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100 slovíček za hodinu? 

Chtěli byste se naučit 100 a více slovíček za méně než hodinu? 
A mít je navždy uložené v paměti? Tak to nepůjde! Lépe řečeno, 
je to nemožné, pokud budete k učení jazyků i nadále přistupovat 
jako většina lidí kolem vás a slovíčka se budete učit klasickým bi-
flováním. Na paměťových soutěžích si lidé dokážou uložit okolo 
50 slovíček do pěti minut. Je zajímavé, že nikdo z nich nemá foto-
grafickou paměť ani není geniální. Jediné, co tito lidé ovládají, je 
správná technika. A to vůbec nejzajímavější je, že podobnou tech-
niku můžete ovládat i vy! 

Hned na úvod vám položím jednu otázku. Už jste se někdy zamys-
leli nad tím, jak se učit cizí jazyk? Vzhledem k tomu, že držíte v ruce 
knihu o učení slovíček, tak pravděpodobně ano. Ale ruku na srdce, 
opravdu jste přemýšleli o tom, jakým způsobem se slovíčka učit? 
Jak postupovat v rámci jedné lekce? Kdy opakovat? Jestli máte 
správnou učebnici? Je zajímavé, že když stejné otázky položím 
účastníkům svých seminářů, přihlásí se tak jeden nebo maximálně 
dva. Přitom většina z nich tráví s jazyky stovky hodin, a někteří mají 
dokonce spočítáno, kolik je všechny kurzy, učebnice a výuková  
CD stály.

Není se čemu divit, vždyť nás ve škole většinou nikdy nikdo neučil, 
jak se jazyky učit. Alespoň mně to tedy nikdo neřekl. Věděl jsem 
vždy velmi dobře, jaký je úkol na další hodinu, kolik slovíček se 
musím naučit a jaký článek si mám přečíst. Jak se to mám ale na-
učit, jsem se bohužel nedozvěděl. V učení jsem tehdy stejně jako 
většina lidí neměl žádný systém. 
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Často přirovnávám učení jazyků k lyžování. Můj instruktor mi kdysi 
na svahu řekl: „Jakube, vidíš těch 90 procent lidí, kteří sjíždí svah 
a nemají správnou techniku? Většina z nich se to učila kdysi dávno 
od svých rodičů nebo to zkrátka odkoukali. Dělají elementární chy-
by, které jim neumožní pohodlnější a bezpečnější jízdu, přitom by 
stačilo tak málo.“ 

Vždy si na něj vzpomenu, když mi lidé přiznávají, že se jazyk učí 
deset let, nebo dokonce celý život, a stále bez valných výsledků. 
Když to s nimi rozebírám, připadá mi, jako by dělali všechno úpl-
ně obráceně. Slovíčka se biflují a v učení nemají žádný systém ani 
pravidelnost. Logicky pak nevidí pokroky, učení jim nejde a nebaví 
je to. Mnohdy mám pocit, že porušují snad veškerá pravidla fungo-
vání našeho mozku.

Není již na čase vzít si na chvíli instruktora a naučit se pomyslné 
obloučky, abychom při učení jazyků získali větší jistotu a lépe se 
nám jelo?

Když si mohu zapamatovat balíček karet,  
proč by to nemělo jít se slovíčky?

Sám jsem vždy hledal cesty, jak svou přirozenou paměť několika-
násobně zlepšit. Připadalo mi divné, že by se proces učení nedal 
zrychlit. Proč se někdo naučí anglicky za rok a někomu to i přes 
veškerou snahu trvá léta? Naštěstí jsem při studiích v Německu 
objevil pro mě do té doby zcela neznámé paměťové techniky. Zjis-
til jsem, že existují lidé, kteří jsou schopni zapamatovat si za méně 
než 5 minut celý balíček 52 karet v přesném pořadí nebo neuvě-
řitelných 30 telefonních čísel bez jediné chyby. Jen pro srovnání, 
lidé si zapamatují průměrně jedno až dvě telefonní čísla. Byl jsem 
jejich výkony fascinován a úplně jsem paměťovým technikám pro-
padl. Začal jsem je zkoušet na sobě a s úžasem jsem zjistil, že lidská 
paměť má limity úplně jinde, než jsem si původně myslel. Rych-
le jsem pochopil, že nešlo o jedince s fotografickou pamětí nebo 
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šarlatány, ale že mohu podobných výkonů s trochou tréninku do-
sáhnout také. Sám jsem si již po několika týdnech dokázal zapama-
tovat 25 telefonních čísel nebo 40 historických dat včetně událostí 
či 500 binárních čísel do pěti minut. U 52 kanastových karet jsem 
se dostal pod tři minuty. Ukládání karet do paměti na rychlost se 
ale hodí spíše do nějaké show, mě vždy nejvíce zajímalo praktické 
využití technik v reálném životě. Když si mohu zapamatovat balí-
ček 52 karet, proč by to nemělo jít se slovíčky?

Začal jsem experimentovat nejprve s německými slovíčky. Každý 
den jsem přidával nová slovíčka a díky technice jsem se jich byl 
schopen naučit i 300 denně. Takové množství katapultuje vaši slov-
ní zásobu za několik týdnů do zcela jiných rovin. Už nebyl důvod 
hledat jinou cestu. Známou techniku klíčového slova jsem si po-
stupně upravil, vytvořil si vlastní pravidla a začal zkoumat principy 
opakování. To, že metoda fungovala, jsem již bezpečně věděl, jak 
ale udržet tak velké množství slovíček v paměti? Kolikrát musím 
slovíčko zopakovat, aby zůstalo v dlouhodobé paměti? Kdy je nej-
vhodnější opakovat? Později jsem paměťové techniky začal rozši-
řovat i na učení se nepravidelných a frázových sloves, předložko-
vých vazeb či členů. Techniku jsem postupně piloval a sestavil si 
ucelený systém, jak zvládnout celou jazykovou učebnici za šest až 
dvanáct měsíců.

Když jsem později úspěšně složil nejvyšší mezinárodní zkoušku 
z německého jazyka, věděl jsem, že možnosti, které při učení cizího 
jazyka skýtají paměťové techniky, jsou nekonečné. Přišlo mi škoda, 
že se o tom tak málo ví.

Jak to funguje?

Teď vás za méně než dvě minuty naučím 8 slovíček. Budu po vás 
jen chtít, abyste soustředěně četli a představovali si následující 
příběh. Základem všech paměťových technik je vytváření obrazů, 
protože na ty naše paměť mnohem lépe slyší. Slovíčka teď neřešte, 
nyní nám jde jen o příběh. 
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Čtěte pomalu a pozorně a zkuste si vše představovat, jako kdyby to 
byl film, který je před vámi promítán na plátně. Po přečtení každé 
scény na chvíli zavřete oči a vše si živě představte. Následně vám 
položím otázky, na které budete odpovídat.

Sedíte v restauraci a chcete jíst, číšník dlouho nejde a vy za-
čnete jíst své manžetové knoflíčky. Poté vstanete, vycházíte 
z restaurace a náhle vám cestu zatarasí velký pes, který má 
v hubě pero a vrčí. Rychle ho oběhnete, utíkáte ulicí dál, až 
přiběhnete k obrovskému náměstí. Zde jsou tisíce lidí, kteří se 
modlí a pokaždé, když se pomodlí, tak narvou hlavu do prej-
tu. Uprostřed náměstí vidíte velké pódium, na kterém právě 
probíhá svatba, ale všichni s hrůzou sledují, jak nevěsta bodá 
nožem ženicha. Nevěsta skončí ve vězení a najednou jí z dla-
ně začne růst obrovská palma. Rychle po ní vyleze, přeskočí 
zeď vězení a utíká lesem pryč, když vtom se jí přilepí na prst 
na noze toast. Doběhne až domů, kde z té námahy dostane 
velmi silnou chřipku. Během chřipky na ní přistávají gripeny 
(bojové letouny). Ráno se pak probudí stále ještě s chřipkou, 
oblékne se a jde do lékárny. Je to ale dost zvláštní lékárna, 
protože zde nejsou žádné léky, ale všude jsou jen samé boty, 
ze kterých se sype kakao.

Nyní pro vás jistě nebude žádný problém odpovědět na následující 
otázky. Zkuste si u nich vždy sami pro sebe říci správnou odpověď.  



13

Tak tohle vám pravděpodobně šlo. Kde jsou ale ta slíbená slovíčka? 
Jsou schovaná v příbězích a vy jste se je právě naučili, aniž byste 
o tom věděli. 

V restauraci jste začali JÍST MANŽEtové knoflíčky. 
JÍST se francouzsky řekne MANGER [MANŽE].  

Velký PES měl v hubě PERO.
PES je španělsky PERRO. 

Když se lidé na náměstí MODLILI, narvali hlavu do PREJtu.  
MODLIT SE je anglicky PRAY [PREJ].

Nevěsta na SVATBĚ BODÁ ženicha nožem.
SVATBA se španělsky řekne BODA. 

Nevěstě vyrostla na DLANI PALMa. 
DLAŇ se anglicky řekne PALM. 

pamatujete si? 
 ► Co jste začali jíst v restauraci? 

 ► Co měl v hubě velký pes?

 ► Do čeho narvali hlavu lidé na náměstí, když se modlili?

 ► Co dělá na svatbě nevěsta ženichovi?

 ► Co jí vyrostlo na dlani ve vězení?

 ► Co se jí v lese přilepilo na prst na noze?

 ► Co na ní přistávalo, když měla chřipku?

 ► Co bylo v lékárně místo léků a co se z toho sypalo? 
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V lese se jí na PRST NA NOZE přilepil TOAst. 
PRST NA NOZE je anglicky TOE [TOU].

Během CHŘIPKY na nevěstě přistávaly GRIPEny. 
CHŘIPKA je německy GRIPPE. 

V LÉKÁRNĚ byly místo léků jen samé BOTY a sypalo se z nich KAkao.  
LÉKÁRNA je španělsky BOTICA [BOTYKA].

Jak si mám všechny ty příběhy pamatovat?

To je klasická obava téměř každého člověka, 
který se s technikou setká poprvé. Lidé to vy-
zkoušejí, vidí, že si slovíčko lépe zapamatují, 
ale hrozí se toho, že si všechny příběhy budou 
muset pamatovat navždy. Igore, nemusíš se vůbec bát. Skvělé 
na technice je právě to, že fantazijní příběhy jsou tu jen pro 
počáteční překlenutí neuchopitelnosti nového slovíčka. Tak 
schválně, co měl v hubě pes? Výborně, PERO, protože PER-
RO je španělsky PES. Řekl jsi to možná rychleji, než sis příběh 
vůbec vybavil. Příběh je taková berlička pro počátek. Poté, co 
si ho několikrát zopakuješ, příběh pomalu odchází a v paměti 
zůstává jen samotné slovíčko.


