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Musím vycestovať do zahraničia, ak sa chcem naučiť cudzí jazyk? 

 

Vždy, keď sa s ľuďmi rozprávam o tom, ako sa najľahšie naučiť nejaký cudzí jazyk, 

tak najčastejšia odpoveď, ktorá prichádza od nich je: „Ah, to treba hlavne vycestovať do 

zahraničia a tam sa ten jazyk naučíme najlepšie.“ Je to predstava, ktorá, samozrejme, dáva 

zmysel, je logická, ale nie je úplne správna.  

Totižto, samozrejme, že v zahraničí sa dá učiť dobre jazyky, keď má človek všade 

ten jazyk okolo seba, má kopec prostriedkov. Ale v podstate my máme také šťastie dnes, 

že vďaka internetu si také prostredie vieme bez problémov nasimulovať doma 

a nemusíme absolútne nikam odísť. Pretože vďaka internetu môžeme mať aj nahrávky 

v cudzom jazyku, aj čítať texty, aj sa rozprávať s ľuďmi z pohodlia svojej obývačky. 

Nemusíme absolútne nič pre to urobiť, nemusíme nikam ísť. A to je tá najväčšia výhoda, 

ktorú máme v dnešnej dobe, a práve preto už dnes učenie sa jazyka sám doma bez 

vycestovanie je absolútne možné. A tisíce, milióny ľudí, ktorí to robia, sú toho dôkazom. 

Ja osobne sa tiež učím všetky jazyky tak, že sa ich učím tu doma na Slovensku, 

a cestujem vlastne až potom, keď už ten jazyk ovládam na trošku vyššej úrovni. Pretože 

si myslím, že to je omnoho efektívnejšie, keď idete do tej krajiny a už rozumiete, čo okolo 

vás ľudia hovoria, čo sa kde píše, čo čo znamená, ako keď tam idete úplne na začiatku 

a všetko je pre vás nové.  

Totižto náš mozog dokáže spracovať len to, čomu rozumie. To znamená, že keď vás 

niekto posadí do prostredia, kde ničomu nerozumiete, tak je to príliš veľa informácií, 

ktoré prichádzajú zo všetkých strán, a vlastne ten váš mozog si s tým až tak neporadí. 

Takže aj ľudia, ktorí trebárs vycestujú do zahraničia, tak sa učia omnoho pomalšie, pokiaľ 

to nerobia nejako systematicky a nesnažia sa naozaj učiť, majú nejakú knižku alebo nejak 

pravidelne tomu venujú čas. Len tým, že sú v zahraničí a vidia to všade okolo seba, to im 

až tak v skutočnosti nepomôže.  

Takže veľakrát je to tiež trošku taká výhovorka pre ľudí, že si povedia: „Ah, ja 

nemôžem vycestovať, takže sa nebudem učiť.“ Ale verte mi, že práve dnes s internetom 

sa to bez problémov dá, takže pokiaľ aj vy chcete sa naučiť nejaký jazyk, tak nemusíte 

nikam chodiť, len si zistite, aké možnosti máme, ako si tie metódy môžeme trošku 

vyskladať, aby sme si vytvorili to prostredie aj doma. A potom už si to vyžaduje, 

samozrejme, len ten pravidelný prístup alebo pravidelný kontakt s tým jazykom, aby sme 

sa ho postupne učili.   

 

 

Jazykový mentoring, 26. 7. 2018, minutáž: 02:22 min. 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=xSGKQXUOtTQ)  
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