhou stranu však Lind a Sandmannová (2003) zjistili naopak systematické nadhodno-
cování používaní strategií ze strany žáků. Jinými výzkumnými metodami (např. Cohen, 
Aphek 1981) bylo zjištěno, že paměťové strategie jsou často používány a bylo doloženo, že 
usnadňují učení slovíček a zefektivňují jejich uchování v paměti po delší dobu. Efekti-
vitu paměťových strategií pro učení slovíček potvrdili např. McDonough a McNerney 
(cit. dle Tyacke, Mendelsohn 1986). Úspěšní žáci používají paměťové strategie. Cohen 
a Aphek (1981) však upozorňují, že paměťové strategie mohou zpomalovat počáteční 
učení, zato ale činí učení efektivnějším. 

Vzhledem k nutnosti udržet omezený rozsah práce, odkazuji čtenáře na neuro-
biologické výzkumy paměti a na nejnovější poznatky v oblasti paměti, na nichž je kla-
sifikace paměťových strategií založena, tj. na psychologickou odbornou literaturu (Hill 
2004; Sternberg 2002, Schmidt 2005 aj.); podobně jako u dalších skupin strategií učení CJ. 

Paměťové strategie lze rozdělit do několika skupin: 
 

1. Vytváření mentálních spojů, propojování 
 
a) Seskupování, shlukování 

Vzhledem k rychlosti, s jakou máme přístup k informacím uchovaným v paměti, 
musí být podle odborníků (např. Hill 2004, s. 128) paměť organizována. Tohoto principu 
je třeba využívat i při učení CJ. Klasifikace nebo re-klasifikace jazykového materiálu 
do smysluplných skupin (klastrů, shluků, celků) – ať už myšlenkově nebo napsáním – 
usnadňuje zapamatování učiva prostřednictvím redukce počtu prvků, které spolu ne-
souvisí, které nemají žádný vztah. Dochází tak k redukci diskrétních, jednotlivých, ne-
spojitých, samostatných elementů. Vzniklé skupiny slov mohou být založeny na typu 
slova, resp. na jeho gramatické funkci (např. všechna podstatná jména, slovesa nebo 
příslovce); na tématu (např. slovíčka týkající se počasí); praktické funkci (např. všechny 
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výrazy pro věci apod., které umožňují fungování auta); na lingvisticko-pragmatické 
funkci (např. omluva, žádost, odmítnutí); podobnosti – synonyma (např. teplý, horký, 
tropický, vlahý); různosti, odlišnosti či kontrastnosti – antonyma (např. přátelský/ne-
přátelský, teplý/studený, fire/ice, hot/cold) nebo pocitu z určité věci či vztahu k ní (např. 
mít rád, nemít rád) apod. Účinnost strategie seskupování lze posílit přiřazením názvu 
takto utvořeným skupinám (např. horký – teplý – vlažný – studený – ledový) na vyšší 
rovině obecnosti (obecnější výraz: míra tepla) nebo přiřazením akronymu pro lepší zapa-
matování dané skupiny (např. při učení nepravidelných sloves si zapamatovat skupinu: 
laden – lud – geladen – skupina: a-u-a) nebo např. použitím různých barev pro ozna-
čení či rozlišení různých skupin. 

 
b) Asociování, elaborace 

Propojení založená na asociacích a elaboraci vytváří učící se tak, že nové jazy-
kové informace vztahuje ke známému konceptu, který již má uložený v paměti, nebo 
vztahuje jednu část informace k druhé. Asociace mohou být jednoduché nebo komplexní, 
běžné nebo nezvyklé až zvláštní, v každém případě však smysluplné pro daného učícího. 
Asociace mohou být vytvářeny mezi dvěma věcmi či výrazy (např. chleba – máslo: Brot – 
Butter, Butterbrot, Brot mit Butter), mohou mít podobu vícečlenného rozvíjení (např. 
škola – kniha – papír – strom – les – krajina – země) nebo mohou být částí určitého 
propojení či sítě jako např. sémantická mapa. Např. aby si učící se zapamatoval slovo 
billboard vzpomene si, že již zná slovo board a slovo billboard si tak lépe zapamatuje.  

 
c) Umístění nového slova do kontextu 

Kontextualizace podporuje učení CJ lepším zapamatováním určité věci či nové-
ho slovíčka díky jeho umístěním do určitého kontextu. Např. slovíčka nebo fráze si 
lépe zapamatujeme, když je umístíme do smysluplné věty, když je začleníme do rozho-
voru nebo do příběhu nebo do nějakého jiného širšího kontextu. Příklady: Pro zapama-
tování si skupiny známých jezer v USA lze použít akronym HOMES (Huron, Ontario, 
Michigan, Erie, Superior) a vložit si tento akronym do smysluplné věty jako např. My 
HOME´S on the Great Lakes. Ze slov týkajících se tématu šití (sewing – hook, eye, seam, 
zipper, button, snap, thread, needle, baste, hem, stitch) utvoříme malý příběh, kde všech-
na slova použijeme. Slovesa, která mají odlišný význam, začleníme do smysluplného kon-
textu na základě jejich gramatických podobností a vytvoříme např. legrační příběh, 
který bude obsahovat všechna tato slova. Když se učíme nová slovíčka z učebnice a ne-
máme k nim nabídnutý i vhodný kontext, můžeme si ho vytvořit (reálný, směšný apod.). 

 

2. Používání auditivních a vizuálních představ 
 
Tato skupina strategií zahrnuje strategie sloužící k zapamatování si či vybavení 

informací prostřednictvím vizuálních představ a zvuků, jedná se o strategie jako použí-
vání vizuální představivosti, klíčových slov, sémantického mapování a fonetické repre-
zentace.  
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a) Používání vizuálních představ 

Dobrým způsobem, jak si zapamatovat nové slovíčko je vytvořit si jasnou vi-
zuální představu daného slova. Nové učivo je tak vztahováno ke konceptu v paměti 
prostřednictvím smysluplných vizuálních představ, ať již myšlenkových či nakresle-
ných. Představou může být obraz objektu, soubor poloh a umístění pro zapamatování 
sekvence slov či výrazů nebo mentální představy písmen nějakého slova. Strategii lze 
používat pro zapamatování abstraktních slov pomocí propojení slova s vizuálním sym-
bolem nebo obrazem konkrétního objektu. Např. slovo Parkhaus (něm.) – jako dům plný 
aut (kryté parkoviště), tax shelter (angl.) jako dům ukrývající či chránící stohy bankovek. 
Slovesa vztahující se k vaření (kochen, putzen, Geschirr waschen, schneiden, rühren / 
cooking, cleaning, washing, cutting, buying) jako vizuální představy těchto činností 
nebo ve spojitosti se situacemi, kdy jsme toto slovo slyšeli poprvé (vizuální představa 
té situace). Příklady: Slovo white seagulls (angl.), Silbermöwen (něm.), le mouettes blancs 
(fr.) jako představu bílých racků létajících na obloze; Я хочу писать письмо jako vi-
zuální představu písmen azbuky z daných slov a věty v mysli. Další možností vizuali-
zace by mohlo být např. zapamatování si slova podle toho, kde se nachází na stránce 
v učebnici či v textu, na domovních cedulích, na značkách, reklamních billboardech atd. 
Např. Einbahn (něm.) s vizuální představou místa označeného jako jednosměrka, toho, 
že jsme to nevěděli a vjeli do protisměru (a popřípadě dostali pokutu). Vizualizačním 
prostředkem je i kresba např. slova Haus (něm.) – dům, Baum (něm.) – strom. Nemusí 
přitom jít o nijak dokonalou kresbu, vizualizací je i symbolika, např. pro předložky si 
lze udělat schematický obrázek se šipkami. 

 
b) Sémantické mapy  

Strategie je založena na uspořádání slov do schématu (srov. Fischer 1990, s. 71-86; 
Čáp, Mareš 2001), které obsahuje určitý klíčový koncept (ústřední myšlenku) ve svém 
středu nebo na vrcholu; související slova a koncepty jsou spojeny s klíčovým koncep-
tem prostřednictvím šipek nebo čar, které vizuálně ukazují, jak jsou určité skupiny slov 
vztaženy k sobě navzájem. Strategie je založena na smysluplném využívání představi-
vosti, seskupování a asociování a schematickém zakreslení hlavní myšlenky a vztahů 
na papír. V diagramu jsou zdůrazněny a zapsány hlavní myšlenky (klíčová slova) slovy. 
Ta jsou spojena s příbuznými pojmy, které jsou propojeny čarami či šipkami. Séman-
tické mapy najdeme v mnoha obrázkových slovnících a učebnicích slovní zásoby.  

 
c) Používání zástupných asociačních klíčových slov  

Zapamatování a vybavování je založeno na použití auditivní (sluchové) a/nebo 
vizuální (zrakové) asociace. Prvním krokem je rozpoznání známého slova ve vlastním 
jazyce, které zní jako nové cizí slovo (auditivní asociace). Druhým krokem je vygene-
rování představy určitého vztahu mezi novým a známým slovem (vizuální asociace). 
Obě asociace musí obsahovat pro žáka určitý smysl, musí být smysluplné. Příklady: 
Aby se žák naučil nové slovíčko Suppe (něm.) spojí si ho s českým slovem super a pak 
s vidinou „super“ polévky, kterou má rád. Nebo si slovo Suppe spojí s českým, podobně 
znějícím slovem sup a poté s vizuální představou supa, který jí polévku a na kterého žák 
volá „supe!!“, aby ho odehnal. Absurdní asociace založené na určitém významu, smyslu 
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napomáhají zapamatování a vybavení informace velmi významně. Pro zapamatování  
a vybavení něčeho abstraktního (např. jména) můžeme použít klíčového slova, které spo-
jíme s obrazem něčeho konkrétního, co zní podobně jako nové slovo. Např. název města 
Mannheim si můžeme zapamatovat jako vizuální představu „muž doma“.  

 
d) Fonetické reprezentace v paměti 

Jedná se o zapamatování si a vybavování informací (např. nových slovíček) 
podle jejich fonetické stránky; podle toho, jak zní. Pod tuto strategii můžeme řadit širo-
kou škálu různých technik, všechny jsou založeny na vytváření smysluplných, zvukově 
založených asociací mezi novými a již známými informacemi: 1) Propojení slova z ci-
zího jazyka se slovem z jakéhokoli jiného jazyka (mateřského, daného CJ či jiného 
CJ), které zní podobně, např. rusky /brat/ – bratr a anglicky brat – dítě, škvrně; spra-
tek, fagan, fracek – otravná osoba; slovensky brat. 2) Propojení slov na základě fonetické 
výslovnosti a/nebo značení akcentu. 3) Využití rýmu pro zapamatování slova, např. 
pro slovíčka goat, coat, boat, float, moat, dote si lze vytvořit nějaký nonsens rým; nebo 
asociace. Např. молока (rus.) zní podobně jako české slovo stejného významu „mléko“; 
familiar (angl. známé) zní podobně jako slovo, které žák již zná family (rodina). Slovo 
si lze i touto fonetickou asociací zapamatovat, nikoli jen přes sémantickou, významo-
vou příbuznost. 

 

3. Správné opakování  
 
CJ učivo by mělo být opakováno tak, aby se dalo dobře zapamatovat a vybavovat. 

K tomu slouží strategie jako: 
 

a) Strukturované opakování 

Požadavek strukturovaného opakování vychází z výzkumů fungování paměti  
a procesu zapomínání, resp. křivky zapomínání, které ukazují, že učivo je třeba opako-
vat v správně časově rozdělených intervalech. Nejprve těsně po sobě, pak po stále větších 
časových intervalech. Můžeme začít např. opakováním po 10 minutách po prvním učení, 
pak za dalších 20 minut, pak hodinu nebo dvě poté, den poté, dva dny poté, o týden po-
zději atd. (viz i Vlčková 2001). Postupujeme spirálovitě – vracíme se k tomu, co jsme 
se učili již ve fázi prvního učení novému učivu. Cílem je dosáhnout toho, aby učivo 
bylo skutečně naučeno, aby se stalo automatickým, přirozeným. Potřebný čas k naučení 
závisí samozřejmě i na dalších faktorech jako je obtížnost učiva a jeho další charakte-
ristiky.  

 

4. Využívání činnosti 
 
Do této skupiny patří dvě strategie. Používání tělesných reakcí, fyzického ztvár-

nění nebo smyslových vjemů a používání mechanických technik. Obě zahrnují nějaký 
druh smysluplného pohybu nebo činnosti a vyhovují žákům, kteří vykazují preferenci 
kinesteticky nebo taktilně orientovaného stylu učení a učí se nejlépe prostřednictvím 
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pohybu, přemisťování, dotýkání, manipulování s věcmi a/či dalšími činnostmi. Tyto stra-
tegie jsou ovšem efektivní pro všechny typy žáků. Žáci výrazně preferující kinesteticky 
založený způsob učení však bez umožnění takto založeného způsobu učení strádají a učí 
se mnohem obtížněji (srov. Mareš 1998). 

 
a) Používání vjemů a fyzického ztvárnění činností  

Jedná se o strategie využívající fyzického ztvárnění nového výrazu (např. jít ke 
dveřím, mávat, umývat se, spadnout, hodit apod.) nebo smysluplného propojování 
nového výrazu s tělesnými vjemy či pocity (např. teplo, radost, zvědavost, chutnost). 
Typickým příkladem ve výuce jsou hry na pantomimické znázorňování povolání, čin-
ností, pocitů atd. Např. jeden žák či skupina předvádí činnost, ostatní hádají, o co se 
jedná. Např. v metodice sugestopedie se využívá předvedení učeného slova/slovesa (hodit – 
werfen – reálným fyzickým hozením předmětu). Učitel např. řekne sloveso setzen sich – 
žáci se posadí, žák řekne aufstehen – skupina se postaví (pokud rozuměla). Např. žák 
může dostat instrukci „Take the pencil, go to the pencil sharpener, sharpen the pencil, 
write your name with it, and give it to Marry“ a po jejím vykonání dá instrukci svému 
spolužákovi. Vykonaná činnost pomáhá zapamatovat si informaci (slovíčka, fráze). 
Činnostně se lze učit i nepřímo – pohyby nemusí vykonávat žáci sami, mohou daný po-
hyb apod. předvést např. na figurce Bartha Simposona, slona apod. Představy smyslo-
vých vjemů lze vázat také na slovíčka, např. u podstatných jmen mužského rodu – chlad, 
u středního – neutrální, u ženské rodu – teplo. Vjemové představy napomáhají lepšímu 
zapamatování a vybavování členů např. v němčině. 

 
b) Používání mechanických technik  

Jedná se o kreativní taktilní techniky (založené na dotýkání) zahrnující přede-
vším pohybování, posunování, přemísťování a měnění něčeho konkrétního s cílem 
zapamatovat si novou jazykovou informaci. Konkrétně se může jednat např. o psaní slov 
na kartičky a přemisťování kartiček z jednoho sloupečku do druhého, pokud se žák již 
slovo zapamatoval; skládání různých typů učebního materiálu do samostatných částí 
poznámkového bloku; vytvoření a používání kartiček na tvorbu vět (sloveso, zájmeno, 
otázka, oznamovací věta atd.), žák je skládá podle toho, co chce říci. Jedná se o použí-
vání nejrůznějších kartoték a pexesa, které lze zakoupit v obchodech i u nás, i když jejich 
škála a kvalita bývá ještě dosti omezena. Prodávají se také papírová kola, na kterých si 
lze různě natáčet např. přídavná jména (antonyma a synonyma), někdy i s obrázky a učit 
se je. 

 
 

3.1.2 Kognitivní strategie 
 

Kognitivní strategie hrají při učení novému CJ klíčovou roli. Jedná se o skupinu 
strategií, která je obsahově velmi pestrá, rozlišovat lze čtyři podskupiny: Procvičování, 
přijímání a odesílání sdělení, analyzování a logické usuzování, vytváření struktury pro jazy-
kové vstupy a výstupy. I přes značnou variabilitu strategií je všem kognitivním strategiím 
společná jedna funkce, a to zacházení s CJ ve smyslu jeho zpracovávání, transformace CJ 
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žákem. V některých klasifikacích strategií (zejména psychologických) bývají mezi kog-
nitivní strategie řazeny také paměťové strategie a strategie odhadování významu slov 
apod. Oxfordová (1990) vyčleňuje paměťové strategie jako samostatnou skupinu strategií 
z toho důvodu, že paměťové strategie mají svou specifickou funkci – pomáhají učícímu 
ukládat a vybavovat nové informace. Strategii odhadování řadí autorka mezi kompen-
zační strategie, protože odhadování významu sdělení pomáhá kompenzovat chybějící 
znalosti např. u CJ dovednosti poslechu a čtení. 

Výzkumy ukazují, že kognitivní strategie bývají u žáků nejvíce používané ze 
všech šesti hlavních skupin strategií (srov. zde prezentovaný výzkum – kognitivní stra-
tegie se ukázaly jako nejefektivnější skupina strategií, nejvíce používány však byla sku-
pina kompenzačních strategií). Např. O´Malley a kol. (1985a, b), Chamotová, O´Malley, 
Küpperová, Impink-Hernandez (1987) zjistili, že středoškoláci a vysokoškoláci studující 
CJ používají významně více kognitivních strategií než metakognitivních (zde prezento-
vaný výzkum tyto výsledky potvrzuje), nicméně Chamotová a kol. (1987) zjistili, že 
používání metakognitivních strategií se v průběhu pokroku v úrovni znalosti CJ zvyšu-
je (totéž dokládá i zde prezentovaný výzkum – čím lepší znalost CJ žák vykazuje, tím 
více používá metakognitivních strategií). Russo a Stewner-Manzanaresová (1985) u vzorku 
amerických vojáků zjistili, že používají kognitivní strategie s jednoduššími typy CJ úloh  
a metakognitivní u komplexních CJ úkolů. Kognitivními strategiemi, především určitý-
mi typy těchto strategií, se zabývalo mnoho dalších výzkumů, např. Grandage (cit. dle 
Tyacke, Mendelsohn 1986), Nyikosová, Oxfordová (1987), Papalia, Zampogna (1977), 
Reiss (1985), Anderson (1989), McCormicková, Pressley, Millerová (1989) aj.  

Mezi nejdůležitější strategie při učení CJ patří z kognitivních strategií strategie 
procvičování (viz také výsledky zde prezentovaného výzkumu). Mnoho učících si však 
jejich význam dostatečně neuvědomuje. Procvičování bývá nedostatek nejen v mimo-
školním prostředí, ale i ve škole. Výzkumy opakovaně (Rubin 1975, Bialystok 1981, 
Ramirez 1986, viz také zde prezentovaný výzkum) vyzdvihují především význam při-
rozeného procvičování, resp. procvičování v přirozeném kontextu (autentické materiály, 
autentické prostředí atd.), a to u žáků na všech jazykových úrovních.  

Význam a specifika dalších podskupin kognitivních strategií jsou popsány níže. 
 

1. Procvičování 
 
Mezi strategie sloužící k procvičování učiva patří např. opakování, procvičování 

fonetiky a ortografie, rozlišování a používání frazeologie a vzorů, kombinování jazyko-
vých struktur (např. frazeologických obratů), procvičování jazyka v přirozeném kontextu 
a prostředí, s přirozeným materiálem a jazykem.  

 
a) Opakování, napodobování 

Jedná se o opakování či opakované provádění určité učební aktivity, např. něko-
likanásobný poslech nahrávky s tichým opakováním nebo bez něj; nacvičování, napo-
dobování rodilého mluvčího. Např. opakovaný poslech cizojazyčné písničky, opakování 
si slovíček z písničky nahlas a jejich učení. Opakované čtení textu za účelem lepšího 
porozumění, nejprve např. jen zběžně s cílem pochopit hlavní myšlenku, poté znovu 
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s cílem odpovědět na otázky k textu, a poté ještě jednou s cílem vyhledat si nová slo-
víčka a slovní spojení apod. Vyslovování či vícenásobné napsaní nového slovíčka s cílem 
zautomatizovat si dané slovo (zapamatovat si ho, zautomatizovat si jeho fonetickou či 
grafickou podobu). Např. v sugestopedii učitel i žák vyslovují určitou část učiva něko-
likrát, vždy různou rychlostí např. podle tempa doprovodné hudby. Např. v novinách  
a odborných článcích je nejprve úvodní paragraf, který opakuje v hlavních bodech to, o čem 
článek bude pojednávat nebo naopak shrnutí či závěr, který opakuje základní závěry.  

Dalším z příkladů této strategie je napodobování rodilých mluvčích jak v mluvení 
(včetně gestikulace apod.), tak psaní s uvědomováním si smyslu obsahu sdělení. Napodo-
bováním rodilých mluvčích může žák zlepšovat svou výslovnost, používání gramatic-
kých pravidel, slovní zásobu, idiomy, intonaci, gestikulaci atd. Příklady: Napodobování 
písma ruského či německého kamaráda; napodobování formálního obchodního anglic-
kého dopisu, jeho struktury apod.  

Do této strategie také patří procházení vlastnoručně napsaného textu a jeho kon-
trola, zlepšování, doplňování, a upravování, a to obvykle více než jedenkrát. Žáci kon-
trolují svou písemnou verbální produkci různými způsoby, někdo v různých fázích, někdo 
v podobě kontinuálního procesu, někdo se soustřeďuje na specifické detaily a každé pro-
čtení textu je zaměřeno na jiný aspekt, např. gramatickou správnost, poté stylistiku, jed-
notnost a plynulost a návaznost myšlenek, jasné vyjádření, kontrolu psaní teček apod. Žáci 
by se ve výuce mimo jiné měli naučit, jak správně korekci vlastního textu provádět. 

 
b) Formální procvičování fonetického a grafického systému 

Formální procvičování znamená, že cílem učícího např. při poslechu není ani tak 
porozumění obsahu slyšeného jako spíše rozlišování hlásek a procvičování fonetiky 
(výslovnosti, intonace), v případě procvičování ortografického systému jazyka transkripce. 
Jedná se o procvičování nejrůznějšími způsoby, prozatím však ještě nikoli v přirozené 
komunikaci. Konkrétně se může jednat o následující postupy: Vyznačování intonace do 
textu, vět; procvičování výslovnosti slov s „ough” (angl.) – trough, though, tough, trough – 
poslechem a/nebo vyslovováním. Procvičování Ich- a Ach-Laut (něm.) např. jejich roz-
lišováním v poslechu audionahrávky a/nebo vyslovováním slov s těmito hláskami, 
srovnáváním vlastní výslovnosti s nahrávkou rodilých mluvčí, sledováním pohybu rtů 
v zrcadle a/nebo kontrolou výslovnosti počítačem apod. Zejména v případě výrazně 
odlišného ortografického systému (např. azbuka, hebrejština, arabština, čínské a japonské 
znaky atd.) je třeba formálně procvičovat ortografii např. opisováním slov, dopisů, 
srovnáváním podobně znějících slov v rodném a cizím jazyce v odlišnostech ortogra-
fických, používání vizuální představivosti, pomůcek pro zapamatování si znaků atd. 

 
c) Rozpoznávání a používání frazeologických obratů a vzorů  

Rozpoznávání a používání frází, frazeologických obratů, vzorů, pravidel a vzo-
rových příkladů pomáhá učícímu se v porozumění CJ i ve vlastní produkci v CJ. Učící 
se by si měl rutinní a ustálené obraty cíleně uvědomovat a používat je. Ustálené obraty, 
fráze bývají v CJ velmi často používány, např. Good-bye. (angl.), Hello, how are you? 
(angl.), Hallo, wie geht es? (něm.), Спасибо (rus.), D´accord. (fr.), A stasera. (it.) atd. 
Ustálené obraty pomáhají žákům udržet konverzaci či alespoň ukázat zájem o její udr-
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žení; jsou základem každé konverzace, a proto by měly tvořit i základ cizojazyčné výuky. 
Další příklady: Yes, that’s right. That’s not so bad. Hey, that’s great! Tell me more. I know 
what you mean. That’s interesting. (angl.). 

Vedle frází a ustálených obratů hrají důležitou roli také vzory (patterns). Ty ob-
sahují volné přinejmenším jedno místo, které může být vyplněno alternativními výrazy 
jako např. It’s time to …, I would like to…, I don’t know how to ... (angl.); Es ist Zeit zu 
… ., Ich habe keine Zeit … zu … (něm.), Per piacere, dov´è …?, Da quanto tempo …?, 
Ho voglia di … (it.) atd. Žáci by se tyto vzorové příklady a ustálené obraty měli učit hned 
od počátku a často je využívat. Pomohou jim vybudovat si sebedůvěru v CJ, zvýšit po-
rozumění a plynulost vlastního projevu.  

 
d) Kombinování jazykových struktur 

Efektivnímu používání a procvičování CJ napomáhá kombinování známých 
prvků novým způsobem s cílem produkovat delší sekvence (např. spojení jedné fráze 
s jinou do úplné věty). Příklady: Žák zná výrazy weather’s fine, I think I’d like …, take 
a walk a vytvoří novou větu s přidáním několika dalších slov: The weather is fine to-
day, so I think I’d like to take a walk. Strategii lze využít také při psaní, kde známé 
jazykové struktury mohou pomoci vytvořit příběh, např. popis ze známých obratů, co 
dělá člověk ráno: Der Wecker klingelt, aufstehen müssen, aufs Klo gehen, ins Bad ge-
hen, Zähne putzen, Gesicht waschen, sich rasieren, sich kämmen, sich anziehen, früh-
stücken, Zeitung lesen, in die Arbeit gehen. Příkladem strategie založené na kombinaci 
jazykových struktur může být také používání známých struktur (např. I am going to the 
concert) s různými zájmeny (např. he, she, we), např. He’s going to the concert, but 
she’s not. We are going there too. I hope you’ll go with us. 

 
e) Procvičování v přirozeném kontextu 

Pravděpodobně nejvýznamnější kognitivní strategií je procvičování CJ v přiro-
zeném, reálném, autentickém prostředí a kontextu, např. participace na přirozené kon-
verzaci, čtení knihy či článku v původním znění, poslouchání cizojazyčné přednášky, 
psaní reálného dopisu v CJ s reálným účelem. Např. k rozvíjení dovednosti porozumění 
slyšenému by žáci měli mít dostatek příležitostí k poslechu autentických textů, např. krát-
kých sekvencí nahrávek vysílání, živých či nahrávaných rozhovorů s rodilými mluvčími 
na známá témata, otázky k poslechu, hraní rolí v telefonním rozhovoru, lze využít filmů, 
videa, televize, telenovel, písniček atd. Vše dle pokročilosti učících se. K rozvoji doved-
nosti čtení lze používat novinové a časopisecké články, knihy, komiksy, letáčky, brožury, 
reklamy, dopisy, scénáře vysílání. Důležité je znát zájmy žáků a i dle nich volit školní  
a mimoškolní četbu. Při rozvíjení dovednosti mluvení je pravděpodobně nejlepší dlou-
hodobě vystavit žáky přirozenému CJ prostředí (pobyt v zahraničí), kde se učí jazyk i s při-
rozeným sociálním kontextem (gesta, sociokulturní odlišnosti atd.), lze využít i zahra-
ničních přátel, chattování, konverzace s rodilými mluvčími, hraní rolí, dramatizace, hry, 
strukturovaných komunikačních cvičení. Omezit u nás stále převažující způsob výuky, 
v jehož centru je učitel (učitel konverzuje pouze s jedním žákem, ostatní jsou pasivní, 
nedávají pozor, jsou demotivováni), ve prospěch skupinové a párové apod. formy výuky  
i bez přítomnosti učitele a poskytovat žákům zpětnou vazbu efektivnějším způsobem 
(mnoho chyb žáci poznají sami, učitel může asistovat u jednoho rozhovoru, další si pak 
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vyslechnout ve třídě, některé zůstanou bez korekce a žáci se pouze zeptají na to, co ne-
věděli). Jde o to uvědomit si skutečný cíl učení CJ a smysl konverzačních cvičení, jímž 
je vyjádřit, co potřebujeme tak, aby tomu druhý porozuměl. Naprostou gramatickou správ-
nost nelze z tohoto důvodu požadovat při každém komunikačním cvičení, spíše jen ve 
vybraných, k tomu určených, specifických komunikačních cvičeních nebo v gramatic-
kých cvičeních. Doporučuje se propojovat čtení a psaní s poslechem a mluvením, tj. pro-
pojovat rozvoj jednotlivých jazykových dovedností. Jejich vytváření se tak posiluje  
a upevňuje vzájemně.  

Při rozvíjení dovednosti psaní lze využívat technik tzv. autentického psaní, které 
může být jak individuální, tak skupinové (spoluautorství) – žáci si texty mohou číst a ko-
rigovat navzájem (Vlčková 2001, s. 32–41). Jako příklady můžeme uvést autobiogra-
fické momentky, rozhovory s přáteli apod., realistické zprávy, příběhy, básně, deníkové 
zápisky v CJ, psaní projektů a článků do časopisu (např. školního) či rozhlasového vy-
sílání; psaní příběhu z nesouvisejících vět, vyměňování si psaníček, sms, e-mailů se spo-
lužáky, přáteli, rodilými mluvčími, rozhovory do časopisu apod. Doporučuje se využívat 
možnosti publikování textů (např. zajímavý rozhovor ve školním časopise apod., soutěže), 
žáci jejich prostřednictvím rozvíjí vlastní motivaci, sebevědomí a pocit zdatnosti v CJ. 

 

2. Přijímání a produkce sdělení 
 
Do této skupiny strategií patří strategie zajišťující rychlé uchopení hlavní myš-

lenky a používání různých prostředků a zdrojů pro přijímání a produkci (odesílání) 
sdělení jako jsou podkladové materiály k problematice, jíž má být porozuměno. 

 
a) Rychlé uchopení hlavní myšlenky (zběžné a hloubkové čtení) 

Tato strategie napomáhá jak lepšímu porozumění čtenému, tak i slyšenému. 
Známější je však v oblasti čtení jako hloubkové a zběžné čtení či pod anglickými názvy 
skimming a scanning. Používání techniky zběžného, povrchového čtení – prolistování, 
pročtení sloužící k orientaci v textu a rychlému uchopení hlavní myšlenky (v angl. Prostředí 
označované jako skimming). Používání hloubkového, detailního čtení (angl. scanning) 
slouží k nalezení specifických detailů, které žáka zajímají; umožňuje efektivnější práci 
s množstvím informací, žák může nezohledňovat zbytek informací, které ho nezajímají 
a reflektovat je jako určité pozadí či kontext informace, kterou se snaží vyhledat. Ve 
výuce se využívá didakticky zpracovaných otázek např. k poslechu či ke čtenému textu,  
a to již před samotným čtením či poslechem (popř. pokud to okolnosti vyžadují, i po 
prvním přečtení či poslechu/čtení). Předběžné otázky sloužící k lepšímu zaměření po-
slechu a četby jsou důležité zejména u začátečníků, poskytují jim dobré vodítko k četbě 
a poslechu. U pokročilejších žáků by měly být již méně „návodné“. Mohou mít podobu 
vyplnění tabulky, schématu, doplnění pojmové (sémantické) mapy, zodpovězení na otázky 
(odhad správných variant, vlastní odpovědi, možnosti odpovědí atd.). Strategie skimmingu 
a scanningu jsou výrazně podporovány strategií psaní si poznámek, je vhodné je používat 
současně. Tyto strategie nemusí být za určitých okolností vhodné pro všechny typy sdě-
lení či textu jako jsou např. vtipy (humor, ironie), básně, příběhy, drama, tj. např. pro 
umělecké žánry.  
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b) Používání vnějších podpůrných prostředků přijímání (porozumění) a odesílání 
(produkce) CJ sdělení 

Používání tištěných či netištěných prostředků sloužících k porozumění příchozího 
sdělení nebo k produkci vysílaného sdělení. Používány jsou různé zdroje s cílem zjistit 
význam slyšeného či čteného v cizím jazyce nebo lépe, přesněji rozumět nebo s cílem 
napsat sdělení v CJ. Těmito zdroji, pomůckami a prostředky jsou např. různé druhy 
slovníků, encyklopedie, gramatiky, průvodci, časopisy, knihy o kultuře dané země; mezi 
netištěné prostředky patří např. kazety, televize, videokazety, muzea, výstavy atd. Žák 
může sáhnout po slovníku, pokud potřebuje znát definici nových slovíček, pokud potře-
buje rozlišit dvě slova podobného významu, rozlišit různé fráze, podívat se do gramatiky 
na různé prefixy, se kterými se nově setkal/a, hledat ve slangovém slovníku nová slova 
pokud nejdou přesně vystihnout z kontextu; při psaní seminární práce na téma např. 
terorismus ve Španělsku, může žák hledat informace o kulturním pozadí v novinách, na 
Internetu, slovníku kultury atd. 

 

3. Analyzování a logické usuzování 
 
Tato skupina strategií zahrnuje logickou analýzu a zdůvodňování aplikované na 

nejrůznější jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení, poslech). Žáci tyto strategie vy-
užívají, aby zvýšili své porozumění významu určitého slovního výrazu nebo kvůli vy-
tvoření nového výrazu. Strategie založené na analyzování a usuzování bývají učícími 
se obvykle používány, především dospělí mají tendenci si komponenty nového CJ 
„zdůvodňovat“ – vytváří si modely a obecná pravidla založené na srovnání a analyzo-
vání, nicméně tento proces ve specifické podobě probíhá i u dětí. Někdy dochází k příliš-
nému zobecnění platnosti pravidla a jeho aplikaci na nevhodné případy nebo k chybnému 
transferu výrazu např. z jednoho jazyka do druhého. Tyto chyby jsou označovány jako 
„interlanguage“, tj. jako hybridní forma jazyka, jako něco mezi mateřským jazykem  
a cizím. Patří mezi ně i např. neodpovídající doslovný překlad. Interlanguage je předví-
datelnou a normální fází učení jazyka, některým žáků se však nezdaří tuto fázi projít, 
protože např. nevhodně nadužívají strategie – aplikují strategie i na nevhodné případy 
nebo některé strategie z této skupiny používají špatně.  

 
a) Dedukce  

Deduktivní logické usuzování a zdůvodňování při učení CJ zahrnuje používání 
obecných pravidel a jejich aplikaci na jazykové situace, tj. usuzování postupující shora 
dolů – od obecného ke specifickému. Obsahuje odvozování hypotéz o obsahovém vý-
znamu např. slyšeného sdělení prostřednictvím obecných pravidel, které učící se již zná. 
Dedukce je běžným a velmi užitečným typem logického myšlení. Např. obecným pra-
vidlem v němčině či francouzštině je, že před podstatným jménem má být používán určitý 
či neurčitý člen, aplikace tohoto pravidla je příkladem strategie deduktivního usuzování. 
Podobně pravidlem např. v němčině je, že není nutné pro vyjádření bezprostřední bu-
doucnosti používat budoucí čas, používá se čas přítomný doplněný příslovcem určují-
cím čas. Přespřílišná aplikace deduktivního uvažování vede k chybám založených na 
přílišné generalizaci. Např. v angličtině se pro vyjádření minulého času používá -ed, žák 
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toto pravidlo aplikuje i na nepravidelné sloveso bring – bringed či na go – goed. Dal-
ším příkladem může být přespříliš zobecněná aplikace pravidla tvorby otázek např. 
v angličtině: What is it? do chybného slovosledu věty I don´t know what is it. Někdy dojde 
také k přílišné generalizaci sémantického významu, který má přísně vymezená pravidla 
použití např. He is pretty. Nebo např. anglický plurál končí na -s nebo -es (house – hou-
ses), pravidlo však nesmí být zevšeobecněno příliš (mouse – mouses místo mice), např. 
pravidlo -s, -es ve 3. osobě singuláru sloves nesmí být také zevšeobecněno příliš: Who 
can Angela sees?  

 
b) Analyzování výrazů 

Pokud chce žák porozumět nějakému novému vyřčenému sdělení, může mu někdy 
pomoci rozložení nového slova, fráze či věty nebo i celého paragrafu na jeho základní 
součásti. Žák může této strategie využívat v každém jazyce, který používá složených 
slov, zejména pak při čtení, kde je více času na analyzování slov či vrácení se k ana-
lyzování slov po prvním přečtení textu. Význam nového výrazu lze určit jeho rozlože-
ním do částí. Jinak řečeno významy různých částí slova jsou používány k porozumění 
významu celého výrazu. Při konverzaci apod. nemívá žák obvykle dostatek času na tu, 
aby mohl nový složený výraz aj. analyzovat. Nový výraz je možno si nejprve zaznamenat 
(např. pouze foneticky) a jeho význam si dohledat později, v klidu. Např. v televizních 
zprávách žák zaslechl výraz premeditated crime (angl.), rozloží si neznámé spojení na 
části: crime (zločin) – meditate (meditovat, přemýšlet, plánovat) – pre- (před), díky tomu 
dojde k významu spojení „zločin, který je předem promyšlený“. Nebo např. Straßen-
bahnhaltestelle (něm.) rozloží na: Straße (ulice) + bahn (dráha) = tramvaj (pouliční 
dráha) a halten (zastavit) + stelle (místo) = Haltestelle = zastávka – stanice => zastávka 
tramvaje. Nebo např. parapluie (fr.) rozloží na para (pro) a pluie (déšť) = deštník. 

 
c) Kontrastní mezijazykové analyzování  

Jedná se o srovnávání prvků CJ (výslovnosti, slovní zásoby, gramatiky, např. 
syntaxe) s prvky mateřského jazyka s cílem určit podobnosti a odlišnosti. Tato strategie 
je jedna z nejsnazších a většina žáků ji používá naprosto přirozeně. Nejčastěji ji použí-
vají žáci v počáteční fázi učení CJ tak, aby porozuměli slyšenému či čtenému sdělení. 
Např. podobnosti lze vidět mezi slovy kočka, Katze (něm.), cat (angl.), chat (fr.), gatta/o 
(it.) nebo slovy sestra, sister (angl.), сестра (rus.), Schwester (něm.), soeur (fr.), sore-
lla (it.) aj. nebo mezi jménem Jan, Jean (fr.), Joan (port.), Juan (šp.), Johann (něm.) aj. 
Ovšem v mnoha případech je třeba dávat pozor na některá zrádná slova, která si jsou 
podobná jen zdánlivě, např. si jsou podobná foneticky a vizuálně, mají však jiný vý-
znam. Častým příkladem jsou internacionalismy, např. preservatives jsou v některých 
jazycích látky používané pro konzervaci potravin, ve francouzštině (preservatif) či 
v češtině (preservativ) má však toto podobně znějící slovo jiný význam, který může při 
záměně vést k nepříjemným komunikačním situacím. Častým omylem vzhledem k češ-
tině bývá slovo sympatický a slovo mu podobné v angličtině sympathetic (soucitný) 
s naprosto odlišným významem, které při přímém použití strategie kontrastního analy-
zování může vést až k obtížím s porozuměním charakteristice určitého jedince.  
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d) Překládání 

Převod výrazu v cizím jazyce do mateřského jazyka (na různých úrovních, od 
slovíček po fráze po celou dobu až k celému textu). Nebo převod mateřského jazyka do 
cizího, používání jednoho jazyka jako východiska pro porozumění nebo produkci dru-
hého jazyka. Překládání se využívá při mluvení nebo psaní, při porozumění slyšenému 
či čtenému sdělení, využíváno je v rozvoji všech čtyř dovedností. Nejvíce je nápomocno 
žákům v ranných stádiích učení cizímu jazyku, pokud je ho používáno obezřetně, ne-
boť doslovné překládání, jakkoli často se mezi začátečníky objevuje, se může stát jak 
oporou, pomůckou nebo poskytovat špatnou interpretaci cizího jazyka, může zpomalovat 
žáka, posilovat jeho případnou tendenci přecházet stále tam a zpět, sem a tam mezi ja-
zyky. Např. přímý překlad je správný v případě I´m reading the newspaper (angl.),  
Я читаю журнал (rus.) – Čtu noviny. Nezřídka však přímý doslovný překlad není vůbec 
možný, např. You are right (angl.) – Máš pravdu (nikoli: jsi pravdivý, pravda, správně); 
sister-in-law, brother-in-law (angl.) – švagrová, švagr (nikoli: sestra v právu, bratr 
v právu apod.). 

 
e) Mezijazykový transfer 

Poslední ze strategií analyzování a usuzování je transfer nebo-li přímá aplikace 
předchozích znalostí na CJ s cílem facilitace nových znalostí. Může jít např. o použití 
znalosti slovíček nebo jazykových struktur, např. z jednoho jazyka do druhého, za úče-
lem porozumění nebo produkce výrazů v CJ; nebo o aplikaci lingvistického aspektu 
z jedné oblasti CJ na jinou oblast téhož CJ nebo o přenos systémové znalosti z jedné 
oblasti do jiné. Transfer je správný, pokud jsou jazykové prvky nebo systémy přímo 
paralelní, což ovšem většinou nejsou vždy. Transfer irelevantních znalostí napříč jazy-
kem/y vede k nepřesnostem. Správným příkladem transferu může být např. usnadnění 
si učení měsíců v roce v angličtině, němčině pomocí znalosti měsíců ve slovenštině. 
Nebo např. weekend (fr.) znamená totéž co české slovo anglického původu, tudíž bon 
weekend (fr.) bude znamenat hezký víkend. K neadekvátnímu transferu může dojít velmi 
snadno např. překladem označení různých typů právníků z češtiny do britské či americké 
angličtiny a naopak, neboť anglosaské právní systémy jsou značně odlišné od českého. 
Např. notaire (fr.) a notary (am. angl.) sice vyjadřuje částečně stejnou funkci notáře, nic-
méně v obou zemích má významně odlišnou náplň práce a funkce, francouzský notaire 
má mnohem vyšší vzdělání a profesní statut než typický americký notary, který přede-
vším „razítkuje“ a zapečeťuje dokumenty a potvrzuje jejich správnost. Nesprávný transfer 
je např. u Čechů v počátečním i středně pokročilém stadiu učení němčiny, kdy neoddě-
lují odlučitelné předpony, např. ich einkaufe analogicky k češtině na-kupuji místo správ-
ného tvaru ich kaufe ein. Nezřídka se také stává, že později naučené pravidlo odlučitel-
nosti předpon je nechtěně chybně transferováno např. do angličtiny např. They hasn´t called 
the srike yet off (místo They hasn´t called off the strike yet či They hasn´t called the 
strike off yet).  
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4. Vytváření struktury pro vstupy a výstupy CJ sdělení 
 
Pomocí strategií vytváření struktur pro CJ informační vstupy (input) a výstupy 

(output) žáci vytvářejí struktury, které jsou potřebné jak pro porozumění, tak pro mlu-
vený i písemný projev v CJ. Učící se je někdy zahrnut proudem nesrozumitelných slov 
z rádia, televize apod., následující strategie slouží k tomu, aby se v daném sdělení lépe 
zorientoval a lépe a snáze mu rozuměl a zároveň poskytují zpětnou vazbu učícímu se i 
učiteli, zda došlo ke správnému porozumění sdělení, pochopení učiva apod. Následující 
strategie vytváření struktury bývají často používány současně. 

 
a) Dělání si poznámek 

Tato strategie je důležitá pro čtení a poslech, ovšem žáci obvykle nejsou vedeni 
k tomu, jak ji správně používat, pokud vůbec jsou k ní vedeni. Strategie se zakládá se 
na zapsání si hlavní myšlenky nebo specifických bodů; zahrnuje jak nezpracované po-
známky, tak systematizované psaní si poznámek např. ve formátu nákupního lístku, ve 
tvaru písmena T, sémantické mapy, různých forem číslování a odrážek nebo ve stan-
dardní formě (více viz např. Kahn 2001). Organizování informacím samotným žákem 
má velký význam pro zapamatování a integraci nových informací se známými. Žák se má 
při používání této strategie soustřeďovat na porozumění, nikoli na psaní. Ve školním 
prostředí jsou k psaní poznámek nabádání spíše žáci na pokročilejších úrovních, nicméně 
s používáním této strategie lze začít i v raných fázích osvojování CJ. Žáci mohou klíčové 
myšlenky psát nejprve v mateřském jazyce nebo smíšeně v mateřském a cizím jazyce  
a později přejít jen na CJ; v závislosti také na účelu poznámek. Se strategií psaní po-
známek je spojena metakognitivní strategie organizování a uspořádávání, která zahrnuje 
vedení si poznámkového sešitu, který je vždy po ruce. 

 
b) Shrnutí  

Pořízení si shrnutí nebo abstraktu z delší pasáže je další ze strategií, které učícímu 
pomáhají strukturovat CJ informační vstupy a výstupy. Tato strategie také ukazuje, zda 
žák určitému sdělení porozuměl. V počátečních stádiích učení CJ může být shrnutí jen 
velmi jednoduché, např. jen navrhnutí názvu článku (název funguje jako stručné shrnutí 
obsahu) nebo přiřazení obrázku k odstavům textu, čímž dochází navíc k propojení ver-
bální a vizuální stránky učení. Pokročilejší žáci mohou psát shrnutí základních myšlenek 
textu apod. v CJ. 

 
c) Zdůrazňování 

Tato strategie je založena na zdůrazňování hlavních myšlenek, slovíček apod. 
Zahrnuje používání celé řady technik, např. podtrhávání, barevné zvýraznění a rozlišo-
vání, psaní vykřičníků, hvězdiček, psaní velkým písmem, zakroužkovávání apod. Cílem 
je soustředit se na důležité informace. 
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3.1.3 Kompenzační strategie 
 
Kompenzační strategie umožňují žákovi používat CJ ať už pro porozumění nebo 

pro vlastní CJ projev bez ohledu na omezené možnosti v oblasti znalostí apod., kom-
penzují nedostatečný žákův repertoár v oblasti gramatiky i slovní zásoby. Patří mezi ně 
např. odhadování, odvozování významu slov při poslechu či čtení a nejrůznější způsoby 
překonávání znalostních omezení v písemném a mluveném projevu. Kompenzační stra-
tegie pomáhají žákovi překonávat omezení především znalostního charakteru ve všech 
čtyřech oblastech jazykových dovedností, na všech úrovních CJ kompetence od začá-
tečníků po pokročilé i rodilé mluvčí, kteří také občas neznají nějaký výraz či se jim ho 
z nějakého důvodu nepodaří zcela zaslechnout nebo se setkají se situací, kde je význam 
slova skrytý či vágní nebo naznačený pouze mezi řádky. Odvozování významu (infe-
rence) zahrnuje používání široké škály lingvistických i nelingvistických vodítek a po-
můcek, které napomáhají odhadnutí a odvození významu, když žák dané slovo nezná. 
Výzkumy ukazují (např. Rubin 1975, Naiman a kol. 1978, srov. výsledky výzkumu zde), 
že úspěšní, dobří žáci, pokud se setkají s neznámým výrazem, činí kvalitní odhady za-
ložené na zkušenostech, znalostech apod. Slabší žáci naopak znejistí, sahají po slovní-
cích a zatvrzele vyhledávají každé neznámé slovíčko, což bohužel brzdí jejich pokrok, 
negativně zasahuje motivaci a vůli a schopnost vytrvat v učení a celkově ztěžuje dosa-
žení pokroku v učení CJ.  

Odhadování je speciálním případem typického způsobu zpracování nových in-
formací, tj. interpretování informací použitím bezprostředního kontextu a vlastních zku-
šeností. Zkušenost je zdrojem mnoha kvalitních odhadů a odvození u zkušených i začína-
jících žáků. Kompenzace se nevyskytuje pouze u porozumění jazyku, nýbrž i ve vlastní 
produkci CJ. Kompenzační strategie umožňují žákovi slovní či písemnou produkci v CJ 
bez toho, aby musel nutně mít dostatečné nebo veškeré znalosti. Výzkumy dlouho vě-
novaly pozornost pouze kompenzačním strategiím v mluveném projevu. Pravdou je, že 
některé strategie jsou užívány pouze při mluvení, nicméně je třeba brát v úvahu i strate-
gie jako přizpůsobení si písemného sdělení svým znalostem, vytváření individuálních 
novotvarů, používání slovního opisu a synonym či výběr, popř. obsahový směr tématu 
sdělení, které bývají běžně používány také v oblasti písemného projevu, zejména pak 
neformálního. Mnoho kompenzačních strategií zaměřených na vlastní produkci jazyka 
slouží kompenzaci gramatických znalostí a nedostačující slovní zásoby. Např. pokud žák 
neví, jak vyjádřit konjunktiv určitého slovesa, nebo vůbec, jak konjunktiv v daném ja-
zyce vypadá, použije jinou formu sdělení. Pokud nezná všechny formy minulých časů, 
použije tu, co zná. Např. v mluveném projevu se často stává, že začátečníci mluví „v mi-
nulém čase“, ale používají přítomný čas, aniž by si uvědomili, že vlastně neznají odpo-
vídající gramatickou formu pro vyjádření svého sdělení a často si ani neuvědomují, že 
říkají něco jiného než si myslí a chtějí. 

Pokročilí i rodilí mluvčí také příležitostně používají odhadování, resp. Odvozo-
vání významu slov, aby napomohli porozumění, stejně tak používají i oni, nejen začá-
tečníci, kompenzační strategie, když se dostanou do situace dočasného přerušení mlu-
veného či psaného projevu. Méně pokročilí žáci potřebují tyto strategie více, protože se 
do situací, kdy jim nestačí jejich dosavadní znalosti, dostávají mnohem častěji (srov. 
výsledky zde prezentovaného výzkumu).  
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Kompenzační strategie sloužící vlastní jazykové produkci pomáhají žákovi po-
kračovat v používání jazyka, tudíž v získávání více praxe. Navíc některé z těchto strategií 
jako např. přizpůsobení si vlastního sdělení, pomáhají žákovi dosáhnout plynulého pro-
jevu i s těmi znalostmi, kterými prozatím disponuje. Nicméně jiné kompenzační strategie 
(např. nechat si pomoci, vytváření novotvarů) mohou vést k nabývání nových informací  
o tom, co je vhodné a dovolené v CJ (srov. Littlewood 1984). Žáci používající tyto 
strategie nezřídka komunikují lépe než žáci, kteří znají více slovíček a více gramatic-
kých struktur CJ. 

V historii výzkumu kompenzačních strategií se vyskytly v tomto kontextu dva 
základní problémy: Někteří odborníci preferovali termín komunikační strategie a nepo-
važovali je za strategie učení, nýbrž jen za komunikační strategie (např. Chamot 1987). 
Protiargumentem naopak bývá, že je těžké rozlišit, zda učící se má tendenci použít danou 
strategii ke komunikace nebo k učení, často jsou tyto dvě motivace propojeny. Krom 
toho k učení dochází často i tehdy, pokud je hlavním cílem pouze komunikace, (viz Tarone 
1983, Rubin, Wenden 1987). Faerch a Kasper (1987a) zastávají současné stanovisko, 
že učení probíhá skrze komunikaci, komunikace a učení se navzájem ovlivňují. Žáci se 
mohou učit CJ, aby ho mohli používat, a/nebo mohou používat jazyk, aby se ho naučili. 
Problémem také bylo, že mnozí odborníci (např. Tarone 1983) zastávali stanovisko, že 
komunikační strategie se uplatňují pouze u dovednosti mluvení, v současnosti je prefe-
rován názor, že se naopak uplatňují u všech čtyř dovedností a s nimi související situace 
jsou definovány jako komunikační. Komunikační strategie byly tedy chápány úžeji než 
kompenzační strategie v pojetí R. L. Oxfordové (1990), mezi které patří: 

 

1. Inteligentní odhadování 
 
Strategie odhadování jsou významnými strategiemi pro porozumění slyšenému 

a čtenému sdělení. Pomáhají žákovi rozpoznat či věřit, že rozpoznal a porozuměl jed-
notlivým slovům v kontextu celkového porozumění sdělení (psanému, slyšenému). Je 
známo, že člověk je schopen rozumět v CJ velmi mnoho jen skrze systematické odha-
dování bez nutnosti rozumět všem detailům. Strategie odhadování slouží k odhadování 
např. významu slov, jednak prostřednictvím lingvistickým vodítek, jednak pomocí ná-
pověd či vodítek jiného, nelingvistického charakteru. 

 
a) Používání lingvistických vodítek 

Učící se vyhledává a používá vodítka a nápovědy jazykového založení s cílem 
uhodnout či odvodit význam slyšeného nebo čteného cizojazyčného sdělení, a to v si-
tuaci, kdy postrádá dostatek znalostí slovní zásoby, gramatiky nebo jiných částí cizoja-
zyčné kompetence. Jazyková vodítka mohou pocházet z určitých prvků a aspektů CJ, 
které žák již zná, z jeho mateřského jazyka nebo jiného CJ apod. Jedná se např. o sufixy, 
prefixy, pořádek slov apod. Např. pokud žák rozpozná v rozhovoru či v textu slova shovel, 
grass, mower, lawn v angličtině, dovede je zařadit pod (konverzační) téma gardening 
(zahradní práce), usnadní mu to další porozumění ve smyslu predikce významu dalšího 
sdělení. Nebo pokud se pokusí odhadnout, o co jde v určitém sdělení na základě přízvu-
ku a důrazu kladeného na určité slovo v angličtině, např. Jim rejected the offer, může 
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odhadnout, že Jim bude pravděpodobně srovnáván s někým jiným, neboť pokud by byl 
důraz na jiném slově např. offer nebo jiném, byl by význam věty zcela jiný. Každý jazyk 
má např. určité slovní spojení či výraz pro zdvořilý pozdrav, proto, když žák uslyší v od-
povídající situaci výraz Buon giorno. (it.), Здравствуйте! (rus.), bude velmi pravdě-
podobné, že bez problémů odhadne význam těchto výrazů, i kdyby je nikdy předtím 
neslyšel.  

 
b) Používání nelingvistických vodítek  

Učící se vyhledává a používá vodítka, která nejsou jazykového původu, s cílem 
odhadnout význam slyšeného či psaného sdělení v CJ, a to v případě nedostačující zna-
losti slovní zásoby, gramatiky nebo jiných prvků CJ. Mimojazyková vodítka mohou po-
cházet z nejrůznějších zdrojů, jednak ze zdrojů spojených s jazykem a jednak ze zdrojů, 
které s jazykem spojeny nejsou, např. ze znalosti kontextu, situace, struktury textu, 
osobního vztahu, z tématu nebo ze všeobecného přehledu. Např. pokud žák nezná vý-
znam slova vends nebo à vendre, které objeví ve francouzských novinách, tak pokud si 
všimne, že tato slova se používají v kontextu klasifikace inzerátů, a že po nich následuje 
výčet věcí a cen, poskytne mu tento kontext vodítko k úspěšnému odhadnutí významu 
slova, který se týká prodeje. Tituly či jména nebo přezdívky jako např. Herr Professor 
(něm.), my pet, my husband (angl.), mein Liebchen (něm.), chère amie (fr.) apod. mohou 
pomoci žákovi odhadnout, zda se jedná o formální konverzaci či zda je mezi osobami 
úzký vztah apod. a pomáhají porozumět následující části sdělení. Tituly ukazují na 
statut dané osoby. Pozorování neverbálního chování (tón hlasu, výraz obličeje, gestiku-
lace, distance, pozice napětí versus uvolnění) pomáhá porozumět tomu, co bylo řečeno. 
Např. žák nezná slovo Achtung! (něm.), ale na základě kontextu situace, ve které se na-
chází a hlavně na základě tónu hlasu, důrazu, výrazu obličeje a gestikulace mluvčího, 
pochopí, že ho upozorňuje na určité nebezpečí. K porozumění také pomáhá anticipace 
obsahu dalšího sdělení na základě porozumění předchozímu sdělení. Např. při poslechu 
konverzace o policejním výslechu podezřelého učící se slyší větu He gave him a real 
grilling (angl.) a na základě filmového dialogu ví, že se nebude jednat o nic v souvis-
losti s vařením, ale spíše s policejním výslechem. Pří poslechu rádia může učící se jako 
vodítek pro odhadnutí významu sdělení využívat zvuky na pozadí, při sledování televize 
lze odhadovat obsah sdělení na základě chování lidí, dosavadního dění atd. Při čtení  
a poslechu lze využívat jako vodítka standardní struktury textu, nadpisy, číslování, které 
indikuje významnost dané části atd. Z chování lidí vůči sobě navzájem lze usuzovat, co 
se asi stalo. Důležitým vodítkem pro odhadování je znalost CJ kultury, tématu, vše-
obecný přehled učícího se, tj. asociování již známého s nově obdrženou informací. 
Dobří žáci asociují výrazně častěji, záměrně a jejich asociace mívají více osobní vý-
znam pro učícího se. Ve výuce je proto dobré používat co nejpestřejší učební materiál  
a nechat žáky s postupně stoupající mírou obtížnosti používat strategii odhadování. 
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2. Překonávání nedostatků a omezení v mluvení a psaní  
 
Tyto strategie jsou používány k překonání znalostních a dovednostních aj. nedo-

statků a omezení při mluvení a psaní CJ. Některé z nich pomáhají pouze při mluveném 
slovním projevu, jiné i při písemném. 

 
a) Přechod do mateřského jazyka  

Tato strategie bývá označována jako code switching (přepnutí jazykového kódu). 
Učící se použije přeskoku do mateřského jazyka nebo jiného jazyka, aby řekl nějaký 
výraz/y alespoň nějak, bez toho, že by byl přeložen (např. Per piacere, dov´è il pension?, 
Ich bin ein boy.) nebo pouze připojí CJ koncovku na slovo z mateřského jazyka a na-
opak (Per piacere, dov´è ... museum?. Při používání této strategie může docházet k ne-
porozumění sdělení ze strany rodilého mluvčího, zejména pokud se jedná o nepříbuzné 
jazyky nebo naprosto cizí slova. Pravděpodobnost neporozumění takto kompenzované-
mu slovu je nižší u příbuzných jazyků (čeština – slovenština, holandština – angličtina/ 
němčina, italština – španělština/latina).  

 
b) Obdržení pomoci 

Tato strategie zahrnuje požádání někoho o pomoc v konverzaci nepřímo tím, že 
váháme nebo explicitním požádáním o doplnění chybějící výrazu z CJ. Tato strategie je 
blízká strategii žádání o vysvětlení či verifikaci, liší se tím, že druhá osoba poskytne to, 
co žák nezná, tj. nic nevysvětluje, ani neobjasňuje. Např. při výuce, když žák mluví na 
určité konverzační téma se zeptá učitele nebo spolužáka, jak se něco řekne v rodném 
jazyce či CJ: Jak se to řekne…?, How can I say „chtěl bych“? nebo žák řekne jen první 
část věty (např. He wants…) a někdo ji doplní (např. …you to go). Často je tato strategie 
kombinovaná se strategií používání mimiky a gestikulace. 

 
c) Používání mimiky či gestikulace 

Učící se používá tělesných pohybů jako mimiky a gestikulace namísto chybějící-
ho výrazu ve snaze naznačit význam daného výrazu při konverzaci. Např. žák neví, jak 
říct v CJ „je mi líto“, tak namísto toho symbolicky pokrčí rameny s odpovídajícím vý-
razem tváře. 

 
d) Vyhýbání se komunikaci zcela či částečně 

Úplně či částečné vyhnutí se komunikaci pokud žák očekává nebo již má nějaké 
obtíže. Vyhýbat se žáci mohou komunikaci obecně nebo určitým tématům, určitým vý-
razům nebo přerušení komunikace v půli projevu. Touto strategií se učící emočně chrání 
a může být tak na jiná témata o jiných věcech či/a později být schopen mluvit lépe. Ne-
vhodné používání či nadužívání nebo setrvávání u této strategie je však negativní (srov. 
výzkum zde v práci). 
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e) Výběr tématu 

Jedná se o výběr tématu konverzace s cílem řídit komunikaci ve svém zájmu a za-
jistit si téma, ve kterém je žák schopen komunikovat, tj. ve kterém zná slovní zásobu  
a gramatiku. Strategie se týká nejen konverzace, ale i psaní v CJ – pokud je to možné, 
žák by si měl volit téma psaní, které ho zajímá, kde zná slovíčka atd. s respektováním 
zájmu a schopnosti porozumět u případných čtenářů. Nadužívání strategie výběru té-
matu u pokročilých žáků může být negativní (srov. výsledky výzkumu zde v práci), 
stejně jako přílišná dominance v konverzaci daná tlakem na téma konverzace. Řízení 
tématu rozhovoru by mělo být relativně vyrovnané mezi oběma partnery komunikace. 

 
f) Přizpůsobení si CJ sdělení či přiblížení se mu 

Jedná se o změnění sdělení, jeho přizpůsobení si (adjustaci) či snahu o co nej-
větší alespoň přiblížení se (aproximaci) obsahu sdělení. Žák vynechává prvky informace, 
zjednodušuje myšlenky nebo je sděluje méně precizně, říká něco mírně odlišně tak, aby 
to významově bylo ještě dostatečně blízké. Např. místo slova Kugelschreiber říká Stift 
(něm.), místo pen říká pencil (angl.). 

 
g) Vytváření neologismů 

Jedná se o vytváření nových slov (novotvarů) s přáním sdělit určitou myšlenku, 
alespoň tímto způsobem, pokud žák nezná odpovídající slovo a nemá čas vyhledávat 
správné slovo nebo pokud slovo ve slovníku nenajde. Např. paperholder místo notebook 
(angl.), Papierheft místo Notizheft (něm.). Strategie se uplatňuje při mluvení i psaní. 

 
h) Používání slovního opisu nebo synonym 

Cílem této strategie je zprostředkovat či vyjasnit význam slova či sdělení popi-
sem významového obsahu slova (slovní opis) nebo použitím slova, které má podobný 
nebo stejný význam (zjednodušeně řečeno: synonymum). Např. slovní opis „what you use 
for wash dishes with“ pro slovo dishrag, dishcloth (angl.), slovní opis „womit wäscht man 
das Geschirr“ pro slovo Waschlappen, Geschirrreiniger (něm.) apod. 

 
 

3.2 Nepřímé strategie učení cizímu jazyku 
 

V českém kontextu (Pedagogický slovník od Průchy, Walterové a Mareše, 2001; 
Psychologický slovník od Hartla, Hartlové, 2000, 2004 či Sillamyho 2001 aj.) definici 
pojmu nepřímé strategie učení či jemu podobné vymezení oblasti strategií, které nepří-
mo přispívají k učení, nenajdeme. Neznamená to samozřejmě, že by daná oblast nebyla 
zkoumána, naopak, problematika regulace (např. metakognice, autoregulace, řízené učení), 
sociálního (spolupráce) a emočního (motivace, strach atd.) aspektu učení má u nás dob-
rou tradici. Zabývá se jimi mnoho autorů. Výběrově lze uvést např. Kasíkovou (1997, 
2004), která se zabývá sociálním učením; Švec (1998 aj.), Mareš (1998, 2001 aj.) se za-
bývají autoregulací a metakognicí, metakognicí se zabývá Krykorková (2005 cit. aj.), 
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řízeným učením Kulič (1992 aj.), motivací Pavelková (2002) aj. Z tohoto pohledu se 
tedy nejedná o nové téma, nýbrž pouze o známá témata v novém pojetí strategií a jejich 
klasifikace.  

Co se týče obeznámení s pojmem nepřímé strategie u nás, jsou v kontextu prob-
lematiky autoregulace zmiňovány i strategie přispívající k učení nepřímo, a to pod svými 
specifickými názvy jako např. metakognitivní strategie (Mareš, Čáp 2001). 

Bimmel a Rampillonová (2000) v jedné z nejnovějších publikacích o strategiích 
charakterizují nepřímé strategie následovně: Nepřímé strategie učení přispívají k úspěš-
nému učení nepřímo, jsou nadoborové, tzn. překračují jednotlivé obory a týkají se učení 
obecně. Mezi nepřímé strategie patří strategie sloužící k regulaci učení, afektivní a so-
ciální strategie, možné by bylo připojit k nim ještě strategie používání jazyka.  

Nepřímé strategie učení CJ jsou nadoborové zejména proto, že (zdá se) platí pro 
všechny jazyky. Některé jsou však používány v kontextu druhého jazyka spíše než v kon-
textu CJ.  

R. L. Oxfordová (1990, s. 135) uvádí, že nepřímé strategie učení slouží k obec-
nému managementu učení. Jsou označovány za nepřímé (indirect) z toho důvodu, že 
podporují a řídí učení aniž by přímo zahrnovaly CJ a přímo se ho týkaly. Nepřímé stra-
tegie jsou propojeny s přímými strategiemi a tvoří jejich nedílný protipól, jsou užitečné 
ve všech jazykových situacích a jsou aplikovatelné na všechny čtyři základní jazykové 
dovednosti (čtení, mluvení, psaní, poslech). 

Nepřímé strategie jakožto strategie nepřímo přispívající k učení a netýkající se 
přímo CJ jako takového, nýbrž spíše jeho kontextu a kontextu jeho učení a používání 
lze dělit do 3 hlavních podskupin: Na metakognitivní (zahrnující monitorování, evaluo-
vání, plánovaní, měnění, poznávání procesu vlastního učení), afektivní (zahrnující práci 
s motivací, postoji, emocemi vzhledem k učení CJ) a sociální strategie (zahrnující spo-
lupráci s ostatními, žádání je o pomoc, empatie vzhledem k rodilým mluvčím, jejich 
kultuře, způsobu života a jazyku).  

Metakognitivní strategie umožňují žáku kontrolovat jeho vlastní znalosti (kognici), 
tj. koordinovat učení prostřednictvím použití různých funkcí jako jsou zaměření učení 
na cíl, příprava, plánování a evaluace učení. Zahrnují oblast autoregulace učení, se-
bepozorování, sebereflexe, sebepoznání atd. Afektivní strategie pomáhají regulovat emo-
ce, motivaci a postoje. Zahrnují problematiku motivace žáka, jeho hodnot, postojů, 
strachu a úzkosti spojenými s učením a používáním jazyka atd. Sociální strategie na-
pomáhají učení prostřednictvím interakce s ostatními, pokrývají problematiku sociál-
ního chování, interakce, skupinového učení, empatie, asertivity, spolupráce, tj. tzv. so-
ciálního učení.  

 
 

3.2.1 Metakognitivní strategie 
 
Metakognitivní strategie jsou, jak naznačuje starořecká předpona, strategie „za“ 

kognitivními strategiemi. V psychologickém slovníku (Hartl, Hartlová 2004, s. 311) 
jsou kognitivní strategie definovány jako „způsoby, jak jedinec využívá své předchozí 
vědomosti, dovednosti a zkušenosti v následném učení“; metakognice jako „poznávání 
na druhou“, „poznávání toho, jak člověk poznává“. V Pedagogickém slovníku (Průcha, 
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Walterová, Mareš 2001, s. 122) je metakognice vymezena jako „způsobilost člověka 
plánovat, monitorovat, vyhodnocovat postupy, jichž sám používá, když se učí a poznává. 
Jde o činnost vědomou, která vede člověka k poznávání, „jak sám postupuji, když po-
znávám svět“. 

Metakognitivní strategie jako strategie, které umožňují žáku koordinovat proces 
učení, lze dělit do tří podskupin: Na strategie zaměření učení, přípravy a plánování učení 
a evaluace učení. Metakognitivní strategie hrají důležitou roli v otázkách úspěšnosti 
učení CJ. Žáci jsou často zavaleni novou slovní zásobou, nevyjasněnými gramatickými 
pravidly a odlišnostmi ve fonetickém nebo i ortografickém systému jazyka, ve zvyklos-
tech pocházejících z cizojazyčné země, někdy i jiným stylem výuky rodilých mluvčích. 
V důsledku toho mohou ztratí zájem, který lze znovu oživit vědomým používáním 
vhodných metakognitivních strategií zaměřených na práci s tímto množstvím cizího  
a nového, např. strategie zaměření pozornosti, propojování nového se známým při učení. 
Další metakognitivní strategie (např. uspořádávání učiva, stanovení cílů a úkolů, zvážení 
účelnosti a smyslu či strategie přípravy na anticipovaný jazykový úkol či situaci) pomá-
hají žákovi efektivněji připravovat a plánovat vlastní učení. Důležitou metalognitivní 
strategií je také strategie vyhledávání příležitostí k procvičování jazyka, neboť žák, který 
se chce nový CJ naučit, musí převzít odpovědnost za vyhledávání co nejvíce příležitostí 
k procvičování, a to většinou mimo rámec školní třídy. Je důležité, aby žáci aktivně vy-
hledávali co nejvíce a co nerozmanitější příležitosti k používání a učení jazyka, tak aby 
používali doposud získané znalosti a také si je rozšiřovali.  

Někdy se také u učících se vyskytuje nerealistické monitorování chyb, mohou 
mít nepřiměřený strach z chybování a v jeho důsledku omezit vlastní verbální projev. 
Je třeba napomoci jim k pochopení pravého významu chyb a toho, že se z chyb lze učit 
a že je i třeba se z nich učit. Často se u žáků setkáme také s neadekvátním hodnocením 
jejich vlastní úspěšnosti či pokroku v jazyku. Někteří žáci podceňují či přeceňují svou 
znalost jazyka. Vliv na toto nerealistické sebehodnocení může mít také způsob výuky 
ve škole. Ne vždy umí žák úspěšný ve školním prostředí řízeném např. učitelem zamě-
řeným na formální jazyk, gramatiku a osamocené části učiva, používat CJ také v reál-
ných situacích. Hodnocení žáka učitelem ve škole tak nemusí být automaticky v sou-
ladu s žákovou úspěšností v přirozené komunikaci. V obou zmíněných případech (ne-
realistické sledování chyb a přeceňování či podceňování zdatnosti v jazyce) se lze zlep-
šit a přiblížit reálné skutečnosti používáním metakognitivních strategií sebepozorování 
a autoevaluace. 

Ačkoli jsou metakognitivní strategie nesmírně důležité, některé výzkumy (O´Malley 
a kol. 1985, Chamot a kol. 1987) ukazují, že žáci používají metakognitivní strategie jen 
sporadicky a bez přiměřeného pochopení jejich významu. Metakognitivní strategie jsou 
používány méně často než kognitivní strategie a jejich různorodost je značně omezena. 
Nejčastěji jsou používány strategie plánování učení, nejméně strategie autoevaluace  
a sebepozorování. V námi prezentovaném výzkumu je tento poměr metakognitivních  
a kognitivních strategií také doložen. Strategie plánování však mezi nejpoužívanější 
rozhodně patřit nebudou (viz zde prezentovaný výzkum). Oxfordová (1990) ve výzkumech 
univerzitních studentů a vojáků v Americe učících se CJ zjistila, že oba vzorky určité 
metakognitivní strategie používají (např. přípravu učení, dobré využití času), ale nedaří 
se jim používat jiné zásadní metakognitivní strategie (např. přiměřenou evaluace vlast-
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ního pokroku, vyhledávání příležitostí k procvičování). Tyto a mnohé další výzkumné 
výsledky (viz i zde prezentovaný výzkum) ukazují, že se učící se nezřídka potřebují do-
zvědět a naučit mnohem více o nejdůležitějších metakognitivních strategiích učení.  

Mezi metakognitivní strategie patří: 
 

1. Zaměření učení 
 

V procesu učení CJ a rozvoje CJ dovedností je důležité najít ústřední bod všech 
činností a následných kritérií evaluace a pohlížet na další CJ činnosti z tohoto úhlu po-
hledu. Strategie zaměření učení pomáhají žákům zaměřit svou pozornost a energii na 
určité úkoly, aktivity, dovednosti nebo učební látku. Lze rozlišovat tyto strategie: 

 
a) Vytvoření si přehledu a propojení nového se známým  

Tato strategie souvisí se specifickým přístupem k učení, kdy si žák nejprve vy-
tváří celkové schéma učiva a poté je doplňuje detaily. Nejprve si utváří představu o zá-
kladní struktuře nového učiva, a teprve poté na tuto kostru „zavěšuje“ podrobnosti. Nejprve 
se zaměřuje na všeobecné přehlédnutí učiva a shrnutí klíčové myšlenky či struktury pro 
následný CJ úkol a nové učivo si spojuje s již známým. Jak je tato strategie konkrétně 
realizovaná závisí na žákově dosažené úrovni CJ kompetence, pokročilí žáci již nepo-
třebují přímé instrukce učitele, jak postupovat a vytváří si svá osobní propojení. Strategie 
může sloužit k přípravě na poslech (přehlédnutí slovíček), na hraní rolí, psaní (brain-
storming) apod. 

 
b) Zaměření pozornosti 

Učící se předem rozhodne věnovat pozornost jednak obecně úkolům týkajícím 
se učení CJ a ignorovat distraktory (v případě řízené pozornosti), jednak specifickým 
aspektům jazyka nebo detailům určité situace (selektivní pozornost). 

 
c) Odklad mluvené produkce a zaměření na poslech 

Učící se předem rozhoduje o odložení realizace vlastního verbálního projevu  
a produkce v novém CJ, buď zcela, anebo částečně, dokud svou dovednost porozumění 
slyšenému lépe nerozvine. V počáteční fázi učení novému jazyku žák téměř nemluví, např. 
se stydí nebo čeká až bude umět z CJ víc, teprve po určitém čase začne zkoušet v da-
ném jazyce hovořit. V otázce vhodnosti odkladu vlastní CJ produkce vládne rozpor, jak 
u nás, tak i v zahraničí. V americkém prostředí část teoretiků podporuje toto „němé ob-
dobí“, jiní si kladou otázku, zda odklad verbální produkce potřebují všichni žáci. V českém 
prostředí převažuje názor, že se žáci mají učit mluvit od začátku, což částečně souvisí  
i s tradicí rozvíjení všech čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení, porozumění 
slyšenému) současně, byť ne ve vyrovnaných proporcích a nesnažit se napodobovat 
učení mateřskému jazyku v dětství.  
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2. Příprava a plánování učení 
 

Tyto strategie pomáhají žákům organizovat a plánovat učení tak, aby bylo co 
nejefektivnější (srov. Fischer 1990). Týkají se mnoha oblastí jako poznávání toho, jak 
učení se jazyku probíhá a funguje; organizace prostředí, v němž se žák učí; plánování 
učebního rozvrhu, stanovování cílů a jednotlivých úkolů k jejich naplňování; uvažování 
o účelu učební úlohy; přípravy na jazykové situace či vyhledávání příležitostí k procvi-
čování jazyka. 

a) Poznávání, jak učení jazyku probíhá 

Žák projevuje snahu zjistit, jak učení jazyku probíhá, např. prostřednictvím četby 
knih, článků v časopisech či na Internetu, diskuse s jinými lidmi atd. Zjištěné informace 
využívá ke zlepšení vlastního učení. 

 
b) Příprava a organizování učení 

Žák si uvědomuje podmínky pro učení CJ, které jsou pro něj optimální a tyto 
podmínky respektuje; organizuje svůj učební plán či rozvrh, vytváří si týdenní plán pro-
cvičování, připravuje si optimální fyzického prostředí (místnost, teplota, zvuky, osvět-
lení atd.) pro učení, vede si poznámkový sešit pro učení CJ atp.  

 
c) Stanovení cílů a dílčích úkolů 

Učící se si stanovuje cílů v učení jazyku, které obsahují jak dlouhodobé cíle (např. 
být schopen používat do roka nový jazyk v neformální konverzaci), tak střednědobé či 
krátkodobé cíle a úkoly (např. dočíst krátký příběh přes víkend). 

 
d) Identifikace účelu jazykových úkolů 

Učící se rozhoduje o účelu, smyslu či záměru určitého partikulárního jazykové-
ho úkolu v oblasti poslechu, čtení, mluvení a psaní (např. poslouchat rádio, abych se 
dozvěděl o nejnovějších událostech v dané zemi, číst příběh pro pobavení a rozšíření 
slovní zásoby, napsat někomu žádost, aby něco udělal atd.), případně je s to tento účel 
v zadaném CJ úkolu účel identifikovat. Znalost účelu CJ úkolu umožňuje učícímu smě-
řovat svou energii správným směrem, pokud ví, jaký je účel poslechu nebo mluveného 
sdělení, umožňuje mu to snáze porozumět. Z tohoto důvodu bývají také doporučovány 
autentické učební materiály, neboť u nich bývá účel jasný a reálný (např. přijímací po-
hovor, koupení jízdenky atd.). U čtení, pokud je znám účel, může žák volit strategie 
zběžného a hloubkového čtení nebo extensivního (dlouhou pasáž pro zábavu) nebo inten-
zivního (detailní čtení krátké pasáže) čtení (srov. Kahn 2001). Znalost účelu psaní 
umožňuje zaměřit se na to podstatné, dodržet odpovídající styl (např. formální či nefor-
mální dopis), na potřeby čtenářů, umocnit text emocionálně atd. 
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e) Příprava na anticipované jazykové situace a úkoly 

Učící se provádí plánování týkající se elementů a funkcí jazyka nezbytných pro 
anticipované situace či úkoly týkající se CJ. Strategie se skládá ze čtyř kroků: 1) Popisu 
očekávaného úkolu či situace, 2) určení požadavků úkolu či situace, 3) kontroly vlast-
ních jazykových zdrojů a 4) stanovení dodatečných elementů či funkcí nutných pro ur-
čitý úkol či situaci (např. co musí udělat, aby byl v budoucnu s to daný úkol zvládnout). 

 
f) Vyhledávání příležitostí k procvičování  

Učící se vyhledává a/či vytváří příležitosti k procvičování CJ v reálných situa-
cích (např. jít do kina na film v CJ, zúčastnit se četby CJ autorů dané CJ země, jít na 
večírek, kde se CJ bude mluvit, vstoupit do mezinárodního klubu či organizace, chatovat 
s rodilými mluvčími atd.). 

 

3. Evaluace  
 

Strategie evaluace (srov. Fischer 1990, s. 140 a další) napomáhají kontrole vlast-
ního výkonu. Jedná se o rozpoznání vlastních chyb a učení se z nich a o evaluaci celko-
vého pokroku v oblasti učení CJ.  

 
a) Sebepozorování 

Učící se identifikuje chyby v porozumění a produkci CJ; určuje, které chyby jsou 
důležité (tj. ty, které brání komunikaci); identifikuje zdroje chyb a snaží se chybování 
eliminovat. Přílišné zaměření na chybu však může být negativní a brzdit žáka v rozvoji 
CJ kompetence. Tato strategie je u brněnských gymnazistů ve srovnání s ostatními stra-
tegiemi jedna z nejpoužívanějších (Vlčková 2002, 2003a,b, 2004a, 2005, zde prezento-
vaný výzkum). 

 
b) Autoevaluace 

Učící se hodnotí svůj pokrok v CJ, např. zda čte rychleji a rozumí více než před 
měsícem, nebo zda rozumí většímu procentuálnímu podílu určité konverzace atp. Čím 
individuálně specifičtější je žákova autoevaluace, tím přesnější tato evaluace bývá. K rea-
lizaci strategie mohou napomáhat záznamové archy změn, pravidelně opakované di-
daktické testy.  

 
 

3.2.2 Afektivní strategie 
 
Termín afektivní strategie učení současné české pedagogické, ani psychologické 

slovníky nevymezují. Uváděno je pouze vymezení slova „afektivní“ ve smyslu „citový, 
týkající se citové stránky člověka“ (Hartl, Hartlová 2001, s. 19, 2004, s. 19). 

Afektivní strategie se týkají emocí, postojů, motivace a hodnot a jejich vliv na 
učení CJ může být velmi významný. Žáci si mohou vypomoci s kontrolou nad těmito 
proměnnými pomocí afektivních strategií jako jsou snižování úzkosti, sebepovzbuzování, 
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dodáváním si odvahy a porozumění vlastním emocím a pocitům. Afektivní stránka žá-
kovy osobnosti bývá považována za velmi významnou proměnnou ovlivňující učební 
úspěch či selhání. Úspěšnými žáky v jazyce jsou podle výzkumů Naimana a kol. (Naiman, 
Froehlich, Todesco 1978) velmi často právě ti žáci, kteří umí kontrolovat své emoce  
a postoje týkající se učení. Negativní emoce mohou bránit pokroku v učení, i přesto, že 
žák po technické stránce ví, jak se CJ učit. Pozitivní emoce a postoje naopak mohou vést 
k efektivnímu a radostnějšímu učení. Také učitel může mít velmi významný vliv na 
emocionální atmosféru třídy, např. změnou sociálního klimatu. Změnu může způsobit např. 
tím, že dá žákům více odpovědnosti, zvýší množství přirozené komunikace, pomáhá 
žákům učit se používat afektivní strategie atd. 

Základními afektivními charakteristikami žáka jsou sebeláska, sebeúcta, sebe-
hodnocení. Indikátorem snížené sebeúcty bývá např. negativní vnitřní k sobě promlou-
vání typu: „já jsem ale opravdu nemožný/á“, „ztrapnil/a jsem se před celou třídou“, „to 
nikdy nezvládnu“. K překonávání podobné negativity pomáhají strategie sebepovzbu-
zování, tvorba pozitivních tvrzení a dodávání si odvahy. Sebeúcta a sebehodnocení se 
vztahují k postojům, které mají velký vliv na žákovu motivaci vytrvat a učit se. Moti-
vace má velký vliv na to, jaké strategie učení bude žák používat a v jaké míře. Silnými 
prediktory motivace k učení jazyku jsou žákovy postoje. Oxfordová (1990) ve svých 
výzkumech dokládá, že postoje ovlivňují motivaci a motivace spolu s postoji ovlivňuje 
výkonnost v učení jazyku, jak celkově, tak v oblasti jazykových dovedností. Kombinace 
faktorů motivace a postojů silně ovlivňuje to, zda žáci ztratí nebo si udrží dosaženou 
úroveň jazykových dovedností také poté, kdy skončí školní výuku jazyka. Zlepšování 
postojů a motivace k učení napomáhají např. strategie sebepovzbuzování a dodávání si 
odvahy. 

Afektivní strategie zasahují také do problematiky strachu, úzkosti či nervozity 
spojené s učením a používáním jazyka, na které se samozřejmě nelze dívat jen negativně. 
Určitá míra strachu či nervozity někdy pomáhá dosáhnout vyšší úrovně výkonnosti. Ovšem 
příliš úzkostnosti a strachu škodí a blokuje učení jazyku. Mezi negativní afektivní pro-
měnné patří obavy, strach, úzkost, pochybování o sobě, frustrace, bezradnost, nejistota 
a/či fyzické symptomy. I normální třída může být pro některé žáky prostředím značně 
frustrujícím už jen např. tím, že musí předstoupit před třídu a učitele, stát přede všemi  
u tabule a dostávat se do situace závislosti na chování a mínění spolužáků, nemluvě o tom, 
je-li ve třídě šikana či konkurenční a nepřátelské vztahy. Někdy i sám učitel nepůsobí 
na žáka dobře a vytváří svým prostřednictvím negativní vztah k jazyku. Pokud pak má 
žák CJ použít i mimo třídu, negativní pocity a úzkost působí nezřídka dále, bez ohledu 
na změnu prostředí. K odstraňování strachu a úzkosti spojených s používáním či učením 
CJ lze využívat strategie redukce úzkosti jako jsou smích či hloubkové dýchání. Tyto 
strategie mají proto při učení CJ významné místo, i když pouze samotné nemusí vést ke 
snížení úzkosti. Je třeba změnit především pocity a postoje vůči CJ a jeho osvojování, 
čemuž mohou napomoci strategie sebepovzbuzování – dodávání si odvahy ve smyslu 
pozitivního promlouvání k sobě samému, které mohou nepřímo pomoci redukovat úzkost, 
obavy, nervozitu a napětí vztahující se k psaní písemky či zkoušení. K uvědomění si vlastní 
úzkosti či strachu, a tím i k umožnění jejich následné kontroly, slouží strategie založené 
na sebepoznání, resp. naslouchání tělesným signálům. Na základě naslouchání vlastnímu 
tělu si lze uvědomovat svou úzkost či strach, což je první krůček k možnosti je i kon-
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trolovat. Žák, který je úzkostný ve škole i mimo ni, nebude pravděpodobně ochoten pod-
stoupit ani malé riziko v procesu učení a používání CJ. Úspěšní žáci však překonávají 
překážky a učí se rozumě riskovat, např. odhadují význam slov, mluví bez ohledu na 
chyby (viz také zde prezentovaný výzkum). Úzkostný žák může být např. paralyzovaný 
současnou či očekávanou kritikou ostatních, ale i svou vlastní, a proto si vytváří jakýsi 
ochranný krunýř a snaží se zajistit si, aby tento ochranný štít měl co nejméně děr. Sní-
žení či odstranění těchto zábran a odmítání akceptace přiměřeného rizika neúspěchu při 
učení a používání CJ mohou napomoci adekvátní afektivní strategie jako sebepovzbu-
zování či strategie redukce úzkosti a strachu.  

Důležitá je také tolerance nejednoznačnosti a nejasnosti, tedy akceptace neprů-
hledných situací. Ta se může vztahovat k ochotě žáka podstoupit potřebné riziko či  
k redukci zábran a úzkosti. Pokud žák ví, že situace dopadne dobře, nebo mu nevadí, že 
neví, jak dopadne, nepociťuje úzkost jako žák, který je neznámým výsledkem situace 
frustrován. Žáci, kteří vykazují alespoň střední míru tolerance vůči nejasnosti situace, 
mají tendenci být přístupní vzhledem k zacházení s nejasnými a matoucími fakty a udá-
lostmi, které jsou běžnou součástí osvojování CJ. Naopak žáci, pro něž je typický nízký 
práh tolerance pro nejednoznačnost a nejasnost situace, chtějí fakta co nejdříve kareto-
rizovat a oddělovat a mají mnoho problémů s vyrovnáváním se s nejasnými informacemi 
a situacemi. Tolerance ambivalence je podle studie Naimana, Froehlicha, Sterna a Todesca 
(1978) jedním ze dvou faktorů determinujících úspěšné učení CJ. Ehrmannová a Oxfordová 
(1989) zjistily, že žáci, kteří jsou tolerantní vzhledem k ambivalenci, používají efektiv-
nější strategie učení než žáci s nízkým prahem tolerance ambivalence, kteří se snaží co 
nejrychleji dostat k rychlému jasnému závěru. Vyrovnat se s ambivalentností související s 
učením CJ pomáhají právě afektivní strategie (např. sebepovzbuzování, strategie redukce 
úzkosti).  

Výzkumů zabývajících se frekvencí používání afektivních strategií je relativně 
málo, obvykle jednotně se v nich však ukazuje, že afektivní strategie jsou používány 
velice málo. Podle Chamotové (1987) jen 1 ze 20 žáků učících se CJ afektivní strategie 
používá. Tento nepoměr naznačuje, že je třeba roli afektivních strategií více důrazňovat, 
neboť tyto strategie jsou užitečné pro většinu běžných žáků, nejen pro úzkostné žáky. 
Základní CJ afektivní strategie jsou samozřejmě nevhodné pro řešení problémů psy-
choterapeutického charakteru, či pro celkově nízkou sebeúctu a sebevědomí. Pro běžné 
potřeby CJ výuky jsou však jednoznačně vhodné. 

Faktorem, který ovlivňuje učení CJ, je podle Oxfordové a Ehrmanové (Ehrman, 
Oxford 1989; Oxford, Ehrman 1989) také vtah extroverze a introverze, který ovlivňuje 
zejména používání afektivních a sociálních strategie učení. Žák spíše extrovertní si vy-
bírá určité strategie a používá či nepoužívá jiné strategie než žák s převahou introverze. 

Mezi afektivní strategie patří následující tři základní skupiny strategií a jednotli-
vými strategiemi: 

 

1. Snižování úzkosti 
 

Mezi strategie sloužící ke snižování úzkosti a strachu spojených s učením a po-
užíváním CJ patří následující strategie. Každá z nich obsahuje dvě složky, fyzickou  
a psychickou. 
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a) Využívání progresivní relaxace, hloubkového dýchání či meditace 

Jedná se např. o relaxační techniku střídání tenze a relaxace všech hlavních sku-
pin svalů v těle (včetně krku a obličeje), hloubkové dýchání, techniku meditace se za-
měřením na určitou mentální představu nebo zvuky. 

 
b) Využití hudby 

Dalším způsobem relaxace může být poslech uklidňující hudby – relaxační hudby, 
meditační, klasické koncerty či jiné. 

 
c) Využití smíchu 

Učící se využívá relaxačního působení smíchu na svůj organismus. Pomoci může 
např. sledování komedií, četba humoristické a zábavné literatury, vtipů, hraní rolí, hry, 
využívání prvků dramatické výchovy atd. 

 

2. Sebepovzbuzování, dodávání si odvahy 
 
Strategie dodávání odvahy sobě samému je učícími se často opomíjena, přitom 

jednou z nejnosnějších forem povzbuzení je ta, které vychází z nás samých. Často se 
také v mnoha CJ situacích jedná o jedinou dostupnou formu dodání si odvahy. Sebe-
povzbuzování zahrnuje tvoření sebepodporujících výroků, konstruktivní, podporující  
a pozitivní rozmlouvání se sebou samým, povzbuzování se k přijetí potřebného rizika 
či pochválení sebe sama.  

 
a) Tvorba pozitivních výroků 

Díky říkání si či napsání pozitivních výroků pro sebe samého (např. To zvládnu! 
Učím se dobře/efektivně. Chyby jsou proto, aby se člověk učil. Zlepšuji se – je mi lépe 
rozumět.) může žák pociťovat větší uspokojení z učení CJ, udržovat svou motivaci pro 
učení CJ a také nepřímo dosahovat lepších výsledků v učení CJ. Jedná se o techniku 
tzv. samomluvy, promlouvání se sebou samým.  

 
b) Rozumné přijetí rizika 

Jedná se o strategii přimět sebe sama k akceptaci přiměřeného rizika v situacích 
učení a používání jazyka, i přesto, že je tu pravděpodobnost, že žák bude dělat chyby 
nebo vypadat „hloupě“ či „trapně“. Toto riziko je třeba zmírnit a kompenzovat dobrým 
úsudkem týkajícím se CJ situace – identifikací možných obtíží a míry rizika. Tato stra-
tegie bývá obvykle doplňována dalšími afektivními strategie např. sebepovzbuzováním 
formou pozitivního myšlení a dodávání si odvahy (explicitně či implicitně). 

 
c) Sebeodměňování 

Jedná se o pochválení či jiné odměnění sebe sama za dobrý výkon v učení CJ 
nebo za splnění toho, co si žák předsevzal a stanovil jako cíl či úkol související s uče-
ním CJ. 
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3. Práce s emocemi 
 
Strategie práce s emocemi pomáhají žákům odhadnout vlastní pocity, motivaci  

a postoje a v mnoha směrech je vztáhnout do oblasti učení CJ. Implicitním předpokla-
dem používání těchto strategií je, že žáci jsou schopni své emoce kontrolovat, jen když 
vědí, co cítí a také proč. Strategie práce s emocemi mohou pomoci rozeznávat negativní 
postoje a emoce, které nepříznivě ovlivňují proces učení CJ. 

 
a) Naslouchání svému tělu 

Učící se věnuje zdravou míru pozornosti signálům vlastního těla, které mohou 
být jak negativní (odrážející stres, napětí, obavy, strach, zlost), tak pozitivní (indikující 
štěstí, zájem, radost, klid). Učební výkon je ovlivňován naším fyzickým stavem, nega-
tivní emoce a pocity (např. strach, napětí, neklid, bolest hlavy, únava) mají své projevy 
na fyzické úrovni a většinou také negativně ovlivňují proces učení. Identifikace těchto 
emocí je prvním krokem k pozitivní práci na jejich zmírnění či odstranění. Např. při 
únavě by měl žák více relaxovat, odpočívat, mít dostatečný spánek, kvalitní stravu, po-
hyb atd. 

 
b) Používání kontrolního seznamu  

Učící se používá kontrolní seznam (záznamový arch) pro objevení, uvědomění 
si a zlepšení pocitů, postojů a motivací týkajících se učení CJ obecně a/nebo jednotli-
vých CJ dovedností. 

 
c) Vedení deníku o učení cizímu jazyku 

Učící si vede deník, sešit apod. za účelem sledování směru událostí a pocitů v pro-
cesu učení CJ a jejich pozitivní změny. Např. učící si stěžováním svému deníku uvědomí, 
že učitel i učebnice jsou pro něho nudné a nezajímavé a rozhodne se obstarat si zajíma-
vější materiály a více se učit sám. Písemným zaznamenáním rozhodnutí si své stano-
visko upevní. 

 
d) Mluvení o svých pocitech s někým jiným 

Žák si povídá s jinými osobami jako jsou spolužáci, učitel, kamarádi, příbuzní 
atd. za účelem objevení, uchopení a vyjádření pocitů týkajících se učení CJ či jeho po-
užívání. Dochází tak k odreagování, nalezení řešení, formulaci vlastních postojů, poro-
zumění a sdílení pocitů a postojů, sblížení učících se, objevení, co někdo jiný dělá jinak, 
lépe, srovnání se a reálně založenému pohledu na problematiku, poučení se atd. 

 
 

3.2.3 Sociální strategie 
 
Nejnovější české pedagogické a psychologické slovníky se o sociálních strate-

giích učení nezmiňují. Uváděn bývá pouze pojem sociální učení, který se sociálními 
strategiemi úzce souvisí. Hartl a Hartlová v Psychologickém slovníku (2000, 2004, s. 548) 
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vymezují pojem sociální jako „týkající se společenských vztahů“. Sociální strategie se 
tedy týkají sociálních vztahů, a jsou tudíž při učení CJ velmi důležité, neboť jazyk je 
svou podstatou určitou formou sociálního chování. Jazyk rovná se komunikace, ta se 
děje mezi lidmi a – odhlédneme-li od zprostředkovatelské role technických medií – 
prostřednictvím lidí. Používání vhodných sociálních strategií učení je při učení a použí-
vání jazyka velmi důležité. Tématem kooperativního učení a vyučování se u nás zabývá 
především H. Kasíková (např. 1997, 2004). 

Jednou z nejzákladnějších sociálních strategií je strategie dotazování. V češtině 
je dostupná kniha R. Fischera (1990), která tuto strategii popisuje. Kladení otázek po-
máhá učícímu se dostat se blíže k míněnému významu sdělení a porozumět řečenému, 
umožňuje podpořit ochotu či odvahu konverzačního partnera k poskytnutí např. větší 
míry informací. Kladení otázek může také indikovat zájem a zaujetí dotazujícího se. 
Odpověď na otázku poskytuje informaci o tom, zda jedinec otázce porozuměl a posky-
tuje nám nepřímou zpětnou vazbu o jeho verbálně-produkčních dovednostech. Jelikož 
je samozřejmě důležitý také samotný obsah otázek, můžeme rozdělit strategie dotazo-
vání na požádání o vysvětlení, když něčemu nebylo porozuměno; na žádost o potvrzení, 
když chceme zjistit či zkontrolovat, zda je něco správně či zda tomu bylo správně po-
rozuměno a na požádání o korekci, což je užitečné především ve školní třídě, neboť 
v přirozeném komunikačním prostředí dochází ke korekci podstatně méně často.  

Tato spolupráce při osvojování, učení a používání CJ v podobě kooperativních 
strategií učení přináší mnoho pozitivních důsledků pro učení CJ. Implikuje absenci sou-
těživosti, existenci „skupinového ducha“, strukturu úloh a způsob odměňování a „trestání“ 
v rámci sociální skupiny. Význam kooperativních strategií učení lze zdůraznit obecně, 
v mnoha směrech, nejen v oblasti učení CJ. Kooperace vede k vyšší sebeúctě, vede k vyšší 
důvěře, také k tomu, že učení žáka více baví, často i k lepšímu respektování učitele, 
školy a předmětu, k vyšší úrovni používání kognitivních strategií, ke snížení předsudků, 
růstu altruismu a vzájemného zájmu, k lepšímu uspokojení z práce na straně žáků i uči-
tele či k silnější motivaci k učení CJ. Přináší více příležitostí k procvičení CJ, více zpětné 
vazby týkající se chyb při učení či větší míru užívání rozličných funkcí jazyka.  

V jazykovém vyučování se jeví jako nejvhodnější učební skupiny žáků v počtu 
2–3, popř. u úkolů, které to vyžadují, 6 a více žáků např. s podobným stylem učení. Na 
druhou stranu by měli ale vzájemně spolupracovat i žáci s odlišným stylem učení, obo-
hacovat se navzájem a učit se navzájem toleranci k odlišnostem kognitivního stylu 
(myšlení, rozhodování apod.) a učebního stylu (jiný způsob, jak se žák učí a nejlépe něco 
naučí) atd. Studenti různých úrovní schopností si mohou navzájem pomáhat více než 
studenti, jejichž úroveň schopností je stejná, přičemž toto uspořádání je výhodnější pro 
žáky s nižší úrovní. Žákům s lepší úrovní znalostí pomáhá v tom smyslu, že se pomocí 
jiných při učení také učí a pamatují si učivo mnohem lépe, když je musí vysvětlit apod. 

Ačkoli jsou kooperativní strategie učení velmi důležité, nedá se vzhledem k vý-
sledkům výzkumů říci, že by byly u žáků nějak zvlášť oblíbené. V některých amerických 
výzkumech (např. O´Malley 1985) žáci v dotaznících většinou neuvádí přirozenou pre-
ferenci kooperativních strategií. Podle Oxfordové a Ehrmanové (1989) je preference 
kooperativních strategií rozdílná co do pohlaví; vyšší je u dívek. Autoři se domnívají, 
že příčinou je kontext školského systému – tlak školy a učitele na soutěživost. Alterna-
tivní vysvětlení by mohlo např. vycházet spíše z obecnějších genderově založených rozdílů. 
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Důležitou sociální strategií je také schopnost vcítit se do někoho jiného, představit 
si sebe v jeho situaci tak, abychom lépe rozuměli perspektivě daného člověka. Empatie 
má zásadní význam pro úspěšnou komunikaci v jakémkoli jazyce, zejména pak v cizím. 
Ačkoli se lidé samozřejmě liší ve schopnosti empatie, sociální strategie mohou napo-
moci žákům zvýšit jejich schopnost vcítit se do jiné osoby rozvojem kulturního porozu-
mění a uvědomováním si myšlenek a pocitů jiných lidí. 

Sociální strategie lze členit na strategie:  
 

1. Dotazování  
 
Jedná se o požádání někoho, nejspíše učitele či rodilých mluvčích nebo v jazyku 

zdatnějších spolužáků, o vysvětlení, potvrzení správnosti či opravování. Teorii kladení 
otázek v procesu efektivního učení popisuje např. Fischer (1997). 

 
a) Požádání o vysvětlení nebo verifikaci 

Mluvčí může být žádán o zopakování, parafrázování, vysvětlení, zpomalení řeči 
nebo uvedení příkladů; může být dotazován, zda je určitá výslovnost správná, nebo zda 
byla aplikace gramatického pravidla korektní či zda platí i v určitém konkrétním případě 
apod. Cílem žádání o parafrázování nebo opakování je obdržení zpětné vazby, zda je 
něco správně. 

 
b) Požádání o opravení 

Strategie žádání někoho o opravení či opravování se nejčastěji uplatňuje v kon-
verzaci, nicméně ji lze vhodně využít i při písemném projevu, vztahuje se ke strategii 
sebemonitorování. Používat by ji měli často jak začátečníci, tak pokročilí. Pokročilí např. 
při psaní v CJ. 

 

2. Spolupráce  
 
Spolupráci jako významnou sociální strategii lze vymezit jako specifickou inter-

akci jedince s jednou či více osobami za účelem zlepšení jazykových dovedností. Ko-
operativní strategie jsou základem tzv. kooperativního učení cizím jazykům, které má 
zlepšovat výsledky v CJ a zároveň zvyšovat žákovo sebehodnocení, sociální akceptaci 
apod. 

 
a) Spolupráce s vrstevníky 

Jedná se o spolupráci s ostatními žáky s cílem zlepšit jazykové dovednosti. Mů-
že se jednat buď o pravidelně kontaktovaného partnera za účelem učení nebo procvi-
čování, např. konverzace v daném jazyce, anebo o dočasně utvořenou studijní dvojici 
nebo malou skupinku.  
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b) Spolupráce s lepšími mluvčími CJ 

Jde o spolupráci s rodilými mluvčími nebo zdatnými mluvčími CJ, a to obvykle 
mimo prostor jazykové třídy. Strategie obsahuje zvláštní věnování pozornosti konver-
začním rolím každé osoby. Strategii lze využívat k rozvoji všech čtyř CJ dovedností. 

 

3. Empatie  
 
Vlastní empatii – vcítění se do ostatních – může učící se, pokud ji nepoužívá 

spontánně, rozvíjet mnohem snadněji, pokud si vypomáhá následujícími strategiemi: 
 

a) Rozvíjení kulturního porozumění 

Jedná se o snahu vcítit se do druhých osob prostřednictvím poznávání jejich kul-
tury a snahy porozumět jejich vtahu k dané kultuře. Znalost kulturního zázemí je také 
jedním z klíčových determinant možnosti efektivního používání kompenzační strategie 
odhadování významu sdělení a slov na základě nelingvistických vodítek. Znalost kul-
turního zázemí usnadňuje porozumění CJ a lidem. 

 
b) Uvědomování si myšlenek a pocitů druhých 

Jedná se o pozorování a vnímání chování jiných jako možné formy vyjádření je-
jich myšlenek a pocitů a – pokud je to vhodné – dotázání se dotyčných na jejich myš-
lenky a pocity. Strategie výrazně usnadňuje porozumění. U čtení se jedná o tzv. čtení 
mezi řádky. 
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4 POUŽÍVÁNÍ STRATEGIÍ STUDENTY 
 

Prezentovaný výzkum strategii učení cizím jazykům na brněnských gymnáziích 
byl založen na kvantitativním metodologickém přístupu a na kombinaci výzkum-
ných metod, a tím i získaných dat. Použity byly jednak metody edukační realitu struk-
turující na základě teorie (dotazník, inventář), a jednak metody edukační realitu předem 
nestrukturující (interview, technika volných písemných výpovědí). Posledně uvedené 
techniky edukační realitu strukturují až následně při kódování dat, nikoli však při sběru 
dat.  

Pomocí dotazníku, inventáře, interview bylo zjišťováno, jaké strategie učení 
CJ na základě klasifikace R. L. Oxfordové (1990) studenti brněnských gymnázií po-
užívají a jaké strategie jsou v procesu učení CJ z několika vybraných hledisek efektivní.  

Celková problematika učení se studentů, jeho efektivity, strategií učení a doved-
nosti učit se je dokreslena dalšími dvěma šetřeními. Jedno vychází z polostrukturova-
ných interview s učiteli zkoumaných žáků, druhé z nestrukturované techniky volných 
výpovědích žáků o strategiích efektivního učení CJ.  

V závěru jsou srovnána a propojena zjištění získaná prostřednictvím všech po-
užitých metod a technik (dotazník, inventář, skupinová interview, doplňující interview 
s učiteli; volné výpovědi žáků; polostrukturovaná interview s učiteli) a všech pěti sub-
šetření (zjišťování obecných charakteristik procesu učení u respondentů; deskripce 
používání strategií; analýzy efektivity strategií; učitelovo pojetí dovednosti učit se a učite-
lův pohled na učení žáků a strategie; žákovské pojetí efektivního učení a strategií). Je 
nastíněn celkový možný pohled na problematiku. 

 
 

4.1 Cíle výzkumu  
 
Cíle výzkumu byly následující:  

1) Popsat obecné charakteristiky učení CJ u studentů gymnázia – jaké jazyky prefe-
rují, jakou úroveň dosahují, co je motivuje k učení CJ apod. 

2) Popsat používání strategií učení CJ u studentů gymnázia. Popsat, které strategie  
a skupiny strategií učení CJ studenti preferují, které opomíjí.  

3) Zjistit empirickou efektivitu jednotlivých zkoumaných strategií vzhledem k cel-
kové efektivitě učení definované jako poměr znalosti CJ a doby učení preferované-
mu CJ (a); známce z preferovaného CJ (b); subjektivnímu hodnocení znalosti CJ 
preferovaného jazyka (c); rozvoji dílčích jazykových dovedností (čtení, psaní, mlu-
vení, porozumění slyšenému) v preferovaném CJ (d). 

4) Srovnat výsledky všech čtyř analýz efektivity strategií prvního výzkumného šetření  
a výsledky dalších šetření a poukázat na nejdůležitější, nejefektivnější strategie 
v kontextu reálně používaných strategií. Zjistit, zda mezi nejvíce používané strate-
gie patří ty, u nichž byla prokázána vysoká míra efektivnosti či naopak. 
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5) Zjistit, zda má učitel prokazatelný vliv na používání strategií žáky.  

6) Ověřit vhodnost použití dvou základních výzkumných technik pro výzkum strategií 
učení. Navrhnout školní diagnostický inventář strategií s klíčem, použitelný ve 
výuce učitelem či pro autodiagnostiku žáků. 

7) Navrhnout případné potřebné změny pro výuku a učení CJ na gymnáziu. 

8) Zprostředkovat poznatky ředitelům škol, učitelům CJ, žákům, studentům učitelství 
CJ a odborníkům v oblasti pedagogiky, psychologie a lingvodidaktiky. Publikovat 
výstupy výzkumu a přispět malým dílem k rozvoji české lingvodidaktiky. 

9) Provést široký sběr dat, který umožní realizovat později další specifické analýzy 
(typologie žáků podle preferovaných, používaných strategií; transformace klasifi-
kace strategií na základě empirických dat atd.) v rámci základního výzkumu strategií 
učení CJ, který v obdobné formě v ČR dosud neexistoval. 
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5 ŠETŘENÍ I : POUŽÍVÁNÍ STRATEGIÍ  
A JEJICH EFEKTIVITA 

 
První výzkumné šetření je založeno jednak na dotazníku zjišťujícím obecné 

údaje o žákovi a základních parametrech učení CJ, jednak na inventáři strategií 
učení CJ, distribuovaném studentům třetích ročníků čtyřletých gymnázií a jim ek-
vivalentních ročníků víceletých gymnázií v Brně. Analýzy se zaměřují na získání 
obecné deskripce procesu učení CJ, na zjišťování preference a míry používání strategií 
učení a jejich efektivity.  

 
 

55..11  VVýýzzkkuummnnéé  oottáázzkkyy,,  ppřřeeddppookkllaaddyy  aa  hhyyppoottéézzyy  
 
Výzkumné šetření má do značné míry deskriptivní charakter. Hypotézy jsou for-

mulovány v případě zjišťování vztahů proměnných. Pro deskriptivní design jsou použita 
popisná tvrzení o očekávaných výsledcích šetření předpokládaných na základě dosavad-
ních výsledků výzkumů, teorie ve světě a praktických zkušeností. Zkoumané výzkumné 
předpoklady jsou rozděleny do tří základních okruhů a jsou testovány na základě de-
tailněji specifikovaných výzkumných otázek, které byly uvedeny v předchozí kapitole.  

OOkkrruuhh  II  

Jaké jsou základní obecné rysy a charakteristiky učení CJ zkoumaných studentů? 

Které jazyky se učí? Který jazyk preferují? Co je motivuje učit se CJ? Jak dlouho 
se jazyky učí? Baví je to? Mají na CJ „talent“? Umí se učit? Jaké mají známky? Jak 
hodnotí svou úspěšnost v CJ ve srovnání se spolužáky? Jak hodnotí svou CJ kompeten-
ci a jednotlivé CJ dovednosti? Jak hodnotí svého učitele? Absolvují studenti jazykové 
kurzy mimo školní výuku? Byli v zemi, kde se daným CJ mluví?  

OOkkrruuhh  IIII    

Jaké strategie studenti používají? Používají strategie dostatečně? Vyskytují se rozdíly 
v používání strategií? 

1. Používají studenti strategie v dostatečné míře a dostatečně pestré paletě? Lze říci, 
že se studenti učí dostatečně efektivně? 

2. Které z efektivních strategií studenti používají, preferují? Které naopak nepoužívají? 
3. Které skupiny strategií jsou nejvíce používané? Které nejméně?  
4. Jsou přímé (paměťové, kognitivní, kompenzační) strategie používány více než ne-

přímé (metakognitivní, afektivní, sociální)?  
5. Vyskytují se prokazatelné rozdíly v používání strategií mezi studenty? Jaké strategie 

používají efektivní, úspěšní studenti ve srovnání s málo efektivními, málo úspěš-
nými studenty? Jaké strategie používají pokročilí oproti začátečníkům?  
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Výzkumné předpoklady a hypotézy o používání strategií 

Základní výzkumné tvrzení o rezervách v používání strategií 

Hz: Studenti vykazují značné rezervy pro zefektivnění svého učení CJ z hlediska po-
užívání strategií učení CJ. 

Operacionalizace: Značné rezervy v procesu učení CJ byly vymezeny jako současné 
splnění čtyř podmínek nedostatečného používání strategií učení CJ: 

1) Nevyužívání nezanedbatelné části (definováno jako 1/3 strategií a více) spektra zkou-
maných strategií (nepoužívané = pod 2,5 na škále).  

2) Používání většiny zkoumaných strategií (tj. více než 2/3 strategií) v nedostatečné 
míře (na škále do 3,5). 

3) Nepoužívání (pod 2,5 na škále) některých strategií, které se ukazují jako empiricky 
efektivní. 

4) Nízká míra (pod 3,5 na škále) používání 1/3 a více strategií, které se ukazují jako 
empiricky efektivní. 

 
Hz1:  Studenti nevyužívají celé spektrum strategií. 

Hz1.1: Vyskytují se strategie, které nejsou používány vůbec.  
Studenti vykazují značné rezervy pro zefektivnění učení CJ z hlediska rozšíření 
spektra používaných strategií.  

Hz2:  Převážná většina strategií je používána v nedostatečné míře. 
Studenti vykazují značné rezervy pro zefektivnění svého učení co do míry použí-
vání strategií.  

Hz3:  Studenti nepoužívají některé empiricky efektivní strategie.  
Studenti vykazují značné rezervy pro zefektivnění učení CJ rozšířením spektra 
používaných strategií, které se ukazují na jejich vzorku jako efektivní. 

Hz4:  Studenti vykazují nízkou a nedostatečnou míru používání empiricky efektivních 
strategií. 
Vykazují tak značné rezervy z hlediska míry používání právě těch strategií, které 
se na jejich vzorku ukazují jako empiricky efektivní. 

Hypotézy o odlišné míře používání skupin strategií 

H1: V míře používání přímých a nepřímých strategií učení CJ jsou významné rozdíly. 
H1.1: Přímé strategie jsou používány významně více než nepřímé. 

H2: Míra používání skupin strategií je signifikantně odlišná (větší – menší).  
H2.1: Signifikantně nejméně používané jsou afektivní strategie učení.  
H2.2: Nejvíce používané jsou kognitivní strategie učení. 
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Hypotézy o rozdílech v používání strategií žáky 

H1:  Existují interindividuální rozdíly v používání strategií z hlediska efektivnosti učení 
žáků.  
H1.1: Efektivnější/úspěšnější žáci používají více strategií než málo úspěšní/málo 
efektivní žáci.  
H1.2: Efektivní žáci používají jiné strategie než málo úspěšní/málo efektivní žáci. 

H2: Existují interindividuální rozdíly v používání strategií z hlediska míry rozvoje CJ 
kompetence.  
H2.1: Pokročilejší žáci používají více strategií než začátečníci.  
H2.2: Pokročilí žáci používají jiné strategie než začátečníci. 

OOkkrruuhh  IIIIII  

Lze empiricky doložit efektivitu jednotlivých strategií?  

1. Lze doložit efektivitu jednotlivých strategií i empiricky?  
2. Které strategie jsou efektivní vzhledem ke známce z preferovaného CJ?  
3. Které strategie jsou efektivní z hlediska celkové, dlouhodobé efektivity učení CJ? 

Jsou to tytéž, které vedou k dobré známce? 
4. Které strategie jsou efektivní z hlediska (pozitivního subjektivního hodnocení) úspěš-

nosti v CJ? Jsou stejné jako ty, které vedou k dobré známce, celkové efektivnosti 
učení a rozvoji CJ dovedností? 

5. Souvisí používání určitých strategií s rozvojem cizojazyčných dovedností (psaní, 
čtení, poslech, mluvení)? Které strategie jsou efektivní z hlediska rozvoje určité 
dovednosti? 

6. Jedná se v těchto případech o stejné strategie či nikoli?  
7. Které strategie vedou k celkově nejlepším vzdělávacím výsledkům (známka, efek-

tivita)?  
8. Které skupiny strategií vedou k nejlepším vzdělávacím výsledkům (známka, efek-

tivita)? 
9. U kterých strategií není efektivita empiricky doložitelná ani v jednom z případů? 
10. Jsou některé strategie efektivnější než jiné? 
11. Jsou nejvíce používané strategie shodné se strategiemi, u nichž byla doložena efek-

tivita? Které z efektivních strategií žáci málo nebo naopak hodně používají? 
 
Hypotézy a výzkumné předpoklady o efektivitě strategií 

H1:  Některé strategie jsou efektivnější než jiné. 
H1.1: Žáky nejvíce používané strategie jsou zároveň nejefektivnější strategie. 
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5.2 Metodologie výzkumu  
 

Následující kapitoly popisují výzkumný vzorek a základní soubor, průběh sběru 
dat, metody sběru a zpracování dat.  

 
 

5.2.1 Základní soubor a výzkumný vzorek 
 

Základní výzkumný soubor tvořily třídy 3. ročníků čtyřletých a jim ekvitalent-
ních ročníků víceletých gymnázií v Brně. Výzkumný vzorek byl plánován jako vy-
čerpávající (úplný) výběr na úrovni škol v Brně. Do databáze bylo zařazeno 29 tříd, 
které šetření umožnily, s celkem 606 respondenty ze 14 brněnských gymnázií.1  

Z celkového počtu 16 brněnských gymnázií v daném roce (dle registru sítě škol 
ČSÚ) nebylo šetření realizováno na 2 gymnáziích. Na jednom z gymnázií z technic-
kých důvodů (časové možnosti školy), na druhém gymnáziu bylo realizováno nestruk-
turované (kvalitativní) šetření založené na volných výpovědích žáků o efektivním učení 
a strategiích. Technika volných výpovědí nebyla použita na školách, které vyplňovaly 
inventář a naopak, aby nedocházelo k případnému zkreslení dat. 

Výzkumný vzorek tvoří 279 respondentů z 3. ročníků čtyřletých gymnázií (46 %) 
a 327 respondentů z odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (54 %) v Brně. Z šestile-
tého gymnázia je 31 respondentů (5 %), z osmiletého 296 respondentů (49 %). Šestile-
tých gymnázií oproti situaci v 90. letech výrazně ubylo, třídy tohoto typu byly v útlumovém 
programu MŠMT ČR. Jejich počet ve výzkumu byl proto nízký a oproti výzkumům, 
které byly prováděny dříve, znatelně nižší (Vlčková 2002, 2003 aj.).  

 
 

5.2.2 Výzkumné metody 
 
Dotazník 

 
Dotazník zjišťoval obecné charakteristiky žáka a obecné deskriptory učení 

CJ – pohlaví, věk; počet cizích jazyků, které se žák učí; dobu, po jakou se je učí; vzdě-
lávací výsledky (sebehodnocení, známku, míru rozvoje CJ dovedností – čtení, psaní, 
porozumění slyšenému, mluvení); preferovaný CJ a důvod jeho preference; vyuču-
jícího preferovaného jazyka a jeho hodnocení; zda žák absolvoval pobyt v zahraničí či 
nějaké mimoškolní kurzy a zda a jak to přispělo k rozvoji CJ kompetence. V dotazníku 
byla také zjišťována motivace k učení CJ, potřeba úspěšnosti a srovnání vlastní úspěš-
nosti se spolužáky. Konstrukce položek dotazníku vycházela z dosavadní existující teorie 
faktorů ovlivňujících používání strategií a našich zkušeností s jejich výzkumem (Vlčková 
2003). 

                                                 
1  Stav v květnu ve šk. roce 2003/04 – později došlo ke sloučení škol od šk. r. 2004/05 v rámci 

optimalizace sítě škol v Jihomoravském kraji a celkový počet brněnských gymnázií se snížil. 
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Dotazník byl součástí odpověďového archu (viz příloha č. 1), byl založen na 
uzavřených a polouzavřených položkách s nabídnutými odpověďmi (většinou na šká-
lách) a na otevřených položkách zpravidla specifikujících uzavřené či polouzavřené 
položky. Větší část zjišťovaných údajů se zaměřovala na charakteristiky učení se pre-
ferovanému CJ. Jako preferovaný jazyk byl označen CJ, který žák upřednostňuje, ke 
kterému má blíž, který je pro něj např. z hlediska užitečnosti, oblíbenosti zajímavější, 
který se učí déle, snadněji apod. Výběr preferovaného jazyka byl ponechán zcela na žá-
cích. Naším předpokladem bylo, že u preferovaného jazyka bude nejlepší používání 
strategií i další deskriptory procesu učení se cizímu jazyku. 

 
 

Inventář strategií a jeho konstrukce 
 
Druhou technikou výzkumu strategií učení CJ byl inventář strategií učení, ve 

kterém žáci odpovídali na uzavřené položky formulované jako pozitivní tvrzení o pou-
žívání strategií při učení a používání2 jimi preferovaného CJ. Položky měly shodné 
škálování s následujícími pěti stupni: 

1 2 3 4 5 N 
nikdy 

téměř nikdy
občas 

obvykle ne 
někdy 

půl napůl
často 

obvykle ano
vždy 

téměř vždy
nevím 

nedovedu posoudit 
 
Konstrukce položek inventáře vycházela z komplexní klasifikace strategií učení 

cizímu a druhému jazyku R. L. Oxfordové (1990) a ze standardizovaných inventářů 
SILL, verze 7.0 a 5.1 od téže autorky (Oxford 1989). Tato klasifikace, podle naší před-
chozí komparace klasifikací strategií učení CJ a výsledků výzkumu efektivních strategií 
učení CJ v odborné literatuře, pokrývá v podstatě celou škálu používaných strategií. 
Nicméně je třeba počítat s určitým zpožděním v přenosu nových výzkumných zjištění 
z kognitivních věd aj. Např. současný výzkum mozku je velmi intenzivně zkoumanou 
oblastí a některé nejnovější poznatky se v lingvodidaktické teorii ještě plně neodrazily. 
Pro jiný typ výzkumu by samozřejmě mohla být vhodnější jiná klasifikace, preferující 
jiná hlediska. Pro cíle výzkumu námi stanovené jsme považovali tuto klasifikaci za 
vhodnou.  

Položky inventáře byly navrženy vždy jedna ke každé strategii v klasifikaci. Pokud 
se strategie skládá z vícera komponent, byly navrženy dvě položky do inventáře. Na 
základě výzkumu nepřímých strategií učení (Vlčková 2003) byly redukovány položky 
afektivních strategií, u kterých žáci uváděli, že je v podstatě nepoužívají, a byly shrnuty 
do jedné položky. Zjišťováno bylo používání přímých strategií (paměťové, kognitivní, 
kompenzační) a nepřímých strategií (metakognitivní, afektivní, sociální). Tabulka strategií 
s kódy navržených položek je s inventářem strategií k dispozici v přílohách. U inven-
táře byla z formátových důvodů pro otištění změněna grafika; inventář administrovaný 
respondentům byl vůči uživateli vstřícnější. 

                                                 
2  Používání cizího jazyka v úzkém slova smyslu, a to jako používání jazyka, jehož primárním 

účelem je učení cizímu jazyku (např. procvičování atd.). 
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Struktura inventáře nebyla rozdělena tradičním a vhodnějším způsobem tak, že 
by na začátku inventáře byly lehké, krátké či snadno srozumitelné položky apod. Kvůli 
potřebě rychlé orientace a bezprostřední interpretace výsledků ve zkoumaných třídách 
v časovém omezení 1–2 vyučovacích hodin bylo zachováno dělení strategií dle skupin 
v klasifikaci strategií. Z důvodu velkého rozsahu inventáře nebyly vytvářeny kontrolní 
položky výpovědí, jak bývá u škálování především v psychologii zvykem. V interpretaci 
výsledků a případném zobecňování závěrů výzkumu je k této skutečnosti přihlíženo. 

Na závěr inventáře byla žákům nabídnuta možnost upřesnit cokoli, dopsat jaké-
koli poznámky atd., především pak alternativní odpovědi na položky, které nevypovídaly 
o učení konkrétního žáka odpovídajícím způsobem atp. 

 
 

Skupinová interview se třídami 
 

Cílem doplňujících interview se třídami bylo zajistit dobrou zpětnou vazbu z ad-
ministrace a vyplňování dotazníku a inventáře a doladit případné nejasnosti. Třídám, 
které projevily zájem o bezprostřední zpětnou vazbu, byla poskytnuta společná reflexe, 
jakých výsledků v používání strategií žáci dosáhli a čím by mohli své učení CJ zlepšit. 

 
  

Doplňující interview s učitelem 
 

Administrace dotazníku byla doplněna technikou interview s učitelem a potvr-
zením správnosti základních údajů (třída, jazyky, které se učí, kdo je vyučuje, kolik hodin 
týdně, zda byli žáci na výměnném pobytu v zahraničí atd.) a zjištěním údajů, které ne-
bylo třeba požadovat od každého respondenta zvlášť a které byl učitel s to poskytnout 
(formulář viz Vlčková 2005).  

Dále byly v rámci samostatného výzkumu učitele, ovšem v návaznosti a časové 
souslednosti (obvykle v tentýž den či týden) provedeny polostrukturovaná interview 
s učiteli na téma učení a strategií učení u jejich žáků zúčastněných v tomto výzkumu. 
Výsledky a prezentace metodologie se nachází v kapitole s popisem výzkumu učitele  
a v mnohém dokreslují data získaná z dotazníku a inventáře. 

 
 

5.2.3 Předvýzkum 
 

Základní předvýzkumnou prací byl výzkum nepřímých strategií učení CJ 
(Vlčková 2002, 2003a, b, c), kde byl ověřen způsob získávání dat o používání strategií 
(dotazníkovým šetřením, inventářem s doplňujícím interview) a získána představa o fakto-
rech ovlivňujících používání strategií. Předvýzkumně ověřen byl také způsob výpočtu 
efektivity strategií na menším souboru dat a výsledky byly publikovány (Vlčková 2004a). 

V hlavním předvýzkumu byly zjišťovány základní parametry dotazníku a in-
ventáře. Pro zajištění validity a reliability byl dotazník i inventář konzultován s odbor-
níky z oblasti pedagogiky. Každá položka byla také prostřednictvím individuálního 
interview diskutována s žáky z výzkumného souboru. Dotazovaný respondent se měl 
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vyjádřit především k porozumění položkám a označit nejobtížněji srozumitelné položky  
a ty, které se mu zdály nesmyslné apod. Zjišťovala se také časová náročnost dotazníku 
a reakce na administraci a vyhodnocování dotazníku ve třídě. U položek, u nichž byly 
zjištěny rozdíly v porozumění, byly provedeny formulační změny.  

Problémem dat získaných dotazníky a inventáři je, že mohou být respondenty 
vědomě či nevědomě zkreslena. Toto riziko by v případě tohoto výzkumu mělo být sní-
ženo charakterem zjišťovaných údajů. Ve většině položek inventáře strategií a dotazníku 
je respondent dotazován na skutečnosti, u nichž by neměl mít zájem (ať již vědomý či 
nevědomý) zkreslovat popis svého procesu učení. Nicméně je třeba respektovat skutečnost, 
že se jedná o výpovědi o sobě samém, které je vždy třeba interpretovat včetně rizik ply-
noucích z charakteru dat tohoto typu.  

Kvalita dat a získané výsledky z výpovědí o sobě samém jsou také determinovány 
vyjadřovací schopností respondenta či v našem případě schopností realistické seberef-
lexe a reflexe vlastních postupů, strategií a způsobu učení. Předvýzkum zjišťoval, zda 
se v této oblasti nevyskytnou obtíže. Ukazovalo se, že výzkumný soubor byl co do věku 
žáků a schopnosti sebereflexe zvolen adekvátně. Žáci v této věkové skupině mají již 
předpoklady pro informačně hodnotné vyplnění inventáře podobného typu. 

V rámci předvýzkumu na ekvivalentním vzorku (3. ročníky čtyřletých a jim 
ekvivalentní ročníky víceletých gymnázií v ČR) vůči plánovanému výzkumnému sou-
boru byly realizovány výzkumy s nově zkonstruovaným inventářem a dotazníkem. Ověřo-
vání metod a zpracování dat prováděli studenti učitelství CJ, kteří projevili zájem  
o spolupráci. Studentské výzkumné zprávy (celkem 24) analyzující vybrané aspekty z do-
tazníku a inventáře jsou dostupné v celouniverzitním informačním systému na strán-
kách https://is.muni.cz/auth/el/1441/jaro2004/SZ7BP_MET1/. Zapojení studentů, kteří 
se o problematiku zajímali, bylo umožněno fakultním grantem PdF MU (2004). 

Do předvýzkumných šetření patří také výzkum volných výpovědí žáků (3. roč-
níky a jim ekvivalentní ročníky víceletých tříd na jednom z brněnských gymnázií)  
o efektivních strategií a učení CJ, který ukázal, že sami žáci nejsou s to reflektovat celou 
škálu strategií, které zahrnuje např. klasifikace R. L. Oxfordové. Tento nestrukturovaný 
výzkum kvalitativního charakteru nám potvrdil směr dotazníkového a inventářového 
šetření, kde jsou žáci již konkrétně tázáni, zda jednotlivé strategie používají a v jaké 
míře. 

 
 

5.2.4 Administrace, sběr dat, průběh výzkumného šetření 
 

Administraci dotazníku a inventáře prováděli jednotně proškolení administrá-
toři – studenti učitelství (převážně cizích jazyků), kteří projevili zájem realizovat vý-
zkumné šetření v rámci výuky metodologie. Instrukce pro zadávání dotazníku a inven-
táře a pro získávání doplňujících dat byly k dispozici v tištěné i on line formě a vysvět-
leny a komentovány na skupinových proškolovacích seminářích. Administrátoři byli 
ve stálém kontaktu z řešitelkou grantu, veškeré problémy (s přístupem do škol, termíny 
administrace) a nejasnosti (jak interpretovat výsledky atd.) byly řešeny bezprostředně. 
Administrátoři si sami nejprve dotazník a inventář vyplňovali a dostali instrukce, jak 
výsledky přímo ve třídách žákům interpretovat. 
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Vyplňování dotazníkové části trvalo na školách asi 6 minut, vyplnění inventáře 
20–40 minut dle jednotlivých tříd a žáků. Na celou administraci a vyplňování dotazníku 
bylo třeba minimálně jedné vyučovací hodiny. Sběr dat byl prováděn ve všech třídách 
jednotně, v druhé polovině měsíce května 2004. 

Administrátoři vyplňovali také na základě interview s učiteli CJ v dané třídě, 
dozorem v suplované hodině, zástupkyní či zástupcem školy Formulář na doplňující 
údaje o třídě a o administraci dotazníku a inventáře (viz Vlčková 2005), do kterého 
zaznamenávali údaje o třídě, škole, o průběhu administrace dotazníku a inventáře. 

 
 

5.2.5 Zpracování a analýza dat 
 

Data byla přepsána do databáze, kódována a poté analyzována v programu Sta-
tistica verze 6 (část tabulek a grafů má proto standardní anglické popisky) a verze CZ 6 
(popisky tabulek a grafů jsou v češtině). Některé grafy byly samostatně mimo hlavní 
databázi vytvářeny v programu Excel. Kontrola transkriptu, kódování a zpracování dat 
probíhalo prostřednictvím výpočtů základních deskriptivních statistik (minima, ma-
xima, chybějící data, tvorba kategorií).  

Provedeny byly základní deskriptivní statistiky (tabulky četností, výpočty prů-
měru, mediánu, modu, rozptylu, odchylek, kvartily, normalita rozložení atd.). Hypotézy 
byly testovány pomocí t-testů, analýzy rozptylu (ANOVA), LSD testu (post hoc test, 
multiple comparison test), který u analýz rozptylu sloužil k určování signifikantnosti 
rozdílů mezi skupinami průměrů, korelačního koeficientu pro neparametrická data – 
Spearmanova koeficientu korelace R (pro pořadová data) a v některých ojedinělých pří-
padech s vhodnými daty byl využit Pearsonův koeficient korelace r. Pro výpočet efek-
tivity byl navržen vzorec, který je uveden v kapitole u analýzy efektivity strategií učení.  

Míra používání strategií je v analýzách posuzována jako závisle proměnná, 
faktory k ní vztahované jako nezávisle proměnné. Komplexní analýzy zahrnující data 
z dalších výzkumných souborů a také dílčí a specifické analýzy, zjišťující např. rozdíly 
škol a tříd v používání strategií, vliv vybraných faktorů na používání strategií, celkový 
regresní model vlivu strategií na známku apod., nejsou z důvodu rozsahového omezení 
práce její součástí a budou publikovány samostatně.  

Matematické vzorce statistických testů jsou k dispozici v Nápovědě a Rejstříku 
v programu Statistica. Hladina významnosti je vymezena standardně ve shodě s územ 
v pedagogické metodologii vždy maximálně na p ≤ 0,05, tj. riziko chybného přijetí či 
zamítnutí nulové hypotézy je 5 %.  

Případy (odpovědi respondentů) s chybějícími daty nebyly z databáze odstraňo-
vány, chybějící data nebyla statisticky simulována. Nicméně každá analýza byla prove-
dena na reálně získaném počtu odpovědí, z toho důvodu se počty validních odpovědí, 
potažmo respondentů, u analýz a deskripcí liší. Počet chybějících odpovědí (ChD) je vždy 
uveden.  

Ke grafickému znázornění výsledků jsou použity pruhové, tyčové a koláčové grafy 
vytvářené v Excelu a krabičkové grafy a histogramy s červeně označenou křivkou nor-
málního očekávaného rozložení vytvářené ve Statistice přímo z hlavní databáze výzkumu. 
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Veškeré tabulky, analýzy, databáze, vyplněné dotazníky, inventáře a archy s dopl-
ňujícími údaji o třídě získané z interview s učiteli jsou k dispozici u autorky. V hlavním 
textu práce jsou nabídnuty pouze nejdůležitější tabulky a grafy se stručným popisem 
výsledků. Souhrnné deskriptivní tabulky strategií jsou v příloze.  

Všechny sekundární statistiky, popis strategií a druhá polovina obecných cha-
rakteristik respondentů a jejich učení CJ se týká žáky preferovaného CJ. Žáci mohli 
jako preferovaný jazyk voli jazyk z více důvodů, např. proto, že se ho učí déle či nej-
déle, umí ho nejlépe, líbí se jim nejvíce, z důvodu jeho široké použitelnosti. Předpoklá-
dali jsme, že v případě preferovaného jazyka by měla být vyšší pravděpodobnost, že 
studenti budou používat „nejlepší“ sobě dostupné strategie ve srovnání s ostatními ja-
zyky, které se učí. Nicméně tento rozdíl jsme zatím statisticky doložili jen u určitých 
konkrétních strategií (Vlčková 2002), nikoli celkově u jednotlivých skupin strategií. Ve 
výsledcích výzkumu se ukazuje, že jako preferovaný jazyk byla volena převážně an-
gličtina, tedy jazyk s nejširší mírou uplatnění, ukazuje se, že se žáci učí preferovaný CJ 
obvykle nejdéle a obvykle měli v preferovaném jazyce také nejlepší znalosti a nejvíce 
rozvinuté CJ dovedností. Vzhledem k těmto výsledkům byly tedy (nezáměrně) zjišťo-
vány především používané strategie v angličtině. 

V kapitole deskriptivní charakteristiky respondentů nejsou chybějící data do 
prezentovaných výsledků započítávána, aby zdánlivě nezkreslovala procentuální vý-
sledky, nicméně jsou započítána do výsledků v detailních tabulkách (k dispozici u au-
torky). Výsledky v této kapitole jsou převážně uváděny jen v procentech, 100 % tvoří 
celý výzkumný vzorek. Pokud součet procent nedává 100, je tomu tak v důsledku zao-
krouhlování na celá čísla. V deskriptivní kapitole výsledků používání strategií učení 
jsou do procentuálních výsledků započítávány také varianty odpovědí nevím, nedovedu 
posoudit. Na celkovém počtu odpovědí se podílely obvykle maximálně do 1 %. Pokud 
tvoří více než 2 %, je tato skutečnost v hlavních výsledcích uvedena. Ve výpočtu prů-
měrné míry používání strategií není varianta odpovědi nevím zohledněna. 

Paměťové strategie jsou kódovány písmenem P, kognitivní KG, kompenzační 
K, metakognitivní M, afektivní A, sociální S. Klíč ke kódování jednotlivých strategií je 
v příloze č. 3 v Přehledové tabulce strategií učení CJ s formulací položek inventáře. 

 Tímto symbolem jsou pro rychlejší orientaci označovány přijaté hypotézy. Zamít-
nuté hypotézy jsou označovány .. 
  
 

55..33  VVýýsslleeddkkyy::  DDeesskkrriippttiivvnníí  cchhaarraakktteerriissttiikkyy    
pprroocceessuu  uuččeenníí  CCJJ    

 
Následující kapitola odpovídá na výzkumné otázky z prvního okruhu výzkum-

ných otázek. Popsány jsou základní, obecné parametry učení CJ a charakteristiky res-
pondentů, které je třeba při výzkumu strategií a efektivního učení uvést. 

Pohlaví respondentů 

Výzkumu se zúčastnilo 315 dívek (52 %) a 286 chlapců (47 %). Pohlaví neuvedlo 
5 respondentů (necelé 1 %). 
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Kolik jazyků se studenti učí? 

Studenti nejčastěji uváděli, že se učí dva jazyky (59 %) nebo tři (34 %). Čtyři jazy-
ky uvedlo jen 37 dotázaných (6 %) a pět jazyků jen 1 % dotázaných. Počet jazyků, jež 
studenti uvádí, že se učí, tak koresponduje se závaznými státními kurikulárními požadavky. 

Jak dlouho se studenti jazyky učí? 

Nejdelší doba učení se cizímu jazyku, kterou studenti uváděli, se pohybovala 
nejčastěji v rozmezí 7–12 let (92 % studentů), což koresponduje pro většinu studentů 
se školní docházkou. Průměrná doba učení cizím jazykům se pohybovala mezi 4–8 lety 
(84 % studentů).  

Jak je na tom zkoumaný vzorek studentů v angličtině? 

593 studentů (99 %) uvedlo, že se učí anglicky. Pouze 9 uvedlo, že se anglicky 
neučí. 68 % studentů uvedlo, že se učí anglicky 6–10 let. 20 % méně než 6 let a 12 % 
více než 10 let. Co se týče známky z angličtiny, 31 % studentů uvedlo, že má jedničku, 
43 % dvojku, 23 % trojku, 3 % čtyřku, jeden, že propadá. Chybějících údajů je 16, ně-
které chybí také z toho důvodu, že se studenti nemusí učit právě na škole a být z daného 
CJ známkovaní. 

Ve srovnání se známkou, vyjadřující zvládnutí jazyka v určitém období (nikoli 
tedy vzhledem k celkové znalosti jazyka ve srovnání s rodilými mluvčími), byli studenti 
vyzváni, aby zkusili odhadnout úroveň svých znalostí ve srovnání s rodilými mluvčími. 
Jako výborné své znalosti hodnotilo 7 % studentů, dobré 46 %, ucházející 34 % a slabé 
13 %. Studenti tedy své znalosti ve srovnání s rodilými mluvčími hodnotí jako relativně 
dobré. 

V jazykových dovednostech se studenti hodnotili následovně: 

Čtení: výborné 26 %, dobré 54 %, ucházející 18 %, slabé 2 % studentů. 
Psaní: výborné 13 %, dobré 51 %, ucházející 31 %, slabé 5 % studentů. 
Mluvení: výborné 12 %, dobré 48 %, ucházející 32 %, slabé 8 % studentů. 
Poslech: výborné 11 %, dobré 41 %, ucházející 35 %, slabé 13 % studentů. 

Studenti se cítili nejzdatnější v dovednosti čtení. Dovednost porozumět slyšené-
mu hodnotili nepatrně hůře než dovednost mluvení. Dovednost psaní nebyla studenty 
pravděpodobně vnímána jako komplexní a velmi náročná činnost, nýbrž spíše jako pře-
pisování slovíček apod. Statistická významnost těchto rozdílů nebyla zjišťována. 

Jak je na tom zkoumaný vzorek studentů v němčině? 

Německy se učí 70 % dotázaných (ze 601 studentů, kteří odpověděli na tuto po-
ložku), jako preferovaný jazyk němčinu uvedlo 13 % studentů ze všech. Průměrná 
doba učení němčiny je 5,7 roku, studenti se učí od 2–14 let, nejčastěji 2 až 3 (4) roky 
nebo pak i 6–7 let. 25 % studentů (ze 414 platných odpovědí) uvedlo, že měli na vy-
svědčení jedničku, 40 % dvojku, 29 % trojku, 5 % čtyřku, 2 pětku. Převažují tedy dobré 
známky. Ve srovnání s uvedenými údaji však svou znalost jako výbornou hodnotí pouze 
2 % (ze 417 platných), jako dobrou 18 %, ucházející 38 %, slabou 42 %.  
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V jazykových dovednostech se studenti hodnotili následovně3: 

Čtení: výborné 9 %, dobré 35 %, ucházející 40 %, slabé 16 % studentů. 
Psaní: výborné 8 %, dobré 30 %, ucházející 37 %, slabé 26 % studentů. 
Mluvení: výborné 4 %, dobré 22 %, ucházející 41 %, slabé 32 % studentů. 
Poslech: výborné 3 %, dobré 25 %, ucházející 38 %, slabé 34 % studentů. 

Celkově se tedy studenti němčinu učí kratší dobu (průměrně o 2,5 roku méně), 
mají horší známky a výrazně hůře hodnotí jak svou celkovou znalost, tak i rozvoj jed-
notlivých jazykových dovedností než je tomu u angličtiny. Celkově také němčinu jako 
preferovaný jazyk uvedlo nesrovnatelně menší množství respondentů. Statická vý-
znamnost těchto rozdílů (vzhledem k cílům našeho výzkumu) nebyla zjišťována. 

Jak je na tom zkoumaná populace studentů ve francouzštině? 

115 (19 %, ze 602 odpovědí) studentů uvedlo, že se učí francouzsky. Průměrně 
se francouzsky učí 4 roky, 82 % studentů se učí od více než dvou let do pěti. 31 (29 %) 
studentů uvedlo, že měli na vysvědčení jedničku, 39 (37 %) dvojku, 27 (25 %) trojku  
a 9 čtyřku. Svou znalost hodnotí jako výbornou 2 studenti, 13 ji hodnotí jako dobrou, 
43 (38 %, ze 112 platných) jako ucházející a 54 (48 %) jako slabou. Dovednosti hod-
notí následovně: 

Čtení: výborné 3 % (3), dobré 38 % (42), ucházející 40 % (45), slabé 20 % (22). 
Psaní: výborné 3 % (3), dobré 18 % (20), ucházející 48 % (54), slabé 31 % (35). 
Mluvení: výborné 2 % (2), dobré 23 % (26), ucházející 40 % (45), slabé 35 % (40). 
Poslech: výborné 0 %, dobré 17 % (19), ucházející 33 % (37), slabé 50 % (56) studentů. 

Porozumění slyšené francouzštině, zdá se, dělá studentům problémy. Také v do-
vednosti psaní a mluvení se hodnotí hůře než v němčině (statistická významnost rozdílů 
nebyla zjišťována). Francouzština byla uváděna jako třetí nejvíce preferovaný jazyk (po-
kud by si studenti měli vybrat jen jeden jazyk), preferovala ji necelá 3 % (17) responden-
tů z celkových 599 odpověděvších. 

Jak je na tom zkoumaná populace studentů v ruštině? 

Rusky se učí 111 studentů (18 %), průměrně necelé 3 roky (nejvíce studentů rok 
až tři nebo 6 let). Známky se pohybují v rozmezí 1–4, nejvíce je jedniček (48 ze 103), pak 
dvojek (33), poté trojek (20). Znalost jazyka hodnotí studenti ponejvíce jako ucházející 
(35) a slabou (58). Dovednost mluvení je v ruštině nejlépe hodnocena po angličtině,  
i když průměrně jen jako ucházející. 28 studentů (ze 108 celkem) ji hodnotí jako dobrou, 
6 jako výbornou, 43 jako ucházející a 31 jako slabou. Dovednost čtení je hodnocena 
mezi ostatními jazyky také nejlépe hned po angličtině, nicméně opět průměrně jen jako 
ucházející až dobrá. Dovednost psaní a porozumění slyšenému je průměrně hodnocena 
jako téměř dobrá.  

                                                 
3  ze 410 až 411 platných pozorování v daných 4 okruzích 
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Jak je na tom zkoumaná populace studentů ve španělštině? 

Španělsky se učí jen 53 (9 %) z dotazovaných studentů, a to průměrně necelé tři 
roky (16 studentů se učí jeden rok, 12 tři roky, 13 pět let atd.). Známky se pohybují 
mezi jedničkou a trojkou, a to postupně – nejvíce je jedniček (23 studentů z celkových 
42), pak dvojek, nejméně trojek. Znalost jazyka je hodnocena spíše jako ještě ucházející 
či slabá, stejně tak dovednost mluvit španělsky nebo porozumění mluvenému jazyku. 
Dovednost čtení je hodnocena vyrovnaně částí žáků (15 z celkových 51) jako dobrá, 
částí (14) jako slabá, o něco větší částí studentů (19) jako ucházející. Obdobně doved-
nost psát v CJ: 13 studentů ji hodnotí jako dobrou, jako ucházející nebo slabou vždy po 
17 studentech.  

Jak je na tom zkoumaná populace studentů v latině? 

Latinsky se učí 30 % dotázaných (181), nejčastěji do doby 6 let maximálně (98 %). 
Nejčastěji (modus) se studenti učí 2 roky (44 %), průměrná doba učení je 3 roky. 48 % 
(86) mělo na vysvědčení jedničku, 35 % (62) dvojku, pětka se nevyskytovala. Svou 
znalost studenti hodnotili jako slabou (63 % z celkem 157 platných) až ucházející (26 %). 
Nejméně rozvinutá je dle očekávání dovednost mluvení (69 % ze 146 odpověděvších ji 
hodnotí jako slabou) a porozumění slyšenému (60 % ji hodnotí jako slabou). Doved-
nost čtení označilo 45 % studentů (70 ze 157 platných) jako ucházející, 24 % (38) jako 
slabou, 26 % (41) jako dobrou a 8 studentů (5 %) jako výbornou. Dovednost psát v latině 
byla hodnocena jako slabá nebo ucházející shodně 35 % studenty (vždy 55 ze 155), jako 
dobrá 21 %, výborná 8 % (12) studentů. 

Jaké jiné jazyky se studenti učí? 

Celkem 29 studentů uvedlo, že se učí nějaký další nebo jiný jazyk. Nejčastěji 
uváděna byla italština, kterou se učí 19 studentů (3 % ze všech respondentů). 2 stu-
denti se učí arabsky, 2 japonsky, 2 (srbo)chorvatsky, po jednom slovinsky, starořecky  
a hebrejsky, novořecky, finsky.  

Absolvovali studenti pobyt v zahraničí? Jak dlouho? Kde? Pomohl jim? 

59 % studentů uvedlo, že žádný dlouhodobější pobyt v zahraničí neabsolvovalo. 
Naopak 41 % ano, přičemž se jednalo o pobyt od několika málo dnů po několik měsíců 
či týdnů, výjimečně déle než rok. 23 % studentů ze všech respondentů pobývalo v za-
hraničí do 14 dnů, 14 % pak bylo v zahraničí opakovaně na několik dnů nebo více než 14, 
ale méně než půl roku. 3 studenti uvedli, že byli v zemi, kde se mluví jazykem/y, které 
se učí půl roku a déle (do 1 roku), 4 studenti byli v dané zemi rok či déle než 1 rok. 

Jeden student navštívil průměrně jednu a více zemí. Nejvíce studentů (111) uvedlo, 
že byli delší dobu ve Velké Británii, 81 studentů absolvovalo pobyt v Německu, 41 
v Rakousku, 3 ve Švýcarsku, 18 ve Francii, 13 v Belgii, 4 ve skandinávských zemích, 
5 v Kanadě, 20 v USA, 6 na Maltě, 9 ve Španělsku, 8 v Itálii, což byly nejčastěji uvá-
děné destinace. Objevovaly se však i jiné, ovšem již v naprosto nevýznamné míře.  

Samotný pobyt v zahraničí však nevypovídá o přínosu k rozvoji CJ kompetence. 
Zjišťován byl proto alespoň subjektivně vnímaný přínos pobytu. 37 % studentů, kteří 
dlouhodobější pobyt absolvovali, uvádělo, že velmi přispěl ke zlepšení jejich znalostí 
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(ať již z jakéhokoli důvodu, např. zlepšení znalostí, rozvoj schopnosti komunikace, další 
motivace k učení, navázání cizojazyčných přátelství atd.). 40 % ze studentů, kteří ab-
solvovali takový pobyt, uvádělo, že jim trochu pomohl. Moc ne nebo vůbec ne uvedlo 
asi 23 % studentů; pravděpodobně proto, že se jednalo o velmi krátkou dobu pobytu (tý-
den, 14 dní atd.). 

Chodí studenti na výuku jazyků i mimo školu? 

K rozvoji znalosti jazyka a používání strategií učení CJ může kromě školní výu-
ky také významně přispět mimoškolní kurz, doučování či jiné formy soukromé výuky.  
44 % studentů (260 z 590 odpověděvších) uvedlo, že navštěvuje či absolvovalo indi-
viduální výuku, doučování, jazykový kurz/y apod.  

Jaký jazyk studenti preferují a proč? 

Klíčovou otázkou bylo, jaký jazyk studenti preferují, protože část položek v do-
tazníku a výzkum strategií se týká právě již jen jimi preferovaného jazyka. Většina stu-
dentů (79 % – 471 studentů z celkem 599 odpověděvších) uvedla, že preferuje angličtinu, 
asi 13 % studentů uvedlo, že preferuje němčinu, necelá 3 % preferovala francouzštinu, 
2 % (11 studentů) ruštinu a asi 1 % (7 studentů) španělštinu, italštinu uvedli jako pre-
ferovaný jazyk 3 studenti. Několik studentů (7) uvedlo, že preferuje dva jazyky (a ne-
může tudíž jeden zvolit jako více preferovaný), přičemž obvykle jedním z preferova-
ných jazyků byla i angličtina. Důvody preference CJ byly až na několik málo výjimek 
formulovány pozitivně. Objevila se samozřejmě i negativní motivace (např. „nic jiného 
neumím“, „je hnusný, ale učím se ho nejdéle a budu ho potřebovat“ atd.). Jako nejčas-
tější důvody preference určitého jazyka byla uváděna rozšířenost daného jazyka, jeho 
celosvětovost, potřebnost, použitelnost, důležitost umět AJ; argumenty jako „umím ho 
lépe; učím se ho nejdéle, učím se ho déle, je to můj první CJ; je mi nejbližší, baví mě; 
líbí se mi, pěkně zní, je sympatický; jde mi lépe, dobře se mi učí, je jednoduchý, je po-
dobný češtině (zejména u ruštiny); nejvíc ho používám, je to jazyk PC a Internetu, set-
kávám se s ním, mám přátele, rodinu v zahraničí a jezdím tam“. 

Jak jsou na tom studenti v preferovaném jazyce?  

Preferovaný jazyk budeme analyzovat o něco podrobněji, protože používání strategií 
učení bylo zjišťováno pouze u jazyka, který žáci uvedli jako preferovaný. U preferova-
ného jazyka byla zjištěna určitá pozitivní specifika vzhledem k ostatním jazykům, které 
se studenti učí. Preferovaný jazyk se zkoumaný vzorek studentů učí průměrně nejdéle 
ze všech jazyků (8,2 let), 66 % studentů se jej učí již 8.–10. rokem (viz histogram). 

O známce z preferovaného jazyka nelze jednoznačně říci, že by byla obecně 
lepší než u dříve uvedených jazyků. Jedničku na vysvědčení mělo 36 % studentů (214 
z celkových 595), dvojku 42 %, trojku 20 % studentů. 15 studentů uvedlo jako preferovaný 
CJ jazyk, v němž nedosahují lepších výsledků na vysvědčení než čtyřky. Pravděpodobně 
volili jazyk kvůli jeho důležitosti nebo neměli jaký jiný CJ s lepším hodnocením učení 
CJ od učitele zvolit. 

Subjektivní hodnocení znalosti preferovaného jazyka vůči rodilým mluvčím je 
průměrně nejlepší z ostatních jazyků. 
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Průměrná znalost jazyků
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Graf č. 1: Průměrná znalost cizích jazyků 
 
 

Nicméně je překvapivé, že jen 8 % studentů (z celkových 594) uvedlo, že ovlá-
dají jimi preferovaný jazyk výborně; 51 % uvedlo, že dobře, 33 % ucházejíce a 8 % jen 
málo. 

Studenti také srovnávali svou úspěšnost v preferovaném jazyce se svými spolu-
žáky (597 odpověděvších). Jako výbornou či lepší označilo svou úspěšnost 21 % stu-
dentů, jako dobrou nebo stejnou jako u spolužáků ji označilo 61 %, jako ucházející, 
trošku horší 15 %, jako slabou či výrazně horší 3 % studentů. 

Míra rozvoje jednotlivých CJ dovedností je u preferovaného jazyka průměrně 
nejvyšší. Studenti (celkem 594 nebo 596 odpověděvších) hodnotili všechny čtyři zkou-
mané základní jazykové dovednosti průměrně jako dobré, a to stejně u ostatních jazyků 
v následujícím pořadí (nedokládáno statistickými testy): 

Čtení: výborné 29 %, dobré 56 %, ucházející 14 %, slabé 1 % studentů. 
Psaní: výborné 16 %, dobré 54 %, ucházející 26 %, slabé 4 % studentů. 
Mluvení: výborné 13 %, dobré 53 %, ucházející 28 %, slabé 6 % studentů. 
Poslech: výborné 12 %, dobré 46 %, ucházející 32 %, slabé 10 % studentů. 

Studenti měli také určit pořadí dovedností podle toho, jak zdatní se v nich cítí, 
na škále od 1 (v této dovednosti se cítím nejzdatnější) po 4 (nejméně mi jde), tyto vý-
sledky sloužily k dopřesnění předchozích zjištění. Na 1. až 2. místo řadilo nejvíce stu-
dentů dovednost porozumění čtenému (78 %), dovednost mluvení řadí na 1. až 2. místo 
55 % studentů, dovednost psaní 41 % studentů, dovednost porozumění slyšenému 27 % 
studentů. Pokud bychom vypočítali průměr pořadí, nejlépe jde studentům čtení (průměr 
1,76, směrodatná odchylka 0,89), poté mluvení (prům. 2,32, sm. odch. 1,03), psaní 
(prům. 2,76; sm. odch. 1,06), nejméně poslech (prům. 3,13; sm. odch. 1,00).  

1 ... výborná 
2 ... dobrá 
3 ... ucházející 
4 ... slabá
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Učí se studenti preferovaný CJ efektivně? 

28 % studentů se domnívá, že nikoli, 40 % je z části (půl napůl), 30 % uvedlo, 
že ano.  

Umí se studenti učit? Ví, „jak na to“?  

40 % uvedlo, že ví, jak se učit a učit se umí. 35 % (tj. více než 1/3) uvedlo, že 
si tím nejsou jistí a dalších 23 % studentů, že se učit neumí a neví, „jak na to“ (celkem 
595 odpověděvších). 

Uvádí studenti, že mají „talent na CJ“?  

Studenti měli říci, zda si myslí, že mají talent na daný CJ nebo na jazyky vůbec. 
Vzorek studentů se názorově rozdělil přibližně na třetiny: 1/3 studentů (34 %) uvedla, 
že talent obecně na CJ nemá, necelá 1/3, že jen částečně a další necelá 1/3, že ano. Po-
ložka byla v dotazníku zopakována s výslovným dotazem na preferovaný jazyk, vý-
sledky byly o něco kladnější. 26 % studentů uvedlo, že talent na jimi preferovaný CJ 
nemá, 30 % jen částečně a 41 % studentů uvedlo, že se domnívá, že talent na prefero-
vaný CJ má. 

Co motivuje studenty učit se preferovaný jazyk? 

Nejvíce studentů uvedlo jako motivaci pro učení preferovaného CJ očekávanou 
potřebu daného CJ pro svou budoucí kariéru (75 % z 598 odpověděvších). 65 % stu-
dentů ze všech uvedlo povinnou maturitu z cizího jazyka, 64 % cestování. Nejméně 
studentů uvedlo, že by zdrojem jejich motivace pro učení CJ byli rodiče, učitel či part-
nerská škola v zahraničí (těchto škol bylo poskrovnu) či snaha být v CJ lepší než spolu-
žáci. 53 % studentů ze všech odpověděvších uvedlo, že mezi jejich motivace k učení 
preferovaného CJ patří také to, že je pro ně důležité být v tomto jazyce úspěšný. Na 
další škále, která nezmiňovala potřebu úspěšnosti jako motivační faktor učení CJ a zjiš-
ťovala pouze, do jaké míry je pro žáky důležité být v daném jazyce úspěšný, však 91 % 
studentů (z celkových 586 odpověděvších) odpovědělo, že je to pro ně dokonce velmi 
důležité (39 %) či důležité (52 %).  

Co se týče počtu motivátorů a incentiv, studenti jich nejčastěji uváděli 5 různých 
(prům. 5,19, Mo = 5); 84 % studentů uvedlo 3–8 různých motivátorů či incentiv. Počet 
studentů uvádějící jednotlivé motivátory shrnuje následující graf (celé označení moti-
vátorů viz dotazník – odpověďový list příloha č. 1): 
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Motivace k učení CJ
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Graf č. 2: Motivace k učení cizího jazyka 

 

Jaké charakteristiky vykazují učitelé, kteří učí studenty preferovaný CJ? 

Na tuto otázku komplexněji odpovídá samostatné šetření učitele dále v práci za-
ložené na interview s učiteli (viz další kapitoly). 

Jak hodnotí studenti svého učitele CJ? 

80 % studentů hodnotí svého učitele preferovaného CJ jako výborného či 
dobrého; 13 % jako slabšího, 3 % studentů (18) jako velmi špatného. 4 % (25) studentů 
uvedlo, že neví nebo to nedovede posoudit. 

Říká učitel, jak se cizí jazyk učit? 

23 % studentů uvádí, že jim učitel neříká, jak se daný CJ učit. 28 % jen někdy, 
34 % to říká.  

Procvičuje to s nimi? 

41 % studentů uvádí, že to s nimi učitel neprocvičuje, 24 % že asi jen v polovině 
případů a 34 % studentů uvádí, že „jak se CJ učit“ s nimi jejich učitel v jimi preferova-
ném CJ procvičuje.  
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5.4 Výsledky: Používání skupin strategií  
 

V následující kapitole popíšeme používání podskupin strategií učení CJ. Bude 
testována hypotéza o rozdílech v používání přímých a nepřímých strategií a hypotéza  
o rozdílech v používání paměťových, kognitivních, kompenzačních, metakognitivních, 
afektivních a sociálních strategií. Budou dokládány výzkumné předpoklady druhého 
okruhu výzkumných otázek. Následující podkapitoly popisují používání jednotlivých 
strategií po základních skupinách a podskupinách strategií. Na závěr je nabídnuto cel-
kové shrnutí nejvýznamnějších výsledků kapitoly a jejich interpretace. 

 
 

5.4.1 Testování hypotéz o odlišné míře používání skupin strategií  
 
Testování hypotézy o rozdílech v používání přímých a nepřímých strategií 

 H1: V míře používání přímých a nepřímých strategií jsou významné rozdíly. 
 H1.1: Přímé strategie jsou používány významně více než nepřímé. 

Formulována byla nulová a alternativní hypotéza o rozdílech v používání přímých 
a nepřímých strategií učení:  

H0: V míře používání přímých a nepřímých strategií nejsou prokazatelné rozdíly. 
HA: V míře používání přímých a nepřímých strategií učení CJ jsou významné rozdíly. 

K zamítnutí nulové hypotézy o neexistenci rozdílů v míře používání přímých a ne-
přímých strategií učení vedly následující výsledky t-testu pro závislé soubory. 

 

  
Proměnná 

T-test pro závislé soubory 
Tučně označené rozdíly jsou signifikantní na p < 0,05000  
prům. std.dv. N diff. st.dv.diff. t df p 

NewVar1 2,91 0,40         

NewVar2 2,49 0,53 446 0,419 0,41 21,43 445 0,00 

Tabulka č. 1: Výsledky t-testu: používání přímých a nepřímých strategií 

V používání skupiny přímých a skupiny nepřímých strategií je statisticky vý-
znamný rozdíl. Přímé strategie učení (NewVar1) jsou signifikantně více používány 
než nepřímé strategie učení (NewVar2). Žáci se tedy více zaměřují na bezprostřední 
práci na jazyku. Více používají strategie přímo sloužící k zapamatování, vybavení  
a aplikaci informací. Zabývají se přímou prací na jazyku více než procesem učením 
v celé jeho komplexnosti. V příloze č. 4 jsou k dispozici deskriptivní charakteristiky 
přímých a nepřímých strategií. Srovnání obou skupin strategií ukazuje názorně krabič-
kový graf: 
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Box & Whisker Plot
NewVar1  vs. NewVar2
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Graf č. 3: Používání přímých a nepřímých strategií 
 
 
Testování hypotéz o rozdílné míře používání šesti skupin strategií 

 H2: Míra používání skupin strategií je signifikantně odlišná.  
 H2.1: Signifikantně nejméně používané jsou afektivní strategie učení.  

    H2.2: Nejvíce používané jsou kognitivní strategie učení. 

Analýzou rozptylu byla testována nejprve základní nulová hypotéza:  

H0: V používání skupin strategií nejsou signifikantní rozdíly. 
HA: V používání skupin strategií jsou statisticky signifikantní rozdíly. 

Krabičkový graf ukazuje, které skupiny strategií studenti používají méně a které 
více a jaký je zároveň rozptyl dat. 
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"Var2"; LS Means
Current effect: F(5, 3286)=364,87, p=0,0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Graf č. 4: Rozdíly v používání skupin strategií 

 

Deskriptivní parametry jednotlivých skupin strategií ukazují tabulky 2 a 3. 

 

proměnná 

Popisné statistiky I 
N  
platných prům.

int.spolehl.
-95 % 

int.spolehl.
+95 % min. max.

spodní 
 kvartil 

horní  
kvartil 

prům P 555 2,26 2,22 2,30 1,00 4,40 1,87 2,67 

prům KG 537 2,95 2,91 3,00 1,16 4,60 2,64 3,32 

prům K 570 3,46 3,41 3,51 1,00 5,00 3,10 3,90 

prům M 517 2,72 2,67 2,77 1,00 4,33 2,33 3,11 

prům A 545 2,12 2,06 2,18 1,00 4,25 1,63 2,63 

prům S 568 2,61 2,56 2,66 1,00 4,56 2,11 3,00 

prům strategie 446 2,70 2,66 2,74 1,47 3,68 2,43 3,01 

Tabulka č. 2: Deskriptivní statistika používání skupin strategií I. 
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proměnná 

Popisné statistiky II 

rozpětí 
kvartil.
rozpětí rozptyl

sm. 
odch.

sm. 
chy-
ba šikm 

sm. 
chyba 
šikm špičat 

sm. 
chyba 
špičat 

prům P 3,40 0,80 0,27 0,52 0,02 0,07 0,10 -0,07 0,21 

prům KG 3,44 0,68 0,29 0,54 0,02 -0,17 0,11 0,38 0,21 

prům K 4,00 0,80 0,32 0,57 0,02 -0,47 0,10 0,66 0,20 

prům M 3,33 0,78 0,36 0,60 0,03 -0,08 0,11 0,05 0,21 

prům A 3,25 1,00 0,51 0,71 0,03 0,44 0,10 -0,42 0,21 

prům S 3,56 0,89 0,41 0,64 0,03 0,13 0,10 -0,18 0,20 

prům strat. 2,21 0,57 0,18 0,42 0,02 -0,20 0,12 -0,16 0,23 

Tabulka č. 3: Deskriptivní statistika používání skupin strategií II. 

 

Výsledky souhrnného testu analýzy rozptylu, na jehož základě je zamítnuta hy-
potéza, že by žáci používali všechny strategie stejně, ukazuje tabulka č. 4. 

Effect 

Univariate Tests of Significance for Var1 
Sigma-restricted parametrization 
Effective hypothesis decomposition 

SS df MS F p 
Intercept 23730,73 1 23730,73 65880,96 0,00 

"Var2" 657,14 5 131,43 364,87 0,00 

Error 1183,64 3286 0,36     

Tabulka č. 4: Souhrnný test analýzy rozptylu: používání skupin strategií  

 

Následující tabulka LSD testu ukazuje, že významné rozdíly v používání se uka-
zují u všech podskupin strategií.  

Cell No. 

LSD test; variable Var1.  
Probabilities for Post Hoc Tests. Error: Between MS = 0,36021, df = 3286,0 

Var2 
{1} 

2,2605 
{2} 

2,9518 
{3} 

3,4584 
{4} 

2,7200 
{5} 

2,1200 
{6} 

2,6078 
1 P  0,000000 0,00 0,000000 0,000105 0,000000 

2 KG 0,000000  0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

3 K 0,000000 0,000000  0,000000 0,000000 0,000000 

4 M 0,000000 0,000000 0,00  0,000000 0,002122 

5 A 0,000105 0,000000 0,00 0,000000  0,000000 

6 S 0,000000 0,000000 0,00 0,002122 0,000000  

Tabulka č. 5: LSD test významnosti rozdílů v používání podskupin strategií 
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V používání základních šesti skupin strategií jsou signifikantně významné rozdíly. 
Alternativní hypotéza o existenci rozdílů může být proto přijata. Platí H2: Míra použí-
vání skupin strategií je signifikantně odlišná.  

Nebylo však možné přijmout hypotézu H2.2, že by kognitivní strategie učení byly 
nejvíce používanou skupinou strategií. Nejvíce jsou používány kompenzační strategie 
(průměrně na škále používány někdy až skoro často), kognitivní strategie až poté.  

Přijmout lze H2.1 – nejméně používané jsou afektivní strategie. Poté paměťové 
strategie, u kterých však musíme brát v úvahu, že ne všechny je lze používat opravdu 
vždy, ale spíše jen vždy u vhodného případu – jazykového úkolu. Pořadí skupin strategií 
dle signifikantních rozdílů v míře jejich používání znázorňuje pruhový graf č. 6. 

Používání skupin strategií

3,46
2,95

2,72
2,70

2,61
2,26

2,12

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

K: kompenzační
KG: kognitivní

M: metakognitivní
celkem strategie

S: sociální
P: paměťové
A: afektivní

 
Graf č. 6: Průměrná míra používání skupin strategií 
 
 
Vzájemné souvislosti skupin strategií 

Používání základních šesti skupin strategií mezi sebou vzájemně koreluje (Spear-
manův koeficient korelace, p < 0,050, chybějící data vynechána párově). Silný vzájemný 
vztah vykazují kognitivní a metakognitivní strategie (r = 0,70). Studenti, kteří používají 
více kognitivní strategie, používají ve zvýšené míře také strategie metakognitivní a na-
opak. Středně silný vztah vykazují kognitivní a sociální strategie (r = 0,59), metakogni-
tivní a sociální strategie (r = 0,59), poté afektivní a metakognitivní (r = 0,57), paměťové  
a metakognitivní (r = 0,51), paměťové a kognitivní (r = 0,48), afektivní a paměťové 
strategie (r = 0,48). Menší síla vztahu se ukazuje také u paměťových a sociálních strategií 
(r = 0,37), kognitivních a afektivních strategií (r = 0,37).  

Nejsilněji korelují jednotlivé skupiny strategií vůči celkové průměrné míře pou-
žívání všech strategií (koeficient se pohybuje kolem 0,73). Nejslabším ukazatelem jsou 
v tomto ohledu kupodivu nejvíce používané kompenzační strategie (r = 0,39), nejsilněj-
ším metakognitivní (r = 0,84). 

Používání podskupin šesti základních skupin strategií 

Používání podskupin základních šesti skupin strategií ukazuje graf č. 7. Nejvíce 
používanými podskupinami jsou podskupiny ve skupině kompenzačních strategií.  
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Používání podskupin strategií
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Graf č. 7: Průměrná míra používání podskupin strategií 
 
 
5.4.2 Používání paměťových strategií  

 
Tabulky a detailní deskriptivní výsledky paměťových i všech dalších strategií jsou 

k dispozici u autorky a v práci Strategie učení cizímu jazyku (Vlčková 2005), v hlav-
ním textu práce jsou shrnuty jen nejdůležitější výsledky slovně. Následující grafy č. 8  
a 9 ukazují míru používání podskupin paměťových strategií a jednotlivých paměťových 
strategií. 
 

Používání podskupin paměťových strategií
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Graf č. 8: Používání podskupin paměťových strategií 
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Frekvence používání paměťových strategií
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Graf č. 9: Používání paměťových strategií 
 

1.  Vytváření mentálních spojů, propojování 

Zjišťované kategorie strategií: 
• Seskupování P1 (průměr 2,17 na škále), 
• asociování, propojování P2 (průměr 2,14 na škále), 
• kontextualizace P3 (průměr 2,76 škále). 

Z výpovědí zkoumaných žáků vyplývá, že tato skupina strategií je více méně 
nepoužívána, žáci si mentální spoje při učení CJ obvykle nevytváří (2,36 na škále): 
• Nové slovíčko si s nějakým způsobem blízkými či podobnými slovíčky nepropojuje 

či obvykle nepropojuje 63 % žáků. Pouze asi 15 % žáků tak činí často či vždy. 
• Při učení nové se známým nepropojuje či obvykle nepropojuje 66 % (394) žáků. 

Asi 18 % (107 žáků) nové se známým propojuje často či vždy. 
• Strategií, která je alespoň někdy používána, je kontextualizace, tj. učení se v kon-

textu. Nicméně stále velký počet žáků ji nepoužívá, cca. 20 % (115) nebo obvykle 
nepoužívá 24 % (146) žáků, celkem tedy 43 % žáků. V kontextu se učí jen 30 % (70) 
dotázaných. 

2.  Používání vizuálních a auditivních reprezentací 

Zjišťované kategorie strategií: 
• Používání představivosti P4 (průměr na škále 2,10), P5 (prům. 3,44), P6 (prům. 

2,90), 
• sémantické mapování P7 (prům. 1,67), 
• používání zástupných asociačních slov P8 (prům. 1,97), 
• reprezentace zvuků v paměti P9 (prům. 1,69), P10 (prům. 2,18). 
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Také tato skupina strategií není žáky obvykle používána (prům. 2,28): 
• Při učení nového slovíčka si 67 % žáků nepředstavuje jeho obsahový význam, 

ani si slovíčko např. schematicky nekreslí. Činí tak naopak asi 17 % žáků. 
• Nové slovíčko si zapamatovává nebo vybavuje prostřednictvím zapamatování si, 

resp. vybavení si místa, kde bylo napsáno nebo místa, kde bylo poprvé zaslechnuto, 
překvapivě asi 57 % žáků. Dalších 20 % žáků tak činí někdy. Tato strategie je nej-
více používanou ze všech paměťových strategií. 

• Grafickou podobu slova si v mysli vizualizuje, doslova ji „vidí před očima“ asi 36 % 
žáků, 39 % si slovíčka tímto způsobem víceméně nevizualizuje. 

• Pojmové mapy slovíček si vytváří jen asi 6 % žáků. Většina (81 %) této velmi 
efektivní strategie při učení překvapivě vůbec (57 %) nebo obvykle (24 %) nepo-
užívá. 

• K zapamatování slova používá kombinace zvukové a vizuální představy jen nepa-
trný zlomek žáků (13 %). 71 % dotázaných uvedlo, že si tímto způsobem slovíčka 
nezapamatovává nikdy či obvykle ne. Někdy si je takto zapamatovává 15 % res-
pondentů. 

• Rýmů či rýmové podoby slov (např. coat, goat, boat nebo u nepravidelných sloves) 
k zapamatování nových slov nepoužívá či obvykle nepoužívá celkem 82 % žáků. 

• Nové slovíčko a jeho výslovnost se propojením výslovnosti nového a známého, 
podobně znějícího slova, neučí nikdy či obvykle ne 65 % žáků. 

3.  Správné opakování 

Položky zjišťující danou strategii: 
• Strukturované opakování P11 (prům. 3,31), P12 (prům. 2,53), P13 (prům. 2,26). 

Strategie založená na správném opakování je průměrně nejvíce používanou kate-
gorií paměťových strategií (prům. 2,7), nicméně i tak je průměrná míra správného 
opakování dosti nízká – na škále jí odpovídají hodnoty „občas“, „někdy“: 
• Nové učivo si často opakuje 47 % žáků. Nikdy či zřídka provádí časté opakování 

nového učiva 27 % žáků, jen někdy opakuje s větší frekvencí 24 % žáků. Tato stra-
tegie je druhou nejvíce používanou paměťovou strategií. 

• K učivu, které se učili již před delší dobou, se znovu nikdy či obvykle nevrací ce-
lých 51 % studentů. 

• Správnou frekvenci opakování nikdy či obvykle neplánuje a nevyužívá 63 % žáků. 
2 % uvedla, že to nedovedou posoudit. 

4.  Využívání činnosti 

Položky zjišťující uvedené kategorie strategií: 
• Používání vjemů a tělesných reakcí P14 (prům. 1,44), 
• používání mechanických technik P15 (prům. 1,57). 

Tato skupina strategií založených na využívání nějaké formy fyzické, mechanické 
aktivity při učení je v podstatě nepoužívanou skupinou strategií (prům. 1,51). Je nej-
méně používanou skupinou ze všech zkoumaných podskupin paměťových strategií. 
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• Nová slovíčka apod. si fyzicky nikdy či obvykle neztvárňuje 88 % žáků. Někdy 
tak činí 6 % žáků, asi 5 % žáků se tak opravdu učí. Necelé 1 % žáků nedovedlo da-
nou položku posoudit. U této strategie je však zřejmé, že ne každé slovíčko si lze 
nějak fyzicky ztvárnit, spojit si ho s tělesným vjemem apod., nicméně i když budeme 
počítat s tímto omezením, je využívání této strategie v realitě nesmírně podceněno. 

• Kartičky a jiné mechanické pomůcky založené na pohybu, přesouvání apod. při 
učení nikdy nebo obvykle nikdy nepoužívá opět většina (84 %) žáků.  

 
 
5.4.3  Používání kognitivních strategií  
 

Deskriptivní statistiky jsou k dispozici v příloze č. 4. Následující grafy č. 10 a 11 
ukazují míru používání skupin a jednotlivých kognitivních strategií.  

Používání skupin kognitivních strategií
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Graf č. 10: Používání skupin kognitivních strategií 
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Frekvence používání kognitivních strategií
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Graf č. 11: Používání kognitivních strategií 
 

1.  Procvičování 

Zjišťované kategorie strategií: 
• Opakování, napodobování KG1 (prům. 3,77), KG2 (prům. 3,35), KG3 (prům. 2,82), 
• formální procvičování fonetického a grafického systému KG4 (prům. 2,42), KG5 

(prům. 2,24), 
• rozpoznávání a užívání frazeologických obratů a vzorů KG6 (prům. 3,52), 
• kombinování jazykových struktur KG7 (prům. 2,88), 
• procvičování v přirozeném kontextu KG8 (prům. 2,43), KG9 (prům. 2,95), KG10 

(prům. 2,67), KG11 (prům. 1,82), KG12 (prům. 2,60), KG13 (prům. 2,38). 

Tato podskupina strategií je nejméně používaná mezi kognitivními strategiemi 
(2,76 na škále): 
• Nový výraz si opakovaně v duchu či nahlas říká a/nebo píše proto, aby se ho co 

nejlépe naučilo, asi 62 % studentů. Někdy tak činí 22 %, nečiní tak 16 % dotazo-
vaných studentů. Jedná se o nejvíce používanou kognitivní strategii a třetí nej-
více používanou strategii ze všech zjišťovaných; studenti ji průměrně obvykle 
používají. 
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• Cizojazyčný text si čte několikrát, tj. do té doby, než mu rozumí, 49 % studentů. 
Této strategie nevyužívá 24 % dotazovaných. 

• Strategii napodobování způsobu, jakým píší a/nebo mluví rodilí mluvčí, nevyužívá 
40 % studentů, někdy tak činí necelých 30 %. 

• Kontrolu toho, co napsali, neprovádí 55 % studentů. Tato strategie má sloužit zlep-
šování písemného projevu a procvičování ortografického systému jazyka. 

• Výslovnost, cizí abecedu či grafickou podobu slov neprocvičuje celých 63 % 
respondentů. 

• Frází, ustálených spojení atd. používá pro zlepšení svého projevu 57 % studentů, 
jen 17 % (104) z nich tak nečiní. 

• Kombinování známých obratů pro zefektivnění svého cizojazyčného projevu vyu-
žívá 32 %, a naopak nevyužívá 38 % dotázaných. 

• Konverzaci v CJ samo nikdy či obvykle neiniciuje 53 % dotázaných, jen 17 % 
tak činí. 

• Cizojazyčné televizní show, filmy apod. sleduje a/nebo poslouchá CJ rádio často či 
obvykle 36 % dotázaných, 26 % jen někdy, 37 % tak nečiní. 

• Myslet se v CJ snaží jen 28 % dotázaných, nesnaží se o to celých 48 % studentů. 
• Na mimoškolní akce, kde se mluví daným CJ, nechodí 77 % dotázaných. 
• 50 % dotázaných uvedlo, že si pro zábavu v CJ nečte, naopak pro zábavu si v CJ 

čte 23 % dotázaných. 
• 59 % studentů uvedlo, že v CJ nepíše – např. e-maily, sms, dopisy, poznámky, re-

feráty apod.  

2.  Přijímání a produkce CJ sdělení 

Zjišťované kategorie strategií: 
• Rychlé uchopení hlavní myšlenky (zběžné a hloubkové čtení) KG14 (prům. 2,82), 

KG15 (prům. 3,18),  
• používání vnějších zdrojů podporujících schopnost přijímat a odesílat sdělení 

KG16 (prům. 3,52). 

Tato skupina strategií je průměrně používána studenty jen někdy (3,17 na škále): 
• Hloubkového čtení nevyužívá a na to, co z textu potřebují zjistit, se nezaměřuje 39 % 

studentů. Touto strategií přinejmenším často disponuje 28 % studentů. 
• Zběžně si text, učivo nejprve projde, a až pak se ho učí nebo čte, 44 % dotázaných. 

29 % studentů tuto strategii nepoužívá. 
• Referenční materiály (např. slovníky aj.) používá 59 % studentů, 21 % je nepoužívá. 

3.  Analyzování a logické usuzování 

Zjišťované kategorie strategií: 
• Dedukce KG17 (prům. 3,31), KG18 (prům. 2,81), 
• analyzování výrazů KG19 (prům. 3,39), 
• kontrastní mezijazykové analyzování KG20 (prům. 3,20), 
• překládání KG21 (prům. 3,72), 
• mezijazykový transfer KG22 (prům. 2,88). 
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Tato skupina strategií je nejvíce používanou skupinou kognitivních strategií 
(3,22 prům. na škále), nicméně i tak je průměrně používána jen někdy: 
• Aplikace obecných pravidel na konkrétní případy používá 45 % studentů, nicméně 

stále 21 % této strategie nevyužívá. 
• V CJ vyhledává pravidla, vzory apod. 30 % dotázaných, nečiní tak 41 %. 
• Rozkládání složených slov za účelem pochopení jejich významu nevyužívá 24 % 

dotázaných, 48 % někdy (asi v polovině vhodných případů) a 52 % studentů uved-
lo, že této strategie využívá přinejmenším často až vždy. 

• 45 % studentů srovnává jazyky (CJ a CJ nebo mateřský a CJ) a hledá podobnosti, 
které využívá při učení; 30 % studentů si touto strategií v učení nevypomáhá. 

• Bez doslovného překládání se snaží porozumět apod. 31 % studentů, 14 % uvedlo 
potřebu si vše překládat slovo od slova. 

• Adekvátní opatrnost při přenášení pravidel z mateřského jazyka na cizí uvádí 26 % 
studentů, na opatrnost nedbá 34 % dotázaných, 37 % jen někdy, 2 % (13) to nedo-
vedla posoudit.  

4. Vytváření si struktury pro informačně-jazykové vstupy a výstupy 

Zjišťované kategorie strategií: 
• Dělání si poznámek KG23 (prům. 3,16), 
• shrnutí KG24 (prům. 2,16), 
• zdůrazňování KG25 (prům. 3,42). 

Tato skupina strategií je relativně málo používaná (2,91 prům. na škále), studen-
ti ji aplikují někdy: 
• 32 % studentů uvedlo, že si ve výuce CJ nedělá poznámky, 22 % ano.  
• Souhrny z nového učiva aj. informací si v CJ vypracovává jen 14 % studentů, 63 % 

tak nečiní nikdy či obvykle ne, 22 % jen někdy.  
• Důležité informace si zdůrazňuje, např. podtrhává apod. 54 % studentů, nikdy či 

obvykle tak nečiní 29 % (173) dotázaných.  
 
 
5.4.4 Používání kompenzačních strategií 
 

Deskriptivní statistiky kompenzačních strategií jsou k dispozici v příloze č. 4. 
Následující grafy 12 a 13 ukazují míru používání podskupin a jednotlivých kompenzač-
ních strategií.  
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Graf č. 12: Používání skupin kompenzačních strategií 
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Graf č. 13: Používání kompenzačních strategií 
 

1. Inteligentní odhadování 

Zjišťované kategorie strategií: 
• Používání lingvistických vodítek K1 (prům. 3,81), 
• používání mimolingvistických nápověd K2 (prům. 3,74). 

Tato skupina strategií je relativně často používaná (3,78 na škále), studenti jsou 
zvyklí strategie odhadování používat a používají ji často a obvykle. 
• Na základě svých jazykových znalostí neodhaduje význam slov jen asi 10 % stu-

dentů. 66 % studentů tuto strategii používá přinejmenším často. Jedná se o druhou 
nejvíce průměrně používanou strategii ze všech zjišťovaných. 
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• Používání nelingvistických vodítek (chování, tón řeči, znalost kultury atd.) k od-
hadování obsahu sdělení je třetí nejvíce používanou zkoumanou strategií učení. 
63 % studentů uvedlo, že ji používá přinejmenším často.  

2. Překonávání omezení v mluvení a psaní 

Zjišťované kategorie strategií: 
• Přechod do mateřského jazyka K3 (prům. 2,93), 
• obdržení pomoci K4 (prům. 3,35), 
• používání mimiky či gestikulace K5 (prům. 3,45), 
• vyhýbání se komunikaci zcela či částečně K6 (prům. 2,89), 
• výběr tématu K7 (prům. 3,36), 
• přizpůsobení nebo přiblížení si sdělení K8 (prům. 3,94), 
• vytváření neologismů K9 (prům.3,37), 
• používání slovního opisu nebo synonym K10 (prům. 3,71). 

Tato skupina strategií je studenty používána, ovšem jen někdy, o něco více než 
v polovině vhodných případů (na škále 3,38): 
• Přechodu do mateřského jazyka v případě neznalosti slova apod. využívá asi 36 % 

studentů.  
• Obdržení pomoci od někoho jiného v případě, kdy student nezná správný výraz, 

nevyužívá 21 % studentů; 46 % studentů si o pomoc říká přinejmenším často, když 
je potřeba.  

• Mimiky a gestikulace jako pomocníků v konverzaci při neznalosti slovíček nevy-
užívá asi 20 % studentů, 52 % (305) tak činí často či vždy.  

• V určitých situacích se konverzaci vyhýbá 30 % studentů, někdy se jí vyhýbá 31 %. 
38 % studentů uvedlo, že se jí nevyhýbá.  

• Svůj projev směřuje k tématům, ke kterým zná slovíčka, téměř 50 % studentů. 20 % 
si tímto způsobem nepomáhá v plynulosti či vůbec možnosti konverzace.  

• Převážná část (73 %) studentů si vlastní cizojazyčný projev přizpůsobuje svým 
znalostem, nikdy či obvykle tak nečiní jen necelých 9 % studentů. Tato strategie je 
nejvíce používanou strategií ze všech zkoumaných – průměrně je používána často, 
resp. obvykle. 

• Tvorbou neologismů při neznalosti, zapomenutí slovíčka apod. si přinejmenším často 
pomáhá asi 50 % studentů. 22 % uvedlo, že tuto strategii nepoužívá.  

• Opisu slova nebo synonyma při konverzaci používá přinejmenším často 60 % 
studentů. Této strategie v případě neznalosti slova nevyužívá 11 % studentů. Jedná 
se také o jednu z nejvíce používaných strategií učení v našem šetření. 

 
 
5.4.5 Používání metakognitivních strategií 
 

Deskriptivní výsledky metakognitivních strategií jsou k dispozici v příloze č. 4. 
Následující grafy č. 14 a 15 ukazují míru používání podskupin a jednotlivých metakog-
nitivních strategií. 
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Graf č. 14: Používání skupin metakognitivních strategií 
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Graf č. 15: Používání metakognitivních strategií 
 

1. Zaměření učení 

Zjišťované kategorie strategií: 
• Vytvoření si přehledu a propojení s již známým materiálem M1 (prům. 2,61), 
• zaměření pozornosti (řízená a selektivní pozornost) M2 (prům. 2,87), M3 (prům. 

2,52), 
• odklad mluvené produkce a zaměření na poslech M4 (prům. 3,14). 
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Tato skupina strategií je studenty průměrně používána jen někdy, občas (2,88 na 
škále): 
• Nové se známým nepropojuje a přehled o učivu si nedělá 48 % studentů, naopak 26 % 

tuto strategii často používá.  
• Na učivo se soustřeďuje a nesouvisející v té chvíli pouští z hlavy 29 % dotázaných, 

nečiní tak 35 % dotázaných.  
• 49 % studentů se nerozhoduje předem, na co se při učení zaměří.  
• Počáteční vlastní verbální produkci v CJ odkládalo 40 % studentů, 28 % tak na 

počátcích svého učení CJ nečinilo nikdy či obvykle ne, 7 % (43) respondentů uvedlo, 
že neví či nedovede posoudit, zda produkci odkládalo. Jedná se o třetí nejvíce po-
užívanou strategii z metakognitivních strategií. 

2. Příprava a plánování učení 

Zjišťované kategorie strategií: 
• Poznávání, jak probíhá učení jazyku M5 (prům. 2,5), 
• organizování a uspořádávání učení M6 (prům.2,1), M7 (prům. 1,95), M8 (prům. 

2,92), M9 (prům. 3,10), 
• stanovení cílů a dílčích úkolů (krátkodobé a dlouhodobé) M10 (prům. 2,42), M11 

(prům. 1,81), 
• identifikace účelu úkolu (účelově cílený poslech, čtení, psaní, mluvení) M12 (prům. 

2,93), 
• plánování a příprava na anticipovaný jazykový úkol či situaci M13 (prům. 3,13), 
• vyhledávání příležitostí k používání jazyka M14 (prům. 2,98), M15 (prům. 2,4). 

Tato skupina strategií je neméně používána z metakognitivních strategií (prům. 
2,57 na škále), tj. občas až někdy používána: 
• O to, jak se lépe učit, se nezajímá 52 % studentů; často, obvykle či vždy se o to 

zajímá 21 % dotázaných. 
• Program s dostatkem času na učení CJ si neplánuje 67 % studentů, někdy tak činí 

22 %, přinejmenším často 10 % studentů. 
• Studijní plán si sestavuje a nejen těsně před zkouškou apod. se učí jen 8 % studentů, 

celých 74 % tak nečiní. 
• Učební prostředí si neoptimalizuje 40 % dotázaných, někdy tak činí 20 %, často 27 %, 

vždy 13 % studentů.  
• Sešit na CJ, kam se píší důležité jazykové informace (slovíčka, úkoly, nová látka), 

si nevede 36 % studentů, 43 % jej používá přinejmenším často.  
• Dlouhodobé cíle v učení CJ si nestanovuje 57 % studentů.  
• 77 % studentů si neplánuje, co splní v CJ v krátkodobém (každý den, víkend) až 

střednědobém horizontu (každý týden) a případně nekontroluje plnění toho, co si 
předsevzali. Často tak činí pouze 7 % dotázaných. Tato strategie je nejméně pou-
žívanou metakognitivní strategií. 

• Účel jazykové činnosti a co má dělat jasně nerozpozná 32 % studentů, 36 % jen někdy, 
zbytek jej rozpozná; necelá 3 % (16) neví, či to nedovede posoudit.  
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• Budoucí situace anticipuje a připravuje se na ně 40 % studentů, 32 % jen někdy, 
26 % ne.  

• Co nejvíce příležitostí k procvičování CJ nevyhledává 33 % studentů, 31 % tak činí 
přinejmenším často. 

• Aktivně vyhledává osoby, se kterými by bylo možné CJ mluvit jen 17 % studentů, 
56 % osoby ke konverzaci v CJ nevyhledává.  

3. Evaluace učení 

Zjišťované kategorie strategií: 
• Sebepozorování M16 (prům. 3,15), M17 (prům. 3,44), 
• sebehodnocení M18 (prům. 2,67). 

Tato skupina strategií je nejvíce používanou ze tří podskupin metakognitiv-
ních strategií, studenti tyto strategie průměrně používají však jen někdy, asi v polovině 
vhodných případů (3,09 na škále): 
• Chyb v CJ si všímá a jejich příčinu zjišťuje 40 % studentů, nikdy či obvykle tak 

nečiní 28 % studentů.  
• Ze svých chyb týkajících se CJ se učí 52 % dotázaných, 17 % nikoli.  
• Celkový učiněný pokrok v CJ evaluuje 25 % studentů, 29 % jen někdy, 44 % nikoli, 

necelá 2 % (10) neví či to nedovedou posoudit.  
 
 
5.4.6 Používání afektivních strategií 
 

Deskriptivní výsledky afektivních strategií jsou k dispozici v příloze č. 4. Násle-
dující grafy č. 16 a 17 ukazují míru používání podskupin a jednotlivých afektivních 
strategií.  
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Graf č. 16: Používání skupin afektivních strategií 
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Frekvence používání afektivních strategií
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Graf č. 17: Používání afektivních strategií 
 

1. Snižování úzkosti 

Zjišťované kategorie strategií: 
• Používání progresivní relaxace, hloubkového dýchání nebo meditace; relaxace 

hudbou; relaxace pomocí smíchu A1 (prům. 1,27). 

Tato podskupina afektivních strategií je nevíce používaná z afektivních strategií 
(2,69 na škále), celkově je používána občas až někdy: 
• 47 % nerelaxuje, pokud pociťuje stres z učení či používání CJ. 3,5 % (21) respon-

dentů uvedlo, že to nedovede posoudit.  

2. Sebepovzbuzování 

Zjišťované kategorie strategií: 
• Tvorba pozitivních výroků A2 (prům. 2,39), 
• rozumné přijetí rizika A3 (prům. 2,70), 
• odměňování sebe sama A4 (prům. 2,09). 

Tato skupina strategií je průměrně používaná jen zřídka (2,39 na škále): 
• Sebepovzbuzující výroky si pro podporu svého učení vytváří přinejmenším často 

jen 18 % studentů, 55 % uvedlo, že si je nevytváří. 
• 42 % studentů si nedodává odvahy k přiměřenému riskování v CJ (např. odhado-

vání významu slov, i když je neznají), 24 % tak činí přinejmenším často; 2,5 % (15) 
studentů uvedlo, že danou skutečnost nedovedou posoudit. Jedná se o nejvíce po-
užívanou strategii z afektivních. 

• Sebeodměňování za dobré výsledky nevyužívá 67 % studentů.  
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3. Práce s emocemi 

Zjišťované kategorie strategií: 
• Naslouchání svému tělu A5 (prům. 2,22), 
• používání kontrolního seznamu pro emoce, postoje, motivaci A6 (prům. 1,82), 
• psaní deníku o učení jazyku A7 (prům. 1,27), 
• prodiskutování pocitů týkajících se CJ a jeho učení s někým jiným A8 (prům. 1,89). 

Tato skupina afektivních strategií je nejméně používaná (1,8 na škále) ze tří sku-
pin afektivních strategií, jedná se také o druhou nejméně používanou podskupinu ze 
všech zkoumaných skupin strategií. Tato skupina je v podstatě nepoužívaná: 
• Pozornost příznakům stresu a jejich odstranění či předcházení nevěnuje 62 % 

studentů; necelá 2 % (10) studentů uvedla, že to nedovede posoudit.  
• Pocity týkající se učení CJ si nezaznamenává a nezlepšuje je tak 75 % studen-

tů; necelá 2 % (10) studentů uvedla, že to nedovede posoudit.  
• Deník o učení CJ si nevede 91 % studentů. Tato strategie je nejméně používaná 

ze všech zkoumaných strategií, včetně afektivních. 
• Své pocity týkající se CJ neprobírá s někým jiným 74 % studentů.  
 
 
5.4.7 Používání sociálních strategií 
  

Deskriptivní výsledky sociálních strategií jsou k dispozici v příloze č. 4. Násle-
dující grafy č. 18 a 19 ukazují míru používání podskupin a jednotlivých sociálních stra-
tegií.  
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Graf č. 18: Používání skupin sociálních strategií 
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Graf č. 19: Používání sociálních strategií 
 

1. Dotazování 

Zjišťované kategorie strategií: 
• Požádání o vysvětlení nebo verifikaci S1 (prům. 3,66), S2 (prům. 3,02), 
• požádání o opravování S3 (prům. 2,72). 

Tato skupina strategií je nejvíce používána ze zkoumaných tří skupin sociálních 
strategií (3,13 na škále), nicméně stále se nejedná o časté používání, ale spíše jen ob-
časné: 
• Žádání o zpomalení, vysvětlení apod. v případě neporozumění využívá 61 % 

studentů, 22 % jen někdy, této strategie nevyužívá 16 % studentů. Tato strategie je 
nejvíce používaná strategie ze skupiny nepřímých strategií. 

• Žádání jiných o potvrzení správnost porozumění či vlastní produkce nevyužívá 31 % 
studentů. 34 % žádá o potvrzení někdy, 35 % přinejmenším často. 

• Žádání jiných o opravování nevyužívá 44 % studentů, 30 % jen někdy, 26 % přine-
jmenším často.  

2. Spolupráce 

Zjišťované kategorie strategií: 
• Spolupráce s vrstevníky S4 (prům. 2,57), S5 (prům. 1,92), 
• spolupráce se zdatnými mluvčími cizího jazyka S6 (prům. 1,93), S7 (prům. 2,46). 

Tato skupina je nejméně používána ze tří zkoumaných skupin sociálních stra-
tegií (2,22 na škále), v podstatě lze spíše říci, že není obvykle používána: 
• Při učení nespolupracuje se spolužáky 47 % studentů.  
• Kamaráda na konverzaci, učení či dopisování nemá 74 % studentů. Jedná se o nej-

méně používanou sociální strategii. 
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• Rodilé mluvčí o pomoc s jazykem nežádá 74 % studentů. 15 % jen někdy, když 
může; 10 % tuto strategii využívá přinejmenším často. 

• Se zdatnými mluvčími CJ spolupracuje, žádá je o pomoc apod. 23 % studentů při-
nejmenším často, 23 % někdy, 54 % tuto strategii nevyužívá.  

3. Empatie 

Zjišťované kategorie strategií: 
• Rozvíjení kulturního porozumění S8 (prům. 2,67), 
• uvědomování si myšlenek a pocitů druhých S9 (prům. 2,56). 

Tato skupina strategií je průměrně používána jen někdy (2,62 na škále): 
• S kulturou cizí země se neseznamuje a kulturní porozumění nerozvíjí 45 % stu-

dentů, 28 % někdy, 26 % přinejmenším často.  
• Pozornost pocitům a myšlení lidí, se kterými komunikuje, nevěnuje 49 % stu-

dentů; necelá 2 % (10) studentů uvedla, že to nedovede posoudit.  
 

 

5.4.8 Používání jednotlivých strategií  
  

Mezi v podstatě nepoužívané (do prům. 2 na škále – obvykle nepoužívané, nepou-
žívané) strategie patří z paměťových strategií učení se slovíček a snaha si je zapamato-
vat kombinací zvukových a vizuálních představ (P8), pomocí rýmů, podobné fonetické 
formy (P9), pojmových map (P7), učením (P15) s mechanickými pomůckami (pexeso, 
kartotéka apod.) či prostřednictvím fyzické aktivity, ztvárnění slovíčka (P14). Z kogni-
tivních strategií je nepoužívána jedna ze strategií procvičování CJ v přirozeném kon-
textu – chození na mimoškolní akce (KG11), kde se daný CJ používá (film, koncert, 
divadlo, čtení, párty atd.). Z kompenzačních strategií se žádná nedostala pod kritickou 
hranici používání 2 na škále. Z metakognitivních strategií nejsou používány strategie 
plánování učení, nejen učení na poslední chvíli před zkouškou (M7) a stanovování krát-
kodobých cílů v učení CJ (M11). Z afektivních nejsou používány strategie registrace 
emocí, postojů apod. jako vedení si deníku o učení CJ (A7) – to je nejméně používaná 
strategie ze všech; sledování a zlepšování pocitů apod. pomocí záznamového archu 
(A6), diskuse pocitů, postojů apod. s někým jiným (A8). Ze sociálních strategií nejsou 
používány strategie žádání rodilých mluvčí o pomoc s jazykem (S6) a kamarád na do-
pisování, konverzaci (S5).  

V mnoha případech se jedná o specifické strategie, jejichž používání může být 
ztíženo podmínkami učení, kterými žáci disponují (mimoškolní akce, dostupnost rodi-
lých mluvčích apod.), mnohé se mohou jevit žákům jako okrajové (kamarád na konver-
zaci, deník) a/nebo naprosto nadbytečné (záznam pocitů, diskuse pocitů, postojů s někým), 
zejména, pokud nemají s učením problémy závažného charakteru či si je alespoň neu-
vědomují nebo není zvykem je v našem sociokulturním kontextu určité problémy řešit.  

Některé nepoužívané strategie jsou však klíčové (plánování, stanovování cílů)  
a obecně platné i v jiných oblastech učení a práce a patří mezi základní dovednosti.  
U paměťových strategií, zdá se, žáci ani celé spektrum užitečných mnemotechnik pro 
učení CJ neznají, tudíž nelze hovořit o problému přechodu z fáze znalostní („vím o tom, 
znám to“) do fáze konativní („umím to použít“). 
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Mezi nejvíce používané strategie (nad 3,5 na škále – tj. půl napůl až často pou-
žívané) patří čtyři kompenzační, čtyři kognitivní a jedna sociální strategie. Z kognitiv-
ních strategií se jedná o opakované říkání si, psaní výrazu (KG1), používání frází za 
účelem zvýšení svých vyjadřovacích schopností (KG6), používání referenčních materi-
álů (KG16) a snaha rozumět i bez doslovného překládání (KG21). Z kompenzačních 
strategií se jedná o přizpůsobování vlastního projevu svým znalostem (K8), používání 
lingvistických (K1) a nelingvistických (K2) vodítek pro odhadnutí významu sdělení  
a používání opisu a synonym (K10). Ze sociálních strategií je používána strategie žádání 
o vysvětlení, zpomalení apod. v případě neporozumění (S1). 

Pozitivně lze hodnotit, že se zároveň objevuje používání strategie založené na 
snaze rozumět i bez doslovného překládání a uvedené strategie kompenzující neznalost, 
neporozumění apod. a používání referenčních materiálů. Samo používání slovníků apod. 
by totiž nemělo být hodnoceno jednoznačně pozitivně, protože je pozitivní jen za spl-
nění dalších podmínek. Používání slovníků nemá brzdit CJ sdělení či postačující poro-
zumění tomuto sdělení.  

Souhrnně lze říci, že žáci více používají strategie „pracující“ přímo na cizím 
jazyku a méně strategie týkající se jazyka méně bezprostředně. Většina zde uvede-
ných strategií vykazuje určitý kompenzační charakter znalostí apod., které na dané úrovni 
rozvoje CJ kompetence žák ještě nemá nebo nemůže mít, či kompenzaci případných 
neznalostí. Ukazuje se, že žáci nad svých učením „přemýšlejí“ specifickým směrem  
a jsou pro ně pravděpodobně důležité jen některé z nabízených strategií učení v klasifikaci.  

 
 

5.5 Výsledky: Analýza efektivity strategií  
 

Následující kapitola odpovídá na třetí okruh výzkumných otázek, které se ptají, 
zda lze efektivitu strategií učení empiricky doložit, neboť ne všechny strategie v klasi-
fikaci byly získány na základě empirických výzkumů užitečných strategií učení. Některé 
vzešly pouze z výzkumu způsobu učení CJ a byly popsány jako žáky používané postupy. 
Nicméně v procesu učení je pro nás z pedagogického hlediska důležité vědět, které 
strategie jsou efektivní a které nikoli, případně u kterých strategií není jejich efektivita 
doložena. 

Efektivita strategií byla zjišťována na základě dat získaných o strategiích učení 
z inventáře a z dat z obecného dotazníku (popsáno dříve), a to ve vztahu k: 
a) Celkové (dlouhodobé) efektivitě učení CJ definované velmi zúženě jako co nejlepší 

znalost preferovaného CJ za co nejkratší dobu, 
b) známce z preferovaného jazyka na posledním vysvědčení chápané jako vyjádření 

krátkodobé a střednědobé efektivity učení (strategií), 
c) úrovni znalosti preferovaného CJ (sebeposouzení na škále) ve srovnání s rodilými 

mluvčími, 
d) míře rozvoje cizojazyčných dovedností čtení, psaní, mluvení, porozumění slyše-

nému v preferovaném jazyce. 
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Cílem analýz efektivity strategií je zjistit, jak se jednotlivé strategie a podskupiny 
strategií (paměťové, kognitivní, kompenzační, metakognitivní, afektivní, sociální) liší 
ve své efektivitě, tj. v tom, jak přispívají k učení a případně používání CJ v procesu jeho 
osvojování a především v procesu jeho učení; a zda je lze podle zvolených kritérií vů-
bec označit za empiricky efektivní. Dále bude zjišťováno, zda se objevují jiné efektivní 
strategie u známky (tj. vedoucí k dobré známce z jazyka), jiné u celkové efektivity učení, 
u rozvoje CJ dovedností a znalosti CJ. Záměrem je rozlišit krátkodobou, formální, úče-
lovou efektivitu (známka) strategie od dlouhodobé efektivity v kontextu celoživotního 
učení (celková efektivita dosavadního učení CJ) a nepřímo ověřit teoretickou efektivitu 
vybraných strategií (klasifikace strategií) empirickým srovnáním jejich skutečné efektivity 
vůči známce (střednědobá či krátkodobá zjednodušeně definovaná efektivita) a celkové 
efektivitě učení.  

Zde prezentovaná pojetí efektivity jsou samozřejmě velmi omezená a zúžená. 
V praxi zahrnuje efektivita více proměnných a implikuje širší pojetí než zde definované. 
Nicméně, aby bylo možné tento koncept efektivity uchopit a zkoumat, bylo nezbytné 
redukovat počet indikátorů tvořících danou proměnnou (efektivitu) a maximálně zpře-
hlednit a zjednodušit její pojetí a operacionalizaci. Jelikož efektivita učení má zásadní 
význam pro pedagogickou praxi a je jedním z hlavních cílů pedagogického působení  
a výuky CJ, pokusíme se ji analyzovat i za takto omezených podmínek, tj. zúženě defi-
novanou a na základě introspektivních dat získávaných ex post facto. 

Operacionalizace základních proměnných 

Respondenti byli dotazováni na známku na posledním vysvědčení, a to z jazyka, 
který uvedli jako preferovaný. Známka je zde chápána jako velmi zjednodušený uka-
zatel efektivity učení v krátkodobém a střednědobém horizontu, jako externí hod-
nocení kvality dosažených výsledků učení. 

Celková, resp. dlouhodobá efektivita učení byla zjednodušeně pro účely vý-
zkumu definována jako poměr doby učení a dosažené úrovně znalosti preferovaného 
CJ ve srovnání s imaginárními rodilými mluvčími. Úroveň byla odhadnuta na základě 
sebeposouzení na škále. Jedná se tedy o značně subjektivizované hodnocení odrážející 
v sobě kritéria výkonu ze strany studenta, jeho sebevědomí, realističnost a schopnost 
odhadu atp. Ve zjednodušeném modelu operacionalizace efektivity se také nepřepokládá, 
že by se vyskytly v době učení CJ větší časové proluky, neboť studenti se CJ učí na škole 
v nepřetržité školní docházce. 

Vzhledem k často diskutované problematičnosti výpovědní hodnoty známky jsou 
analýzy zaměřeny na zjištění, zda (a případně jaká) existuje souvislost mezi používá-
ním určitých strategií a dlouhodobou (celkovou) efektivitou učení definovanou jako: 

   
Ke ........... koeficient efektivity 
z .............. znalost preferovaného jazyka, sebehodnocení na škále 
d .............. doba učení se preferovanému jazyku

 

d

z
Ke

−= 5

 
Konstanta 5 je ve vzorci z technických důvodů výpočtu koeficientu, jelikož zna-

lost CJ byla posuzována na škále od 1 – 4, přičemž 1 bylo nejlepší. 
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Efektivita byla vymezena jako: Čím kratší doba učení cizímu jazyku a čím 
lepší celková znalost jazyka, tím lepší efektivita učení. Pomocí korelace pro neparamet-
rická data (Spearmanův koeficient korelace) se zjišťovalo, na jakých strategiích takto 
definovaná efektivita závisí, resp. s jakými strategiemi bude vzájemná souvislost pro-
kázána. 

Jazyková kompetence studentů byla zjišťována prostřednictvím subjektivního 
odhadnutí dosažené úrovně studentem, tj. srovnáním vlastních znalostí s imaginárním 
rodilým mluvčím na škále od 1 (výborné), 2 (dobrá), 3 (ucházející), po 4 (slabá znalost). 
Doba učení CJ je vyjádřena v letech.  

Ke zjišťování efektivity strategií byl pro korelační analýzy použit uvedený koe-
ficient efektivity (vzájemný poměr dvou základních proměnných – sebehodnocení zna-
losti a celkové doby učení CJ v letech) a míra používání jednotlivých strategií studenty. 

Základní deskripce ukazatelů efektivity 

V případě abstraktního, teoretického koeficientu efektivity bylo platných případů 
591. Co se týče jeho rozložení ve zkoumaném vzorku minimální hodnota byla 0,08. 
Maximální 3, a to v extrémním případě u jednoho studenta s velkým odstupem od 
ostatních. Očekávané teoretické normální rozložení má mělo i proto jiné rozložení než 
empirická data. Průměr byl 0,36, směrodatná odchylka 0,22. Efektivita učení 91 % stu-
dentů se nacházela v intervalu od <0,1;0,6>. Výsledky jsou velmi podobné jako v jednom 
z předchozích výzkumů efektivity vybraných nepřímých strategií učení u studentů 
gymnázia (viz Vlčková 2004). 

Efektivita učení pozitivně, ale slabě koreluje (Spearmanův koeficient korelace) 
se známkou (R = -0,18); významně se znalostí jazyka (R = -0,53), což je dáno způsobem 
výpočtu efektivity; a s rozvojem jednotlivých jazykových dovedností: mluvení (R = -0,33), 
čtení (R = -0,22), psaní (R = -0,2), poslech (R = -0,28). Pozitivně koreluje s mírou po-
užívání strategií učení, konkrétně s používáním kognitivních strategií (R = 0,16), me-
takognitivních (R = 0,14), sociálních (R = 0,18). Souvisí také s počtem jazyků, které 
se žáci učí (R = 0,1): Čím více jazyků se žák učí, tím vyšší je jeho efektivita učení pre-
ferovanému jazyku. Efektivita také pozitivně souvisí s počtem uváděných motivátorů 
k učení preferovaného CJ (R = 0,17). T-testy pro nezávislé vzorky dle skupin ukazují, 
že některé z motivátorů souvisí s efektivitou učení pozitivně (zájem o CJ, baví mě, zájem 
o kulturu CJ, partnerská škola v zahraničí, dobrý učitel), tj. pokud žáci uvádí tyto moti-
vátory, vykazují vyšší efektivitu učení než jejich spolužáci, které daný faktor pro učení 
CJ nemotivuje. Některé motivátory ovšem souvisí s efektivitou negativně (uspět, být 
lepší, tlak rodičů, maturita, absolvovat). Žáci, kteří uvádí tyto motivátory, mají nižší 
efektivitu učení preferovaného CJ než jejich spolužáci, kteří daný motivátor neuvádějí. 
Souvislosti se neprokázaly u incentiv a motivátorů jako jsou kariéra, cestování, přátelé. 
Detailní výsledky t-testů jsou k dispozici u autorky. 

Efektivita pozitivně souvisí s tím, že učitel procvičuje s žáky vhodné strategie 
učení (R = 0,09); s tvrzením žáka, že se učí efektivně (R = 0,26) a že se umí učit  
(R = 0,19) a tvrzením, že má talent obecně na cizí jazyky (R = 0,24) či na preferovaný 
CJ (R = 0,31). Zdá se tedy, že můžeme konstatovat, že tvrzení žáků o vlastní efektivitě 
učení a dovednosti se učit jsou do jisté míry doložena jinými jejich výpověďmi (sebe-
posouzení znalosti). Za pozitivní výsledek (z hlediska triangulace dat, která byla mimo 
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jiné cílem distribuce daných položek do dotazníku) lze považovat zjištění, že u žáků, 
kteří se učí efektivně podle statistických analýz a teoretického koeficientu efektivity, 
souhlasí toto zjištění s jejich vlastním názorem, že se učí efektivně a naopak – u žáků, 
kteří svou efektivitu hodnotí nízko, je i teoretický koeficient efektivity nízký. 

Co se týče vlivu učitele na efektivitu učení, neprokázaly se souvislosti mezi tím, 
zda učitel říká, jak se CJ učit, a efektivitou učení. Naopak pozitivní korelace se ukazují 
v případě, kdy to učitel studentům nejen říká, ale zároveň to s nimi i přímo procvičuje. 

T-testy pro nezávislé soubory také ukazují, že rozdíly v efektivitě nelze prokázat 
mezi pohlavími (p = 0,16, průměr dívky 0,37, průměr hoši 0,35). 

Znalost preferovaného jazyka jako jeden ze zkoumaných indikátorů efektivity 
strategií pozitivně koreluje s rozvojem jednotlivých jazykových dovedností (mluvení  
R = 0,65; čtení R = 0,53; psaní R = 0,41; poslech R = 0,56), pozitivně také koreluje 
s efektivitou učení. Čím lepší efektivita, tím lepší uváděná znalost preferovaného ja-
zyka a naopak (R = -0,53). Znalost preferovaného jazyka pozitivně koreluje s použí-
váním strategií učení obecně (R = -0,09), konkrétně pak kognitivních strategií (R = -0,20), 
metakognitivních (R = -0,12), sociálních strategií (R = -0,15): Čím lepší znalost jazyka 
(nižší hodnocení), tím vyšší míra používání daných strategií. Znalost preferovaného 
jazyka „negativně“ koreluje s používáním kompenzačních strategií (R = 0,1): Čím lepší 
znalost jazyka (nižší hodnocení), tím nižší míra používání kompenzačních strategií, 
resp. čím nižší znalost CJ žák má, tím více používá kompenzačních strategií učení. 
Kompenzační strategie jsou nejpoužívanější skupinou strategií a zdá se, že se vážou při 
učení a používání CJ převážně na oblast kompenzace nedostatků a neznalostí u žáků 
na nižších úrovních jazykové zdatnosti. 

Známka pozitivně koreluje jak se studentovým odhadem znalostí preferovaného 
jazyka (R = 0,25), tak se sebeposouzením úrovně jednotlivých jazykových dovedností 
(mluvení: R = 0,18, čtení: R = 0,2; psaní: R = 0,24; poslech R = 0,19) a se srovnáním 
své úspěšnosti v CJ se spolužáky (R = 0,53). Interpretace však není jednoznačná, buďto 
mohou být žáci a učitel v otázkách hodnocení v souladu nebo učitelovo hodnocení může 
mít vliv na sebehodnocení žáka. Jistě se však nabízí i jiné alternativní interpretace, včetně 
kombinace obojího zmíněného.  

Známka také pozitivně koreluje s efektivitou učení CJ (R = -0,18). Čím lepší 
(nižší) známka, tím vyšší koeficient efektivity a naopak. Tím se možná poněkud vyvrací 
výzkumný předpoklad, že známka (krátkodobá, cílená efektivita, učení „pro učitele“)  
a efektivita učení celková (celoživotní učení, autoregulace, sebemotivace, odpovědnost 
za své učení) se budou značně odlišovat a efektivní strategie k nim vedoucí, že budou 
různé. Zda tomu tak je či nikoli, se dozvíme dále. Prozatím se v našem případě zdá, že 
známka nepřímo vypovídá i o kvalitě (efektivitě) učení, což by bylo velmi pozitivní 
vzhledem k celoživotnímu učení. 
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5.5.1 Efektivita strategií vzhledem k efektivitě učení jazyku 
 

Hypotézu efektivity strategií vzhledem k celkové efektivitě učení můžeme při-
jmout. Ukazuje se, že čím více studenti používají strategie učení jako celek, tím vyšší 
je také jejich celková, dlouhodobá efektivita učení4. Konkrétně to platí u kognitiv-
ních strategií (R = 0,16, p = 0,00), metakognitivních (R = 0,14; p = 0,00) a sociálních 
strategií (R = 0,18; p = 0,00), síla vztahu je však velmi malá, nicméně vzhledem k počtu 
platných případů odpovídající a ještě akceptovatelná. Jak ukazuje tabulka níže, efekti-
vita nebyla prokazatelná u skupin strategií paměťových, kompenzačních a afektivních. 
Veškeré další tabulky jsou z důvodu omezeného rozsahu práce k dispozici u autorky práce. 

Dvojice proměnných 

Spearmanovy korelace 
Chybějící data vynechána párově 
Tučně označené korelace jsou významné na hl. p<0,0500 

N platných Spearman R t(N-2) úroveň p 

prům P & efektivita 542 0,03 0,78 0,44 

prům KG & efektivita 526 0,16 3,83 0,00 

prům K & efektivita 556 -0,01 -0,28 0,78 

prům M & efektivita 506 0,14 3,27 0,00 

prům A & efektivita 534 0,07 1,66 0,10 

prům S & efektivita 556 0,18 4,21 0,00 

prům strategie & efektivita 437 0,15 3,13 0,00 

Tabulka č. 6 Spearmanovy korelace efektivity strategií 
 

Efektivita paměťových strategií 

Z 15 paměťových strategií vykazují souvislost s efektivitou učení CJ tři strategie, 
ze čtyř podskupin paměťových strategií se tyto efektivní strategie nachází pouze ve 
dvou z nich. Nejvýznamnější je podskupina strategií založená na propojování a vytvá-
ření mentálních spojů (P1, P2).  

Propojování 
• Seskupování podobných slovíček při učení (P1: R = 0,11; p = 0,01), 
• propojování nového se známým (P2: R = 0,11; p = 0,01). 
Správné opakování  
• Vracení se k věcem, které se student učil mnohem dříve, aby si osvěžil/a paměť 

(P12: R = 0,12; p = 0,00). 

                                                 
4  Přímá úměra však může platit i opačně: Čím vyšší je efektivita učení žáka, tím více používá strategie 

učení. 



 123

Efektivita kognitivních strategií 

Z 25 kognitivních strategií koreluje (a to pozitivně) s efektivitou 10. Ze čtyř hlavních 
podskupin má největší vliv procvičování, a to především procvičování v přirozeném 
kontextu. 

Procvičování 
• Napodobování rodilých mluvčích (KG3: R = 0,09; p =0,03), 
• procvičování fonetického a grafického systému jazyka (KG4: R = 0,11; p = 0,01; 

KG5: R = 0,08; p = 0,04), 
• kombinování jazykových struktur (KG7: R = 0,15; p = 0,00), 
• procvičování v přirozeném kontextu: Iniciace CJ konverzace (KG8: R = 0,13;  

p = 0,00), myšlení v CJ (KG10: R= 0,09; p = 0,03), účast na mimoškolních CJ akcích 
(KG11: R = 0,12; p = 0,01), čtení pro zábavu v CJ (KG12: R = 0,12; p = 0,00), při-
rozené psaní v CJ (KG13: R = 0,2; p = 0,00). 

Analytické, logické usuzování, překládání 
• Snaha porozumět bez doslovného překládání (KG21: R= 0,12; p = 0,00). 

Efektivita kompenzačních strategií 

Z 10 kompenzačních strategií statisticky významně souvisí s efektivitou učení 
CJ dvě strategie, pouze jedna z nich (ze skupiny strategií založených na odhadování) 
však pozitivně: 
• Odhadování významu na základě jazykových znalostí (K1: R = 0,12; p = 0,003). 

Druhá (ze skupiny strategií sloužících k překonání omezení v CJ produkci) sou-
visí s efektivitou v negativním slova smyslu. Studenti, kteří tuto strategii používají, vy-
kazují nižší efektivitu učení než jejich kolegové, kteří tuto strategii používají méně či ji 
nepoužívají: 
• Pokud si student nemůže při konverzaci vzpomenout na určitý výraz, požádá druhého, 

aby mu ho řekl (K4: R = - 0,1; p = 0,02). 

Efektivita metakognitivních strategií 

Jako efektivní se vzhledem k celkové efektivitě učení ukazují následující strategie. 
Čím více je žáci používají, tím vyššího koeficientu efektivity dosahovali: 

Příprava a plánování učení 
• Zájem o to, jak se učit (M5: R = 0,11; p = 0,01), 
• studijní plán pro soustavné učení (M7: R = 0,11; p = 0,01), 
• stanovování dlouhodobých cílů (M10: R = 0,12; p = 0,00), 
• denní, týdenní plán (M11: R = 0,12; p = 0,00), 
• rozpoznání účelu určité aktivity a toho, co je třeba udělat (M12: R = 0,1; p = 0,02), 
• anticipace očekávaných situací (M13: R = 0,08; p = 0,05), 
• vyhledávání příležitostí k procvičování (M14: R = 0,17; p = 0,00), 
• vyhledávání osob k procvičování (M15: R = 0,15; p = 0,00). 
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Evaluace (všechny strategie) 
• Všímání si vlastních chyb, zjišťování jejich příčiny (M16: R = 0,14; p = 0,00), 
• učení se z vlastních chyb (M17: R = 0,13; p = 0,00), 
• autoevaluace pokroku v učení CJ (M18: R = 0,16; p = 0,00). 

Naopak, čím nižší je žákova efektivita učení, tím větší je pravděpodobnost, že 
silně využíval strategie počátečního odkladu mluvené produkce a naopak (M4: R = -0,09;  
p = 0,05). Co se týče dalších strategií z podskupiny zaměření učení, žádné jiné nevyka-
zovaly korelace s efektivitou učení. 

Efektivita afektivních strategií 

U afektivních strategií byla efektivita doložena jen u dvou strategií, a to u strategie: 
• Vytváření sebepovzbuzujících tvrzení (A2: R = 0,12; p = 0,01), 
• rozumné přijímání rizika při učení a používání CJ (A3: R = 0,11; p = 0,01). 

Efektivita sociálních strategií 

Ze sociálních strategií se jako efektivní ukazují strategie: 

Dotazování 
• Žádání mluvčího o zpomalení, zopakování v případě neporozumění (S1: R = 0,1;  

p = 0,02). 
Spolupráce 
• Kamarád na konverzaci, dopisování (S5: R = 0,16; p = 0,00), 
• žádání rodilých mluvčích o pomoc s jazykem (S6: R = 0,13; p = 0,00), 
• spolupráce se zdatnými a rodilými mluvčími (S7: R = 0,11; p = 0,01). 
Empatie (všechny strategie) 
• Seznamování se s kulturou země (S8: R = 0,21; p = 0,00), 
• empatie vůči spolukomunikátorům (S9: R = 0,14; p = 0,00). 
 
 
5.5.2 Efektivita strategií vůči známce z jazyka 
 

Efektivita strategií je srovnávána vzhledem ke známce na vysvědčení z prefero-
vaného CJ. Se známkou v pozitivním slova smyslu koreluje jen skupina kognitivních 
strategií (R = -0,18, p = 0,00) a v negativním slova smyslu afektivní strategie (R = 0,16,  
p = 0,00). Žádná jiná skupina strategií se jako celek vzhledem ke známce efektivní ne-
ukazuje. 

Paměťové strategie 

Z paměťových strategií koreluje (negativně) se známkou jen strategie vytváření 
pojmových map (P7: R = 0,09, p = 0,02), nicméně síla vztahu je zanedbatelná. Korelaci 
je pravděpodobně možné interpretovat tak, že žáci, kteří mají určité problémy při učení 
CJ (a tudíž horší známku), si vytváří pojmové mapy, které jim pomáhají logické vztahy 
v učivu identifikovat a naučit se je. Možnou interpretací by také mohlo být, že se jedná 
pouze o náhodnou, falešnou korelaci. Žádné jiné korelace nebyly statisticky významné. 
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Kognitivní strategie 

Z kognitivních strategií se jako efektivní vzhledem ke známce ukazují následující 
strategie: 
• Opakované čtení textu až do fáze porozumění (KG2: R = -0,08, p = 0,04), 
• napodobování rodilých mluvčích v mluvení, psaní aj. (KG3: R = -0,10, p = 0,01), 
• používání frází a ustálených spojení (KG6: R = -0,17, p = 0,00), 
• používání známých obratů a slov v nejrůznějších kombinacích (KG7: R = -0,16,  

p = 0,00), 
• procvičování v přirozeném kontextu: sledování televize, rádia v CJ; iniciování konver-

zace v CJ; snaha myslet v CJ, četba, psaní v CJ: KG8 (R = -0,12, p = 0,00), KG9 
(R = -0,10, p = 0,01), KG10 (R = -0,21, p = 0,00), KG11 (R = -0,17, p = 0,00), 
KG12 (R = -0,20, p = 0,00), KG13 (R = -0,15, p = 0,00), 

• používání dedukce: aplikace a vyhledávání pravidel v CJ: KG17 (R = -0,12, p = 0,01), 
KG18 (R = -0,12, p = 0,01), 

• kontrastní mezijazykové analyzování (KG20: R = -0,12, p = 0,00), 
• snaha porozumět bez doslovného překládání (KG21: R = -0,10, p = 0,02), 
• opatrnost při mezijazykovém transferu (KG22: R = -0,11, p = 0,01). 

Síla vztahu se pohybuje kolem -0,1 až -0,2, je tedy spíše slabá. Nejvýraznější 
z daných vztahů je skupina procvičování v přirozeném kontextu, především opět kore-
lace se strategií KG10 – snaha myslet v CJ (R = -0,21, p = 0,00). 

Kompenzační strategie 

Z kompenzačních strategií se ukazuje jako efektivní jen strategie odhadování 
významu pomocí jazykových znalostí (K1: R = -0,16, p = 0,00) a používání slovního 
opisu, když žák neví, jak něco říct (K10: R = -0,11, p = 0,01). Síla vztahu je spíše slabá. 

Strategie K3 – přechod do mateřského jazyka, když neví, jak něco říct (R = 0,15,  
p = 0,00) a K4 – pokud si žák nemůže vzpomenout, požádá druhého, aby mu to řekl (R = 
0,10, p = 0,01) korelují se známkou v negativním slova smyslu. Čím horší má žák známku 
z preferovaného CJ, tím více těchto strategií využívá oproti svým kolegům s lepšími znám-
kami. Zdá se, že to ukazuje na důležitost znalostí a na specifika školního zkoušení, kdy 
není možné využívat spolužáků ke kompenzaci svých nedostatků. 

Metakognitivní strategie 

Z metakognitivních strategií korelují (pozitivně) se známkou jen následující stra-
tegie: 
• Stanovování dlouhodobých cílů v učení CJ (M10: R = -0,09, p = 0,03), 
• vyhledávání co nejvíce příležitostí k používání jazyka (M14: R = -0,15, p = 0,00), 
• snaha všímat si vlastních chyb a zjistit jejich příčinu (M16: R = -0,16, p = 0,00), 

učení se z vlastních chyb při používání CJ (M17: R = -0,16, p = 0,00). 

Afektivní strategie 

Z afektivních strategií nekoreluje pozitivně se známkou žádná strategie. Pouze 
tři negativně:  
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• Snaha relaxovat při stresu (A1: R = 0,18, p = 0,00), 
• tvorba sebepovzbuzujících výroků (A2: R = 0,15, p = 0,00),  
• vedení deníku k reflexi učení (A7: R = 0,09, p = 0,04). 

Ukazuje se nepřímá úměra mezi používáním těchto strategií a známkou z prefe-
rovaného CJ. Interpretace: Slabší žáci tyto strategie potřebují a tudíž si jimi pomáhají, 
výborní žáci je pravděpodobně nepotřebují, nemají s učením problémy, tudíž je nepou-
žívají. 

Sociální strategie 

Ze sociálních strategií korelují pozitivně se známkou strategie: 
• Žádání o zpomalení, vysvětlení v případě neporozumění (S1: R = -0,10, p = 0,02), 
• kamarád na konverzaci, dopisování (S5: R = -0,09, p = 0,02), 
• žádání o pomoc rodilé mluvčí (S6: R = -0,14, p = 0,00), 
• seznamování se s kulturou dané země (S8: R = -0,14, p = 0,00). 

Sociální strategie se ve srovnání s afektivními strategiemi neukazují jako základní 
strategie skupiny žáků s horší známkou z CJ, ale naopak jako více používané u žáků 
s lepšími známkami. 

 
 

5.5.3 Efektivita strategií vzhledem k úrovni znalosti cizího jazyka 
 

Strategie učení se vzhledem ke znalosti CJ ukazují efektivní jako celek (R = -0,11), 
konkrétně se to týká kognitivních (R = -0,2), metakognitivních (R = -0,12) a sociálních 
(R = -0,15) strategií. Vztah kompenzačních strategií a úrovně znalosti CJ je opačný  
(R = 0,1). Čím nižší úroveň znalosti CJ, tím více žák používá kompenzační strategie. 
Hladina významnosti je p ≤ 0,05.  

Paměťové strategie 

Z paměťových strategií koreluje pozitivně se známkou jen strategie P9 – zapa-
matovávání si slov pomocí rýmů (R = -0,08). Negativně se známkou souvisí strategie 
P4 – zapamatování si slovíčka představením, nakreslením (R = 0,11); P5 – představením 
si, kde bylo napsáno, kde jsem ho slyšel poprvé (R = 0,1); P11 – nové slovíčko si často 
opakovat (R = 0,11). 

Kognitivní strategie 

Z kognitivních strategií se jako efektivní vzhledem ke znalosti CJ ukazují násle-
dující strategie: 
• Napodobování rodilých mluvčím v mluvení, psaní aj. (KG3: R = -0,13), 
• kontrola a opravování napsaného v CJ (KG4: R = -0,1) 
• používání frází a ustálených spojení (KG6: R = -0,18), 
• používání známých obratů a slov v nejrůznějších kombinacích (KG7: R = -0,19), 
• procvičování v přirozeném kontextu: sledování televize, rádia v CJ; iniciování kon-

verzace v CJ; snaha myslet v CJ, četba, psaní v CJ: KG8 (R = -0,28), KG9 (R = -
0,22), KG10 (R = -0,25), KG11 (R = -0,18), KG12 (R = -0,24), KG13 (R = -0,29), 
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• aplikace obecných pravidel na nové případy (KG17: R = -0,09), 
• snaha porozumět bez doslovného překládání (KG21: R = -0,21), 
• opatrnost při mezijazykovém transferu (KG22: R = -0,17). 

Negativně souvisí se znalostí CJ opakované napsaní, vyslovení výrazu (KG1:  
R = 0,3). Čím menší znalost CJ žáci mají, tím více používají tuto strategii. 

Kompenzační strategie 

Pozitivní korelace se ukazují u strategií odhadování významu pomocí jazyko-
vých znalostí (K1: R = -0,11) a nelingvistických vodítek (K2: R = -0,09) a používání 
slovního opisu, když žák neví, jak něco říct (K10: R = -0,15). 

Pět strategií souvisí se znalostí jazyka negativně: Když žák neví slovo v CJ, řekne 
ho alespoň česky (K3: R = 0,22); požádá druhého, aby dané slovo řekl (K4: R = 0,17); 
vyhýbá se konverzaci na určitá témata z důvodu neznalosti např. slovní zásoby (K6:  
R = 0,18); směřuje vlastní projev k tématům, slovíčkům, která zná (K7: R = 0,13); 
zjednodušuje sdělení, když neví, jak něco říct nebo napsat (K8: R = 0,09). Z hlediska 
interpretace nelze pravděpodobně říci, že by používání těchto strategií vedlo k tomu, že 
žák nepostupuje v rozvoji CJ kompetence a znalosti jazyka na vyšší úrovně. Spíše lze říci, 
že používání těchto strategií je využíváno spíše na nižších úrovních znalosti CJ. Nicméně 
se lze pravděpodobně domnívat, že u velmi pokročilých stádií CJ znalosti může již po-
užívání těchto strategií dalšímu prohlubování znalosti CJ bránit. 

Metakognitivní strategie 

Z metakognitivních strategií korelují (pozitivně) se znalostí CJ strategie: 
• Studijní plán pro soustavné učení (M7: R = -0,12), 
• stanovování dlouhodobých cílů (M10: R = -0,13), 
• rozpoznání účelu určité aktivity a toho, co je třeba udělat (M12: R = -0,15), 
• vyhledávání příležitostí k procvičování (M14: R = -0,24), 
• vyhledávání osob k procvičování (M15: R = -0,19). 
Evaluace (všechny strategie) 
• Všímání si vlastních chyb, zjišťování jejich příčiny (M16: R = -0,12), 
• učení se z vlastních chyb (M17: R = -0,09), 
• autoevaluace pokroku v učení CJ (M18: R = -0,10). 

Afektivní strategie 

Žádné statisticky významné souvislosti nebyly zjištěny. 

Sociální strategie 

Ze sociálních strategií korelují pozitivně se znalostí CJ strategie: 
• Žádání o zpomalení, vysvětlení v případě neporozumění (S1: R = -0,09), 
• kamarád na konverzaci, dopisování (S5: R = -0,19), 
• žádání o pomoc rodilé mluvčí (S6: R = -0,22), 
• seznamování se s kulturou dané země (S8: R = -0,15), 
• rozvoj empatie (S9: R = -0,16). 
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5.5.4 Efektivita strategií z hlediska rozvoje jazykových dovedností 
 

Používání určitých strategií souvisí s rozvojem určité cizojazyčné dovednosti (psaní, 
čtení, poslech, mluvení) nebo vícera dovedností. Souvislosti však nejsou zcela jedno-
značně, jak ukáží výsledky analýz. Všechny zjištěné výsledky (síla vztahu, hladina vý-
znamnosti atd.) jsou k dispozici v tabulkách u autorky, vzhledem k velkému rozsahu 
údajů nejsou uváděny v hlavním textu, ani v přílohách. Zde uváděné odkazy jsou pouze 
na korelace, které jsou průkazné na hladině významnosti p < 0,05. Co se týče síly vztahu, 
většina korelací je spíše slabšího charakteru od <0,01;0,03>, významnější vztahy z hle-
diska síly vztahu (nad R ≥ 0,30) jsou zdůrazněny a uvedeny i v hlavním textu. Použit 
byl Spearmanův korelační koeficient (R) pro neparametrická data. 

Rozvoj všech dovedností pozitivně koreluje s efektivitou učení CJ. Čím lepší 
efektivita učení, tím více rozvinuté CJ dovednosti a naopak: Poslech (R = -0,28, p = 0,00), 
psaní (R = -0,20, p = 0,00), čtení (R = -0,22, p = 0,00), mluvení (R = -0,33, p = 0,00). 
Nejvýrazněji se efektivita učení projevuje v rozvoji dovednosti mluvení. 

Co se týče korelací skupin strategií s rozvojem dovedností, nejsilnější a nejvý-
znamnější vztahy vykazují kognitivní strategie (kolem R = -0,18 až -0,25). Korelace 
strategií s rozvojem dovedností lze interpretovat jako přímou úměru. Čím víc žáci danou 
strategii používají, tím více rozvinutou mají určitou CJ dovednost. Na základě již pre-
zentovaných výsledků výzkumu se však nabízí i alternativní (i když pravděpodobně 
méně nosná) interpretace daná skutečností, že z výzkumů typu ex post facto nelze jed-
noznačně říci, co je příčinou čeho, na příčinu usuzujeme na základě teorie, logického 
úsudku, praxe apod. Bylo by tedy možné říci, že čím více má žák rozvinutou určitou CJ 
dovednost, tím více používá dané strategie. Totéž lze říci i o vztahu efektivity učení  
a úrovně rozvoje dovednosti. Do jisté míry se nabízí i opačné vysvětlení vztahu – čím 
více mají žáci rozvinuty jednotlivé CJ dovednosti, tím efektivnější je/bylo jejich celkové 
učení CJ (za kratší dobu lepší znalosti).  

• Dovednost mluvení: Čím více žák používá strategie učení CJ, tím lépe rozvinuta je 
jeho dovednost mluvení. Konkrétně se to týká kognitivních (R = -0,21, p = 0,00), 
metakognitivních (R = -0,10, p = 0,03) a sociálních (R = -0,17, p = 0,00) strategií. 
Naopak žáci, u nichž je dovednost mluvení rozvinuta méně, je na horší úrovni, po-
užívají více kompenzační strategie. Kompenzační strategie se uplatňují především 
na nižší úrovni rozvoje dovednosti mluvení. 

• Dovednost čtení: Čím více žáci používají kognitivní strategie učení, tím lépe roz-
vinutou mají dovednost čtení a naopak (R = -0,18, p = 0,00). Čím více však použí-
vají kompenzační (R = 0,09, p = 0,04) a afektivní (R = 0,09, p = 0,04) strategie, 
tím nižší úroveň dovednosti čtení dosáhli.  

• Dovednost psaní: Čím více žáci používají strategie učení, tím lépe rozvinutou mají 
dovednost psaní, případně naopak (R = -0,16, p = 0,00). Konkrétně to platí pro kog-
nitivní (R = -0,21, p = 0,00), metakognitivní (R = -0,15, p = 0,00) a sociální strategie 
(R = -0,14, p = 0,00). 

• Dovednost porozumění slyšenému: Čím více žáci používají strategie učení (R =  
-0,14, p = 0,00), tím lépe rozvinutou mají dovednost porozumění slyšenému, pří-
padně naopak. Konkrétně to platí pro kognitivní (R = -0,25, p = 0,00), metakogni-



 129

tivní (R = -0,15, p = 0,00) a sociální (R = -0,17, p = 0,00) strategie. Naopak, čím 
na horší úrovni je tato dovednost, tím více používají kompenzačních (R = 0,14,  
p = 0,00) strategií. 

Paměťové strategie 

V případě paměťových strategií se ukazují negativní korelace mezi vyšší mírou 
používání určitých strategií (P8 – spojení vizuální představy s auditivní, P11 – časté 
opakování nového učiva) a lepším sebehodnocením míry rozvoje cizojazyčné dovednosti 
mluvení, porozumění čtenému a slyšenému. Čím více žáci tyto strategie používají, tím 
hůře hodnotí uvedené dovednosti a naopak. Ačkoli se toto zjištění jeví jako dosti para-
doxní, není překvapivé, neboť i jiné výzkumy (Mandl, Friedrich 1992) ukazují, že dobří 
žáci nepotřebují určité strategie používat, a pokud bychom je učili tyto strategie používat, 
neměli by z toho takový přínos jako slabší žáci. Zdá se, že žáci s dobrou pamětí, tak 
často neopakují, protože to nepotřebují. Interpretace by však mohla být i jiná, založená 
např. na míře úzkostnosti a souvisejícího nižšího sebehodnocení dosaženého rozvoje ci-
zojazyčných dovedností. Nebo jednoduše právě k rozvoji těchto dovedností dané strategie 
z nějakého důvodu opravdu nepřispívají. 

Efektivita vzhledem k rozvoji dovedností byla doložena pouze u dvou z 15 pa-
měťových strategií. Pro rozvoj mluvení má význam strategie P9 – tvoření si rýmů pro 
snazší zapamatování. Pro rozvoj psaní strategie P12 – osvěžování si paměti, tj. vracení 
se k věcem, které se člověk učil mnohem dříve.  

Kognitivní strategie 

Negativní korelace byly zjištěny zejména u strategie KG1 – nový výraz si opa-
kovaně napíši nebo řeknu, abych si ho procvičil. Čím více žáci tuto strategii používají, 
tím hůře hodnotí svou dovednost mluvení, čtení a porozumění slyšenému. V případě 
dovednosti čtení je tento negativní vztah i u dvou dalších strategií, a to KG23 – dělání 
si poznámek a KG25 – zvýrazňování, podtrhávání apod. důležitých informací. Posledně 
zmíněná strategie negativně korelovala také s lepším hodnocením dovednosti mluvení.  

Pozitivně na rozvoj všech dovedností působí strategie (riziko chyby je výrazně 
pod hladinou 5 %, síla vztahu je však spíše slabší): 
• Napodobování rodilých mluvčích (KG3), 
• kontrolování, opravování, vylepšování toho, co člověk v CJ napsal (KG4), 
• používání ustálených spojení a frází (KG6), 
• používání známých slovíček v nejrůznějších kombinacích (KG7), 
• iniciování konverzace v CJ (KG8: strategie je důležitá zejména v rozvoji dovednosti 

mluvení: R = -0,34, p = 0,00), 
• sledování pořadů v CJ v rámci procvičování v přirozeném kontextu (KG 9), relativně 

výraznější síla vztahu R = -0,33, p = 0,00 je vůči rozvoji porozumění slyšenému, 
• myšlení v CJ (KG10), tato strategie měla také u všech dovedností jeden z nejsilněj-

ších vztahů (kolem R = -0,3, p = 0,00) k jejich lepšímu rozvoji, 
• čtení si pro zábavu v CJ (KG12), 
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• psaní sms, dopisů, poznámek, referátů v CJ (KG13) – také jedna z relativně nejsil-
nějších vazeb na rozvoj všech základních CJ dovedností; především pak k doved-
nosti porozumění slyšenému (R = -0,30, p = 0,00), 

• nepřekládání všeho doslovně (KG 21), 
• opatrnost při mezijazykovém transferu (KG22). 

S lepším hodnocením úrovně dovednosti psaní a porozumění slyšenému se pojí 
také vyšší míra používání strategie procvičování výslovnosti, abecedy, psaní slov (KG5). 
S mluvením a porozuměním slyšenému KG11 – účast na mimoškolních CJ akcích. 
S mluvením a psaním KG17 – dedukce – aplikace známých pravidel na nové případy. 

Přispívání k rozvoji ani jedné z uváděných cizojazyčných dovedností nebylo 
prokazatelné u strategií: 
• Opakované čtení dokud žák neporozumí (KG2),  
• zběžné a hloubkové čtení – zaměření se při čtení na detaily, které žák potřebuje zjistit, 

nebo naopak nejprve vytvoření si přehledu, o čem text je, pak detailní čtení (KG14, 
KG15),  

• používání referenčních materiálů pro učení a používání jazyka (KG16),  
• dedukce – vyhledávání pravidel v CJ (KG18),  
• analyzování složených výrazů s cílem pochopit smysl složeného slova (KG19),  
• kontrastní mezijazykové srovnávání (KG20),  
• vypracovávání si souhrnu z učiva (KG24). 

Kompenzační strategie 

Relace kompenzačních strategií k úrovni rozvoje cizojazyčných dovedností jsou 
rozporuplné. Některé strategie korelují s dovednostmi pozitivně a interpretace výsledků 
může znít, že žáci s lepší úrovní CJ dovedností tyto strategie používají více, resp. že tyto 
strategie vedou k lepšímu rozvoji CJ dovedností. Naopak jiné strategie korelují s do-
vednostmi nepřímo úměrně, tj. v negativním slova smyslu, což bychom mohli interpre-
tovat tak, že čím více žáci tuto strategii používají, tím hůře na tom v rozvoji určité CJ 
dovednosti jsou, tj. že tyto strategie jsou používány spíše na nižší úrovni rozvoje jed-
notlivých CJ dovedností. 

K rozvoji všech dovedností pozitivně přispívá pouze strategie používání slovního 
opisu (K10). Další empiricky doloženou efektivní strategií je odhadování významu slov: 
Pro mluvení a čtení je významná strategie odhadování významu slova na základě vlast-
ních jazykových znalostí (K1), pro mluvení, čtení a porozumění slyšenému je význam-
ná strategie odhadování významu slov, sdělení z mimojazykového kontextu (K2). 

Naopak žáci, kteří hodnotí úroveň svých CJ dovedností hůře, používají více ná-
sledující strategie: 
• Čím hůře hodnotí žáci svou dovednost mluvení, čtení, psaní a porozumění slyšenému, 

tím více používají strategii požádání druhého, aby jim řekl, co neví (K4), vyhýbání 
se určitým situacím, kde neznají slovíčka (K6). 

• Čím nižší úroveň dovednosti mluvení, čtení, psaní, tím více jsou používány strate-
gie: Když žák neví CJ slovíčko, řekne ho alespoň česky (K3), výběr tématu psaní, 
rozhovoru, podle toho, kde zná slovíčka (K7). 
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• Čím nižší úroveň rozvoje porozumění slyšenému, tím více jsou používány strategie, 
když žák neví, jak něco říct, napsat, snaží se to zjednodušit nebo si to přizpůsobit (K8) 
nebo vytvoří neologismus (K9). Tyto dvě strategie vykazovaly souvislost pouze s touto 
jedinou dovedností. 

Jedinou kompenzační strategií, která nekorelovala s žádnou dovedností je strategie 
používání gestikulace, mimiky, pokud žák nezná slovíčko apod. (K5). 

Charakter korelací kompenzačních strategií ukazuje, že tento typ strategií je dů-
ležitý hlavně pro začátečníky a žáky, kteří nemají v jazyce dostatečné znalosti a dosta-
tečně rozvinuté všechny CJ dovednosti. Ukazuje se zde rozdíl mezi žáky s nižší a vyšší 
úrovní rozvoje CJ dovedností. Nižší úroveň rozvoje dovedností žáci kompenzují použí-
váním určitých kompenzačních strategií. Naopak, čím lepší úroveň rozvoje dovednosti, 
tím více jsou používány kompenzační strategie jako odhadování významu slov a použí-
vání slovního opisu, které předpokládají určitou úroveň znalostí a kognitivních doved-
ností žáka. 

Metakognitivní strategie 

Co se týče vlivu metakognitivních strategií na úroveň CJ dovedností ukazuje se 
v pozitivním slova smyslu u všech dovedností u 4 strategií: 
• Rozpoznání účelu CJ činnosti a toho, co je třeba udělat (M12), 
• vyhledávání co nejvíce příležitostí k používání CJ (M14), tato strategie měla jedny 

z (relativně) nejsilnějších korelací z metakognitivních strategií vzhledem k úrovni CJ 
dovedností; především pak vůči rozvoji porozumění slyšenému (R = -0,30, p = 0,00), 

• vyhledávání osob, se kterými by bylo možné daným CJ mluvit (M15), 
• snaha všímat si vlastních chyb a zjišťovat jejich příčiny (M16). 

K vyšší úrovni dovednosti mluvení, psaní a porozumění slyšenému přispívají stra-
tegie M10 (dlouhodobé cíle), M17 (učení se z vlastních chyb) a M18 (autoevaluace 
pokroku v učení CJ). Dále čím vyšší úroveň dovednosti mluvení a psaní žáci mají, tím 
více používají strategii sestavování studijního plánu za účelem soustavného učení 
(M7). S mluvením a porozuměním slyšenému koreluje pozitivně strategie M5 – zájem 
o to, jak se učit. Se psaním a porozuměním slyšenému strategie propojování nového se 
známým a vytváření si přehledu o tom, co se má žák učit (M1). Strategie M6 (denní 
program s dostatkem času na učení) koreluje v pozitivním slova smyslu s dovedností 
psaní; strategie M9 (vedení si sešitu na poznámky) s dovedností mluvení. 

Naopak s vůbec žádnou dovedností nekorelovaly celkem 4 strategie: 
• Řízená pozornost (M2), 
• selektivní pozornost (M3), 
• příprava prostředí na učení (M8), 
• denní, týdenní plán učení s kontrolou jeho plnění (M11). 

Celkově určité strategie plánování a stanovování cílů jako M6, M3, M11 vyka-
zovaly zřídka vztah k rozvoji určitých dovedností, což může být dáno přímo samotnou 
nízkou mírou používání těchto strategií. 
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Afektivní strategie 

Z afektivních strategií korelují pozitivně s vyšší úrovní rozvoje nějaké z doved-
ností pouze 2 strategie z osmi zjišťovaných. Čím více žáci používají strategii A3 – ro-
zumné přijetí rizika při učení a používání jazyka, tím lépe jsou na tom v dovednosti 
mluvení a porozumění slyšenému. Strategie A2 – tvorba sebepovzbuzujících pozitiv-
ních výroků pozitivně koreluje s rozvojem dovednosti psaní. 

Naopak žáci, kteří jsou slabší v dovednosti čtení, používají více (celkově málo 
používanou) strategii A6 – záznam pocitů, postojů a chování souvisejících s jazykem 
za účelem jejich kontroly a zlepšování. 

Souvislost ostatních afektivních strategií s úrovní CJ dovedností nebyla zjištěna. 

Sociální strategie 

Pozitivní vztah se ukazuje mezi mírou používání následujících strategií a úrovní 
rozvoje všech CJ dovedností: 
• Kamarád na konverzaci, dopisování (S5), 
• žádání rodilých mluvčích o pomoc (S6), 
• seznamování se s kulturou dané země (S8), 
• rozvoj empatie vůči lidem, se kterými je v CJ komunikováno (S9). 
 

Dále také čím více žáci používají strategii S7 – spolupráce s výbornými a rodilými 
mluvčími, tím stoupá také úroveň dovednosti mluvení, psaní a porozumění slyšenému. 
Žádání o zpomalení, zopakování v případě neporozumění (S1) koreluje pozitivně s úrovní 
dovednosti mluvení a psaní. 

Negativní korelace vykazují dvě strategie: S2, která se vztahuje na dovednost 
mluvení a psaní (žádání o potvrzení správnosti napsaného nebo řečeného), je více pou-
žívána žáky s nižší úrovní dovednosti čtení a porozumění slyšenému. Tato korelace 
může být z hlediska její interpretace tzv. chybnou korelací nebo, což je pravděpodob-
nější, se v našich podmínkách skutečně na vyšších úrovních rozvoje CJ dovedností ne-
uplatňuje již tolik jako u začátečníků.  

Negativní korelaci s dovedností čtení má strategie spolupráce se spolužáky při 
učení (S4). Žáci, kteří spolupracují se spolužáky, mají spíše nižší úroveň dovednosti 
čtení. Zdá se, že se tu opět projevuje rozdíl v tom, jaké strategie používají začátečníci 
či slabší žáci a jaké pokročilí či zdatní mluvčí.  

 
 

5.5.5 Souhrnné regresní modely efektivity strategií 
 

Na efektivitu strategií jsme se pokusili podívat také z jiného hlediska. Pomocí 
komplexních regresních modelů jsme se pokusili vytvořit souhrnný model, jak použí-
vání jednotlivých strategií determinuje známku z jazyka a subjektivní sebehodnocení 
výkonnosti v jazykových dovednostech. Do modelu byly vloženy všechny strategie  
a také další proměnné, které mohou podmiňovat dosahovanou známku z jazyka a které 
jsme v dotazníkovém šetření zjišťovali. V případě subjektivního sebehodnoceni byla 
použita vícerozměrná lineární regrese, v případě známky multinomiální logistická reg-
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rese. Hodnoty koeficientů vyjadřovaly vliv daných strategií na známku a na znalost ja-
zyka (sebeposouzení znalosti), přičemž ne všechny proměnné (strategie) byly v modelu 
signifikantní. Nicméně oba modely jako celky se ukázaly statisticky významné. Tabulky 
koeficientů jsou z důvodu rozsahu knihy k dipozici u autorky, případně v jiných publi-
kacích (Vlčková 2007). 
 
Model multinomiální logistické regrese s vysvětlovanou proměnnou známkou 

 
Jako první souhrnný model jsme provedli multinomiální logistickou regresi, vy-

světlovanou proměnnou byla známka z preferovaného jazyka. Kategorie 3, 4, 5 byly 
sloučeny, srovnávací kategorií byla označena jako „velmi dobře“ a slučovala kategorie 
1, 2. Vysvětlujícími proměnnými jsou všechny strategie (v dichotomizované podobě)  
a v druhém modelu (model B) pak i další proměnné, které mohou známku vysvětlovat. 

Model se ukázal jako statisticky signifikantní, reprodukoval data uspokojivě, 
nicméně vysvětlovací síla byla asi 50 %.  

Model Fitting Information 

Model Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
  -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 937,027      

Final 679,843 257,184 170 0,000 

Tabulka č. 7: Výsledky modelu logistické regrese I. 
 
Pseudo R-Square 

Cox and Snell 0,444 

Nagelkerke 0,503 

McFadden 0,274 

Tabulka č. 8: Výsledky modelu logistické regrese II. 
 
 

Model B 
 
Do druhého souhrnného modelu multinomiální logistické regrese jsme vložili 

všechny proměnné, které by mohly známku ovlivňovat a které jsme zjišťovali prostřednict-
vím dotazníku. Vysvětlovanou proměnnou je známka z preferovaného jazyka, kategorie 
3,4,5 byly sloučeny, srovnávací kategorií je „velmi dobře“. Vysvětlujícími proměnnými 
jsou všechny zkoumané strategie (v dichotomizované podobě) a další proměnné, které 
mohou známku ovlivňovat jako počet jazyků, který studenti uvádí, že se učí; doba učení 
se preferovanému jazyku, počet motivátorů k učení CJ, pohlaví studenta, zda student 
absolvoval zahraniční pobyt, zda studenti hodnotí svého učitele jako dobrého nebo ne; 
zda učitel studentům říká, jak se učit a zda se studenty procvičuje, jak se učit. Model se 
v tomto případě logicky přidávním dalších vysvětlujících proměnných zlepšil. Je statis-
ticky signifikantní, reprodukuje data uspokojivě, jeho vysvětlovací síla byla asi 65 %.  
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Model Fitting Information 
Model Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
  -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 881,422      
Final 537,358 344,064 198 0,000 

 Tabulka č. 9: Výsledky modelu logistické regrese s dalšími proměnnými I. 
 
Pseudo R-Square 

Cox and Snell 0,564 
Nagelkerke 0,641 
McFadden 0,390 

Tabulka č. 10: Výsledky modelu logistické regrese s dalšími proměnnými II. 
 
 
Model lineární regrese s vysvětlovanou proměnnou celkovou mírou rozvoje  
CJ kompetence 

 
V dalším modelu bylo vysvětlovanou (závisle) proměnnou celkové sebehodnocení 

míry rozvoje jazykové kompetence, která je součtem odpovědí jazykových dovedností 
v preferovaném jazyce (mluvení, čtení, psaní, porozumění slyšenému). Vysvětlujícími 
proměnnými (prediktory) jsou dichotomizované odpovědi týkající se všech strategií, kde 
0 = nepoužívá nikdy a 1 = hodnoty 2, 3, 4, 5.  

Model se ukazuje jako statisticky signifikantní, vysvětluje téměř 40 % rozptylu 
závisle proměnné.  
 
Souhrnný model 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 0,631 0,398 0,253 2,00326

Tabulka č. 11: Souhrnný model lineární regrese I.  
 
ANOVA(b) 
Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 933,725 85 10,985 2,737 0,000(a) 
  Residual 1412,588 352 4,013    
  Total 2346,313 437     
(a) Prediktory: (Constant), s9, p15, k10, k6, k5, p6, kg1, p9, m4, p4, s1, kg21, k3, s3, kg8, k1, p1, 
k2, kg12, k4, a8, kg3, p8, p11, kg22, s2, m9, kg11, p14, m10, p10, kg9, a4, k8, kg5, p7, kg18, a7, 
m18, p5, a3, s7, s4, kg20, kg14, kg24, k9, s5, p12, kg10, m8, kg7, p2, kg13, m5, kg19, s8, a1, p3, 
m17, a6, p13, m2, kg23, m15, m12, m3, kg6, m7, m16, kg4, kg15, k7, m1, m13, kg2, kg25, a5, 
kg17, m11, s6, m14, kg16, m6, a2 
(b) Závisle proměnná: celkové sebehodnocení úrovně rozvoje jazykové kompetence v preferova-
ném jazyce 

Tabulka č. 12: Souhrnný model lineární regrese II.  
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5.6 Shrnutí výsledků a diskuse 
 

Kvantitativním přístupem k problematice používání a efektivity strategií byly 
pomocí dotazníku a inventáře strategií popsány obecné charakteristiky procesu učení  
u zkoumaných respondentů, používání 85 zkoumaných strategií a efektivita těchto strategií. 

Nejčastěji (80 %) uváděli studenti jako preferovaný jazyk angličtinu, dá se proto 
říci, že inventář strategií zkoumal především strategie učení angličtině. Mezi nejčastější 
důvody preference určitého jazyka patřila rozšířenost a potřebnost daného CJ a to, že 
ho student umí lépe či se ho učí nejdéle nebo se mu líbí. Většina studentů se učí dva ja-
zyky; 99 % se učí anglicky a 70 % se učí německy, latinsky 30 % studentů. Jazyk, který 
se učí nejdéle, se učí v rozmezí 7–12 let. 44 % studentů absolvuje výuku CJ i mimo 
školu. K učení preferovaného jazyka je motivuje především kariéra, povinná maturita  
a cestování. Rozvoj CJ dovedností i znalost jazyka hodnotí nejčastěji jako dobrou. Nej-
zdatnější se v preferovaném jazyce cítí v dovednosti čtení, poté v mluvení, psaní a po-
rozumění slyšenému. 40 % studentů uvádí, že se umí učit, 35 % si tím není jisto a 23 % 
neví, jak na to. Jinak řečeno, 30 % uvádí, že se podle jejich názoru učí efektivně, 40 % 
jen z části a 28 % se učí neefektivně. Zde lze vidět určité rezervy pro rozvíjení doved-
nosti učit se. Učitele hodnotí žáci nejčastěji (80 %) jako výborného či dobrého. Asi tře-
tina učitelů říká žákům, jak se CJ učit a asi třetina učitelů to s žáky i procvičuje. 23 % 
učitelů svým žákům neříká, jak se učit a 41 % učitelů to neprocvičuje. Vzhledem 
k tomu, že další analýzy doloží vliv učitele na používání strategií, bylo by vhodné, aby 
i menší část učitelů, která svým studentům neříká, jak se učit, tak činila; stejně tak i ta 
část učitelů, která strategie se studenty neprocvičuje. Informováním o správném učení  
a procvičováním způsobu učení by zlepšovali relativně nesoustavné používaní strategií 
u některých studentů; zejména u těch studentů, kteří neví, jak se správně učit a u těch, 
kteří uvádí, že se učí neefektivně. 

V používání skupin strategií byly zjištěny signifikantní rozdíly. Byla přijata 
hypotéza o rozdílech v míře používání dvou základních podskupin strategií. Přímé stra-
tegie učení jsou signifikantně více používány než nepřímé (viz také příloha č. 6). Přijata 
byla také hypotéza o rozdílech v používání šesti podskupin strategií. Nejvíce používané 
jsou kompenzační strategie (průměr 3,46 na škále), poté kognitivní (2,95), metakog-
nitivní (2,72), sociální (2,61), paměťové (2,26) a nejméně afektivní strategie (2,12). 
Výsledky vedly k zamítnutí hypotézy o nejvyšší míře používání kognitivních strategií  
a přijetí hypotézy o nejnižší míře používání afektivních strategií. Obě hypotézy byly 
stanoveny na základě předchozích známých výzkumů. 

Celkově jsou strategie málo používané (2,7 na škále). Mezi nepoužívané strategie 
(x < 2 na škále) patří nejvíce paměťové strategie jako využívání auditivních asociací 
(učení se slovíček prostřednictvím jejich zvukové podoby), pojmové mapy, využívání 
tělesných vjemů k asociování a používání kartiček k učení. Výsledky používání pamě-
ťových strategií lze označit za kritické a bylo by vhodné na jejich zlepšení v prostředí 
školy systematicky pracovat. Na pováženou je také nepoužívání několika klíčových 
metakognitivních strategií – plánování učení a stanovování krátkodobých cílů v učení 
CJ, což naznačuje, že se žáci pravděpodobně neučí systematicky a soustavně. Afektivní 
strategie jsou celkově málo používané, zejména techniky registrace emocí a práce s nimi. 
Pravděpodobně je žáci nepoužívají hlavně proto, že je používat nepotřebují nebo se 
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afektivní stránkou procesu učení zabývají minimálně. Důvody by bylo dobré výzkumně 
ověřit a navrhnout vhodná opatření směrem k vyšší reflexivnosti afektivní stránky pro-
cesu učení. Ze sociálních strategií nejsou používány strategie žádání rodilých mluvčí  
o pomoc s jazykem a kamarád na dopisování, konverzaci, které se v analýze efektivity 
ukázaly jako jedny z nejefektivnějších. 

Mezi nejvíce používané strategie (x > 3,5), tj. někdy až často používané strategie, 
patří 4 kompenzační strategie (přizpůsobení projevu znalostem, oba typy odhadování, 
synonyma a opis), 4 kognitivní (repetice, využívání frází a referenčních materiálů, ne-
překládání doslova) a 1 sociální strategie (žádání o vysvětlení či zpomalení).  

Žáci více používají strategie týkající se přímo CJ, tj. strategie přímo na CJ 
„pracující“ a přímo sloužící k lepšímu zapamatování, zpracování, vybavení, používání 
CJ informací, a méně používají strategie týkající se jazyka méně bezprostředně. Většina 
z používaných strategií vykazuje určitý kompenzační charakter znalostí. Žáci používají 
jen některé ze zkoumaných strategií učení, je omezena jak míra používání strategií, 
tak repertoár používaných strategií.  

Zvolený postup analýzy efektivity se jeví jako informačně nosný. Ukazuje se, že 
efektivitu strategií lze zvoleným způsobem zkoumat, i když konstrukt efektivity je velmi 
zúžený a jeho vypovídající hodnota je omezená. Bylo zjištěno, že strategie efektivní 
vůči jednotlivým zkoumaným proměnným nejsou zcela totožné a objevují se jisté 
odlišnosti co se týče efektivních strategií vzhledem ke známce, znalosti CJ, cizojazyčným 
dovednostem či efektivitě učení. Nejefektivnější se ukazují kognitivní a metakognitivní 
strategie. Diskutabilní je efektivita u afektivních a kompenzačních strategií, u některých 
z těchto strategií není efektivita doložitelná, u některých je naopak negativní – strategie 
více používají žáci méně úspěšní, méně efektivní či méně pokročilí. 

Celkové regresní modely efektivity strategií ukazují, že strategie jakožto celek 
(konstrukt) známku z jazyka a rozvoj CJ kompetence vysvětlují, i když některé dílčí 
strategie nejsou v modelu signifikantní. Vysvětlující síla modelu se zlepšuje, pokud 
jsou vedle 85 strategií do modelu zahrnuty další intervenující proměnné jako např. zda 
učitel říká žákům, jak se učit;kolik motivátorů pro učení jazyka mají; jaké mají pohlaví atd. 

Výsledky zde prezentovaného výzkumu lze částečně srovnat s výsledky výzkumu 
realizovaného Bremmerem (1999) v Hongkongu, který také zkoumal používání strategií 
vycházející z klasifikace Oxfordové (1990). Průměrná míra používání šesti skupin stra-
tegií se pohybovala od 2,5–3,4. Škála však nebyla frekvenční, vyjadřovala pouze míru 
s jakou daná strategie vypovídala pravdivě o chování daného jedince. Nicméně výsled-
ky překvapivě odpovídají výsledkům zjištěným v našem výzkumu. Nejvyšší průměr po-
užívání měly kompenzační strategie, poté metakognitivní, kognitivní, sociální, paměťové 
a nejnižší afektivní strategie (Bremmer 1999, s. 7). Průměrná míra používání strategií 
v námi realizovaném výzkumu se pohybovala od 2,12–3,46. Rozsah je tedy o něco větší 
než u hongkongských žáků.  

Výsledky Bremmerova výzkumu odpovídaly dalším výsledkům výzkumů pro-
váděných mezi čínsky mluvícími studenty v Číně, Taiwanu a Singapuru (Goh, Kwah 1997; 
Klassen 1994, Yang 1994, cit. dle Oxford, Burry-Stock 1995). Kompenzační a kogni-
tivní strategie uváděli žáci jako nejvíce používané, zatímco paměťové strategie (dle 
klasifikace Oxfordové) patřily mezi nejméně používané. Goh a Kwah (1997) v Singa-
puru zjistili relativně vysokou míru používání kompenzačních strategií (3,46 na škále – 
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zcela shodně s naším zde prezentovaným výzkumem), pouze metakognitivní strategie 
byly používány častěji (3,54). Výzkumy studentů v Číně a Taiwanu (Klassen 1994, Yang 
1994, cit. dle Oxford, Burry-Stock 1995) uvádí jako nejpoužívanější kompenzační 
strategie (x > 3,4); ostatní strategie spadají do střední míry používání (kolem 3 na škále), 
tj. jsou celkově výrazně více používané než u zkoumaných brněnských žáků. 

Všechny tři zahraniční výzkumy uvádí, že nejnižší frekvenci používání mají pa-
měťové strategie. V Bremmerově výzkumu (1999) a v našem zde prezentovaném výzkumu 
jsou paměťové strategie druhé nejméně používané. Shoda ve výsledcích s brněnskými 
žáky je zajímavá, protože se jedná o odlišné sociokulturní podmínky než v ČR, přičemž 
obecně se výzkumy shodují na tom, že sociokulturní kontext je jedním z faktorů ovliv-
ňujících výběr a míru používaní strategií (srov. Oxford 1990, s. 13). Výsledky asijs-
kých žáků ohledně paměťových strategií jsou překvapivé, protože jsou kontradiktorní 
vůči obecně rozšířené představě i výzkumným výsledkům (srov. Goh, Kwah 1997, s. 47) 
dokládajícím tradici memorování u této sociokulturní skupiny. Zjištění by bylo možné 
interpretovat tak, že žáci pravděpodobně neznají specifické paměťové strategie učení 
CJ zahrnuté v klasifikaci R. L. Oxfodové (1990). Podobně by bylo možné, zdá se, inter-
pretovat nepoužívání paměťových strategií u zkoumaných českých žáků. 

Výsledky efektivity strategií našeho zde prezentovaného výzkumu lze také čás-
tečně srovnat s Bremmerovou studií, a to z hlediska efektivity strategií vůči znalosti CJ. 
Bremmer (1999) zjistil vztah používání kognitivních a kompenzačních strategií a úrovně 
znalosti, resp. pokročilosti v CJ. Negativní vztah byl zjištěn u afektivních strategií. 
Pozitivní vztah shodně s naším výzkumem Bremmer zjistil konkrétně u snahy mluvit 
jako rodilí mluvčí, kombinování slov, sledování CJ televize a filmů, psaní v CJ, nepře-
kládání slova od slova, čtení v CJ bez vyhledávání každého slova. Narozdíl od našeho 
výzkumu, kde se vztah neprokázal, zjistil Bremmer (1999, s. 8) pozitivní vztah také  
u procvičování zvukové podoby CJ, nejprve přeběhnutí textu, pak detailní čtení, vyhle-
dávání podobných slov v mateřském jazyce, hledání gramatických vzorů a v CJ. Smí-
šený vztah Bremmer (1999, s. 8) zjistil vůči 5 strategiím – vytváření shrnutí informací, 
odhadování významu slov, vytváření neologismů, reflexe pokroku v CJ a povídání s ně-
kým jiným o pocitech v CJ. Naopak v našem výzkumu strategie odhadování významu (K1, 
K2) a reflexe pokroku (M18) se znalostí CJ pozitivně souvisely. U ostatních Bremme-
rem uvedených strategií nebyl v našem výzkumu prokázán statisticky signifikantní vztah. 

Ve výsledcích efektivity strategií vzhledem k znalosti CJ se náš a Bremmerův 
výzkum odlišují. Výsledky našeho výzkumu ukazují dvojznačné postavení především 
kompenzačních strategií, nejen afektivních. Kompenzační strategie se vůči znalosti ja-
zyka ukazují spíše jako neefektivní, resp. používané více žáky s nižší úrovní znalosti CJ.  

Shodu Bremmerova a našeho výzkumu na tom, že efektivní jsou strategie jako 
je snaha mluvit jako rodilí mluvčí, kombinování slov, sledování CJ televize, psaní 
v CJ a nepřekládání slova od slova, lze chápat jako doložení významu uvedených stra-
tegií vzhledem k rozvoji znalosti CJ.  
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6 ŠETŘENÍ II: EFEKTIVNÍ STRATEGIE  
A UČENÍ STUDENTŮ Z POHLEDU UČITELE 

 
Třetí šetření bylo zaměřeno na učitele cizích jazyků ve třídách, v nichž byly dis-

tribuovány dotazníky. Interview zjišťovala doplňují informace o studentech a postoje 
učitele ke kompetenci umět se učit, jeho pohled na efektivní učení CJ a strategie učení 
a další charakteristiky učení a výuky CJ. Účelem interview bylo jednak dokreslit pro-
blematiku strategií a učení „z druhé strany“, z pohledu odborníka – učitele a zároveň 
získat údaje o učiteli, které by sloužily ke korelacím s používáním strategií a postulování 
závěrů o případném vlivu učitele na používání strategií studenty. 

 
 

6.1 Východiska a cíl výzkumu 
 

Cílem interview s učiteli zkoumaných studentů bylo dokreslení problematiky 
strategií učení a nepřímé zjištění případného vlivu učitele na používání daných strategií 
studenty. 

 
 

6.2 Výzkumný vzorek 
 

Plánovaný výzkumný soubor tvořili všichni učitelé CJ, kteří učí zkoumané stu-
denty brněnských gymnázií, na nichž probíhal výzkum strategií učení. Bohužel ne všichni 
učitelé souhlasili s účastí na tomto šetření (uváděli především časový důvod, neměli 
zájem – neviděli důvod, proč by měli). Nicméně i tak se podařilo pokrýt 10 ze 14 (na 
inventarizaci strategií) zúčastněných škol, přičemž na gymnáziu Botanická se účastnil 
výzkumu nepatrný vzorek studentů, takže interview s učiteli nebyla realizována, jelikož 
by neměla vzhledem k výzkumnému vzorku studentů požadovanou vypovídací hodnotu. 
Interview byla prováděna na 10 brněnských gymnáziích zahrnutých do šetření I, což 
pokrývá 437 studentů, kteří se výzkumu účastnili a v jejichž třídách tito učitelé studenty 
preferované cizí jazyky učí. Interview se účastnilo celkem 24 učitelů CJ, kteří je umož-
nili (měli a/či udělali si na ně čas, byli ochotní spolupracovat atd.). Tyto učitele uvedlo 199 
studentů jako učitele, který je učí jejich preferovaný cizí jazyk. Další analýzy vztahu 
charakteristik a názorů učitele a míry a preference používání strategií studenty budou 
tedy omezeny jen na studenty preferující jazyk, který učí právě tito učitelé.  

 
 

6.3 Výzkumná metoda, sběr a zpracování dat 
 

Jako výzkumná technika byla zvolena polostrukturovaná interview s otevře-
nými otázkami. Byla vytvořena osnova interview s učitelem cizího jazyka, který danou 
třídu učí a zaškolena byla skupina interviewentů, kteří interview vedli a zaznamenávali 
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(písemně synchronně nebo konsekutivně, nebo interview nahrávali a následně pořizovali 
transkript) podle dané struktury a instrukcí, jak interview vést a zaznamenávat. Inter-
view probíhala jednotně koncem května 2004. Transkripty interview a osnova interview 
jsou k dispozici u autorky práce. Analýzu a kategorizaci dat prováděla pouze jedna oso-
ba – autorka práce. V textu jsou učitelé kódování písmenem u a číslem, např. u1, u2, ... 

 
 

6.4 Výsledky 
 
Obecné charakteristiky respondentů 

Pohlaví. Pouze dva učitelé byli muži. 

Věk uvedlo 21 dotazovaných, průměrný věk byl 37,3. Nejmladší učitelka měla 25 let  
a nejstarší 62 let. Do 30 let bylo deset učitelů (téměř polovina), 7 učitelek a oba učitelé 
byli ve věku 26–30 let. U dvou z učitelek, které věk neuvedly, lze jejich věk přibližně 
odhadnout podle let praxe 34 a 26 let praxe (tj. ca necelých 60 a asi 50 let). 

Délka praxe. Odpovědělo 23 dotázaných, průměr 12,9 let, nejméně 2 roky, nejvíce 34 let. 
Polovina učitelů (12) má praxi od 3–8 let, 5 učitelek od 24–26 let. Praxe u služebně star-
ších učitelek je i na jiných typech škol běžná, u mladých převážně jen na daném gym-
náziu. Jedna učitelka uvedla, že byla rok mimo obor. 

Jak dlouho zkoumané žáky učí? Průměrně 2,8 roku, nejčastěji 2 roky (10 učitelů), 
nejméně 1 rok, nejvíce 7 let.  

Kolik hodin týdně? Nejčastěji 3 (13 učitelů – polovina), nejméně 2, nejvíce 10 (jedna 
učitelka). 4 učitelé dobu neuvedli. 

Jaké jazyky učí? 2 latinu, 1 italštinu, 3 francouzštinu, 9 němčinu, 14 angličtinu. Kom-
binaci dvou jazyků učí 11 učitelů. U dvou učitelů nebyla odpověď neuvedena.  

Jsou učitelé aprobovaní? Všichni učitelé mají vysokoškolské vzdělání (vzdělání v oboru, 
který vyučují) a pedagogické minimum a jsou aprobovaní (až na výjimky i pro daný 
stupeň vzdělávání). Dvě mladé učitelky si dodělávají aprobaci na třetí obor – angličtinu. 
Velká část z nich je absolventy brněnské filozofické a pedagogické fakulty. 

Hodnocení třídy 

Jak hodnotí učitel/ka dané žáky?  

15 učitelů hodnotí své žáky pozitivně např. jako šikovné, chytré, snaživé, dobré, 
hodné, bezproblémové. 6 učitelů hodnotí žáky jak negativně tak pozitivně (př. někteří 
líní, velké rozdíly; trochu líní, ale bezproblémoví; chytří, ale líní; těžkopádní, málo kul-
turních zájmů, ale hodní; apod.) a obvykle tak poukazují na rozdíly mezi žáky. Dvě uči-
telky (jedna starší, druhá třicátnice) hodnotí danou třídu negativně (starší je hodnotí jako 
pasivní, náladové, ale že jsou tam i výjimky; mladší jako líné). Převládá tedy spíše po-
zitivní hodnocení žáků. 
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Jak hodnotí úroveň žáků v jazyku? 

8 učitelů poukazuje na značné rozdíly v jazykové úrovni žáků a na individuál-
nost dané úrovně. Jako slabé a s vážnými problémy vyjádřit se hodnotí svou třídy dva 
učitelé, mírně pokročilou a pokročilou úroveň znalostí mají žáci podle 19 učitelů, což 
odpovídá ročníkům, v nichž učí, a kurikulárním požadavkům. 

„Jak moc“ se žáci podle hodnocení učitele učí do jeho předmětu? Učí se, jak by si 
učitel přál? 

14 učitelů uvádí, že se žáci učí „akorát“, případně dost. 8 učitelů uvedlo, že jak 
kdo, případně, jak kdy. 4 učitelé uvedli, že se žáci neučí a oni nejsou spokojeni. Nespo-
kojená byla zejména zahraniční lektorka německé konverzace, která měla pocit jako by 
„táhla břemeno“ a žáci neměli „zdravý selský rozum“ a neučili se. 6 učitelů výslovně 
uvedlo, že se žáci neučí tak, jak by si přáli, nebo jen menšina se tak učí. 

Jak se učiteli ve třídě vyučuje? Baví ho vyučovat v dané třídě? 

Většina učitelů (16) uvedla, že se jim v daných třídách vyučuje dobře (velmi 
dobře, skvěle – 4 učitelé) a učit je zde baví. Docela dobře nebo obvykle dobře a někdy 
ne dobře se učí 4 učitelům. Špatně se učí v dané třídě jedné starší učitelce a jedné mladší 
(obě uvádí, že žáci jsou mimo jiné pasivní, vyučovat je zde nebaví), jedná se o stejné 
učitele s negativním hodnocením jako v předchozích položkách. 

Kompetence umět se učit 

Umí se žáci učit? 

Většina učitelů je ke schopnosti žáků učit se skeptická, převažuje názor, že roz-
hodně ne všichni žáci tento základní předpoklad efektivního učení zvládli. 10 učitelů 
uvedlo, že někteří žáci se učit umí. O tom, že se žáci umí učit, resp. ví, jak se učit (pozn. 
autorky: což ovšem není totéž) jsou přesvědčeni 3 učitelé (jedna uvádí, pokud se ovšem 
chtějí učit). 6 učitelů uvedlo, že se žáci neumí učit a 5 učitelů tuto otázku neodpovídalo. 

Jak vidí kompetenci umět se učit (dle RVP) učitel? 

Nikdo z učitelů se k rámcovému vzdělávacímu programu (RVP) nevyjádřil, pů-
sobilo to dojmem, že o něm tehdy nebyli dostatečně informování. Nicméně mohl se zde 
projevit vliv interviewentů. O kompetenci umět se učit měli učitelé povšechní povědomí 
a vykazovali spíše vlastní učitelovo pojetí dané kompetence, ovšem bez bezprostřední 
návaznosti na rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (RVP ZV) či rámcový 
vzdělávací program gymnaziálního vzdělávání (RVP GV), které jsou nyní zaváděny do 
českého systému. 

Jak důležitá je tato kompetence podle učitele pro něj samotného a pro školu? 
(např. vzhledem k osnovám, jiným úkolům atd.) 

Učitelé tuto kompetenci hodnotí jako důležitou, někteří (7) i velmi důležitou. Jako 
důležitou, zásadní či dokonce hlavní ji chápou i z hlediska školy vůči jiným úkolům 
školy (16 učitelů). Jako rovnocenný úkol s jinými úkoly ji označila 1 učitelka. Pět uči-
telů se nevyjádřilo. Dvakrát padla zmínka, že je to úkol sice důležitý a zásadního vý-
znamu, nicméně, že učitelé, resp. škola tuto dovednost u žáků spíše nerozvíjí. 
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Dá se tato kompetence rozvíjet ve škole nebo vůbec rozvíjet? Je na to čas? 

14 učitelů odpovědělo, že se tato kompetence dá ve škole rozvíjet a že čas na 
to také je, resp. si jej učitel musí najít, když je to třeba, obzvláště bude-li rozvoj této 
kompetence prioritou. Částečně nebo minimálně se dá daná kompetence ve škole rozví-
jet podle 4 učitelů, kteří zároveň uvádí, že na její rozvíjení není čas nebo ho je jen mi-
nimálně. Vyskytl se také jeden názor, že „dobrý student si na to přijde sám a špatnému 
je stejně těžko pomoci“, či, že si na to studenti „stejně nakonec musí přijít sami“. 4 uči-
telé se k této otázce nevyjadřovali. 

Potřebují se žáci ještě „učit se učit“ nebo „už ví, jak na to“?  

V podstatě všichni učitelé, kteří na otázku odpověděli (18), uvedli, že se žáci 
ještě na střední škole potřebují učit se učit, někteří učitelé uváděli, že jen někteří žáci, 
případně jejich většina. Pouze jeden učitel uvedl, že většina žáků se umí učit. Mnozí uči-
telé uváděli, že učit se učit potřebují žáci již na základní škole a na střední škole by 
se to mělo rozvíjet. 6 učitelů uvedlo, že by to žáci měli umět již ze základní školy, ale 
neumí to, rozhodně ne všichni nebo většina. Jedna paní učitelka uvedla, že „z větší části 
by měli být schopni sami“ žáci tuto dovednost rozvíjet. Dvě ženy uváděly, že jim mohou 
sice poradit, ale „zda toho využijí, je již věc žáků, to už je na žácích“. 

Učí učitelé žáky učit se?  

22 učitelů uvedlo, že učí žáky učit se. 12 učitelů uvedlo, že to svým žákům „říká“ 
nebo že jim „radí“. 7 učitelů uvádí, že „procvičuje“ ve výuce (nicméně z jejich odpo-
vědí je zřejmé, že neprocvičují používání strategií, ale učivo). Jeden učitel uvedl, že se 
na to nezaměřuje, ale někdy to učí; jedna paní učitelka pak, že to učí minimálně (např. 
jak se učit slovíčka, zapisovat frázová slovesa). 

 

 Ukázky odpovědí: Jak konkrétně učíte žáky učit se? 

 (u1) Např. slovní zásoba – poukazuji na souvislosti s jinými jazyky, cizími slovy pře-
jatými do ČJ... Snažím se, aby žáci uplatňovali i poznatky z jiných předmětů. Ačkoli to 
není „moderní“, nezavrhuji ani učení se nazpaměť a do jisté míry i „dril“ – jsou typy 
žáků, kterým to může vyhovovat (např. při osvojování slovní zásoby) a určitých gra-
matických struktur. 

(u2) Při cvičení zdůrazním, jakým způsobem procvičovat doma, doporučím techniky. 
Vždy záleží na gramatickém jevu. 

(u3) Radím jim u konkrétních úkolů, jak konkrétně na to. 

(u4) Říkám jim to, samozřejmě. Konkrétně jazyk – pravidelně menší časové úseky, opa-
kování více látky – rozvrhovat, rozplánovat, naučené zapamatovat než přistoupím k dal-
šímu, na závěr vše zopakovat – body. 

(u5) Moc jsem se na to nezaměřoval. Ale myslím si, že je to někdy učím. Například – 
když v textu narazím na neznámé slovo – učím je pokusit se odhadnout význam z kon-
textu. Zadávám slohová cvičení. 
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(u6) Částečně. V učebnici mají zdroj informací o tom, jak se mají učit (pozn. vyučující 
používá učebnici, o které říkala, že taková návodná cvičení obsahuje) a já je na to 
upozorňuji. Ale že bych jim přímo říkala, jak se mají učit, to ne. To vyplývá z toho učiva. 

(u10) Čas – kdy se učit, jak – mnemotechnické pomůcky, nahlas, oboustranné překlady. 
Částečný zácvik při výuce slovíček, opakování dlouhých vět atd. 

(u12) Snažím se je navést na efektivnější studium, poradit s učením se slovíček, matu-
ritních otázek, zlepšování poslechu. 

(u14) Např. rozděluji pensum látky na úseky, vybírám, co je důležité „nabiflovat se“ a co 
lze odvodit. 

(u17) Jak zvládat slovní zásobu, jak pracovat s učebnicí. 
 
 
Učitelovo pojetí efektivního učení CJ  

Co je podle Vás (jako experta, odborníka, člověka, který se tím zabývá) pro učení ci-
zímu jazyku nejdůležitější? 

9 učitelů výslovně zmínilo motivaci, případně motivaci a chuť, zájem. Pravi-
delnost za nejdůležitější označili 4 učitelé, systematičnost (mít v tom systém) 3 učitelé. 
Důraz na dorozumění se, mluvení, konverzaci klade 10 učitelů. Slovní zásoba je 
v jazyce nejdůležitější pro 2 učitele. Důraz na používání jazyka (kontakt s jazykem – 
Internet, čtení; být co nejvíce jazyku vystaven) klade 7 učitelů. 3 učitelé explicitně do-
poručují odjet do zahraničí, kde se jazyk používá. Že nejdůležitější je žáky neodradit 
a neotrávit uvedli 2 učitelé. Nebát se chyb uvedli 2 učitelé, metody 3 a učebnice 1 učitel.  

Mezi další nejdůležitější věci při učení CJ uváděli učitelé také přísnost, chválit 
žáky, pokud se snaží (u2); neznámkovat přísně a odměňovat snahu, nepřetěžovat (u17); 
pozitivní vztah k jazyku (u20); nebýt líný, mít cíl, radost z učení (u 22). 

Jak se dá co nejefektivněji učit se CJ? Jak je nejlepší učit se cizí jazyk?  

Nejvíce učitelů (10) považuje za nejefektivnější, nejlepší způsob učení CJ dlou-
hodobé vystavení cizímu jazyku v cizojazyčném prostředí (pobyt v zahraničí) a dal-
ších 10 učitelů každodenní používání jazyka – co nejvíce mu být vystaven, používat 
ho, pravidelnost. Neefektivnější je podle 9 učitelů procvičovat mluvení, čtení, psaní, 
poslech, čtení knih, sledování filmů, Internet; podle 4 učitelů komunikovat. 

Další: Pracovat s různými metodami, motivace, dělat si překlady, vyvozovat, ne-
biflovat, konzultovat, mít systém, neefektivněji ve škole plus kontaktem s rodilými mluv-
čími, dril... 

Je možné naučit žáky učit se efektivně? 

Na tuto otázku přímo odpovědělo 16 učitelů. Učitelé odpovídali, že ano (15), 
často (7 učitelů) však dodávali určitou podmínku, za které ano, např. ne všechny (3 uči-
telé) to lze naučit, mají-li žáci zájem, pokud se dokáží koncentrovat, pokud budou mít 
možnost volby. Jen jedna učitelka uvedla „částečně, jak koho“.  
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Co pro Vás osobně znamená „učit se efektivně CJ“? 

Pod výrazem „učit se efektivně“ rozumí učitelé (3) umět použít naučené v praxi; 
umět se dorozumět, umět jazyk kvalitně (3 učitelé); najít si na jazyku, to co jedince baví 
(2 učitelé); za co nejkratší čas zvládnout komunikaci, s co nejmenším úsilím zvládnout 
co nejvíc (2 učitelé); vidět efekt, výsledky, pokrok (2 učitelé). Další odpovědi byly kon-
krétního návodného charakteru, ukázky viz níže. Na otázky explicitně odpovědělo 16 
učitelů. 

 

Ukázky odpovědí 

(u1) Naučit se za co nejkratší čas jazyk tak, abych zvládla běžné komunikační situace 
za použití metody, která vyhovuje mé osobnosti. Osobně preferuji spíše systémový pří-
stup – některé moderní metody mi nevyhovují (např. nepřehledný nebo chybějící výklad 
gramatiky v některých učebnicích). 

(u2) Učit se tak, abych jazyk dokázal použít v praxi: Učit to, co se opravdu říká, i ho-
vorové výrazy. Umět použít pravidlo gramatiky a slovíčka v přirozené mluvě. 

(u3) Musí být vidět pokroky, tedy efekt. 

(u4) Stanovit si cíl, pravidelně, mít kontakt s jazykem, pro vnitřní pocit – mít meziná-
rodní zkoušku. 

(u8) Učit se s nějakými výsledky, aby to mělo smysl. 

(u11) Mít systém, přehledné a utříděné závěry, popř. sám je vyvozovat, a pak jen kon-
zultovat, nebiflovat, co mu řeknou druzí. 

(u12) Věnovat se učení se zájmem, najít si, co mě na jazyce baví – filmy, konverzace, 
hudba, literatura aj. 

(u13) Najít si kladné věci, co mám rád (knížky, hudba, film,...) – vytvořit si pozitivní 
vztah; a nebát se ho používat. 

(u14) Po kratších úsecích, každý den, naučené ihned používat. 

(u15) Není špatná televize v cizím jazyce, ale jde pouze o příjem informací, je potřeba 
využití v praxi. 

(u18) Pochopit souvislosti, spousta věcí se dá pak už odvodit. 

(u19) Umět se dorozumět a vědět něco o cizí zemi. 

(u21) Aby úsilí věnované učení odpovídalo výsledku – schopnosti použít naučené v praxi. 

(u22) S co nejmenším úsilím zvládnout co nejvíc. 
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Další (otevřený závěr interview) 

Devět učitelů na konci interview v jeho všeobecné nestrukturované části zmínilo, 
že hodin na výuku CJ není dost, chtěli by zvýšit dotaci (na výuku každý den v týdnu), 
obzvláště v případě nových maturit nebo potřeby naučit konverzaci (např. 5 dní za rok 
jen intenzivní konverzace). Někteří učitelé také zmínili, že by si přáli více peněz na po-
můcky, další vzdělávání, možnost vyjet do země, kde se daným jazykem mluví. Jedna 
paní učitelka také zmínila, že jí chybí výukové materiály (němčina – audio, video). 

 
 

6.5 Závěry a diskuse 
 

Velká část učitelů, kteří byli dotazováni, byla relativně mladá, polovina z nich 
měla praxi do 8 let, všichni učitelé jsou aprobovaní. Jejich přístup a hodnocení žáků lze 
souhrnně označit za spíše pozitivní. O RVP a požadovaných kompetencích tehdy, zdá 
se, nevěděli nic konkrétního. Kompetenci umět se učit však považují za důležitou jak 
z jejich hlediska, tak z hlediska úkolů školy, zastávají názor, že tuto kompetenci lze 
v prostředí školy rozvíjet a že jejich svěřenci to i potřebují.  

O možnosti naučit mnohé žáky učit se efektivně učitelé nepochybují, ovšem 
nelze podle nich naučit učit se efektivně úplně všechny – důvodem jsou především 
překážky na straně žáka (zájem apod.). Učit se umí podle posouzení učitelů jen určitá 
část žáků a základní vzdělávání jim v tomto směru mnoho nedalo. 

Za nejefektivnější způsob učení považují pobyt v cizině, každodenní používání 
jazyka a procvičování. S tím souvisí pravděpodobně i pociťovaný nedostatek hodinové 
dotace, kterou by chtěli někteří učitelé zvýšit na výuku daného CJ každý den. Efektivně 
se učit cizí jazyk pro ně znamená umět ho používat v praxi, dorozumět se. 

Co se týče rozvoje strategií učení u žáků, o systematickém nácviku vhodných 
strategií učení vedeném učitelem nelze hovořit. Nicméně určitá míra informování 
žáků o vhodném postupu se vyskytuje v podstatě téměř u všech učitelů. U dovedností 
však informovat o obsahu dovednosti nestačí, je třeba nácviku, interiorizace, zautoma-
tizování, reflexe a zpětné vazby. Někteří učitelé uváděli, že s žáky procvičují, jednalo 
se buďto o procvičování učiva, a nebo – a to je velmi přínosné – o procvičování učiva  
a nácviku jazykových dovedností a vhodných strategií k jeho osvojení.  

Pozitivně lze hodnotit učiteli vnímaný význam kompetence umět se učit a také 
to, že se většina z dotazovaných učitelů snaží žáky informovat o vhodných postupech 
učení CJ nebo je s nimi (byť to není již tak běžné) přímo na daném učivu i procvičovat.  

Procvičování přímo na učivu přináší podle mnohých odborníků (Mandl, Friedrich 
1992) nejlepší výsledky v naučení vhodných strategií, problematický je ovšem transfer 
takto „vázané“ strategie na jiné více či méně podobné učební situace. Podle některých 
odborníků (Mandl, Friedrich 1992) k tomuto potřebnému transferu již nedochází nebo 
jen velmi obtížně. 

Celkově výsledky interview s učiteli ukazují, jak silně je pohled zkoumaných 
učitelů na danou problematiku kontaminován laickým pohledem na věc, a lze pravdě-
podobně dokonce pochybovat o odbornosti zkoumaných učitelů v oblasti lingvodidaktiky. 
Laický pohled se ukazuje jak u problematiky strategií a jejich podpory, tak v neznalosti 
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RVP a pojetí klíčové kompetence umět se učit a řešit problémy, tak v problematickém 
pojetí efektivnosti učení. Efektivita je ztotožňována s pouhou intenzitou učení. Výsledky, 
zdá se, ukazují problematické momenty v odborné přípravě učitelů a ve vybavenosti zkou-
maných učitelů k výkonu profese a představují výzvu pro fakulty vzdělávající učitele, 
instituce nabízející další vzdělávání učitelů a hlavně pro samotné učitele. 
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7 ŠETŘENÍ III : STUDENTOVO POJETÍ  
EFEKTIVNÍCH STRATEGIÍ  

 
7.1 Východiska a cíl šetření 
 

Cílem tohoto šetření je zjistit, jaké prekoncepty a pojetí efektivního učení CJ žáci 
mají a jaké strategie považují oni sami v procesu učení cizímu jazyku za neefektivnější.  

Cílem šetření je zjistit, zda je možné pojmout problematiku inventarizace použí-
vaných strategií nestrukturovaně, tak aby se teoretický model klasifikace strategií 
implicitně či explicitně neprojevil ve strukturování položek výzkumné metody a nede-
terminoval tak zjištěná data a bylo možné zjistit vlastní žákovské pojetí efektivních 
strategií a zjistit, zda je možné výpovědi žáků klasifikovat odpovídajíce teorii – klasifi-
kaci strategií R. L. Oxfordové (1990).  

Teoretická klasifikace strategií Oxfordové (1990), která byla použita ve výzkumu 
strategií pomocí techniky inventáře (viz kapitola 6) a jednotlivé v ní obsažené strategie 
byly proto v datech hledány až následně. S uvedenou teoretickou klasifikací byly srov-
nány zjištěné údaje z volných výpovědí žáků, tj. jaké strategie považují za efektivní, a kom-
plexnost žákovského pojetí strategií učení CJ.  

Tabulka s klasifikací strategií Oxfordové (1990) je k dispozici v příloze č. 4. Trans-
kripce všech výpovědí žáků v příloze č. 10. 

 
 

7.2 Výzkumné otázky  
 
• Bude možné zjišťovat používání strategií učení nestrukturovaným způsobem blíz-

kým kvalitativnímu přístupu – volným popisem od studentů, jak se efektivně učit  
a jaké strategie používají? 

• Jak komplexní je studentské pojetí efektivního učení z hlediska efektivních strategií 
učení známých z odborné literatury? 

• Jaké strategie nejčastěji uvádí jako efektivní? 
• Které strategie uváděné v klasifikaci R. L. Oxfordové (1990) studenti také uvádí,  

a tudíž je vnímají jako důležité a efektivní? 
 
 

7.3 Výzkumný vzorek 
 

Výzkumný soubor tvořili studenti jednoho vybraného brněnského gymnázia, které 
nebylo zahrnuto do prvního výzkumného šetření založeného na technice dotazníku  
a inventáře (viz kapitola 6) a neprošlo inventarizací používaných strategií v roce 2004. 
Výsledky zjištěné tímto šetřením jsou proto nezávislé na dotazníkově-inventarizačním 
šetření prezentovaném v kapitole 6. Z metodologického hlediska byl tento postup zvo-
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len z důvodu zamezení zkreslení výpovědí studentů. Pokud by studenti dostali úkol na-
psat, jak doporučují učit se efektivně podle toho, jak to dělají oni, odpovídali by v do-
tazníku ne podle toho, jak se učí oni a co se jim osvědčilo, nýbrž na základě toho, že by 
věděli, že žádoucí odpovědí je „ideální efektivní učení“ a odpovídající strategie. Pokud 
bychom naopak volné výpovědi dali stejné skupině respondentů časově po administraci 
inventáře strategií, mohlo by povědomí o efektivních strategiích v inventáři ovlivnit je-
jich pohled na efektivní učení nebo dokonce vést k tomu, že by zopakovali to, co bylo 
inventářem implicitně označeno jako efektivní; také by jejich původně implicitní zna-
losti efektivních postupů (které by původně nezmínili, protože by je neuměli verbalizovat) 
mohly prostřednictvím obeznámení se s inventarizací strategií zexplicitnět, což by opět 
mohlo ovlivnit uváděné efektivní strategie. 

Výzkumný vzorek se skládal ze studentů vyšších ročníků jednoho z brněnských 
gymnázií. Převážnou část tvořily 3. ročníky a jim odpovídající ročníky víceletého gym-
názia, a to záměrně obdobně jako v další části zde popisovaného výzkumu (inventari-
zaci strategií). Celkem bylo získáno 82 výpovědí. 

 
 

7.4 Výzkumná metoda 
 

Použita byla technika volných písemných výpovědí. Studentům byla poležena 
následující otázka v širokém znění, která měla dát jen velmi obecný rámec pro jejich 
zamyšlení se nad problematikou efektivního učení, efektivních strategií, které oni sami 
používají a které by doporučili používat i svým kolegům:  

 

Co byste doporučili jiným, aby dělali při učení CJ? Co se Vám osvědčilo? Jak se efek-
tivně učit CJ? Jaké na to máte „fígly“? Máte na to nějaký recept? Děláte něco speciál-
ního? Jak byste doporučili někomu jinému učit se CJ?  

Studenti odpovídali písemně, volnou formou, s libovolným zaměřením odpově-
di. Do problematiky byli uvedeni jen všeobecně, především danou volnou otázkou.  

 
 

7.5 Výsledky 
 

Celkem bylo získáno 82 odpovědí, jejich plné znění je k dispozici v příloze č.10 
(Transkript volných písemných odpovědí studentů – doporučení pro efektivní učení).  

• Jako dobrý a konstruktivní lze označit přístup k efektivnímu učení u 52 respon-
dentů. 

• Jako částečně dobrý a částečně špatný u 17 respondentů (např. jen čtu slovíčka). 
• Jako pasivní, demotivující, nekonstruktivní, nezodpovědný přístup u 13 respondentů 

(např. neučím se, skoro se neučím, takže nevím, nemám přesný způsob učení, jazyku 
se musí věnovat obrovské množství času a úsilí, to nemám; jazyk se nedokážu učit z ne-
dostatku času, já se neučím, když už, tak ve stresu z písemky; jazyk se začínám učit, 
až když mi hodně teče do bot, když se učím, tak v zásadě jen slovíčka, která si párkrát za 
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den přečtu; musí mě nutit učitel pod hrozbou špatné známky, já sám se nedonutím, 
žádný dobrý tip mne zrovna nenapadá, jsem poměrně dost líný se učit a spoléhám 
na svou paměť;...). 

• „Já se neučím (leda před písemkou si to přečtu)“ uvedlo 11 respondentů.  
• 7 respondentů uvedlo, že neví, jak na to nebo, že se neučí a jak se učit neuvedli. 
• Respondenti nejvíce zdůrazňují jako efektivní vyjet do zahraničí (celkem 12) a četbu 

v CJ, sledování televize, filmů v CJ, PC apod. Důraz je také kladen více na učení 
slovíček než něčeho jiného. 

 
Zdá se, že respondenti otázku po radách pro efektivním učení chápou hlavně jako 

odpověď na otázku: 
 

Co? ... hlavně slovíčka, dovednost mluvení, spíše zřídka příp. gramatiku 
Jak? ... obecně řečeno procvičováním, učením 
Kde? ... v přirozeném prostředí (daná cizí země), popř. ve škole, v autobuse 

  
  
7.5.1 Analýza názorů studentů podle klasifikace strategií  

R. L. Oxfordové 
  

Tato další analýza porovnává názory studentů s klasifikací R. L. Oxfordové (1990)  
a je pokusem o kategorizaci rad studentů vzhledem ke kategoriím dané klasifikace.  
U každého studenta jsou kódované jednotlivé rady – uváděné strategie, tzn. že jeden 
student mohl uvádět např. i dvě až tři kognitivní strategie. V následujícím přehledu je 
tudíž uváděn počet strategií v rámci jednotlivých podskupin, které studenti uvedli. 

Výrazně (trojnásobně více) převažovala skupina přímých strategií (74krát byly 
studenty zmíněny) oproti skupině nepřímých strategií (zmíněny studenty celkem 23krát). 
Nejvíce uváděna byla skupina kognitivních strategií, a to skupina strategií založená na 
procvičování (47x), zejména pak procvičování v přirozením kontextu (34x). Téměř 
neuváděné jsou strategie kompenzační a afektivní. Ze sociálních strategií uváděli stu-
denti pouze strategii spolupráce a z paměťových převažovala výrazně strategie opako-
vání. Konkrétnější výsledky následují: 

Kategorizace výpovědí studentů podle klasifikace R. L. Oxfordové (1990) 
 počet výskytů  počet výskytů 
paměťové 14 metakognitivní 13 
kognitivní 59 afektivní 1 
kompenzační 1 sociální 9 
přímé celkem 74 nepřímé celkem 23 

Tabulka č. 13: Kategorizace výpovědí dle klasifikace R. L. Oxfordové (1990) 
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Paměťové strategie 

• Správné opakování (z toho 1krát učit se po troškách) – (11x), 
Př. neustále opakovat, učit se každý den, opakovat, drilovat, vracet se k probraným 
věcem, nejdůležitější je naučené stále opakovat. 

• Využívání činnosti – houpe nohama a lépe si to zapamatuje (1x), 
Př. nejrychleji se naučím, když se hýbu, třeba kolíbání nebo kopání nohama. 

• Vytváření mentálních spojů – seskupování (1x), kontextualizace (1x). 
Př. když se učím slovíčka podle množství si je nejprve rozdělím do skupinek a ty jed-
notlivé skupiny se pak učím. 

Naprosto chybí konkrétní postupy skupiny strategií založené na používání před-
stav a zvuků při učení a zapamatovávání. 

Kognitivní strategie 

• Procvičování – procvičování obecně, procvičování založené na opakování činnosti 
(13x), 
Př. dělám si cvičení; čtu si články; snažím se dělat co nejvíce cvičení na probíranou 
gramatiku, abych jí co nejlépe porozuměla; chodím na soukromé hodiny, kde pro-
cvičuji gramatiku a mluvení.  

• procvičování – v přirozeném kontextu (22x), myšlení v CJ (1x), 
Př. četba knihy v CJ; sledování televize, poslouchání rádia; dívat se na filmy v CJ; 
a hlavně se snažit přemýšlet v daném CJ; povídat si sám pro sebe; práce na PC. 

• procvičování – v přirozeném kontextu – v cizí zemi (11x), 
Př. nutné navštívit tu zemi a mluvit s rodilými mluvčími; nejlépe se člověk naučí, po-
kud má možnost žít určitou dobu v té zemi; důležité je také procvičování komunikace, 
nejlépe s rodilými mluvčími; ze zkušenosti bych řekl, že nejrychlejší a nejlepší je asi 
odstěhovat se namísto, kde mluví kýženým jazykem. Je to násilné řešení, ale nejlepší. 
Po návratu je nutno udržovat všechny naučené dovednosti. Ideální minimální doba 
je tak asi 2 roky; jazyk se člověk naučí jen pobytem v zahraničí, kde mu nic jiného 
nezbývá; jezdit do zahraniční; ...  

• input, output – používání vnějších zdrojů (1x), 
Př. tip – pro všechny jazyky je jedna z nejlepších věcí externí získávání slovní záso-
by (knihy, televize, rádio, počítačové hry, ...), 

• analyzování a logické usuzování – překládání 5x, kontrastní mezijazykové analyzo-
vání 2x, dedukce 1x, 
Př. slovíčka si spojovat s českými, mezinárodními; slovíčka si napíši a zkouším si pře-
klad jak z češtiny, tak i z CJ; z gramatiky si vypíši základní poučky a zkusím si to na 
pár příkladech; dobré je srovnávání slovíček a gramatiky s jinými obdobnými CJ. 

• vytváření struktury – poznámky 2x, shrnutí 1x. 
Př. slovíčka si píši do sešitu, hodně si poznamenávám např. vzorové věty; učím se 
gramatiku tak, že si vypíši základní informace a poučky. 

Kompenzační strategie 

• Inteligentní odhadování – na základě kontextu 1x. 
Př. snažit se co nejvíce rozumět kontextu jak psaného, tak mluveného slova. 
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Chybí jakékoli kompenzační strategie. Částečně je toto zjištění možná logické. 
Jedná se o efektivní strategie, pokud nemáme potřebné znalosti, mohou tedy pro stu-
denty tvořit až jakýsi sekundární rámec efektivního učení, resp. používání CJ. 

Metakognitivní strategie 

• Zaměření učení – přehled, propojení se známým 1x, zaměření pozornosti 4x, 
Př. prostě, když bereme něco novýho, snažím se dávat pozor; učím se jazyk přede-
vším ve škole, snažím se dávat pozor; spojovat probrané s novým.  

• plánování, příprava učení – plánování 4x, vhodné podmínky 1x, vyhledávání příle-
žitostí k procvičování (s rodilými mluvčími) 2x,  
Př. vyhledávat rodilé mluvčí; v hlavě mít jenom věc, kterou se učím, poslouchat v ho-
dině; někdy si naplánuji, co ten den udělám v daném jazyce, ale málokdy se mi to 
podaří splnit; neučit se doma, ale dávat pozor v hodinách; hledat příležitosti k mlu-
vení; význam má systematické učení; dle mého názoru se lze efektivně učit jen tak, 
že se učí každý den a člověk u toho musí mít svůj systém;  

• evaluace – učení se z chyb 1x. 
Př. Nejlépe se člověk naučí jazyk procvičováním s rodilým mluvčím, pozná, kde dělá 
chyby a naučí se mnoho nového. 

Afektivní strategie 

• Rozumné přijetí rizika 1x. 
Př. nevyhýbat se situacím, kdy bych mohla mluvit CJ. 

Afektivní strategie nebyly v podstatě studenty zmiňovány. Ovšem často uváděli 
jako důležitý předpoklad efektivního učení motivaci (nikoli ale strategie sebemotivo-
vání). Zmiňována byla chuť se učit, jazyk by měl bavit, mít o něj zájem. 

Sociální strategie 

• Spolupráce – obecně 2x, s rodiči 1x, s rodilým mluvčím 4, s kamarádem – rodilým 
mluvčím 1x, se spolužáky (přezkušování se) 1x. 
Př. povídat si s někým, doma mluvit s rodiči CJ; o přestávce se nechám přezkoušet 
spolužačkou; nejlépe konverzací, pokud možno s rodilými mluvčími; snažím se učit 
jazyk na základě komunikace. 

Strategie rozvíjení kulturního porozumění a empatie nebyly uváděny. Také kon-
krétní strategie dotazování a žádání o opravování uváděny nebyly, možná by se v de-
tailnější analýze objevily, nyní by mohly spadat např. do kategorií spolupráce s rodilými 
mluvčími. 
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77..66  ZZáávvěěrryy  aa  ddiisskkuussee  
  

Na základě získaných dat se zdá, že studenti komplexnější přehled o strategiích 
nemají, ale disponují významnými prekoncepty (podle jejich názorů) nejdůležitějších 
aspektů efektivního učení cizímu jazyku, které by ve výuce a nácviku strategií měly 
být rozhodně zohledňovány. Převažoval názor, že je dobré jet do země, kde se daným 
jazykem mluví a procvičovat na přirozených materiálech (filmy, hry, hudba, knihy 
v CJ) nebo jen dále nestrukturovaný názor „učit se slovíčka“, „učit se“. Studenti svá 
doporučení obvykle málo strukturovali, jejich doporučení byla spíše obecného rázu 
jako učit se (v přirozeném kontextu – jet do dané země), být motivovaný apod. Kon-
krétnější speciální strategie byly uváděny spíše méně. Pojetí učení je u některých stu-
dentů velmi zjednodušené a nedostačující, nelze předpokládat, že by se s takovýmto 
pojetím efektivního učení uměli učit a používat vhodné strategie učení, jelikož je prav-
děpodobně ani explicitně neznají. 

Nicméně jakékoli prekoncepty jsou z didaktického hlediska při výuce CJ velmi 
důležité a při nácviku efektivních strategií učení a práci s nimi, je třeba ze studentských 
prekonceptů o efektivním učení, které zjistilo i toto šetření, vycházet. Je třeba vycházet 
ze studentova pojetí učení, resp. ze studentova pojetí efektivního učení a studentova 
pojetí výuky. S tímto subjektivním a mnoho ovlivňujícím pojetím je třeba reflexivně 
pracovat, tak aby se přiblížilo vědeckým poznatkům o procesu učení CJ a efektivních 
strategiích učení, ovšem ne obecně, nýbrž v kontextu daného jedince – jeho individuálních 
predispozic jako je styl učení, kognitivní styl, úroveň autoregulace, úroveň motivace 
atd. Tyto prekoncepty by měly být, např. podobným postupem jako zde, zjišťovány 
současně při diagnostice strategií prostřednictvím inventáře strategií apod. Znalost stu-
dentských prekonceptů pomáhá odlišit explicitní a implicitní znalosti studentů o efek-
tivním učení a strategie, které jsou jim již známy a které žáci používají, které převažují, 
kterých jsou si vědomi a později i např. zjistit (např. pomocí autoreflexe studentů), jaké 
z těch strategií, kterých si nejsou vědomi, používají implicitně. Pro nácvik strategií je 
třeba vycházet z první fáze nácviku komplexních dovedností, a tou je diagnostika pre-
konceptů a analýza potřeb studenta. 

Z metodologického hlediska lze konstatovat, že vycházet při výzkumu strategií 
učení CJ pouze z volné reflexe používaných strategií a doporučení žáka, jak se efektivně 
učit, je nedostačující. Jak ukazují výsledky, nedošlo k pokrytí velké části strategií, 
které jsou známy z odborné literatury, a které zjišťují inventáře strategií a jiné metody 
sběru dat. Nicméně výsledky kvalitativní studie či nestrukturované kvantitativní studie 
mohou sloužit – a v případě této práci i slouží – k triangulaci a validizaci výsledků zís-
kaných jinými metodami (zde dotazníkovým a inventarizačním šetřením). 
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8 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY 
 

V následující kapitole budou sjednoceny dosavadní výsledky všech použitých 
metod v prezentovaných třech výzkumných šetřeních a dokládány hlavní výzkumné před-
poklady této práce. 

 
 

8.1 Srovnání efektivních a používaných strategií  
 

Testovány budou hypotézy ze III. okruhu výzkumných otázek (efektivita strategií) 
a budou srovnány efektivní strategie s používanými strategiemi a strategiemi uváděnými 
žáky jako efektivní. 

 
 

8.1.1 Testování hypotéz o rozdílech v efektivitě strategií 
  

 H1: Některé strategie jsou efektivnější než jiné. 

Hypotézu H3 o rozdílech v efektivitě strategií nelze zamítnout. Následující ta-
bulka ukazuje celkové srovnání strategií z hlediska jejich používání a efektivity. X označuje 
efektivní strategie vzhledem k dané proměnné vyjadřující efektivitu z určitého úzkého 
hlediska, N vyjadřuje negativní vztah (nepřímou úměru zjištěnou ve výpočtech korelací), 
prázdné políčko vyjadřuje skutečnost, že se žádné souvislosti statisticky neprokázaly. 

 
strategie prům. 

míra 
používání 

efektivita 
učení 

známka znalost čtení psaní poslech mluvení 

P 2,26        
KG 2,95 X X X X X X X 

K 3,46   X N   N 
M 2,72 X  X  X X X 
A 2,12  N  N    
S 2,61   X  X X X 

všechny 2,70 X  X  X X X 

Tabulka č. 14: Efektivní a používané skupiny strategií 
 

Nejvíce efektivní skupinou strategií jsou kognitivní strategie. Efektivita vůči 
dovednostem psaní, porozumění slyšenému a mluvení a vůči znalosti CJ a celkové 
efektivitě učení se ukazuje také u metakognitivních a sociálních strategií. Specifické 
výsledky se objevily u afektivních strategií a kompenzačních strategií, které žáci 
používají tím více, čím hůře je rozvinuta daná dovednost nebo v případě afektivních 
strategií, čím horší známku mají. Tyto strategie se ukazují jako významné v počátečních 
fázích učení a v případě určitých nedostatků v CJ kompetenci. Výsledek je zajímavý 
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zejména vzhledem k tomu, že kompenzační strategie učení jsou u zkoumaných žáků 
nejvíce používanou skupinou strategií učení CJ. Efektivita paměťových strategií jako 
celku se neprokázala vůči žádné z proměnných. 

Co se týče jednotlivých strategií učení, nejefektivnější se ukazuje nejvíce kog-
nitivních strategií jako napodobování rodilých mluvčích (KG3), používání známých 
slov v nejrůznějších kombinacích (KG7), iniciování konverzace v CJ (KG8), myšlení 
v CJ (KG10), čtení v CJ pro zábavu (KG12), psaní sms, referátů, dopisů aj. v CJ 
(KG13), nepřekládání všeho doslovně (KG21). Z metakognitivních strategií se jedná 
o strategie vyhledávání co nejvíce příležitostí k procvičování a používání jazyka 
(M14), všímání si chyb a zjišťování jejich příčiny (M16), ze sociálních strategií o ka-
maráda na dopisování, konverzaci (S5), žádání rodilých mluvčích o pomoc s CJ (S6), 
zájem o CJ kulturu (S8). Všechny jmenované strategie se ukazují jako efektivní ze 
všech zkoumaných hledisek.  

Souvislosti se všemi zkoumanými proměnnými vykazovala také jedna kompen-
zační strategie „požádání druhého, aby řekl to, co dotyčný neví“, ovšem v negativním 
slova smyslu: Čím vyšší míra používání této strategie, tím nižší efektivita učení CJ, 
horší známka, nižší úroveň rozvoje dovedností a znalosti CJ. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o typ výzkumu založený na dotazníkovém šetření ex post facto, a že tedy může 
být obtížné odlišit příčinu a následek, lze nabídnout i opačnou interpretaci: Čím nižší 
má žák úroveň dovedností, znalostí, čím horší je jeho efektivita učení, tím více používá 
danou strategii. Na vyšší úrovních již tuto strategii žáci pravděpodobně nepovažují za 
důležitou nebo ji nepotřebují používat stejně či více než v počátečních stadiích rozvoje 
CJ kompetence. 

Celkové výsledky efektivity jednotlivých strategií prezentuje následující tabulka: 
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P1 2,17 X       M1 2,61     X X  
P2 2,14 X       M2 2,87        
P3 2,76        M3 2,52        
P4 2,10   N     M4 3,14 N       
P5 3,44   N     M5 2,50 X     X X 
P6 2,90        M6 2,10     X   
P7 1,67  N      M7 1,95 X  X  X  X 
P8 1,97    N  N N M8 2,92        
P9 1,69   X    X M9 3,10       X 
P10 2,18        M10 2,42 X X X  X X X 
P11 3,31   N     M11 1,81 X       
P12 2,53 X     X  M12 2,93 X  X X X X X 
P13 2,26        M13 3,13 X       
P14 1,44        M14 2,98 X X X X X X X 

                                                 
5  Klíč ke kódování strategií viz příloha č. 3 Přehledová tabulka strategií učení CJ s formulací 

položek inventáře 
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P15 1,57        M15 2,40 X  X X X X X 
KG1 3,77   N N  N N M16 3,15 X X X X X X X 
KG2 3,35  X      M17 3,44 X X X  X X X 
KG3 2,82 X X X X X X X M18 2,67 X  X  X X X 
KG4 2,42 X  X X X X X A1 2,69  N      
KG5 2,24 X    X X  A2 2,39 X N   X   
KG6 3,52  X X X X X X A3 2,70 X     X X 
KG7 2,88 X X X X X X X A4 2,09        
KG8 2,43 X X X X X X X A5 2,22        
KG9 2,95  X X X X X X A6 1,82    N    
KG10 2,67 X X X X X X X A7 1,27  N      
KG11 1,82 X X X   X X A8 1,89        
KG12 2,60 X X X X X X X S1 3,66 X X X  X  X 
KG13 2,38 X X X X X X X S2 3,02     N  N 
KG14 2,82        S3 2,72        
KG15 3,18        S4 2,57    N    
KG16 3,52        S5 1,92 X X X X X X X 
KG17 3,31  X X  X  X S6 1,93 X X X X X X X 
KG18 2,81  X      S7 2,46 X    X X X 
KG19 3,39        S8 2,67 X X X X X X X 
KG20 3,20  X      S9 2,56 X  X X X X X 
KG21 3,72 X X X X X X X

Vysvětlivky: 

X .... efektivní, korelace je signifikantní 
N... negativní vztah, nepřímá úměra, 
signifikantní korelace 

 tučně ...... nad 3,5 a pod 2 na škále 

 
Efektivní strategie vůči všem indikátorům 
efektivity: 

KG 3,7,8,10,12,13,21 
M 14,16 
S 5,6,8 

KG22 2,88  X X X X X X
KG23 3,16    N    
KG24 2,16        
KG25 3,42    N   N
K1 3,81 X X X X   X
K2 3,74   X X  X X
K3 2,93  N N N N  N
K4 3,35 N N N N N N N
K5 3,45        
K6 2,89   N     
K7 3,36   N N N  N
K8 3,94   N   N  
K9 3,37      N  
K10 3,71  X X X X X X

Tabulka č. 15: Efektivní a používané strategie 
 
Srovnání efektivních a používaných strategií 

  H1.1: Žáky nejvíce používané strategie jsou zároveň nejefektivnější strategie. 

Hypotéza vychází z předpokladu, že žáci používají právě ty strategie, které jsou 
v procesu učení CJ nejefektivnější a vedou k nejlepším vzdělávacím výsledkům (zde: 
znalosti, dovednosti, kompetence). Statisticky se však tento výzkumný předpoklad ne-
prokázal a hypotézu je třeba zamítnout, neboť nelze jednoznačně říci, že strategie, 
které žáci nejvíce používají vždy vykazují také vysokou efektivitu: 
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1. Nelze říci, že by efektivita strategií vůči jednotlivým indikátorům efektivity obecně 
vždy souvisela se zjištěnou mírou používání strategií. 

2. U některých relativně dosti používaných strategií se také ukazuje negativní vztah  
k efektivitě učení, známce z jazyka, znalosti CJ či rozvoji CJ dovedností (KG1 – 
opakované procvičování, K8 – přizpůsobování si sdělení své úrovni, K9 – neologismy, 
K4 – obdržení pomoci). Což však podle mého názoru nelze považovat za ukazatel 
„neefektivnosti“ strategie, spíše lze dané zjištění interpretovat jako efektivnost stra-
tegie na nižších úrovních rozvoje CJ kompetence. 

3. Některé relativně často používané strategie efektivitu nevykazují vůbec (KG15 – 
uchopení hlavní myšlenky textu, následné učení, KG16 – používání referenčních 
materiálů, KG19 – uchopení významu slova rozdělením, K5 – mimika, gestikulace). 

4. Některé velmi málo používané strategie se ukazují jako velmi efektivní (KG11 – mi-
moškolní CJ akce, M7 – studijní plán, soustavné procvičování, S5 – kamarád, S6 – 
žádání rodilých mluvčích o pomoc). 

Pokud bychom vyvozovali závěry ještě dále, bylo by pravděpodobně možné na 
základě zjištěných výsledků konstatovat, že zkoumaní žáci se obecně v kontextu použí-
vání strategií učení CJ neučí nejefektivnějším způsobem. 

Výše prezentovaná tabulka nám také odpovídá na výzkumnou otázku, zda se 
jedná o vždy tytéž efektivní strategie, např. zda strategie efektivní z hlediska celkové 
efektivnosti učení jsou tytéž jako z hlediska jiných indikátorů efektivity, zda jsou shodné 
se strategiemi efektivními vzhledem ke známce či vzhledem k rozvoji určité dovednosti 
atd. Ukazuje se, že nelze říci, že by strategie efektivní vzhledem k dlouhodobé efek-
tivitě byly vždy či v převážné většině případů totožné se strategiemi efektivními 
vzhledem ke známce, rozvoji všech CJ dovedností či znalosti CJ. Obdobně to platí 
pro strategie efektivní z hlediska známky, úrovně znalosti CJ či rozvoje jednotlivých 
dovedností vůči sobě navzájem. 

Dále se ukazuje, že pokud používání určité strategie souvisí s jednotlivými 
indikátory efektivity v negativním slova smyslu, souvisí negativně jednotně se 
všemi indikátory, s nimiž byl u dané strategie prokázán statisticky významný 
vztah (P8, KG1, KG25, K3, K4, K7, K8, S2). Jedinou výjimkou je strategie A2 (se-
bepovzbuzování prostřednictvím pozitivních odvahu dodávajících výroků), která sou-
visí pozitivně s rozvojem dovednosti psaní a celkovou efektivitou učení a negativně se 
známkou s jazyka. Otazníky nad tímto zjištěním zůstávají v oblasti jeho interpretace. 

O efektivitě strategií nelze tedy mluvit jako o celku, je třeba rozlišovat o ja-
kou strategii se jedná; spíše tedy o jakou jednotlivou strategii se jedná než o jakou 
skupinu strategií. Rozdíly se ukazují také v tom, jaké strategie používají žáci s nižší 
úrovní dovedností či znalostí oproti pokročilejším a zdatnějším žákům. Lze tedy 
mluvit o efektivitě jednotlivé strategie za určitých podmínek, jak ukazují i mnohé jiné 
výzkumy rozdílů začátečníků a pokročilých – noviců a expertů (např. Perkins, Salomon 
1989, Lind, Sandmann 2003 aj.). Jako adekvátní ve výzkumu strategií učení CJ se uka-
zuje rozlišování úrovně CJ kompetence a strategie používané na dané úrovni. Předchozí 
znalosti z daného specifického oboru (zde cizí jazyk) mohou být předpokladem použí-
vání strategií (Stern 1992), nejen jejich důsledkem. Vztah strategií a znalostí má často 
kompenzační charakter (srov. Gick 1986, Garner, Alexander 1989, Garner 1990, 
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Pressley, Snyder, Cariglia-Bull 1987): Experti se od noviců odlišují tím, že mají již ně-
jaké předchozí znalosti z oboru a nemusí tudíž v některých případech používat náročné 
strategie jako novicové. 

U výsledků efektivity strategií lze tedy zdůraznit nejen obecný aspekt efektivity 
strategií vůči jednotlivým indikátorům, nýbrž je lze interpretovat i z jiného úhlu pohledu – 
jako klíč k rozlišení výborných (úspěšných) a slabších (méně úspěšných) žáků na zá-
kladě známky, míry rozvoje dovedností, celkové efektivity či znalosti jazyka. Na otázky 
typu, zda se úspěšní žáci liší v používání strategií od málo úspěšných, zda úspěšní žáci 
používají strategie více a zda používají jiné strategie, odpovídají jednak předchozí ana-
lýzy efektivity strategií a jednak testované hypotézy z okruhu interindividuálních rozdílů 
v používání strategií. 

 
 

8.2 Doložení předpokladu o rezervách v používání strategií  
  

Doložení hlavních výzkumných předpokladů formulovaných jako výzkumná 
tvrzení o rezervách v používání strategií (II. okruh výzkumných otázek) je shrnutím 
všech předchozích výsledků a analýz. Tj. kapitoly 6.4 s výsledky používání strategií, 
kapitola 6.5 zabývající se analýzou efektivity a kapitoly 8 popisující nestrukturovaný 
výzkum žákovského pojetí efektivního učení a strategií. Základní výzkumný předpoklad 
zní: 

 Hz: Studenti vykazují značné rezervy pro zefektivnění svého učení CJ z hlediska 
používání strategií učení CJ. 

Operacionalizace: Značné rezervy v procesu učení CJ jsou vymezeny jako sou-
časné splnění čtyř podmínek nedostatečného používání strategií učení CJ: 

1) (Hz1) Nevyužívání nezanedbatelné části (definováno jako 1/3 strategií a více) 
spektra zkoumaných strategií (nepoužívané = pod 2,5 na škále).  

2) (Hz2) Používání většiny zkoumaných strategií (tj. více než 2/3 strategií) v nedosta-
tečné míře (na škále do 3,5). 

3) (Hz3) Nepoužívání (pod 2,5 na škále) některých strategií, které se ukázaly jako 
empiricky efektivní. 

4) (Hz4) Nízká míra (pod 3,5 na škále) používání 1/3 a více strategií, které se ukázaly 
jako empiricky efektivní. 

Většina strategií je používána na škále pod úroveň 3, tj. někdy, asi v polovině 
vhodných případů. Některé strategie lze označit za naprosto nepoužívané (viz výsledky 
používání strategií). Průměrná míra používání strategií je nízká. Rozdíly v průměrné 
míře používání strategií se samozřejmě mezi jednotlivými studenty ukazují, minimální 
průměrná míra používání strategií je 1,47 na škále (nikdy nepoužívané), maximální 
3,68 (často, obvykle používané), nicméně průměrná míra používání strategií jako celku 
je 2,7 na škále (občas používané). Spodní a horní kvartil jsou v rozmezí 2,43 a 3,01. 
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Histogram: prům. strategie
K-S d=,02554, p> .20; Lilliefors p> .20
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Graf č. 20: Histogram průměrné míry používání strategií 
 

Mnohé ze strategií, které se ukazují jako efektivní vůči jednotlivým indikátorům 
efektivity nebo i všem indikátorům efektivity, nejsou žáky používány či jsou používány 
málo (viz výsledky srovnání používaných a efektivních strategií). 

Lze tedy, zdá se, konstatovat, že žáci vykazují určité, a to značné, rezervy pro 
zefektivnění svého učení CJ prostřednictvím rozšíření spektra používaných strategií 
i míry jejich používání. Lze hovořit o určitých, nezanedbatelných či značných re-
zervách, nikoli však o hlubokých nedostatcích (vyjma používání paměťových strate-
gií, u nichž jsou hluboké nedostatky v používání jednoznačně patrné). Základní vý-
zkumný předpoklad Hz lze tedy přijmout. Žáci vykazují značné rezervy pro zlepšení 
učení CJ, situace sice rozhodně není „katastrofální“, ale ani uspokojivá.  

Základní výzkumný předpoklad bude nyní dokládán zjišťováním splnění uvede-
ných 4 podmínek nedostatečného používání strategií učení CJ. 

 Hz1: Studenti nevyužívají celé spektrum strategií. 
  Hz1.1: Vyskytují se strategie, které nejsou používány vůbec.  

Operacionalizace: Za nevyužívání značné části spektra strategií je považována 
1/3 a více strategií s frekvencí používání pod 2,5 na škále. 

Na základě výsledků prezentovaných v kapitole výsledky – používání strategií, 
lze říci, že ze všech 85 zkoumaných strategií studenti vůbec či obvykle nepoužívají 38 % 
(32) strategií (x < 2,50 na škále). Dvě strategie A7 (deník o učení CJ) a P 14 (ztvárnění 
slova fyzicky, činností, vjemem – asociace pro lepší zapamatování) jsou zcela nepouží-
vané (x < 1,5 na škále), průměrná míra používání dalších 13 strategií je pod 2 na škále 
(frekvence používání obvykle ne, zřídka). 

Lze tedy konstatovat, že studenti vykazují značné rezervy pro zefektivnění 
učení CJ z hlediska rozšíření spektra používaných strategií. 
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 Hz2: Převážná většina strategií je používána v nedostatečné míře. 

Operacionalizace: Za nedostatečnou míru používání je zde považována průměrná 
míra používání strategií x < 3,5 na škále. Většina strategií je zde uvažována jako více 
než 2/3 strategií. 

Na základě výsledků prezentovaných v kapitole výsledky – používání strategií, 
lze opět říci, že studenti vykazují značné rezervy k zefektivnění svého učení, a to kon-
krétně z hlediska míry používání strategií. Většina strategií, zejména pak paměťové 
strategie, jsou používány v naprosto nedostatečné míře. Z celkových 85 zkoumaných 
strategií studenti v nedostatečné míře (x < 3,50 na škále), tj. asi v polovině vhodných 
případů, někdy používají 84 % (76) strategií. Pod průměr 3,0 na škále se dostalo 68 % 
(58) strategií.  

 Hz3: Studenti nepoužívají některé empiricky efektivní strategie.  

Ze strategií, které se ukázaly jako efektivní (celkem 46 strategií z celkových 85 
zkoumaných) alespoň vůči jednomu z indikátorů efektivity strategií v pozitivním slova 
smyslu, lze za nepoužívané či obvykle nepoužívané označit 26 % (12) strategií (x < 2,50 
na škále). Studenti tedy vykazují značné rezervy v možnosti rozšíření spektra použí-
vání právě těch strategií učení CJ, které se na jejich výzkumném vzorku ukázaly jako 
efektivní z hlediska učení CJ. 

 Hz4: Studenti vykazují nízkou, nedostatečnou míru používání empiricky efektiv-
ních strategií.  

Operacionalizace: Za nedostatečnou, nízkou míru používání strategií, které se 
v analýzách ukázaly jako empiricky efektivní je považováno používání 1/3 a více efek-
tivních strategií pod frekvenci 3,5 na škále.  

Na základě Tabulky efektivních a používaných strategií v předchozí kapitole 
(9.1) lze říci, že studenti v nedostatečné míře (x < 3,50 na škále) používají 87 % (40) 
strategií, které se ukazují jako efektivní. Pod průměr 3 na škále by se jednalo o 63 % 
(29) strategií. Lze tedy říci, že studenti vykazují značné rezervy co do zvýšení míry 
používání strategií učení, které se právě na jejich výzkumném vzorku ukázaly jako 
empiricky efektivní. 

 
 

8.3  Testování hypotéz o interindividuálních rozdílech 
v používání strategií 

V následující kapitole budou testovány rozdíly v používání strategií podle míry 
efektivnosti učení žáka, jeho úspěšnosti při učení CJ. Míra úspěšnosti, resp. efektiv-
nosti je operacionalizována jako známka z CJ a dlouhodobá efektivita učení CJ (viz 
kapitola 6.5 Efektivita strategií). Dále bude zjišťováno, zda jsou rozdíly mezi pokroči-
lými a začátečníky. Míra pokročilosti je definována jako úroveň znalosti jazyka a míra 
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rozvoje jednotlivých CJ dovedností. Východiskem pro falzifikace hypotéz je Tabulka 
efektivních a používaných strategií v kapitole 9.1. Konkrétní výsledky síly a význam-
nosti vztahu viz kapitola 6.5. 

 
 

8.3.1 Srovnání efektivních, úspěšných a málo efektivních žáků 
  

 H1: Existují interindividuální rozdíly v používání strategií z hlediska efektivnosti 
učení žáků.  
 H1.1: Efektivní žáci používají strategie více než málo úspěšní/efektivní žáci. 
 H1.2: Efektivní žáci používají jiné strategie než málo úspěšní/efektivní žáci. 

Úspěšní žáci používají signifikantně více než jejich méně úspěšní spolužáci pře-
devším strategie kognitivní, ale také metakognitivní a sociální. U ostatních tří skupin 
strategií byly rozdíly prokázány jen v minimálním počtu případů. Celkově se ukazuje, 
že čím více žáci strategie učení používají, tím je jejich celková efektivita učení lepší  
a naopak – čím lepší efektivita učení, tím více používají strategie. Jak již bylo zmíněno, 
výzkumy ex post facto dotazníkového typu nejsou s to jednoznačně (obzvlášť pokud 
teorie není jednoznačná) vyjádřit se ke kauzalitě – odlišit příčinu a následek.  

Úspěšní žáci vykazují aktivnější přístup k učení CJ, více vyhledávají a vytváří 
si možnosti k procvičování (používání, učení) CJ, více procvičují, spolupracují s rodilými 
mluvčími a využívají empatii, používají více strategií založených na elaboraci jazyka 
(jak přímé, tak nepřímé), více analyzují, více přemýšlí a snaží se o porozumění, více 
plánují, anticipují, monitorují a evaluují.  

Konkrétně používají více než jejich méně úspěšní kolegové tyto strategie: 
• Paměťové: Spojování slovíček při učení do skupin, vracení se k učivu. 
• Kognitivní: Repetice – čtení textu znovu dokud neporozumí, napodobování rodilých 

mluvčích, vylepšování napsaného, procvičování – opakování výslovnosti, používání 
frází a kombinování ustálených spojení a frazeologických obratů, výrazná je strate-
gie procvičování (žáci málo efektivní, málo úspěšní signifikantně méně procvičují) – 
poslech televize, iniciování konverzace, čtení, psaní v CJ; dedukce, srovnávání jazyků, 
snaha rozumět bez doslovného překládání, opatrnost při mezijazykovém transferu. 

• Kompenzační: Odhadování na základě lingvistických vodítek, používání synonym, 
opisů. 

• Metakognitivní: Zajímají se o to, jak se učit; učí se soustavně – mají studijní plán, 
stanovují si dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle, monitorují a evaluují po-
krok a chyby, zaměřují se na chyby, aktivně vyhledávají příležitosti k používání jazyka, 
poznají, na co se mají zaměřit, anticipují očekávané jazykové situace a připravují se 
na ně. 

• Afektivní: Povzbuzují se pozitivními výroky, přijímají rozumné riziko. 
• Sociální: Významná je strategie spolupráce s rodilými mluvčími a žádání je o pomoc 

s CJ a kamarád na konverzaci, dopisování; dále rozvoj empatie, zájem o kulturu dané 
země; žádání, pokud nerozumí, o zopakování, vysvětlení, zpomalení. 
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Naopak málo úspěšní žáci tyto efektivní strategie používají signifikantně méně 
než úspěšní žáci. Méně procvičují (méně poslouchají televizi, čtou, píší), méně analy-
zují, monitorují, evaluují, anticipují, jsou méně aktivní při procvičování jazyka a práci 
na něm, méně rozvíjí empatii, méně přijímají riziko spojené s používáním CJ, méně spolu-
pracují s rodilými mluvčími. Pravděpodobně však samozřejmě nepůjde pouze o kvanti-
tativní stránku uvedených procesů (více – méně používané), ale také o jejich kvalitu 
realizace (lépe – hůře aplikované). 

Méně úspěšní žáci navíc používají signifikantně více určité specifické strategie, 
které jejich úspěšní spolužáci málo používají. Týká se to například afektivních strategií 
jako celku. Většinou se tyto specifika projevují vůči známce. Vůči celkové efektivitě 
jen u strategie odklad CJ produkce na počátku učení CJ – tu lze, zdá se, interpretovat 
jako neefektivní strategii, protože jinak by musela být ve stejném zastoupení i u žáků 
efektivních, úspěšných. A u strategie založené na zbavení se zodpovědnosti – pokud žák 
neví, jak něco říct, řekne druhému, aby to řekl.  

Následující strategie ukazují na určité problémy s efektivitou učení v krátkodo-
bém (známka) i dlouhodobém měřítku (efektivita celková):  
• Paměťové: Vytváření pojmových map pro usnadnění zapamatování. Interpretace: 

Může se jednat o tzv. chybnou korelaci anebo je tato strategie specifická pro žáky 
s horší známkou a znalostí, přičemž že by se jednalo o strategii specifickou pro niž-
ší úroveň rozvoje CJ kompetence. Druhou verzi interpretace však výsledky vyvrací 
(viz Tabulka používaných a efektivních strategií, kapitola 9.1.1). 

• Kompenzační: Pokud žák neví, jak něco v CJ říct, řekne druhému, aby to řekl nebo 
to řekne sám aspoň česky. Interpretace: Pokud žák nechává mluvit za sebe jiné, 
jedná se z hlediska celkové efektivity učení a dlouhodobých výsledků učení CJ  
o neefektivní strategii. Interpretace výsledků vůči známce se však nabízí odlišná: Čím 
horší má žák známku z jazyka (a zároveň horší znalost CJ – viz výsledky Tabulka 
efektivních a používaných strategií, kapitola 9.1.1), tím více využívá tyto dvě strate-
gie – lze je tedy označit za specifické pro určitou úroveň rozvoje CJ kompetence  
a v podstatě pravděpodobně i za efektivní na této úrovni. 

• Metakognitivní: Odklad jazykové produkce na počátku učení CJ je neefektivní 
z hlediska celkové efektivity učení. 

• Afektivní: Relaxování v případě stresu, sebepovzbuzování (u známky, u dlouhodobé 
efektivity učení je to efektivní strategie), vedení si deníku o učení CJ. Výsledky lze 
interpretovat následovně: Čím horší má žák známku z CJ (větší problémy s učením), 
tím více používá strategie relaxace a sebepovzbuzování, tím pravděpodobněji si ta-
ké vede deník o učení CJ. 
 
 

8.3.2 Srovnání pokročilých a začátečníků 
 

 H2: Existují interindividuální rozdíly v používání strategií z hlediska míry rozvoje 
CJ kompetence.  
 H2.1: Pokročilejší žáci používají více strategií než začátečníci.  
 H2.2: Pokročilí žáci používají jiné strategie než začátečníci. 
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Pokročilí používají strategie učení signifikantně více. Čím vyšší pokročilost 
žáka, tím vyšší míra používání strategií učení CJ. Pokročilí žáci (ve znalosti jazyka i ve 
všech dovednostech) používají především signifikantně více kognitivní strategie. Dále 
také metakognitivní a sociální strategie (kromě dovednosti čtení – zde neprůkazné). 
Žáci pokročilí z hlediska znalosti jazyka používají signifikantně více kompenzační stra-
tegie, naopak začátečníci se liší v používání kompenzačních u dovednosti čtení a mluvení 
a v používání afektivních strategií v dovednosti čtení. Viz Tabulka efektivních a použí-
vaných strategií v kapitole 9.1. a detailní korelační koeficienty v kapitole 6.5 o efekti-
vitě strategií. 

Pokročilí žáci (žáci s vyšší úrovní znalosti CJ a vyšší úrovní rozvoje CJ doved-
ností) používají signifikantně více následující strategie: 
• Paměťové: Rýmy, vracení se k učivu. 
• Kognitivní: Napodobování výslovnosti rodilých mluvčích; kontrolování a opravování 

napsaného; používání frází; kombinování známého; všechny strategie procvičování 
(KG8–13: iniciace konverzace, sledování televize, rádia, myšlení v CJ, mimoškolní 
akce, čtení, psaní v CJ); aplikace pravidel; snaha porozumět bez doslovného překlá-
dání; obezřetnost při mezijazykovém transferu. 

• Kompenzační: Odhadování významu na základě lingvistických a nejazykových vo-
dítek; používání opisu a synonym. 

• Metakognitivní: Vytváření si přehledu a až následně učení; zajímání se o to, jak se 
lépe učit; plánování programu s dostatkem času na učení, studijní plán – soustavné 
procvičování, poznámkový sešit, dlouhodobé cíle, rozpoznání účelu CJ úkolu, vyhle-
dávání příležitostí k procvičování, aktivní vyhledávání osob na konverzaci, všímání 
si chyb a zjišťování jejich příčiny, učení se z chyb, evaluace pokroku. 

• Afektivní: Sebepovzbuzování – pozitivní tvrzení, dodávání si odvahy k akceptaci 
přiměřeného rizika při učení a používání CJ. 

• Sociální: Když nerozumí, žádání o zpomalení, vysvětlení apod.; kamarád na konverzaci, 
dopisování; spolupráce s dobrými a rodilými mluvčími; seznamování se s kulturou; 
rozvíjení empatie. 

Čím pokročilejší žáci, tím více především co nejvíce procvičují CJ v přiroze-
ném kontextu, spolupracují s lepšími mluvčími, jsou proaktivní (chtějí rozumět  
a řeknou si, když nerozumí, iniciují konverzaci, zajímají se o kulturu a rozvíjí empatii, 
zajímají se o proces učení), jsou analytičtější (dedukce, prve přehled – až pak učení 
detailů, obezřetnost při transferu, kombinují známé) a (sebe)reflektivní (sledování chyb, 
zajímají se o proces učení, plánují učení), staví na svých znalostech (odhadování vý-
znamu, nepřekládání doslova, kombinování slov).  

To začátečníci postrádají a používají tyto strategie signifikantně méně a naopak 
používají více následující strategie, které pokročilí používají signifikantně méně: 
• Paměťové: Představování, nakreslení slova; vybavování si slova pomocí místa, kde 

bylo napsané; kombinování zvukové a vizuální představy; časté opakování nového 
učiva. 

• Kognitivní: Procvičování – opakované vyslovení, napsání slova; psaní si poznámek 
ve výuce, vypracovávání souhrnů z učiva. 



 162

• Kompenzační: Když si nemohou vzpomenout na CJ slovo, řeknou ho alespoň česky; 
požádají druhého, aby ho řekl; vytvoří ho nějak podobně nebo vytvoří neologismus; 
když neví, jak něco říct, snaží se to zjednodušit, přizpůsobit; svá sdělení směřují k té-
matům, kde znají slovíčka; konverzaci na témata, kde neznají slovíčka se vyhýbají. 

• Metakognitivní: Žádné. 
• Afektivní: Zaznamenávání si pocitů, postojů souvisejících s CJ, snaha je zlepšovat. 
• Sociální: Žádání jiných o opravování, žádání o potvrzení porozumění či správnosti 

vlastního sdělení. 
 
 

8.4 Srovnání efektivních strategií: pojetí žáků, učitelů, 
výsledky výzkumu  

 
Efektivní učení a efektivní strategie v pojetí žáků (šetření III) 

Pojetí efektivního učení žáků bylo zkoumáno v nestrukturovaném výzkumu 
strategií založeném na volných výpovědích žáků. Žáci nejvíce zdůrazňovali jako efek-
tivní z hlediska učení CJ strategie procvičování, a to především v přirozeném pro-
středí a/či s autentickým materiálem jako vyjet do zahraničí, četbu, sledování televize, 
filmů v CJ, práci či hry na počítači, resp. Internetu v CJ. Efektivně se učit znamená 
z pohledu žáků učit se hlavně slovíčka, zaměřit se na dovednost mluvení, spíše zřídka 
případně i gramatiku, procvičovat, a to nejlépe v přirozeném prostředí, popř. ve škole. 
Z efektivních sociálních strategií uváděli studenti pouze strategii spolupráce a z paměťo-
vých především strategii opakování. Z kognitivních dále strategie logického usuzování 
a strukturování, z metakognitivních plánování a přípravu a zaměření učení. Kompen-
zační a afektivní strategie jako efektivní v podstatě uváděny nebyly vůbec. 

Efektivní učení a efektivní strategie v pojetí učitelů (šetření II) 

Podle učitelů učit se efektivně CJ rovná se umět použít naučené v praxi; umět se 
dorozumět; umět jazyk kvalitně; najít si na jazyku, to, co jedince baví; za co nejkratší 
čas zvládnout komunikaci; s co nejmenším úsilím zvládnout co nejvíc; vidět efekt, vý-
sledky, pokrok. Pro efektivní učení CJ je nejdůležitější motivace, chuť, zájem, pravi-
delnost a systém, používání CJ, pobyt v zahraničí. Důležité je žáky neodradit, metody; 
pozitivní vztah k jazyku, nebýt líný, mít cíl, radost z učení, nebát se chyb. Za nejefek-
tivnější považují dlouhodobé vystavení CJ (pobyt v zahraničí), každodenní používání 
CJ, procvičování všech dovedností, sledování filmů, komunikování, vyvozování, kon-
zultování, mít systém, kontakt s rodilými mluvčími, drilování.  

Efektivní strategie a efektivní učení CJ ve výsledcích strukturovaného výzkumu 
pomocí dotazníku a inventáře (šetření I) 

Co se týče efektivních strategií zjištěných strukturovaným kvantitativním výzku-
mem jako nejefektivnější skupina strategií se ukázala skupina kognitivních strategií, která 
byla efektivní vůči všem zkoumaným proměnným. Vůči dovednostem psaní, porozumění 
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slyšenému a mluvení a vůči znalosti CJ a celkové efektivitě učení byly efektivní také 
skupina metakognitivních a sociálních strategií. Jako efektivní vůči všem zkoumaným 
proměnným se ukázaly kognitivní strategie jako napodobování rodilých mluvčích, 
používání známých slov v nejrůznějších kombinacích, iniciování konverzace v CJ, 
myšlení v CJ, čtení v CJ pro zábavu; psaní sms, referátů, dopisů aj. v CJ; nepřeklá-
dání všeho doslovně. Z metakognitivních strategií se jednalo o strategie vyhledávání 
co nejvíce příležitostí k procvičování a používání jazyka, všímání si chyb a zjišťo-
vání jejich příčiny. Ze sociálních strategií o kamaráda na dopisování, konverzaci; 
žádání rodilých mluvčích o pomoc s CJ; zájem o CJ kulturu. Efektivita paměťových 
strategií jako celku se neprokázala vůči žádné z proměnných. Kompenzační a afektivní 
strategie vykazovaly vůči efektivitě specifické vztahy. 

Závěry 

Pojetí efektivního učení bylo v nestrukturovaném výzkumu (volné výpovědi žáků) 
efektivity strategií (šetření III) velmi zúženo. V pojetí efektivního učení učitele (šetření II) 
se tento zúžený výzkumný model efektivního učení také objevuje, v pojetí žáků je im-
plicitní a jakoby samozřejmý (za co nejkratší čas co nejlepší výsledky). Ukazuje se, že 
učitelé reflektují poměrně široké spektrum indikátorů tvořících konstrukt „efektivního 
učení“. 

Výsledky kvantitativní analýzy efektivity, názor žáků, chování žáků vyjádřené 
zjištěným používáním strategií i názor učitelů se shodují na klíčové efektivní strategii, 
kterou je procvičování, a to v přirozeném kontextu z hlediska prostředí, mluvčích, au-
tenticity materiálů atd. Význam procvičování pravděpodobně ukazuje na význam času 
stráveného učením cizímu jazyku (tzv. time on task) a jeho používání s primárním cílem 
učení CJ. Nicméně výzkumné závěry o vlivu této potencionálně základní a klíčové de-
terminanty výsledků vzdělávání nejsou ve světě jednoznačné (srov. např. mezinárodní 
studie výsledků vzdělávání např. TIMSS, PISA).  

I v dalších strategiích se pojetí efektivních strategií u studentů a učitelů a efek-
tivní strategie identifikované ve statistických analýzách do jisté míry shodují. Jako nej-
důležitější se ukazují kognitivní strategie učení, z nich především již zmíněná strategie 
procvičování, a to v přirozeném kontextu. Ve výzkumu se jednalo konkrétně o strategie 
iniciování konverzace v CJ, myšlení v CJ, čtení v CJ pro zábavu, psaní sms, referátů, 
dopisů aj. v CJ, podobně žáci i učitelé zdůrazňovali sledování televize a/či filmů, ko-
munikování atd. V souladu s tím se jako efektivní ukazovala této strategii blízká me-
takognitivní strategie vyhledávání co nejvíce příležitostí k procvičování a používání jazy-
ka. Výsledky výzkumu a názory studentů ohledně klíčové proměnné „procvičování“ 
odpovídají také výsledkům zjištěných výzkumem Bialystokové (1981), která zjistila, že 
funkční procvičování (angažování se v aktivitách jako čtení časopisů nebo novin kvůli 
obsahu, významu) je více konsistentně spojené s učením ve všech úlohách než kteráko-
li jiná strategie. Procvičování (funkční, formální, samostatné) bylo zjištěno jako klíčová 
empirická kategorie také ve výzkumu R. L. Oxfordové (1987). 

Ze sociálních strategií se žáci i výzkum shodují především na významnosti stra-
tegie spolupráce (ve výzkumu: kamarád na dopisování a spolupráce s rodilými mluvčími). 
Ve výzkumu se jako výrazně efektivní ukázal zájem o kulturu dané země, rozvíjení 
empatie, myšlení v CJ, napodobování rodilých mluvčích (především výslovnosti), ne-
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překládání všeho doslovně, iniciování CJ konverzace, kamarád na konverzaci nebo do-
pisování, žádání rodilých mluvčích o pomoc – tyto konkrétní strategie se u učitelů ani 
žáků neobjevují. Učitelé a shodně výzkum ukazují na efektivitu strategie sebemonitoro-
vání – všímání si chyb a zjišťování jejich příčiny, používání známých slov v nejrůznějších 
kombinacích. Také zahraniční výzkumy ukazují efektivitu těchto strategií – vůči osvo-
jování CJ byly efektivní elaborativní asociace (Cohen, Aphek 1981), monitorování 
(Bialystok 1981), kladení otázek za účelem objasnění, sebemonitorování (Politzer, 
McGroarty 1985).  

Učitelé na rozdíl od žáků reflektují podstatně více význam části afektivních stra-
tegií vyjádřené slovy mít správnou úroveň motivace, pozitivní vztah k jazyku, nebát se chyb. 
Ve výzkumu se právě jen tyto (tvorba pozitivních tvrzení, přijetí rizika) z afektivních 
strategií ukazovaly jako efektivní – vůči celkové efektivitě učení a některým CJ doved-
nostem. Učitelé také zdůrazňovali „mít cíl“, podobně statistické analýzy ukazují, že 
stanovování cílů – zejména dlouhodobých a střednědobých, ale i krátkodobých je efek-
tivní strategie, navíc žáky velmi málo používaná a v nestrukturovaném (kvalitativním) 
výzkumu žáků (šetření III) ani neuváděná strategie. 

Výzkum potvrzuje názor učitelů, že ne všichni zkoumaní žáci se umí učit, což 
dokládají i sami žáci svým názorem. Podle učitelů ne všichni žáci se umí učit, naopak, 
umí to jen někteří (10 učitelů), 6 učitelů dokonce uvedlo, že se žáci učit neumí, 3 uvedli, 
že se žáci umí učit, pokud chtějí. Učitelé ve srovnání se sebehodnocením žáků nadhod-
nocují možnost, že se žáci učit neumí. Žáci uvádí, že 30 % se učit umí, 40 % jen zčásti, 
28 % nikoli. 40 % žáků uvedlo, že ví, jak na to, že ví, jak se učit, 35 % zčásti, 23 % 
neumí. Někteří žáci tedy sami reflektují rezervy ve svém učení a používání strategií, 
podobně jako je vidí i učitelé a jak je zjistil i náš výzkum. 

Zajímavým výsledkem je, že výsledky statistických analýz se shodují s názory 
žáků na efektivní strategie v oblasti efektivity kompenzačních (krom strategie odhado-
vání), paměťových a afektivních strategiích. Žáci tyto strategie jako efektivní neuvádě-
li, výzkum zjistil, že souvislost těchto strategií s efektivitou není průkazná nebo jsou 
s ní (v případě mnoha kompenzačních a několika málo afektivních strategií) dokonce  
v negativním vztahu. Strategie kognitivní (ty výrazně a nejvíce), metakognitivní a sociál-
ní se jako efektivní ukazovaly jak ve výzkumu, tak podle žáků. 

Překvapivé jsou výsledky v oblasti paměťových strategií, jednak jsou žáky téměř 
nepoužívané, jednak jejich efektivita byla prokázána jen velmi omezeně a v jednotli-
vých případech u několika málo ze zkoumaných 15 paměťových strategií (vůči celkové 
efektivitě učení – seskupování, propojování nového se známým, vracení se k naučenému; 
znalosti CJ – rýmy; vůči CJ dovednostem – rýmy, vracení se k naučenému; vůči známce 
žádné) a žáci je jako efektivní strategie (kromě opakování – vracení se k naučenému) 
neuváděli. Jiné výzkumy (např. Cohen, Aphek 1981) samozřejmě efektivnost paměťo-
vých strategiích prokazují. 

Ukázalo se, že výsledky strukturovaného kvantitativního výzkumu založe-
ného na inventarizaci strategií a dotazníku (výzkumné šetření I) přinesly širší vhled 
do efektivních strategií, než jaký jsou s to učitelé (šetření II) či žáci (šetření III) re-
flektovat. Mnoho ze strategií si učitelé a také žáci uvědomují. Význam mnoha dalších 
konkrétních strategií zjištěných jako efektivních v empirickém výzkumu si však bez-
prostředně neuvědomují. První výzkumné šetření (strukturovaný kvantitativní přístup) 
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ukázalo více konkrétních efektivních strategií učení než doporučení učitelů a žáků (šet-
ření II a III), zároveň také byla tímto výzkumem doložena reálná, empirická efektivita 
těchto strategií. 

 
 

8.5 Vliv učitele na používání strategií 
 

Testována byla základní hypotéza, předpokládající vliv učitele na používání 
strategií žáky. 

 H: Učitel má statisticky významný vliv na míru používání strategií žáky.  

Vliv učitele na míru používání strategií se ukazuje, výrazněji ovšem až za nácviku 
dovednosti učit se a strategií. Čím častěji učitel říká žákům, jak se učit, tím více po-
užívají žáci strategie učení (R= 0,18), konkrétně pak paměťové (R = 0,16), kognitivní 
(R = 0,1), metakognitivní (R = 0,14), afektivní (R = 0,16), sociální (R = 0,09). Čím 
častěji to učitel nejen říká, ale zároveň to s žáky i procvičuje, tím více strategie pou-
žívají (R = 0,2), a to všechny podskupiny: Paměťové (R = 0,15), kognitivní (R = 0,1), 
kompenzační ( R = 0,08), metakognitivní (R = 0,17), afektivní (R = 0,2) i sociální (R = 0,1). 

Zdá se tedy (oproti závěrům ve výzkumu učitele), že k zvýšení používání strategií 
stačí žáky jen informovat o vhodných strategiích, a dokonce se tím mimo ostatní skupiny 
zvyšuje používání i afektivních a paměťových strategií. Toto zjištění je překvapivé, neboť 
zahraniční výzkumy ukazují, že je třeba dlouhodobého nácviku strategií (např. Mandl 
1992), jinak se kurzy strategií či jejich implementace do výuky míjí účinkem. Pozitivní 
výsledky, že stačí žáky pouze informovat, možná souvisí s dobrými studijními předpo-
klady studentů gymnázií a jejich schopností si s nabídnutými informacemi poradit a zu-
žitkovat je ku svému prospěchu. 

Nepřímým ukazatelem možného vlivu učitele mohou být také zjištěné rozdíly 
mezi zkoumanými třídami a školami v používání strategií učení CJ. Výsledky analýz 
jsou k dispozici u autorky.  
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9 ZÁVĚRY A DISKUSE 
 

Cíle našeho výzkumu byly splněny. Byl popsán stav zkoumané problematiky  
a přehledově shrnuty dosavadní výsledky výzkumu strategií. Českému čtenáři byl na-
bídnut specifický pohled na komplexní problematiku strategií učení CJ. Byl realizován 
výzkum strategií, který vedl k novým poznatkům v oblasti strategií učení CJ v ČR. Po-
dařilo se na základě SILL inventáře a klasifikace strategiií R. Oxfordové (1990) zkon-
struovat komplexní inventář strategií, použitelný pro autodiagnostiku i diagnostiku ve 
školní praxi i v určitém typu výzkumu strategií. Zájemcům z řad studentů a učitelů byla 
poskytnuta zpětná vazba. Další statistické analýzy, jak bylo plánováno, jsou v součas-
nosti prováděny.  

Lze říci, že se podařilo popsat základní, dotazníkem a volnými odpověďmi uchopi-
telné charakteristiky procesu učení CJ u gymnazistů a popsat a odpovídajíce možnos-
tem výzkumu ex-post facto založeném na auto-výpovědích vysvětlit používání strategií 
učení CJ. Zkoumání efektivity strategií navrženým způsobem se ukázalo jako infor-
mačně přínosné i přes omezení možných závěrů daných typem výzkumu. Byly identifi-
kovány strategie učení CJ, které se jeví v podmínkách brněnských gymnázií jako efektivní. 

Následující kapitoly shrnují výsledky prezentovaného výzkumu a nabízí je spolu 
s aplikovaným metodologickým postupem k diskusi. Předposlední část práce diskutuje 
konsekvence plynoucí výzkumu a navrhuje doporučení pro praxi na školách při výuce 
CJ. Na závěr jsou čtenáři nabídnuty výhledy realizovaného výzkumu strategií, přede-
vším v současnosti prováděný návrh nové, empiricky založené klasifikace strategií, 
který reviduje klasifikaci R. L. Oxfordové (1990). 

 
 

9.1 Shrnutí výsledků a diskuse 
  

Ukazuje se, že preferovaným jazykem u gymnazistů v Brně se stává angličtina, 
také co do průměrné úrovně znalostí a rozvoje dovedností se s ní další jazyky (zejména 
v 90. letech preferovaná němčina) již nemohou, přinejmenším zatím, srovnávat (srov. 
Výuka jazyků v českých školách, ÚIV 2004). Trend preference angličtiny nejen osobně, 
ale i ve vzdělávacím systému, není ničím zarážejícím, odpovídá trendům v zemích EU 
(srov. Foreign language learning: A European Priority 2005, Key data on Teaching 
Languages at school in Europe 2005).  

Důsledkem preferování angličtiny zkoumanými žáky je však skutečnost, že se 
náš výzkum nezáměrně týká především strategií učení angličtině, i když předvýzkum 
(Vlčková 2002) prokázal, že rozdíly v používání strategií u jednotlivých CJ nejsou 
signifikantní. Rozdíly v používání strategií u jednotlivých cizích jazyků se ukazovaly 
jako signifikantní pouze u některých specifických strategií a vycházely buď ze sociokul-
turního kontextu a pojetí učení (např. u paměťových strategií), nebo z podstaty samotného 
jazyka (ortografie v případě ruštiny, arabštiny atd.). Uváděné důvody preference určitého 
jazyka jsou převážně pozitivní, takže lze pravděpodobně očekávat dobré předpoklady 
pro používání strategií, resp. případně nejlepší používání strategií, pokud by rozdíly 
mezi jazyky existovaly. 
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Co se týče používání strategií, lze konstatovat, že žáci strategie používají, nic-
méně vykazují značné rezervy pro zefektivnění svého učení CJ prostřednictvím 
osvojení či objevení vhodných strategií učení. Strategie učení jsou žáky málo použí-
vané (2,7 na škále), žáci je průměrně používají pouze někdy, asi v polovině vhodných 
případů. Z hlediska celoživotního učení, jež je klíčem k perfektní znalosti cizích jazyků,  
a z hlediska připravenosti na toto celoživotní, autonomní učení, jsou nedostatky v po-
užívání strategií na pováženou.  

Jako závažný problém lze označit nepoužívání paměťových strategií, které 
jsou při učení CJ (především slovní zásoby) neodmyslitelné. Zdá se, že se žáci učí pa-
měťově velmi namáhavým a případně dokonce nevhodným způsobem (bez elaborace, 
propojování, asociování atd.). Některé výzkumy uvádí (Chesterfield a kol. 1985, O´Malley 
a kol. 1985), že strategie založené na elaboraci a vyšší úrovni rozpracovávání učeného 
CJ jsou typičtější pro žáky s vyšší úrovní CJ kompetence. Na počátcích učení CJ na-
opak převládají jednoduché strategie, které na elaboraci založené nejsou (memorování, 
repetice, ustálené obraty apod.). O dobrém používání paměťových strategií u pokroči-
lých, anebo efektivních žáků ale také nelze na základě výsledků našeho výzkumu hovořit. 
Empirický význam paměťových strategií však relativizují získané výsledky výzkumu. 
Paměťové strategie se jako efektivní ukazují spolu s afektivními strategiemi v podstatě 
neukazují. 

Realizovaný výzkum také zjistil, že v používání jednotlivých skupin strategií 
jsou signifikantní rozdíly. Nejvíce jsou používány kompenzační strategie, nejméně 
afektivní a paměťové. Přímé strategie učení jsou signifikantně více používané než 
nepřímé. Žáci se více zaměřují na bezprostřední práci na jazyku a zabývají se jí více 
než procesem učením v celé jeho komplexnosti. Potvrzuje se tak zkoumaný výzkumný 
předpoklad a zároveň předchozí výzkumy prováděné v zahraničí (Oxford 1987, Green, 
Oxford 1995, Bremmer 1999).  

Kritické výsledky byly naším výzkumem zjištěny, jak bylo zmíněno, u strategií 
paměťových – žáci si nevytváří asociace při učení slovíček, nepropojují a nevyužívají 
základní mnemotechniky založené na stylech učení. Lze tedy říci, že brněnská gymná-
zia vykazovala značné nedostatky u svých žáků především v oblasti specifických pa-
měťových strategií.  

Některé metakognitivní strategie jsou také na kritické úrovni. O to, jak se 
lépe učit se nezajímá 52 % studentů, 57 % si nestanovuje dlouhodobé cíle v učení, 67 % 
studentů neplánuje učení CJ do svého programu, 74 % se CJ neučí soustavně. Naopak 
studenti se hodně (polovina) zaměřují na chybu. Důraz na chybu v procesu učení byl 
zjišťován i v předchozích výzkumech autorky (např. Vlčková 2002) a je pravděpodobně 
tradiční pro výuku cizích jazyků v českém prostředí. Otázkou je, zda ve školách zůstává 
nevhodné staré pojetí chyby jako něčeho negativního v procesu učení, nebo zda je již 
žáky i učitelem pochopena přirozenost chyby a její potenciál pro učení. 

Kompenzační strategie jsou celkově relativně nejvíce používanou skupinou stra-
tegií (3,46 na škále – o něco více než půl napůl či někdy, až skoro často). Nejvíce pou-
žívanými kompenzačními strategiemi jsou přizpůsobení sdělení znalostem (jen 9 % 
studentů ji nepoužívá) a odhadování významu slov na základě jazykových znalostí (jen 
10 % ji nepoužívá).  



 168

Afektivní strategie bývají používány spíše žáky s problémy při učení CJ. 
Jako efektivní strategie se z dlouhodobého hlediska ukazují pouze nejvíce konstruktiv-
ní strategie jako jsou sebepovzbuzování a přijímání přiměřeného rizika při učení a po-
užívání CJ.  

Ze sociálních strategií lze za kritické označit výsledky používání dvou strategií 
(kamarád na konverzaci či dopisování v CJ a spolupráce a žádání o pomoc s CJ rodilé 
mluvčí), které na jednu stranu patří mezi velmi zřídka používané strategie, a na druhou 
stranu se ukázaly jako efektivní vůči všem zkoumaným indikátorům efektivity učení. 
V používání těchto dvou strategií lze vidět značné rezervy pro zefektivnění procesu 
učení CJ. 

Z celého spektra zkoumaných strategií se vyskytují i takové strategie, které ne-
jsou v podstatě vůbec používány. 13 strategií z celkových 85 zkoumaných je použí-
váno na škále pod 2 (obvykle ne, zřídka). Mezi nimi je nejvíce paměťových strategií.  

Zjištěn byl také určitý nepoměr mezi nejpoužívanějšími strategiemi a nejefek-
tivnějšími. Oproti technice volných výpovědí, která ukazovala, že za nejefektivnější 
strategie považují žáci skupinu kognitivních strategií, výsledky inventáře ukazují, že sig-
nifikantně nejvíce používanou skupinou jsou kompenzační strategie učení. Šest z deseti 
zkoumaných kompenzačních strategií však paradoxně negativně koreluje se zkoumanými 
indikátory efektivity strategií. Tyto výsledky, zdá se (obdobně se k danému problému 
staví např. O´Malley a Chamotová 1990), ale nelze interpretovat jako doložení neefek-
tivity daných strategií, nýbrž jako poukázání na to, že tyto strategie jsou používány  
a pravděpodobně i efektivní na nižších úrovních CJ kompetence nebo efektivní u jednotli-
vého indikátoru efektivity (známka, znalost, dovednosti, efektivita učení). Podobné vý-
sledky jako u kompenzačních strategií se ukazují i u afektivních a paměťových strategií. 

Statistické analýzy efektivity strategií ukazují jako nejefektivnější skupinu ko-
gnitivních strategií, které jsou také druhou nejvíce používanou skupinou strategií  
u zkoumaných studentů. Efektivita strategií jako celku byla zjištěna vzhledem k dlou-
hodobé efektivitě učení, znalosti CJ, dovednosti psaní, porozumění slyšenému a mluvení. 
U známky a dovednosti čtení se neobjevila statisticky významná souvislost.  

Lze tedy, zdá se, říci, že strategie učení jsou efektivní (to se především týká 
kognitivních, metakognitivních a sociálních strategií jako celku) a celkově vedou 
k efektivnímu učení, vyšší úrovni znalosti CJ a rozvoji CJ dovedností. To, že by 
používání strategií jako celku vedlo k lepší známce z preferovaného CJ nebo vyšší úrovni 
rozvoje dovednosti čtení nebylo zjištěno.  

Co se týče jednotlivých zkoumaných strategií, jako efektivní se vůči alespoň 
jednomu ze zkoumaných indikátorů efektivity strategií se ukázalo 46 z celkových 
85 zkoumaných strategií. Konkrétně se jednalo o 14 z 18 zkoumaných metakognitivních 
strategií (78 %), 17 z 25 zkoumaných kognitivních strategií (68 %), 6 ze zkoumaných  
9 sociálních strategií (67 %), 3 z 10 zkoumaných kompenzačních strategií (30 %), 4 z 15 
paměťových strategií (26 %) a 2 z 8 zkoumaných afektivních strategií (25 %).  

Výzkum vycházející ze shodné klasifikace strategií (Oxford 1990) prováděl 
Bremmer (1999) u hongkongských žáků. Zjistil signifikantní odchylky v úrovni CJ kompe-
tence u 11 z 50 zkoumaných strategií. Devět z nich bylo ze skupiny kognitivních strate-
gií a podobně jako u Greena, Oxfrodové (1995) zahrnovaly aktivní procvičování. Jedna 
strategie byla z kompenzačních strategií a jedna z kategorie sociálních strategií.  
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Výsledky našeho výzkumu také ukazují, že strategie, které žáci nejvíce použí-
vají, nemusí být zároveň nejeefektivnější. Proto byl výzkumný předpoklad, že nejpo-
užívanější strategie jsou zároveň nejefektivnější, zamítnut. Některé zahraniční výzkumy 
uvádí (např. Oxford 1990), že kognitivní strategie bývají u žáků nejoblíbenější, resp. 
nejvíce používané ze všech šesti skupin strategií. V našem výzkumu byly inventarizač-
ní technikou, tj. strukturovaným kvantitativním přístupem, zjištěny jako nejpoužívaněj-
ší kompenzační strategie (podobně Bremmer 1999), které se však v analýze efektivity 
ukázaly v mnoha případech jako specifické pro žáky s nižší úrovní rozvoje CJ kompe-
tence. V nestrukturovaném, kvalitativním výzkumu uváděli žáci jako nejeefektivnější 
kognitivní strategie, což kvantitativní statistická analýza efektivity strategií potvrdila. 
Naopak v nestrukturovaném, kvalitativním výzkumu (šetření III) žáci kompenzační 
strategie jako efektivní neuváděli. Druhou nejvíce doporučovanou efektivní skupinou 
strategií v nestrukturovaném výzkumu žáků založeném na volných výpovědích (šetření III) 
byly paměťové strategie, které v kvantitativním, inventářovém šetření (šetření I) patřily 
mezi v podstatě nepoužívané strategie. Tyto výsledky naznačují, že by bylo vhodné po-
užívání či nepoužívání paměťových strategií hlouběji prozkoumat např. hloubkovými 
kvalitativními interview a případovými studiemi žáků. 

Výsledky analýzy efektivity strategií lze interpretovat také jako rozdíly mezi 
úspěšnými, efektivními žáky (lepší krátkodobá efektivita učení – známka a lepší dlou-
hodobá, celková efektivita učení) či žáky s vyšší úrovní rozvoje CJ kompetence (lep-
ší znalost CJ a vyšší úroveň CJ dovedností) a méně úspěšnými, méně efektivními žáky 
a žáky s nižší úrovní rozvoje CJ kompetence. Žáci s vyšší úrovní rozvoje CJ kompe-
tence a efektivnější, úspěšnější žáci vykazují aktivnější přístup k procvičování CJ  
a používají více strategií založených na analyzování jazyka a elaboraci, nevyhýbají se 
používání jazyka, více plánují, monitorují a evaluují své učení, spolupracují s rodilými 
mluvčími a rozvíjí svou empatii vůči mluvčím, kultuře atd. Zjištěné výsledky do značné 
míry odpovídají zahraničním výzkumům z rané fáze výzkumu strategií učení CJ u dob-
rých žáků (Rubin 1975, Naiman, Fröhlich, Todesco 1975). 

Jako klíčová strategie se na základě triangulace výsledků všech tří realizovaných 
šetření ukazuje podobně jako např. ve výzkumech Bialystokové (1978, 1979), Huanga 
a van Naarssenové (1987) či Oxfordové (1987) strategie procvičování, a to zejména 
v přirozeném prostředí a s autentickými materiály. Jedná se o klíčovou strategii v pro-
cesu učení CJ. 

Výsledky výzkumu naznačují možné konsekvence. Je třeba pokusit se adekvátním 
způsobem zpřístupnit strategie efektivních žáků slabším a méně efektivním žákům  
a dle úrovně rozvoje CJ využívat především ty strategie, ke kterým žáci tendují 
přirozeně – tj. nejprve jednodušší strategie. Podobně Gagné zastával pojetí sledu v učení 
CJ (1975, s. 183), v němž poukazoval na jeden ze zajímavých rysů osvojování CJ, a to 
že žák musí začít nejjednodušším typem učení. Výsledky našeho výzkumu tento sled, 
zdá se, dokládají i v konkrétním případě strategií učení CJ. 

Dále se také zdá, že je třeba povzbuzovat žáky k větší míře aktivnosti v použí-
vání jazyka, k využívání co nejvíce příležitostí k procvičování a co nejpestřejšímu  
a častému procvičování. S postupným nabýváním CJ kompetence by měli být žáci 
vedeni k přechodu k větší analytičnosti a reflektivnosti jazyka a svého učení a ke zvy-
šování proaktivnosti.  
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Pozitivní výsledky možnosti vlivu učitele na používání strategií a uváděné dů-
ležitosti znalosti CJ pro žáky by měly učitelům dodat odvahy pracovat se svými žáky 
na strategiích učení CJ jako součásti významné klíčové kompetence (umět se učit atd.) 
národního kurikula. Ukazuje se, že učitel má na gymnáziu pozitivní vliv na používání 
strategií i pokud jen informuje o vhodných strategiích učení. Vliv učitele sílí, pokud tyto 
strategie s žáky i procvičuje. Stejně tak pozitivní výsledky ohledně důležitosti znalosti 
CJ pro žáky by měly podpořit učitele v jejich snaze vést žáky k efektivnímu učení CJ. 
Žáci mají zájem na tom, aby CJ uměli: 53 % studentů uvedlo, že je motivuje k učení CJ 
také to, že je pro ně důležité být v CJ úspěšný. A na otázku, jak moc je pro ně důležité 
být v jimi preferovaném CJ úspěšný, odpovědělo 39 % studentů, že je to pro ně velmi 
důležité a dalších 52 %, že je to pro ně důležité. 

 
 

9.2 Metodologické závěry a diskuse  
 

Diskuse vybraných metodologických problémů, výhod a nevýhod prezentovaného 
metodologického přístupu má sloužit výzkumům navazujícím na tuto práci tak, aby z ní 
tyto výzkumy mohly bez problémů vycházet a orientovat se ve specifikách námi zvole-
ného metodologického přístupu.  

Celkově lze říci, že se zvolený postup ukázal jako informačně nosný. Ukazuje 
se, že pokud chceme zjistit celé spektrum strategií, pak minimálně strukturované, volné 
dotazování a volné výpovědi nestačí a je třeba použít např. techniku inventáře strategií. 
Inventář se jeví jako vhodný nástroj jak pro výzkumné (v kombinaci s dotazníkem), 
tak pro praktické školně-diagnostické účely a lze říci, že se tato technika výzkumu v pre-
zentovaném případě osvědčila. Osvědčilo se i využití proškolených administrátorů, vý-
zkum byl proveden v podstatě během týdne na všech školách.  

Technika volných výpovědí přinesla z hlediska zahrnutí co nejvíce strategií učení 
omezené výsledky. Když měli žáci v heslovitých volných výpovědích popisovat, jak se 
efektivně učit, nedošlo k pokrytí celého spektra strategií učení CJ. Na podobné metodo-
logické výsledky a problémy určitých technik výzkumu strategií poukazuje také 
O´Malley a Chamotová (1990, s. 86). Nicméně v rámci našeho výzkumu byla aplikace 
této techniky oprávněná a získané výsledky informačně hodnotné. 

Při aplikaci a extrapolaci prezentovaných zjištění je třeba brát v úvahu metodo-
logická omezení výzkumu založeného na technikách verbalizace, tj. na výpovědích 
žáků o sobě samých. Tyto výpovědi o vlastním procesu učení nelze objektivně zakotvit, 
žáci mohou své výpovědi vědomě či nevědomě zkreslovat, mohou se projevit odlišnosti 
ve schopnosti sebereflexe používání strategií, posuny v sebehodnocení (sebepodceňo-
vání, přeceňování atd.) atd. U teorií nestrukturovaného šetření (šetření III) mohou být 
získaná data determinována vyjadřovacími schopnostmi žáků, schopností sebereflexe  
a schopností analýzy. 

Problematická by při dalším použití námi aplikovaného inventáře a dotazníku mohla 
být jejich celková délka. Pro další výzkumy lze doporučit již zestručnění inventáře i do-
tazníku, zvolit ke zkoumání jen jednu ze skupin strategií nebo se zaměřit na jeden ze 
specifických problémů, které tato práce naznačila. V našem výzkumu několik žáků ur-
čité připomínky k délce dotazníku a inventáře mělo. Lze ale, zdá se, říci, že se rozsah 
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dotazníkového a inventarizačního šetření neprojevil na kvalitě dat díky proškolení ad-
ministrátorů a nabízenému poskytnutí vyhodnocování inventáře po vyplnění ve třídách. 
Rozdíly se do určité míry pozitivně projevily v pečlivosti vyplnění inventáře ve třídách, 
které projevily zájem o vyhodnocení inventáře. V dalších výzkumech by bylo vhodné 
vycházet z výsledků prezentovaného výzkumu a rezignovat na široké, komplexní 
spektrum zjišťovaných strategií, některé strategie sloučit nebo zjišťovat jen jednu ze 
skupin strategií učení nebo jen několik vybraných strategií. Také z hlediska zpracování 
výzkumu je vhodné zaměřit se na užší část problematiky. Vzhledem k tomu, že cílem 
této práce bylo poprvé vůbec popsat proces učení CJ z hlediska všech známých strategií 
učení CJ, byl zvolen prezentovaný široko záběrový přístup, který může být základem dal-
ších, již obsahově užších a hlubších zkoumání dané problematiky. Prezentovaný výzkum 
může poskytnout orientaci v základních problémech, které z empirické reality vyplynuly. 

Metodologickým problémem plynoucím z teoretického fundamentu – klasifikace 
strategií je nedisjunktnost klasifikace. Ve zde prezentovaném designu výzkumu se to 
však jako problém ukazuje víceméně pouze při srovnávání používání skupin strategií, 
kdy se podobné strategie nachází ve dvou skupinách strategií. Důvodem nedisjunktnosti 
je vždy odlišný úhel pohledu v klasifikování, v jehož důsledku pak dochází ke zdánlivě 
opětovnému zařazení strategie do další podskupiny. Nicméně vždy je zdůrazněn jiný 
aspekt dané strategie, např. regulační nebo sociální, kompenzační nebo sociální atd. 
Nedisjunktnost klasifikace by bylo možné vyřešit faktorovou analýzou a vytvořením 
empirické klasifikace, která by faktory teoretické klasifikace redukovala (viz kapitola 
Výhledy) a/nebo přinesla jiná hlediska členění strategií (viz např. Oxford 1987). Vhod-
nost redukce položek klasifikace a vytvoření empiricky zakotvené klasifikace naznačují 
také výsledky efektivity strategií, kdy se jako efektivní ukázala jen část strategií. Nebo 
by bylo možné použít jiné klasifikace, které princip disjunktnosti respektují, ovšem na-
ráží pak na jiné specifické problémy a pro účely školní praxe nejsou dostatečně kom-
plexní či transparentní. 

Problematická může být také použitá omezená definice efektivity učení a forma 
jednotlivých indikátorů efektivity (sebeposouzení a externí posouzení učitelem). Většina 
zahraničních výzkumů preferuje ke stanovení úrovně znalosti CJ či rozvoje jednotlivých 
CJ dovedností didaktické testy6. Nicméně základní snahou v této práci bylo zjišťovat 
efektivitu metodologicky přístupným způsobem, zajistit dobrou míru triangulace dat  
a výsledků, proto byla efektivita zkoumána z více úhlů pohledu a vícero metodologic-
kými přístupy a otevřít prostor pro další výzkumy základním zmapováním výzkumného 
pole a naznačením možných nosných vztahů strategií a učení. 

Jako problematická se, dle očekávání, do určité míry ukázala retrospektivnost 
použitých metod vzhledem k určení kauzálních vztahů, které nebylo v několika málo 
případech možné jednoznačně postulovat ani na základě teorie. S problémem směru kau-
zality se však potýká většina výzkumů v oblasti strategií (srov. Bremmer 1999) a kau-
zalita není dosud jednoznačně empiricky doložena. V naší práci je předpokládán obou-
stranný vztah rozvoje CJ kompetence a používání strategií. Určité znalosti apod. 
mohou být předpokladem pro používání určité strategie a zároveň používání strategií 

                                                 
6  V současnosti zpracováváme výzkum strategií v 5. třídách základních škol (2006), kde je efek-

tivita zjišťována prostřednictvím didaktického testu. 



 172

vede k rozvoji CJ kompetence. Přičemž posledně jmenovaný kauzální vztah považuje-
me v případě našich výsledků výzkumu za významnější. Lze spíše předpokládat, že 
efektivní strategie vedou k dobré známce, vyšší efektivitě učení a/nebo k vyšší úrovni 
rozvoje CJ dovedností. Nicméně nabízí se i opačná zmíněná interpretace – některé strategie 
jsou efektivní a používané až na určité úrovni rozvoje CJ kompetence. Tato dvoupólo-
vost interpretace by mohla být vhodným východiskem pro strukturovaný, kontrolovaný, 
řízený experiment v rámci základního výzkumu jednoho z klíčových témat strategií 
učení CJ. Konečným cílem výzkumu zjišťujícího vztah mezi používáním strategií a učební 
úspěšností je stanovit míru, v jaké strategie přispívají k učebnímu procesu, proto 
by do budoucna bylo třeba měřit efekt jednoho faktoru na druhý během určitého 
časového období. V obecné, dekontextualizované formě, v jaké tyto zásadní vztahy 
zjišťuje inventář, nereprezentují výsledky mnoho a nelze jednoznačně říci, že by zjištěné 
efektivní strategie opravdu pomáhaly. Nicméně je naznačen určitý směr. Inventář po-
skytuje široký pohled na celkové používání strategií, přesnější analýza efektivity strategií 
do budoucna bude vyžadovat přístup zjišťující efekt velmi specifické strategie lokalizo-
vané na určitý aspekt úrovně CJ kompetence, na specifický kontext a v rámci určité ča-
sové periody. Podobně Selinker (1984) doporučuje zkoumat vliv strategií na indikátory 
efektivity multivariačními technikami, nikoli jen korelacemi mezi jednotlivými pro-
měnnými, neboť proměnné týkající se žáka se překrývají ve svém vlivu a dochází mezi 
nimi k interakci. Měřit skutečný vliv jedné proměnné znamená odizolovat ji od jiných. 
V současnosti proto počítáme celkový regresní model strategií s dalšími proměnnými 
vysvětlujícími známku a další námi zvolené, zjednodušené indikátory efektivity. 

Dalším metodologickým problémem práce, jejíž design v konečném důsledku 
obsahoval velký počet korelací, je, že narůstá riziko (pravděpodobnost) náhodné (chybné) 
korelace. Proto je třeba výsledky této práce založené na korelacích obezřetně interpre-
tovat a považovat je pouze za naznačení možných existujících vztahů a počítat 
s uvedeným kumulovaným rizikem chyby. V analýzách navazujících na tuto práci je 
tento problém řešen redukcí proměnných (korelovaných strategií) prostřednictvím fak-
torové analýzy (viz kapitola Výhledy). Porovnání výsledků a potvrzení korelací bude 
k dispozici později v časopiseckých článcích. 

K výsledkům používání strategií a efektivity strategií je třeba přistupovat obezřetně 
a brát v úvahu metodologické limity a možná zkreslení výsledků. Nicméně, dá se před-
pokládat, že výzkum naznačil určitý směr a základní výsledky, ze kterých lze konstruk-
tivně vycházet. 

 
 

99..33  DDooppoorruuččeenníí  pprroo  pprraaxxii  
  

Z výsledků prezentovaného výzkumu zasazených do rámce dosavadní teorie stra-
tegií učení CJ plynou určité konsekvence pro praxi, které budou v podobě možných 
doporučení naznačeny. 

Jelikož strategie učení představují významný aspekt efektivního učení CJ a jelikož 
patří mezi oficiální cíle národního kurikula a vliv učitele na strategie se ukázal jako 
možný, je třeba strategie učení CJ ve školách zprostředkovávat (srov. UNESCO 
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Efektivní učení ve škole, 2005). Zdá se, že prozatím je vhodná jakákoli forma zprostřed-
kování strategií, i když zahraniční výzkumy (viz kapitoly dříve) ukazují meze a nevý-
hody některých forem podpory strategií. 

Adekvátní práci na strategiích učení předchází kvalitní diagnostika používání 
strategií učení. K tomuto účelu byl navržen inventář strategií (v příloze), který je vhodný 
jak pro autodiagnostiku, tak pro použití ve výuce učitelem. Klíč k vyhodnocování je 
v příloze, detailnější informace k jednotlivým strategiím učení jsou v kapitole č. 3. Ve 
výuce je dobré poskytnout žákům zpětnou vazbu bezprostředně po vyplňování inventáře 
a zaměřit se na ty strategie, které žáci nepoužívají nebo je používají málo a zejména se 
zaměřit na ty strategie, které málo používají a které se současně ukázaly jako efektivní 
v tomto výzkumu a dalších zde zmiňovaných výzkumech. Je dobré zamyslet se nad 
tím, která dovednost nebo co vlastně dělá žákovi v CJ problém a srovnat to s používá-
ním strategií zjištěných jako efektivní pro danou oblast. Např. pokud má žák problémy 
s dovedností mluvení v CJ, podívat se do tabulky efektivních a používaných strategií  
a do výsledků používání strategií žáka na základě inventáře, zda nevykazuje nedostatky 
v používání právě těch strategií, které jsou efektivní. Doporučit lze také zaměřit se při 
reflexi a nácviku používání strategií na jednotlivé skupiny strategií, někdy je však kom-
binovat (např. kognitivní strategie s metakognitivními atd.). Pro nácvik strategií lze 
doporučit publikace Bimmela a Rampillonové v němčině (2000) a publikaci R. L. Oxfor-
dové v angličtině (1990), kteří uvádí jednotlivá vhodná cvičení do výuky i pro autodi-
daktiku. V češtině je dostupná publikace Fischera (1997), která uvádí několik strategií 
efektivního učení včetně jejich didaktického zpracování. 

Cílem prezentovaného výzkumu je také napomoci uvědomění nedostatků a pozitiv 
současného stavu používání strategií učení CJ a umožnit výzkumu i učitelům a žákům 
z těchto poznatků vycházet. Na základě našeho výzkumu se ukazuje, že učitelé vykazují 
vlastní pojetí efektivního učení a efektivních strategií, podobně jako žáci. V tomto po-
jetí jsou preferovány zejména kognitivní strategie sloužící přímé práci na CJ a jako klí-
čová strategie se ukazuje procvičování, zejména v přirozeném prostředí a s autentickými 
materiály. Nicméně, jak učitelé, tak žáci některé strategie neznají a žáci mnoho strategií 
nepoužívají. Také celkově jsou strategie používány relativně málo. Především se to 
týká paměťových strategií učení CJ. Ukazuje se, že žáci některé efektivní strategie ne-
používají, o těch by se měli více dozvědět a právě ty by jim měly být zprostředkovány 
a mělo by jim být umožněno jejich osvojení, pokud pro ně budou vhodné. Je třeba vy-
užít toho, že žáci často uvádí, že je CJ baví a hlavně, že je pro ně důležité být v CJ 
úspěšný a pozitivně reagovat také na zjištěný vliv učitele na míru používání strategií.  

Učitelé by se měli více seznámit s novým modelem vzdělávání založeném na 
kompetencích a mnohem výraznější rolí učiva jako prostředku rozvoje kompetencí7. 
Měli by také celoživotně rozvíjet svou dovednost učit se a učit učit se také své žáky. 
Učitelé by v oblasti efektivních strategií učení CJ měli být vzděláváni jak v rámci pre-
graduálního vzdělávání, tak v rámci celoživotního vzdělávání. Měli by mít možnost se-
známit se s dosavadní nejnovější teorií strategií učení, tj. jak se strategie osvojují, jaké 
faktory ovlivňují jejich používání, jaké strategie existují, které jsou efektivní, jaké stra-

                                                 
7  Závěry z výzkumu byly činěny začátkem roku 2005. V současnoti (2007) je obeznámenost 

odborné pedagogické veřejnosti s modelem kompetencí výrazně vyšší. 
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tegie používají začátečníci a jaké pokročilí, jaké jsou rozdíly mezi úspěšnými a neú-
spěšnými žáky a mezi pokročilými a začátečníky, které strategie jsou nejefektivnější, 
proč jsou určité strategie efektivní vůči známce a jak se dají strategie zprostředkovat, 
co patří mezi základní problémy výuky strategií, kdy může docházet k úspěšnému transferu 
strategií do jiných vzdělávacích oblastí, co transfer komplikuje atd. Je třeba, aby se na 
školách učil nejen samotný cizí jazyk, ale také to, jak se cizí jazyky efektivně učit a jak 
se vůbec učit. 

Výsledky výzkumu ukazují, že by žáci i učitelé měli být seznámeni s konceptem 
strategií učení a zejména jednotlivými strategiemi učení, které jsou jim méně známé. 
Největší nedostatky v oblasti nepoužívání paměťových strategií by měly být řešeny 
co nejdříve. Snadné učení CJ umožňuje udržet si a „živit“ vlastní motivaci a radost 
z učení a dosahovat dále lepších výsledků. Konkrétně je třeba učit žáky efektivně vyu-
žívat fungování lidské paměti a do didaktiky zapracovávané poznatky o fungování 
paměti, vnímání a učení neustále aktualizovat na základě nových výsledků neurověd  
a psychologie. Je třeba učit žáky učit se v souvislostech, propojovat, vytvářet si jaké-
koli asociace a co nejvíce těchto asociací, přemýšlet při učení a učivo analyzovat a ro-
zumět mu. Využívat všech smyslů, slovíčka si uspořádávat, kreslit, říkat, dávat do rýmů, 
spojovat, vracet se k učivu, dodržovat správnou frekvenci opakování, využívat vjemů, 
dojmů, pocitů, pohybu, činnosti a asociování s nimi, používat pomůcky, kartičky atd. 
Vycházet ze svého kognitivního stylu a stylu učení. Všechny tyto již minimálně několik 
desetiletí obecně známé strategie zkoumaní žáci používají naprosto minimálně. Je 
proto třeba více důsledně je k používání těchto strategií směřovat.  

Je také třeba vést žáky k větší míře přebírání odpovědnosti za své vlastní učení – 
zejména v oblasti plánování a stanovování si cílů a time managementu, aktivního 
vyhledávání si příležitostí pro učení, procvičování, používání CJ (sami iniciovat 
konverzaci v CJ) a evaluaci a reflexi vlastního pokroku a včasného řešení odchýlení se 
od správného směru atd. Vést žáky k většímu zájmu o to, jak se správně učit (52 % uved-
lo, že se o to nezajímá), podpořit je v pochopení významu ovládnutí procesu učení pro 
jejich život, radost z učení, jeho snadnost a v pochopení toho, jaké možnosti a cesty jim 
efektivní učení otvírá.  

Co se týče kognitivních strategií a doporučení plynoucích ze zjištěných nedostatků, 
žáci by měli využívat jednoduché strategie opakovaného vyslovování, psaní, čtení slo-
víček; napodobování rodilých mluvčích (výslovnosti, gestikulace, intonace, psaní atd.); 
více se účastnit mimoškolních akcí, kde se daný CJ používá; snažit se v CJ číst pro 
zábavu, to, co je zajímá, co je jejich koníčkem; psát v CJ – sms, maily, sami pro sebe; 
mít kamaráda na konverzaci či dopisování nejlépe ze zahraničí (lze využívat chat, icq 
a jiné mezinárodní komunikační programy); více sledovat CJ filmy, rádio, poslouchat 
a zpívat si písničky atd.; snažit se myslet v CJ (nikoli v mateřském jazyce). Je třeba víc 
procvičovat výslovnost a grafickou podobu slov (zejména u některých cizích jazyků).  

Kognitivní strategie analytického usuzování a odvozování jsou žáky relativně dost 
používány. Pouze je třeba zvýšit aktivní práci na jazyku jako např. samostatné vyhle-
dávání pravidel a přemýšlení nad pravidly v daném CJ. A také více „na cizím jazyku  
a s cizím jazykem pracovat“, např. si vyvářet přehledné souhrny učiva. Třetina žáků 
si také při výuce nedělá poznámky. 
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Co se týče kompenzačních strategií, žáci relativně často používají strategie odha-
dování významu slov na základě jazykových znalostí i mimojazykového kontextu. I další 
kompenzační strategie (používání opisu, gest, požádání o pomoc, výběr tématu atd. 
v případě neznalosti) jsou relativně dosti používané.  

Velmi málo jsou používané afektivní strategie, které se však jako efektivní pro 
učení CJ příliš neukazovaly. Používají je spíše žáci, kteří mají problémy s učením CJ. 
Nicméně se ukazuje, že by bylo dobré podporovat žáky v přijímání rizika v používání 
CJ (nebát se mluvit, nebát se zesměšnění, chyb atd.) a v pozitivním sebepovzbuzování 
tvorbou konstruktivních odvahu dodávajících tvrzení. U některých žáků by se také 
mohla osvědčit strategie sebeodměňování za dobrý výkon. Řešením svých pocitů vůči 
CJ, vůči učení či rodilým mluvčím se žáci nezabývají, podobně jako stresem spojeným 
s používáním a učením CJ a jeho redukcí. Můžeme však předpokládat, že značný počet 
žáků stresem trpí a měli by ho umět odbourávat. Zdá se, že žáci si strategie k tomu vhodné 
příliš neuvědomují a jak uvádí, málokdo z nich je používá. Reflexe učení CJ z hlediska 
pocitů, postojů není v našem prostředí běžná. Převažuje spíše konstruktivní metakogni-
tivní a kognitivní reflexe jazyka a učení, proti čemuž nelze samozřejmě nic namítat, po-
kud ovšem žáci skutečně nemají s emocemi v kontextu učení CJ problém. 

Používání sociálních strategií je třeba zlepšit především u strategií rozvoje kul-
turního porozumění a empatie a spolupráce se zdatnými a rodilými mluvčími. Jako 
vysoce efektivní a přitom minimálně používané se ukazují strategie mít kamaráda na 
konverzaci či dopisování a žádání rodilých mluvčí o pomoc s CJ. 

Zdá se, že je nanejvýš dobré, že žáci používají především strategie „pracující“ 
přímo na CJ, nicméně strategie zabývající se širšími souvislostmi učení CJ by neměly 
být opomíjeny, obzvláště když tyto strategie jsou použitelné v podstatě ve všech oblas-
tech učení nejen při učení CJ a i v dalších oblastech, nejen při učení, ale obecně jako ži-
votní strategie. 

 
 

9.4 Výhledy 
 

V dalších plánovaných analýzách bude zjišťován vliv vybraných faktorů na po-
užívání strategií (pohlaví, motivace, učitel, jazyk, který preferují atd.). Zpracovány jsou 
již analýzy srovnávající rozdíly jednotlivých tříd a škol z hlediska používání strategií. 
Rozdíly mezi třídami i školami byly zjištěny. Plánováno je také sestavení typologie žáků 
podle používaných strategií a pojmenování jednotlivých typů; také nepřímá identifikace 
stylu učení a kognitivní stylu v empirických kategoriích, pokud ovšem takováto typologie 
bude možná a smysluplná. Předpokládá se také vytvoření empirické klasifikace strategií 
pomocí shlukové (clusterové) a faktorové analýzy. Základní výzkumný předpoklad 
predikuje jako klíčovou strategii procvičování v přirozeném prostředí a s autentickými 
materiály, tak jak naznačuje náš výzkum a jiné výzkumy (např. Oxford 1987).  

Obdobný výzkum jako zde prezentovaný byl také prováděn na studentech uči-
telství cizích jazyků PdF MU v Brně v rámci fakultního grantu Strategie učení cizím ja-
zykům jako východisko efektivního učení a vyučování cizích jazyků u studentů učitelství 
cizích jazyků na PdF MU (výzkumné šetření), č. 24/05, dále v roce 2006 na studentech 
učitelství PdF MU a zároveň proběhla i replika zde prezentovaného výzkumu na gym-
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náziích v ČR, kterou v současnosti zpracováváme. Další obdobné výzkumy proběhly 
v roce 2006 na žácích 5. a 9. tříd základních škol v ČR v rámci projektu GA ČR 
406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula základní školy (2005–08), řešitel prof. J. Ma-
ňák, Centrum pedagogického výzkumu PdF MU. 

 
 

9.4.1 Klasifikace strategií na základě empirických dat 
  

Jedním z cílů navazujících na prvotní cíle našeho výzkumu bylo ověřit navrženou 
klasifikaci R. L. Oxfordové (1990), která je ve světě velmi známá, velmi rozšířená a apliko-
vaná ve výuce. Spolu s Manuelem Völklem z univerzity v Mannheimu, který se zabývá 
dovednostmi, jejich osvojováním, metodologií psychologického výzkumu a zejména 
metodami ověřujícími teoretické struktury a modely jako např. klasifikace, jsme zjišťo-
vali, jak struktura klasifikace Oxfordové odpovídá empirickým datům, resp. zda empi-
rická data podporují existenci teoretické klasifikace Oxfordové. Prozatím jsme použili 
techniky strukturálního modelování (SEM – structural equations modeling), zejména 
konfirmační faktorovou analýzu (CFA) a explorační faktorovou analýzu (EFA). Před-
běžné výsledky CFA naznačují, že není možné identifikovat všech šest faktorů zmíněné 
klasifikace (paměťové, kognitivní, kompenzační, metakognitivní, afektivní a sociální 
strategie). Ověřovali jsme proto znovu nejprve kvalitu inventáře, škály a sebraných dat 
z výzkumu; kvalita se ukázala dobrá. Reliabilita byla vyšší než v podobných výzkumech 
strategií (Oxford, Hsiao 2002), Cronbachův koeficient alfa nabýval uspokojivých hodnot 
(> 0,95).  

Jako řešení nekompatibility šestifaktorové teorie s empirickými daty se nabízí, 
zdá se, spíše model se třemi faktory, jak ukazuje graf č. 21. 
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Graf č. 21: Počet extrahovaných faktorů strategií 
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V současnosti modelujeme i další varianty dle známých teorií strategií s jiným 
počtem faktorů, které však prozatím, zdá se, nevystihují empirická data lépe než třífak-
torový model. 

Následující tabulka ukazuje, jaké strategie tvoří jednotlivé faktory v třífaktoro-
vém modelu všech 85 zkoumaných strategií, a do jaké míry jsou tyto strategie pro daný 
faktor klíčové.  

Pattern Matrix(a) 
Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Oblimin with Kaiser 
Normalization. 
a) Rotation converged in 12 iterations. 

 Factor  Factor  Factor 
  1  2 3   1 2 3   1 2 3 
a2 ,604     s3       k4       
a6 ,600     m10       s8       
m7 ,598     s4       s7       
a5 ,596     kg1       m4       
m11 ,591     p4       kg22       
m6 ,575     p9       k1     ,542 
a4 ,526     p3       k8     ,535 
a8 ,521     kg4       k10     ,508 
p13 ,473     m2       kg21     ,501 
a1 ,465     p10       kg17     ,497 
m3 ,460     p15       kg19     ,487 
a7 ,453   -,422 p8       m17     ,452 
m1 ,441     s2       k2     ,441 
m5 ,440     p1       s1     ,436 
kg24 ,428     m14   -,586   m16     ,416 
p12 ,426     s6   -,563   m12     ,405 
kg25 ,418     kg13   -,541   kg16     ,405 
p11       kg8   -,530   kg6       
p7       kg10   -,520   kg2       
p14       m15   -,509   kg18       
kg5       s5   -,508   kg15       
m8       kg12   -,484   kg14       
m9       kg11   -,476   m13       
p2       k6   ,455   kg20       
kg23       kg9   -,449   k7       
a3       k3   ,424   p6       
m18       kg7   -,401   k9       
    kg3       p5       
    s9       k5       

Tabulka č. 16: Tabulka extrahovaných faktorů strategií 
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Hodnoty ukazují na slabou konzistentnost každého ze tří faktorů. Tyto nedostatky 
jsme se pokoušeli řešit výběrem pouze cca. 10 nejreprezentativnějších strategií pro daný 
faktor a provedli jsme další rotované faktorové analýzy. Distribuovali jsme (2006) revi-
dovaný dotazník a inventář strategií na ekvivalentním vzorku a jeho prostřednictvím se 
budeme snažit ověřit daty z našeho výzkumu podporovanou klasifikaci strategií posta-
venou na třífaktorovém modelu. 

Tabulka také ukazuje, jak rozličné strategie se sdružují pod jednotlivé faktory  
a zdá se, že není možné najít shodné jmenovatele pro strategie, které je tvoří, a faktory 
adekvátně pojmenovat. Nicméně interpretace a pojmenování faktorů můžeme zkusit 
nabídnout. Na čtenáři je ponecháno zhodnocení jejich adekvátnosti a případná volba 
konkurenčních alternativních vysvětlení. 
 
Empirická klasifikace strategií učení cizímu jazyku (Vlčková, Völkle 2005) 

Faktor 1 – nepřímý faktor (autoregulace učení) 

Faktor 1 je výrazně odlišný od dalších dvou faktorů. Můžeme ho pracovně ozna-
čit jako nepřímý faktor nebo také konkrétněji autoregulační faktor. Zahrnuje převážně 
strategie metakognitivní a afektivní, které mají společný rys autoregulace jedince (jeho 
emocí, směrování). Konkrétně faktor zahrnuje plánování (strukturované opakování, 
strukturaci učiva, systematické, plánovité, soustavné učení, zaměření učení, zajímání se 
o to, jak se učit) a práci s emocemi. 

Faktor 2 – přímý faktor (procvičování) 

Faktor 2 lze označit jako přímý faktor nebo faktor procvičování. Společným rysem 
všech strategií, které tento faktor naplňují, je procvičování – aktivní přístup k jazyku, 
procvičování v přirozeném prostředí, vyhledávání co nejvíce a nejrůznějších příležitostí 
a forem pro procvičování CJ, spolupráce a konverzace. Tento faktor by bylo možné 
chápat také jako faktor reprezentující tzv. makro-strategie, tj. komplexní strategie za-
hrnující vícero dílčích technik (nebo i strategií v našem pojetí). 

Faktor 3 – přímý faktor (analytický přístup) 

Faktor 3 lze označit jako přímý faktor, jako faktor tzv. mikro strategií a jako 
faktor analytického přístupu k učení CJ nebo možná i kognitivní-kompenzační faktor 
v terminologii Oxfordové. Tento faktor plní strategie založené na překonávání omezení 
ve čtení, mluvení, psaní cizím jazykem a porozumění CJ. Daným strategiím je společný 
rys analyzování a logické usuzování. 

Závěry 

Empiricky podložené dělení strategií odpovídá spíše klasifikaci strategií rozlišu-
jící strategie přímé a nepřímé (viz Dansereau 1978, 1985, Rubin 1981, Oxford 1990, 
aj.) než klasifikacím jiným (viz kapitola 2.4). Přímé strategie se týkají bezprostředně 
cizího jazyka, jeho učení a odpovídajících kognitivních procesů. Nepřímé strategie se 
týkají učícího se jedince, jeho emocí, řízení učení, jeho osobnosti a procesu učení obecně; 
netýkají se bezprostředně předmětu učení (jazyka), ani s ním přímo nepracují.  
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Seskupení strategií do faktorů naznačuje, zdá se, také rozdíl mezi strategiemi 
učení jazyku (zde kognitivní strategie) a strategiemi používání jazyka (zde procvičo-
vání). V posledně jmenovaných strategiích je však učení obsaženo a používání jazyka 
lze chápat jako prostředek k učení CJ. Naznačeno je pravděpodobně také dělení na 
makro a mikro strategie. Na makro úroveň lze řadit strategie procvičování (zahrnují 
mikro strategie, jsou komplexní), na mikro úroveň specifické kognitivní strategie. 

Z daných zjištění zdá se vyplývá, že by bylo třeba mnohé ze strategií v klasifi-
kaci Oxfordové přeřadit do jiných skupin strategií (paměťové strategie zahrnout do 
kognitivních). Některé podskupiny klasifikace Oxfordové, zdá se, neexistují a bylo by 
vhodné se na ně podívat z jiného úhlu pohledu a zařadit je do jiných kategorií/skupin 
strategií. To by se mohlo týkat především sociálních strategií, které vykazují buďto 
charakter prostředku pro používání jazyka (faktor 2 – procvičování), nebo vykazují 
silné kognitivní rysy (faktor 3 – přímé strategie). 

Ukazuje se tedy, že empirická data existenci klasifikace Oxfordové nenasvědčují. 
Námi navržená empiricky založená klasifikace je postavena na méně faktorech a lépe 
odpovídá podstatě edukační reality. Plánované analýzy navazující v tomto ohledu na pre-
zentovaný výzkum by mohly přispět k upřesnění teorie strategií učení a následně i k vhod-
nějšímu strukturování výuky podporující používání efektivních strategií učení CJ. 
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10 RESUMÉ 
 

Strategie učení cizímu jazyku (CJ) hrají v procesu celoživotního učení CJ klíčovou 
roli. Významné jsou z pedagogického hlediska, neboť jejich používaní lze cíleně ovliv-
ňovat. Práce se zabývá kvantitativním výzkumem strategií učení CJ pomocí dotazníku, 
inventáře strategií, techniky nestrukturovaných volných výpovědí, skupinových inter-
view a interview s učiteli CJ. 

Pomocí dotazníku a inventáře bylo zjišťováno používání 85 vybraných strategií 
učení CJ u 606 studentů 14 brněnských gymnázií. Studenti vykazovali v používání stra-
tegií značné rezervy pro zlepšení jejich používání co do spektra různých strategií i míry 
jejich používání. Signifikantně více používali strategie přímé (paměťové, kognitivní, 
kompenzační) než nepřímé (metakognitivní, afektivní, sociální). Nejvíce používanou 
skupinou strategií byly kompenzační strategie, naopak téměř nepoužívané byly pamě-
ťové a afektivní strategie.  

Efektivita strategií byla zjišťována vůči známce z CJ, celkové efektivitě učení, 
rozvoji jednotlivých CJ dovedností a úrovni znalosti CJ. U mnohých strategií se proká-
zala jejich efektivita, která byla v některých případech vázána na dosaženou úroveň CJ 
kompetence. Zkoumané strategie se ve své efektivitě liší a ukazuje se, že žáky nejvíce 
používané strategie nemusí být právě ty nejefektivnější. Mnoho z empiricky efektivních 
strategií není žáky dostatečně používáno. Jako nejefektivnější skupina strategií se uka-
zují kognitivní strategie. Jako ústřední, klíčová strategie byla na základě triangulace dat 
z použitých metod výzkumu identifikována strategie procvičování, především v přiro-
zeném prostředí a s autentickými materiály.  

Na základě empirických dat byla vytvořena třífaktorová klasifikace strategií učení 
CJ, která reviduje dosavadní teorii klasifikace strategií R. Oxfordové. 
 
 
Summary 
 

Foreign language learning strategies (FLLS) play a very important role in a process 
of long life learning of foreign languages. They are very important from the pedagogical 
point of view because it is possible to influence their usage and realize a FLLS training 
program.  

606 students of 14 comprehensive upper secondary schools (gymnázium) at Brno, 
Czech Republic were asked about their use of 85 FLLS, before all by means of a ques-
tionnaire, a strategy inventory and qualitative methods.  

The students show extensive reserves in using of the strategies – regarding the 
variability and the extent of strategies´ application. They use significantly more direct 
FLLS (memory, cognitive, compensation strategies) than indirect FLLS (metacognitive, 
affective, social strategies). The most used groups of strategies were compensation stra-
tegies; the least used were memory and affective strategies.  

The effectiveness of strategies were analyzed in the context of school grade, long-
term effectiveness of FLL, development of FL skills (reading, writing, listening, speaking) 
and the knowledge of FL. The effectiveness of many of these strategies was empirically 
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recognized, in some cases depending on the level of the FL communication competence. 
Nevertheless, many of these effective strategies are not enough used by the students. 
The most effective group of strategies was cognitive strategies. As a key strategy was 
identified the practicing, before all in natural settings and with authentic materials. 

A new three factorial empirical classification of FLL strategies was suggested, it 
revises the current theory of FLL-strategies´ classification. 



 182

11 LITERATURA 
 
ADAMS, M. Thinking Skills Curricula: Their Promise and Progress. Educational Psy-

chologist, 1989, roč. 24, č. 1, s. 25-77. ISSN 0046-1520. 
ANDERSON, J. R. Cognitive Psychology and its Implications. New York : W. H. 

Freeman, 1985. ISBN 0716736780. 
ANDERSON, J. R. Kognitive Psychologie. Eine Einführung. Heidelberg : Spektrum, 

1989. ISBN 3-89330-703-6. 
ARBINGER, R.; JÄGER, R. S. Lernen lernen. Verlag Empirische Pädagogik : Landau, 

1996. ISBN 393114724X. 
ARTELT, C. Lernstrategien und Lernerfolg – Eine handlungsnahe Studie. Zeitschrift 

für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 1999, roč. 31, č. 2,  
s. 86-96, Hogfrefe-Verlag : Göttingen. ISSN 0049-8637. 

BIALYSTOK, E. Communication Strategies. Oxford : Blackwell, 1990. ISBN 84-475-
2310-1. 

BIALYSTOK, E. On the Relationship Between Formal Proficiency and Strategic Ability. 
Annual Meeting of TESOL : San Francisco, 1980. 

BIALYSTOK, E. The Role of Conscious Strategies in Second Language Proficiency. 
Modern Language Journal, 1981, 65, s. 24-35. ISSN 00267902. 

BIALYSTOK, E. The Role of Conscious Strategies in Second Language Proficiency. 
Canadian Modern Language Review, 1979, 35, s. 372-394. ISSN 00267902. 

BIMMEL, P. Lernerautonomie und Lernstrategien [on line]. [cit. 15. 9. 2003] URL: 
http://www-ecd.let.uu.nl/idv-magazine/mag01/westpart2.htm, s. 20 

BIMMEL, P. Lernstrategien im Deutschunterricht – Funktionen und Vermittlungsfragen. 
Fremdsprache Deutsch, 1995, Sondernummer, s. 16-20. ISSN 3-12-675532-X.  

BIMMEL, P.; RAMPILLON, U. Lernautonomie und Lernstrategien. Fernstudienein-
heit 23. München : Langenscheidt, 2000. ISBN 3-468-49651-6. 

BIMMEL. P. Strategisch lesen lernen in der Fremdsprache. Zeitschrift für Fremdspra-
chenforschung, 2002, roč. 13, č. 1, s. 113-141. ISSN 0939-7299. 

BIMMEL. P. Training en transfer van leesstrategieën (disertace). Den Bosch : Malmberg, 
1999. 

BLAKEY, E.; SPENCE, S. Developing Metacognition. ERIC Digest, 1990. ED 327218. 
BORKOWSKI, J. G.; WEYHING, R. S.; CARR, M. Effect of Attributional Retraining 

on Strategy-Based reading Comprehension in Learning-Disabled Students. Journal 
of Educational Psychology, 1988, 80, s. 46-53. ISSN 0022-0663. 

BRANSDORF, J. D.; STEIN, B. S.; ARBITMAN-SMITH, R.; VYE, N. J. Improving 
Thinking and Learning Skills: An Analysis of Three Approaches. In SEGAL, J. 
W.; CHIPMAN, S. F.; GLASER, R. (Eds.) Thinking and Learning Skills, sv. 1, 
Hillsdale, NJ : Erlbaum, 1985, s. 133-206. ISBN 0898591651. 

BREMMER, S. Language Learning Strategies and Language Proficiency: Investigating 
the Relationship in Hong Kong. Canadian Modern Language Review, 1999, June, 
sv. 55, č. 4. ISSN 00267902. 

BROWN, A. L.; BRANSFORD, J. D.; FERRARA, R. A.; CAMPIONE, J. C. Learning, 
Remembering, and Understanding. In FLAVELL, J. H.; MARKMAN, M. (Eds.). 



 183

Carmichael’s Manual of Child Psychology, sv. 3, New York : Wiley, 1983, s. 77-166. 
ISBN 0471090646. 

BROWN, A. L.; CAMPIONE, J. C.; DAY, J. D. Learning to Learn: On Training students 
to Learn from Texts. Educational Researcher, 1981, roč. 10, č. 2, s. 14-21. ISSN 
0013-189X. 

BROWN, A. L.; PALINCSAR, A. S. Reciprocal Teaching of Comprehension Foster-
ing and Monitoring Activities. Cognition and Instruction, 1984, č. 1, s. 117-175. 
ISSN 0737-0008. 

BROWN, D. Proven Strategies for Improving Learning & Achievement, 1999. ISBN 1-
56109-086-7. 

BROWN, J. S.; COLLINS, A.; DUGUID, P. Situated Cognition and the Culture of 
Learning. Educational Researcher, 1989, roč. 18, č. 1, s. 32-42. ISSN 0013-189X. 

CAMPIONE, J. C.; ARMBRUSTER, B. B. Acquiring Information from text: An Anal-
ysis of Four Approaches. In CHIPMAN, S. F., SEGAL, J. W., GLASER, R. (Eds.). 
Thinking and Learning Skills, sv. 1, Hillsdale, NJ : Erlbaum, 1985, s. 317-359. ISBN 
0898591651. 

CAREY, S. Are Children Fundamentally Different Kinds of Thinkers and Learners than 
Adults? In CHIPMAN, S. F.; SEGAL, J. W.; GLASER, R. (Eds.) Thinking and 
Learning Skills, sv. 1, Hillsdale, NJ : Erlbaum, 1985, s. 485-517. ISBN 0898591651. 

CARPENTER, R. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. 
Newbury House/Harper & Row, New York, 1989.  

COHEN, A. D. Learner Strategies: The Role of the Teacher. [online], [cit. 15. 11. 
2005]. ERIC (ED326046), 1990. URL: http://www.eric.ed.org  

COHEN, A. D. Second Language Learning and Use Strategies: Clarifying the Issues. 
Research Report. Revised Version. Minnesota : University of Minnesota, 1995. 
[online], [cit. 15. 11. 2005]. ERIC. URL: http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/ 
Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=cohen+andrew&ERIC
ExtSearch_SearchType_0=au&_pageLabel=ERICSearchResult 

COHEN, A. D. Strategies in Second Language Learning: Insights from Research. In 
PHILLIPSON, R.; KELLERMAN, E.; SELINKER, L.; SMITH, M.–S.; SWAIN, 
M. (Eds.) Foreign/Second Language Pedagogy Research. Clevedon, Philadelphia : 
Multilingual Matters Ltd., 1991, s. 107-119. ISBN 1-85359-085-1.  

COHEN, A. D. Strategies in Target-Language Learning: Insights from Research. 
[online], [cit. 15. 11. 2005]. ERIC (ED323805), 1990. URL: http://www.eric.ed.org 

COHEN, A. D.; APHEK, E. Easifing Second language Learning. Studies in Second 
language Acquisition, 1981, 3, s. 221-36. ISSN 0272-2631. 

COHEN, A. D.; WEAVER, S. J.; TAO-YUAN-LI The Impact of Strategies Based 
Instruction on Speaking a Foreign Language. Research Report. Minesota : Center 
for Advanced Research in Language Acquisition, 1995. [online], [cit. 15. 11. 
2005]. ERIC. URL: http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb= 
true&ERICExtSearch_SearchValue_0=cohen+andrew&ERICExtSearch_SearchTy
pe_0=au&_pageLabel=ERICSearchResult 

COOK, L. K; MAYER, R. E. Teaching Readers about the Structure of Scientific Text. 
Journal of Education Psychology, 1988, č. 80, s. 448-456. ISSN 0022-0663. 

ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X. 



 184

DAHL, T. I.; BALS, M.; TURI, A. L. Are Students' Beliefs about Knowledge and Learning 
Associated with their Reported Use of Learning Strategies? British Journal of Edu-
cational Psychology, June 2005, roč. 75, č. 2, s. 257-273. ISSN 0007-0998. 

DANSEREAU, D. F. Learning Strategy Research. In SEGAL, J. W.; CHIPMAN, S. F.; 
GLASER, R. (Eds.). Thinking and Learning Skills, sv. 1, s. 209-239. Hillsdale, NJ : 
Erlbraum, 1985, s. 1-29. ISBN 0-12-526650-2. 

DANSEREAU, D. F. The Development of Learning Strategy Curriculum. In O´NEILL, 
H. F. (Ed.) Learning Strategies. New York : Academic Press, 1978, s. 1-29. 

DAVIES, W.; KAPLAN, T. Native Speakers vs. L2 Learners Grammaticality Judgements. 
Applied Linguistics, 1998, roč. 19, č. 2, s. 183-203. ISSN 0142-6001. 

DEMBO, M. H. Motivation and Learning Strategies for College Success. A Self-Mana-
gement Approach. Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 
2000. ISBN 0-8058-3214-9. 

DEMBO, M. H; EATON, M. J. Students Self-regulation Strategies. In PHYE, G. D. 
(Ed.). Handbook of Academic Learning (Construction of Knowledge). San Diego, 
USA : Academic Press, 1997, s. 91-103. ISBN 0-12-554256-9. 

DERRY, S. J. Learning Strategies for Acquiring Useful Knowledge. In JONES, B. F.; 
IDOL, L. (Eds.). Dimensions of Thinking and Cognitive Instruction. Hillsdale, NJ : 
Erlbaum, 1990, s. 347-379. ISBN 0-8058-0346-71. 

DERRY, S. J.; MURPHY, D. A. Designing System that Train Learning Abilities: From 
Theory to Practice. Review of Educational Research, 1986, roč. 56, č. 1, s. 1-39. 
ISSN 00346543. 

DEWRING, T. M.; DeCORBY, E.; ICHIKAWA, J.; JAMIESON, K. Some Factors 
that Affect the Success of ESL High School Students. Canadian Modern Language 
Review, 1999, roč. 55, č. 4. ISSN 00267902. 

Du PLESSIS, P. Learning and Study Strategies Inventory as a Tool in Academic Sup-
port. Different Approaches: Theory and practice in Higher Education. In HERDSA 
Conference 1996 : Perth, Australia, 8.–12. July, 1996. 

DUNCKER, K. Zur Psychologie des produktiven Denkens. Berlin : Julius Springer-Verlag 
(dotisk 1966), 1935. 

EHRMAN, M.; OXFORD, R. Effect of Sex Differences, Career Choice and Psycho-
logical Type on Adult Language Learning Strategies. Modern Language Journal, 
1989, roč.73, č.1, s. 1-13. ISSN 00267902. 

ELLIS, R. Understanding Second Language Acquisition. Oxford : Oxford University 
Press, 1990. ISBN 0-19-37081-X.  

ERICSSON, K. A.; SIMON, H. A. Verbal Reports on Thinking. In FAERCH, C.; 
KASPER, G. (Eds.) Introspection in Second Language Research. Philadelphia : 
Multiligual Matters, 1987, s. 5-23. ISBN 0905028724. 

ESCRIBE, CH.; HUET, N. Knowledge Accessibility, Achievement Goals, and Memory 
Strategy Maintenance. British Journal of Educational Psychology, 2005, roč. 75, č. 1, 
s. 87-104. ISSN 0007-0998. 

FAERCH, C.; KASPER, G. (Eds.). Introspection in Second Language Research. Phila-
delphia : Multilingual Matters, 1987. ISBN 0905028724. 



 185

FAERCH, C.; KASPER, S. On Identifying Communication Strategies in Interlanguage 
Production. In FAERCH, C.; KASPER, G. (Eds.) Strategies in Interlanguage 
Communication. London : Longman, 1983, s. 210 – 238. ISBN 3526553734. 

FISCHER, P. M.; MANDL, H. Selbstwahrnehmung und Selbstbewertung beim Lernen. 
Metakognitive Komponenten der Selbststeuerung beim Lernen mit Texten. Tübin-
gen : Deutsches Institut für Fernstudien an der Universität Tübingen, Arbeitsbe-
reich Lernforschung, Forschungsbericht Nr. 10, 1980.  

FISCHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praktický průvodce strategiemi vyučování. 
Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-966-6. 

Foreign Language Learning: A European Priority. Brussels : Eurydice, 2005. [on line] 
URL: <http://www.eurydice.org> 

FRIEDRICH, H. F. Vermittlung von reduktiven Textverarbeitungsstrategien durch 
Selbstinstruktion. In MANDL, H.; FRIEDRICH, H. F. Lern- und Denkstrategien. 
Analyse und Intervention. Göttingen : Hogrefe, 1992, s. 193-212. ISBN 3-8017-0462-9. 

FRITSCH, H.; KÜFFNER, H. STEB. Projekt Studienberatung an der Fernuniversität. 
Hagen : Institut für Fernstudienforschung Hagen, 1980. 

FUCHS, D.; FUCHS, L. S. Peer-Assisted Learning Strategies. The Journal of Special 
Education, 2005, roč. 39, č. 1, s. 34-44. ISSN 0022-4669. 

GAGNÉ, R. M. Learnable Aspects of Problem Solving. Educational Psychologist, 
1980, 15, s. 84-92. ISSN 0046-1520. 

GAGNÉ, R. M. Podmínky učení. Praha : SPN, 1975. 
GAGNÉ, R. M. The Conditions of Learning (4th Ed). New York : Holt Rinehart and 

Winston, 1985. 
GARNER, R. When Children and Adults do not Use Learning Strategies: Toward a Theory 

of Settings. Review of Educational Research, 1990, 60, s. 517-529. ISSN 00346543. 
GARNER, R.; ALEXANDER, P. A. Metacognition: Answered and Unanswered Ques-

tions. Educational Psychologist, 1989, 24, s. 143-158. ISSN 0046-1520.  
GASS, S. M.; SELINKER, L. Second Language Acquisition. An Introductory Course. 

Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, 2001. ISBN 0-8058-3527-X. 
GASS, S.; MADDEN, C.; PRESTON, D.; SELINKER, L. (Eds.) Variation in Second 

Language Acquisition. New York: Multilingual Matters. 1989. 
GICK, M. L. Problem-Solving Strategies. Educational Psychologist, 1986, 21, 1 / 2 , s. 

99-120. ISSN 0046-1520. 
GOH, C.; KWAH, P. F. Chinese ESL Students´ Learning Strategies: A Look at Frequency, 

Proficiency and Gender. Hong Kong Journal of Applied Linguistics, 1997, č. 2, s. 39-
53. ISSN 0802-6106. 

GONZÁLEZ, R. P.; GONZÁLEZ, I. P.; TOBOSO, R. A. Lernstrategien im 
Fremdsprachenunterricht des Departmento de Lenguas Extranjeras der Univer-
sidad Central de las Villas. Kuba. [on line]. [cit. 15. 9. 2003], URL: 
http://www.ualberta. ca/~german/idv/perez11.htm 

GREEN, J. M.; OXFORD, R. L. A Closer Look at Learning Strategies, L2 Proficiency, 
and Gender. TESOL Quarterly, 1995, 29, s. 261-297. ISSN 0039-8322. 



 186

GREENO, J. G. Some Examples of Cognitive Task Analysis with Instructional Implica-
tions. In SNOW, R. E.; FREDERICO, P. A.; MONTAGUE, W. E. (Eds.). Aptitude, 
Learning, and Instruction, sv. 2, s. 1-21. Hillsdale : Erlbaum, 1980. ISBN 80-
7178-443-5. 

GROTJAHN, R. On the Methodological Basis of Introspective Methods. In FAERCH, 
C.; KASPER, G. (Eds.). Introspection in Second Language Research. Philadelphia : 
Multilingual Matters, 1987, ISBN 0905028724. 

GRUBER, D. Jak se efektivně učit cizí jazyk aneb terapie pro chronické začátečníky. 
Ostrava : Repronis, 2001. ISBN 80-86122-62-X. 

GRUBER, D. Jak se efektivně učit cizí jazyk. Jak se přinutit, jak nepřestat, jak vytrvat. 
Česko-německá simultánní četba. B. m., 1993. 

HARTL, P.; HARTLOVÁ, J. Psychologický slovník. Praha : Portál, 2000, 2004. ISBN 
80-7178-303-X. 

HASSELHORN, M. Lern- und Gedächtnisförderung bei Kindern: Ein Systematischer 
Überblick über die experimentelle Trainingsforschung. Zeitschrift für Entwick-
lungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 1987, roč. 14, č. 2, s. 116-142. 
ISSN 0049-8637. 

HISMANOGLU, M. Language Learning Strategies in Foreign Language Learning and 
Teaching. The Internet TESL Journal [online], 2000, roč. 6, č. 8. [cit. 29. 5. 2001]. 
URL: <http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/Articles/Hismanoglu-Strategies.html>. 

HSIAO, T.-Y.; OXFORD, R. Comparing Theories of Language Learning Strategies:  
A Confirmatory Factor Analysis. The Modern Language Journal, 2002, roč. 86, č. 3., 
s. 368-383. ISSN 0026-7902. 

HUANG, X. H.; VAN NAERSSEN, M. Learning Strategies for Oral Communication. 
Applied Linguistics, 1985, č. 6, s. 287-300. ISSN 0142-6001. 

HUG, J. Fragebogen zur Lern- und Arbeitssituation (FLA). Zürich : Institut für ange-
wandte Psychologie, 1976. 

CHALUPA, B. Kognitivní psychologie. Nové výsledky zkoumání metodou mentální 
chronometrie. Brno : LyN, 2001. ISBN 80-902932-1-2. 

CHAMOT, A. U.; O’MALLEY, J. M.; KUPPER, L.; IMPINK-HERNANDEZ, M. V. 
A Study of Learning Strategies in Foreign Language Instruction: First Year Report. 
Washington, DC : InterAmerica Research Associates, 1987. 

CHESTERFIELD, R; CHESTERFIELD, K. B. Natural Order in Children’s Use of Second 
Language Learning Strategies. In Applied Linguistics, 1985, roč. 6, č. 1, s. 45-59. 
ISSN 0142-6001. 

CHIPMAN, S. F.; SEGAL, J. W.; GLASER, R. (Eds.). Thinking and Learning Skills. 
Vol. 2: Research and Open Questions. Hillsdale : Erlbaum, 1985. ISBN 0898591651. 

JANÍKOVÁ, V.; MICHELS-McGOVERN, M. Aspekte des Hochschulfachs Methodik 
und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick. Brno : MU, 
2000. ISBN 80-210-2344-9. 

KAHN, N. B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha : Portál, 2001. 
ISBN 80-7178-443-5. 

KARSHEN, S. D.; TERRELL, T. D.; EHRMAN, M. E.; HERZOG, M. A Theoretical 
Base for Teaching Receptive Skills. Foreign Language Annals, 1984, 17, s. 261-75. 
ISSN 0015-718X. 



 187

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. 
Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0192-3. 

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha : Portál, 1997. ISBN 
80-7178-167-3. 

KELLERMAN, E. Compensatory Strategies in Second Language Research: A Critique,  
a Revision, and some (Non-)Implications for the Classroom. In PHILLIPSON, R.; 
KELLERMAN, E.; SELINKER, L.; SMITH, M.-S.; SWAIN, M. (Eds.) Foreign/ 
Second Language Pedagogy Research. Clevedon, Philadelphia : Multilingual Matters 
Ltd., 1991, s. 142-161. ISBN 1-85359-085-1.  

Key Data on Teaching Languages at School in Europe. Brussels : Eurydice, 2005. [on line] 
<http://www.eurydice.org/Doc_intermediaires/indicators/en/frameset_key_data.html> 

KLASSEN, J. The Language Learning Strategies of Freshman English Students in Taiwan: 
a Case Study. Unpublished master’s thesis, California State University at Chico, 
1994. 

KLAUER, K. J. Denktraining für Kinder II. Göttingen : Hogrefe, 1991. ISBN 38017 
17860. 

KLAUER, K. J. Problemlösestrategien im experimentellen Vergleich: Effekte einer 
allgemeinen und einer bereichsspezifischen Strategie. In MANDL, H.; FRIED-
RICH, H. F. Lern- und Denkstrategien. Analyse und Intervention. Göttingen : Ho-
grefe, 1992, s. 57-78. ISBN 3-8017-0462-9. 

KLAUER, K. J. Teaching to Learning-to-Learn: A Critical Appraisal with some Pro-
posals. Instructional Science, 1988, 17, s. 351-367. ISSN 0020-4277. 

Klíčové údaje o jazykové výuce ve školách v Evropě (Tisková zpráva). Praha: ÚIV, 
2005. URL : <http://www.eurydice.org/News/Communique/cz/PR%20CC%20 
LANG %202005_CZ.pdf> 

KLIEGEL, R.; SMITH, J.; HECKENHAUSEN, J.; BALTES, P. B. Ausbildung zum 
Gedächtniskünstler. Ein experimenteller Zugang zur Überprüfung von Theorien 
kognitiven Lernens. Unterrichtswissenschaft, 1986, 1, s. 29-39. ISSN 0340-4099. 

KRYKORKOVÁ, H. Psychodidaktická aplikace metakognitivní teorie. In Metakognice.cz 
[on line]. [cit. 29. 8. 2005], URL: <http://www.metakognice.cz/?sekce=teorie_a_4>. 

KRYKORKOVÁ, H.; CHVÁL, M. Motivační předpoklady rozvoje metakognitivních 
dispozic. Pedagogika, 2003, roč. LIII, s. 26-44. ISSN 0031-3815. 

KUHL, J.; CHRIST, E. Selbstregulations-Strategientest für Kinder (SRST-K). Test zur 
Erfassung selbstregulatorischen Strategienwissens im Grundschulalter. Göttingen : 
Hogrefe, 1993.  

KULIČ, V. Psychologie řízeného učení. Praha : Academia, 1992. ISBN 80-200-0447-5. 
LARSEN-FREEMAN, D.; LONG, H. M. An Introduction to Second Language Acquisition 

Research. New York : Longman, 1993. ISBN 0-582-55377-6. 
LASSI: Learning & Study Strategies Inventory. Clearwater, FL : H & H Publishing Co., 

2002.  
LEVIN, J. R. Four Cognitive Principles of Learning-Strategy Instruction. Educational 

Psychologist, 1986, roč. 21, č. 1–2, s. 431-442. ISSN 0046-1520. 
LIND, G.; SANDMANN, A. Lernstrategien und Domänwissen. Zeitschrift für Psycho-

logie, 2003, roč. 211, č. 4, s. 171-192. ISSN 0044-3409. 



 188

LINGL, S. Lernstrategien der 7. Klasse Realschule. Eine empirische Untersuchung. 
Nepublikovaná práce (Zulassungsarbeit), Universität Regensburg, Institut für Psy-
chologie, 1997. 

LINHART, J. Proces a struktura lidského myšlení. Praha : Academia, 1972.  
LITTELWOOD, W. Foreign and Second Language Learning: Language Acquisition 

Research and its Implications for the Classroom. Cambridge : Cambridge University 
Press, 1984. ISBN 0-521-27486-9. 

LSI: Learning Style Inventory. Cambridge, MA : TRG Hay/McBer, 2002. 
LUKESCH, H. Einführung in die pädagogisch-psychologische Diagnostik. Regensburg : 

Roderer, 1998. ISBN 3-89073-232-1. 
LUKEŠ, D. Možnosti využití diagnostických metod v jazykovém vyučování [online]. 

[cit. 16. 10. 2001]. URL: <http://www.bohemia.com/essay/czech/ diagnostika.htm>. 
MANDL, H.; FRIEDRICH, H. F. Lern- und Denkstrategien. Analyse und Intervention. 

Göttingen : Hogrefe, 1992. ISBN 3-8017-0462-9. 
MANGUBHAI, F. The Processing Behaviors of Adult Second Language Learners and 

their Relationship to Second Language Proficiency. Applied Linguistics, 1991, roč. 12, 
č. 1, s. 268-298. ISSN 0142-6001. 

MAREŠ, J. Autoregulace učení. In ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : 
Portál, 2001, s. 505-525. ISBN 80-7178-463-X. 

MAREŠ, J. Dotazník stylů učení. LSI IIa (překlad a úprava dle Kolb, D. A.; Veres, J. G.; 
Shake, L. G. 1985, 1986, 1989). Hradec Králové : LF UK, 1991. 

MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7. 
MAREŠ, J.; GAVORA, P. Anglicko-český pedagogický slovník. Praha : Portál, 1999. 

ISBN 80-7178-310-2. 
MAREŠ, J.; PROCHÁZKOVÁ, O. Dotazník studijního stylu – ILP (překlad a úprava 

dle Schmeck, R. R.; Ribich, F. D.; Ramanaiah, N.). Hradec Králové : LF UK, 1988. 
MAYER, R. E. Learning strategies: An overview. In WEINSTEIN, C. E.; GUETZ, E. T.; 

ALEXANDER, P. A. (Eds.) Learning and Study Strategies: Issues in Assessment, 
Instruction, and Evaluation. San Diego, CA : Academic Press, 1988, s. 11-22. ISBN 
0127424601. 

McCORMICK, CH.; MILLER, G.; PRESSLEY, M. (Eds.). Cognitive Strategy Research: 
From Basic Research to Educational Applications. New York, Berlin, Heidelberg : 
Springer-Verlag, 1989. ISBN 0-387-96869-5. 

MEICHELBAUM, D. Teaching Thinking: A Cognitive-Behavior Perspective. In CHIP-
MAN, S. F.; SEGAL, J. W.; GLASER, R. (Eds.) Thinking and Learning Skills, sv. 2, 
s. 407-426. Hillsdale, NJ : Erlbaum, 1985. ISBN 0898591651. 

MELANCON, J. G. Reliability, Structure, and Correlates of Learning and Study Stra-
tegies Inventory (LASSI) Scores. Educational and Psychological Measurement, 
2002, roč. 62, č. 6, s. 1020-1027. 

METZIG, W.; SCHUSTER, M. Lernen zu Lernen. Lernstrategien wirkungsvoll einsetzen. 
Berlin, Heidelberg, New York : Springer, 1993. ISBN 3-540-44264-2. 

Mezinárodní akademie vzdělávání – UNESCO Efektivní učení ve škole. Praha : Portál, 
2005. ISBN 80-7178-556-3. 

MILLER, G. A.; GALANTER, E.; PRIBRAM, K. H. Plans and the Structure of Behavior. 
London : Holt, Rinehart & Winston, 1960. 



 189

MIßLER, B. Previous experience of foreign language learning and its contribution to 
the development of learning strategies. In DENTLER, S., HUFESEISEN, B., 
LINDEMANN, B. (Eds.). Tertiär- und Drittsprachen: Projekte und empirische Unter-
suchungen. Tübingen : Stauffenburg, 2000. 

NAIMAN, N.; FROHLICH, M.; STERN, H. H.; TODESCO, A. The Good Language 
Learner. Toronto : Ontario Institute for Studies in Education, 1978. 

NEBER, H. Entwicklung und Erprobung einer Skala für Präferenzen zum kooperativen 
und kompetitiven Lernen. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 1994, č. 41,  
s. 282-290. ISSN 0342-183X. 

NUNAN, D. Understanding Language Classrooms (A Guide for Teacher-initiated Action). 
Herefordshire : Prenice Hall International (UK) Ltd., 1989. ISBN 0-13-935935-4.  

O´MALLEY, J. M.; CHAMOT, A. U. Learner Characteristics in Second-Language 
Acquisition. In HADLEY, A. O. (Ed.). Research in Language Learning. Principles, 
Processes, and Prospects. Lincolnwood, Illinois : National Textbook Company, 1993, 
s. 96-123. ISBN 0-8442-9393-8. 

O´MALLEY, J. M.; CHAMOT, A. U. Learning Strategies in Second Language Acqui-
sition. Cambridge : Cambridge University Press, 1990. ISBN 0-521-35286-X.  

O´MALLEY, J. M.; CHAMOT, A. U.; KÜPPER, L. Listening Comprehension Strategies 
in Second Language Acquisition. Applied Linguistics, 1989, roč. 10, č 4. ISSN 
0142-6001. 

O´MALLEY, J. M.; CHAMOT, A. U.; STEWNER-MANZANARES, G.; KÜPPER, L.; 
RUSSO, R. Learning Strategy Application with Students of English as a Second 
Language. TESOL Quarterly, 1985b, roč. 19, č. 3, s. 557-584. ISSN 0039-8322. 

O´MALLEY, J. M.; CHAMOT, A. U.; STEWNER-MANZANARES, G.; KÜPPER, L., 
RUSSO, R. Learning Strategies Used by Beginning and Intermediate ESL Students. 
Language Learning, 1985a, roč. 35, č. 1, s. 21-46. ISSN 0957-1736. 

O´MALLEY, J. M.; CHAMOT, A. U.; WALKER, C. Some Applications of Cognitive 
Theory in Second Language Acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 
1987, roč. 9, č. 3. ISSN 0272-2631. 

O´NEIL, H. F., jr. (Ed.). Learning Strategies. New York : Academic Press, 1978. ISBN 
0-12-526650-2. 

OUANE, A. Handbook on Learning Strategies for Post-Literacy and Continuing Edu-
cation. Outcomes of an International Research Project of the UNESCO. Hamburg : 
UNESCO, 1989. ISBN 92-820-1053-8. 

OXFORD, R. L. A New Taxonomy for Second Language Learning Strategies. Washington : 
ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics. [online], 1985, [cit. 3. 10. 2002] 
URL: <http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digest>. 

OXFORD, R. L. Development of the Strategy Inventory for Language Learning. Wash-
ington : Centre for Applied Linguistics, 1986. 

OXFORD, R. L. Language Learning Strategies. What Every Teacher Should Know. 
Boston : Heinle & Heinle Publishers, 1990. ISBN 9-8384-2862-2. 

OXFORD, R. L. Language Learning Strategies: An Update. ERIC Clearinghouse on 
Language and Linguistics [online], 1994. [cit. 3. 10. 2002] URL: <http://www.ed. 
gov/databases/ERIC_Digest>. 



 190

OXFORD, R. L. Research of Language Loss: A Review with Implication for Foreign 
Language Teaching. Modern Language Journal, 1982, roč. 66, č. 2, s. 168-169. 
ISSN 0026-7902. 

OXFORD, R. L. Strategy Inventory for Language Learning (SILL). Version for Speak-
ers of Other Languages Learning English. Version 7.0 (ESL/EFL) 1989. In OX-
FORD, R. L. Language Learning Strategies. What Every Teacher Should Know. 
Boston : Heinle & Heinle Publishers, 1990, s. 293-300. ISBN 9-8384-2862-2. 

OXFORD, R. L. Strategy Inventory for Language Learning (SILL). Version for Eng-
lish Speakers Learning a New Language. Version 5.1, 1989. In OXFORD, R. L. 
Language Learning Strategies. What Every Teacher Should Know. Boston : Heinle 
& Heinle Publishers, 1990, s. 283-291. ISBN 9-8384-2862-2. 

OXFORD, R. L. The Role of Styles and Strategies in Second Language Learning. 
ERIC Digest. Databáze ERIC [online]. [cit. 30. 5. 2001]. URL: <http://www.ed. 
gov/databases/ERIC_Digest/ed317087.html>. 

OXFORD, R. L. (Ed.). Language Learning Strategies Around the World: Cross-Cultural 
Perspectives. Hawai : University of Hawaii Press, 1997. ISBN 0824819101. 

OXFORD, R. L.; BURRY-STOCK, J. Assessing the Use of Language Learning Strategies 
Worldwide with the ESL/EFL Version with the Strategy Inventory of Language 
Learning (SILL). System, 1995, č. 23, s. 1-23. ISSN 0346-251X. 

OXFORD, R. L.; EHRMAN, M. Effect of Sex Differences, Career Choice, and Psycho-
logical Type of Adults´ Language Learning Strategies. Washington : Centre for 
Applied Linguistics. 1987. [online], [cit. 15. 11. 2005], ERIC (ED317087). URL: 
http://www.ericdigests.org/pre-9214/styles.htm 

OXFORD, R. L.; NYIKOS, M. Strategies for Foreign Language Learning and Second 
Language Acquisition. In Conference of SLA and FLL. University of Illinois : 
Champaign-Urbana, 1987. 

OXFORD, R. L.; NYIKOS, M.; CROOKALL, D. Learning Strategies of University 
Foreign Language Students: A Large-Scale, Factor Analytic Study. In Paper of 
Annual Convention of Teachers of English to Speakers of Other Languages, Mi-
ami, 1987. 

OXFORD, R. L.; NYIKOS, M.; EHRMAN, M. Vive la différence? Reflections on Sex 
Differences in Use of Language Learning Strategies. Foreign Language Annals, 
1988, roč. 21, č. 4, s. 321-9. ISSN 0015-718X. 

PAPALIA, A.; ZAMPOGNA, J. Strategies Used by Foreign Language Students in 
Deriving Meaning from a Written Text and in Learning Vocabulary. Language As-
sociation Bulletin, 1977, 7-8. ISSN 00263419. 

PARDON, Y. N.; WAXMAN, H. C. The Effects of ESL Students´ Perceptions of their 
Cognitive Strategies on Reading Achievement. TESOL Quarterly, 1988, 22, s. 146-50. 
ISSN 0039-8322. 

PARIS, S. G. Models and Metamorphous of Learning Strategies. In WEINSTEIN, C. E.; 
GOETZ, E. T.; ALEXANDER, P. A. (Eds.) Learning and Study Strategies. Issues 
on Assessment, Instruction, and Evaluation. New York : Academic Press, 1988,  
s. 299-321. ISBN 0127424601. 



 191

PARIS, S. G.; VINOGRAD, P. How Metacognition Can Promote Academic Learning 
and Instruction. In JONES, B. F.; IDOL, L. (Eds.). Dimensions of Thinking and 
Cognitive Instruction. Hillsdale, NJ : Erlbaum, 1990, s. 15-51. ISBN 0-8058-0346-71. 

PAVELKOVÁ, I. Motivace žáků k učení. Perspektivní orientace žáků a časový faktor 
v žákovské motivaci. Praha : PedF UK, 2002. ISBN 80-7290-092-7.  

PEA, R. D. Socializing the Knowledge Transfer Problem. International Journal of 
Educational Research, 1987, 11, s. 639 – 663. ISSN 0883-0355. 

PERKINS, D. N. General Cognitive Skills: Why not? In CHIPMAN, S. F.; SEGAL, J. W.; 
GLASER, R. (Eds.). Thinking and Learning Skills, sv. 2, Hillsdale, NJ : Erlbaum, 
1985, s. 339-363. ISBN 0898591651. 

PERKINS, D. N.; SALOMON, G. Are Cognitive Skills Context-Bound? Educational 
Researcher, 1989, roč. 18, č. 1, s. 16-25. ISSN 0013-189X. 

PHILLIPSON, R.; KELLERMAN, E.; SELINKER, L.; SMITH, M.-S.; SWAIN, M. 
(Eds.). Foreign/Second Language Pedagogy Research. Clevedon, Philadelphia : 
Multilingual Matters Ltd., 1991. ISBN 1-85359-085-1. 

POLITZER, R. An Exploratory Study of Self-Reported Language Learning Behaviors 
and their Relation to Achievement. Studies in Second Language Acquisition, 1983, 
roč. 6, č. 1, s. 54-68. ISSN 0272-2631. 

POLITZER, R. L.; McGROARTY, M. An Exploratory Study of Learning Behaviors 
and their Relationship to Gains in Linguistic and Communicative Competence. TESOL 
Quarterly, 1985, 19, s. 103-23. ISSN 0039-8322. 

POULISSE, N. The Use of Compensatory Strategies by Dutch Learners of English. 
Berlin : Mouton de Gruijter, 1990. ISBN 3-11-016654-2. 

PRAWAT, R. S. The Value of Ideas: The Immersion Approach to the Development of 
Thinking. Educational Researcher, 1991, roč. 20, č. 2, s. 3-10. ISSN 0013-189X. 

PRESSLEY, M; BORKOWSKI, J. G.; SCHNEIDER, W. Cognitive Strategies: Good 
Strategy Users Coordinate Metacognition and Knowledge. In VASTA, R.; WHITE-
HURST, G. (Eds.). Annals of Child Development, sv. 5, s. 89-129. New York : JAI 
Press, 1987. ISBN 1-85302-238-1. 

PRESSLEY, M; BORKOWSKI, J. G.; SCHNEIDER, W. Good Information Processing. 
What it is and How Education Can Promote it. International Journal of Educational 
Research, 1989, 13, s. 857-867. ISSN 0883-0355. 

PRESSLEY, M; SNYDER, B. L.; CARIGLIA-BULL, T. How Can Be Good Strategy 
Use Taught to Children? Evaluation of six Approaches. In CORMIER, S. M.; 
HAGMAN, J. D. (Eds.). Transfer of Learning. New York, Sidney, London : Academic 
Press, 1987, s. 81-120. ISBN 0121889505. 

Professional School Study Strategies Inventory [on line], 2004. [cit. 16. 8. 2005], s. 4. 
URL: http://www.hsc.unt.edu/departments/Oasis/Forms/PSSSI01.pdf 

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3. 
PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2001. 

ISBN 80-7178-579-2.  
Rámcový vzdělávací program gymnaziálního vzdělávání (pracovní verze) [on line], 2004. 

URL: www.vuppraha.cz.  
Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (2. verze, 3. verze – 8. 9. 2004) [on 

line]. URL: <www.msmt.cz>. 



 192

RAMIREZ, A. G. Language Learning Strategies Used by Adolescents Studying French 
in New York schools. Foreign Language Annals, 1986, roč. 19, č. 2, s. 131-141. 
ISSN 0015-718X. 

REISS, M.-A. The Good Language Learner: Another Look. Canadian Language Revue, 
1985, roč. 41, č. 3, s. 511-523. ISSN 0008-4506. 

RESNICK, L. B. Award for Distinguished Contributions to Educational Research 1990. 
Recipient Adress. Washington : AERA, 1991. 

RIVERS, W. N. Teaching Foreign Language Skills. Chicago : University of Chicago 
Press, 1981. 

ROMAINVILLE, M. Awareness of Cognitive Strategies: the Relationship Between 
University Students´ Metacognition and their Performance. Studies in Higher Edu-
cation, 1994, roč. 19, č. 3, s. 359-366. ISSN 0307-5079. 

ROWNTREE, D. Naučte se studovat. B. m. : Etna, b. r. ISBN 80-85786-20-6. 
RUBIN, J. Study of Cognitive Processes in Second Language Learning. Applied Lin-

guistics, 1981, roč. 11, č. 2, s. 118-131. ISSN 0142-6001. 
RUBIN, J. What the „Good Language Learner“ Can Teach Us. TESOL Quarterly, 1975, 

č. 9, s. 41-51. ISSN 0039-8322. 
RUBIN, J.; THOMPSON, I. How to Be a More Successful Language Learner. Boston 

(Mass.) : Heinle & Heinle, 1982. ISBN 0-8384-1124-X. 
RUBIN, J.; WENDEN, A. (Eds.). Learner Strategies in Language Learning. Hereford-

shire : Prentice Hall International (UK) Ltd, 1987. ISBN 0-13-527110-X. 
RUSSO, R. P.; STEWNER-MANZANARES, G. The Training and Use of Learning 

Strategies for English as a Second Language in a Military Context. Rosslyn, VA : 
InterAmerica Research Associates, 1985.  

SHEPARD, C.; REYNOLDS, R. E.; KREEK, C.; LAPAN, R.; GOETZ, E. T. Differences 
in the Use of Selective Attention by More Successful and Less Successful Tenth-
Grade Readers. Journal of Educational Psychology, 1990, roč. 82, č. 4, s. 749-759. 
ISSN 0022-0663. 

SCHIEFELE, U.; WILD, K.-P.; WINTELER, A. Lernaufwand und Elaborationsstrate-
gien als Mediatoren der Beziehung von Studieninteresse und Studienleistung. Zeit-
schrift für Pädagogische Psychologie, 1995, roč. 9, č. 3 / 4, s. 181-188. ISSN 1010-
0652. 

SCHLAK, T. Grammatikbezogene Lernstrategien im Wirtschaftsdeutschunterricht aus 
Lehrer- und Lernerperspektive [on line]. Papers in Applied Linguistics. Münster : 
PALM 08/2002. [cit. 15. 9. 2003], URL: http://spzwww.uni-muenster.de/ publika-
tionen/ palm/0802.pdf. 

SCHMIDT, G. Efektivní myšlení. Praha : Rebo, 2005. ISBN 80-7234-417-X. 
SCHNEIDER, W. Developmental Trends in the Metamemory Behavior Relationship: 

An Integrative review. In FORREST-PRESSLEY, D. L.; MacKINNON, G. E.; 
WALLER, T. G. (Eds.). Metacognition, Cognition, and Performance. New York : 
Academic Press, 1985, s. 57-109. ISBN 0122623010. 

SCHNEIDER, W. Zum Erwerb von Organisationsstrategien bei Kindern. In MANDL, H.; 
FRIEDRICH, H. F. Lern- und Denkstrategien. Analyse und Intervention. Göttingen : 
Hogrefe, 1992, s. 79-96. ISBN 3-8017-0462-9. 



 193

SCHNEIDER, W.; WEINERT, F. E. The Role of Knowledge, Strategies, and Aptitudes in 
Cognitive Performance: Concluding Remarks. In SCHNEIDER, W.; WEINERT, 
F. E. (Eds.). Interaction Among Aptitudes, Strategies, and Knowledge in Cognitive 
Performance, s. 286-302. New York, Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 1989. 
ISBN 0387970525. 

SCHRÖDER, C. Lernstrategien und Lerntechniken (Seminararbeit), [on line], 2002,  
s. 10., Universität des Saarlandes. [cit. 23. 10. 2003], URL: <http://members. 
aol.com/mnemosynesb/arbeiten/Lerntechniken.pdf> 

SCHUMANN-HENGSTELER, R.; SCHEFFLER, S.; TRÖTSCHER, B. Gedächtnis-
hilfen im Alltag junger und alter Menschen. (Interview zu Gedächtnistechniken 
nach Harris – IGT). Gerontologie, 1993, č. 26, s. 86-96. ISSN 0948-6704. 

SCHUNK, D. H.; ZIMMERMAN, B. J. (Eds.). Self-Regulation of Learning and Per-
formance (Issues and Educational Applications). Hillsdale, New Jersey : Lawrence 
Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 1994. ISBN 0-8058-1335-7 (pbk.). 

SILLAMY, N. Psychologický slovník. Olomouc : UP, 2001. ISBN 80-244-0249-1. 
SINGELTON, D.; LENGYEL, Z. (Eds.) The Age Factor in Second Language Acquisition. 

Bristol : Multilingual Matters, 1995. ISBN: 185359301X. 
SIZOO, S. L.; MALHOTRA, N. K.; BEARSON, J. M. A Gender-Based Comparison of 

the Learning Strategies of Adult Business Students. College Student Journal, 2003, 
roč. 37, č. 1, s. 103-110, 2003. 

SIZOO, S.; AGRUSA, J. F; MAT, W. Measuring and Developing the Learning Strategies 
of Adult Career and Vocational Education Students. Education, 2005, roč. 125,  
č. 4, s. 527, 12 s. ISSN 0013-1172.  

SKALKOVÁ, J.; BACÍK, F. a kol. Zvyšování efektivnosti výchovně vzdělávacího procesu 
ve vyučování. Studie 14 / 88, ČSAV. Praha : Academia, 1988. 

SKEHAN, P. Individual Differences in Second-Language Learning (Second Language 
Acquisition). Newcastle upon Tyne : Athenaeum Press Ltd, 1990. ISBN 0-7131-6602-9.  

SMITH, R. M. Learning how to Learn. Applied Theory for Adults. Milton Keynes : 
Open University Press, 1985. ISBN 0-335-10585-8. 

SPRICK, W. Beiträge aus der Lernstrategieforschung. In Werner Stangls Lehrtext-
sammlung [on line], s. 9. [cit. 23. 10. 2003]. URL: <http://pedpsych.jk.uni-linz. 
ac.at:4711/LEHRTEXTE/Sprick98.html> 

SPRICK, W. Förderung der Methodenkompetenz bei Schülern. Schuch-Verlag : Weiden, 
1998. 

STANGL, W. Lernstrategien – Lerntypen – Lernstile [on line], s. 12, Linz, 2002. [Cit. 
23. 10. 2003]. URL: http://www.stangl-taller.at/ARBEITSBLAETTER/LERNEN/ 
Lernstrategien.shtml 

STEIN, B. S.; BRANSFORD, J. D. Ideal Problem Solver. New York : W. H. Freeman 
and Company, 1993. ISBN 0-7167-2204-6. 

STERN, E. Die spontane Strategieentdeckung in der Arithmetik. In MANDL, H.; 
FRIEDRICH, H. F. Lern- und Denkstrategien. Analyse und Intervention. Göttin-
gen : Hogrefe, 1992, s. 99-122. ISBN 3-8017-0462-9. 

STERN, H. H. Issues and Options in Language Teaching. Oxford : OUP, 1992. ISBN 
0194370666. 



 194

STERN, H. H. What Can We Learn from the Good Language Learner? Canadian 
Modern Language Review, 1975, 31, s. 304-318. ISSN 0008–4506. 

STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-376-6. 
SVENSSON, L. Autodidactics. Paper – 3rd European Conference for Research on Learning 

and Instruction : Madrid, 1989. 
Školský zákon 561 / 2004 Sb. (ze dne 24. 9. 2004), URL: http://www.msmt.cz/files/ 

doc/pkt0602senat.doc 
ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno : PdF MU, 1998. ISBN 80-

210-1937-9.  
TARONE, E. Some Though on the Notion of “Communication Strategy”. In FAERCH, 

C.; KASPER, G. (Eds.). Strategies in Interlanguage Communication. London : 
Longman, 1983. ISBN 3526553734. 

THAGARD, P. Úvod do kognitivní vědy. Mysl a myšlení. Portál : Praha, 2001. ISBN 
80-7178-445-1.  

THIEL, R. D.; KELLER, G.; BINDER, A. Arbeitsverhalteninventar (AVI). Braun-
schweig : Westermann, 1979. 

THOMAS, J. W.; ROHWER, W. D. jr. Academic Studying: The Role of Learning 
Strategies. Educational Psychologist, 1986, 21, 1–2, s. 19-41. ISSN 0046-1520. 

TOMAN, J. Jak studovat a učit se cizím jazykům. Praha : Státní pedagogické naklada-
telství, 1960.  

TYACKE, M.; MENDELSOHN, D. Students Needs: Cognitive as Well as Communica-
tive. TESOL Canadian Journal, Special Issue 1, s. 171-183, 1986. ISSN 0261-4448. 

ÚIV (Ústav pro informace ve vzdělávání) Výuka cizích jazyků v českých školách. 
Školství, 2004, roč. 12, č. 19, s. 9. ISSN 0862-9641. 

VAN DIJK, T. A.; KNITSCH, W. Strategies of Discourse Comprehension. New York : 
Academic Press, 1983. ISBN 0127120505. 

VANDERGRIFT, L. Relationships among Motivation Orientations, Metacognitive 
Awareness and Proficiency in L2 Listening. Applied Linguistics, 2005, roč. 26, č. 1, 
s. 70-89. ISSN 0142-6001. 

VARAUS, M. Text Learning Strategies in School-Aged Students. Helsinki : Academia 
Scientiarium Fennica, 1991. 

Vědomosti a dovednosti pro život. Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost pat-
náctiletých žáků v zemích OECD (PISA). Praha : ÚIV, 2002. ISBN 80-211-0411-2. 

VERMETTEN, Y. J.; VERMUT, J. D.; LODEWIJKS, H. G. Powerful Learning Envi-
ronments? How University Students Differ in their Response to Instructional 
Measures. Learning and Instruction, 2002, roč. 12, č. 3, s. 263-284. ISSN 0959-4752. 

VLČKOVÁ, K. Empirická efektivita nepřímých strategií učení při učení cizímu jazyku 
u studentů gymnázia (zpráva z výzkumu, fakultní projekt č. 21/04, PdF MU). In 
JANÍK, T.; MUŽÍK, V.; ŠIMONÍK, O. (Eds.). Sborník z konference Oborové di-
daktiky v pregraduálním učitelském studiu (13.–14. 9. 2004). Brno : Pedagogická 
fakulta MU, 2004, 15 s. ISBN 80-210-3474-2.  

VLČKOVÁ, K. Evaluace strategií učení v osvojeném kurikulu vzdělávací oblasti (cizí) 
jazyk a jazyková komunikace na konci základního vzdělávání (zpráva z výzkumu). 
In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. Problémy kurikula základní školy. Brno : MU, 2006,  
s. 140-147. ISBN 80-210-4125-0.  



 195

VLČKOVÁ, K. Genderové rozdíly v používání strategií učení cizímu jazyku (zpráva  
z výzkumu). In Sborník z Konference Gender v pedagogickom výzkume a praxi – 
staronový pohľad na výchovu a vzdelávanie v škole a v rodine, 2.–3. 2. 2006, Trnava : 
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV, UNIFEM, Katedra pedagogiky FF 
UCM v Trnave, Rada slovenských vedeckých spoločností pro SAV, 2006.  

VLČKOVÁ, K. Jak se brněnští gymnazisté učí cizí jazyky? Jaké strategie učení použí-
vají? Které strategie jsou z hlediska vzdělávacích výsledků nejefektivnější? (GAČR 
406/05/2107). In Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? 
Sborník příspěvků z XIII. konference ČAPV. Olomouc : UP, 2005, s. 340-343. ISBN 
80-244-1079-6. 

VLČKOVÁ, K. Kreatives Schreiben im Deutschunterricht (diplomová práce). Brno : 
PdF MU, Katedra německého jazyka a literatury, 2001. 

VLČKOVÁ, K. Metody empirického výzkumu strategií učení. In Současné metodolo-
gické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník z konference ČAPV 5.– 
7. 9.2006 (CD-ROOM). Plzeň : ČAPV, Kped FPE ZČU, 2006. s. 52-67. ISBN 80-
7043-483-X. 

VLČKOVÁ, K. Nepřímé strategie učení cizímu jazyku (diplomová práce). Brno : FF MU, 
Ústav pedagogických věd, 2002. 

VLČKOVÁ, K. Nepřímé strategie učení v procesu učení cizím jazykům (Zpráva z vý-
zkumného šetření). In Pedagogické spektrum, Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 
2003, XII, 5–6, s. 61-68. ISSN 1335-5589.  

VLČKOVÁ, K. Nová struktura kurikulárních dokumentů v ČR. Internetový portál Škola 
v praxi, Brno, 2004. URL: http://www.skolavpraxi.cz/index.php?ID=931. 

VLČKOVÁ, K. Pedagogické zásady. In GULOVÁ, L. a kol. Teoreticko-metodická 
propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží. Brno : Paido, 2003, s. 58-65. 
ISBN 80-86633-06-3.  

VLČKOVÁ, K. Používání nepřímých strategií učení v učení cizím jazykům u gymna-
ziálních studentů. In Študentské fórum, VI. ročník (Zborník príspevkov zo stretnutia 
študentov doktorandského štúdia, konaného 16. a 17. decembra 2002). Bratislava : 
PdF UK, 2003, s. 25-29. ISBN 80-88868-84-X.  

VLČKOVÁ, K. Používání sociálních strategií učení v procesu učení cizím jazykům  
u gymnaziálních studentů (Zpráva z výzkumu). In Sborník referátů XI. konference 
ČAPV – Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno : PdF MU, 2003. 
ISBN 80-7315-04. 

VLČKOVÁ, K. Projekt výzkumu (vzorový projekt výzkumu pro zájemce o doktorské 
studium na PdF MU). Brno : CPV PdF MU, 2004. 

VLČKOVÁ, K. Předběžný návrh empirické klasifikace strategií učení cizímu jazyku. 
In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních pro-
gramů III. Olomouc : Votobia, PdF UP, 2005, s. 266-270. ISBN 80-7220-246-4.  

VLČKOVÁ, K. Strategie učení cizímu jazyku (disertační práce). Brno : PdF MU, 2005, 
s. 216. 

VLČKOVÁ, K. Strategie učení se cizímu jazyku jako součást kurikula lingvodidaktické 
přípravy studentů učitelství cizích jazyků (v rámci fakultního projektu č. 21/04, 
PdF MU). In Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru Učitelství německého 
jazyka pro ZŠ. 1. vyd. Brno : MU, 2005. ISBN 80-210-3697-4.  



 196

VLČKOVÁ, K. Testování modelu vysvětlujícího známku z cizího jazyka pomocí stra-
tegií učení: multinomiální logistická regrese. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi 
současného pedagogického výzkumu. Sborník z XV. konference ČAPV. 1. vyd. České 
Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, katedra pedagogiky a psy-
chologie, 2007 (v tisku). 

VLČKOVÁ, K. Učení a jak na ně. In GULOVÁ, L., ČECH, T. (Eds.) Texty pro peda-
gogicko-psychologickou přípravu romských asistentů. Brno : Paido, 2001, s. 71-75. 
ISBN 80-7315-011-2.  

VLČKOVÁ, K. Učia sa žiaci efektívne? (GA406/02/1247) Naša škola, Slovensko, 
2003/04, roč. 7, č. 1, s. 14-19. ISSN 1335-2733. 

Výsledky českých žáků v mezinárodních výzkumech 1995–2000. Praha : ÚIV, Sekce 
měření výsledků vzdělávání, 2002. ISBN 80-211-0415-5. 

WEINERT, F. E.; WALDMANN, M. R. Wissensentwicklung und Wisenserwerb. In 
MANDL, H., SPADA, H. (Eds.) Wissenspsychologie. München : Psychologie Verlags 
Union, 1988, s. 161-199. ISBN 3621270167. 

WEINSTEIN, C. E. Assessment and Training of Students Learning Strategies. In SMECK, 
R. R. (Ed.). Learning Strategies and Learning Styles. New York, London : Plenum 
Press, 1988, s. 292-316. ISBN 0-306-42860-1. 

WEINSTEIN, C. E. Becoming a Strategic Learner. Clearwater, FL: H&H Publishing, 
2002. 

WEINSTEIN, C. E.; MAYER, R. E. The Teaching of Learning Strategies. In WITROCK, 
M. C. (Ed.). Handbook of Research on Teaching, 3. vyd. New York : Macmillan 
Publishing Company, 1986, s. 315-327. ISBN 0029003105. 

WEINSTEIN, C. E.; PALMER, D. R.; SHULTE, A. C. Learning and Study Strategies 
Inventory (LASSI), 2ed. Clearwater, FL : H & H Publishing, 2002. 

WEINSTEIN, C. E.; SCHULTE, A. C.; CASCALLAR, E. C. The Learning and Study 
Strategies Inventory (LASSI): Initial Design and Development. Austin : University 
of Texas, 1983. 

WEN, Q.; JOHNSON, R. K. L2 Learner Variables and English Achievement: A Study 
of Tertiary-level English Majors in China. Applied Linguistics, 1997, roč. 18, č. 1, 
s. 27-48. ISSN 0142-6001. 

WENDEN, A. Learner Strategies for Learner Autonomy. Planning and Implementing 
Learner Training for Language Learners. Herefordshire : Prentice Hall Europe, 1991. 
ISBN 0-13-529603-X.  

WENDEN, A. Literature Review: The Process of Intervention. Language Learning, 
1983, č. 33, s. 103-21. ISSN 0957-1736. 

WENDEN, A. Metacognitive Knowledge and Language Learning. Applied Linguistics, 
1998, roč. 19, č. 4, s. 515-537. ISSN 0142-6001. 

WESCHE, M. B. Learning Behaviours of Successful Adult Students on Intensive Lan-
guage Training. In HENNING, C. (Ed.) Proceedings of the Los Angeles Second 
Language Research Forum, LA : UCLA, 1977. 

WILD, K. - P. Eine Taxonomie von Lernstrategien im Studium. In Werner Stangls 
Arbeitsblätter [on line], s. 8, 1997. [Cit. 23. 10. 2003]. URL <http://paedpsych.jk. 
uni-linz.ac.at/INTERNET/ARBEITS BLAETTERORD/ LERNTECHNIKEN.html> 



 197

WILD, K. - P. Lernstrategien und Lernstile. In ROST, D. H. Handwörterbuch Pädago-
gische Psychologie, 2. Aufl. Weinheim : Psychologie Verlags Union, 2001, s. 424-
429. ISBN 362127491X. 

WILD, K. - P.; KLEIN-ALLERMANN LIST. Bonn : Raabe-Verlag, 1995.  
WILD, K. - P.; SCHIEFELE, U. Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur Faktoren-

struktur und Reliabilität eines neuen Fragebogen. Zeitschrift für differentielle und 
diagnostische Psychologie, 1994, č. 15, s. 185-200. ISSN 0170-1789. 

WILD, K. - P.; SCHIEFELE, U.; WINTELER, A. LIST. Ein Verfahren zur Erfassung 
von Lernstrategien im Studium. Gelbe Reihe: Arbeiten zur Empirischen Pädagogik 
und Pädagogischen Psychologie, Nr. 20. Neubiberg : Universität der Bundeswehr 
München, Institut für Erziehungswissenschaft und Pädagogische Psychologie, 1992. 

WINOGRAD, P.; HARE, V. C. Direct Instruction of Reading Comprehension Strate-
gies: The Nature of Teacher Explanation. In WEINSTEIN, C. E.; GOETZ, E. T.; 
ALEXANDER, P. A. (Eds.). Learning and Study Strategies. Issues on Assessment, 
Instruction, and Evaluation. New York : Academic Press, 1988, s. 121-139. ISBN 
0127424601. 

WINSTEAD, L. Increasing Academic Motivation and Cognition in Reading, Writing, 
and Mathematics: Meaning-Making Strategies. Educational Research Quarterly, 
2004, roč. 28, č. 2, s. 30, 20 s. ISSN 0196-5042. 

WINSTEAD, L. Increasing Academic Motivation and Cognition in Reading, Writing, 
and Mathematics: Meaning-Making Strategies. Educational Research Quarterly, 
2004, roč. 28, č. 2, s. 30-49. ISSN 0196-5042.  

WONG FILLMORE, L. Second Language Learning in Children: a Proposed Model. 
Issues in English Language Development. Rosslyn, Va. : National Clearinghouse 
for Bilingual Education, 1985.  

WONG FILLMORE, L.; SWAIN, M. Child Second Language Development: Views 
from the Field on Theory and Research. In TESOL convention 1984, Houston, Texas, 
1984.  

WONG-FILLMORE, L. Individual Differences in Second Language Acquisition. In 
FILL-MORE, C. a kol. (Eds.). Individual Differences in Language Ability and 
Language Beha-viour. New York : Academic Press, 1979. 

WONG-FILLMORE, L. The Second Time Around: Cognitive and Social Strategies in 
Second Language Acquisition. PhD. Dissertation. University of Standford, 1976. 

YANG, N. D. An Investigation of Taiwanese college Student’s use of English Learning 
Strategies. Research Report, National Taiwan University, Taiwan, 1994. 

ZHANRONG, L. Learning Strategies of Chinese EFL Learners: Review of Studies in 
China. RTVU ELT Express [online], [cit. 14. 11. 2005]. URL: http://www.open. 
edu.cn/elt/2/4.htm 

ZIMMERMAN, B. J. Self-regulated Learning, and Academic Achievement: An Over-
view. Educational Psychologist, 1990, roč. 25, č. 1, 1990, s. 3-17. ISSN 0046-1520. 

ZIMMERMAN, B. J.; BONNER, S.; KOVACH, R. Developing Self-Regulated Learn-
ers. Beyond Achievement to Self-Efficacy. Washington : American Psychological 
Association, 2000. ISBN 1-55798-392-5.  



 198

ZIMMERMAN, B. J.; PONS, M. M. Development of a Structured Interview for  
Assessing Students Use of Self-Regulated Learning Strategies. American Educa-
tional Research Journal, 1986, 23, s. 614-28. ISSN 00028312. 

ZIMMERMAN, B. J.; RISEMBERG, R. Self-Regulatory Dimension of Academic 
Learning and Motivation. In PHYE, G.D. (ed). Handbook of Academic Learning 
(Construction of Knowledge). San Diego, USA : Academic Press, 1997, s. 105-125. 
ISBN 0-12-554256-9. 



 199



 200

12 PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1: Odpověďový list: Strategie učení cizímu jazyku 

Do tohoto archu pište své odpovědi.  

Pohlaví:   žena     muž  Třída, škola: 

Jaké cizí jazyky se učíte? 

Jazyk 1 ………….. 2 …………………. 3 …..………….. 4 ….……..……….. 5 ……..……… …… 

Jak dlouho se uvedené jazyky učíte? 

Jazyk 1.…………… 2. ..…………..….. 3 ………….……4 ………..………… 5 ………..……………… 

Jakou jste měl/a známku na posledním vysvědčení? 

Jazyk 1. ………… 2. ………………. 3. …… …..……4. ……..………….… 5. ……..….……....… 

Jak by jste zhodnotil/a Vaši celkovou znalost daných jazyků ve srovnání s rodilými mluvčími? 

Jazyk 1 ……………   výborná    dobrá    ucházející   slabá 
Jazyk 2……………..  výborná    dobrá    ucházející   slabá  
Jazyk 3 …………….  výborná    dobrá    ucházející   slabá 
Jazyk 4 …………….  výborná    dobrá    ucházející   slabá 

Zhodnoťte své konkrétní dovednosti v uvedených jazycích: výborně =A, dobře = B, ucházejí-
cí = C, slabé/malé = D 

jazyk 
 

mluvení porozumění 
čtenému 

psaní porozumění 
slyšenému 

A B C D A B C D A B C D A B C D 
1 ………                 
2 .……...                 
3 …….                 
4 …….                 
5 …….                 

Byla jste někdy delší dobu v zemi, kde se mluví některým z Vámi uvedených cizích jazyků?  

  ano     ne 

Kde: …………………………………………… 

Jak dlouho: ……………………………………………………………………………….. 

Jak moc to podle Vás přispělo ke zlepšení vašich znalostí?  

  velmi     trochu    moc ne    vůbec  

Chodíte či chodil/a jste vedle výuky na škole ještě do jazykových kurzů/doučování/indivi-
duální výuku apod.?  ano    ne  
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 Případný komentář: …………………………………………………………………………. 

 
UPŘEDNOSTŇOVANÝ JAZYK 

Který cizí jazyk upřednostňujete, který je Vám nejbližší a proč?….………………..….. 
…………………………………………………………………….………..………………. 

Jméno Vašeho vyučujícího v tomto jazyce: ……………………………..……………… 

Jak byste ohodnotil/a Vašeho učitele: 

  výborný     dobrý    slabší    velmi špatný    nevím/nedovedu posoudit 

Případný komentář: ……………………………………….……………….…………….. 

Jak by jste zhodnotil/a svou úspěšnost v učení v tomto jazyce ve srovnání se spolužáky?  

   výborná,lepší    dobrá, stejná    ucházející, trošku horší    slabá, výrazně horší 

Jak důležité je pro Vás být v tomto jazyce úspěšný? 

   velmi    důležité    moc ne/ne moc důležité    vůbec 

Seřaďte jazykové dovednosti (MLUVENÍ, POROZUMĚNÍ ČTENÉMU, POROZUMĚNÍ 
SLYŠENÉMU, PSANÍ) podle toho, jak zdatní se v nich v upřednostňovaném jazyce cítíte: 
1. Nejlepší jsem v: …… 2 …….…...… 3 ……..………. 4 Nejmíň mi jde: ………….……. 

Co Vás motivuje učit se tento jazyk? (označte prosím všechny vhodné odpovědi  
a doplňte popř. jiné) 

 je pro mne důležité být v tomto jazyce úspěšný    
 tento jazyk mě moc baví                                        
 chci být lepší než mí spolužáci                           
 musím tento předmět absolvovat, abych dokončil/a školu    
 povinná maturita z cizího jazyka   
 budu ho potřebovat pro budoucí kariéru    
 potřebuji ho z důvodu cestování    
  zájem o cizí jazyky celkově                        
 máme bezvadnou učitelku / učitele 
 mám přátele, kteří mluví tímto jazykem 
 zájem o kulturu, literaturu apod. dané země 
 zájem o tento jazyk 
 máme v zahraničí partnerskou školu 
 rodiče na mě tlačí, abych se daný jazyk učil/a 
 DALŠÍ: ………………………………………………………………………………….. 
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Odpovědi z inventáře strategií 

Při učení či používání mnou preferovaného jazyka dělám to, co je uvedeno v inventáři: 

1 2 3 4 5 N 
nikdy 

téměř nikdy 
občas 

obvykle ne 
někdy 

půl napůl 
často 

obvykle ano 
vždy 

téměř vždy
nevím 

nedovedu posoudit 

Variantu odpovědi „N – nevím“ používejte jen v nejkrajnějším případě. 
 
Část A Část B Část C Část D Část E Část F Část G 
1. ……. 1. ……. 1. ……. 1. ……. 1. ……. 1. ……. 1. ……. 
2. ……. 2. ……. 2. ……. 2. ……. 2. ……. 2. ……. 2. ……. 
3. ……. 3. ……. 3. ……. 3. ……. 3. ……. 3. ……. 3. ……. 
4. ……. 4. ……. 4. ……. 4. ……. 4. ……. 4. ……. 4. ……. 
5. ……. 5. ……. 5. ……. 5. ……. 5. ……. 5. ……. 5. ……. 
6. ……. 6. ……. 6. ……. 6. ……. 6. ……. 6. ……. 6. ……. 
7. ……. 7. ……. 7. ……. 7. ……. 7. ……. 7. …….  

8. ……. 8. ……. 8. ……. 8. ……. 8. ……. 8. …….  

9. ……. 9. ……. 9. ……. 9. …….  9. ………  

10. ……. 10. ……. 10. ……. 10. …….    

11. ……. 11. …….  11. …….    
12. ……. 12. …….  12. …….    
13. ……. 13. …….  13. …….    
14. ……. 14. …….  14. …….    
15. ……. 15. …….  15. …….    
 16. …….  16. …….    
 17. …….  17. …….    
 18. …….  18. …….    
 19. …….      
 20. …….      
 21. …….      
 22. …….      
 23. …….      
 24. …….      
 25. …….      

 
Váš případný komentář k dotazníku.   
 …………………………….…………. 
Cokoli, co byste chtěl/a doplnit, vytknout, upřesnit:
 …………………………...………….. 



 

Příloha č. 2: Inventář strategií učení cizímu jazyku8 
 

Do tohoto archu prosím nepište. Přečtěte si pozorně jednotlivá tvrzení týkající se 
Vašeho způsobu učení cizímu jazyku (CJ) a spontánně na ně odpovězte, s odpověďmi 
se nezdržujte. Odpovědi pište do záznamového listu. Pokud něčemu nebudete rozumět, 
hned se zeptejte.  

Nehledejte „správné„ či „špatné“ odpovědi, každý se učíme jinak. Některé strategie 
např. budete, jiné nebude používat, každému vyhovuje jiný způsob učení. Odpovídejte 
podle toho, jak jednotlivé výroky vystihují Váš způsob učení upřednostňovanému cizímu 
jazyku a každé tvrzení obodujte jedním až maximálně pěti body podle následující stup-
nice: 

1 2 3 4 5 N 
nikdy 

téměř nikdy 
občas 

obvykle ne 
někdy 

půl napůl 
často 

obvykle ano 
vždy 

téměř vždy
nevím 

nedovedu posoudit 

 
Část A - Když se učím nové…… (paměťové strategie – KG) 

1. Když se učím nové slovíčko, umístím ho do skupiny jiných slov, které jsou nějakým 
způsobem podobná (např. opačného významu, slova z tématu oblečení, se stejnou 
předponou). 

2. Když se učím něco nového, propojuji to s tím, co již znám. Např. nové slovíčko 
Solange (jméno) si zapamatuji jako „so long“ a dám ho do věty Solange´s face is 
so long.  

3. Učím se v kontextu. Např. nová slovíčka si říkám (nahlas/v duchu) nebo píši ve 
větách, slovních spojeních (př. nice => nice day) nebo jednoduchých (i nesmysl-
ných) příbězích.  

4. Nové slovíčko si zapamatuji/vybavím, když si ho představím (kochen/cook – před-
stavím si sebe, jak vařím) nebo schematicky nakreslím (smile – smát se – nakres-
lím si žlutého smajlíka). 

5. Nové slovíčko si zapamatuji/vybavím, když si představím, kde bylo na stránce/ 
tabuli nebo kde jsem ho poprvé viděl(a)/slyšel(a). 

6. Vizualizuji si grafickou podobu slova v mysli. Např. doslova vidím před očima/ 
v hlavě, jak se píše dané anglické/arabské/ruské slovo nebo čínský znak. 

7. Vytvářím si pojmové mapy. Např. si vypíši známá slova z tématu zařízení kuchyně, 
která souvisí s novým/i a šipkami zakreslím hlavní vztahy a pojmy si tak uspořádám.  

8. K zapamatování slova používám kombinace zvukové a vizuální představy. Např. 
camarera (šp. servírka) zní podobně jako kamera – představím si servírku pobíhající 
s kamerou kolem krku a slovíčko si zapamatuji. 

9. K zapamatování nových slov používám rýmů (např. slovíčka goat, coat, boat, float, 
moat). 

10. Nové slovíčko si zapamatuji tak, že si spojím jeho výslovnost s výslovností slova 
již známého. 

                                                 
8  Formát inventáře je z důvodu uvedení v knize pozměněn, ve výzkumu byl zmenšený a v podo-

bě příznivější pro respondenty.  



 

11. Když se učím nové učivo, často si ho opakuji. 
12. Vracím se k věcem, které jsem se učil/a mnohem dříve, abych si osvěžil/a paměť. 
13. Když se učím něco nového, plánuji si opakování tak, že první opakování následují 

těsně po sobě, a pak zvětšuji časové intervaly dalších opakování. 
14. Nové slovíčko/frázi apod. si fyzicky ztvárním. Např. sich setzen/sit down – sednu 

si nebo posadím nějakou figurku; cold/kalt – představím si, že je mi zima, řeknu „brr“, 
otřesu se a promnu si ruce pro zahřátí. 

15. Používám kartičky (včetně pexesa apod.) s novým slovem na jedné straně a jeho 
definicí nebo jinou informací na druhé straně. Např. se tak učím nepravidelná slovesa, 
obtížná slovíčka, předložky. 

Část B (kognitivní strategie – KG) 

1. Nový výraz si opakovaně napíši/řeknu (nahlas/v duchu) apod., abych si ho procvi-
čil/a. 

2. Cizojazyčný text čtu i několikrát – do té doby než mu rozumím. Např. nejprve se 
snažím uchopit hlavní myšlenku, pak odpovědět na otázky k textu, pak si hledám 
slovíčka. 

3. Napodobuji způsob, jakým mluví/píší rodilí mluvčí. Např. opakuji slova/věty, na-
podobuji výslovnost, intonaci, gestikulaci, písmo apod. 

4. Kontroluji, opravuji a vylepšuji, co jsem v cizím jazyce napsal/a, abych se zlepšo-
val/a v psaní.  

5. Procvičuji si výslovnost, cizí abecedu (např. azbuku) a/nebo způsob psaní cizích 
slov.  

6. Používám fráze, ustálená spojení nebo jiné rutinní výrazy v daném jazyce. Např. 
Hello, how are you?, Wie geht´s …? – Jak se vede?, I am going to...(do st.).. – 
Chystám se …  

7. Známá slova/slovní obraty používám v nejrůznějších kombinacích a vytvářím tak 
nové věty. 

8. Iniciuji (začínám) konverzaci v cizím jazyce. 
9. Dívám se na televizní show, filmy, telenovely apod. nebo poslouchám rádio v ci-

zím jazyce. 
10. Snažím se myslet v cizím jazyce. 
11. Chodím na mimoškolní akce, kde se mluví daným cizím jazykem. 
12. Čtu si pro zábavu v cizím jazyce. 
13. Píši sms, e-maily, dopisy, osobní poznámky a/nebo referáty v cizím jazyce. 
14. Když čtu/poslouchám, zaměřuji se na specifické detaily – na to, co potřebuji zjistit 

a nerozptyluji se zbytkem informací. 
15. Pasáž, kterou mám číst, si nejprve zběžně projdu, abych věděl/a, o čem je a/nebo 

pochopil/a hlavní myšlenku. Potom se vrátím a text si pročtu pečlivěji. 
16. Používám referenční materiály (slovníky, encyklopedie, Internet apod.) a pomá-

hám si tak v používání daného jazyka. 
17. Při používání cizího jazyka aplikuji obecná pravidla, která již znám, na nové věty, 

situace apod. 
18. V cizím jazyce vyhledávám pravidla a vzory. 



 

19. Význam složeného slova se snažím pochopit tak, že si ho rozdělím na části, kterým 
rozumím nebo které najdu ve slovníku. 

20. Srovnávám jazyky a vyhledávám podobnosti a odlišnosti např. mezi cizím a mateř-
ským jazykem. Např. cream (angl.)/Creme (něm.) – krém; sister/Schwester/soeur – 
sestra. 

21. Snažím se rozumět tomu, co slyším/čtu, bez toho, abych si vše doslovně a/nebo 
slovo od slova překládal do češtiny.  

22. Jsem opatrný/á při přenášení pravidel nebo slov z češtiny do cizího jazyka apod. 
Např. sympatický ≠ sympathetic (angl.) – soucitný. 

23. Ve výuce CJ si dělám poznámky. 
24. Vypracovávám si vlastní souhrny z nového učiva nebo z informací, které jsem 

v cizím jazyce četl/a či slyšel/a apod. 
25. Důležité informace si zvýrazňuji, podtrhávám, píši větším písmem, zakroužková-

vám, barevně označuji apod.  

Část C (kompenzační strategie – K) 

1. Když slovíčku nerozumím, snažím se odhadnout jeho význam na základě svých ja-
zykových znalostí. Např. na základě gramatiky (pořádek slov ve větě, předpony, 
slovní druh); důrazu na určité slovo; z kontextu jiných slov; podle tématu (př. ces-
tování); podle jazykové situace (někdo přijde a řekne krátký výraz; z toho usoudím, 
že se jedná o pozdrav). 

2. Když nerozumím cizojazyčnému sdělení, snažím se odhadnout, o co se jedná na 
základě chování lidí, gestikulace, tónu řeči; na základě svých předchozích znalostí 
dané kultury či tématu nebo podle struktury či předchozích informací v textu.  

3. Když mluvím v cizím jazyce a nemohu si vzpomenout na určité slovo nebo je ne-
znám, řeknu je alespoň česky. 

4. Pokud si při konverzaci v cizím jazyce nemohu vzpomenout na správný výraz, 
požádám druhého, aby mi ho řekl. 

5. Když mluvím a nemohu si vzpomenout na správné slovíčko nebo ho neznám, po-
kusím se ho přiblížit pomocí gest, mimiky, posunků apod. 

6. Cizojazyčné konverzaci se v určitých situacích nebo na určitá témata, kde neznám 
slovíčka apod., raději vyhýbám. 

7. Směřuji svůj ústní či písemný projev (rozhovor, esej, dopis) k tématům, ke kterým 
znám slovíčka apod. 

8. Když nevím, jak něco říct/napsat, snažím se to zjednodušit nebo přizpůsobit. Např. 
řeknu jen kratší a/nebo jednodušší nezbytnou část nebo řeknu alespoň přibližně, co 
jsem chtěl (př. místo složitého podmiňovacího souvětí jednodušší větu). 

9. Když nevím správné slovíčko, vytvořím si ho nějak podobně nebo úplně nové. 
Např. noční stolek v angličtině jako night table (správně: bedside table). 

10. Když si nemohu vzpomenout na nějaké slovíčko/frázi, použiji jiné slovo/frázi se 
stejným významem nebo je opíši. Např. „Womit isst man Suppe?“ jako opis pro slovo 
Löffel (něm., lžíce); slovo sofa místo couch nebo divan (angl.). 



 

Část D (metakognitivní strategie – M) 

1. Vytvářím si přehled, propojuji nové se známým. Např. když se mám učit novou 
lekci, nejprve ji prolistuji, abych získal/a přehled, jak je strukturovaná, co je její 
náplní, a jak se vztahuje k tomu, co již znám. 

2. Když se učím, poslouchám něco/někoho v CJ apod., maximálně se na to soustře-
dím a nesouvisející věci pustím z hlavy. 

3. Předem se rozhoduji, na co se kdy při učení CJ zaměřím. Např. na výslovnost nebo 
neznámá slovíčka při poslechu; při psaní např. na členy; při mluvení na slovosled 
či výslovnost atd.  

4. Když jsem se začínal/a učit daný cizí jazyk, nechtěl/a jsem zpočátku (první týdny, 
měsíc/e) sám/a mluvit, nanejvýš jsem opakoval/používal/a jen rutinní a jednoduché 
fráze.  

5. Zajímám se o to, jak se (lépe) učit. Např. čtu knihy/články, radíme si se spolužáky, 
ptám se učitele apod.  

6. Plánuji si svůj program tak, abych měl/a vždy dostatek času na učení jazyku.  
7. Sestavuji si studijní plán, abych se učil/a a procvičoval/a cizí jazyk soustavně, 

nejen před testem/zkouškou.  
8. Připravuji si fyzické prostředí tak, aby podporovalo mé učení CJ. Např. si najdu 

klidné, pohodlné místo k opakování; nachystám si, co potřebuji po ruce atd. 
9. Vedu si sešit/poznámkový blok apod., kam si píši důležité jazykové informace, 

např. slovíčka, novou látku, úkoly atd. 
10. Stanovuji si dlouhodobé cíle v učení jazyku. Např. jak dobrým/á v něm chci být za 

rok či v delší perspektivě, kdy si udělám certifikát/státní zkoušku apod. 
11. Plánuji si, co splním v učení danému jazyku každý den/týden/víkend apod. a kon-

troluji plnění toho, co jsem si předsevzal/a.  
12. Jasně rozpoznám účel určité jazykové činnosti a co mám udělat. Např. jestli se při 

poslechu/četbě potřebuji soustředit na celkovou myšlenku či specifická fakta.  
13. Na očekávané situace/úkoly v cizím jazyce (např. koupení jízdenky v cizině, popis 

cesty) se připravuji tak, že uvažuji, co je třeba pro jejich zvládnutí znát; jaké jsou 
mé současné znalosti; co se musím doučit; co bych mohla v dané situaci 
říct/udělat/napsat atd. 

14. Vyhledávám co nejvíce příležitostí k používání jazyka (např. poslech televize, 
rádia, četba, psaní). 

15. Aktivně vyhledávám osoby, se kterými bych mohl/a daným cizím jazykem mluvit. 
16. Snažím se všímat si chyb v cizím jazyce, které dělám a zjistit jejich příčinu. 
17. Učím se z chyb, které při používání jazyka dělám. 
18. Hodnotím celkový pokrok, který jsem při učení jazyku učinil/a. Např. zda čtu 

rychleji a rozumím více než před měsícem.  



 

Část E (afektivní strategie – A)  

1. Snažím se relaxovat/uvolnit se/odpočinout si vždy, když pociťuji úzkost, napětí či 
stres z používání CJ. Např. smíchem, hudbou, napočítáním do deseti, párkrát se 
zhluboka nadechnu. 

2. Vytvářím si sebepovzbuzující a motivující výroky, abych se snažil/a a dělal/a ma-
ximum v učení CJ. Např. si říkávám: „To zvládnu!“, „Zlepšuji se, jsem šikov-
ný/á.“, „To se mi moc povedlo.“ 

3. Dodávám si odvahy k přijetí rozumného rizika v učení CJ. Např. k odhadování 
významu slov nebo zkoušení mluvit, i když nejspíš budu dělat chyby nebo to může 
být špatně.  

4. Odměním se, když splním v učení jazyku, co jsem si předsevzal/a, nebo když mám 
dobré výsledky. Např. si po zkoušce či splnění DÚ dám čokoládu, dopřeji si odlo-
žené volno, koupím si něco pro radost, podívám se na film. 

5. Věnuji pozornost fyzickým či psychickým příznakům stresu, které by mohly ne-
příznivě ovlivnit mé učení jazyku a snažím se jim předcházet či je odstranit.  

6. Zaznamenávám si pocity, postoje a/či své chování týkající se učení jazyku, a tak je 
kontroluji a snažím se je zlepšovat. 

7. Vedu si deník, kam si (mimo jiné) píši, jak mé učení jazyku probíhá, jak v něm 
postupuji a další důležité události a informace s jazykem související.  

8. Povídám si s někým (kamarádem, rodilým mluvčím, poradcem, učitelem) o svých 
pocitech, postojích, tendencích v chování, potřebách a/nebo problémech souvisejí-
cích s cizím jazykem a učením. 

Část F (sociální strategie – S) 

1. Když nerozumím, požádám mluvčího, aby zpomalil, zopakoval či vysvětlil, co řekl 
nebo uvedl příklad.  

2. Žádám jiné, aby mi potvrdili, zda jsem správně rozuměl nebo něco správně v cizím 
jazyce řekl/napsal apod. 

3. Žádám jiné, aby mne opravovali, když mluvím/píši daným jazykem. Např. mou 
výslovnost. 

4. Při učení cizího jazyka spolupracuji se spolužáky (např. procvičujeme, učíme se 
společně, předáváme si informace, opakujeme, hrajeme hry, konverzujeme ve sku-
pině ve výuce, píšeme společný text, čteme dialogy, …). 

5. Mám kamaráda/ku, s kterým/ou se pravidelně setkáváme a konverzujeme nebo si 
v cizím jazyce dopisujeme. 

6. O pomoc s jazykem žádám rodilé mluvčí. 
7. Spolupracuji, učím se nebo žádám o pomoc s jazykem rodilé mluvčí nebo osoby, 

které jazyk perfektně ovládají. Např. když potřebuji pomoc s odbornými výrazy 
v textu, zkontrolovat cizojazyčný referát. 

8. Seznamuji se s kulturou (zvyky, historií, literaturou apod.) země, ve které se da-
ným jazykem mluví. 

9. Věnuji pozornost pocitům, chování a myšlenkám lidí, se kterými v cizím jazyce 
komunikuji. 



 

Část G 

1. Učitel nám říká, jak se cizí jazyk učit a co je při učení důležité. 
2. Učitel nám říká, jak se cizí jazyk učit a také to procvičujeme přímo ve výuce. 

Nyní použijte prosím této škály hodnocení: 

1 2 3 4 5 N 
ne spíše ne půl napůl spíše ano ano nevím, nedovedu posoudit 

3. Podle mého názoru se učím efektivně.  
4. Umím se učit; vím, jak na to. 
5. Řekl bych, že mám na jazyky talent. 
6. Mám talent na mnou preferovaný jazyk. 

----------------------------------------------------------------------- 

Děkujeme za Vaši laskavou spolupráci. 
 

 
 

Zkontrolujte prosím, zda jste odpověděli na všechny otázky v první i druhé části dotaz-
níku a chybějící odpovědi doplňte. 

  
  
  



 

Příloha č. 3: Přehledová tabulka strategií  
(podle Oxford 1990) s odpovídajícími položkami modifikovaného inventáře (Vlčková 
2005) 
 
strategie podskupiny konkrétní strategie položky 

Paměťové 
 strategie 
(zkratka P, 
v inventáři 
část A) 

Vytváření mentál-
ních spojů 

seskupování, shlukování P1 
asociování, propojování P2 
umístění nového slova do kontextu P3 

Používání vizuál-
ních a auditivních 
reprezentací 

používání vizuálních představ P4,5,6 
sémantické mapy P7 
používání zástupných asociačních klíčových 
slov 

P8 

fonetické reprezentace  P9,10 
Správné opaková-
ní 

strukturované opakování P11,12,13 

Využívání činnos-
ti 

používání vjemů a fyzického ztvárnění  P14 
mechanické techniky P15 

Kognitivní  
strategie 
(zkratka KG, 
v inventáři 
část B) 
 

Procvičování 

opakování, napodobování KG1,2,3 
formální procvičování fonetického a grafické-
ho systému 

KG4,5 

rozpoznávání a používání frazeologických 
obratů a vzorů 

KG6 

kombinování jazykových struktur KG7 
procvičování v přirozeném kontextu KG8,9,10, 

11,12,13 

Přijímání a pro-
dukce CJ sdělení  

rychlé uchopení hlavní myšlenky (zběžné a 
hloubkové čtení) 

KG14,15 

používání vnějších podpůrných prostředků 
přijímání (porozumění) a odesílání (produkce) 
CJ sdělení 

KG16 

Analyzování  
a logické usuzo-
vání 

dedukce KG17,18 
analyzování výrazů KG19 
kontrastní mezijazykové analyzování KG20 
překládání KG21 
mezijazykový transfer KG22 

Vytváření struktur 
pro vstupy/výstupy 

dělání si poznámek KG23 
shrnutí KG24 
zdůrazňování KG25 

Kompenzační 
strategie 
(zkratka K, 
v inventáři 
část C) 
 

Inteligentní odha-
dování 

používání lingvistických vodítek K1 
používání nelingvistických vodítek  K2 

Překonávání 
omezení 
v mluvení a psaní  

přechod do mateřského jazyka  K3 
obdržení pomoci K4 
používání mimiky či gestikulace K5 
vyhýbání se komunikaci zcela či částečně K6 
výběr tématu K7 
přizpůsobení si nebo přiblížení se CJ sdělení  K8 
vytváření neologismů  K9 
používání slovního opisu nebo synonym K10 



 

Metakogni 
tivní strategie 
(zkratka M, 
v inventáři 
část D) 

Zaměření učení 

vytváření si přehledu a propojování s již zná-
mým materiálem 

M1 

zaměření pozornosti (řízená a selektivní pozor-
nost) 

M2,3 

odklad mluvené produkce a zaměření na po-
slech 

M4 

Příprava a pláno-
vání učení 

poznávání, jak probíhá učení jazyku M5 
organizování a uspořádávání učení M6,7,8,9 
stanovování cílů a dílčích úkolů  M10,11 
identifikace účelu úkolu  M12 
plánování a příprava na anticipovaný jazykový 
úkol či situaci 

M13 

vyhledávání příležitostí k používání jazyka M14,15 

Evaluace učení 
sebepozorování M16,17 
sebehodnocení M18 

Afektivní 
strategie 
(zkratka A, 
v inventáři 
část E) 
 

Snižování úzkosti 

používání relaxace, hloubkového dýchání, 
meditace 

A1 

relaxace hudbou 
relaxace pomocí smíchu 

Sebepovzbuzování
tvorba pozitivních výroků A2 
rozumné přijímání rizika A3 
odměňování sebe sama A4 

Práce s emocemi 

naslouchání svému tělu A5 
používání kontrolního záznamu pro emoce, 
postoje, motivaci 

A6 

psaní si deníku o učení jazyku A7 
prodiskutování pocitů týkajících se CJ a jeho 
učení  

A8 

Sociální  
strategie 
(zkratka S, 
v inventáři 
část F) 

Dotazování  
požádání o vysvětlení nebo verifikaci S1,2 
požádání o opravování S3 

Spolupráce 
spolupráce s vrstevníky S4,5 
spolupráce se zdatnými mluvčími cizího jazyka S6,7 

Empatie 
rozvíjení kulturního porozumění S8 
uvědomování si myšlenek a pocitů druhých S9 

 



 

Příloha č. 4: Tabulky deskriptivní statistiky strategií¨ 
 
Deskriptivní statistika strategií – část I 
strategie N 

platných
prům. int.spoleh.

-95 % 
int.spoleh.

+95 % 
Me Mo četnost

Mo 
min max

P1 593 2,17 2,08 2,26 2 1 217 1 5
P2 600 2,14 2,04 2,24 2 1 252 1 5
P3 601 2,76 2,66 2,86 3 3 160 1 5
P4 596 2,10 2,00 2,20 2 1 264 1 5
P5 600 3,44 3,34 3,54 4 4 221 1 5
P6 593 2,90 2,80 3,01 3 3 143 1 5
P7 597 1,67 1,59 1,74 1 1 344 1 5
P8 592 1,97 1,87 2,07 2 1 293 1 5
P9 600 1,69 1,61 1,77 1 1 342 1 5
P10 596 2,18 2,09 2,27 2 2 197 1 5
P11 595 3,31 3,21 3,41 3 4 164 1 5
P12 599 2,53 2,44 2,61 2 2 196 1 5
P13 586 2,26 2,16 2,36 2 1 204 1 5
P14 596 1,44 1,37 1,51 1 1 444 1 5
P15 600 1,57 1,49 1,65 1 1 422 1 5
KG1 597 3,77 3,68 3,87 4 5 215 1 5
KG2 596 3,35 3,26 3,44 3 4 194 1 5
KG3 597 2,82 2,72 2,91 3 3 176 1 5
KG4 596 2,42 2,33 2,51 2 2 185 1 5
KG5 596 2,24 2,15 2,33 2 2 196 1 5
KG6 592 3,52 3,42 3,61 4 4 231 1 5
KG7 595 2,88 2,79 2,97 3 3 178 1 5
KG8 589 2,43 2,35 2,52 2 2 179 1 5
KG9 597 2,95 2,85 3,04 3 4 159 1 5
KG10 597 2,67 2,57 2,77 3 2 156 1 5
KG11 598 1,82 1,73 1,90 1 1 327 1 5
KG12 599 2,60 2,51 2,69 3 2 183 1 5
KG13 600 2,38 2,28 2,48 2 2 184 1 5
KG14 592 2,82 2,73 2,91 3 3 189 1 5
KG15 598 3,18 3,09 3,28 3 4 176 1 5
KG16 597 3,52 3,43 3,62 4 4 228 1 5
KG17 588 3,31 3,22 3,40 3 4 195 1 5
KG18 594 2,81 2,72 2,91 3 3 167 1 5
KG19 596 3,39 3,29 3,49 4 4 190 1 5
KG20 591 3,20 3,10 3,31 3 4 171 1 5
KG21 593 3,72 3,63 3,81 4 4 210 1 5
KG22 585 2,88 2,79 2,96 3 3 222 1 5
KG23 593 3,16 3,06 3,27 3 3 152 1 5
KG24 589 2,16 2,07 2,25 2 1 223 1 5
KG25 594 3,42 3,30 3,53 4 5 178 1 5
K1 595 3,81 3,72 3,89 4 4 231 1 5
K2 596 3,74 3,66 3,83 4 4 220 1 5
K3 594 2,93 2,83 3,04 3 3 150 1 5
K4 595 3,35 3,27 3,44 3 3 191 1 5
K5 594 3,45 3,36 3,55 4 4 185 1 5
K6 592 2,89 2,79 2,98 3 3 183 1 5
K7 590 3,36 3,27 3,45 3 4 202 1 5
K8 596 3,94 3,86 4,02 4 4 245 1 5
K9 595 3,37 3,28 3,47 4 4 195 1 5
K10 589 3,71 3,63 3,80 4 4 208 1 5



 

M1 594 2,61 2,51 2,71 3 3 153 1 5
M2 588 2,87 2,78 2,96 3 3 206 1 5
M3 587 2,52 2,44 2,61 3 3 183 1 5
M4 553 3,14 3,04 3,25 3 4 154 1 5
M5 590 2,50 2,41 2,59 2 2 172 1 5
M6 591 2,10 2,01 2,18 2 1 212 1 5
M7 594 1,95 1,87 2,03 2 1 240 1 5
M8 593 2,92 2,81 3,03 3 4 159 1 5
M9 593 3,10 2,98 3,21 3 4 132 1 5
M10 593 2,42 2,32 2,52 2 1 183 1 5
M11 592 1,81 1,74 1,89 2 1 292 1 5
M12 578 2,93 2,84 3,01 3 3 214 1 5
M13 586 3,13 3,04 3,22 3 3 193 1 5
M14 592 2,98 2,89 3,07 3 3 213 1 5
M15 591 2,40 2,30 2,49 2 2 171 1 5
M16 591 3,15 3,06 3,24 3 3 188 1 5
M17 589 3,44 3,36 3,53 4 4 226 1 5
M18 584 2,67 2,58 2,77 3 3 173 1 5
A1 575 2,69 2,58 2,80 3 1 150 1 5
A2 591 2,39 2,29 2,49 2 1 188 1 5
A3 581 2,70 2,60 2,79 3 3 189 1 5
A4 593 2,09 1,99 2,18 2 1 261 1 5
A5 586 2,22 2,12 2,31 2 1 216 1 5
A6 586 1,82 1,73 1,90 1 1 313 1 5
A7 590 1,27 1,21 1,33 1 1 508 1 5
A8 591 1,89 1,80 1,98 2 1 295 1 5
S1 587 3,66 3,57 3,76 4 4 202 1 5
S2 590 3,02 2,93 3,10 3 3 201 1 5
S3 593 2,72 2,63 2,82 3 3 180 1 5
S4 589 2,57 2,47 2,66 3 3 184 1 5
S5 591 1,92 1,82 2,02 1 1 328 1 5
S6 590 1,93 1,84 2,02 2 1 285 1 5
S7 591 2,46 2,36 2,56 2 1 173 1 5
S8 587 2,67 2,58 2,77 3 3 166 1 5
S9 582 2,56 2,46 2,66 3 1 150 1 5

 

Deskriptivní statistika strategií – část II 
strate- 

gie 
spodní 
kvartil 

horní 
kvartil 

rozptyl 
sm. 

odch.
sm. 

chyba
šikmost

sm.chyba
šikmost 

špičatost
sm.chyba
špičatost 

P1 1 3 1,28 1,13 0,05 0,62 0,10 -0,62 0,20
P2 1 3 1,47 1,21 0,05 0,72 0,10 -0,66 0,20
P3 2 4 1,51 1,23 0,05 0,12 0,10 -0,98 0,20
P4 1 3 1,51 1,23 0,05 0,82 0,10 -0,49 0,20
P5 3 4 1,54 1,24 0,05 -0,58 0,10 -0,63 0,20
P6 2 4 1,75 1,32 0,05 -0,01 0,10 -1,15 0,20
P7 1 2 0,86 0,93 0,04 1,33 0,10 1,07 0,20
P8 1 3 1,41 1,19 0,05 1,03 0,10 -0,02 0,20
P9 1 2 0,93 0,96 0,04 1,42 0,10 1,52 0,20
P10 1 3 1,19 1,09 0,04 0,71 0,10 -0,20 0,20
P11 2 4 1,57 1,25 0,05 -0,28 0,10 -0,94 0,20
P12 2 3 1,13 1,06 0,04 0,34 0,10 -0,45 0,20
P13 1 3 1,52 1,23 0,05 0,69 0,10 -0,60 0,20
P14 1 2 0,79 0,89 0,04 2,24 0,10 4,55 0,20
P15 1 2 1,07 1,03 0,04 1,86 0,10 2,57 0,20



 

KG1 3 5 1,43 1,20 0,05 -0,68 0,10 -0,49 0,20
KG2 3 4 1,28 1,13 0,05 -0,30 0,10 -0,70 0,20
KG3 2 4 1,41 1,19 0,05 0,02 0,10 -0,92 0,20
KG4 2 3 1,24 1,11 0,05 0,41 0,10 -0,58 0,20
KG5 1 3 1,27 1,13 0,05 0,68 0,10 -0,30 0,20
KG6 3 4 1,26 1,12 0,05 -0,62 0,10 -0,25 0,20
KG7 2 4 1,32 1,15 0,05 0,02 0,10 -0,83 0,20
KG8 2 3 1,21 1,10 0,05 0,35 0,10 -0,66 0,20
KG9 2 4 1,45 1,20 0,05 -0,05 0,10 -0,96 0,20
KG10 2 4 1,58 1,26 0,05 0,24 0,10 -1,01 0,20
KG11 1 2 1,23 1,11 0,05 1,31 0,10 0,88 0,20
KG12 2 3 1,33 1,16 0,05 0,30 0,10 -0,76 0,20
KG13 1 3 1,44 1,20 0,05 0,53 0,10 -0,71 0,20
KG14 2 4 1,29 1,14 0,05 0,07 0,10 -0,77 0,20
KG15 2 4 1,43 1,20 0,05 -0,21 0,10 -0,86 0,20
KG16 3 4 1,42 1,19 0,05 -0,61 0,10 -0,51 0,20
KG17 3 4 1,14 1,07 0,04 -0,32 0,10 -0,46 0,20
KG18 2 4 1,38 1,17 0,05 0,11 0,10 -0,87 0,20
KG19 3 4 1,49 1,22 0,05 -0,42 0,10 -0,75 0,20
KG20 2 4 1,56 1,25 0,05 -0,22 0,10 -0,98 0,20
KG21 3 5 1,25 1,12 0,05 -0,71 0,10 -0,14 0,20
KG22 2 4 1,19 1,09 0,05 0,04 0,10 -0,55 0,20
KG23 2 4 1,78 1,34 0,05 -0,11 0,10 -1,12 0,20
KG24 1 3 1,35 1,16 0,05 0,73 0,10 -0,37 0,20
KG25 2 5 1,96 1,40 0,06 -0,40 0,10 -1,15 0,20
K1 3 5 1,03 1,01 0,04 -0,71 0,10 0,12 0,20
K2 3 5 1,10 1,05 0,04 -0,62 0,10 -0,17 0,20
K3 2 4 1,75 1,32 0,05 0,02 0,10 -1,12 0,20
K4 3 4 1,15 1,07 0,04 -0,23 0,10 -0,59 0,20
K5 3 4 1,29 1,14 0,05 -0,37 0,10 -0,61 0,20
K6 2 4 1,30 1,14 0,05 0,08 0,10 -0,77 0,20
K7 3 4 1,32 1,15 0,05 -0,50 0,10 -0,41 0,20
K8 3 5 0,99 1,00 0,04 -0,94 0,10 0,61 0,20
K9 3 4 1,41 1,19 0,05 -0,44 0,10 -0,61 0,20
K10 3 5 1,07 1,04 0,04 -0,58 0,10 -0,08 0,20
M1 2 4 1,54 1,24 0,05 0,24 0,10 -0,98 0,20
M2 2 4 1,15 1,07 0,04 -0,08 0,10 -0,67 0,20
M3 2 3 1,18 1,09 0,04 0,20 0,10 -0,76 0,20
M4 2 4 1,56 1,25 0,05 -0,21 0,10 -0,94 0,21
M5 2 3 1,37 1,17 0,05 0,37 0,10 -0,75 0,20
M6 1 3 1,12 1,06 0,04 0,75 0,10 -0,13 0,20
M7 1 3 0,98 0,99 0,04 0,90 0,10 0,24 0,20
M8 2 4 1,82 1,35 0,06 -0,05 0,10 -1,24 0,20
M9 2 4 1,97 1,40 0,06 -0,12 0,10 -1,27 0,20
M10 1 3 1,65 1,28 0,05 0,56 0,10 -0,76 0,20
M11 1 2 0,96 0,98 0,04 1,05 0,10 0,32 0,20
M12 2 4 1,11 1,06 0,04 -0,07 0,10 -0,56 0,20
M13 2 4 1,26 1,12 0,05 -0,32 0,10 -0,59 0,20
M14 2 4 1,27 1,12 0,05 0,03 0,10 -0,64 0,20
M15 1 3 1,41 1,19 0,05 0,54 0,10 -0,56 0,20
M16 2 4 1,24 1,11 0,05 -0,19 0,10 -0,67 0,20
M17 3 4 1,05 1,02 0,04 -0,44 0,10 -0,26 0,20



 

M18 2 4 1,40 1,18 0,05 0,16 0,10 -0,88 0,20
A1 1 4 1,87 1,37 0,06 0,26 0,10 -1,17 0,20
A2 1 3 1,54 1,24 0,05 0,51 0,10 -0,74 0,20
A3 2 3 1,25 1,12 0,05 0,11 0,10 -0,76 0,20
A4 1 3 1,46 1,21 0,05 0,84 0,10 -0,37 0,20
A5 1 3 1,45 1,20 0,05 0,70 0,10 -0,51 0,20
A6 1 2 1,11 1,06 0,04 1,17 0,10 0,54 0,20
A7 1 1 0,57 0,76 0,03 3,09 0,10 9,20 0,20
A8 1 3 1,21 1,10 0,05 1,10 0,10 0,35 0,20
S1 3 5 1,32 1,15 0,05 -0,64 0,10 -0,37 0,20
S2 2 4 1,13 1,06 0,04 -0,18 0,10 -0,63 0,20
S3 2 4 1,30 1,14 0,05 0,18 0,10 -0,75 0,20
S4 2 3 1,31 1,14 0,05 0,22 0,10 -0,78 0,20
S5 1 3 1,58 1,25 0,05 1,17 0,10 0,14 0,20
S6 1 3 1,28 1,13 0,05 1,11 0,10 0,36 0,20
S7 1 3 1,56 1,25 0,05 0,39 0,10 -0,93 0,20
S8 2 4 1,45 1,20 0,05 0,18 0,10 -0,90 0,20
S9 1 3 1,55 1,25 0,05 0,30 0,10 -0,95 0,20
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