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Neviete, čo počúvať?  

Poradíme vám, s čím začať! 

Počúvanie v angličtine, nemčine či akomkoľvek cudzom jazyku je jednou z najlepších 

aktivít, ktorá vám zabezpečí množstvo kontaktu s jazykom a jednoducho sa dá zaradiť do 

bežného učebného plánu. V neposlednom rade vám umožní počúvať prirodzený cudzí jazyk, 

presne taký, aký používajú rodení hovoriaci.  

V tomto e-booku vám predstavíme skvelý zdroj na počúvanie v cudzom jazyku – 

podcasty – a zároveň dostanete i konkrétne tipy na zaujímavé podcasty, ktoré môžete začať 

počúvať hneď teraz. Nezaujímavým nahrávkam k učebniciam dajte navždy zbohom! 

Ak podcasty nie sú pre vás novinkou, ale nevyužívate ich na zlepšovanie svojho cudzieho 

jazyka, lebo ste ešte nenašli ten pravý, zaujímavé tipy si tu určite nájdete i vy. 

 

 

 

 

 

 

Prečo počúvať podcasty? 

Podcasty môžeme prirovnať k rozhlasovým reláciám a rozhovorom, no ich výhodou je, že 

nie sú prerušované hudbou, reklamou či správami. Vďaka obrovskému rozsahu ich tém 

a ľahkej dostupnosti sa tešia veľkej obľube, a zrejme ste sa už s aspoň jedným podcastom 

stretli aj vy. Ak ste však zatiaľ neuvažovali o tom, že by ste sa počúvaním cez internet mohli 

naučiť aj cudzí jazyk, potom vám predstavíme hneď niekoľko tipov, ako tento užitočný zdroj 

zaradiť do svojho pravidelného učebného plánu. 

Skôr, ako si predstavíme konkrétne podcasty v 7 jazykoch, pozrime sa na to, prečo by ste 

sa vôbec mali pustiť do ich počúvania. 

● V závislosti od podcastu vám v pravidelných intervaloch pribúdajú nové epizódy. 

Môže ísť o jednu časť raz za jeden alebo dva týždne a práve vďaka tejto pravidelnosti 

máte zabezpečený stabilný prísun nového učebného materiálu. 

● Taktiež máte na výber šikovné podcasty dlhé iba niekoľko minút, ktoré zhltnete 

na posedenie, ako aj hodinové relácie podrobne rozoberajúce zvolenú tému. Ak ste si 

obľúbili podcast s dlhšími epizódami a jednoducho nemáte toľko času, aby ste si jednu 

Zmeňte svoj pohľad na učenie sa jazykov  

a zaraďte do svojho učebného plánu POČÚVANIE.  

Vďaka podcastom budete počúvať pravidelne, efektívne a 

predovšetkým zábavne. 
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časť vypočuli naraz, pokojne si ju rozdeľte na niekoľko kratších, ľahšie stráviteľných 

pasáží. Jednej epizóde sa môžete venovať niekoľko dní, dôkladne si ju vypočuť a 

spracovať slovíčka. 

● Podcasty môžu byť určené priamo študentom učiacim sa cudzí jazyk, vtedy sú jazykovo 

aj obsahovo prispôsobené rôznym úrovniam. Väčšina je však vhodná pre rodených 

hovoriacich, vďaka čomu počúvate skutočný, živý jazyk. 

● K niektorým podcastom nájdete na internete aj textový prepis, takzvaný transkript, 

ktorý vám pomôže s porozumením hovoreného slova. Ľahšie si spracujete slovnú zásobu 

a zaradíte ju na ďalšie opakovanie.  

● Nespornou výhodou podcastov je fakt, že väčšina z nich je dostupná na internete 

bezplatne, stačí mať smartfón/tablet/počítač a pripojenie na internet. 

● Podcasty sa totiž zaoberajú snáď každou oblasťou života a v angličtine je ponuka 

priam bezodná. Rozmanitosť tém presvedčí aj toho najviac prieberčivého poslucháča. 

● Nie vždy sa vám chce brať so sebou na cestu učebnicu alebo knižku na čítanie, no 

smartfón v taške nikdy nesmie chýbať? Skvelé! Nahrajte si do mobilu podcastovú 

aplikáciu, večer pred odchodom si stiahnite niekoľko epizód zaujímavého podcastu a ani 

na cestách nebudete ukrátení o cudzí jazyk. 

● A ak sa vám pomaly míňajú konverzačné témy na jazykový tandem, dohodnite sa 

s konverzačným partnerom, že si obaja vypočujete jednu epizódu zvoleného podcastu 

a na ďalšom stretnutí sa o nej porozprávate. Už vám nikdy nebude chýbať téma 

na rozhovor! 

A kde tie podcasty nájdem?  

Najjednoduchší spôsob, ako počúvať podcasty vo vašom mobile, je stiahnuť si 

aplikáciu Pocket Casts a potom si priamo v nej vyhľadať jeden z odporúčaných podcastov 

uvedených nižšie. Stlačíte „Subscribe“ („Odoberať“) a môžete sa pustiť do počúvania 

ľubovoľnej epizódy!  

A ak by ste potrebovali poradiť podrobnejšie, nižšie sme si pre vás prichystali i návod na 

používanie aplikácie Pocket Casts. 

Tipy na podcasty v 7 jazykoch 

Veríme, že sme vás presvedčili, že počúvanie podcastov nesmierne obohatí váš kontakt s 

cudzím jazykom a už začínate uvažovať, do čoho by ste sa pustili na začiatok.  

Aby sme vám uľahčili rozhodovanie, nižšie vám predstavujeme hneď niekoľko 

konkrétnych tipov, ktoré vám otvoria brány do sveta počúvania podcastov v siedmich 

jazykoch. 

Prajeme vám príjemné čítanie a počúvanie!  
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ANGLICKÝ JAZYK 

 

Easy Stories in English 

Učte sa angličtinu prirodzeným spôsobom a 

započúvajte sa do rozmanitých príbehov. Autorka Ariel 

Goodbody vám každý týždeň prečíta príbeh prispôsobený na 

vašu jazykovú úroveň, od začiatočníkov až po pokročilých. 

Na ešte lepšie porozumenie nájdete na stránke aj textové 

transkripty. 

 

Speak English Podcast 

V tomto obľúbenom podcaste vás sympatická 

Georgiana oboznámi s užitočnou slovnou zásobou z rôznych 

oblastí, od sezónnych sviatkov a praktických otázok, cez 

tipy, ako správne konverzovať v angličtine, až po aktuálne 

témy ako hľadanie zamestnania, nakupovanie či návšteva 

lekára. Vypočuť si môžete desiatky epizód akurátnej dĺžky, 

ako aj stiahnuť písomný prepis na ľahšie spracovanie 

slovnej zásoby. 

 

All Ears English 

Započúvajte sa do krátkych epizód, v ktorých dve 

Američanky rozoberajú rôzne témy zo života. Keďže je ich 

jazykový prejav zrozumiteľný a obsah sa zameriava na 

ľudí učiacich sa angličtinu, ide o skvelý zdroj 

na počúvanie pre študentov. 

  

https://easystoriesinenglish.com/
https://speakenglishpodcast.com/podcast/
https://www.allearsenglish.com/
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NEMECKÝ JAZYK 

 

Authentic German Learning Podcast 

Či ešte študujete, alebo už chodíte do práce, tento 

podcast vám pomôže zdokonaliť nielen svoje jazykové 

schopnosti ale podporí i váš osobný rozvoj. So šikovnými 

poznámkami v nemeckom a anglickom jazyku ku každej 

epizóde sa vám s týmto zdrojom bude pracovať ešte 

ľahšie. 

 

Langsam gesprochene Nachrichten 

Pokiaľ sú na vás zdroje určené pre rodených 

hovoriacich v nemčine ešte príliš rýchle, potom vyskúšajte 

„pomaly nahovorené správy“. Od pondelka do soboty si 

v tomto podcaste môžete vypočuť aktuálne správy 

a pomocou transkriptu spracovať novú slovnú zásobu. 

 

Slow German 

Či sa v nemčine nachádzate na začiatočníckej úrovni, 

alebo ste už v učení viac pokročili, v podcaste od Annik 

Rubens si nájdete užitočné informácie z rôznych oblastí. 

Jednotlivé epizódy sú rozdelené do tematických oblastí, a 

tak si rýchlo vyberiete, čo vás práve zaujíma. So šikovným 

textovým prepisom vám zas spracovanie slovíčok pôjde 

jedna radosť. Okrem podcastových epizód nájdete na 

stránke aj nácvik dialógov z reálnych situácií. 

 

  

https://www.authenticgermanlearning.com/german-podcast/?lang=de
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030
https://slowgerman.com/
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ŠPANIELSKY JAZYK 

 

Radio Ambulante 

Jeden z najpopulárnejších podcastov z latinskej Ameriky, 

ktorý vám priblíži španielsky jazyk vo forme príbehov. Celý tím 

producentov, autorov a novinárov vám v pravidelných 

intervaloch prináša množstvo podnetov na zdokonaľovanie sa 

v španielčine. 

 

News in Slow Spanish 

Ak ste sa už stretli s pomaly čítanými správami v inom 

jazyku, potom vás určite poteší i tento podcast v španielčine. 

Dozviete sa o aktuálnom dianí primeraným tempom, takže vám 

už nič neunikne. 

 

Unlimited Spanish 

Ak hľadáte skvelý zdroj na zdokonaľovanie svojho 

porozumenia v španielskom jazyku, potom ste na správnom 

mieste. V tomto podcaste sa dozviete nielen o španielskej 

kultúre, ale k dispozícii máte aj textový prepis. 

 

 

 

 

  

https://radioambulante.org/
https://www.newsinslowspanish.com/spanish-podcast
https://unlimitedspanish.com/podcasts/
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RUSKÝ JAZYK 

 

Russian Podcast 

Či už sa začínate učiť ruštinu alebo patríte medzi 

pokročilejších, v tomto podcaste nájdete užitočné 

informácie, ale aj náročnejšiu slovnú zásobu. Obsah 

podcastu je tak pestrý a bude vás dlho baviť.  

 

Slow Russian Podcast 

Tento podcast je nahovorený dostatočne pomaly, aby 

ste stíhali zachytiť všetko dôležité. Epizódy sú rozmanité, 

témy siahajú od ruskej kultúry, cez tradície až po bežný 

život, a ak by ste chceli ešte viac obsahu, sympatickú Dariu 

nájdete aj na YouTube.   

 

Ракета: Simple Russian 

Aj keď ide o podcast čisto v ruskom jazyku, jednotlivé 

epizódy sú krátke a použitý jazyk jednoduchý. Každá 

epizóda je zameraná na konkrétnu oblasť, a tak môžete 

počúvať na témy ako plány do budúcnosti, koníčky, či 

móda. Môžete si tak otestovať znalosť svojej zásoby a 

zároveň za použitia transkriptu sledovať hovorené slovo. 

 

 

 

 

 

https://russianpodcast.eu/
https://realrussianclub.com/slowrussianpodcast/
https://www.youtube.com/channel/UCyJznKYS9kkP7RWWq3YAbFw
https://russianrocket.libsyn.com/
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FRANCÚZSKY JAZYK 

 

One Thing In A French Day 

Epizódy v tomto podcaste pribúdajú trikrát do týždňa, 

a keďže trvajú iba pár minút, ľahko ich zaradíte do svojho 

učebného plánu. O Francúzsku po francúzsky – príjemné 

počúvanie na každý deň. 

 

 

Learn French by Podcast 

Ako už naznačuje názov tohto podcastu, jednotlivé 

epizódy vám vďaka prirodzenej francúzštine pomôžu s 

bežnou konverzáciou. Počúvajte vtedy a tam, kde to 

vyhovuje vám a učte sa francúzštinu zábavným spôsobom. 

 

News in Slow French 

Pomaly nahovorené správy vo francúzskom jazyku sú 

vhodné pre mierne pokročilých až pokročilých študentov. 

Dozviete sa aktuálne novinky z diania doma i v zahraničí a 

v bezplatnej verzii máte prístup k čiastočným epizódam. Ak 

by ste chceli získať neobmedzený prístup, ako aj transkript 

celých epizód, môžete si túto spravodajskú službu 

predplatiť.  

 

 

  

https://onethinginafrenchday.podbean.com/
https://learnfrenchbypodcast.com/
https://www.newsinslowfrench.com/
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TALIANSKY JAZYK 

 

Coffee Break Italian 

Vďaka tomuto podcastu sa môžete učiť taliančinu aj 

od úplného začiatku. Cez anglický jazyk vám sympatickí 

moderátori vysvetlia základné frázy a s postupom 

jednotlivých epizód bude rásť i vaše sebavedomie 

v taliančine. 

 

ItalianPod101.com 

Či ste v taliančine začiatočník alebo skúsený študent, 

tento podcast ponúka niečo pre každého. Spájajú sa v ňom 

poznatky o talianskej kultúre, aktuálnom dianí, ako aj 

jazykové zaujímavosti.  

 

La Bottega di Babbel 

Týmto podcastom pre mierne pokročilých sprevádza 

sympatický Gianluca, ktorý v jednotlivých epizódach 

spovedá rodených hovoriacich či študentov taliančiny o 

tradíciách, kultúre a každodennom živote v Taliansku. Ak 

používate aplikáciu Babbel, podcast nájdete aj priamo v 

nej, spolu so šikovným transkriptom. 

 

 

 

https://radiolingua.com/coffeebreakitalian/
https://www.italianpod101.com/
https://www.babbel.com/en/magazine/la-bottega-di-babbel
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PORTUGALSKÝ JAZYK 

 

TODO MUNDO POD 

Tieto krátke epizódy v pomalej brazílskej portugalčine 

sú skvelé pre študentov na začiatočníckej úrovni. Obsahujú 

jazykové tipy, ako aj témy súvisiace s brazílskou kultúrou 

a históriou. 

 

Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes 

Tento podcast v brazílskej portugalčine vychádza 

z knihy Good Night Stories for Rebel Girls: 100 Tales 

of Extraordinary Women. Každá 15–20-minútová epizóda 

predstavuje príbeh o inšpiratívnej žene. Hoci nie je určený 

pre študentov, môže byť užitočný pre začiatočníkov. 

Môžete ho porovnať aj s anglickou verziou tohto podcastu. 

 

Portuguese Lab 

Tento podcast ponúka množstvo epizód na rôznych 

úrovniach, aj pre začiatočníkov učiacich sa európsku 

portugalčinu. Vypočujte si krátke príbehy, vďaka ktorým sa 

zoznámite s prirodzeným hovoreným, ale stále dostatočne 

pomalým jazykom. 

  

https://www.todomundopod.com/en/things-to-do-in-sao-paulo/
https://soundcloud.com/garotasrebeldes
https://www.portugueselab.com/podcast
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Pocket Casts – jedna aplikácia za všetky 

Už viete, čo to tie podcasty sú, a prečo sú dôležité pri učení sa jazykov. Teraz si ešte 

povieme, kde ich nájdete, a prezradíme i pár tipov a trikov na používanie aplikácie 

Pocket Casts, ideálnej na počúvanie podcastov v mobile 

Najprv si do mobilu stiahnite bezplatnú 

aplikáciu Pocket Casts (pre operačný 

systém Android alebo iOS). Po stiahnutí 

aplikácie sa hneď môžete pustiť 

do hľadania zaujímavého podcastu 

na počúvanie. 

 

Aplikácia je automaticky nastavená na vyhľadávanie v angličtine, takže sa pozrieme 

najskôr na tento jazyk, ale ak máte záujem o iné jazyky, čítajte ďalej a nižšie si ukážeme, ako 

si nájdete počúvanie i pre seba. 

1. V prvom kroku si otvoríme najobľúbenejšie podcasty. Na úvodnej obrazovke ťuknite 

na lupu dole s názvom Discover. Na ďalšom náhľade v sekcii Trending môžete listovať 

v najaktuálnejších podcastoch, ktoré zaujali tisíce poslucháčov. 

 

2. Druhou možnosťou je zvoliť si podcasty podľa oblasti, ktorá vás zaujíma. V náhľade, 
kde sme mali podcasty v sekcii Trending, sa posuňte nižšie, až sa vám zobrazí množstvo 
rôznych kategórií v sekcii Browse By Category.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=au.com.shiftyjelly.pocketcasts
https://apps.apple.com/au/app/pocket-casts/id414834813
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Ak sa zaujímate o vedu, ťuknite na Science, ak o dejiny, na History. Takto si jednoducho 
vyfiltrujete najpočúvanejšie podcasty z danej kategórie a môžete sa pustiť do počúvania 
toho, čo vás baví. 
 

 
 

3. Ak viete, čo konkrétne hľadáte, potom využite tretiu možnosť, a to vyhľadávanie podľa 
kľúčového slova. Vráťte sa do náhľadu vyhľadávania a do zadávacieho políčka vložte 
príslušný výraz. 

 
Ak zadáte napríklad pojem storylearning, jedným z nájdených podcastov bude podcast 
známeho polyglota Ollyho Richardsa - StoryLearning Podcast, na ktorom si ukážeme, ako 
sa pustiť do počúvania epizódy. 
 

 

 
 
 

https://storylearning.com/podcast
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Dôležité faktory pri výbere podcastu 

Keď si otvoríte zvolený podcast, hneď uvidíte, koľko má epizód. Počet epizód je totiž 

jedným z dôležitých faktorov, aby ste sa vedeli rozhodnúť, či je vhodné sa pustiť do 

počúvania daného podcastu. Zjednodušene povedané, čím viac epizód, tým lepšie.  

Na bezplatný odber podcastu sa prihlásite ťuknutím na tlačidlo Subscribe, a na potvrdenie 

sa vám vpravo zobrazí zelená značka s čiernou fajkou. 

 

Druhým dôležitým faktorom je práve oblasť zvoleného podcastu. Ak nás totiž obsah 

nebude baviť, nevytrváme pri ňom dostatočne dlho a po niekoľkých epizódach sa opäť 

budeme musieť pustiť do hľadania. Nevhodný jazykový materiál nás môže demotivovať 

a stratíme chuť skúšať nové veci. Preto si vždy prečítajte opis zvoleného podcastu, či 

spadá do vašej záujmovej oblasti, a ak náhodou nie, pokojne si zvoľte iný. Výber je 

vskutku bohatý. 
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Počúvajte efektívne – doma i na cestách 

Aby ste mohli počúvať podcasty kdekoľvek a kedykoľvek a nemuseli zakaždým hľadať 

dobré pripojenie na internet, môžete si jednotlivé epizódy stiahnuť vopred doma 

a na cesty vyraziť už pripravení.  

Cez tri bodky vpravo si otvorte menu a zvoľte možnosť Download all. Pamätajte však, že 

naraz sa vám stiahne 100 epizód, takže ich radšej sťahujte, len ak ste pripojení na wi-fi, aby 

ste si neminuli všetky dáta. 

Samozrejme, môžete si stiahnuť aj menší počet, v takom prípade stačí ťuknúť na zvolenú 

epizódu a stiahne sa iba táto jedna. Ak sa však chystáte daný podcast počúvať pravidelne, 

stiahnutím väčšieho množstva epizód naraz si ušetríte čas a nemusíte uvažovať, či máte 

stiahnuté ďalšie epizódy na počúvanie offline. 

 

Teraz sa už môžete pustiť do počúvania. Otvorte si niektorú epizódu ťuknutím na jej ikonu 

a prejdite do prehrávača. Okrem štandardného tlačidla na spustenie a zastavenie prehrávania 

máte tiež možnosť vrátiť sa v nahrávke o desať sekúnd dozadu alebo skočiť o 30 

sekúnd dopredu. Môžete to využiť, ak sa chcete vrátiť k pasáži, ktorú ste nezachytili, alebo 

hľadáte konkrétne miesto v už vypočutej časti a len listujete rýchlo dopredu. 
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Ďalšie funkcie nájdete ťuknutím na prvú ikonu zľava na dolnej lište, kde si môžete 

prispôsobiť rýchlosť prehrávania, ak rečník hovorí na vás príliš rýchlo alebo pomaly, či 

zvýšenie hlasitosti, čo zas oceníte v hlučnejšom prostredí. 
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Počúvanie podcastov v rôznych jazykoch 

Zrejme nikoho neprekvapí, že najväčší výber podcastov je práve v anglickom jazyku. Čo 

však v prípade, že pracujete na svojej nemčine, francúzštine či španielčine a nechceli by ste 

sa ukrátiť o tento skvelý zdroj na počúvanie? Vďaka aplikácii Pocket Casts ani iné jazyky 

neprídu skrátka! 

Vráťte sa na hlavný náhľad a ťuknite na lupu Discover. Teraz listujte úplne nadol, až sa 

zastavíte pri tlačidle na výber obsahu podľa regiónu – Select Content Region. Po ťuknutí na 

vlajočku sa vám rozbalí ponuka všetkých jazykových regiónov, v ktorých môžete listovať podľa 

vašich jazykových referencií. Ak chcete obsah z Talianska, ťuknite na Italy, ak z Nemecka, na 

Germany, a tak ďalej. Po zvolení regiónu sa potom už len posuňte trošku nižšie a uvidíte tam 

výber “Popular in...” a názov zvolenej krajiny. 

 

Po prečítaní tohto e-booku si stiahnite aplikáciu Pocket Casts do svojho mobilu, podľa 

vášho jazyka si nájdite dva alebo tri podcasty a vypočujte si z každého niekoľko minút. A ak 

sa vám niektorý z nich zapáči, stiahnite si viacero epizód do mobilu na počúvanie offline.  

Keď počúvanie zaradíte do svojho pravidelného učebného plánu a z vypočutej epizódy si 

spracujete novú slovnú zásobu, či tému z podcastu využijete na self-talk alebo na najbližšiu 

konverzáciu, nepochybne sa v jazyku budete posúvať dopredu. 
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Zostaňme v kontakte!  

 Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nám napísať. Ideálne priamo do našej 

facebookovej skupinky Učíme sa učiť sa jazyky, kde vďaka aktívnym členom – samoukom –

nájdete množstvo ďalších tipov na počúvanie. 

Držím vám palce. :) 

Lýdia Machová a tím Jazykového mentoringu 
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