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ANGLIČTINA S
NOHAMA NA STOLE
Kompletní návod, jak se naučíš cizí
jazyk díky seriálům

Zdravím!
Jmenuji se Lýdia Machová, jsem
profesionální tlumočnice a jazyková
mentorka a mým posláním je pomáhat
lidem učit se jazyky svépomocí.
Sama se učím nový jazyk více-méně
každé 2 roky a v současnosti se
plynule domluvím 7 cizími jazyky:
angličtinou, němčinou, španělštinou,
polštinou, francouzštinou, ruštinou
a esperantem.
Jsem pevně přesvědčená, že jazyky se
dokáže naučit úplně každý, bez ohledu
na talent nebo možnosti vycestovat do
zahraničí – například i díky seriálům!
V tomto ebooku vám nabízím
kompletní návod na to, jak se i pro vás
mohou stát seriály cenným zdrojem
učení se jazyků. Příjemné čtení
(a sledování) přeju. :)

Lýdia Machová
jazyková mentorka
www.jazykovymentoring.sk

Angličtina s nohama na stole

Můžu s čistým svědomím prohlásit, že jednou z mých nejoblíbenějších
metod na učení se jazyků jsou právě seriály v cizích jazycích. Miluji
ten pocit, když jsem jak na jehlách, co se bude dít dál, jak postavy
vyřeší svoje neshody a zbožňuji originální zápletky a napětí, které se
stupňuje z epizody na epizodu. A to nejlepší je, že při tom většinou úplně
zapomenu na to, že sleduji seriál v cizím jazyce, který ještě neovládám
úplně plynule, a zapomenu se stresovat tím, že nerozumím všemu.
Podívejme se tedy detailněji na to, proč jsou seriály tak super, jak je
můžeme využít naplno na učení se jazyka, a prozradím i pár tipů na
moje nejoblíbenější.

Proč jsou seriály při učení se jazyků tak užitečné?
Protože splňují všechny čtyři hlavní zásady, které jsou základem učení
se cizího jazyka:
1. Sledování seriálů je nekonečná
zábava. Stačí si jen najít tu správnou
nahrávku pro sebe a už to jde. A ještě
větší zábava je zapojit i rodinu nebo
kámoše :)
2. Seriály nám poskytují obrovské
množství kontaktu s jazykem.
Každý z nás se už někdy na nějaký
seriál chytil a měl nutkání sledovat
díl za dílem na úkor spánku, práce,
všeho. A tak strávil hodiny a hodiny
v úzkém kontaktu s jazykem.
3.

Sledování seriálů je zároveň velmi efektivní metoda, protože
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zlepšuje porozumění, slovní zásobu a nepřímo i mluvení (uvidíte to
sami na sobě, když začnete sledovat pravidelně a moc).
4. Je velmi jednoduché najít si ve sledování seriálů systém na učení.
Jestliže mají díly obyčejně 20-50 minut, můžete si říct, že se každý den
podíváte na jeden díl a 15-20 minut strávíte například přepisováním
nově načerpané slovní zásoby do sešitu speciální metodou Goldlist.

Na jaké úrovni je vhodné začít sledovat seriály?
Toto je na seriálech to nejlepší: na kterékoli! Samozřejmě, že jako
úplný začátečník nebudete ještě téměř ničemu rozumět, ale už se
seznamujete s tím, jak daný jazyk zní, a díky seriálům si ho dokážete
„naposlouchat“. Výrazně vám to pomůže v pozdějších fázích učení se.
Od úrovně B1 by už seriály měly být úplně samozřejmou součástí
výuky jazyka. Vřele to doporučuji každému jako doplňkovou metodu
při jakémkoli kurzu nebo způsobu učení se jazyka.

S titulky nebo bez? Aneb Největší chyba, jaké se dopouští
většina lidí
Při otázce titulků platí jedno zlaté pravidlo: české titulky vám vůbec
neposlouží.
Je to největší chyba, jaké se dopouští většina z nás: pustíme si seriál
nebo film jen jednou, čteme při tom české titulky a myslíme si, jak moc
angličtiny nebo němčiny se při tom učíme. Takové sledování seriálů
přitom našemu učení se jazyka téměř vůbec nepomáhá.

© Jazykový mentoring s.r.o.

4

Angličtina s nohama na stole

Víte proč? Protože náš mozek se zaměřuje na vnímání toho, co mu
připadá jednodušší, v tomto případě čtení titulků v jazyce, který dobře
známe. Pro mozek je extrémně náročné soustředit se současně na dva
jazyky (proto je simultánní tlumočení v kabině tak náročné a nemůže ho
dělat jen tak někdo bez tlumočnického vzdělání), a proto si mozek zvolí
jednodušší cestu a vnímá jen české titulky. Z toho, co poví postavy,
vnímá jen malou část a v konečném důsledku se čas, který věnujeme
sledování seriálu, vůbec neoplatí, protože si zapamatujeme možná jen
jedno-dvě slovíčka z nějaké scény.
Já proto vždy doporučuju jednu z následujících možností, jak sledovat
seriály:

1.

Čtu a poslouchám

Sledujte seriál s titulky v daném cizím jazyku, to znamená americký seriál
s anglickými titulky, španělský se španělskými apod. Budete zároveň
číst a poslouchat, což je fantastický způsob učení se jazyků, protože
vnímáme najednou dvěma smysly. Ucítíte menší stres, protože i když
něčemu nerozumíte v mluveném projevu, pomůže vám napsaný text
v titulcích. Taktéž si budete lépe pamatovat nové výrazy, protože jste je
už viděli napsané.
© Jazykový mentoring s.r.o.
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Ale pozor, takový způsob je možný jen u seriálů, které jsou originál
natočené v tom jazyku, to znamená ne v dabovaných seriálech.
Můžete se tak podívat na španělský seriál se španělskými titulky, ale ne
na americký seriál nadabovaný španělsky se španělskými titulky. Proč?
Protože dabing obyčejně dělá nějaké dabingové studio a titulky dělá
někdo úplně jiný. Dva překladatelé nikdy nepřeloží jeden text stejně,
a tak uvidíte, že titulky i dabing sice jsou o tom stejném, ale vyjadřují to
různými výrazy, větami i slovy. Pokud sledujete dabovaný seriál (které
jsou podle mě stejně vhodné na učení se jazyků jako originály), tak
zvolte jednu z možností níže.

2.

Titulky + bez titulků

Řekli jsme si, že české titulky nám v učení se jazyka nepomohou, ale to
platí jen tehdy, když danou epizodu budeme sledovat jen jednou. Pokud
jste v jazyce úplný začátečník, je vhodné se na epizodu podívat nejdříve
s českými titulky a potom bez titulků. Při druhém sledování se budete
naplno zaměřovat na to, co se říká a budete se snažit to rozšifrovat.
Pokud jste danou část seriálu viděli předtím s titulky, nebudete se cítit
ztracení a můžete se bez stresu zaměřovat na to, co posloucháte.
Klidně si mezi oběma sledováními dejte jeden den přestávku, aby vás
to víc bavilo.

3.

Bez titulků + čtu a poslouchám

Nejdřív si část pusťte bez titulků a snažte se nepanikařit, že ničemu
nerozumíte. Je to normální a na začátku aktivního učení se jazyka má
každý tento pocit (bez ohledu na to, jak dlouho jste se už jazyk učili).
Vzápětí (nebo i o den později) se podívejte na tu samou část seriálu,
ale už i s titulky v cizím jazyce. Budete mít větší prostor pro všímání
si zajímavých výrazů, které jste zachytili předtím, respektive budete
mít možnost porozumět tomu, co vám z poslouchání ušlo. Je to ideální
způsob, jak zkombinovat sledování seriálů s aktivním vyhledáváním
nové slovní zásoby (o tom už brzy).
© Jazykový mentoring s.r.o.
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4.

Bez titulků

Tento způsob se vám může zdát odvážný, nebo se možná necítíte na
takové úrovni, abyste sledovali seriál anglicky či francouzsky bez titulků
a měli z toho i nějaký zážitek. Ale věřte mi, toto je v 95 % případů,
které znám, úplně neopodstatněná obava. Ano, sledování seriálu
bez titulků bude ze začátku dost těžké a budete mít pocit, že skoro
ničemu nerozumíte. Ano, budete mít možná chuť to vzdát s tím, že „já
ještě nejsem na této úrovni“. Ale nedělejte to!
Jeden z nejkrásnějších okamžiků, jaké jsem zažila ve svém učení se
jazyků, byl při francouzštině. Učila jsem se ji už nějakých 5 měsíců jako
samouk (z knížky pro samouky, bez učitele a bez kontaktu s Francouzi)
a řekla jsem si, že jdu sledovat seriál ve francouzštině. Náhodou jsem
našla na internetu stránku, kde byly všechny díly seriálu Sex ve městě
s francouzským dabingem. Říkala jsem si, že to nemusí být špatná
volba, protože v seriále se používá jednoduchá slovní zásoba
o každodenním životě ve velkoměstě, řeší se tam hlavně vztahy
mezi lidmi (no dobře, hlavně vztahy mezi muži a ženami) a celý seriál
je v podstatě jen o dialozích. Kdysi dávno předtím jsem viděla většinu
tohoto seriálu v angličtině, takže jsem měla představu, co se tam asi
bude dít.
Řekla jsem si, že se podívám na jednu epizodu denně. Nadšená jsem
začala sledovat hned v ten den, pustila jsem si celý první díl, a … přišlo
velké zklamání. Byla jsem zhrozená a znechucená z toho, jak málo
rozumím. Dovolím si tvrdit, že to bylo možná 5-10 % ze všeho, co
říkali. Věděla jsem, že se dvě postavy pro něco hádaly, ale netušila jsem,
co bylo důvodem. Viděla jsem, že Samantha řekla něco nevhodné, ale
nerozuměla jsem, co. Cože?? Po 5 měsících učení se? Jak je to možné?:(
(Ale plán sledování už byl nastavený a řekla jsem si, že tomu zkusím dát
aspoň měsíc.
© Jazykový mentoring s.r.o.
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A to, co se událo během pár týdnů,
byl opravdu zázrak. Na nějaké
třetí-čtvrté sérii seriálu jsem si
uvědomila, že ten seriál vnímám
úplně přirozeně a téměř jako
ve slovenštině! Přistihla jsem se
při tom, že sledování seriálu už
nevnímám jako aktivitu na učení
se jazyka, ale jako oddychovou
činnost, na kterou se těším celý
den. S chutí jsem se smála vtípkům
postav a přesně jsem věděla, o čem
se baví a proč. Sem-tam se stalo,
že jsem byla při nějakém dialogu
mimo, ale to bylo spíše zřídka,
a nebyly to dialogy, pro které bych
nechápala, co se děje.
Byl to pro mě přelomový bod, v kterém jsem zjistila, že jak dělám něco
v cizím jazyce, co mě baví (1), dělám toho hodně a často (2), je
to efektivní metoda (3) a vytvořím si v tom systém (4), postupně
(a mnohem rychleji, než bych čekala!) se dopracuji k tomu, že je ten
jazyk pro mě srozumitelný, a já si vychutnávám dělání činností v jazyce
(sledování seriálu, čtení knih, poslouchání nahrávek a podcastů),
a neberu je vůbec jako učení se.
Možností, jak se vrhnout na sledování seriálů s titulky/bez titulků, je
hodně, a je na vás, jak si to nakombinujete. Klidně můžete pár dílů
sledovat prvním způsobem, a potom pár čtvrtým. Nebo jeden tak
a druhý tak. Nemůžete tu nic pokazit. Hlavně, aby vás to bavilo
a abyste při tom vydrželi až do konce seriálu (protože na naučení se
© Jazykový mentoring s.r.o.
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jazyka potřebujeme mít hodně naposloucháno, načteno a namluveno.)
V každém případě, je lepší se podívat na část vícekrát bez titulků/s titulky
v cizím jazyce, než jednou s českými titulky.

Nerozumíte? Nechte si našeptat od Wikipedie!
Jestli
máte
problém,
že
nerozumíte, co se vlastně
v daném seriálu děje, tak pro
vás mám super tip: Pomozte si
Wikipedií, bezplatnou online
encyklopedií. Vypadá to nějak
takto:
Předtím, než se podíváte na
danou epizodu, si na Wikipedii
přečtete, co se v konkrétní části bude dít. Najdete to velmi snadno,
stačí do Googlu napsat „list of ______ episodes“, a místo __________ dopíšete
jméno seriálu v angličtině. Např. „list of desperate housewives episodes“,
čímž najdete popisy jednotlivých částí Zoufalých manželek. Na Wikipedii
je zpracované snad úplně všechno, takže si pročtěte podrobný popis
každé z nich.
Tip: Pokud nevíte název svého seriálu v angličtině, zjistíte ho opět
díky Googlu. Napište tam ten svůj název v jazyce, který poznáte,
a k tomu slovo „TV series“, např. „Gotowe na wszystko TV series“.
Vsadím se, že na prvních 5 stránkách, které vám vyhodí, bude nápis
toho vašeho seriálu v angličtině. Malý testík: jaký seriál jsem právě
napsala v polském překladu?:)
Ten popis bude vypadat například takto (toto je jen velmi krátký úryvek
z popisu 6. dílu 3. série):

© Jazykový mentoring s.r.o.
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Carlos and Gabrielle are meeting with their respective lawyers separating
their assets when Carlos says he is tired of squabbling over property and
tells his lawyer Gabrielle can have whatever she wants. Gabrielle‘s lawyer,
Mr. Katzburg, is happy, but Gabrielle knows that Carlos never gives up, so
he‘s up to something. She is suspicious when Carlos comes home with a
stack of papers and locks them in a drawer. While he is in the shower,
Gabrielle sneaks into the bathroom, takes the key to the drawer out of his
pant pocket, opens the drawer, and finds out that they are business papers.
Carlos is getting a new job, and he‘s being paid $ 2 million.
Jestli teď namítáte, že ale já tomu anglicky nerozumím, tak pro vás mám
další fintu – přeložte si to Google Translatorem (translate.google.
com)! Vyplivne vám sice velmi kostrbatý, a místy až směšný překlad, ale
uvažte sami, jestli se z toho dá pochopit, o čem tento díl bude:
Carlos a Gabrielle se setkávají se svými příslušnými právníky, kteří oddělují
svůj majetek, když Carlos říká, že je unavený tím, že se hádají o majetek a
řekne, že jeho právník Gabrielle může mít co chce. Gabrielův advokát, pan
Katzburg, je šťastný, ale Gabrielle ví, že se Carlos nikdy nevzdává, takže je
na tom něco. Je podezíravá, když se Carlos vrátí domů se stoh papírů a
zamyká je v zásuvce. Zatímco je ve sprše, Gabrielle se vklouzne do koupelny,
vezme klíč z zásuvky do zásuvky, otevře zásuvku a zjistí, že jde o obchodní
doklady. Carlos získá novou práci a zaplatí mu 2 miliony dolarů.
A hned rozumíme, o čem se bavili manželé u právníků, i proč se Gabrielle
nazlobila! V právnických výrazech jste se v seriále možná ztratili, ale díky
Wikipédii chápeme, o čem bude konflikt mezi manželi a hned se nám
bude sledovat a rozumět snadněji. (Místy je ten překlad trochu od věci,
např. fráze „řekne, že jeho právník Gabrielle může mít co chce“ je ve
skutečnosti „řekne svému právníkovi, že Gabrielle může mít, co chce“,
ale berte to jen jako hrubý přehled o ději.)
© Jazykový mentoring s.r.o.
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Díky takovým informacím budete seriál sledovat s úplně jinou
schopností porozumět mu. Nebudete tápat v ději, ale budete se
zaměřovat víc na jazyk, který tam posloucháte. A k tomu pracujete
i s textem, v kterém se opakují nejdůležitější slovíčka! Jak jednoduché,
že? Postupně můžete experimentovat a zjišťovat, jestli se
už na další díl umíte podívat bez předchozího čtení na Wikipedii.
Anebo si o ději můžete přečíst dodatečně, až po sledování seriálu,
abyste si doplnili mezery. Anebo co to zkombinovat, podívat se na díl
nejdřív bez titulků, potom si o něm přečíst a podívat se na něj ještě
jednou? Možností máte opravdu hodně, můžete je libovolně kombinovat,
aby vás to stále bavilo, a připomeňme si, že tu nic nemůžete pokazit.
Jen směle do toho!

A co když stále většině toho, co se říká, nerozumím?
Jen žádnou paniku! Zkuste se na to podívat takto: Nesledujete seriál
proto, abyste všemu rozuměli, ale proto, abyste se v jazyce postupně
zlepšili. Víte, že jestli chcete někdy dobře rozumět angličtině, musíte
předtím mít naposlouchané hodiny a hodiny videí a seriálů v angličtině.
Jiná cesta není! A přesně to děláte teď: posloucháte hodně angličtiny,
abyste nasbírali to množství hodin. No stress :) (Při seriálech se přece
učíme s nohama vyloženýma na stole, že jo?)
Když se nastavíte takto, budete ze seriálů postupně rozumět víc
a víc. Věřte mi, mám to na sobě odzkoušené v 7 jazycích, a taktéž na
několika stovkách Slováků a Čechů, kteří si prošli mými kurzy a dnes
se učí jazyky v maximální pohodičce. Dejte tomu čas a nestresujte se
tím, že ze začátku moc nerozumíte. Místo toho se těšte z toho, že jste
naopak sem-tam něco zachytili!

© Jazykový mentoring s.r.o.
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Postupně toho bude stále víc.
Někteří mluví o hladině alfa, někteří o stavu relaxace, já tomu říkám
vychutnávání si učení se jazyka. Jsem přesvědčená, že je to nejlepší
a nejefektivnější způsob, jak v učení se jazyka uspět.

Nemám si vypisovat slovíčka, aby se to počítalo za učení se?
Není to vůbec nevyhnutelné, ale určitě to nebude na škodu. Ze
školy jsme naučení, že „učení se“ něčeho musí být spojené s knihami
a sešity, a těžko se nám věří, že se něco učíme, když něco sledujeme
„jen tak“. Ale právě v tom je kouzlo učení se jazyka ve stylu polyglotů –
učení má být v první řadě zábavou!
Jestli se vám však při pomyšlení na vypisování zajímavých výrazů
ze sledovaných seriálů nekřiví nos, tak to určitě dělejte. Je to velmi
efektivní způsob, jak nabrat slovní zásobu do dlouhodobé paměti.
Nezapomeňte, že je třeba si vybrat jen takové výrazy, které si vy
chcete zapamatovat. Ne každý jeden, který zazněl v dané epizodě,
a nepoznali jste ho. Jen takové výrazy, které vás něčím zaujaly, si potom
opravdu zapamatujete.

© Jazykový mentoring s.r.o.
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Tip: Pokud si chcete nové výrazy vypisovat opravdu zajímavou
metodou, při které je to opět o pohodce, o pěkném vypisování si
do pěkného sešitu, a o systematickém čtení si (ne biflování!) těchto
výrazů, tak vás určitě zaujme metoda Zlatého seznamu – metoda
Goldlist. Jejím autorem je polyglot David James. Jestli jste o ní nikdy
neslyšeli, podívejte se na moje bezplatná videa o tom, jak funguje,
na stránce http://jazykovymentoring.sk/3-tipy.
A nebuďte na sebe příliš přísní. Jakmile se i rozhodnete, že si budete
ze seriálů psát zajímavé výrazy, určitě si dopřejte nějaké to sledování
epizody bez sledování slovní zásoby. Jen tak pro radost. Osobně vám
doporučuji zkombinovat to tak, abyste si někdy i něco zapsali, ale aby
to sledování seriálů bylo nadále v první řadě zábavou, a až potom
užitečným prostředkem na učení se jazyka. Například si můžete
určit, že z každé epizody si zapíšete 5 zajímavých výrazů. A když jich
nasbíráte 5, potom už jen sledujete čistě pro zábavu. Budete ze sebe
mít skvělý pocit, vaše slovní zásoba bude pomalu, ale jistě narůstat,
a vy se budete při učení se jazyka bavit a oddychovat.
I tady platí: udělejte to tak, jak to vyhovuje vám. Nemůžete nic pokazit.
Neexistuje nejlepší způsob, jak si to nastavit – ten nejlepší způsob je
totiž ten, který nejvíc baví právě vás!
Já osobně si ze seriálů většinou nevypisuju výrazy do Goldlistu, čerpám
slovní zásobu hlavně z písemních materiálů (články, knihy, blogy), ale
znám množství lidí, kteří pracují na slovní zásobě se seriály a nemohou
si to vynachválit.

© Jazykový mentoring s.r.o.
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Tip: A teď přijde ta nejlepší pecka: Víte, že množství celých seriálů
a filmů má na internetu volně přístupný kompletní scénář?
Podívejte se například na scénář Přátel, Nezvěstných, South Parku,
Californication. Pro filmy (a pár seriálů) je to stránka www.imsdb.
com (pozor, abyste neklikali na reklamu, je třeba kliknout na úplně
spodní malý odkaz s textem „Read _______ script“, přičemž místo
______ je název daného dílu), pro seriály je vhodná stránka www.
simplyscripts.com, ale jsou tam jen starší seriály a mnohé nemají
všechny díly. Ale vždy se dá aj vygooglit – stačí napsat název seriálu
a TV script k tomu. Angličtináři v tomto mají obrovskou výhodu před
jinými jazyky, ale i v jiných jazycích se dá najít (např. tady je seznam
filmů ve francouzštině, které jsou na imsdb.com.)

© Jazykový mentoring s.r.o.
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A jak se dá s takovým scénářem pracovat? Je to jednoduché: Sledujete
seriál s papírem a perem v ruce. Když zazní výraz, který vás zaujal,
zapíšete si dvě-tři po sobě jdoucí slova, která jste zachytili
a zhruba minutu, ve které to bylo. Nemusíte seriál ani zastavovat,
pokud jste si těmi 2-3 slovy jistí. Po sledování seriálu sundáte nohy
ze stolu  a ve scénáři si vyhledáte daná slova. A bum! Do sešitu
nebo aplikace, s kterou se učíte slovíčka, si můžete poznačit
celý výraz, nejlépe větu. Vsadím se s vámi, o co chcete, že vždy,
když si budete tuto frázi opakovat, přesně si vybavíte scénu, ve které
ji řekla konkrétní postava. Budete to mít naživo před očima. A vy se
ji vlastně už ani nebudete muset učit, protože jste si ji dlouhodobě
zapamatovali v momentě vypsaní do sešitu. Potom si ji budete už
jen připomínat. Krásné učení se jazyka, že?

Proč ne filmy?
Jasně, že všechno toto můžete dělat i s filmy, pokud je upřednostňujete,
není v tom žádný problém. Ale já vám doporučuji sledovat spíš seriály
než filmy, a to z vícero důvodů:
Seriály jsou kratší a tak je snáze vtěsnáte do svého každodenního
programu.
✓ Mají hodně dílů. Nemusím každý den přemýšlet, na jaký film se
podívám, ale nové části seriálu mám vždy po ruce.
✓ Opakují se. Další díly navazují na předcházející a postavy mluví o tom,
co se dělo předtím. Díky tomu znovu a znovu uslyšíte tu samou slovní
zásobu a po pár dílech se dostanete do obrazu.
✓ Nevím, jak vám, ale mně se zdá, že seriály jsou srozumitelněji
namluvené než filmy. V amerických filmech mám i já, profesionální
tlumočnice s vystudovanou angličtinou, někdy problém porozumět
všemu. Filmy bývají často víc akční a zvuky v nich tak nějak tlumené.
Znalci filmografie by na to určitě měli odbornější vysvětlení – já vám
✓

© Jazykový mentoring s.r.o.
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říkám jen to, co vnímám jako svou zkušenost ze sledování velkého
množství filmů a ještě víc seriálů.

No dobře, ale kde mám ty seriály najít?

A přecházíme k tomu nejkrásnějšímu na dnešní době internetu: na
internetu najdete už všechno! Dnes už nemusíte nic kupovat ani
stahovat, existuje množství stránek, na kterých se můžete na seriál
podívat online zadarmo. Jejich stručný přehled pro různé jazyky nabízím
níže. Přikládám i tipy na konkrétní seriály, které jsem sledovala buď já
sama, anebo si je velmi pochvalovali účastníci mých online kurzů.

Angličtina
Ororo.tv – skvělá stránka na učení se jazyků přes seriály. Je nutné se na ní
zdarma zaregistrovat a potom můžete sledovat hodinu denně zadarmo.
Pokud chcete sledovat delší dobu, dá se tam zaplatit předplatné.
K seriálům jsou tam titulky ve vícero jazycích a má skvělou vychytávku,
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že když nerozumíte nějakému slovu, můžete si seriál stopnout, přejet
myškou na to slovo a ukáže vám překlad anebo výklad ze slovníku.
Šikovné, že?

Němčina
zdf.de (po kliknutí na odkaz se dostanete přímo do části, kde si vybíráte
mezi německými seriály a filmy).

Francouzština
france.tv – Kvůli geografické poloze není možné sledovat všechny
seriály, ale i tak vám tato stránka nabízí velké množství relací a dokonce
i dokumentárních filmů, které rovněž nabízí možnost zapnout si
francouzské titulky.
mycanal.fr/series/ – Zajímavá stránka s množstvím seriálů, ale pokud
používáte v prohlížeči rozšíření Adblock, budete si ho muset pro tuto
stránku vypnout, abyste si mohli seriál přehrát. Možná vám nepůjde
přehrát úplně každý seriál, ale nevzdávejte to, musíte jen trochu
pohledat.

Španělština
RTVE.es – Velmi doporučuji stránku španělské veřejnoprávní televize
RTVE, na které najdete kromě live streamu všech TV stanic i úžasný
archiv filmů, dokumentů a seriálů dostupných online a zdarma.
U nových seriálů si můžete navolit i španělské titulky.
Těm, co mají rádi historii, doporučuji např. seriály:
Isabel a Carlos – velmi záživně zpracované životní příběhy španělských
králů.
Celia – Ale najdete tu například i známý seriál pro děti Celia, který svého
času vysílala i STV.

© Jazykový mentoring s.r.o.
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Malviviendo – seriál o skupině kamarádů, kteří bydlí na jednom sídlišti;
příběh se točí kolem jejich osobností, úvod každé části je parodie na
jiný seriál (Přátelé, Dexter atd.).
Apples – seriál na YouTube, který je o dvou ženách ve vztahu a o jejich
životě, problémech, radostech a starostech.

Ruština
Кухня – moje srdcovka! Geniální komediální seriál z prostředí moskevské
restaurace. Výborně zpracovaný a s opravdu kvalitním obsazením. Jestli
máte rádi sitcomy a humor, tento seriál si zamilujete. Je to něco na
styl Přátel anebo Jak jsem poznal vaši matku. A je to i velmi originálně
a moderně natočené. Kompletní série najdete zdarma i na YouTube.
Отель Элеон - velmi vhodný seriál po skončení Kuchně (viz výše),
protože v něm vystupují mnohé postavy z Kuchně resp. ti stejní herci
hrají jinou postavu. Humor i styl režie je ten stejný, fanouškové Kuchně
budou mít radost, že mají zase na pár týdnů o program postarané :)

Polština
Czas honoru – Historický seriál o druhej svetovej vojne so skvelými
hercami a kostýmami, pre mňa osobne jeden z najlepších seriálov, aké
som kedy videla. Dojímavé príbehy mladých mužov a ich partneriek.
V poľskej televízii je to trhák, sledovali ho milióny ľudí.
Dom nad rozlewiskiem, Miłość nad rozlewiskiem
Na stránke poľskej televízie TVP nájdete v archíve množstvo poľských
seriálov.

© Jazykový mentoring s.r.o.
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Seriál pro začátečníky (EN, DE, FR, ES)
Seriál Extra na YouTube
Je to skvělý seriál určený speciálně pro začátečníky v cizím jazyce,
primárně teenagerům, ale dá se to i pro dospělé, na styl Přátel. Je
dělaný jako sitcom – vtipné příběhy ze života třech spolubydlících. Jsou
k tomu i titulky. Pro každý jazyk je to nahrané jinými herci, aby to bylo
v originále, ale děj je ten stejný (může to být zajímavé pro ty z vás, kteří
se učíte více jazyků – podívejte se na ten stejný seriál v různých jazycích).
Vřele doporučuji pro ty, kdo mají s klasickými seriály ještě stále obrovské
problémy. Na těchto odkazech najdete celou sérii jdoucí po sobě, vždy
i s titulky:
Extra French, Extra Español, Extra Deutsch, Extra English

Velký pozor na nebezpečné stránky se seriály zdarma!
Pozor, některé stránky slibují tisíce seriálů zdarma,
a mají je tam, ale jsou dostupné zdarma proto,
aby si pořádně vydělali na reklamě. A ta reklama
bývá hodně často skrytá a pořádně otravná, a místy
nebezpečná: vypadá to, že si jdete přehrát video,
a ono na vás vyskočí nové okno a pustí se v něm
hlasitá hudba a blikavý nápis vás informuje,
že jste vyhráli milión. Je to, bohužel, riziko
internetu a je třeba vědět, že bez dobrého
antivirového programu byste na tyto stránky neměli vůbec chodit.
V žádném případě neklikejte na nic jiného než na přehrávání filmů
a seriálů, takže na žádnou reklamu po stranách.
Jestli vám přitom vyskočí nové okno, častokrát stačí to okno zavřít a vrátit
se do původního, a opět kliknout na to stejné – přehrání videa. Většina
stránek se seriály zdarma je dělaná tak, že to na diváka zkusí, ale
© Jazykový mentoring s.r.o.
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když se nenechá odlákat, tak mu ten seriál nakonec ukážou. Já
už jsem takto sledovala mnoho seriálů, ale vždy jsem musela klikat na
přehrávání opakovaně. Je to otrava, ale je to způsob, jak sledovat bez
placení. V každém případě, neplacené stránky, které najdete například
přes Google, využívejte velmi opatrně.
Jestli si chcete být 100% jistí bezpečným sledováním seriálů bez možných
virů, tak rovnou pokračujte částí o Netflixu, o jehož bezpečnosti se
nedá pochybovat.

Netflix nade vše!

Jestli vám nevadí si za sledování seriálů trochu zaplatit a vyhnout se
tak otravným reklamám a vyskakujícím oknům s pochybným obsahem,
doporučuji vám zvážit Netflix. Jde o online stránku/aplikaci, na níž
můžete sledovat seriály v perfektní kvalitě, kolik jen chcete,
v nejrůznějších jazycích. S titulky, dokonce i offline! Jejich databáze
je opravdu úctyhodná – nabízí ty nejznámější a momentálně
nejvychytanější seriály, ale najdete tam i starší kousky.
© Jazykový mentoring s.r.o.
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Já osobně na Netflix nedám dopustit, a jestli bych si ho teď mohla
objednat na celý život dopředu, tak to v momentě udělám! (Poznámka:
Neflix vám doporučuji, protože si upřímně myslím, že to je momentálně
nejlepší zdroj na internetu na učení se jazyků přes seriály. Nemám
s Netflixem žádnou affiliate spolupráci, ani jiné výhody z toho, že vám
Netflix doporučuji.)

Finta roku: Seriály v nejrůznějších jazycích na jeden klik
Na Netflixu je úžasné to že je řádně rozšířený už pomalu po celém světě.
Např. v Mexiku je Netflix synonymum televize. Každá domácnost ho má
předplacený a kredit na něj si lidé kupují i u pokladny v supermarketu
jako dobíjecí kredit na mobil. Pro nás z toho vyplývá jedna úžasná
výhoda: množství seriálů na Netflixu je nadabovaných v jiných
jazycích!
Když se přihlásíte do Netflixu (první měsíc zdarma), podle toho, v které
zemi se momentálně nacházíte, vám Netflix nabídne každý film
a seriál v několika jazykových verzích, a to i dabing, i titulky. U
nás nabízí vždy angličtinu (většina seriálů je originál v angličtině),
mnohokrát němčinu a polštinu, pokud je seriál nadabovaný polsky
nebo má vytvořené titulky. Češtinu a slovenštinu tam najdete zatím
jen v maličko seriálech, ale my už i tak víme, že to při učení jazyka ani
nepotřebujeme, že? :)
Netflix má však dané seriály i v jiných jazycích, např. španělštině,
francouzštině, italštině, holandštině, němčině, švédštině, turečtině
nebo portugalštině a jediné, co musíte udělat, je změnit si nastavení
vašeho účtu do daného jazyka! V momentě se vám přehodí nabídka
seriálů a hned si budete moci při každém seriálu vybrat zvuk a titulky
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v další řadě jazykových verzí. (Je potřeba se odhlásit a znovu přihlásit,
aby se nové jazykové nastavení přehodilo.)

Změníte to jednoduše: jděte do Account (účet), vyberte si dole Language
(jazyk), a potom si ze seznamu jazyků vyberte ten svůj:

© Jazykový mentoring s.r.o.
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Pozor, v tomto jazyce se vám bude zobrazovat i celé rozhraní aplikace
/ stránky, tak radši neexperimentujte s jazyky, jejichž písmo neumíte
přečíst :)

Kolik to všechno stojí?
Netflix je placená služba, ale čtěte dál, protože vás snadno může vyjít
jen 80 Kč měsíčně. Máte na výběr ze tří možností předplatného, které
uvádíme v tabulce:
Základ

Standard

Premium

Počet zařízení

1

2

4

Cena za měsíc

199 Kč

259 Kč

319 Kč

V praxi to znamená, že když máte základní balík, můžete sledovat jen na
jednom zařízení (= telefon nebo počítač) najednou. Když si ale vyberete
balík Standard nebo Premium, můžete najednou sledovat na 2 nebo 4
obrazovkách. Takže když se spojíte s kamarády a rozdělíte si platbu,
můžete mít přístup k Netflixu jen za 130, příp. 80 Kč měsíčně, což už
je velmi přijatelná částka. A sledovat můžete, kolik chcete a v jakémkoli
jazyku!
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(Ale pozor, jestli máte společný účet a vy si změníte rozhraní aplikace
do italštiny, i vaši kamarádi to budou vidět v italštině. Neznamená
to, že nebudou mít anglickou verzi seriálů – ta je tam vždy, ale kdyby
si oni chtěli přepnout Netflix například do němčiny, museli byste se
dohodnout, kdo si to kdy přepne, protože se to automaticky mění na
celém účtu pro všechny uživatele.)
Na Netflixu je ale skvělé to, že první měsíc máte zdarma, takže si to
klidně můžete celé vyzkoušet, okoukat, projít, jestli je to pro vás, a potom
se rozhodnout, jestli ho chcete nebo ne. Platí se měsíčně, kdykoli to
můžete zrušit. Mně to přijde jako velmi férová nabídka a s radostí si za
takové kvantum kvalitních seriálů v mnohých jazycích zaplatím. Osobně
využívám účet pro čtyři, máme to rozdělené v rámci rodiny, a každý
si tam sledujeme, co chceme, i najednou, a nijak nejsme ovlivněni tím,
co sledují jiní členové rodiny.
Netflix si všímá, jaké seriály se vám líbí, a sám vám začne nabízet
jiné, které jsou jim podobné. Když máte každý svůj účet, je jedno, jestli
jeden sleduje jen dokumentární filmy a druhý jen sci-fi, Netflix každému
nabídne to nejlepší z jeho oblíbeného žánru.
Taktéž je super, že mnohé nové telky (tzv. smart televize) už mají
v sobě Netflix nainstalovaný, takže stačí zadat svoje přihlašovací
údaje a můžete sledovat seriály přímo na telce a nemusíte mžourat na
monitor počítače. Až si budu příště kupovat televizor (ne na sledování
televize, jen jako velký monitor), tak bez možnosti zapnout si na ní
Netflix to nebudu ani zvažovat. Momentálně to řeším tak, že si přes
HDMI kabel propojím počítač s televizí a sleduji to na telce.
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Obrovská výhoda pro cestovatele a přespolní: všechno i offline!
Netflix je přímo stvořený na to, abyste ho využívali, i když nejste online.
Stáhněte si bezplatnou aplikaci na Android nebo iPhone, a na jeden
klik stáhnete téměř jakýkoli seriál, přesně ty epizody, které chcete
v nejbližších dnech sledovat. Uloží se vám na interní paměti telefonu
(nebo SD kartě, jak si vyberete), a po zhlédnutí si je jedním klikem
v aplikaci zase smažete.
Já si takto před každou cestou (ať už mluvíme o dvoutýdenní cestě
Transsibiřskou magistrálou z Moskvy do Pekingu, nebo o vlaku
z Bratislavy do Partizánskeho) naklikám dostatečný počet dílů mých
rozdívaných seriálů, a potom se už nemůžu dočkat, kdy moje cesta
začne. Sluchátka na uši, malý stojan na mobil, abych ho nemusela držet
v ruce, a hned mi cesta rychle ubíhá!

Když si takto představíte půl hodinu seriálu cestou do práce a půl
hodinu cestou z práce, to máte hodinu kontaktu s cizím jazykem bez
toho, abyste si na něj museli vyčlenit čas! A přitom máte pocit, že
jste se vůbec neučili, vždyť jste jen sledovali seriál. (Jen ty nohy si při tom
v autobuse nebo vlaku raději nevykládejte…) Věru, takové jednoduché
(a krásné) může být učení se jazyků díky internetu …
© Jazykový mentoring s.r.o.
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Tip: Netflix má pro každou zemi trochu jiný seznam seriálů a filmů,
které zpřístupňuje. Záleží to na licencích, které si pro daný seriál
zakoupí. Z tohoto důvodu budete na Netflixu vidět jinou nabídku,
když budete v zahraničí. Když se chystáte do zahraničí i jenom na
den, můžete to využít následovně: v zahraničí si na wifině stáhnete
všechny díly seriálu, který je tam dostupný, a u nás ne. Když přijdete
domů, uvidíte v seznamu stažených seriálů, že seriál není v dané zemi
dostupný. Ale mám pro vás fintu: stačí, když si na mobilu na chvilku
vypnete připojení na internet (wifi i data), a spustíte přehrávání
stáhnutého seriálu. Půjde vám to.

A co tak cvičit dva jazyky najednou?
Netflix je úžasný i pro ty, kteří se věnují svému druhému nebo třetímu
jazyku, a chtějí si svoje předešlé udržovat. Na mnohé seriály se totiž
můžete podívat v angličtině, němčině, francouzštině atd. na
střídačku. Máte vícero možností. Uvedu příklad, jak se to dá udělat,
když umíte řekněme anglicky a učíte se německy, přičemž němčinu
máte slabší (B1) než angličtinu (B2).
1. Podívejte se na ten samý díl nejdřív anglicky a potom německy.
Jestli máte lepší angličtinu, pomůže vám to pochopit německou verzi
lépe, přesně jak jsme říkali v kapitolce o Wikipédii.
2. Podívejte se nejdřív německý díl, vypište si nové nebo zajímavé
výrazy, a potom se podívejte na anglickou verzi. Snažte se vychytat
ty stejné výrazy i ve vašem silnějším jazyce. Tím pádem se vám
nestane, že vás němčina začne plést, když budete mluvit anglicky,
a budete chtít použít nově naučené výrazy.
3. Sledujte seriál na střídačku v němčině a angličtině – každý díl
jinak. Bude vás to trochu mást, protože postavy budou namluvené
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různými hlasy, ale zvyknete si. Pokud se momentálně víc zaměřujete
na němčinu (já doporučuji při učení se dvou jazyků poměr 80:20
pro ten jazyk, který si chceme zlepšit víc), tak se podívejte na víc dílů
v němčině a třeba každý třetí nebo čtvrtý v angličtině, na osvěžení
slovní zásoby a možná i na větší oddych při sledování.
4. Hardcore verze pro náročné: sledujte seriál nadabovaný v němčině,
a zapněte si k tomu anglické titulky. Ale pozor, to doporučuji jen
těm, kdo jsou na celkem slušné úrovni v obou jazycích. Je to pro
mozek náročné, jestli si chcete všímat jazyka v obou verzích (i zvuk
i titulky), a budete po tom určitě víc unavení. Je dost možné, že si to
zkusíte, ale po pár dílech to vzdáte, nebo se přistihnete při tom, že
i tak buď jen čtete anebo jen posloucháte (pravděpodobně budete ale
jen číst titulky). Ale je to možnost, jak si doplňovat mezery ve slovní
zásobě, jestli už jste na B2 v obou jazycích.

S audiodeskripcí to bude ještě zajímavější!
Slyšeli jste už o audiodeskripci? Je to speciální typ dabingu, kde jeden
vypravěč popisuje, co se děje na scéně mimo dialogy, a někdy
i během nich, pokud je to důležité. Původně je to myšleno pro nevidomé
a slabozraké diváky, ale je to taky skvělý doplněk pro účely učení se
jazyka! Někdo totiž doslovně popisuje, co dělají postavy, a tak to
nejen vidíte, ale i slyšíte v cizím jazyce. Je to trochu rušivé, jestli chcete
seriály sledovat spíš pro zábavu, ale velice vhodné, jestli to s učením se
jazyků myslíte vážně. Na Netflixu si můžete tyto seriály snadno najít, když
v kategoriích dostupných seriálů kliknete na poslední: Audiodescription.
Zobrazí vám seznam těch, pro které je tato funkce dostupná.
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Skvělý doplněk k seriálům: články o nich
Na internetu najdete tisíce stránek, na kterých se popisují seriály a
diskutuje se o nich. Doporučuji vám po sledování celého seriálu
strávit nějaký čas pročtením si článků na internetu. Utvrdí se vám
slovní zásoba, protože se budou opakovat výrazy, které jste slyšeli
v seriálu, taktéž si doplníte mezery v tom, čemu jste nerozuměli, a navíc
si můžete snadněji zapisovat výrazy, které vidíte napsané. Já jsem po
sledování seriálu Black Mirror (můj úplně nejoblíbenější) strávila celé
hodiny čtením si o jednotlivých dílech, a co si o nich lidé myslí. Zjistila
jsem, že jednotlivé díly jsou šikovně popropojované drobnými detaily,
mnohokrát vtipnými, a při druhém sledování seriálu jsem si jich všímala.

Můj seznam doporučených seriálů
Teď, když už víme, proč bychom měli seriály sledovat, jak je sledovat
a kde je najdeme, zůstává nám otázka: a které? V této kapitolce najdete
seznam seriálů, které vám doporučuji ke sledování. Jde o můj subjektivní
názor na jednotlivé seriály, takže je možné, že se mnou v některých
případech nebudete souhlasit. Klidně mi po přečtení e-booku napište
na e-mail svůj názor na seriály, které máte nejradši.
Pozor! Nepřebírám zodpovědnost za vaše nesplněné povinnosti
způsobené vaší závislostí na některém z těchto skvělých seriálů!
Toto jsou moje nejoblíbenější seriály na Netflixu, které vám velmi
doporučuji:
(Při některých uvedu nejdřív popis seriálu ze stránky csfd.cz a potom
doplním svůj vlastní komentář a doporučení, nejen po jazykové stránce.)
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Black Mirror
Toto je nejlepší seriál na světě. Fakt.
Neznám nikoho, kdo by se podíval na pár
dílů a nelíbilo by se mu to. Je to seriál, který
vás vyprovokuje k dlouhým konverzacím
s kámoši o každém jednom díle. Budete
si skládat svoje pořadí oblíbených epizod
a porovnávat je s žebříčkem vašich
známých. Když si pročtete oficiální popis
seriálu (povídky s motivy sci-fi podané
černým humorem), tak si možná řeknete:
Co je to za blbost? Ale řeknu vám to takto:
Představte si, že v blízké budoucnosti bude
existovat technologie, díky které si budete moct chatovat s mrtvým
člověkem. Program sebere všechny příspěvky, které kdy dal zesnulý na
svoje sociální sítě, a vytvoří robota, který bude odpovídat přesně jak
on – bude používat ty stejné výrazy a bude mít ten stejný styl humoru
a názory. A když sebere i všechny jeho zvukové zprávy, které zveřejňoval,
dokáže vyrobit robota, který s vámi bude volat – hlasem zesnulého!
Skvělá služba pro mladé vdovy, které přišly o svého životního partnera,
ne? V epizodě Black Mirror uvidíte, kam až toto může zajít.
Anebo si představte, jak úžasné by bylo, kdyby mohly dát maminky
svým dcerkám do hlavy čip, díky kterému na speciálním tabletu přesně
vidí to, co vidí dítě očima, a tak jsou vždy klidné, že se jejich děťátko
bezpečně hraje. Ale co se stane, když z dcery vyroste teenagerka,
a mamina náhodu tablet pustí zrovna ve chvíli, kdy se mladá slečna
věnuje činnostem, o kterých by mamce nikdy neřekla? Jak se má chovat
matka, která vidí, že se dcera řítí do nebezpečí, pokud nechce řídit její
život díky čipu? Toto je Black Mirror. A každý díl je o něčem úplně jiném.
Jediné, co mají společné, je, že je to o blízké budoucnosti, ve které
hraje velkou roli nějaká technologie nebo sociální sítě, ale to takovým
způsobem, že vás přitom až mrazí.
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Z hlediska jazyka toto doporučuji jako seriál číslo jedna na konverzace.
Pokud máte konverzačního partnera, s kterým si cvičíte cizí jazyk (může
to být native speaker nebo kolega v práci, případně si najděte svého
tandemového partnera na stránce Italki), dohodněte se, že se před další
konverzací oba podíváte na stejný díl tohoto seriálu. A budete mít o čem
klábosit celé hodiny! Nejdřív si řeknete, o čem to bylo, jakoby to ten druhý
člověk neviděl. A potom se pobavíte o tom, co si o tom celém myslíte. Uvidíte,
jak rychle zapomenete, že se bavíte v cizím jazyce. Bude z toho přirozená
konverzace, protože budete chtít vyjádřit kopec myšlenek, budete mít kopec
otázek, a bude vás zajímat názor toho druhého. Velmi netrpělivě čekám na
další série tohoto seriálového pokladu.

13 Reasons Why
Teenager Clay Jensen jednoho dne najde na prahu
krabici se svým jménem. Uvnitř najde několik
audiokazet, které nahrála Hannah Bakerová, jeho
spolužačka a tajná láska, která před dvěma týdny
spáchala sebevraždu. Na nahrávkách Hannah
odkrývá emocionální deník popisující třináct
důvodů, proč se rozhodla ukončit svůj život.
Velmi silný příběh, který se vám zaryje pod kůži,
a budete o něm přemýšlet ještě velmi dlouho.
Dialogy postav jsou poměrně jednoduché, vhodné
i pro nižší úrovně jazyka. Seriál je velmi zajímavý po stránce psychologie,
protože odhaluje svět teenagerky a co jak vnímá. Taktéž je tu do hloubky
rozpracovaný problém sebevraždy mladého člověka. Jen poslední díl je
nevhodný pro slabé žaludky, jinak vřele doporučuji každému.
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Stranger Things
Will, Mike, Dustin a Lucas jsou čtyři nejlepší
přátelé ze školy, kteří spolu každý den tráví volný
čas. Jednou večer však nastává nečekaný zlom.
Po Willovi se najednou slehne zem. Zatímco
zoufalá matka zpočátku jen přihlíží na kroky
místního šerifa, chlapci podniknou pátrací akci
na vlastní pěst. S podivným výsledkem. Natrefí
na záhadné děvče a spustí sled nevysvětlitelných
událostí.
Záhadné
telefonáty,
podivná
sebevražda nebo neustálé výpadky elektřiny
spojené s různými úkazy v rodičovském domě
nezvěstného chlapce jsou však jen předzvěstí
něčeho, co značně ovlivní životy lidí malého venkovského městečka…
Tento seriál je natáčený na styl filmů 80-tých let (v 80-tých letech se
i odehrává), takže při úvodní znělce budete mít pocit, že jste se přemístili do
minulosti. Ale nenechte se odradit prvními smíšenými dojmy a dejte tomu
aspoň 2-3 díly. I když nemáte rádi sci-fi nebo horory, toto se vám bude
líbit. Seriál se stal jedním z největších kultů na Netflixu a jeho fanoušci se
nemohou dočkat nových sérií.

The Crown
Alžběta II. je nejdéle vládnoucí britská panovnice. Zažila množství
premiérů, krušné časy, krize. Naproti tomu ale na britském trůně
vytrvala a nepodlehla. V tomto historickém životopisném seriále jsou
zobrazené její začátky jako mladé a nezkušené vládkyně, ale i zákulisní
politické machinace, intriky a těžká (morální, sociální či ekonomická)
rozhodnutí, která musela udělat. Rozhodnutí, která udělala z Británie
to, čím je dnes.
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Chtěli byste vědět, jaké to je být královnou nebo
princeznou? Řekněme si na rovinu, každá žena
o tom tak trošku sní, nebo si to párkrát představila,
a spojuje se nám to s romantickými představami.
Seriál The Crown vás vyvede z omylu. Uvidíte, jaké
stránky s sebou nese být součást královské rodiny,
a budete celkem vděční za to, že se na to můžete
dívat z pohodlí svého obýváku, a ne z naškrobeného
salónu královského paláce. Seriál je prý velmi věrně
natočený podle skutečných událostí, takže se
i dozvíte hodně z nedávné historie Velké Británie.
Krásný seriál. Nenechte se odradit prvními dvěma epizodami, které jsou
trochu nudnější, ono se to rozběhne. Druhá série je snad ještě zajímavější.
Velmi vhodné i pro děti a rodiny.

Breaking Bad
Tento seriál mnozí označují za nejlepší seriál
vůbec. Možná ho znáte pod názvem Perníkový táta
v českém znění. Walter White učí chemii na střední
škole a snaží se uživit svou rozrůstající se rodinu.
Když zjistí, že má rakovinu a jaké astronomické
sumy by musel vynaložit na léčbu, rozhodne se
využít, že je jeden z největších géniů na světě
a zabezpečit rodinu vařením a prodejem pervitinu.
S pomocí svého bývalého žáka Jessieho vybudují
obrovské drogové impérium a dostanou se do
krvavých konfliktů s místní drogovou mafií.
Tento seriál je pro mě zajímavý hlavně z psychologického hlediska.
Postupně poznáváte hlavní postavy, a co jsou skutečně zač, jak se vyvíjejí,
a člověku rozum stojí. Každý díl je tak plný napětí, že je to místy k nevydržení,
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a v dalším přijde ještě něco víc nečekaného. Pozor ale, seriál obsahuje
velmi násilné scény. Jestli máte citlivější žaludek, vyberte si raději něco
lehčího. Z jazykového hlediska je to jednoduchý seriál. Moje kámoška ho
celý sledovala v němčině, ačkoli se řadí mezi dlouholetě zapomenuté mírně
pokročilé němčináře (rozuměj: roky se učila němčinu, nikdy ji pořádně
neuměla, potom ji dlouhé roky vůbec nepoužívala, a teď se do ní chce zase
dostat. Klasický případ na Slovensku a v Česku, ne?)
Po sledování seriálu vás možná bude zajímat Better Call Saul, který je
o postavě právníka ze seriálu Breaking Bad.

Las Chicas del Cable (Cable Girls)
Něco (nejen) pro španělštináře! V roce 1928 vznikla
v Madridě moderní telekomunikační společnost.
Čtyři mladé ženy se rozhodnou v ní pracovat. Musí
se však přestěhovat do Madridu a život se jim obrátí
naruby. Seriál sleduje, jak se vyrovnávají s tím, že
opustily svoje rodiny, partnery a místa, která mají
nejraději. Každá má zajímavý příběh i charakter,
a divák sleduje, jak každá z nich bojuje za svoje práva
a štěstí vlastním způsobem.
První série udělala z tohoto seriálu jeden z mých top
seriálů vůbec, nemohla jsem se od toho odtrhnout. Druhá mě však značně
zklamala, protože se začala podobat víc telenovele, takže celkově nemůžu
říct, že je to nejlepší seriál na světě, ale určitě je to velmi dobrý materiál
pro milovníky španělštiny. Originál je španělsky, takže když si pustíte
i španělské titulky, vidíte a slyšíte to všechno na slovo stejně. Je nadabovaný
i v angličtině a i v jiných jazycích. Ženám se to bude zaručeně líbit!
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A po sledování tohoto seriálu můžete rovnou přejít na Grand Hotel, který
je podobný a také originál španělsky, i když s trochu jednoduššími konflikty.

Juana Inés
Ještě jedna chuťovka pro španělštináře. Seriál
sleduje život reálné historické postavy ze 17.
století, významné mexické poetky Juany Inés de
la Cruz. Juana byla mniška, která nebyla ochotná
být tichá myška, jak se na ženu v té době patřilo.
Psala básně, knihy a dokonce upozorňovala
na propastnou nerovnost mezi pohlavími. Její
inteligence a touha po vzdělání ji dostanou do
nemilosti u katolické církve, se kterou se dostává
do opakovaných konfliktů.
Vynikající kombinace něčeho historického, španělského, latinskoamerického,
a vůbec, zajímavého. Hodně jsem se díky tomuto seriálu naučila
o Mexiku v dávných dobách, a jaké měli vztahy se Španělskem. Škoda, že
seriál má tak málo dílů, sledovala bych ho i déle.

Ozark
Poté, co se finanční poradce a odborník na čísla Martin „Marty“ Byrde
ocitne tváří v tvář problému, z kterého východiskem je jasná smrt, musí
si rychle „zajistit“ cestu k záchraně života. Když se mu to podaří, musí
rychle tajně přesunout svoji rodinu z Chicaga do Missouri, k rekreační
oblasti jezera Ozark, kde musí pro mafiánského bosse proprat pár
milionů dolarů. Marty postupně zjišťuje, že mezi starousedlíky není
vítaný a způsobuje jim komplikace v podnikání. Bude proto muset
vynaložit extrémní úsilí, aby ochránil svoji rodinu i sebe před jistou
popravou.
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Tento seriál mi přijde jako pokus o druhou verzi
úspěšného Breaking Bad, i když si nemyslím,
že je až tak dobrý jako Breaking Bad. Ale opět
tu máme sympatickou hlavní postavu, která žije
„normální život“, a najednou je jaksi zapletená
s drogami a vrahy. Opět je tu pár násilných scén,
i když podstatně méně jak v Breaking Bad, a navíc
tu mám i větší záběr na rodinu a vyrůstající děti.
Slovní zásoba a témata konverzace jsou z běžného
moderního života, vhodné pro všechny úrovně.

House of Cards
Francis Underwood vás vezme na dlouhou cestu,
na které se pomstí těm, kdo ho zradili – včetně
členů jeho vlastní vlády a prezidenta Spojených
států osobně. Elegantní, prohnaný, metodický
a zlý Frank Underwood spolu se svojí manipulativní
manželkou Clair berou Washington útokem.
Stupínek po stupínku stoupají po hierarchickém
žebříčku, aby dosáhli to, po čem tak zoufale touží
– moc.
Asi žádný jiný seriál mi tak neotevřel oči jako tento.
Pochopíte na něm hodně o tom, jak funguje vysoká politika (především)
v USA, a jakých činů jsou schopní lidé, kteří se ženou za mocí. Člověku nad
tím stojí rozum. Předpokládám, že politické zprávy v telce budete po tomto
seriále sledovat s trochu větší rezervou (jestli vůbec). Ale myslím, že by ho
měl sledovat povinně každý jako součást občanské nauky. Pozor, seriál
je po jazykové stránce jeden z těch náročnějších, určitě ne pro začátečníky.
Hlavní hrdina je zběhlý řečník, který často používá komplikované výrazy,
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a mluví rychle, aby argumentačně přebil soupeře. Také se tam vyskytuje
množství slovní zásoby ze sféry kongresu, Bílého domu, ústavy apod. Ale
v tomto případě bych vám asi řekla, abyste v tomto případě nechali učení
se jazyka bokem a sledovali to i s českými titulky (a k tomuto seriálu jsou na
Netflixu výjimečně i české titulky!), protože je to fakt dobré :)
Po zhlédnutí všech sérií doporučuji seriál Designated Survivor, který je
na podobné téma, ale s velkým rozdílem: hlavní postavou není zlý Frank
Underwood, ale upřímný, dobrý člověk, který se stal prezidentem za velmi
nečekaných událostí a ne z vlastní vůle. Je zajímavé porovnat si tyto dva
seriály a jejich hlavní postavy, které musí řešit podobné konflikty (válka,
vzpoury, skandály), ale dívají se na věci diametrálně odlišně.

Narcos
Pablo Escobar patřil v 80. letech 20. stolení
k největším, nejobávanějším a nejbrutálnějším
zločincům na světě. Ovládal celou Kolumbii
a většinu amerického trhu s kokainem, denně
vydělával desítky milionů dolarů a co se týká
důsledků jeho činnosti, dodnes nemá v historii
konkurenci. Seriál Narcos precizně dokumentuje
vzestup a pád obrovského kokainového impéria
a jeho vůdce, Pabla Escobara, kterého mnozí
považují za nejvýraznějšího a nejbezohlednějšího
zločince poválečných dějin.
Seriál je originál americký, ale hrají v něm kolumbijští herci a jazykově je víc
ve španělštině jak v angličtině. Na Netflixu se ani nedá přepnout do čistě
anglického dabingu, jen do verze, ve které jeden člověk čte všechny titulky
jedním hlasem („lektor“). Jestli se učíte angličtinu, nebude to pro vás ideální,
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ale španělštináři budou rádi, že si naposlouchají pravou kolumbijskou
španělštinu. Je to prý velmi věrně zobrazený příběh podle skutečných
událostí, takže opět pěkný náhled na smutný kus historie. Já jsem ho
sledovala těsně předtím, než jsem jela na měsíc cestovat po Kolumbii,
a teda, nebylo mi všechno jedno… Naštěstí, Medellín, sídlo Escobara, se za
posledních 20 let změnil k nepoznání a dnes je to poměrně bezpečné místo
s potenciálem růstu. Velmi zajímavý seriál, ale také velmi smutná část dějin.
Jestli se vám bude líbit Narcos, hned po obou sériích přejděte na seriál
Chapo, který je o mexickém drogovém lordovi. Opět je to na základě
reálných událostí, a víc se zobrazuje zkorumpovanost mexické vlády a pakty
mezi kartely. Mimochodem, oba seriály mají krásnou znělku, vhodnou jako
zvonění do telefonu :)

Friends (Priatelia)
Myslím, že tento kultovní seriál netřeba nikomu
představovat, nebo se mýlím? :)
Šest nejlepších přátel žije v New Yorku, setkávají
se ve své oblíbené kavárně, žijí svoje životy
a všichni je milujeme!
Friends přibyli na Neflix teprve nedávno a celý
svět je z toho nadšený! Jestli i vy patříte k věčným
fanouškům Přátel, tak sledujte pár sérií v jazyce,
který se učíte. Vždyť i tak poznáte ty hlášky nazpaměť,
takže nepotřebujete být tak závislí na novém jazyce
:) A nezapomeňte, že existuje i kompletní scénář Přátel, o kterém jsem psala
výše v části o vypisování slovíček.
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Tipy na seriály mimo Netflixu
Lost
Seriál Lost pravděpodobně znáte, dávali ho
v telce i u nás pod názvem Nezvěstní. Taky jste na
něm fičeli tak jak já? :)
Čtyřicet osm ztroskotanců, kteří přežili pád
letadla, zůstalo uvězněných na tajemném
ostrově někde uprostřed oceánu, daleko od
civilizace. Pomoc nepřichází, protože šest hodin
před havárií letadlo ztratilo spojení, neplánovaně
změnilo kurz a letělo tisíce mil neznámou trasou.
Jestli je někdo skutečně hledá, potom zbytečně pátrá v úplně jiných
končinách naší planety.
Lost v sobě kombinuje napětí, zajímavé životní příběhy, velmi pěkné
propojení příběhů postav (které odhaluje postupně během celého seriálu)
a i mysterióznost. Pro mě to byl na střední škole nejlepší seriál, ráda bych
se na něj podívala i podruhé.

Desperate Housewives
Je to možné? Mary vypadá tak šťastně. Nádherný dům na předměstí,
spolehlivý manžel, dítě a mnoho dalších věcí. Toto všechno se rozhodla
zanechat? Zdá se, že ano, ale člověk by tomu nejradši nevěřil. Jenže o
pochybnostech nemůže být ani řeči ve chvíli, kdy tato žena ukončuje svůj
na první pohled šťastný život výstřelem z revolveru. Jenže tato postava
se s diváky rozhodně neloučí. Právě naopak. Mary nás bude provázet
po tomto malebném předměstí a seznámí nás nejen se svojí rodinou,
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ale i se sousedy a hlavně se svými přítelkyněmi.
Díky ní se dozvíme věci, o kterých nemají tušení
ani ti, kterých se to nejvíc týká. Nahlédněme tedy
do životů jejích nejlepších přítelkyň a poznejme
jejich skutečné životy.
Kdo by neviděl v telce aspoň kousek nějakého
dílu Zoufalých manželek? Jednoduchá zápletka,
jednoduché dialogy, hodně se tam toho namluví –
ideální seriál pro začátečníky v jakémkoli jazyce!
Já jsem jej právě z jazykových důvodů sledovala celý
ve španělštině (Mujeres desesperadas) i v polštině (Gotowe na wszystko
– tady máme odpověď na malý testík z kapitolky o Wikipedii). Místy trochu
telenovelovský styl konfliktů, ale právě na učení se jazyka je to ideální,
protože je to po jazykové stránce jednoduché.

Downton Abbey
Seriál Downton Abbey (v českém dabingu to bylo u
nás vysílané jako Opatství Downton) se odehrává
v Anglii před první světovou válkou. Rodina
Crawleyovců žije ve svém rodinném sídle už
mnoho generací. Žije tady ale i jejich služebnictvo,
které má též svoje plány a sny, spřádá intriky
a žárlí. Někteří službu berou jako svoje životní
poslání, jiní jen jako zastávku na cestě za lepší
budoucností, láskou nebo dobrodružstvím.
Zatímco služebnictvo zná množství rodinných
tajemství, panstvo o svých zaměstnancích neví
skoro nic. Navzdory všemu, co se děje pod povrchem, působí panstvo
klidně a zdá se, že to tak zůstane navždy. Nikdo z jeho obyvatel netuší,
že se jim nad hlavami pomalu stahují mraky války.
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Krásný příběh z předválečného i meziválečného období a znázornění života
dvou společenských vrstev. Je to jeden z nejoblíbenějších seriálů v Británii,
a to právem. Ocenila jsem i krásné kostýmy, ale hlavně propracovanou
zápletku plnou napětí bez zbytečného zobrazování násilí. Krásná britská
angličtina. Když jsem fičela na tomto seriále, přistihla jsem se při tom, že
se můj přízvuk v angličtině změnil a mluvila jsem víc „britsky“. Je to seriál
vhodný pro celou rodinu.
A jestli se vám líbí Downton Abbey, tak se na Netflixu hned podívejte na
The Crown o britské královně Alžbětě II. (viz popis výše).

How I Met Your Mother (Jak jsem poznal vaši matku)
Niečo ako Priatelia, ale v novom šate. Seriál How I Met Your Mother (známy
pod skratkou HIMYM) už si na Slovensku tiež našiel široké publikum.
Rozprávač Ted Mosby svojim deťom obšírne
rozpráva okolnosti, ktoré viedli k tomu, že
stretol a začal randiť s ich mamou. Napriek
tomu, že deti sú znudené príbehmi z jeho
mladosti, diváci majú o zábavu postarané :)
Pamätám si, že za mojich študentských čias na
tomto viseli celé intráky. Humor z „HIMYM“ sa
niesol všetkými našimi rozhovormi. Je to skvelá
oddychovka, pri ktorej sa človek aj zasmeje.
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Pár dalších zajímavých seriálů
Tyto jsem já osobně neviděla, ale mám na ně tipy od lidí, jejichž seriálový
styl mi velmi sedí, takže vím, že to není blbost:

A) Na Netflixe
• Bloodline: chlapík se vrací po delší době domů a plánuje odhalit černá
tajemství své rodiny. Seriál má na internetu velmi dobré ohlasy.
• BoJack Horseman:kreslený seriál, něco na styl Family Guy.
• Rick and Morty: nejnovější senzace mezi animovanými seriály a čistá
závislost. Svérázný humor, jazykově poměrně náročný.
• Luke Cage: prý velmi zajímavé pro chlapy, hlavně jestli máte rádi
příběhy o hrdinech typu Superman.
• Peaky Blinders: gangsterské skupiny v Británii na začátku 20. století.
Viděla jsem první sérii a bylo to výborné, druhá mě už neoslovila, ale
znám mnoho skalních fanoušků, hlavně mezi muži.
• Making a Murderer: dokument o vraždě, v kterém je hlavní postava
zřejmě nespravedlivě obviněná.
• Marco Polo: historický seriál o skutečné historické postavě, velmi
pěkně zpracovaný.
• Master of None – komediální seriál o současné době, humor trochu
na styl How I Met Your Mother.
• OA: sci-fi triller.
• Orange Is The New Black: ženy ve věznici, hlavní hrdinka se tam
dostala pro zločin spáchaný v dávné minulosti. Je to o vztazích mezi
vězeňkyněmi, i sexuálních.
• Travelers: lidé v budoucnosti cestují do minulosti, což je dnešní doba.
• Wet Hot American Summer: jednoduchá komedie, ale prý celkem
vtipná.
• Sense 8: osm lidí je navzájem propojeno tak, že mohou ovládat tělo
jeden druhého.
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• Pretty Little Liars: množství mých fanoušků si to na Facebooku
velmi pochvalovalo, hlavně ženy.
• Sherlock: jak by vypadaly případy slavného Sherlocka Holmese, kdyby
se odehrávaly dnes, v době internetu a mobilů? Je velmi zajímavé
sledovat, jak se s tím tvůrci pohráli a vložili do seriálu více či méně
nápadné odkazy na původní příběhy.
• Lucifer: Ďábel se po těch tisíciletích v pekle začne nudit, a tak odejde
na svět, založí si bar v Los Angeles, pozná se s detektivkou Chloe a řeší
s ní vraždy. Po tu dobu zůstává peklo opuštěné… Zajímavá zápletka,
ne?

B) Mimo Netflixu
• Game of Thrones: mimořádně populární fantasy seriál o mocenských
bojích o trůn, který tento rok dojde do velkého finále v poslední,
osmé, sérii. Všichni v mém okolí ho milují!
• The Handmaid‘s Tale: tento seriál v roce 2017 totálně převálcoval
ceny Emmy. Velmi silný dystopický příběh ze znepokojivě blízké
budoucnosti o tom, co by se stalo, kdyby byla ve světě nastolena
nábožensko-patriarchální totalita kvůli rapidně klesající porodnosti
a všechny zbylé plodné ženy by byly donucené sloužit jako „stroje na
děti“.
• South Park: kreslený seriál, který velmi vtipně a sarkasticky rozebírá
různá společenská témata. Obsahuje množství nadávek, ale není to
takové to laciné využívání vulgarismů. Mnohokrát člověka přinutí
zamyslet se nad zajímavými tématy.
• Simpsonovi: asi není třeba ho nikomu představovat. Jestli máte rádi
kreslené seriály, Simpsonovi budou ideální seriál pro začátečníky
i pokročilé.
• Family Guy: zůstaneme při těch kreslených ještě chvilku: Family Guy
je velmi vtipný seriál na styl Simpsonů.
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• Sex ve městě: Jak už jsem říkala, já jsem ho sledovala ve vícero jazycích,
protože mi přijde jednoduchý a o běžných věcech v moderním životě.
Obsahuje ale množství sexuálních scén, takže určitě nic na sledování
s dětmi.
• The Big Bang Theory: extrémně populární seriál o mladých fyzicích
a jejich životě, který se točí kolem vědy, sci-fi, fantasy, her, a pokusů
o normální vztahy se ženami. Kvůli slovní zásobě doporučuji spíše
pro pokročilé v jazyce, nebo jestli jste méně pokročilý, tak se zkrátka
smiřte s tím, že mnoho vtipů o fyzice, astronomii a narážek na knihy
a filmy nebudete umět zachytit. I bez toho se ale dá sledovat a je
velmi vtipný.
• The IT Crowd: Také kultovní seriál z Británie, ve kterém si mimochodem
naposloucháte originál britskou angličtinu. Velmi podobný The Big
Bang Theory. Z tohoto seriálu pochází světoznámá hláška: „Have
you tried turning it off and on again?“ známá jako řešení na jakýkoli
technický problém s počítači.
• Gilmore Girls: Gilmorova děvčata asi není třeba představovat,
v telce jste určitě zaznamenali nějaké díly. Pozor, jestli jste to viděli
ve slovenském dabingu a pomysleli jste si, že je to pořádná blbost,
protože dialogy nedávají smysl. Dejte seriálu ještě jednu šanci v jiném
jazyce, ideálně v angličtině. Slovenský překlad je mezi překladateli
bohužel známý obrovským množstvím chyb, které se ani nedají
vysvětlit. Ty slovenské dialogy skutečně nedávají žádný smysl.
• Dr. House: Toto taky jistě znáte, nebo jste o tom aspoň slyšeli.
Úžasný seriál z lékařského prostředí, který je zajímavý neskutečným
sarkasmem hlavní postavy, doktora House. Opět to bude trošku
náročnější pro méně pokročilé, protože se v seriále používá množství
odborných termínů z medicíny, ale i tak z něho budete mít zážitek,
protože každý díl představuje jiný neobvyklý lékařský případ,
a zajímavé jsou i mimopracovní příběhy a vztahy lékařů.
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• Black Books: dá se sledovat na YouTube. Komedie o otráveném
knihkupci a jeho přátelích plná velmi suchého britského humoru. Prý
skvělá věc.
• DaVinci‘s Demons: Seriál o mladém Leonardu DaVincim a jeho
úloze v mocenských bojích v Itálii v 15. století. Jestli máte rádi fantasy
s prvky magie, bude se vám to líbit.

Máte raději dokumentární filmy než seriály?
Žádný problém, Netflix vám nabízí celou zásobu opravdu zajímavých
dokumentů. Stačí si v kategorii filmů a seriálů nahoře vybrat Documentaries
a máte co sledovat celé týdny. Vřele doporučuji klasiku – Planet Earth.
Tento dokumentární seriál běží i u nás v telce a je opravdu nádherně
zpracovaný a namluvený krásnou klidnou britskou angličtinou. Radost
sledovat a poslouchat.

Hurá do sledování seriálů!
Tak jak? Přesvědčila jsem vás, že sledování seriálů nemusí být jen
bezduchým marněním času, ale může být velmi užitečné? Zkuste
si nějaký vybrat a sledovat jen jeden díl denně a zpracovávat si z něho
zajímavou slovní zásobu, jestli na to máte chuť. Anebo bez psaní, jen
sledujte. Hodně. Opakovaně. Něco, co vás baví. Udělejte si v tom systém,
udělejte si ze sledování seriálu nový návyk. A úplně nejlepší bude, když
se teď hned zaregistrujete na Netflixu (první měsíc zdarma, můžete to
kdykoli zrušit jedním klikem) a rozdíváte se na první seriál.
Uvidíte, že časem se vaše angličtina, němčina nebo jiný jazyk
dostane na úplně jinou úroveň! A to všechno s nohama vyloženýma
na stole…
Je nutno však ještě připomenout, že samotné seriály nejsou jediným
a kompletním řešením na vaše jazykové znalosti. Mohou tvořit základ
vašeho kontaktu s jazykem, ale já vždy doporučuji doplnit je i jinými
aktivitami, které zahrnují i čtení, mluvení, trochu gramatiky a aktivnější
práci se slovní zásobou. Ale o tom už v nějakém jiném e-booku :)
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Přeji vám příjemné sledování (a závislačení na seriálech)!

Lýdia Machová, PhD.
www.jazykovymentoring.sk
PS: Jestli vás můj způsob učení se jazyků zaujal, zůstaňme v kontaktu
přes Facebook a Instagram (stránka Jazykový mentoring). Budu také
velmi ráda, když mi napíšete, jak se vám e-book líbil, příp. co byste
k seriálům doplnili, na e-mailové adrese lydia@jazyovymentoring.sk.
Zdroj: www.csfd.cz, www.imdb.com
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