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1. Úvod 
 
Projekt „Rozvoj komunikativní kompetence žáků ZŠ – ANGLIČTINA AKTIVNĚ” realizovala jazyková 

a vzdělávací agentura Channel Crossings po dobu tří let a nyní se blížíme k úplnému závěru. Projekt byl 

určen žákům 2. stupně ZŠ a učitelům anglického jazyka a byl spolufinancován z Evropského sociálního 

fondu a státního rozpočtu České republiky. Do projektu byly zapojeny školy ze Středočeského, Plzeňského 

a Jihočeského kraje. Celkově se zúčastnilo 25 škol, 1313 žáků a 40 učitelů. Hlavním cílem bylo přispět ke 

zvýšení kvality jazykové výuky prostřednictvím nově vyvinutých výukových materiálů, které jsou založeny 

na inovativních výukových metodách. Projekt začal na podzim roku 2010 a žáci postupně pracovali se 

čtyřmi výukovými brožurami: „Rozbalte to na síti!“, „Dáme řeč?“, „Nehraj to na mě!“, „Kdo si hraje, 

nezlobí“. S každou brožurou žáci pracovali po dobu pěti měsíců. Zároveň jsme na většině škol zajistili 

kontrolní skupiny žáků, kteří pokračovali v běžné výuce, ale zapojili se do průběžného testování jazykových 

znalostí. To nám umožnilo zjistit, zda výukové brožury přispívají k rychlejšímu pokroku žáků ve srovnání s 

jejich vrstevníky a zda brožury mají pozitivní vliv na rozvoj komunikačních dovedností žáků. 

 

První etapa projektu byla uvedena vstupním srovnávacím testováním, kterým byla zjištěna úroveň 

anglického jazyka u všech zapojených žáků. Otestováno bylo celkem 1222 žáků (904 žáků pracujících s 

výukovými brožurami, 318 žáků z kontrolní skupiny). 254 žáků ze tří vybraných škol bylo otestováno 

komplexně, tj. absolvovali online písemný test a byl u nich vyhodnocen mluvený a volný písemný projev. 

Následně byla zahájena práce s první výukovou brožurou „Rozbalte to na síti!”, která byla zaměřena na 

využívání moderních technologií ve výuce. 

 

V červnu 2011 bylo realizováno druhé testování, jehož cílem bylo změřit pokrok žáků ve znalostech 

anglického jazyka a porovnat rozdíl mezi žáky pracujícími s brožurou „Dáme řeč“ a žáky, kteří pokračují v 

běžné výuce. Brožura byla zaměřena na rozvoj řečových dovedností prostřednictvím spolupráce žáků. 

Druhého testování se zúčastnilo celkově 1137 žáků (822 žáků pracujících s výukovými brožurami a 315 

žáků z kontrolní skupiny). Opět bylo 255 žáků testováno komplexně.  

 

Po ukončení práce s druhou výukovou brožurou proběhlo třetí testování žáků. Celkově bylo otestováno 

1107 dětí, z toho 913 žáků pracujících s brožurami a 294 žáků, kteří pokračovali v běžné výuce. 255 žáků 

bylo otestováno komplexně. 
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Čtvrté testování proběhlo na přelomu listopadu a prosince 2012 a předcházela mu práce žáků s třetí 

výukovou brožurou „Nehraj to na mě!“, která byla zaměřena na využívání prvků dramatizace ve výuce. 

Testování se zúčastnilo 876 žáků, z toho 653 žáků, kteří pracovali s brožurou a 223 žáků z kontrolní 

skupiny. U 213 žáků byl vyhodnocen mluvený a volný písemný projev. 

 

Závěrečné, páté testování, zhodnotilo pokrok žáků po dokončení práce se čtvrtou brožurou „Kdo si hraje, 

nezlobí“, která byla zaměřena na využívání aktivizačních metod. Testování se celkově zúčastnilo 857 žáků, z 

toho 614 žáků pracujících s brožurou a 243 žáků z kontrolní skupiny. Komplexního auditu, který opět 

sestával z ověření pokroku v mluveném a volném písemném projevu, se zúčastnilo 236 žáků. 

 

Po vyhodnocení každého testování jsme sestavili srovnávací studii, ve které byly podrobně analyzovány 

výsledky jednotlivých škol, skupin i ročníků. V každé studii jsme čtenáře seznámili s obsahem i formou 

srovnávacích testů. Výsledky jsme zhodnotili nejen kvantitativně, ale i kvalitativně. Určili jsme nejčastější 

jazykové jevy, ve kterých žáci chybovali, či jim kontinuálně činily potíže. V závěru každé studie jsme 

stanovili konkrétní doporučení pro další rozvoj řečových dovedností žáků a formulovali jsme návrh na další 

práci se žáky i po skončení projektu. 

 

Závěrečná srovnávací analýza shrnuje celkové výsledky za jednotlivá testování žáků. Analýza se zaměřuje 

na porovnání vývoje pokroku žáků pracujících s brožurami a žáků, kteří po dobu realizace projektu 

pokračovali v běžné výuce. Jejím cílem je zhodnotit účinnost využívaných brožur na jazykový pokrok žáků. 

 

 

                     Tým jazykové školy Channel Crossings 

        www.active-english.cz 

     eu@chc.cz 
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2. Výukové brožury 
 
V rámci projektu ANGLIČTINA AKTIVNĚ jsme postupně vytvořili čtyři výukové brožury, které využívaly 

netradiční výukové metody. Brožury vznikly na základě spolupráce se zapojenými učiteli, kteří nám 

průběžně poskytovali zpětnou vazbu o tom, jak se jim výuka s brožurami osvědčila a jak přispěla k rozvoji 

jazykových znalostí žáků. Brožury byly určeny pro žáky druhého stupně základních škol. S první brožurou 

žáci začínali v šestých a sedmých třídách a postupně je další díly doprovázely až do devátých tříd. Zapojení 

učitelé využívali brožury v průměru jedenkrát týdně vždy po dobu pěti měsíců. Brožury byly psány v 

anglickém jazyce a obsahovaly vždy jazykové ostrůvky „Hezky česky“, aby i slabší žáci měli možnost vždy 

porozumět hlavnímu sdělení. 

 

Zaměření jednotlivých brožur bylo následující: 

I. Brožura „Rozbalte to na síti!“ 

Tato brožura byla zaměřena na využívání internetových zdrojů pro rozvoj jazykových znalostí a 

komunikativní kompetence žáků. Prostřednictvím autentických audio a video materiálů, online 

jazykových her či slovníků komplexně rozvíjela jazykové znalosti žáků. Kapitoly: 

1. Games – grammar and vocabulary 

2. Idioms, proverbs and phrasal verbs 

3. Reading 

4. Listening, music and videos 

5. Dictionaries 

6. Appendix 

Brožura je v náhledu k dispozici zde: http://goo.gl/dUCJ52 

 

II. Brožura „Dámě řeč?“ 

Druhá brožura kladla důraz na rozvoj mluvení, slovní zásoby a rozvoj spolupráce mezi žáky. Jejím 

cílem bylo žáky motivovat k vytvoření společného žákovského projektu. Kapitoly: 

1. Let´s talk 

2. Let´s talk more 

3. Working online 

4. Social media 

5. eTwinning 

6. Appendig 

7. My useful vocabulary and phrases 

Brožura je v náhledu k dispozici zde: http://goo.gl/hGVf63 
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III. Brožura „Nehraj to na mě!“ 

Třetí brožura se zaměřovala na využívání prvků dramatizace ve výuce. Žáky podněcovala k zapojení 

do různých situačních diskusí a hraní rolí. Žáci se mimo jiné seznámili s anglicky psanou literaturou 

a naučili se řadu jazykolamů. Cílem bylo motivovat žáky k vytvoření vlastního divadelního 

představení. Kapitoly: 

1. Fun grammar quiz 

2. Discussions and role playing 

3. To be or not to be!? 

4. My dictionary 

Brožura je v náhledu k dispozici zde: http://goo.gl/NCGQuK. 

 

IV. Brožura „Kdo si hraje, nezlobí“ 

Čtvrtá brožura byla zaměřena na využívání didaktických her ve výuce. Žáky motivovala k aktivnímu 

užívání jazyka prostřednictvím řešení jazykových záhad či diskusí. Brožura neopomněla ani další 

rozvíjení a upevňování gramatiky a slovní zásoby. Kapitoly: 

1. Review 

2. Take it easy! 

3. Brainteasers 

4. Do you want to learn English? Teach it! 

5. I totally disagree!!! 

6. Wanna play more? 

7. My dictionary 

Brožura je v náhledu k dispozici zde: http://goo.gl/Hecyil 
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3. Srovnávací test – popis struktury, obsahu a způsobu hodnocení 
 

3.1 Základní charakteristika srovnávacích testů 

Testy použité pro srovnávací testování žáků obsahově vycházely z testů YLE (Young Learners English). 

Pro bližší informace doporučujeme navštívit následující stránku:   

http://www.cambridgeesol.org/exams/young-learners/yle.html. 

 

Testy byly přizpůsobeny podmínkám zapojených škol, tj. při jejich sestavování jsme vycházeli z důležitých 

informací o intenzitě výuky, početnosti skupin žáků i využívaných výukových materiálech a pomůckách na 

školách.  

 

Po dosažení nejvyšší úrovně testu by žáci měli být připraveni k testu KET (Key English Test dle 

Cambridge ESOL Examinations). Naše testy se neskládaly ze tří úrovní jako testy YLE, ale tyto tři rozdílné 

úrovně byly vždy obsažené v každém testu, abychom mohli pozorovat jazykový pokrok žáků. Šlo tedy 

pokaždé znovu o auditový test. 

 

Auditovým testem se rozumí typ testu, který pokrývá veškerou gramatiku, slovní zásobu a řečové 

dovednosti nezbytné pro dosažení stanovené úrovně (v našem případě A2). Bez ohledu na to, zdali byli 

žáci úplní začátečníci, nebo relativně pokročilí, procházeli stejným testem. V testu bylo možné zhodnotit 

dovednosti potřebné pro jednotlivé úrovně a meziúrovně znalostí žáků, ale pro sledování celkového 

pokroku nebylo toto třeba dělat. V průběhu studia jsme mohli pomocí daného testu sledovat pokrok 

jednotlivých žáků ke stanovené úrovni. Procentuální výsledky nebylo proto možné interpretovat tak, jako 

by odkazovaly k nějakému limitu. V daný moment ukazovaly, kde se žák právě nachází na cestě k úrovni 

A2, a to nejen vůči stanovené metě, ale také v porovnání se svými spolužáky, se staršími, nebo mladšími 

žáky, anebo se všemi žáky účastnícími se projektu. 

 

Poté, co se student posunul nad úroveň 90 % bodů, dosáhl, jako v testech YLE, prahu pro zkoušku KET, 

což je dle Evropského referenčního rámce úroveň A2. 
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Všechny složky testu byly tedy zpracovány tak, aby nejvyšší obtížnost splňovala a nepřekračovala následující 

kritéria podaná formou sebehodnocení v jednotlivých řečových dovednostech. 

 

POSLECH 

Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, 

které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé 

rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl 

krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení. 

ČTENÍ 

Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní 

předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, 

např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. 

Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům. 

ÚSTNÍ INTERAKCE 

Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících 

jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech 

a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když 

obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) 

udržet. 

SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ 

PROJEV 

Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) 

vlastní rodinu a další osoby, životní podmínky, dosažené vzdělání a své 

současné nebo předchozí studium. 

PÍSEMNÝ PROJEV 

Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých 

základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, 

například poděkování. 

 

Více informací o zkoušce KET lze nalézt na následující stránce: 

http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/ket.html 
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3.2 Úrovně testu  

 

Jednotlivé úrovně testu byly ilustrovány kreslenou postavičkou jménem Mates, který spolu s Emou 

doprovází žáky v průběhu celého projektu. Názvy úrovní jsou pojmenovány následovně: 

 

1) NOOBIE (Nováček) 

2) SCATTERBRAIN (Popleta) 

3) CRACKERJACK (Borec) 

4) PRO (Profík)  

 

 

Při zpracovávání testů jsme převážně pracovali s učebnicemi řady Project (Third Edition) nakladatelství 

Oxford University Press. Do testů jsme zařazovali ty gramatické jevy, které jsou běžné při užívání jazyka 

jako např. předložky, přivlastňovací zájmena, tvoření záporu, stupňování přídavných jmen, častá frázová 

slovesa, základní slovesné časy aj. Slovní zásoba byla obohacena o témata, ke kterým směřovaly jednotlivé 

brožury. 

 

Online písemné testy byly rozvrženy na 45 minut + 10 minut volný písemný projev. Mluvený projev byl 

testován u vybraného vzorku žáků z jednotlivých krajů, u kterých byl také vyhodnocován volný písemný 

projev. 

 

 



 

 10

 

3.3 Popis jednotlivých částí testů 

 

1. část testu (15 minut) – Listening 

První část testu se vždy skládala ze dvou úkolů. V prvním úkolu si žáci vždy vyslechli poslechový text. 

Následně zaškrtávali obrázky, které popisovaly to, co žáci slyšeli. Od žáků se tím vyžadovalo, aby 

porozuměli nejen samotnému popisu, ale zároveň aby ho byli schopni porovnat s obrázky a rozhodnout, 

zda odpovídají vyslechnutému popisu. V rámci druhého úkolu si žáci vyslechli další poslechový text ve 

formě rozhovoru. Jejich úkolem bylo zachytit specifické informace, které sami museli doplnit. 

 

2. část testu (15 minut) - Grammar&Vocabulary 

Druhá část testu se skládala rovněž ze dvou úkolů. V prvním úkolu se jednalo o klasický výběr z možností. 

Ve druhém již žáci sami doplňovali chybějící výrazy. Gramatické zaměření této části testu se prakticky 

neměnilo, slovní zásoba se soustřeďovala na témata obsažená v odpovídající brožuře. 

Gramatické otázky se zaměřovaly na přítomný čas průběhový a prostý, stupňování přídavných jmen, 

zájmena, tvoření minulého času a minulé tvary nepravidelných sloves, předložky (časové a místní) a 

kolokace (make a do) aj. Otázky týkající se slovní zásoby pokrývaly témata ze všech brožur.  

 

3. část testu (15 minut) - Reading&Writing  

Tato část testu se skládala ze tří úkolů, z nichž ten poslední byl hodnocen pouze u vybraných žáků. 

V rámci prvního úkolu žáci na základě obrázku odpovídali na otázky ANO / NE. Jednalo se převážně o 

popisy osobu a předmětů v místnosti. Druhý úkol byl zaměřen na výběr možností v rozhovoru.  Žáci měli 

za úkol doplnit správné výrazy. Části k doplnění se týkaly převážně gramatiky: rozdíl mezi přítomným časem 

prostým a průběhovým, použití přídavných jmen a příslovcí, minulý čas, tvary nepravidelných sloves apod. 

V poslední části bylo úkolem žáků napsat minimálně 10 vět na konkrétní téma. 
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3.4 Způsob hodnocení testu 
Bodový výstup testu odpovídá níže uvedenému procentuálnímu vyjádření. V následující tabulce je 

naznačen přehled úrovní tak, jak byly stanoveny pro účely našeho hodnocení. 

Výsledek Označení Charakteristika 

0-9% 

 

 

Žáci nedosahují dostatečných jazykových 

znalostí. Nedokáží se vyjádřit. Chybí jim základní 

slovní zásoba. Jejich porozumění je prakticky 

nulové. 

 

10-40 %  

 

 

 

Žáci jsou schopni se představit a zeptat se na 

základní informace. Zatím si plně neosvojili 

základní gramatiku a jejich slovní zásoba je velmi 

omezená.  

 

41-70 %  

 

 

 

Žáci jsou schopni základní komunikace v 

anglickém jazyce. Dopouští se chyb, ale to jim 

nebrání ve vyjádření toho, co chtějí říct. Nadále 

potřebují rozšiřovat slovní zásobu a procvičovat 

gramatiku.  

71-100 % 

 

 

Žáci komunikují bez větších potíží s využitím 

základních gramatických jevů. Jejich pasivní 

slovní zásoba je v porovnání s předchozími 

úrovněmi velmi široká. Porozumění je velmi 

dobré, schopnost orientovat se v textu na úrovni 

A2 – B1. Při tomto výsledku jsou žáci schopni se 

připravit na zkoušku KET.  
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4. Závěrečné srovnání výsledků 
 

4.1 Seznam zapojených škol 

Projekt „Active English” (Rozvoj komunikativní kompetence žáků ZŠ) byl realizován ve třech krajích: 

Středočeském, Jihočeském a Plzeňském. Do projektu vstoupilo celkem 25 základních škol (12 škol z kraje 

Středočeského, 9 škol z kraje Plzeňského a 4 školy z kraje Jihočeského). Do konce projektu aktivně 

spolupracovalo 20 škol. Počet testovaných žáků se mezi jednotlivými testováními mírně lišil v důsledku 

změn, ke kterým na školách docházelo. Někteří žáci byli přeřazeni do jiných skupin, některé učitelky odešly 

na mateřskou dovolenou či změnily působiště zaměstnání. Část žáků také nemohla být otestována např. z 

důvodu nepřítomnosti v době testování apod. Za účelem ověřování účinnosti vyvíjených výukových 

materiálů jsme dosažené výsledky žáků pracujících s brožurami vždy porovnávali s kontrolní skupinou žáků. 

 

Seznam zapojených škol je k dispozici na stránkách projektu:  

http://www.active-english.cz/oprojektu/zapojeneskoly/index.html.  
 

Do projektu vstoupily tyto školy: 

 Středočeský kraj: ZŠ Starý Kolín, ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, ZŠ a MŠ Jesenice u 

Sedlčan, ZŠ a MŠ G .A. Lindnera Rožďalovice, ZŠ a MŠ Dolní Hbity, ZŠ Komenského Kralupy nad 

Vltavou, ZŠ Jindřicha Matiegy Mělník, ZŠ a MŠ Lochovice, ZŠ a MŠ Nučice, I. ZŠ Zruč nad Sázavou, ZŠ 

T.G. Masaryka Mnichovice, ZŠ Veltrusy 

 Plzeňský kraj: 26. ZŠ Plzeň, 10. ZŠ Plzeň, ZŠ a MŠ Dolní Bělá, ZŠ Kaznějov, ZŠ Sušice, ZŠ Staňkov, ZŠ, ZUŠ 

a MŠ Kašperské Hory, ZŠ Planá, ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou 

 Jihočeský kraj: ZŠ Vimperk, ZŠ a MŠ Tábor, ZŠ J. A. Komenského Blatná, ZŠ Týnec nad Vltavou 
 

 Prvního testování (únor 2011) se zúčastnilo celkem 1222 žáků. Mluvený a samostatný písemný 

projev byl testován na vybraném vzorku žáků z jednotlivých krajů, celkem bylo takto otestováno 254 

žáků. 

 Druhého testování (červen 2011) se zúčastnilo celkem 1137 žáků. Mluvený a samostatný písemný 

projev byl testován na vybraném vzorku žáků z jednotlivých krajů, celkem bylo takto otestováno 250 

žáků. 

 Třetího testování (únor – březen 2012) se zúčastnilo 1107 žáků. Mluvený a samostatný písemný 

projev byl testován na vybraném vzorku žáků z jednotlivých krajů, celkem bylo takto otestováno 255 

žáků. 
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 Čtvrtého testování (listopad – prosinec 2012) se zúčastnilo 876 žáků. Mluvený a samostatný 

písemný projev byl vyhodnocen u 213 žáků. 

 Pátého testování (květen – červen 2013) se zúčastnilo 857 žáků. Mluvený a samostatný písemný 

projev byl vyhodnocen u 236 žáků. 
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4.2 Celkové výsledky všech zapojených žáků 
 

4.2.1 Porovnání výsledků všech srovnávacích testů 

Po první etapě práce s brožurou „Rozbalte to na síti!” nebyl pokrok žáků ještě výrazněji znatelný. Po druhé 

etapě práce žáků s brožurou „Dáme řeč?” jsme již zaznamenali rostoucí rozdíl mezi žáky pracujícími s 

brožurou a těmi žáky, kteří pokračovali v běžné výuce. Po třetí etapě práce s brožurou „Nehraj to na mě!“, 

která byla zaměřena na využívání prvků dramatizace ve výuce a další rozvoj komunikativní kompetence, 

jsme při testování zaznamenali výrazný pokrok žáků, kteří v průměru dosáhli v písemném testu 50 % a 

zlepšili se tak o celých sedm procent. Skupina žáků pracujících s brožurou rovněž pokročila rychleji, než žáci 

pokračující v běžné výuce, což se projevilo i při testování volného mluveného projevu na školách. Páté 

testování přineslo výsledky nejlepší, kdy se celkový průměr žáků zvýšil o celých čtrnáct procent na 64 %. 

Žáci pracující s brožurami dosáhli o šest procent vyšších výsledků v porovnání se žáky pokračujícími v běžné 

výuce. Velmi výrazného pokroku dosáhla většina žáků také v mluveném projevu, který je nyní sebejistější, 

žáci používají širší slovní zásobu a dokáží pohotověji reagovat. Pouze malá skupina žáků se nadále vyvíjí 

velmi pozvolna. 

 

4.2.2 Průměrný výsledek 

Po absolvování prvního testování jsme stanovili vstupní úroveň žáků šestých a sedmých tříd. Měřítkem byla 

cílová úroveň A2, které by měli žáci dosáhnout na konci deváté třídy. Vstupní úroveň žáků z kontrolní 

skupiny byla na úrovni 41 %. Žáci s brožurou dosáhli 42 %. Postupně se průměrný výsledek těchto skupin 

stále více rozcházel a na konci projektu dosáhli žáci pracující s brožurami průměrného výsledku 66 %, žáci 

z kontrolní skupiny pak 60 %  
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Následují graf uvádí celkový průměrný výsledek ze všech písemných testování. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Výsledky dle jednotlivých krajů 

Výsledky škol jednotlivých krajů se vyvíjely poměrně rovnoměrně. K znatelnějšímu nárůstu průměrného 

výsledku došlo po čtvrtém a především po pátém srovnávacím testování. Výsledky poukázaly na 

skutečnost, že rozdíl mezi žáky jednotlivých krajů není v průměru příliš odlišný. 
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4.4 Výsledky dle jednotlivých škol 

Průměrný výsledek jednotlivých škol se v porovnání s výsledky vstupního testování výrazně zvýšil. Po 

absolvování vstupního testování byl nejnižší výsledek 32 % a nejvyšší pak 53 %. Na konci projektu byl 

nejslabší výsledek 46 %, nejvyšší pak 82 %.  
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Nejvíce se v průměru zlepšili žáci školy B, kde došlo k nárůstu až o 33 %. Nejnižšího pokroku dosáhli žáci 

na škole R a jednalo se o 9 %. 
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4.5 Pokrok žáků pracujících s brožurami dle škol 

Pokud se zaměříme pouze na pokrok žáků, kteří pracovali s brožurami, zjistíme, že zde byl pokrok ještě 

výraznější. Rozdíl u nejslabšího výsledku zůstal na 9 % u školy R (zde pracovala pouze skupina s brožurami). 

Naopak u školy B byl pokrok žáků pracujících s brožurami v průměru ještě vyšší (37 %) než celkový 

průměr, který zahrnoval i žáky z kontrolní skupiny. 
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Pokud se zaměříme pouze na školy, kde byly jak skupiny pracující s brožurami, tak i kontrolní, je rozdíl 

v průměrném výsledku u žáků pracujících s brožurami následující. 

 

 



 

 20

 

4.5.1 Výsledky z komplexního jazykového auditu na vybraných školách 

Od počátku projektu jsme průběžně testovali žáky tří vybraných škol ve všech řečových dovednostech. 

Zatímco většina žáků prošla pouze písemným online testováním, u skupiny cca 250 žáků jsme zjišťovali také 

jejich dovednosti v mluvení a volném písemném projevu. Z výsledků vyplynulo, že úroveň žáků 

v mluveném a volném písemném projevu je výrazně nižší, než je tomu u poslechu a čtení, a to v průměru 

až o 30 %. 

Škola A 

U této školy došlo v průběhu projektu k výraznému průměrnému zlepšení žáků, a to o 22 %. 
 

 
 

Ačkoliv na počátku projektu byla úroveň žáků s brožurami na nižší úrovni než u kontrolní skupiny, výsledný 

stav potvrdil, že žáci pracující s brožurami se zlepšovali rychleji. Výsledné zlepšení v porovnání s výchozím 

stavem bylo u žáků s brožurami (24 %), u kontrolní skupiny (19 %). 
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Kromě průměrného výsledku bylo vždy zajímavé porovnat rozdíly ve výkonu individuálních žáků. Ty 

poukázaly na poměrně velké rozdíly v úrovni jednotlivců. Zatímco nejnižší výsledek byl v písemném online 

testu 21 %, nejlepší žáci dosáhli i výsledku 99 %. 

 
 

Celkový průměr na dané škole se v produktivních dovednostech (ústní a volný písemný projev) zlepšil o 14 

% v porovnání s výchozím stavem. Žáci s brožurami se opět zlepšili více (nárůst o 15 %), než tomu bylo u 

kontrolní skupiny (nárůst o 13 %) 
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Škola B 

U této školy došlo v průběhu projektu k velmi výraznému průměrnému zlepšení žáků, a to o 39 %. Velmi 

se zlepšili jak žáci s brožurami, tak i žáci v kontrolní skupině. Zde je však nutné podotknout, že do kontrolní 

skupiny byli zařazeni žáci, kteří byli od počátku velmi nadprůměrní v porovnání se svými vrstevníky. 

 
 

Vstupní úroveň žáků z kontrolní skupiny byla na počátku projektu výrazně vyšší než u žáků pracujících 

s brožurami. Žáci z kontrolní skupiny také dosáhli výrazně vyššího absolutního výsledku, nicméně 

v relativním porovnání dosáhli žáci pracující s brožurami rychlejšího pokroku. Zatímco žáci z kontrolní 

skupiny se zlepšili celkově o 31 %, žáci pracující s brožurami pak o 37 % 
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Kromě celkového průměrného výsledku žáků v písemném online testu, porovnáváme také rozdíly 

v individuálních výsledcích žáků. Jak lze vidět z níže uvedeného grafu, mezi jednotlivými žáky jsou 

poměrně velké rozdíly. Nejnižší výsledek byl 11 %, nejvyšší pak až 97 %. 

 
 

Celkový průměr na dané škole se v produktivních dovednostech (ústní a volný písemný projev) zlepšil o 

celých 21 %. Pokrok žáků v kontrolní skupině byl až dvakrát vyšší než u žáků pracujících s brožurami. Toto 

bylo zapříčiněno také tím, že do kontrolní skupiny byli zařazeni nadprůměrní žáci. 
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Škola C 

U školy C docházelo v průběhu zapojení do projektu k pozvolnému pokroku. Ke skokovému nárůstu 

průměrného výsledku došlo v poslední etapě, kdy se celkový průměr žáků zvedl na 60 %. Od začátku 

projektu tak došlo ke zlepšení žáků o 19 %. 

 
 

Vstupní úroveň kontrolní skupiny byla výrazně nižší, než tomu bylo u žáků, kteří začali pracovat 

s brožurami. Pokrok kontrolní skupiny byl v průběhu času velmi kolísavý, docházelo k výkyvům. U skupiny 

s brožurou docházelo od druhého testování ke kontinuálnímu nárůstu průměrného výsledku. Celkově se 

skupina s brožurami zlepšila o 17 %. U kontrolní skupiny se jednalo o 21 %. V absolutních číslech je úroveň 

žáků s brožurami o 8 % vyšší než u kontrolní skupiny. 
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Stejně jako u předchozích škol, i zde byl poměrně velký rozdíl mezi průměrným výsledkem individuálních 

žáků. Zatímco nejslabší výsledek byl při prvním testování 12 %, nejlepší výsledek byl dosažen po 

absolvování pátého testování, a to 92 %. Mezi jednotlivými žáky tak rovněž zůstávají významné rozdíly. 

 
 

Celkový průměr na dané škole se v produktivních dovednostech (ústní a volný písemný projev) zlepšil o 

celých 20 %. Vstupní úroveň žáků z kontrolní skupiny byla o 3 % nižší než u žáků s brožurami. Konečná 

úroveň žáků s brožurami však převyšovala žáky z kontrolní skupiny až o 10 %. 
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Srovnání škol A, B a C 

Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že celkové průměrné výsledky z písemného testování jsou výrazně vyšší, 

než tomu bylo u testování mluveného projevu a volného písemného projevu. To značí, že průměrná 

úroveň žáků v produktivních řečových dovednostech je nižší o třetinu až polovinu. Je proto i nadále 

důležité podporovat žáky v aktivním užívání jazyka a využívat aktivizační výukové metody. 

 
 

Průměr v produktivních řečových dovednostech se zlepšil více než o polovinu. Celkový průměr se od 

začátku projektu zlepšil rovněž téměř o polovinu. 
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Na níže uvedeném grafu je uveden celkový vývoj průměrného pokroku žáků všech tří zapojených škol 

v písemném online testu. Po pozvolném nárůstu průměrného výsledku došlo po závěrečném testování 

k významnému posunu až na 68 %. Pokrok všech žáků od začátku projektu činí 27 % 

 
 

Zatímco pokrok u kontrolní skupiny od začátku projektu činil 10 %, u skupiny pracující s brožurami se 

jednalo až o 26 %. Zde byla eliminována skupina nadaných žáků na škole B, kteří zkreslovali výsledky 

kontrolní skupiny. 
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4.5.2 Výsledky z online testování ostatních škol 

Škola D 

Na škole D pracovali pouze žáci, kteří po dobu zapojení do projektu využívali brožury. Od vstupního 

testování se jejich celkový průměrný výsledek zlepšil o celých 21 %. 

 

Škola E 

Na této škole se průměrný výsledek po prvních třech testováních příliš neměnil. K většímu nárůstu došlo 

po čtvrtém a především pátém testování. Jak uvidíme dále, pokrok jsme zaznamenali především u skupin 

pracujících s brožurami. 
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Zatímco pokrok žáků z kontrolní skupiny byl za celou dobu 12%, u žáků pracujících s brožurami jsme 

zaznamenali pokrok až 19 %. 

 
 

Škola F 

Na této škole pracovali pouze žáci s brožurami. Po prvním testování došlo k výraznému posunu o 16 %. 

Výsledný pokrok se zastavil na 56 %. Celkový posun tak byl 23 %, nicméně dosažený průměrný výsledek 

byl v porovnání s ostatními školami spíše nižší. 
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Škola H 

U této školy došlo po počátečním kolísání k nárůstu průměrného výsledku o 14 %. Na této škole pracovaly 

pouze skupiny žáků s brožurami. 

 
 

Škola I 

Po počáteční stagnaci došlo na této škole k výrazným posunům vpřed a celkově se průměrný výsledek 

zapojených žáků zvýšil o 26 %. 
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Na této škole se žáci z kontrolní skupiny otestovali třikrát, v jejich úrovni znalostí nedošlo ke zlepšení. U 

žáků pracujících s brožurami došlo v pozdějších etapách k výraznému zlepšení. Celkově se průměrný 

výsledek zlepšil o 26 %. 
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Škola J 

Na této škole došlo od vstupního testování k nárůstu průměrného výsledku o 17 %. Posun vpřed jsme 

zaznamenali především po závěrečném testování žáků. 

 
 

Škola L 

Na této škole se průměrný výsledek kontinuálně zvyšoval již od vstupního testování. Celkový nárůst činil až 

29 %. 
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Kontrolní skupina se otestovala třikrát a nedošlo u ní k výraznějšímu pokroku. Naopak výsledek žáků 

pracujících s brožurami kontinuálně rostl. Rozdíl mezi vstupní a konečnou úrovní byl 21 %. 
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Škola M 

Průměrný výsledek na této škole se začal výrazněji zlepšovat po čtvrtém testování a nejvyšší nárůst jsme 

zaznamenali po pátém testování. Rozdíl mezi vstupní a konečnou úrovní byl až 28 %. 

 
 

Zatímco průměnrý výsledek u kontrolní skupiny stagnoval a zvýšil se až na konci realizace projektu, u žáků 

pracujících s brožurami došlo k výranzému posunu po čtvrtém testování a především pak v závěru celého 

projektu. Žáci pracující s brožurami se z adobu realizace projektu zlepšily o 32 %. 
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Škola O 

Na této škole došlo k výraznému posunu v průměrném výsledku až v samotném závěru projektu po 

absolvování práce se všemi čtyřmi brožurami. Konečný posun činil 13 %. 

 

 

Škola Q 

Zatímco průměrný výkon žáků během prvních třech testování stagnoval, po čtvrtém a především pátém 

testování došlo k velmi výraznému posunu žáků. Celkově činil nárůst průměrného výsledku 18 %. 
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Zatímco na počátku projektu byla úroveň žáků v kontrolní skupině o dvě procenta vyšší, na konci žáci 

pracující s brožurami předstihli své vrstevníky. Pokrok u žáků s brožurami činil 20 %, u žáků z kontrolní 

skupiny se jednalo o 13 %. 

 

 

Škola S 

Na této škole se průměrný výsledek žáků zlepšil o 15 %. K výraznějšímu posunu došlo po čtvrtém a 

především pátém testování. 

 



 

 37 

 

 

Škola U 

Na této škole došlo k výraznějšímu zlepšení po čtvrtém testování a především pak po pátém testování. 

Celkový posun průměrného výsledku činil 24 % za dobu realizace projektu. 

 
 
Zatímco pokrok žáků z kontrolní skupiny činila za dobu realizace projektu 23 %, žáci pracující s brožurami se 

posunuli o 25 %. 
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Škola V 

Celkový průměrný pokrok žáků, který jsme zaznamenali od počátku projektu, činil 27 %. 

 
 

V absolutním hodnocení dosáhli žáci pracující s brožurami lepšího výsledku, nicméně i žáci z kontrolních 

skupin se výrazně zlepšili, a to o 29 %. 
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Škola W 

U této školy došlo od druhého testování ke kontinuálnímu růstu průměrného výsledku. Nárůst činil na 

konci projektu 28 %. 

 
 

Výsledný pokrok žáků v realtivním porovnání byl u žáků pracujících s brožurami a žáků z kontrolní skupiny 

obdobný. 
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Škola X 

Na této škole došlo k velmi výraznému pokroku. Celkově činil průměrný pokrok žáků za dobu realizace 

projektu 32 %. Od druhého testování výsledek stabilně rostl. 

 
 

Žáci pracující s brožurami dosáhli ryhclejšího pokroku v porování se žáky z kontrolní skupiny. Zatímco 

průměrný pokrok žáků pracujících s brožurami činil 35 %, žáci z kontrolní skupiny se posunuli o 28 %. 
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Škola Y 

Průměrný pokrok žáků na této škole činil 19 %. K nejvýraznějšímu nárůstu došlo v závěrečné etapě 

projektu po dokončení práce se čtvrtou brožurou. 

 
 

Žáci z kontrolní skupiny měli na počátku projektu průměrný výsledek o dvě procenta vyšší v porovnání 

s žáky, kteří začali pracovat s brožurami. Na konci projektu předstilhli žáci s brožurami své vrstevníky a 

jejich celkový pokrok činil 22 %. U kontrolní skupin se jednalo o nárůst průměrného výsledku 15 %. 
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5. Výstup z testování a stanovení doporučení pro další rozvoj řečových 
dovedností žáků 
 

V následující části závěrečné srovnávací analýzy podáváme ucelené shrnutí dosažených výsledků žáků 

v testováních projektu AGNLIČTINA AKTIVNĚ. Nejprve popíšeme výsledky žáků v písemné části testu, 

která se skládala z testu poslechu, gramatiky, slovní zásoby a čtení. Dále budou popsány a srovnány 

výsledky z volného písemného projevu vybraných žáků a uvedeny budou také nejčastější chyby a 

problematické oblasti. Stejný způsobem porovnáme výsledky žáků z ústního testování. 

 

5.1 Test poslechu, gramatiky, slovní zásoby a čtení – nejčastější chyby 
 

 

1. testování 

Z pohledu jednotlivých částí testu dopadla celkově nejlépe v prvním testování poslechová část, kde 

v průměru byli žáci schopni zodpovědět správně zhruba 50 % otázek. Jako méně problematické okruhy 

učiva byly pro žáky v písemném testu přivlastňovací zájmena, nepravidelné slovesné tvary, stupňování 

přídavných jmen či časová určení. Tyto otázky byly žáky zodpovězeny správně do 50 %. Při prvním 

vstupním testování žáků jsme identifikovali problematické okruhy a stanovili jsme doporučení na základně 

výstupu z písemného online testu. První brožura pro žáky Rozbalte to na síti! tak měla za cíl především 

upevnit gramatické povědomí o správném používání minulého času a času předpřítomného. Předpřítomný 

čas obecně představuje pro české studenty velké úskalí, protože pro něj v češtině neexistuje žádná funkční 

paralela. Ve výuce je často odsouván do pozadí, protože ho lze v mnoha případech nahradit minulým 

časem (i když ve většině těchto situací jde o významové ochuzení). 

 

2. testování 

Druhé testování žáků, které proběhlo v červnu 2011, prokázalo výraznější zlepšení v odpovědích na otázky 

týkající se slovní zásoby a předložek. Předložkám byl v první brožuře pro žáky věnován značný prostor a 

druhé testování žáků prokázalo pokrok v aktivním používání správných předložek. Poslechová část a část 

věnovaná čtení s výběrem odpovědí ano-ne patřily k nejlépe řešeným otázkám testu, obdobně jako při 

prvním testování. 

 

3. testování 

Během třetího testování uskutečněného v březnu 2012 jsme již zaznamenali větší a konzistentní pokrok 

žáků ve všech částech testu. Výrazného zlepšení žáci dosahovali především v gramatické části testu. 

Doplňovací část gramatické části testu byla úspěšně zodpovězena ve více jak 25 %, při předchozích 

testováních byla úspěšnost odpovědí pouze okolo 15 %. Obdobné zlepšení jsme zaznamenali rovněž  
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v gramatické části s výběrem z možností, kde správně odpovídalo více jako 45 % žáků. Ze třetího testování 

ale také vyplynulo, že správné používání kolokací (především kolokací s „make“ a „do“) je často nesprávné. 

Tento jazykový jev zůstával i nadále chybový. Z třetího testování také vyplynulo časté chybování v použití 

minulých tvarů slovesa „to be“. Žáci prokázali povědomí o minulém čase, nicméně tvary minulého času 

byly ve více případech uváděny chybně. Stupňování přídavných jmen, frázová slovesa a předpřítomný čas 

zůstaly také jako problematické jevy, ve kterých žáci často chybovali, a to i v často používaných spojeních 

jako např. „turn on/off, go on, get on/off, look for, look after, look forward to.“ 

 

4. testování 

Čtvrté testování žáků prokázalo pokrok již ve všech testovaných řečových dovednostech. Gramatickou část 

testu řešila správně více jak polovina testovaných žáků, v doplňovací části byla úspěšnost řešení 28 %. U 

otázek, kde měli žáci možnost výběru z odpovědí, byla úspěšnost 56 %. Značný pokrok jsme zaznamenali 

především u otázek zahrnující frázová slovesa a předpřítomný čas. Zde se úspěšnost odpovědí pohybovala 

již okolo 40-50 %. Dále se žáci značně zlepšili ve stupňování přídavných jmen i celkové v použití minulého 

času. V souvislosti s minulým časem se ale stále jeví problematické používání záporu a tvoření otázek.   

Jako častý problém se ve čtvrtém testování prokázalo míšení přítomných časů dohromady. Žáci v podstatě 

nedokázali rozlišovat situace, kdy správně použít přítomný čas prostý a kdy přítomný čas průběhový. Oba 

časy žáci většinou uměli bez potíží vytvořit, ale pokud jedním začali, již ho použili pro všechny své další 

výpovědi.  

 

5. testování 

Závěrečné testování žáků prokázalo značný pokrok ve všech sledovaných oblastech. Část na porozumění 

textu s výběrem odpovědi byla úspěšně zodpovězena v 79 %. Celkově žáci v této části dosahovali úrovně 

A2. Další pokrok žáků byl zaznamenán především v gramatické části, kde žáci odpovídali správně z 56 %. 

Minulý čas byl pro žáky o něco méně problematický než při předchozích testováních, nicméně stále žákům 

činily potíže otázky a záporné věty v minulém čase. Dále žáci často chybovali ve správném použití tvarů 

nepravidelných sloves. Časté chybování bylo rovněž zaznamenáno v souvislosti s používáním pomocných 

sloves „did“ a „was/were“. Nižší úspěšnost řešení byla rovněž u otázek s frázovými slovesy, dále u otázek 

s kolokacemi „make“ a „do“. Za velký pokrok uvádíme minimální chybování v používání předložek, 

prostých či průběhových tvarů přítomného času a stupňování přídavných jmen. Téměř bezchybné 

používání zmíněných tří oblastí gramatických jevů poukazuje na prokazatelný pokrok v aktivním používání 

jazyka v rámci písemného online testu. 
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5.2 Test volného písemného projevu - nejčastější chyby 

 

Vyhodnocení volného písemného projevu žáků bylo provedeno na vybraných školách A, B a C. V této části 

srovnávací analýzy popíšeme nejčastější chyby a problematické okruhy učiva. 

 

1. testování 

Vstupní testování žáků prokázalo značné chybování především v pravopise (spelling). Výrazy jako „plaing“ 

(playing), „valking“ (walking), „laka“ (like) prokázali nutnost zaměření se na procvičování správného 

anglického pravopisu. Dalším problematickým okruhem bylo pro žáky správné používání anglických členů, 

a to i v často používaných obratech. Frekventované bylo rovněž jak naprosté nepoužívání členů, tak i 

nadužívání.  

 

Chyby se také často objevovaly v používání přítomných časů, kdy žáci téměř vůbec nerozlišovali rozdíl mezi 

přítomným prostým časem a časem přítomným průběhovým. V přítomném čase prostém bylo také časté 

vynechávání koncového „-s“ ve třetí osobě jednotného čísla. Řada chyb se také objevovala při použití 

předložek, např. „in TV“, „in 7o’clock“ apod. 

 

2. testování 

Časový odstup mezi vstupním a dalším průběžným testováním žáků byl pouhých pět měsíců a tudíž pokrok 

žáků ve volném písemném projevu nebyl zatím tak patrný. Problematické oblasti byly velmi obdobné jako 

při prvním vstupním testování žáků. Stále se objevovalo nesprávné použití 3. osoby jednotného čísla, tedy 

koncovky „-s“. Koncovka „-s“ se buď v písemném projevu žáků vůbec nevyskytovala, nebo byla naopak 

nadužívána i u ostatních osob. Uvádíme ukázku používaných tvarů: „I goes, I’m play, I playing, I is learning, 

I’m like, I no go”. 

 

I při druhém testování žáků byly prokázány nedostatky ve správném používání minulého času prostého. 

Ani zdánlivě pokročilejší žáci neznali, nebo nebyli schopni aktivně použít, nepravidelné tvary běžných 

sloves, např. „writed“ místo „wrote“, „readed“ místo „read“, „speaked“ místo „spoke“. Typická věta 

v minulém čase vypadala takto: „We are played a games“. 
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3. testování 

Při třetím testování žáků již bylo pozorovatelné zlepšení ve volném písemném projevu žáků. Sebevědomý i 

gramaticky solidní písemný projev jsme zaznamenali u nemalého počtu žáků. Níže uvádíme autentické 

texty žáků, které nebyly ojedinělé, řada písemných projevů také reflektovala slovní zásobu v brožuře: 

“I swam in the pool. We went camping. I went out. I was shopping. We went for ice cream. I was happy in 

the park. Holidays were too short. I was in the big zoo in Berlin. It was awesome.” 

 

I při třetím testování žáků přetrvávaly problémy se správným používáním časů. Většina žáků používala 

jeden vybraný slovesný čas pro všechny situace: 

“I am worked in the garden. – I was swim. – I didn’t at school. – I don’t write. – I’m go. – I going. – I 

goes.” 

 

Ve třetím testování se také více projevily nedostatky při správném pořádku slov ve větě. Většina žáků se 

vyjadřoval spíše pomocí jednoslovných výkřiků, řada písemných projevů jasně naznačovala doslovné 

překlady českých vět: With our in Germany was my dad. 

 

4. testování 

Čtvrté testování žáků prokázalo zřetelný pokrok v používání širší slovní zásoby a větší obratnost při tvoření 

vět. Méně časté jsou pravopisné chyby, i když se stále vyskytují u poměrně často používaných slov: „scholl, 

foodball, PI (PE)“. 

 

Jako přetrvávající problém se ve čtvrtém testování opět ukázalo používání předložek i u časových výrazů 

jako: „IN the eight o’clock, AT Monday, ON morning“. 

 

V písemném projevu byly také chyby, které se v mluveném projevu často ztratí. Jde především o 

gramatické nepřesnosti související s nadužíváním, nesprávným používáním, anebo neužíváním pomocných 

sloves: „I’m play basketball. – We are ussually finish. – I reading“. 

 

Přetrvávající problém byly také nejrůznější neanglické obraty, z nichž většina z nich opět souvisela s přímým 

překládáním z češtiny. Tento typ chyb se ale vyskytoval při čtvrtém testování mnohem méně: „I have like 

cats. – I have got like pc games“. 
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5. testování 

Závěrečné testování prokázalo osobitější a sebevědomější písemný projev žáků. Ačkoli minulý čas a 

procvičování jeho správného použití bylo opakovaně zařazováno do výukových brožur pro žáky, i 

v závěrečném testování se ukázalo, že správné použití minulého času žáci ještě nemají příliš zažité. Často se 

opakovaly následující tvary: „I was sleep in my bed. – I was play football. – I was help my mum“. 

 

Z problematických okruhů zůstávají ještě pomocná slovesa a jejich správné užívání. V písemném projevu 

stále zůstávají chyby, které se v aktivním mluveném projevu často ztratí, jak již bylo zmíněno i u 

předchozích testování. Gramatické nepřesnosti se většinou týkaly nesprávného používání pomocných 

sloves: „I’m play football. – I eating. – I’m was watching“. 

 

V závěrečném testování volného písemného projevu se již téměř vůbec nevyskytovaly speciální chyby, 

které bychom mohli označit za tzv. Czenglish. 
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5.3 Test mluveného projevu – nejčastější chyby 

 

1. test 

Vstupní testování mluveného projevu žáků bylo zaměřeno na základní jazykové dovednosti. Testování 

ústního projevu probíhalo ve dvojicích. První žák z dvojice vždy dostal obrázek a jeho úkolem bylo připravit 

se na jeho popis. Jednalo se o obrázky, na nichž probíhal aktivní děj. Žáci tedy mohli popisovat, co kdo 

dělá, kde přesně se nalézá, jaké předměty se na obrázku nalézají, co mají jednotlivé osoby na sobě atd. 

Druhý žák ze dvojice si mezitím povídal se zkoušejícím. Otázky se týkaly základních reakcí, např. „How are 

you?, What‘s your name?, Do you have any brothers or sisters? What does your father do?“ apod. Další 

otázky se zaměřovaly na volný čas, mluvení o minulosti, popřípadě i budoucnosti. Následně se žáci 

vyměnili. 

 

Byla uplatněna stejná hodnotící škála jako u písemného testu, 0-100 %, 4 úrovně (viz tabulka v úvodu). 

Při prvním testování měla naprostá většina žáků s komunikací značné obtíže, ať už to byli žáci z 6. nebo 7. 

ročníku. Pro mnoho žáků bylo obtížné porozumění základním otázkám, jako např. „How are you?“, kterým 

při prvním testování buď vůbec nerozuměli anebo je zaměňovali za jiné otázky (v uvedeném příkladu za 

„How old are you?“). Překvapivě byly těžko srozumitelné i otázky na zaměstnání rodičů („What does your 

father do? What‘s your father’s job?“). Jen velmi malá část žáků (kolem 10 %) byla schopna pohotově 

reagovat a volně komunikovat. 

 

Při prvním testování žáci zatím nedokázali rozlišovat prosté a průběhové tvary (go a going). Nemluvili 

kontinuálně v průběhovém tvaru nebo v prostém, jak se často děje u dospělých, oba tvary neustále střídali. 

Žáci také používali chybná pomocná slovesa („I am not go“). Častá věta vypadala zhruba takto: „I doing 

dance“.  

 

Mnoho žáků mělo rovněž potíže se zájmeny. Zaměňovali „his“ a „her“, „she“ a „her“, „we“ a „they“. S tím 

samozřejmě souvisely chyby se 3. osobou jednotného čísla, které byly extrémně časté v mluveném projevu 

i ve volném písemném projevu žáků. Velké problémy měli téměř všichni žáci s předložkami, tento problém 

se hojně vyskytoval rovněž ve volném písemném projevu žáků. Extrémně časté byli problémy s časovými 

předložkami „at/on“ (např. „on 6 o’clock“). Klasické chyby se týkaly časových údajů při použití výrazů 

„past“ a „quarter“. Výsledný údaj se o hodinu lišil.  

 

Stupňování přídavných jmen bylo pro žáky taktéž značně obtížné. Jakmile byla přídavná jména zkoušejícími 

použita s koncovkami druhého stupně, začínala být pro většinu žáků nesrozumitelná („Is your brother older 

than you?“). 
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Jen necelá polovina žáků byla schopna mluvit o minulosti, i když zatím s chybami. Při prvním testování měli 

žáci také značné problémy s porozuměním minulosti, nerozlišovali „tomorrow“ a „yesterday“. Pokud byli o 

minulosti schopni mluvit, většinou používali pouze přítomný prostý čas. Nepravidelná slovesa při prvním 

vstupním testování téměř vůbec nepoužívali. 

 

Při popisu obrázků se ukázalo, že mnoho žáků neznalo základní slovní zásobu týkající se oblečení („jacket, 

shorts, cap, trousers“ apod.) V mluveném projevu se také projevily značné rozdíly mezi žáky, v některých 

případech byl rozdíl až o jednu úroveň. 

 

2. testování 

Při druhém testování mluveného projevu žáků (červen 2011) už bylo patrné zlepšení v aktivním použití 

jazyka. Žáci reagovali pohotověji, byli schopni říct mnohem více a celkově jejich slovní zásoba byla širší. 

Aktivní gramatika zůstala ovšem stále dost slabá. Navíc většina žáků spíše stagnovala a vyjadřovala se stále 

stejně omezeně. 

 

Jak už jsme však několikrát zmiňovali, mezi prvním vstupním testováním a druhým průběžným testováním 

žáků proběhla příliš krátká doba, aby mohl být zaznamenán větší pokrok. Jako pozitivní byl vnímán při 

druhém testování fakt, že už po tak krátké době jsme pozorovali u nemalého počtu žáků drobná zlepšení. 

I druhé testování mluveného projevu žáků bylo opět zaměřeno na základní jazykové dovednosti. Testování 

ústního projevu probíhalo ve dvojicích. Otázky se týkaly základních reakcí např. „How are you?, What do 

you do in your free time?“ apod. Další otázky se zaměřovaly na vyjádření minulosti (včera, minulý víkend), 

popřípadě i budoucnosti (prázdniny, příští víkend, dnešní odpoledne).  

 

Při druhém testování bylo ještě pro řadu žáků obtížné porozumět základním otázkám. Zhruba čtvrtina žáků 

ale byla schopna pohotově reagovat a vcelku volně komunikovat. Ačkoliv se žáci se často dopouštěli 

základních gramatických chyb a nepřesností, oproti prvnímu testování byl znatelný posun vpřed.  

 

Druhé testování poukázalo na velké obtíže s tvořením vět. Většina žáků se uchylovala ke sledu různých 

slov, kterým však chyběla větná struktura. Velké množství žáků nerozlišovalo prosté a průběhové tvary („go 

a going“). Řada žáků nemluvila kontinuálně v průběhovém tvaru nebo v prostém, oba tvary byly žáky často 

střídány. Žáci rovněž používali chybná pomocná slovesa („I am not go“). Častá věta vypadala zhruba takto: 

„I is doing dance“, anebo často ještě navíc s chybným členem: „I is doing a dance“. Na druhé straně u 

nemalého počtu žáků byl zaznamenán evidentní posun vpřed, a to přinejmenším v porozumění otázkách a 

šíři slovní zásoby. 
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Mnoho žáků mělo i při druhém testování značné potíže se zájmeny (opětovné zaměňování „his“ a „her“, 

„she“ a „her“, „we“ a „they“ apod.). S tím samozřejmě souvisely také chyby se 3. osobou jednotného čísla, 

které byly i při druhém testování příliš časté stejně jako stupňování přídavných jmen. I když byli žáci 

schopni pasivně v testu odpovědět na gramaticky odpovídající otázku správně, aktivní použití správného 

stupňování je již horší, řada žáků stupňovaným výrazům neporozuměla. 

 

Jen velmi malé množství žáků bylo schopno mluvit o minulosti. Žáci měli značné problémy i s 

porozuměním minulosti. Pokud byli žáci o minulosti schopni mluvit, většinou používali pouze přítomný čas 

prostý. Nepravidelná slovesa zatím vůbec neužívali, minulým tvarům neporozuměli. 

 

Při popisu obrázků se však ukazovalo, že slovní zásoba u řady žáků se značně rozšířila. V tomto směru tedy 

první brožura rozhodně přispěla k rozšíření jazykového porozumění žáků. Zatím ale nebyli žáci příliš 

schopni naučená slovíčka aktivně zapojovat do svého projevu. 

 

3. testování 

Výsledky třetího testování mluveného projevu žáků už znamenaly pokrok u nezanedbatelného počtu žáků. 

Celkově byly reakce pohotovější, slovní zásoba se znatelně rozšířila, projev žáků byl sebevědomější. Na 

druhé straně i při třetím testování byli žáci, kteří se jazykově prakticky neposunuli. Rozdíl mezi 1. a 3. 

srovnávacím testováním byl u nich často velmi malý. 

 

Při třetím testování byly použity obrázky přímo navázané na typické situace: denní činnosti, popis třídy 

(osoby, věci) či popis čekárny u lékaře (děje, oblečení, věci kolem). Otázky se při 3. srovnávacím testování 

týkaly opět základních reakcí (jako při předchozích dvou testováních) např. „How are you?, What do you 

do in your free time?, Do you have any borthers or sisters?“ apod. Další otázky se zaměřovaly na popis 

osob, téma školy a jednotlivých předmětů, na vyjádření minulosti (včera, minulý víkend), popřípadě i 

budoucnosti (dnes odpoledne po škole, příští víkend). Následně se žáci vyměnili. 

 

Třetí testování žáků prokázalo pohotové reakce na otázky zkoušejících. U některých žáků byly však reakce 

spíše jednoslovné a gramaticky nepřesné. Při třetím testování se stále opakovaly problémy se správným 

použitím  gramatických jevů. Chybování bylo velice obdobné jako v písemném testování (např. používání 

jednoho slovesného času univerzálně pro všechny situace). I při ústním testování byly často používány 

špatně i předložky (např. „in Monday, in home“).Ve třetím testování už bylo více patrné používaní 

specifické slovní zásoby. Stále měla většina žáků potíže se základní slovní zásobou týkající se oblečení, 

většina žáků téměř neporozuměla slovům jako: „shirt / skirt / belt / hat / cap“ apod. 
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Jako značně problematické bylo stále slovo „subject“ a také názvy jednotlivých předmětů, které ale patří 

k dobrému základu pro běžnou komunikaci. Neznalost školních předmětů byla zaznamenána jak při 

prvním, tak i druhém testování žáků, obdobně jako sdělení času a odpověď na otázku „Kolik je hodin?“. 

Tento problém byl patrný i u třetího testování.  

 

Problémy s porozuměním způsobovaly také otázky: „What does she like“? a „What does she look like?“ 

Na tyto otázky nebyli žáci ve většině případů schopni odpovědět či otázkám vůbec neporozuměli. 

Podobně nesrozumitelné bylo pro žáky při třetím testování také sloveso „wear“ a otázka „What is he 

wearing?“  

 

4. testování 

Po čtvrtém testování byl již evidentní pokrok a zaznamenán sebejistější a delší projev žáků. Část 

testovaných žáků se ale bohužel téměř vůbec jazykově neposunula, počet těchto žáků ale nebyl vysoký. Při 

čtvrtém testování téměř většina žáků dokázala v zásadě pohotově reagovat. Žáci bez potíží hovořili o sobě, 

svých zájmech, škole, rodině apod.  

 

Při čtvrtém testování byla testována slovní zásoba napříč všemi brožurami: popisy lidí a míst, oblečení, věci 

kolem nás, zvířata, jídlo, denní činnosti apod.  

 

Při čtvrtém testování žáci i nadále používali výhradně jeden z přítomných časů – buď se jejich projev 

pohyboval neustále v průběhovém tvaru, nebo pouze v tvaru prostém, obdobné použití univerzálního času 

pro téměř všechny situace bylo zaznamenáno i při třetím testování. Na druhé straně je potřeba ale zmínit, 

že reakce a odpovědi žáků byly pohotovější a delší, v mnoha případech špatné použití času nezabránilo 

porozumění. Časté byly opět tvary jako např. „I’m go, he sleeping“. 

 

Při předchozích testováních nepoužívalo minulý čas (v jakékoli podobě) příliš mnoho žáků. Většina žáků 

navíc dotazům na minulost vůbec nerozuměla. Při čtvrtém testování žáků jsme ale zaznamenali výrazné 

zlepšení při otázkách na minulost. Většina žáků dotazům na minulost porozuměla a velký počet žáků 

dokázal odpovědět či zareagovat. Pokud žáci nepoužili správný tvar nepravidelného slovesa, vytvářeli i 

nadále minulost s příponou „-ed“, anebo ke slovesu přidávali „was“. 

 

Při čtvrtém testování byli žáci již dotazováni i na budoucí čas. Na rozdíl od písemného projevu představoval 

v mluveném projevu budoucí čas značný problém. Otázkám s „going to“ převážná část žáků nerozuměla 

vůbec. Při zopakování dotazu za pomoci „will“ se již někteří žáci zorientovali. Při odpovědi však téměř 

všichni žáci hovořili výhradně v přítomném prostém čase. 
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Při čtvrtém testování žáci prokázali aktivní používání stupňování přídavných jmen. Téměř bez potíží 

používali výrazy jako „better, worse, best, more“. Problém stále ale přetrvával v porozumění. Otázkám, při 

nichž zazněl druhý nebo třetí stupeň („taller, older, the longest“), prakticky nikdo z nich neporozuměl. 

 

Při popisu problémů u třetího testování byly zmíněny obtíže při vyjadřování s použitím běžné slovní zásoby, 

týkající se např. školy a školních předmětů. Překvapivě stále velké problémy představovala tato témata i při 

čtvrtém tetování. Řada žáků vytvářela dojem, jako by anglické verze předmětů slyšela poprvé v životě. 

Běžná slovní zásoba jako např. věci kolem nás či popis oblečení byla stále problematickou pro značnou část 

žáků. 

 

5. testování 

Při pátém, závěrečném testování jsme vycházeli ze slovní zásoby napříč všemi brožurami: popisy lidí a míst, 

oblečení, věci kolem nás, zvířata, jídlo, denní činnosti apod. Otázky při testování se týkaly opět základních 

reakcí (jako při předchozích testováních) např. „How are you?, What did you do yesterday?, What are you 

going to do this afternoon?, What do you do in your free time?“ apod.  

 

Při pátém testování byl pokrok jasně zřetelný u nemalého počtu žáků. Pokrok v mluveném projevu byl 

nejvýraznější především v délce odpovědí a pohotovém reagování na otázky zkoušejících. Žáci pohotově 

reagovali a bez potíží hovořili o sobě, svých zájmech, škole, rodině apod. U některých žáků jsme 

zaznamenali, že sami rozvinuli delší hovor na dané téma. Stále tu byli ale i tací žáci, kteří se jazykově téměř 

nevyvíjeli, počet těchto žáků nebyl však vysoký.  

 

I v závěrečném testování žáků se často projevovala tendence tíhnout k používání výhradně jednoho z 

přítomných časů – buď se projev žáků pohyboval neustále v průběhovém tvaru, anebo pouze v tvaru 

prostém. Z jazykových projevů žáků bylo patrné, že ne úplně rozeznávali, kdy je který tvar třeba použít. 

Navíc často oba tvary mezi sebou zaměňovali nesprávným používáním či nepoužíváním pomocných sloves, 

jako např.: „I’m go, he sleeping“. 

 

Při závěrečném testování byla většina žáků schopna bez potíží hovořit o věcech, které se již staly. Činily jim 

pouze potíže minulé tvary nepravidelných sloves. Velmi frekventovanou chybou bylo také nadužívání 

pomocného slovesa „to be“, např. „I was danced“. 

 

Na rozdíl od předposledního, čtvrtého testování byli žáci schopni správně porozumět dotazům na 

budoucnost. Mnoho žáků však stále při odpovědích používalo přítomný čas prostý. Někteří z nich si již 

zafixovali používání pomocného slovesa „will“ pro budoucí čas. 
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Při čtvrtém testování již žáci aktivně používali druhé a třetí stupně přídavných jmen, ale většinou 

nerozuměli otázkám, které je obsahovaly. Při závěrečném testování se ukázalo, že žáci už i správně chápou 

stupňování v otázkách a následně na ně dokážou odpovědět. 

 

Slovní zásoba většiny žáku při závěrečném testování byla již výrazně širší. Žáci dokázali rozhovořit o jim 

blízkých tématech jako např. koníčcích, rodině, škole. Stále měli někteří žáci problémy s následujícími 

tématy: věci kolem nás, oblečení (popis osoby), předměty ve škole, předměty běžného užívání apod. 
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6. Závěrečné shrnutí 

 

Žáci pracující s brožurami a žáci z kontrolní skupiny absolvovali pět srovnávacích testování. Jednotlivá 

testování průběžně zjišťovala zlepšení žáků a na základě výsledků jsme identifikovali problematické oblasti. 

Pokrok žáků byl znatelný jak v písemném online testování, tak ve volném písemném projevu žáků a ústním 

testování. Při posledním závěrečném testování žáci prokázali výrazný jazykový pokrok ve všech sledovaných 

kategoriích. Výsledky písemného testu byly vždy vyšší než výsledky z ústního testovaní u vybraných žáků.  

Výsledky ústního testování žáků se výrazně zlepšily ve srovnání s prvním vstupním testováním, u nemalého 

počtu žáků byla úroveň ústní komunikace za hranicí 70 % používané hodnotící škály. 

 

Závěrečné testování také ale poukázalo na fakt, že určitý počet žáků se jazykově téměř nerozvinul (a to již 

od samého počátku). Po prvním testování byla sepsána očekávání, která byla vyhodnocována po 

průběžných testech. V rámci práce s první brožurou jsme očekávali, že si žáci více zvyknou na doplňovací 

typ cvičení a zlepšení bude spíše v otázkách s výběrem odpovědi. Tato očekávání se naplnila a potvrdila 

předpoklad, že doplňování vlastních odpovědí bylo v prvním a druhém testování nejslabší částí online 

testu. 

 

I když po absolvování práce s prvními dvěma brožurami nebyl rozdíl či pokrok příliš znatelný, po třetím 

testování jsme zaznamenali mírný pokrok vpřed. Po čtvrtém testování již došlo k výraznému pokroku žáků, 

který se ještě rozvinul díky práci s poslední brožurou. Žáci pracující s brožurou měli v písemném a 

mluveném projevu značně širší slovní zásobu a dokázali se vyjadřovat i s použitím složitějších vět a souvětí.  

Závěrečné testování ústního projevu prokázalo, že většina žáků dokázala pružně a pohotově reagovat. Žáci 

v posledním testování prokázali, že dokáží dostatečně odpovědět, na co jsou tázáni. Řada žáků byla i 

aktivními účastníky rozhovorů. Oproti výsledkům z průběžných testování přineslo závěrečné srovnávací 

testování výrazně pokročilejší výsledky. 

 

Využívání nových výukových brožur ve výuce mělo přispět především k aktivnějšímu používání jazyka a 

hlavní důraz byl kladen na rozvoj komunikativní kompetence žáků. Jazyková pasivita po pátém testování 

byla už pouze u zanedbatelného množství žáků. Po závěrečném testování můžeme na základě ústního 

testování také konstatovat, že výrazně ubylo nepřesností označovaných jako CzEnglish. Na tuto 

problematickou oblast používání cizího jazyka jsme se opakovaně v brožurách zaměřovali. Závěrečné 

testování také prokázalo, že většina žáků měla širší aktivní slovní zásobu a mluvený projev byl osobitější a 

přirozenější. 

 




