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PÁR SLOV NA ÚVOD
Hello there,
jmenuji se Markéta a mám na svědomí projekt English Hacker, ve
kterém dělám vše pro to, abych lidem ukázala, že učit se cizí jazyk
nemusí nutně znamenat zlo, nudu, beznaděj a hromadu stresu s
nulovým výsledkem. Ale to už asi všechno víte.

Moc vám všem děkuju za přízeň. ☺ Jako poděkování jsem vytvořila
tento ebook, ve kterém najdete tipy, kde všude se dají čerpat
zajímavé studijní materiály. Mnoho z nich vám ušetří spoustu peněz,
starostí, tápání a stresu. Angličtinu si s nimi můžete o dost
zjednodušit a zefektivnit, ale také zpestřit.
Naprostá většina zdrojů, které najdete v tomhle ebooku, je zdarma.
Myslím, že když za něco zaplatíte, tak to nutně nemusí znamenat, že
je ta věc kvalitní. Ve výuce angličtiny tohle platí dvojnásob. Znám
spoustu lidí, kteří roky a roky dochází na drahé jazykové kurzy a stále
nejsou schopní se anglicky domluvit. Jde to i jinou cestou, bez
zbytečných výdajů, zírání do učebnice a nudy.
© EnglishHacker.cz

V tomhle ebooku vám mimo jiné poodhalím, jak se stát English
Hackerem neboli samoukem 2.0. Jsem přesvědčená, že jako samouk
se toho s těmi správnými zdroji a materiály naučíte o mnoho víc než
ve školních lavicích či na kurzech.
V tomhle ebooku jsem se rozhodla šetřit váš čas, takže vás nebudu
nudit sáhodlouhými popisy a proslovy. Najdete tu zajímavé a
užitečné zdroje ke studiu angličtiny, které jsem rozdělila do několika
kategorií od kurzů, po Youtube kanály nebo třeba audioknihy a
konverzaci s lidmi z celého světa. Doufám, že si mezi tipy najdete to
své.
Ještě jednou díky moc za vše, jste skvělí a dáváte mé práci smysl! ☺

Markét z EnglishHacker.cz
(P.S: Pokud máte něco na srdci, tady mě můžete kontaktovat.)
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ONLINE KURZY ANGLIČTINY
Učebnice jsou fajn (tedy jak které), ale nejsou zrovna efektivní. Učebnice vás nenaučí mluvit, není to kdovíjak
zábavné a navíc tu chybí interaktivní prvek a učení se slovní zásoby spolu se správnou výslovností. Místo učebnice
se tedy radši porozhlédněte po nějakém zábavném online kurzu.

1. Online kurz angličtiny pro (nejen věčné) začátečníky na EnglishHacker.cz
Tenhle kurz nejspíš znáte, takže se tu o něm nebudu rozepisovat. Jen bych ráda řekla, jakou mi děláte radost,
když mi dennodenně píšete, jak kurz mění váš pohled na angličtinu a jak vám pomáhá. ☺
2. Prohlubovací kurz angličtiny pro pokročilejší studenty na EnglishHacker.cz
Pokud jste zvládli englishhackerovský kurz pro začátečníky a zalíbily se vám jeho metody a postupy, pak pro vás
mám dobrou zprávu. Má totiž své pokračování v prohlubovacím kurzu, kde vás čeká dalších třicet lekcí.
Zaměříme se v nich na prohloubení vašich dovedností a budeme společně poslouchat hudbu, koukat na scény z
filmů nebo seriálů, učit se z YouTube videí nebo třeba skutečného menu na palubě letadla.
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ONLINE KURZY ANGLIČTINY
3. Duolingo
Duolingo nabízí kompletní kurzy mnoha světových jazyků, a to naprosto zdarma. Můžete se radovat, protože je
mezi nimi i angličtina pro česky mluvící. Tenhle kurz vás provede od úplných začátků až k pokročilejší angličtině
a nabídne vám také hromadu užitečné slovní zásoby. Je opravdu rozsáhlý, vydrží vám na pár měsíců a je také
interaktivní a zábavný. Pár výhrad ke kurzu ale mám: občas vám předhodí nějakou docela nesmyslnou větu
(například Ona je červená. nebo Myš jí medvěda.) a nabízená slovní zásoba také není 100% užitečná, zvlášť v
pokročilých lekcích. Nic vám ale nebrání ignorovat to, co nepotřebujete (tak to dělám já). Duolingo je navíc
dostupné i jako mobilní aplikace, takže můžete studovat i někde na cestě. Stáhnout si ji můžete zde (najdete tam
odkaz jak pro Android, tak pro iOS).
4. Online Jazyky
OnlineJazyky.cz sice nabízí placené kurzy angličtiny, ale zato se jedná o kurzy výborně zpracované a zábavné.
Můžete si všechno předem vyzkoušet a zjistit, jestli vám to takto vyhovuje. Jediné mínus, které v Online jazycích
vidím, je to, že si musíte pro každou úroveň kupovat další kurz, což se může prodražit. Na druhou stranu jsou ale
Online jazyky zárukou kvality, máte k dispozici technickou podporu a obsahem rozsáhlý kurz. K dispozici jsou
také kurzy obchodní angličtiny, finanční angličtiny nebo angličtiny pro děti.
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ONLINE KURZY ANGLIČTINY
5. Easy Lingo
Easy Lingo patří mezi nejdražší online jazykové kurzy u nás, na druhou stranu ale nabízí kvalitní zpracování a
interaktivní způsob učení se angličtiny. Jedná se vlastně o Online Jazyky z předchozího tipu, jen s tím rozdílem,
že Easy Lingo nabízí specifické balíčky pro různé úrovně (a můžete si také v každé úrovni vybrat lehčí a těžší
variantu) a řídí se filozofií, že jednu úroveň cizího jazyka je možné se naučit za 30 hodin čistého času. Pokud vám
tedy nevadí vyšší cena a chcete se naučit anglicky v co nejkratším čase, třeba se vám zalíbí právě Easy Lingo.
6. English Me!
English Me! je online kurz od tvůrců webu HelpForEnglish.cz. Doporučila bych ho zvláště těm, kteří hledají levný
kurz ke zlepšení si gramatiky na všech úrovních a procvičovat si ji na čtení, poslechu a různých cvičeních. Tento
kurz však neobsahuje mluvení, s touto dovedností vám tedy nepomůže.
7. – 8. Babell, Busuu
Babell a Busuu jsou online kurzy angličtiny zdarma, je tu ale jeden háček – není zde rozhraní v češtině, jen ve
světových jazycích jako francouzština, španělština, ruština a podobně. Pokud jste tedy úplný začátečník, pak vám
nejspíš k ničemu nebudou. Jestli se do toho ale chcete od začátku opřít naplno, pak vám nic nebrání. Když tyto
kurzy použijete jako doplněk ke kurzu v češtině, pak vám skvěle poslouží jako každodenní setkávání s rodilými
mluvčími.
© EnglishHacker.cz
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ONLINE KURZY ANGLIČTINY
9. Online kurzy od British Council
British Council nabízí online lekce pro všechny úrovně za 5,99 liber měsíčně. Tenhle kurz se soustředí na
britskou angličtinu a nabízí kvalitní materiály, pozor ale, je tvořen rodilými mluvčími, nečekejte tu tedy češtinu.
Doporučila bych je především o něco pokročilejším studentům, kteří se chtějí více obklopit angličtinou a zlepšit
se v gramatice, ale i dovednostech jako čtení a poslech.
10. ESOL courses
ESOL courses je webová stránka, která nabízí materiály pro všechny úrovně angličtiny od úplných začátečníky
po pokročilé a je zcela zdarma. Najdete tu lekce ke všem různým tématům a k nim spoustu cvičení a dalších
materiálů. Určitě stojí za to si tuhle stránku projít.
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BEZ SLOVNÍ ZÁSOBY TO NEPŮJDE
Slovní zásoba je v jazyce nezbytná. Čím víc slov umíte, tím více jste toho schopní říct. Jak to ale udělat, abyste si
slovní zásobu pamatovali, nezapomínali a uměli si ji vybavit, když ji potřebujete?

11. Memrise
Memrise je skvělý online nástroj k učení se slovíček. Najdete tu spoustu kurzů pro všechny úrovně angličtiny s
různým obsahem, stačí jen hledat. Slovní zásobu se učíte formou zábavného kvízu, který je vytvořený tak, aby
odpovídal výzkumům v oblasti lidské paměti a učení. O tom, jak Memrise funguje a jak se s ním pracuje, jsem
natočila video a napsala článek, který najdete tady. Na Memrise je k dispozici i slovní zásoba z
englishhackerovského online kurzu pro začátečníky, englishhackerovského prohlubovacího kurzu, ke všem mým
video sériím a doplňkovým videím a také ke kurzu na Duolingo. Určitě doporučuju kurz s Memrise zkombinovat.
Slovíčka z kurzů se tak mnohem snáze naučíte a zapamatujete.
12. Anki
Anki funguje na podobném principu jako Memrise, jediným rozdílem je, že si obsah tvoříte sami. V Anki si
můžete vytvořit celou sadu kartiček neboli flashcards a učit se pomocí nich. Pokud vám tedy na Memrise žádný
kurz nevyhovuje nebo si chcete tvořit své vlastní kartičky, vyzkoušejte Anki. Sama ho používám a ukládám si do
něj užitečné věty či slovní spojení k opakování. Můžete si ho stáhnout zdarma na počítač i do mobilu a obsah z
obou zařízení si synchronizovat, takže budete mít svoje kartičky vždycky při sobě, kdykoli máte volnou chvíli k
učení.
© EnglishHacker.cz
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BEZ SLOVNÍ ZÁSOBY TO NEPŮJDE
13. LingQ
LingQ je online nástroj, který vytvořil polyglot Steve Kaufman. Najdete zde spoustu zdrojů – textů, mluveného
slova, kvízů a procvičování – ve kterých se učíte novou slovní zásobu. Nová slova a fráze si uložíte a pokaždé,
když na ně někde narazíte, uvidíte je označené. Pokud si nevzpomínáte, co znamenají, můžete na ně ukázat myší
a objeví se jejich překlad. Takto si vytváříte takzvané „lingqs“ neboli spojitosti. LingQ můžete používat i zdarma,
ale jen s omezenými funkcemi (za měsíc můžete vytvořit jen 20 lingqs apod.). Prémiový účet potom stojí 8 až 13
dolarů za měsíc podle toho, na jakou dobu dopředu si členství zaplatíte. Upřímně mám ale mnohem radši
Memrise a Anki, které podle mě fungují mnohem lépe a jsou zdarma.
14. 2000 nejpoužívanějších slov v angličtině
V kurzu jsme si říkali, že 2000 nejpoužívanějších slov v angličtině tvoří asi 90% veškeré komunikace. Pokud tedy
tuto slovní zásobu znáte a umíte ji používat, pak se s velkou pravděpodobností v pohodě domluvíte a bez
problémů porozumíte anglickému projevu. Na tomto odkazu se můžete podívat, jaká slova to jsou. Najdete je
zde seřazená podle počtu výskytu.
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(NEJEN) ONLINE SLOVNÍKY
Bez kvalitního slovníku se jako samouk neobejdete. Není totiž větší průšvih než špatný slovník, který vám ve vaší
slovní zásobě může udělat pořádný hokej. Vyzkoušejte radši tyto slovníky:

15. Slovník od Lingea
Slovník od Lingea je online slovník zdarma, který osobně vnímám jako ten nejlepší u nás a sama ho denně
používám. Vždy vám totiž nabídne na vaše hledání více různých variant významu a vy si tak můžete vybrat ten,
který potřebujete v daném kontextu. Navíc tu u anglických výrazů najdete také výslovnost namluvenou rodilým
mluvčím a nechybí ani fráze, kolokace a idiomy.
16. Bab.la
Dalším užitečným slovníkem je Bab.la. Je na první pohled sice trochu nepřehledný, ale vyčtete z něj hodně
informací. K hledanému slovu vám Bab.la najde význam, výslovnost, spoustu ukázkových vět s daným výrazem a
další fráze nebo podobná slova.
17. Thesaurus
Thesaurus je slovníkem synonym, antonym a dalších souvisejících výrazů. Nenajdete tam tedy slovíčka
přeložená do češtiny, ale spoustu anglických výrazů souvisejících s významem vyhledaného slova. Skvěle vám
poslouží při rozšiřování slovní zásoby, vyhledávání slov, abyste se vyhnuli opakování těch stejných výrazů pořád
dokola, a také pozdvihne úroveň vašeho psaného projevu.
© EnglishHacker.cz

11

(NEJEN) ONLINE SLOVNÍKY
18. Thesaurus od Merriam-Webster
Předchozí thesaurus vyhledává pouze synonyma a antonyma, tento thesaurus od Merriam-Webster je však mnohem
obsáhlejší. Kromě výrazů se stejným nebo opačným významem vyhledává související výrazy všech významů
hledaného slova a také podobná slovíčka. Jinými slovy, pokud vám nestačí předchozí thesaurus, vyzkoušejte tento.
19. Google překladač

Google překladač je sice lepší a lepší, ale stále se jedná o počítačový překlad, takže se na něj nikdy nespoléhejte na
100%. Nedokáže totiž odhalit ironii, metaforu, idiomatické výrazy a podobná slovní spojení. Umí výborně překládat
doslova, bohužel my lidé ale spoustu věcí doslova nemyslíme, a když něco přeložíte slovo od slova do jiného jazyka,
často vznikne paskvil. Proto Google překladač využívejte spíše v situacích, kdy potřebujete získat představu o tom,
co nějaká věta či delší text v angličtině znamená. A pro jistotu po něm vše překontrolujte, protože jedno anglické
slovo může (a většinou má) hned několik různých významů.

20. – 25. Mé oblíbené online slovníky v angličtině
Když hledám význam nějakého slova nebo fráze, často se mi stává, že české slovníky jsou na to krátké a nejlépe ten
význam pochopím, když je definovaný anglicky. Také potřebuji daný výraz vidět použitý ve větách a slyšet jeho
výslovnost, k čemuž jsou anglické online slovníky skvělé. Doporučuji Longman (tenhle mám nejradši),
Cambridge Online Dictionary, Merriam-Webster, Macmillan Dictionary, Collins English Dictionary nebo Oxford
Learner‘s Dictionaries.
© EnglishHacker.cz
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SLOVNÍKY DO ČTEČKY
Čtečka elektronických knih je skvělý pomocník při studiu angličtiny. Pokud si do ní vložíte dobrý slovník, pak stačí jen
podržet prst na neznámém slově a objeví se slovníková definice. Tady s vámi sdílím odkazy na návod k instalaci
anglicko-českých slovníku do čtečky.
26. Instalace slovníku do čtečky Kindle
Zde najdete návod k instalaci anglicko-českého slovníku pro majitele čtečky Kindle od Amazonu.
27. Instalace slovníku do čtečky PocketBook a dalších značek
Zde najdete návod k instalaci anglicko-českého slovníku do čtečky PocketBook.

© EnglishHacker.cz
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OTESTUJTE SVOU ANGLIČTINU
Je důležité vědět, na jaké úrovni angličtiny zrovna jste, a kam odsud chcete dojít. Proto jsem se rozhodla do ebooku
zařadit i odkazy, kde si můžete svou angličtinu nechat otestovat a zjistit tak svou úroveň.

28. Test od Oxford House Language Courses
Doplňte slova do 60 vět a na konci se dozvíte počet správných odpovědí a svou úroveň podle společného
evropského referenčního rámce (tedy A1, A2, B1, B2, C1 nebo C2).

29. Ils English
Zodpovězte přes čtyřicet otázek a zjistěte, na jaké úrovni angličtiny jste.
30. Test od Cambridge English
Na oficiálních stránkách Cambridge English si můžete udělat test a ve vyhodnocení zjistíte, o jaký certifikát byste se
mohli ucházet.
31. Test od British Council
Na oficiálním webu British Council odpovíte na 25 otázek a na konci se dozvíte nejen svou procentuální úspěšnost,
ale také vaši úroveň podle společného evropského referenčního rámce (tedy A1, A2, B1, B2, C1 nebo C2).
© EnglishHacker.cz
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NA SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI ZÁLEŽÍ
Pokud máte dobrou slovní zásobu, ale neumíte ji správně vyslovit, pak vám nikdo neporozumí. Kde tedy správnou
výslovnost hledat?
P.S. Doporučuji také využít online slovníky zmíněné v sekci „(Nejen) online slovníky“, zvláště ty anglické. U každého
výrazu většinou najdete britskou i americkou výslovnost.
32. Forvo
Forvo je velice užitečný slovník výslovnosti. Stačí jen zadat slovo, jehož výslovnost hledáte a vyhledávač vám nabídne
většinou hned několik výslovností namluvených rodilými mluvčími. Kromě toho tu najdete i překlad daného slova do
různých jazyků. Sami také můžete přispět svou troškou do mlýna a namluvit některá česká slova pro uživatele, kteří
se učí česky.

33. Rhinospike
Rhinospike je také projekt týkající se výslovnosti, tentokrát ale rodilí mluvčí namlouvají věty či delší texty, které na
web nahrají sami uživatelé. Je to tedy taková výslovnost na přání. Pokud si chcete nechat načíst nějaký text od
rodilého mluvčího a pak si ho třeba stáhnout k poslechu do mp3, Rhinospike je to správné místo.
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NAHRÁVÁNÍ HLASU
Zkuste sami sebe nahrát, jak mluvíte anglicky a pak si nahrávku poslechněte. Získáte tak skvělou zpětnou vazbu a
uslyšíte, kde děláte chyby ve výslovnosti a co ještě můžete zlepšit. Sami sebe totiž slyšíme zkresleně a navíc vše
vnímáme subjektivně, takže je dobré zaujmout i jiný úhel pohledu.
34. Audacity
Audacity je velice užitečný program k nahrávání zdarma. Sama na něm nahrávám mp3 k englishhackerovskému
online kurzu. Má spoustu funkcí, vám ale nejspíš bude stačit jen to samotné nahrávání a základní editace. Pro lepší
kvalitu zvuku doporučuji použít externí mikrofon.
35. Diktafon do mobilu
Další možností je si stáhnout do mobilu aplikaci, která z vašeho přístroje udělá šikovný diktafon. Budete se tak moci
v pohodě nahrát a pak se i poslechnout. Některé mobily už ji mají také předinstalovanou, pokud by vám ale
nevyhovovala, zkuste zapátrat zde (pokud máte Android) nebo zde (pokud máte iPhone).

© EnglishHacker.cz

16

WEBY A BLOGY O ANGLIČTINĚ
Sem nahlédněte, pokud hledáte web či blog se zajímavými informacemi a tipy, jak se naučit anglicky, jak porozumět
gramatice nebo hledáte možnost si své znalosti procvičit či rozšířit. Nejdřív sdílím čtyři české zdroje, zbytek už je plně v
angličtině.
36. Help for English
Help for English je jeden z nejlepších a nejucelenějších zdrojů ke studiu angličtiny u nás. Najdete tu všechno –
srozumitelné vysvětlení gramatiky, slovní zásobu, aktivity a procvičování pro všechny úrovně. Doporučuji prozkoumat,
najdete tu opravdu kdeco.
37. Jakub Marian
Blog Jakuba Mariana je plný užitečných článků o angličtině i zajímavých faktů o anglofonní kultuře. Většinou se však
věnuje drobným, ale zásadním rozdílům v gramatice, takže bych jeho blog doporučila spíše pokročilejším
angličtinářům.

38. SoGoodLanguages
Na tomhle webu najdete nejen dobře zpracované články o gramatice, ale také zajímavé články o různých tématech k
rozšíření slovní zásoby a procvičení čtení, články o business angličtině a další užitečné zdroje k učení.
© EnglishHacker.cz
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WEBY A BLOGY O ANGLIČTINĚ
39. Englishhackerovský blog
Englishhackerovským blogem výčet českých webů o angličtině končí. Těch dobrých opravdu moc není, a když se
nějaký nadějný objeví, je to zase jen jedna velká reklama na jazykovku. Na blogu sem tam napíšu článek o tom, jak se
efektivně učit anglicky, a také zde sdílím videa o anglických gramatických časech, mluvené angličtině, frázových
slovesech, výrazech, které se studentům pletou, či false friends. Občas také přidám nějaký ten cestovatelský vlog a
další lahůdky. ☺
40. Real Life English
Real Life English je velice slibně se rozjíždějící projekt tří kluků – rodilých mluvčích. Každý týden zde přibývají zajímavá
videa, ve kterých se s rodilými mluvčími učíte ze seriálových či filmových scén či z hudebních klipů, a články s
užitečnými tipy, jak se učit efektivně a zábavně.

41. FluentU
FluentU je velice zajímavá služba (bohužel ale placená), která vás učí jakýkoli cizí jazyk pomocí sledování filmů, seriálů
a videí. Kromě toho mají ale na webu skvělý blog se spoustou zábavných a zajímavých článků typu „35 slov, která
musíte znát, když nastupujete do nové práce“ nebo „vyzkoušejte karaoke v angličtině“.
42. Kaplan International English
Další zajímavý blog se spoustou užitečných článků. Doporučuju podívat se také na infografiky, ve kterých jsou
informace zobrazené na obrázcích a doplněné stručným anglickým textem. Skvěle se z nich učí!
© EnglishHacker.cz
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43. BBC English
BBC je nejznámější britská televizní stanice, která mimo jiné také pomáhá lidem naučit se anglicky. Na jejich webu
najdete spoustu zdrojů a článků o všelijakých tématech, ze kterých je dobré čerpat slovní zásobu a trénovat čtení i
poslech. Najdete tu tipy k mluvené angličtině, výslovnosti, zpravodajství a známé britské příběhy (například Alenku v
říši divů nebo díla Charlese Dickense) zpracované pro ty, kteří se anglicky teprve učí. A mají také skvělou mobilní
aplikaci (pro iPhone i pro Android), kde každý den přibyde něco nového. Pro každodenní dávku angličtiny ideální.

44. Using English
Na tomhle webu opět najdete hromadu zdrojů od různých kvízů a textů po články po vysvětlení gramatických jevů,
články o angličtině a fórum, kde se můžete zeptat anglických učitelů na cokoli, co vás zajímá.
45. Omniglot
Na téhle stránce vás čeká stručný úvod do angličtiny (samozřejmě anglicky). Dozvíte se něco málo o historii, o anglické
abecedě a rozdílech mezi různými přízvuky. Tohle je ale stránka spíše pro nadšence.
46. News In Levels
Každý den tu můžete očekávat minimálně jednu zajímavou zprávu doprovázenou samotným textem i nahrávkou. Navíc
si u každé zprávy můžete zvolit jednu ze tří různých úrovní. Pokud tedy hledáte způsob, jak si trénovat angličtinu na
zprávách o různých tématech, tahle stránka se vám bude líbit.
© EnglishHacker.cz
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47. English Test Online
Na této stránce najdete spoustu různých testů z angličtiny, ať už poslechových nebo gramatických. Také si tu můžete
vyzkoušet i maturitní test z minulých ročníků nebo třeba testovat znalost nepravidelných sloves. Doporučuju vyzkoušet,
stránka je dostupná i v češtině.

48. Breaking News English
Na této stránce najdete obrovské množství materiálů k procvičování angličtiny ve formě aktuálních zpráv z celého
světa. Zvolíte si svou úroveň angličtiny (je jich tu na výběr celkem sedm) a vyberete si z nabídky textů o různých
tématech. K textu potom najdete spoustu cvičení na porozumění, slovní zásobu, mluvení, psaní i poslech.
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YOUTUBE KANÁLY
Učit se anglicky prostřednictvím videí je jeden z nejlepších způsobů, zvlášť když vidíte a slyšíte rodilé mluvčí „v akci“.
Zde vám dám pár tipů na zajímavé kanály na YouTube, díky kterým se toho můžete hodně naučit.

49. Bronislav „Broňa“ Sobotka
Broňa je učitel angličtiny z Brna a jeho Youtube kanál rozhodně doporučuju ke sledování. Sdílí na něm užitečné tipy,
jak se učit anglicky, i různá videa týkající se nejčastějších chyb studentů a zajímavostí o angličtině. Navíc je Broňa
opravdu nadšenec a myslím, že má skvělou schopnost vás k angličtině namotivovat.
50. English with Lucy
Videa téhle sympatické Britky sleduji velmi ráda. Nejenže je její britská angličtina tak krásně libozvučná a
srozumitelná, ale i obsah videí je velmi užitečný. Sdílí v nich skutečnou angličtinu, kterou se v současnosti mluví, takže
můžete čekat spoustu frází a idiomů, tipů, jak na výslovnost, a další praktické věci.
51. Learn English with Papa Teach Me
Ally je sympaťák a má velmi zábavný a názorný styl učení. Vždycky od něj můžete čekat spoustu příkladů, u kterých se
nejen zasmějete, ale také pochopíte, jak danou gramatiku či slovní zásobu použít v praxi. Čeká vás skutečná britská
angličtina zábavnou formou.
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52. Eat Sleep Dream English
Tohle je další z mých oblíbených YouTube kanálů, které sleduji pravidelně. Tvoří ho Tom, další sympatický Brit, který se
svými diváky sdílí užitečné tipy, jak na současnou britskou angličtinu. Věnuje se výslovnosti, gramatice, slovní zásobě i
anglofonní kultuře obecně, takže pokud chcete do angličtiny proniknout o něco hlouběji, Eat Sleep Dream English je
skvělým zdrojem.
53. To Fluency
Jack Askew z Velké Británie (mimochodem má velice zajímavý přízvuk) na svém kanálu odpovídá na otázky lidí, kteří
se učí anglicky, sdílí videa s užitečnými frázemi a také přidává tipy, jak dosáhnout nejvyšší úrovně v angličtině. Ke
každému videu tu navíc najdete i přepis do textu, což se hodí, když nerozumíte.
54. Doing English
Julian je Brit, který v současnosti žije v Japonsku. Jako učitel angličtiny je to poněkud svérázná osobnost, ale je velice
zajímavé sledovat jeho myšlenkové pochody a něco se od něj přiučit. Rád totiž všechno říká bez příkras a na rovinu.
Pokud tedy potřebujete přestat hledat výmluvy a pustit se do angličtiny naplno (nebo do čehokoli jiného), zkuste
Doing English. Ve svých videích také sdílí tipy, jak se efektivně učit anglicky a dosáhnout té nejvyšší úrovně.
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55. RealLife English
Na tomhle YouTube kanálu se můžete učit angličtinu z filmových či seriálových scén, s talk show, celebritami či hudbou.
Ve videu vždy sledujete nějakou scénu či rozhovor a pak ji s vámi rodilý mluvčí rozebere a vysvětlí gramatiku a použitou
slovní zásobu. Kromě toho tu najdete všechno možné – krátká i dlouhá videa o tipech, jak se efektivně učit anglicky, o
gramatice v praxi, o mluvení, idiomech a frázích.
56. Speak English with Mr Duncan
Tenhle kanál má toho také hodně co nabídnout. Najdete tu spoustu užitečných videí pro různé o různých oblastech
angličtiny. Skvělé je to, že každé video má anglické titulky, což vám pomůže s porozuměním.
57. EnglishClass101
Tohle je jeden z mých oblíbených kanálů, protože je užitečný a zároveň zábavný a zajímavý. Najdete tu videa o
zajímavých faktech, s poslechovými cvičeními pro všechny úrovně, s tipy k mluvené angličtině, i tipy, jak se efektivně
učit. Zajímavá jsou také živá vysílání, ve kterých se diváci mohou na něco zeptat.
58. British Council
British Council umožňuje studentům z celého světa složit zkoušku z angličtiny na různých úrovních a získat certifikát
(PET, FCE, CAE, CPE a další) a tohle je jejich Youtube kanál. Pokud se tedy k nějaké certifikátové zkoušce chystáte, pak
kanál určitě omrknete. Jestliže se na zkoušku nechystáte, i tak na tenhle kanál mrkněte, je tu hromada skvělého
studijního materiálu.
© EnglishHacker.cz
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59. EngVid
Další můj oblíbený kanál, na kterém najdete slovní zásobu snad ke každému tématu a také užitečné tipy od samotných
rodilých mluvčích ke gramatice, učení se angličtiny a třeba i zvyklostem v anglicky mluvících zemích. Navíc jsou to
všichni srandisté, takže se nebudete nudit.

60. Rachel’s English
Tohle je kanál zejména pro zájemce o americkou angličtinu. Rachel se soustředí na správnou výslovnost americké
angličtiny a také na užitečnou slovní zásobu a gramatiku v praxi.
61. English Anyone
Na English Anyone opět najdete spoustu užitečných videí o angličtině. Doporučila bych zejména ty s titulkem Master
English Conversation 2.0, ve kterých sledujete rodilé mluvčí při nějaké akci (pečení bábovky nebo třeba posilování),
zatímco si obohacujete svou slovní zásobu. Drew je také Američan, takže jeho kanál ocení zájemci o americkou
angličtinu.
62. English with Jennifer
Užitečný kanál zejména pro začátečníky a mírně pokročilé. Jennifer ve videích mluví pomalu a srozumitelně, takže si
zde můžete skvěle trénovat poslechové schopnosti a kromě toho se také učit frázová slovesa, slovní zásobu, idiomy a
mnoho dalšího. Jennifer má video snad o každé oblasti angličtiny – o předložkách, gramatických časech i lekce
konverzace pro úplné začátečníky.
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63. Go Natural English
Další kanál pro zájemce o americkou angličtinu. Američanka Gabby vás tu provede všemi možnými zákoutími
americké angličtiny od gramatiky po slovní zásobu až po tipy k efektivnímu učení.
64. English Harmony
Robby z English Harmony není rodilý mluvčí, ale mluví anglicky velice dobře a ve svých videích sdílí, jak toho dosáhl.
Kromě toho točí videa o užitečné slovní zásobě a zamýšlí se nad efektivními a neefektivními metodami učení. Je to
zajímavý kanál, protože zde vidíte pohled někoho, kdo nemluví anglicky odmalička a musel si projít stejnou cestou,
jakou se teď vydáváte vy, aby se anglicky naučil.
65. Crown Academy of English
Na tomhle kanálu najdete především videa věnovaná anglické gramatice a také procvičování gramatiky, slovní zásoby
a poslechu. Videa jsou sice srozumitelná se spoustou příkladů.

66. ESL and Popular Culture
Tenhle kanál se od jiných liší tím, že místo na gramatiku se soustředí spíše na kulturu anglofonních zemí a slovní
zásobu. Najdete tu videa o známých místech v Anglii, anglické básně a další zajímavosti.
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67. VOA Learning English
Tenhle kanál má také trochu jiný záběr než předchozí zmíněné. Můžete se tu naučit idiomy používané v hovorové řeči,
slovní zásobu ze skutečných televizních zpráv, poslechnout si namluvené příběhy a zavítat do oblasti ekonomie,
technologií, vzdělání či zemědělství. Ideální, pokud si chcete trénovat poslech a rozšířit slovní zásobu.
68. Business English Pod
Tenhle kanál se soustředí především na obchodní angličtinu, takže pokud potřebujete angličtinu pro svou práci,
porozhlédněte se tady.

69. Kids TV 123
Tenhle kanál je určený pro děti, takže pokud se učíte anglicky se svými ratolestmi, pak je tohle skvělé místo. Najdete
tu spoustu dětských písniček v angličtině se základními slovíčky a spoustu dalších videí.
70. Magic English with Disney
Další kanál pro děti. Můžete se na něm učit anglická slovíčka na základě disneyovských klasických pohádek.
71. British Council Learn English Kids
A do třetice další kanál určený dětem, ale své si tu najdou i úplní začátečníci. Můžete se zde třeba učit anglicky
pomocí animovaných pohádek a příběhů.
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DALŠÍ VIDEA KE STUDIU
Výborná videa v angličtině nemusíte nutně hledat pouze na Youtube. Zkuste třeba můj oblíbený Ted, kam se
chodím inspirovat a objevovat nové věci.
72. Ted
Ted je neziskový projekt, který si klade za cíl šířit myšlenky, které za šíření stojí. Najdete tu spousty přednášek na
všemožná témata od biologie a vědy po osobní rozvoj, film, umění nebo třeba právě učení se cizím jazykům. Na
Tedu je skvělé to, že si tu absolutně každý najde své, že jsou videa motivační a velice zajímavá a navíc si ke všem
můžete pustit anglické titulky a k některým i české. Přenáší tu známí spisovatelé (Elizabeth Gilbert, autorka knihy
Jíst, meditovat, milovat), režiséři (James Cameron, režisér Titanicu) a spousta jiných zajímavých osobností. Zkuste
si vyhledat téma, které vás zajímá, a určitě narazíte na něco, co vás zaujme. Na tomhle odkazu naleznete seznam
témat, pokud se rozmýšlíte, co si pustit.
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Podcasty jsou dalším skvělým způsobem, jak se učit cizí jazyk. Jedná se o zvukovou nahrávku na různá témata, kterou
někdo namluvil v angličtině nebo o angličtině. Výhodou podcastu je, že si ho můžete zdarma stáhnout do mobilu či
tabletu a vzít si ho s sebou na cesty k poslechu. Stačí si jen stáhnout aplikaci na poslech podcastů do mobilu, vyhledat
daný podcast a přihlásit se k odběru. A je to. Podcastů je plný internet, takže si stačí vybrat nějaký, který vás něčím
zaujme a pustit se do toho.
73. Kubova English Podcast
Kubova English je zábavný způsob, jak si prohloubit své znalosti angličtiny a v krátkých podcastech pod deset minut
se dozvědět něco nového. Navíc je Kuba už na první poslech pohodář a nečekejte tedy žádného sucharského
profesora a hodinové přednášky o gramatice. Kubovu English najdete také na Spotify, na iTunes nebo na Anchor.
74. Broňacast
Pokud nemáte čas sledovat Broňova videa na YouTube, můžete si je poslechnout ve formě podcastu. Najdete tu
rozhovory, ve kterých Broňa vyzpovídal zajímavé lidi na zajímavá témata, vysvětlení gramatiky či praktické tipy k učení.
75. 6 Minute Vocabulary
Tento podcast od BBC Learning English vychází vždy jednou týdně, trvá šest minut a britští rodilí mluvčí v něm vždy
mluví o nějakém tématu souvisejícím s anglickou slovní zásobou. Ukáží vám třeba, jak na stupňování přídavných jmen
nebo na anglické přípony, dají vám spoustu příkladů a na konci si můžete udělat testík.
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76. 6 Minute Grammar
Další podcast od BBC Learning English, který vychází jednou týdně a trvá šest minut, tentokrát vám v něm ale
hlasatelé BBC představí nějakou oblast gramatiky, dají vám spoustu příkladů a nakonec si můžete své dovednosti
otestovat v závěrečném kvízu.
77. 6 Minute English
Další šestiminutový týdenní podcast od BBC Learning English, ve kterém britští rodilí mluvčí mluví o nějakém
zajímavém tématu a představí vám šest nových slovíček nebo výrazů, které s tématem souvisí. Je to fajn způsob, jak
si rozšířit slovní zásobu, trénovat poslech a dozvědět se něco nového o nějakém tématu.

78. The English We Speak
A poslední podcast od BBC Learning English, který vám chci doporučit. Tento trvá tři minuty, vychází jednou týdně a
rodilí mluvčí vám v každé epizodě zábavnou formou představí jednu anglickou frázi či idiom.
79. RealLife English
Na RealLife English najdete více než stovku podcastů na různá témata s užitečnou slovní zásobou a tipy, jak se
anglicky učit efektivněji. Každou nahrávku si můžete stáhnout (šipka hned vedle přehrávače) a najdete u ní také
vypsanou slovní zásobu a komentář.
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80. Espresso English
Další užitečné podcasty pro ty, kteří se učí anglicky. Zaměřují se především na rozšiřování slovní zásoby nebo na
významové rozdíly mezi podobnými slovy.

81. Podcast in English
Zde najdete spoustu podcastů rozdělených podle úrovně od začátečníků po pokročilé. Najdete tu i podcasty s
obchodní angličtinou nebo speciální materiály navíc.
82. EnglishClass101
EnglishClass101 je úžasný zdroj pro trénování poslechu. Své si zde najde každý – nahrávky jsou rozdělené podle
úrovní (úplným začátečníkům bych tenhle projekt ale nedoporučovala, protože už od začátku vše vysvětlují a
komentují v angličtině). Jedná se o zábavné nahrávky z praktického života doplněné o zajímavá fakta o reáliích
anglicky mluvících zemí. Ke každé nahrávce najdete i přepis a materiály zdarma.
83. All Ears English
Tady najdete podcasty namluvené americkými rodilými mluvčími. Jedná se především o zajímavé rozhovory s lidmi,
kteří učí angličtinu cizince nebo se nějak zajímají o cizí jazyky. Čekejte spoustu užitečných tipů, jak se učit anglicky
efektivněji.
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84. English Teacher Melanie
Melanie je rodilá Kanaďanka, její angličtina je ale americká. Podcasty od Melanie jsou výborně vypracované, protože
Melanie nejdříve mluví pomaleji pro lepší porozumění, teprve poté zrychlí na normální rychlost. Ke každému podcastu
najdete přepis do textu, obrázky se slovní zásobou, lekci k výslovnosti a další užitečné materiály.
85. British Council
Web od British Council už jsem tu zmiňovala, zde je odkaz na jejich podcasty. V jejich nahrávkách, ve kterých zazní
britská angličtina, si můžete vyzkoušet, jak vám poslech jde. Ke každému podcastu, který se dotýká různých témat, totiž
najdete několik cvičení k otestování porozumění poslechu.

86. VOA Learning English
Na VOA Learning English se můžete učit anglicky ze zpráv. Najdete tu nahrávky sportovního i jiného zpravodajství se
slovní zásobou k osvojení si. Tyhle podcasty ale nedoporučuji úplným začátečníkům, spíše pokročilejším
angličtinářům.
87. Teacher Luke
Teacher Luke je rodilý Brit s krásnou britskou angličtinou. Na jeho webu najdete kupu podcastů o různých tématech
týkajících se anglofonní kultury, ke kterým Luke přidává svůj názor. Jeho podcasty jsou zábavné a zajímavé zároveň. Ke
každému najdete i přepis do textu.
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I HUDBOU SE ČLOVĚK UČÍ
Poslechem hudby se také dá učit anglicky, pamatujte ale na to, že je třeba zvolit aktivní přístup. Co tím myslím?
Samotný poslech nestačí. Zpívejte si spolu s interpretem, vypisujte si a vyhledávejte slovní zásobu, překládejte si sami
texty písní. Z každé písně si zkrátka vezměte něco užitečného. Tyto zdroje by se mohly hodit.

88. Anglicky s hudbou
V téhle englishhackerovské sérii videí společně posloucháme nějakou píseň, přeložíme si ji a naučíme se z ní
spoustu užitečné slovní zásoby i gramatických jevů. Kromě toho pro vás mám nějaké zajímavé úkoly či materiály
navíc a slovíčka vždy vkládám na Memrise, abyste se je mohli zábavně ukládat do dlouhodobé paměti.
89. YouTube
Youtube tu samozřejmě nesmí chybět, protože je to největší studnice hudby na světě (a nejen toho). Je skvělé si
vybrat písně s příběhem (například Thriller od Micheala Jacksona, Take on Me od A-ha nebo Always od Bona Joviho
a další) nebo poslouchejte písně s textem (vyhledávejte pomocí slova „lyrics“, což je anglické slovíčko pro text písně).
90. Angličtina s hudbou na Help For English
Na tomto odkaze najdete užitečné tipy, jak se učit anglicky s hudbou nebo jak je to s gramatičností angličtiny v
populární hudbě. Na konci článku naleznete seznam všech písní na Help For English, se kterými se můžete učit a
udělat si nějaké to cvičení.
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I HUDBOU SE ČLOVĚK UČÍ
91. Lyrics Translate
Na téhle stránce najdete spoustu písní přeložených z češtiny do angličtiny nebo z angličtiny do češtiny. Jen pozor,
překladateli jsou samotní uživatelé, takže je možné, že narazíte i na dost nekvalitní překlady. Důvěřuj, ale prověřuj. ☺
92. Lyrics Training
Tohle je parádní služba, díky které můžete trénovat poslechové schopnosti u poslechu písní. Funguje to tak, že si
vyberete nějakou písničku, pak zvolíte svou úroveň angličtiny a doplňujete slova do textu písně, zatímco vám je
počítač kontroluje. Mají také mobilní aplikaci.
93. Lyrics
Pokud hledáte text nějaké písně, pak ho najdete na Lyrics.com.
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AUDIOKNIHY A MLUVENÉ SLOVO K POSLECHU
Audioknihy jsou dalším výborným způsobem, jak se učit anglicky. Příběhy nás baví (jak jinak si vysvětlit to, že
neexistuje civilizace, která by si nevyprávěla příběhy?) a dokáží nás hodiny a hodiny držet přikované na místě. U
audioknih trénujete poslech a porozumění mluvenému slovu a také i svou výslovnost (nejlepším způsobem, jak se
naučit správně vyslovovat a znít jako rodilý mluvčí, je imitovat rodilé mluvčí a vyslovovat si nahlas). Navíc k
audioknihám vždy seženete i písemnou podobu příběhu (knihu, elektronickou knihu apod.), což se hodí, pokud je na
vás tempo čtení příliš rychlé. A ani si nutně nemusíte audioknihy kupovat, spousta z nich je na internetu k dispozici
zdarma.

94. Audioknihy na YouTube
Na Youtube najdete ohromnou spoustu audioknih zdarma, stačí jen hledat. Když kliknete na odkaz, objeví se vše, co
Youtube našel pod heslem „audiobook“. Navíc si můžete videa převést do formátu mp3 a poslouchat na cestách.
Návod, jak na to, najdete zde.
95. Learn English Through Story
Tenhle YouTube kanál je skvělým pomocníkem při studiu angličtiny. Najdete tu spoustu příběhů v různých úrovních
(většina z nich je ale uzpůsobena začátečníkům či mírně pokročilým) o různé délce. Jsou mezi nimi krátké povídky,
pohádky nebo třeba celé romány. Četba je pomalejší než klasická mluva a navíc ji doplňují anglické titulky.
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AUDIOKNIHY A MLUVENÉ SLOVO K POSLECHU
96. BBC Learning English Drama
Další skvělý podcast / program od BBC Learning English. Najdete tu klasické příběhy převyprávěné a zdramatizované
rodilými mluvčími a také zjednodušené a rozdělené na krátké, maximálně desetiminutové epizody. Najdete tu třeba
Alenku v říši divů nebo Frankensteina.
97. Open Culture
Na Open Culture si zdarma můžete stáhnout stovky audioknih ve formátu mp3. V naprosté většině se jedná o klasická
díla, takže pokud si chcete v angličtině poslechnout Shakespeara, Hemingwaye, Austenovou, Bradburyho, Asimova,
Carvera, Dumase nebo třeba Poa či Dostojevského, pak se porozhlédněte zde. Najdete tu ale i současné autory jako
Stephen King, Neil Gaiman nebo Michael Chabon.
98. Loyal Books
Loyal Books je další zdroj audioknih zdarma. Opět se jedná spíše o klasické příběhy mnoha různých žánrů, které jsou
vždy doplněné také ebookem v různých formátech. Doporučuji prozkoumat, najdete tu klenoty. ☺
99. Lift2Go
Další zdroj audioknih zdarma, opět spíše klasických děl. Každé dílo zde najdete rozdělené na kapitoly a opatřené
přepisem do textu, který si můžete stáhnout, stejně jako audio. Jsou tu Verneovky, Sherlock Holmes, Jack London i
pohádky.
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AUDIOKNIHY A MLUVENÉ SLOVO K POSLECHU
100. Spotlight English
Spotlight je užitečný web pro všechny, kteří si chtějí zlepšovat poslech na aktuálním či už ne tak aktuálním děním ve
světě. Každý den tu přibyde jedna zhruba patnáctiminutová zpráva, kterou rodilí mluvčí prezentují pomalu a
srozumitelně. Můžete se ji stáhnout k offline poslechu spolu s přepisem do textu. Stojí také za to prozkoumat archiv
zpráv, kde je možné vyhledávat podle témat.
101. Storynory
Na Storynory najdete spíše krátké příběhy jako jsou pohádky, mýty a legendy, povídky, klasické příběhy, příběhy pro
děti, vzdělávací nahrávky i básně a písně. Ke všemu opět najdete text a možnost si stáhnout nahrávku.
102. Librivox
Librivox je obrovskou studnicí nahrávek a audioknih ke stažení, tentokrát tu kromě příběhů a klasiky najdete také
nahrávky básní, divadelních her nebo nebeletristických děl.
103. Audiolibrix
Audiolibrix je český e-shop s audioknihami, zde už se nejedná o audiokniha zdarma ke stažení. Pokud jste tedy své
oblíbené dílo nenašli na některém z předchozích odkazů, porozhlédněte se zde. Najdete tu vše možné, od příběhů po
vzdělávací cédéčka.
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AUDIOKNIHY A MLUVENÉ SLOVO K POSLECHU
104. Audible
Audible je zahraniční e-shop s audioknihami, kde najdete obrovské množství děl k poslechu. Výhodou Audible je, že
jsou zde k dispozici i aktuální novinky na knižním a audioknižním trhu, takže pokud se chystáte číst nějaký nově
vydaný román a sháníte k němu i audioknižní verzi, tady ji určitě najdete. Pozor ale, stejně jako u Audiolibrix se už
jedná o placenou službu.
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POSLECH RÁDIA
Angličtinu se můžete učit i díky poslechu rádia. Stačí naladit a poslouchat.
105. Tune In
Zde se můžete zdarma naladit na ohromné množství rádiových stanic z celého světa. Pokud se vám chce třeba
poslouchat nějakou londýnskou stanici, není problém. Je možné také vyhledávat podle hudebních žánrů, zaměření
na sportovní disciplínu nebo na mluvené slovo.
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SPOJTE SE S RODILÝMI MLUVČÍMI
Tu opravdovou angličtinu vás nejlépe naučí právě rodilí mluvčí. Díky internetu je dnes svět o dost menší, než býval, a
my tak máme spoustu možností, jak se s rodilými mluvčími spojit. Možná si teď říkáte, že na to nemáte peníze. Pak pro
vás mám dobrou zprávu: ve většině případů je nebudete potřebovat.

106. Italki
Chcete se učit anglicky se zkušeným rodilým mluvčím a nevadí vám si za to připlatit? Pak zkuste italki, kde takových
učitelů najdete spousty a nemusí to nutně znamenat, že jsou příliš drazí. Každý z lektorů má svůj profil, kde si můžete
přečíst bližší info o jeho lekcích, komentáře jeho studentů a také cenu za jednotlivou Skype lekci. Většina z nich nabízí
úvodní lekci za zlomek ceny k vyzkoušení. Všichni mí studenti, kteří překonali počáteční obavy a vyzkoušeli jednu
lekci, teď na italki nedají dopustit.
107. Blabu
Blabu je italki docela podobné, nabízí však patnáctiminutové rozhovory s rodilými mluvčími. Pokud si tedy na celých
šedesát minut zatím netroufáte a chcete si konverzaci vyzkoušet v nezávaznější formě, Blabu by vám mohlo
vyhovovat. Můžete si vybrat z celé řady rodilých mluvčích, kteří jsou právě online, a povídat si s nimi o čemkoli se vám
zamane. Jde to i z mobilu, ale budete samozřejmě potřebovat internetové připojení. Navíc je Blabu v porovnáním s
jinými lekcemi s rodilými mluvčími levné.
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SPOJTE SE S RODILÝMI MLUVČÍMI
108. Couchsurfing
Couchsurfing je skvělá služba pro všechny cestovatele a nejen je. Stojí na myšlence, že cizí zemi nepoznáte při
organizovaných zájezdech, ale začleněním se do dané kultury a kontaktem s místními. Proto nabízí možnost přespat u
místních na gauči (couch je anglicky gauč) nebo třeba na posteli či v samostatném pokoji, a to zcela zdarma. Je to
vlastně taková kulturní výměna. Očekává se od vás, že vašim hostitelům s něčím pomůžete (můžete jim třeba uvařit
typické české jídlo), a oni vás zase pohostí, uvítají a mnozí z nich třeba ještě provedou po městě. Nemusíte být ale
nocležník, můžete i hostit a nabízet svůj gauč k přespání. Dostanete se tak do kontaktu s lidmi, co mluví anglicky. A
pokud nechcete ani hostit ani být hoštěni, mrkněte na fórum, jestli se někde ve vašem bydlišti nekoná sraz
couchsurfařů, tedy lidí z celého světa.

109. MeetUp
MeetUp slouží k organizování srazů lidí s podobnými zájmy. Pokud tedy hledáte nebo chcete dát do hromady skupinu
lidí, která by se společně učila anglicky, pak to zkuste tady. Nebo jste zrovna někde v cizině a chybí vám přátelé-rodilí
mluvčí? Vyzkoušejte vyhledávání a třeba narazíte na skupinu podobně naladěných lidí někde ve vašem okolí.
110. Speaking24
Speaking24 je skvělý projekt pro všechny, kteří si chtějí trénovat angličtinu po Skypu s lidmi z celého světa. Jednoduše
se zde zaregistrujete a hned se můžete zdarma s někým spojit. Vybírejte ale pečlivě, nikdy nevíte, kdo je na druhém
konci. ☺
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SPOJTE SE S RODILÝMI MLUVČÍMI
111. InterNations
InterNations je služba pro všechny, kteří žijí v zahraničí, ať už je to kdekoli. Můžete se zde spojit s dalšími lidmi žijícími
v cizině a pomoci si navzájem – vyměnit si cenné a praktické informace, najít si přátele nebo se scházet s dalšími
exulanty ve městě.
112. Conversation Exchange
Conversation Exchange je užitečná služba, díky níž si můžete zdarma najít svého parťáka, se kterým si procvičíte
angličtinu. Je možné si zpočátku jen dopisovat a až si budete jistější, pak se domluvit na schůzku osobně nebo na
Skypu. Stránka vyžaduje registraci.
113. Interpals
Pokud si netroufáte na konverzaci s rodilým mluvčím, pak můžete vyzkoušet dopisování. Najděte si takzvaného
„penpal“ – kamaráda na psaní. Při vyhledávání je možné zadat hned několik různých kritérií, takže si určitě někoho
vyberete. Pak už jen stačí pravidelně odpovídat a vyměňovat si zprávy. A kdo ví, třeba se z vás stanou přátelé a
dostanete pozvání do cizí země.
114. PenPalWorld
Další web, na kterém můžete hledat svého parťáka na dopisování.
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SPOJTE SE S RODILÝMI MLUVČÍMI
115. Verbling
Verbling je obdoba italki. Také zde najdete spoustu lektorů-anglických rodilých mluvčích, se kterými můžete
trénovat svou mluvenou angličtinu. Cena za lekci se dost různí. Seženete zde lekci za 9 dolarů nebo třeba za 30.

116. HelloTalk
HelloTalk je velice užitečná mobilní aplikace, která spojuje lidi z celého světa, kteří se učí nějaký cizí jazyk. Aplikace
běží na Androidu i na iPhonu a zcela zdarma si na ní můžete využívat spoustu zajímavých funkcí. Při dopisování si
můžete překládat, čemu nerozumíte, a to rovnou v aplikaci. Pokud nevíte, jak něco říct, je tu také zabudovaný
překladač (pozor, funguje ale obdobně jako Google Translator, tedy roboticky, takže ho berte s rezervou). Můžete
si od aplikace nechat zprávu přečíst nebo si nechat opravit gramatiku či výslovnost od vašeho parťáka. Třešničkou
na dortu je také možnost několikaminutového video rozhovoru zdarma nebo poslání hlasové zprávy. HelloTalk už
má obrovskou databázi uživatelů a tvůrci aplikaci neustále vylepšují, takže doporučuju vyzkoušet.

© EnglishHacker.cz

42

HLEDÁTE LEKTORA?
V úplných začátcích je mnohem lepší zvolit lektora, který hovoří také vaším jazykem. S rodilým mluvčím je to totiž
trochu komplikované – jak vám má něco vysvětlit, když mu ještě nemůžete rozumět? Jako začátečník se tedy raději
porozhlédněte po soukromých lekcích, než to zkusíte „naostro“.
117. iLektoři
Na téhle webové stránce najdete hromadu lektorů angličtiny, kteří nabízí lekce v různých cenových kategoriích i v
jiných regionech či městech. Zkuste své hledání co nejvíce specifikovat.
118. Naučím
Další web s nabídkou soukromých lektorů angličtiny. Tentokrát hledáte podle regionu a města, ve kterém žijete.
119. Kvalitní doučování
I zde je možné najít lektora angličtiny, se kterým můžete svou angličtinu někam posunout.
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NĚCO KE ČTENÍ?
Čtení je zábavným způsobem, jak si rozšířit slovní zásobu a „zažít si“ anglickou gramatiku i to, jak jazyk funguje v praxi.
Zkuste zapátrat v knihovně ve vašem městě, zda nenarazíte na nějaké zajímavé tituly. Pokud se nepoštěstí, nevadí. Mám
pro vás pár tipů, kde čerpat materiály ke čtení. O blozích a zajímavých webech jsem se zmínila na začátku ebooku, takže
tady najdete pouze knihy a příběhy ke čtení.
120. Jak na čtení knih v angličtině?
Hledáte-li tipy, jak na čtení v angličtině co nejefektivněji, mrkněte na mou sérii videí.
121. Loyalbooks
Na Loyalbooks najdete velkou sbírku nejen klasických příběhů ke stažení zdarma jak ve formě ebooků, tak i audioknih.
122. English 7 levels
Na této stránce najdete příběhy v sedmi různých úrovních, které si můžete stáhnout jako ebook nebo číst online. K
dispozici jsou také audioknižní verze příběhů zdarma ke stažení.

123. Open Culture
Na Open Culture si můžete kromě audioknih také zdarma stáhnout stovky elektronických knih v různých formátech –
pro iPad či iPhone, Kindle nebo k online čtení. Zastoupení autorů i žánrů je obrovské, zdaleka se nejedná pouze o
klasiky, narazíte tu i na Neila Gaimana (mého oblíbence) nebo třeba Marquéze v angličtině.
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NĚCO KE ČTENÍ?
124 - 125. Super Easy Reading a Easy Reading
Pokud hledáte něco jednoduchého, tak na těchto dvou odkazech najdete kraťoučké příběhy psané zjednodušenou
angličtinou. Ke každému příběhu najdete i nahrávku od rodilého mluvčího.
126. Bilingvní knihy
Z dvojjazyčných knih (neboli zrcadlového textu) se toho můžete také hodně naučit, pokud ovšem nebudete neustále
nakukovat do českého překladu. Na jedné straně máte anglický text, na straně druhé český překlad s poznámkami. K
zakoupení je k dispozici spousta různých žánrů, od pohádky po klasické příběhy.
127. Book Depository
Book Depository je můj oblíbený eshop pro nakupování anglických knih. Sice trvá několik dní, než objednávka dorazí
z Anglie až k vám, ale poštovné je vždy zdarma a knihy velmi levné, zvláště paperbacková vydání mnohdy seženete
kolem stovky.
128. E-časopisy
Na tomto odkazu najdete obrovské množství elektronických časopisů v angličtině k předplacení. Dá se zde platit i v
českých korunách a můžete také vybírat podle svých zálib a koníčků. Výběr je opravdu obrovský, takže si
stoprocentně najdete to své.
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KDYŽ TRÉNUJETE PSANOU ANGLIČTINU
Psaní je další z dovedností, které se vyplatí umět. Kam se tedy obrátit, když trénujete psanou podobu angličtiny?
129. Lang-8
Lang-8 je výborný projekt pro všechny, kteří by si rádi to, co napsali, nechali zkontrolovat a okomentovat rodilým
mluvčím. Nejedná se o zpoplatněnou službu, vše je zdarma. Lang-8 funguje na laskavostech od samotných uživatelů
– jednou někomu opravíte něco vy, jednou zase opraví váš text někdo vám. Čím víc textů opravíte, tím rychleji se
potom váš text posouvá na čekací listině.

130. Writing Exercises
Chcete si vyzkoušet něco napsat a nemáte ponětí, o čem byste měli psát? Pak vyzkoušejte tento generátor. Po levé
straně najdete možnosti na výběr – buďto si nechte vygenerovat zápletku příběhu, náhodné téma, několik
náhodných slov, první větu, dialog a další. Stačí trochu navnadit múzu a pak se do toho pustit.
131. - 133. Povídkář, Příběhovač a Kreativní desetiminutovky
Pokud si vyloženě chcete vyzkoušet tvůrčí psaní, tedy tvorbu příběhu v angličtině, pak doporučuji vyzkoušet
generátory tvůrčího psaní od Reného Nekudy. Generátory se vám zpřístupní, jakmile je nasdílíte na nějaké sociální
síti. Prozkoumejte je a nechte se inspirovat.
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KDYŽ TRÉNUJETE PSANOU ANGLIČTINU
134. Hemingway Editor
Ernest Hemingway je právem považovaný za mistra jazyka, protože svůj styl osekal natolik, že zbylo jen to, co zbýt
mělo. Žádná vata, žádná neobratná vyjádření, žádné zbytečnosti. Dodnes se o Hemingwayův čistý a jasný styl
pokouší snad každý, kdo píše nejen beletrii, ale také eseje a akademické texty. Na této stránce můžete vložit svůj
anglicky napsaný text a „Hemingway“ vám k němu poskytne cennou zpětnou vazbu. Označí vám věty, které jsou
zbytečně složité, slova, které by bylo dobré vyměnit za jiná, a celkově vám pomůže váš text vybrousit a upravit, aby
byl co nejčitelnější a nejsrozumitelnější.
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ANGLIČTINA NA MOBILU
Pokud máte chytrý telefon, pak si jednoduše můžete vzít angličtinu kamkoli s sebou, aniž byste museli tahat stoh papírů,
knih či učebnic. Pak je snadné zaplnit hluchá místa, která každý z nás denně zažívá – čekání na cokoli (ve frontě, u lékaře,
na autobus), jízda v hromadné dopravě, přestávka v práci, dopravní zácpa a další. Nosíme v kapse miniaturní počítače,
tak proč toho nevyužít k něčemu užitečnému, třeba angličtině?

135. BBC Learning English
V oficiální mobilní appce BBC Learning English přibývá každý den skvělý obsah od krátkých nahrávek na různá témata
po již zmíněné podcasty a další obsah včetně obchodní angličtiny. Tady je pro Android a pro iOS.
136. Duolingo
Tahle aplikace vám umožní vzít si zábavný kurz angličtiny s sebou do mobilu. Tady je ke stažení pro Android a tady pro
jablíčkové telefony.

137. Memrise
Pokud se učíte anglicky se mnou, Memrise už určitě znáte. Pokud ale ještě nemáte jeho mobilní verzi, doporučuji
vyzkoušet. Tady je ke stažení pro Android a tady pro iOS.
138. Anki
S Anki si můžete vytvářet své vlastní kartičky se slovní zásobou k opakování. Na téhle aplikaci je skvělé, že si to můžete
udělat po svém a přidat si do svých kartiček, cokoli potřebujete (obrázky, audio, poznámky, věty pro příklad...).
© EnglishHacker.cz

48

ANGLIČTINA NA MOBILU
139. Moveez
Moveez je aplikace na učení se jazyků sledováním filmů. Samozřejmě něco stojí, ale není to tak hrozné. Najdete tu
hromadu filmů ke sledování. Každá replika je přepsána do textu, přeložena a vysvětlena, takže si film můžete
stopnout a naučit se ji. Trénujete tak porozumění skutečné angličtině zábavným způsobem.
140. Innovative Language 101
Tahle aplikace je mobilní verzí EnglishClass101, kterou už jsem v tipech zmínila. Je to obrovská studnice materiálů ke
studiu, především tedy k poslechu. Najdete tu krátké nahrávky, které vychází z každodenních situací a které jsou
namluvené rodilými mluvčími a doplněné o zajímavosti z anglofonní kultury. Plné používání aplikace ale vyžaduje
menší poplatek. Tady je appka pro Android a tady pro iOS.
141. HelloTalk
Tuhle appku už jsem také zmínila, ale připomínám ji znovu. HelloTalk je vaší možností, jak se spojit s lidmi z celého
světa a komunikovat s nimi anglicky. Aplikace má spoustu užitečných funkcí, které vám přijdou vhod (viz. tip číslo 81).
142. Anglicko-český slovník
Tenhle slovník je poměrně obsáhlý a skvělé na něm je to, že ho můžete používat, i když jste offline. Jediným
neduhem tohoto slovníku (a mnohých dalších) je, že vám najde spoustu slov k hledanému výrazu, ale už vám
neřekne, jaký výraz se hodí v jakém kontextu. Slovenští kolegové najdou slovenskou verzi tady. (Pouze pro Android)
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A to je všech 142 zdrojů. Dalo by se pokračovat donekonečna,
ale někde skončit musíme.
Děkuju vám, že jste si přečetli tento ebook. Doufám, že jste v
něm nalezli přesně to, co jste hledali, a že to všechno bylo pro
vás užitečné. Pokud ano, pak mám velkou radost.
Jste-li odhodlaní naučit se anglicky, pak vám tento ebook a 142
zdrojů, které v něm uvádím, budou skvělými pomocníky na vaší
cestě za ovládnutím tohoto krásného jazyka.

Nestačí si ebook ale jen přečíst. Pasivní metody nefungují,
pamatujete? Vyberte si nějaký zdroj, naučte se z něj něco nového
a hned to dejte do praxe. Třeba pak najednou zjistíte, že umíte
anglicky. ☺
Držím vám palce!
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