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JAK STUDOVAT S DYNED 
Vzdělávací kurzy DynEd jsou vytvořeny tak, aby vám umožnily osvojit si anglický jazyk 

přirozenou formou a zároveň mnohem rychleji. Oproti tradičnímu pojetí výuky jazyka 

představují zásadní posun. Stejně jako u kteréhokoliv nového souboru nástrojů si však jak 

učitelé, tak studenti musí osvojit techniky a postupy, jak kurzy využívat co nejlépe. Tato studijní 

příručka přináší doporučení, jak při studiu postupovat co nejefektivněji. 

 

Co je podstatou učení? 
 
 

 

NEUROVĚDNÍ POHLED 
 
Proces učení způsobuje změny v mozkové tkáni. Abychom 
se něco naučili, musí dojít k elektrochemickým změnám a 
musí se vytvořit nové synapse. Stejně jako když pracujete  
na počítači a svou práci si neuložíte, přijdete o ni. V mozku 
se data ukládají změnami v mozkové tkáni. Některé z těch-
to změn probíhají rychle, k jiným dochází až za několik dnů 
či týdnů. 
 

 

Zvládnout cizí jazyk je dovednost 
 
 

 

Ovládnout cizí jazyk je jako naučit se hrát na hudební 
nástroj. Klíčem k úspěchu je časté a efektivní cvičení. 
Zejména dovednost poslechu s porozuměním a mluvení 
vyžadují rychlé reakce. Pokud posloucháte nebo hovoříte, 
máte jen velmi málo času jazyk zpracovávat, mnohem  
méně než při čtení psaného textu. Nemáte čas „vybavovat 
si“ konkrétní slovíčka či pravidla. Vše musí probíhat 
automaticky. Procvičování a opakování vět bez používání 
textové nápovědy je nezbytným základem pro vytvoření 
této schopnosti automatizace. 
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Co je paměť? 
 

 

 

Rozeznáváme různé typy paměti. Některé věci si člověk 
pamatuje jen tak dlouho, aby byl schopen splnit krátkodo-
bý úkol, například zopakovat několik slov či vět, a pak je 
zapomene. Mnoho lidí se při studiu jazyka učí jednotlivá 
slovíčka a věty nazpaměť. Pokud však tato slovíčka a věty 
dlouhodobě a opakovaně nepoužívají, rychle je zapome-
nou. Výzkumy dokazují, že budování dlouhodobé paměti 
vyžaduje čas. Nejlepším způsobem studia a rozvoje 
jazykových dovedností jsou proto krátká a častá cvičení 
prováděná opakovaně po dobu několika týdnů. Součástí 
těchto cvičení by také mělo být neustálé opakování starší 
látky. V tomto smyslu je paradoxně nejlepším způsobem, 
jak se učit rychle, postupovat pomalu, tedy hodně  
opakovat a vracet se k dříve probranému učivu. 

 

Proč je důležité nahrávání a  
přehrávání 
 

 
 

 

Jednou z velmi důležitých výhod multimediálního studia je 
možnost aktivně zapojovat více mozkových center 
současně. Jeden známý neurovědec to výstižně vyjádřil, 
když řekl, že neurony, které se současně zapojují, se 
propojují. Když probírané lekci již dobře rozumíte, měli 
byste si začít zkoušet jednotlivé věty říkat. Nahrávejte se 
přitom do mikrofonu. Pak porovnávejte záznam svého 
hlasu se vzorovou nahrávkou rodilého mluvčího. 
Porovnávejte rychlost, slovní a větný důraz i intonaci a 
výslovnost. Tento typ cvičení aktivuje fonologické mozko- 
vé centrum a pomůže vám struktury zautomatizovat a  
uložit do dlouhodobé paměti. Tomuto cílenému cvičení 
byste měli věnovat alespoň několik minut každého 
studijního sezení. 

 

Nebezpečí používání textové  
nápovědy 
 
 
 

 
 

 

Poslech a čtení probíhají v mozku zcela odlišně. Nejlepším 
způsobem, jak zvládnout poslech a mluvení, je nespoléhat 
se na text. Používání textu jako berličky rozvoji poslechu a 
mluvení brání, a právě tyto dovednosti je třeba rozvíjet 
nejdříve. Dokud při studiu konkrétní lekci plně 
neporozumíte a nedokážete zopakovat klíčové věty, 
textovou nápovědu pokud možno vůbec nepoužívejte. 
Z výzkumů vyplývá, že předčasné používání textové 
nápovědy zpomaluje rozvoj poslechových a vyjadřovacích 
schopností. Přitom se většina studentů mylně domnívá, že 
používání textu jim ve studiu pomáhá. Může to být 
pohodlné, ale není to efektivní. 
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Proč je důležité cvičit 
 

 
 

Výzkum mozku a dlouhodobé paměti dokazuje, že pro 
zvládnutí jakékoliv dovednosti je velmi důležitý proces 
opakování. Schopnost poslouchat a mluvit jsou  
dovednosti, nikoliv znalosti. Osvojení dovednosti vyžaduje 
efektivní procvičování, přičemž toto procvičování musí 
probíhat často a pravidelně. Pro rozvoj dovednosti 
poslechu a mluvení musíte být schopni jazyk dekódovat 
automaticky, bez přemýšlení a memorování. Váš mozek to 
zvládne, musíte ale cvičit, cvičit a zase cvičit. Hodně zdaru! 

 

Jak zkrátit dobu studia 
 

 
 

Z výzkumů vyplývá, že pravidelná a častá studijní sezení 
zkracují celkovou dobu potřebnou ke studiu. Učit se a 
opakovat si části předchozích lekcí několikrát týdně je 
mnohem efektivnější než studovat jednou či dvakrát týd- 
ně. Tři 45minutová studijní sezení jsou účinnější než  
jedno tříhodinové sezení. Příliš dlouhé studijní bloky jsou 
obvykle neúčinné a mnohdy dokonce kontraproduktivní. 

 

Efektivní studijní sezení 
 

 
 

Nejefektivnější studijní sezení jsou taková, ve kterých se 
střídají různé lekce a různé typy aktivit. Příliš mnoho času 
stráveného v jednom cvičení nebo lekci během jednoho 
studijního sezení studenta nudí a vede ke ztrátě 
soustředění. Je třeba udržet pozornost. Obecně platí, že 
během jednoho sezení by se mělo vystřídat několik 
různých aktivit a lekcí. V jedné lekci se soustřeďte na 
poslech s porozuměním, v jiné na procvičování mluve- 
ného projevu. Některé lekce je vhodné procházet denně  
až do úplného zvládnutí, tedy až celou lekci dokážete bez  
většího úsilí sumarizovat. Posilujete tak sebejistotu a 
zautomatizování. 
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Pokrok a opakování 
 

    
 

A jak je to s lekcí, kterou jste studovali před 3 týdny? Je již 
dokončená? 
 
Nikoliv, není dokončená. Měli byste se k ní vracet a být 
kdykoliv schopni použít její učivo. Učitel by vás měl  
vyzývat, abyste se ke starším lekcím často vraceli a i 
společná práce s ním by měla vycházet z předpokladu, že 
rozumíte a dokážete vyjádřit informace probírané v lek- 
cích třeba před dvěma týdny. Nejde o krok zpět, jde o krok 
vpřed, protože si tak budujete skutečnou dovednost! 
V tomto smyslu vám návrat umožní postupovat dopředu 
ještě rychleji! Při učení jazyka se nelze naučit jednu věc a 
pak přejít na další. Jde o to stavět na tom, co již znáte, to 
stále používat a nabalovat další, jako v rozšiřující se  
spirále. 

 

Pomalu znamená rychle 
 

 
 

Největší častou chybou studentů je, že se snaží každou  
lekci rychle dokončit. Tím se připravují o možnost 
vybudovat si potřebné základy a sebejistotu nezbytné pro 
zlepšování poslechu a mluvení. Pokud každou lekci pro- 
jdete několikrát v několika různých dnech, budete 
procvičovat mluvený projev a často se vracet ke starší 
látce, pokročíte po všech stránkách mnohem rychleji a 
zlepší se i výsledky vašich testů. V opačném případě rychle 
zapomenete, co jste se naučili. Starý způsob výuky je 
pomalý a neefektivní. Pamatujte: Cvičení dělá mistra. 

 

Rozumět je jen začátek 
 

 
 

Jakmile všemu v dané lekci rozumíte, začněte  
procvičovat vyslovování jednotlivých vět. Během  
každého sezení si nahrajte 10 vět a porovnávejte je  
se záznamem hlasu rodilého mluvčího. Tato intenzivní 
forma nácviku vám pomůže jazyk dobře ovládnout a  
plynně jím hovořit. Pokud tato cvičení provádět nebudete, 
budete hovořit pomalu a váhavě. Procvičujte prosím  
každou lekci tak dlouho, až budete umět pronášet věty 
rychle a s jistotou. 
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Procvičování je nudné 
 
 
 

 

 

Ano, opakovat stále totéž může být nudné. Ale jak se má 
člověk naučit novou dovednost, když ji nebude procvičo- 
vat? Vyžaduje to disciplínu a odhodlání. Pokud budete 
cvičit efektivně, budete schopni poslouchat a hovořit bez 
jakékoliv námahy, budete postupovat od jednoduché 
komunikace ke složitější. Zabere to čas. Ale čím více  
budete cvičit, tím dříve toho dosáhnete. 
 
K oživení procvičování používejte nově naučené jazykové 
koncepty k popisování vašeho vlastního života, práce a 
zájmů. Jazykové modely kurzů DynEd jsou velmi obecné. 
Pokud je zvládnete, umožní vám hovořit i o sobě – záro- 
veň si tak rozšíříte slovní zásobu. Efektivním způsobem  
pro rozšíření slovní zásoby jsou cvičení pro nácvik čtení a  
psaní, která doplňují oblasti a témata jednotlivých kurzů. 

 

Hovořím pomalu a váhavě 
 

 
 

Pokud v hodinách s učitelem mluvíte pomalu a váhavě, je  
to proto, že jste jazyk probíraný v jednotlivých lekcích  
ještě zcela neovládli. Vraťte se, opakujte a každý den 
jednotlivé věty aktivně poslouchejte a říkejte. Pak bude- 
te hovořit s větší jistotou. Pokud je váš mluvený projev 
dobrý, ale pomalý a přerývaný, zkuste to další týden  
znovu. Snažte se to zlepšit. Nevracíte se tím zpátky, je to 
způsob, jak jít vpřed. 

 

Pořadí čtyř dovedností 
 

 
 
Učení jazyka je nejefektivnější, když se začíná poslechem, 
pak se přejde k mluvení a dále se pokračuje čtením a 
psaním, přičemž pokaždé se přidává nová slovní zásoba. 
Tyto jednotlivé dovednosti se vzájemně posilují. 

 

Poslech Mluvení Čtení Psaní 
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Přizpůsobení obsahu vlastním 
potřebám a rozšiřování slovní zásoby 
 

 
 

Jazykové modely používané v jednotlivých kurzech jsou 
velmi obecné. Poskytují rámec pro komunikaci  
v anglickém jazyce, který je velmi silný a je třeba si jej 
osvojit. Jak se v kurzech postupně budete učit a ovládat 
jazykové principy, je důležité je aplikovat a rozšiřovat na  
své vlastní životní situace. Díky tomu se jazyk stane živým  
a pro vás mnohem zajímavějším. Toto by měl zajistit 
kontakt s učitelem. Hovořte i s jinými studenty. Takto se 
také naučíte nová slovíčka a užitečné výrazy, které rozšíří 
rámec představený v kurzech. Kurzy, kontakt s učitelem a 
váš život musí být v souladu. 

 

Jazykové modely 
 

 
 

 

Konceptuální struktura a gramatika anglického jazyka jsou 
jako kmen a větve stromu. Slovní zásoba a výrazy jsou  
jako listy. Pokud o větve pečujeme – tj. aktivně 
procvičujeme - má se slovní zásoba kde uchytit. Bez větví  
se listy rozfoukají a zapadnou, stejně jako soubor  
v počítači, který se bez řádné adresářové struktury těžko 
hledá. Jednotlivé prvky jazyka je třeba náležitě zakotvit,  
aby se snadno pamatovaly. 
 
 
 
 
Plné ovládnutí jazykových modelů prostřednictvím kurzů 
DynEd spolu s podporou učitele poskytnou oporu pro  
novou slovní zásobu a dlouhodobě zajistí mnohem  
rychlejší postup učení než tradiční přístupy. Učit se  
zpaměti výčet slovíček a idiomů je obecně neefektivní 
způsob výuky – ačkoliv právě toto je tradiční metoda, se 
kterou stále mnoho lidí počítá – a to je také jeden  
 důvodů, proč tak dlouho trvá naučit se cizí jazyk. 

 

Optimální vstupní úroveň 
 

 
 

Jakmile projdete rozřazovacím testem, budou vám 
přiřazeny konkrétní lekce tak, abyste mohli začít studovat 
na optimální jazykové úrovni, tedy aby studijní materiál  
pro vás nebyl ani příliš obtížný, ani příliš snadný. To, co již 
znáte, vám pomůže domyslet si, neboli zaplnit mezery 
v tom, co je pro vás nové. Měli byste se snažit uhodnout 
význam neznámých slov a gramatických vzorců bez  
použití textové nápovědy. Pokud to nezvládnete, byli jste 
zařazeni na příliš vysokou úroveň. I když se ale nacházíte  
na správné úrovni, měli byste si rovněž projít materiál 
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z nižších lekcí, abyste si potvrdili správné zařazení a  
posílili to, co již znáte. Pamatujte prosím, že vaším cílem  
je plné osvojení a automatizace látky, nikoliv pouhé 
porozumění. Rozumět nestačí. Použití v praxi vyžaduje 
zautomatizování. To platí pro většinu dovedností, a pro 
poslech a mluvený projev obzvlášť. Výsledkem bude  
získání sebejistoty v používání anglického jazyka. 
 

 

 

SHRNUTÍ STUDIJNÍCH DOPORUČENÍ 

Efektivní a časté procvičování je klíčem k osvojení jazyka. Krátká a častá studijní sezení jsou 

obecně efektivnější než dlouhá, občasná sezení, neboť únava a další faktory vedou ke ztrátě 

pozornosti. Časté studium snižuje celkový čas potřebný k posunu na vyšší jazykovou úroveň.    

V ideálním případě by se program měl používat denně v sezeních od 25 do 45 minut (celkem   

45 až 90 minut denně) a kombinovat s pravidelnými schůzkami s učitelem. Jde o obdobný 

model, jako když se učíte hrát na hudební nástroj: pravidelná setkání s učitelem, která se opírají 

o pravidelná každodenní cvičení.  

Velmi důležitá je plná koncentrace během celého studia. To předpokládá, že si studijní sezení 

pomyslně rozdělíte do více kratších časových úseků, obvykle po 4 až 6 minutách, a v rámci 

tohoto sezení obměňujete různé typy činností a různé lekce. Činnosti by se během jednoho 

studijního sezení měly střídat. Například během 40 - 50minutového sezení můžete studovat 

dílčí části několika lekcí, resp. kurzů. To znamená, že byste se například v jednom dni neměli 

věnovat 30 minut seznamování s lekcí a v druhém dni 30 minut opakovat. Celé sezení byste 

neměli věnovat jediné lekci, naopak, měli byste vystřídat dílčí části více lekcí.  

Mnoho studentů se mylně domnívá, že jakmile látce „rozumí“, mohou s konkrétním cvičením 

přestat. Ovšem teprve zde vlastní učení jazyka začíná. Efektivní jazykové studium je třeba 

vnímat jako proces získávání dovednosti a nikoliv jako pouhé „pochopení“ gramatických 

pravidel a významu slov. Jazykové dovednosti, jako poslech s porozuměním a mluvený projev, 

je třeba plně ovládnout prostřednictvím aktivního nácviku. Rozvoj schopnosti komunikovat a 

zautomatizování jazyka vyžaduje pravidelné cílené cvičení, které probíhá v cyklu seznámení, 

porozumění, procvičování a opakování – a to vše během delšího časového období. 

Učitelé by vám měli vysvětlit, jak procházet jednotlivé lekce a trvat na dodržování. Jednotlivým 

lekcím se nevěnujeme během jediného studijního sezení příliš dlouho. Naopak, každé téma 

procházíme v mnoha sezeních, a to následujícím způsobem.  Tento postup studia platí pro 

každý blok i výkladovou lekci: 
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1. Seznámení, kdy získáte přehled o konkrétní lekci a obecné povědomí o probírané látce 

bez použití textové nápovědy. 

2. Porozumění, kdy do větších podrobností pochopíte obsah lekce a získáte jistotu tím, že 

každou větu si dle potřeby necháte několikrát zopakovat. 

3. Jazyková analýza, kdy v případě potřeby můžete použít textovou nápovědu a 

zabudovaný slovník. V této fázi se zaměřujete na gramatiku, větnou strukturu a novou 

slovní zásobu. 

4. Jazyková cvičení, kdy vyslovujete jednotlivé věty či slova, nahráváte se a porovnáváte 

nahrávku s originálem. 

5. Opakování, kdy si znovu pravidelně opakujete jazykové formulace, které jste si předtím 

procvičovali. 

6. Občasné zopakování, kdy se čas od času k lekci vracíte, abyste si potvrdili, že daný 

studijní materiál plně ovládáte. 

Každou lekci je vhodnější procházet v průběhu několika kratších sezení rozvržených do několika 

dní, než se jí věnovat dlouho během jediného studijního sezení. (Úsilí a čas potřebné 

k dokončení konkrétní lekce závisí na úrovni, jazykovém zázemí a na tom, zda systém DynEd 

využíváte jako hlavní jazykový kurz nebo jako doplněk k dalšímu jazykovému vzdělávání.) 

 

Poznámka:  Pro zlepšení porozumění mluvenému jazyku byste zpočátku neměli používat textovou 

nápovědu. Pokud se zobrazuje textová nápověda, poslechový proces probíhá zcela odlišně.  Text 

byste si neměli zobrazovat, dokud si příslušné jazykové pasáže několikrát neposlechnete. Je-li pro 

vás příliš obtížné s konkrétním materiálem pracovat tímto způsobem, měli byste si totéž nejprve 

vyzkoušet u lehčího učiva nebo se vrátit k nižším lekcím. 
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JSOU VÝKLADOVÉ LEKCE. KTERÉ TO JSOU A JAK SE STUDUJÍ? 

(Výkladové lekce jsou ty, které prezentují nějaký příběh či téma. Nacházejí se vždy                 
v úvodní části bloku. Tvoří je sled několika vět následovaný kontrolní otázkou.)  
 
Např. v kurzu New Dynamic English jsou výkladové lekce tyto:  

 
1. Každou výkladovou lekci si nejprve poslechněte vcelku. Pomocí obrázků se snažte 

porozumět. Odpovídejte na kontrolní otázky. Nepoužívejte prosím textovou nápovědu , 

která brzdí rozvoj poslechu a mluvení. 

2. Poslouchejte a ne zcela jasné věty či slova si nechávejte několikrát zopakovat . Soustřeďte 

se na neznámou slovní zásobu a jazykové struktury. Nepoužívejte textovou nápovědu. 

3. Jakmile všemu více méně rozumíte, začněte jednotlivé věty vyslovovat. Nahrávejte se  a 

porovnávejte svou nahrávku  s originálem . Všímejte si důrazu, intonace a výslovnosti. 

Dlouhé věty trénujte po částech, pak je vyslovte vcelku. 

4. Až v této fázi si případně můžete ověřit, zda jste jednotlivé části věty slyšeli a říkali správně, 

a to prostřednictvím textové nápovědy. Každou lekci procvičujte tak dlouho, až budete 

umět pronášet věty rychle a s jistotou. 

 

Tlačítka, která je ve výkladových lekcích třeba používat co nejčastěji: 
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PROCENTO SPLNĚNÍ 

Procento splnění se zobrazuje ve Studijních záznamech (Student Records). Zobrazuje se rovněž 

formou grafického indikátoru , který se vám ukáže na obrazovce hlavního menu 

každého bloku, resp. části kurzu. Procento splnění ukazuje, jak efektivně zvládáte a procvičujete 

příslušnou lekci. Obecně platí, že v každé lekci byste měli dosáhnout Procenta splnění 

minimálně 85 %. K dosažení této hodnoty je třeba, abyste ji prošli několikrát, nechali si 

opakovat a nahrávali si jednotlivé věty, a postupovali tak od fáze porozumění až k plnému 

zautomatizování látky. Tyto kroky vedou k dlouhodobě úspěšnému učení. 

Cílem systému DynEd je pomoci vám dosáhnout plné schopnosti komunikovat anglicky. Z toho 

vycházejí také výpočty Procenta splnění. Procento splnění odráží provádění následujících 

studijních aktivit: opakovaný poslech vět, nahrávání vlastního hlasu, počty správně 

zodpovězených otázek, růst úrovně obtížnosti (Shuffler level), úspěšnost v Rozpoznání řeči a 

používání zabudovaného výkladového slovníku. 

 

 

INTELIGENTNÍ TUTOR 

Inteligentní tutor systému DynEd analyzuje údaje o studiu každého studujícího, včetně Procenta 

splnění, frekvence studia, výsledků testů a využívání studijních funkcí, jako je nahrávání 

vlastního hlasu, a poskytuje konkrétní doporučení jak zlepšit studijní návyky studujících. 

Identifikuje rovněž negativní studijní návyky, jako např. nadměrné používání textové nápovědy 

při rozvoji poslechových dovedností. Doporučujeme vám proto zpětnou vazbu Tutora 

pravidelně sledovat. 
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Další funkcí Inteligentního tutora je přidělování Studijního skóre každému studujícímu, tj. 

hodnocení jeho studia od „velmi špatné“ až po „výborné, v rozsahu od -12 do 12 bodů.  

 

Zde je příklad shrnutí Inteligentního tutora včetně Studijního skóre: 
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V každém studijním sezení se snažte splnit následující body: 
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OBSLUHA KURZŮ 

Kurzy systému DynEd jsou navrženy tak, aby se snadno obsluhovaly. Nicméně než se studiem 

začnete, je třeba se seznámit se základními funkcemi programu a s doporučeným postupem 

studia. Další informace získáte v Uživatelské příručce k DynEd. 

Ovládací panel systému DynEd  

 

Ovládací panel se ve všech lekcích nachází ve spodní části obrazovky a umožňuje vám: 

 Ukončit lekci 

 Přerušit program 

 Nahrávat a přehrávat vlastní hlas 

 Nechat si zopakovat jednotlivá slova a věty 

 Zobrazit textovou nápovědu a výkladový slovník 

Ovládacím panelem si určujete, jak rychle a co přesně chcete studovat. Před zahájením studia 

vám doporučujeme proklikat si jednotlivá tlačítka a seznámit se s jejich funkcemi. Jednotlivá 

tlačítka mají následující funkce: 

 Pokud si přejete poslechnout určitou pasáž znovu, použijte tlačítko Zopakovat. Takto si 

můžete každou větu či otázku poslechnout kolikrát chcete. 

    Tlačítkem Pauza/Přehrát můžete na chvíli přerušit přehrávání a nechat si tak více času 

např. na zodpovězení otázky. Pokud tlačítko Pauza/Přehrát bliká zeleně, program je pozastaven 

a další věta se nepřehrává. Chcete-li pokračovat, stiskněte toto tlačítko znovu. Kdykoliv kliknete 

na jakékoliv tlačítko Ovládacího panelu, tlačítko Pauza/Přehrát začne blikat a program se 

pozastaví, dokud toto tlačítko opět nestisknete. 

  Aktuální větu či slovo si případně můžete zobrazit kliknutím na tlačítko Textové nápovědy. 

Ta ovšem neslouží k zjištění významu, pouze např. k případnému pozdějšímu ověření pravopisu. 

Textovou nápovědu používejte jedině v případě, že jste si větu, resp. slovo, již několikrát 

poslechli, zkusili nahrát a srovnali s originálem. Pokud ve zobrazeném textu kliknete na 

zvýrazněné slovo, zobrazí se vám Výkladový slovník. 

Pomocí tlačítka Nahrávání hlasu si nahrajete vlastní promluvu. Prvním stisknutím 

zahájíte nahrávání, druhým stisknutím nahrávání ukončíte. Poté zvolte tlačítko pro Přehrání 

záznamu vlastního hlasu a poslechněte si svou nahrávku. Nakonec byste měli porovnat svou 

promluvu s originálem pomocí tlačítka Zopakovat. 
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   Tlačítkem Exit lekci kdykoliv ukončíte. Můžete si pak zvolit jinou lekci nebo program zcela 

ukončit. 

   Tlačítko Zpět vám umožní vrátit se v programu vždy o jeden krok zpět, tedy například 

poslechnout si předchozí větu. Používání této funkce ovšem nedoporučujeme, protože aktivuje 

textovou nápovědu. 

  Tlačítkem Vpřed se v lekci posunete o krok dopředu. Dopředu se nelze posouvat v otázkách 

prověřujících porozumění a ve cvičeních. Program zůstává do zodpovězení otázky v režimu 

pauzy. Používání této funkce ovšem nedoporučujeme, protože zasahuje do správné 

posloupnosti učiva a také aktivuje textovou nápovědu.    

   Pokud máte odpovědět nebo mluvit, Časomíra vám odpočítává čas. 

 

Rozbalovací menu 

Rozbalovací menu systému DynEd jsou umístěna v horní části obrazovky. Jde o volby 

Soubor/File, Možnosti/Options, Rozpoznávání řeči/Speech Recognition a Nápověda/Help. 

Nabídka Soubor/File vám umožní přejít z jednoho kurzu do druhého. 

Prostřednictvím menu Možnosti/Options můžete: 

 prohlížet své studijní záznamy 

 zobrazit si výkladový slovník 

 upravit hlasitost svého počítače 

 prodloužit či zkrátit prodlevu mezi větami 

Studijní záznamy/Student Records 

Studijní záznamy zobrazují dobu studia jednotlivých lekcí, počet studijních sezení, Procento 

splnění, výsledky kvízů a testů a hodnoty obtížnosti (Shuffler Level). Učitelé si mohou zobrazit 

vaše studijní záznamy prostřednictvím aplikace Records Manager. 

Výkladový slovník/Glossary 

Touto volbou se dostanete do abecedně řazeného slovníčku, který se vztahuje k danému kurzu. 

Do slovníčku se prokliknete také přes zvýrazněný text, kdykoliv se v některé z lekcí objeví. 
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Nastavení/úrovně/Settings/Levels 

Tato volba vám umožňuje nastavit a zobrazit následující hodnoty: 

Mikrofon/Microphone a Audio kurzu/Course Audio: Toto nastavení vám umožňuje ovládat 

hlasitost zvukového výstupu a rovněž hlasitost nahrávky při použití funkce Nahrávání hlasu. 

Časová prodleva/Pause: V kurzech se používá běžná hovorová řeč pronášená standardním 

tempem. Můžete si však nastavit délku časové prodlevy mezi jednotlivými větami. Delší 

prodleva vám dává více prostoru pro zpracování právě slyšeného a v případě potřeby také pro 

vyvolání podpůrných nástrojů (zopakování, zobrazení textové nápovědy). 

Rozpoznávání řeči/Speech Recognition 

Prostřednictvím menu Speech Recognition v horní části obrazovky tuto funkci zapnete/vypnete 

a dále nastavíte stupeň obtížnosti. Podrobné instrukce jsou rovněž uvedeny ve studijních 

příručkách. 

Nápověda/Help 

Pro nápovědu a dokumentaci zvolte rozbalovací menu Nápověda/Help v horní části obrazovky. 

 

Změna kurzů a bloků 

Přejděte do nabídky Soubor/File v horní části 

obrazovky a klikněte na možnost Změnit 

kurz/Change Course. Zde můžete přepínat 

mezi jednotlivými kurzy, aniž byste ukončili 

program. U některých kurzů, jako např. New 

Dynamic English nebo Let’s Go takto můžete 

přepínat rovněž mezi moduly a částmi, a to 

pomocí volby Změnit blok/část/Change 

Module/Unit. 


