
Už jste také „stokrát“ začínali?
Jak se naučit angličtinu

Video k této prezentaci se nalézá na: 

www.anglictina-bez-biflovani.cz/video-uz-jste-take-100-zacinali

http://www.anglictina-bez-biflovani.cz/video-uz-jste-take-100-zacinali


Věční začátečníci

• Již jste se pokusili několikrát začít studovat anglický či jiný cizí jazyk?

• Jak dlouho jste vydrželi? 
• Jeden měsíc, půl rok, či jeden rok?

• Proč jste nepokračovali dál?
• Už vás to nebavilo?

• Nedostavily se výsledky?

• Hledali jste výmluvy, proč to nejde?

• Co bylo příčinou?



Výmluvy

• Umíme si zdůvodnit, proč jsme přestali …
• Již jsem to mnohokrát zkusil a nešlo to

• Jsem hloupý na jazyky

• Nebaví mě to

• Nemám talent na jazyky

• Je to příliš náročné

• Bojím se mluvit, nevěřím si

• Jsem na to starý

• Nechci chodit do jazykovky, protože: je to drahé, časově limitující, není to 
flexibilní, je tam moc lidí, neučí tam většinou rodilý mluvčí, kupuji si drahé 
učebnice



Výmluvy II

• Chodím do kurzu, ale nevyhovuje mi lektor

• Dostávám domácí úkoly (na které nemám čas)

• Nepotřebuji to k práci, nikde to nevyužiji

• Do zahraničí nepojedu, nikam necestuji

• Mám špatné návyky, chybné vazby

• Nemám na to čas

• Učení je pomalé 

• Bojím se, že budu dělat chyby, nebudu rozumět, budu mít špatného učitele

• Jsem líný, nechce se mi



Kde je problém?

• V první třídě jste se naučili číst, psát a počítat ve svém rodném jazyce

• Ve 3 třídě jste již věci měli plně zažité (plynule jste se domluvili …)

• Proč neumíte anglicky za 11 let studia podobně, jako jsem uměli číst a 
psát za 3 roky ve svém rodném jazyce?

NEJSTE V TOM SAMI … tento problém má více jak polovina lidí



Klasická školní metoda

• Hned nahlas mluvíte a učíte se i psát

• Ihned slyšíte špatnou výslovnost spolužáků / učitelů

• Učíte se jednotlivá slovíčka

• Učíte se nazpaměť – biflujete se

• Učíte se gramatiku

• Motivací je známka či poznámka

• V duchu stále překládáte z češtiny do angličtiny (a naopak)

• Učíte se v čase, který vám stanovil někdo jiný



Existuje nějaká lepší metoda?

• Ano, existuje:
• je stará jako lidstvo samo: poslouchat a napodobovat
• je již ověřená mnoha miliony studentů 

(v květnu 2015 překročila hranici 5 000 000)

• Jak se naučilo mluvit malé dítě? 
napodobování rodičů

• Metoda založená na napodobování – Imitum®
www.imitum.cz
• Vychází z poznatků: 

• amerického psychologa Paula Pimsleura
• bulharského neurologa a psychoterapeuta Georgi Lozanova
• Učitele národů – Jana Amose Komenského

http://www.imitum.cz/


Imitace – napodobování

• Malé dítě v 6 letech řekne věty:
„Maminko, já nechci ten špenátek! Já chci to kuřátko, co jsi dělala, jak tady 
v neděli byla babička.“

• Přeložíte tyto věty do angličtiny? 

• Přeloží ji někdo jiný, hoho znáte?

• Ví něco dítě o podmětu, předmětu, mužském rodě či o minulém čase?
(neví, a ani to nepotřebuje)



Klasická metoda versus Imitum®

Hned nahlas mluvíte a učíte se i psát
Nejdříve se učíte porozumět, pak mluvit a 
nakonec i psát

Ihned slyšíte špatnou výslovnost spolužáků

Učíte se jednotlivá slovíčka

Učíte se nazpaměť – biflujete se

Motivací je metoda cukru a biče – známka či 
poznámka

Učíte se v čase, který vám stanovil někdo jiný

Slyšíte výhradně výslovnost rodilých mluvčích 
(americký i britský přízvuk)

Učíte se celé věty v kontextu. Slovíčka vnímáte 
spojená ve větách.

Učíte se poslechem a napodobováním

Motivací jsou výsledky – čím více posloucháte, 
tím více vnímáte pokrok v učení

Studujete v čase, který si určíte sami

Klasická metoda Metoda Imitum®



Klasická metoda versus Imitum® II

Učíte se od jednoduchých slovíček
Učíte se kompletní větné celky (slyšíte reálné 
věty, reálné situace) – logický celek

Učí se podle studijních plánů (osnov) – nuda 

Překládáte si z angličtiny do češtiny

Učíte se gramatiku, teorie, zvládnout testy

Opravování, zkoušení … frustrace

Používáte jen mechanickou paměť

Zvolte si lekci či téma, které vás baví

Učíte se myslet v cizím jazyce (žádné překládání)

Přímo se gramatiku neučíte, prostě ji používáte

Nikdo vás neopravuje, studujete v klidu, bez 
stresu

Využíváte logickou i mechanickou paměť

Klasická metoda Metoda Imitum®



Zapamatovat si všechno nazpaměť?

• Principem školní výuky je zapamatovat si všechno – jak slovíčka, tak i 
gramatiku. 

• Když něco zapomenete, tak nemůžete pokračovat dále. 
• Studium na sebe navazuje.

• Metoda Imitum® umožňuje zapomenout cokoliv, a přitom se můžete 
dále učit 
• podobně jako v autoškole 

• nemůžete se vše naučit nazpaměť 



Proč se nebiflovat?

• Biflováním se naučíte jednotlivá slovíčka, která ale brzo zapomenete

• Samostatné slovíčko naučené biflováním zní jinak, než slovíčko ve větě 

• Je to nuda – vás to nebaví

• Stejně se nedá vše nabiflovat (gramatické výjimky a podobně)

• Dítě se naučilo mluvit, aniž by se něco biflovalo

• Biflování vede na neustále překládání z/do jazyka – čéngliš 

• Nenaučíte se intonaci vět

• Nemáte koho napodobovat – jen sebe se svými chybami



Příklad, proč se nebiflovat?

• Anglicky se píše: Where are you from?

• Anglicky slyšíte: véárjůfrom?

• Český překlad: Odkud jsi?

• Doslovný český překlad: Kde jsi ty z?

Principem je myslet v angličtině!

Abyste pochopili princip myšlení anglického mluvčího, nepotřebujete 
v metodě Imitum® žádné významové překlady! Můžete si zapnout doslovné 
překlady – jsou to takové „hádanky“ – musíte přemýšlet – představit si to. 

Časem začnete všemu rozumět.



Doslovný překlad

• Na začátku vám to připadá zmatené a divné
• the book ten kniha

• Jsou to takové malé hádanky, které brzo rozluštíte – aha momenty

• Díky hádankám se vytváří představy o tom, co slyšíte – zapojování 
druhé části mozku (logika)

… až 5x dříve se naučíte jazyk



Pro koho je určena metoda Imitum®

• Pro lidí, kteří nemají čas chodit do kurzů

• Pro studenty, kteří chtějí rychle mluvit anglicky 

• Pro ty, kdo chtějí pochopit myšlení anglického rodilého mluvčího

• Pro studenty se strachem mluvit

• Pro všechny začátečníky

• Pro všechny věčné začátečníky i mírně pokročilé

• Pro ty, kdo se nebojí zapomínat 



5 kroků k úspěchu

1. Zvolte si libovolnou lekci a začněte ji poslouchat
Poslouchejte pasivně i aktivně, vnímejte výslovnost a intonaci vět

2. Přemýšlejte o významu vět
Podívejte se na slovíčko, kterému nerozumíte. Opakujte větu, až ji porozumíte

3. Chápejte význam obsahu, význam jednotlivých vět
Samo to naskakuje … aha momenty

4. Opakujte si jen pro sebe (v duchu)
Začněte celé věty opakovat v duchu, jako vaši oblíbenou písničku

5. Opakujte nahlas
Opakováním nahlas vzniká hluboký obraz vět v mozku (dlouhodobá paměť)



Srovnání se superlearningem

Metoda Imitum není superlearningovou metodou. Odlišnosti:

• Metoda Imitum® je mladší metodou, využívá novější poznatky 
o funkci mozku 

• Superlearning je závislý na vedení zkušeným lektorem

• Superlearning nezapojuje většinou více smyslů dohromady

• Superlearning hlásá, že se naučíte jazyk třeba i za 14 dní. To však 
nefunguje. 

• Superlearning využívá jen vylepšené biflování – Angličtina metodou 
Imitum je bez biflování



Srovnání s jinými 
počítačovými výukovými programy

• Najdete mnoho programů, které řeší výuku anglického jazyka

• Většinou jsou založeny na biflování a na gramatice 
(ale mají krásné zpracování, barevné pohyblivé obrázky a animované testy) 

• Ovládání není intuitivní – je příliš složité a komplikované

• Musíte sedět u počítače a aktivně na něco klikat



Slovník a gramatika

• Metoda Imitum® nepotřebuje žádný slovník
• Nebiflujete se slovíčka

• Každé slovíčko má u sebe kontextově správný doslovný překlad

• Metodou Imitum® se nebudete učit žádné gramatické poučky
• Nepotřebujete znát angličtinu jako na Oxfordu 

• Většinou potřebujete komunikovat – dorozumět se

• Gramatiku vstřebáte přirozeně z logických celků a vět



Angličtina bez biflování 
metodou Imitum®

• Kompletní výukový systém na bázi metody Imitum® najdete na 
www.anglictina-bez-biflovani.cz, kde existují 3 různé kurzy:
• Běžná konverzace

www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglictina

• Obchodní angličtina

www.anglictina-bez-biflovani.cz/obchodni-anglictina

• Angličtina pro děti 

www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglictina-pro-deti

http://www.anglictina-bez-biflovani.cz/
http://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglictina
http://www.anglictina-bez-biflovani.cz/obchodni-anglictina
http://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglictina-pro-deti


Vyzkoušejte si studium zdarma

• Angličtinu bez biflování si můžete zdarma vyzkoušet

• Přístup získáte na stránce: www.anglictina-bez-biflovani.cz/demo
• plný přístup do kurzu běžné konverzace na 3 dny
• neomezený přístup do aplikace s úvodní lekcí

Nekupujte zajíce v pytli:

• Zakoupením kurzu nic neriskujete – vyzkoušejte si plný přístup zdarma 
na 3 dny

• Garance 1 rok na vrácení peněz: 
www.anglictina-bez-biflovani.cz/garance-100-procent

http://www.anglictina-bez-biflovani.cz/demo
http://www.anglictina-bez-biflovani.cz/garance-100-procent


Otázky?

Děkuji vám za vaši pozornost

Pavel Ponížil

Máte-li otázky, můžete mi je napsat na:

pavel@anglictina-bez-biflovani.cz

Video k této prezentaci se nalézá na: 

www.anglictina-bez-biflovani.cz/video-uz-jste-take-100-zacinali

mailto:pavel@anglictina-bez-biflovani.cz
http://www.anglictina-bez-biflovani.cz/video-uz-jste-take-100-zacinali

