
 

TIPY A RADY 
PRO 

PŘÍPRAVU: 
Psaní a 

Mluvení ‒
úroveň B2

1. Nestudujte jen        
s učebnicí

I když nežijete v České republice, díky 
internetu můžete být v kontaktu 

s češtinou každý den. Poslouchejte 
česká rádia on-line (např. Český 

rozhlas), dívejte se na české filmy 
nebo pořady na webu České televize 

o všem, co Vás zajímá (zprávy, 
historie, krimi seriály, vaření atd.). 

U některých pořadů si můžete 
zapnout české titulky. Pozor – některé 
pořady České televize nemusí být ve 

Vaší zemi dostupné. Zpravodajství 
České televize s titulky můžete 
sledovat také na Facebooku.

8. Používejte 
delší odpovědi

Když odpovídáte na otázky 
učitele nebo kamaráda, 

myslete na to, že by Vaše 
odpověď měla být delší než 
otázka. Například na otázku 

„Jaký je Váš vztah 
k počítačům?“ neodpovíte 
pouze „Dobrý, mám rád/a 

počítače“, ale odpověď 
doplníte o příklad toho, jak 

počítač využíváte.

4. Zeptejte se svého 
učitele

Zeptejte se svého učitele na to, s čím 
máte v češtině největší problém. Může 

to být schopnost argumentace, plynulost 
projevu, výslovnost, chyby v gramatice 
nebo malá slovní zásoba. Tomu pak při 

studiu věnujte více času.

Požádejte učitele, aby opravoval chyby 
ve Vašem psaní a mluvení. Chyby si 
zapisujte na zvláštní papír nebo do 

zvláštního sešitu. Můžou to být například 
chyby v koncovkách u sloves, špatná 

výslovnost číslovek nebo používání slov, 
která v češtině neexistují. Když víte, jaké 

chyby děláte, můžete si na ně pak 
u zkoušky dát pozor.

9. Nestyďte 
se

Nestyďte se nahrát 
svoji řeč na mobil. Když 

si pak sami sebe 
poslechnete, můžete 
objevit chyby a slabá 

místa, na která si příště 
dáte pozor.

7. Trénujte 
s kamarády

Pokud se Váš kamarád 
nebo kamarádka také 

učí česky, využijte toho. 
O aktuálních tématech 

můžete diskutovat 
spolu.

3. Nezapomínejte 
na základy

Gramatika úrovně B2 není jen pasivum 
a deklinace cizích slov jako třeba 

génius. Je to všechno, co jste se učili 
na nižších úrovních A1, A2 a B1. Pokud 

tuto gramatiku ještě neumíte dobře 
a děláte v ní chyby, musíte začít tady. 
Když stavíte dům, taky potřebujete 

nejdřív podlahu (A1), stěny (A2), a pak 
okna a dveře (B1). Až když toto 

postavíte dobře a Vaše stavba je pevná 
a kvalitní, můžete začít budovat 

střechu (B2). To stejné platí i pro slovní 
zásobu. Nikdy nezačínejte svůj 

jazykový dům stavět od střechy, 
nebude to fungovat.

5. Rozšiřujte slovní
zásobu

Na úrovni B2 byste měli mít širokou
slovní zásobu a neměli byste moc

často opakovat stejná slova. Slovní
zásobu si můžete rozšířit o synonyma
díky on-line slovníku Nechybujte.cz.

Rozšiřujte si slovní zásobu také o další
nová slova. Na úrovni B2 se očekává,

že dokážete přesně vyjadřovat své
myšlenky. Jako cvičení můžete použít

kartičky, na které si napíšete nová
slova, a pak u každého zkusíte česky

vysvětlit, co znamená.

6. Procvičujte
Pasivní a aktivní znalost jsou dvě 

různé věci. To, že slovo znáte 
a rozumíte mu, ještě neznamená, 

že ho umíte správně používat, když 
tvoříte své vlastní věty při psaní nebo 

mluvení. Snažte se proto trénovat 
používání všech slov, která znáte. 
Můžete si pro každé slovo zkusit 

vymyslet několik vět, do kterých se 
hodí. Důležité je zkontrolovat, jestli 

taková věta v češtině může existovat. 
Spoustu hezkých příkladů vět pro 

každé slovo najdete v on-line slovníku 
Nechybujte.cz, kde si můžete také 

zkontrolovat kompletní 
deklinaci/konjugaci těchto slov.

10. Chce to čas
Pamatujte si, že k úrovni B2 nevede

krátká cesta ani neexistuje žádná
zkratka. Studujte každý den a nejlépe
aktivně, to znamená piště a mluvte.

Stačí několik vět nebo krátký text
denně. Po nějaké době zjistíte,
že Vás díky takovému tréninku

správná slova napadají rychleji a že
je pro Vás psaní a mluvení v češtině

jednodušší.

Hlavně ale myslete na to, že za
každým malým pokrokem ve studiu
je hodně těžké práce a že výsledky

neuvidíte hned druhý den, ale věřte,
že nakonec přijdou.

2. Používejte 
češtinu co nejčastěji

Používejte češtinu co nejčastěji. 
Můžete mluvit česky sami k sobě, 

nebo na svého psa či kočku. 
Říkejte jim své názory na svět 

kolem sebe, na aktuální problémy, 
o kterých se ve společnosti 

a v médiích mluví. Zároveň zkuste 
vždy vysvětlovat, proč si to 

myslíte. Na úrovni B2 musíte být 
schopni vysvětlovat, zdůvodňovat 
a argumentovat. Takže MLUVTE, 

MLUVTE a MLUVTE!

ujop.cuni.cz/cce 
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