
 

 

 

 

 

 VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uživatelská příručka k systému DynEd® 



3 

 

 

 

 

 

DynEd 
VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uživatelská příručka  
k systému DynEd  

 
 
 
 

DynEd® je registrovanou ochrannou známkou společnosti DynEd International, Inc. 
Verze 2.8 březen 2015 
Všechna práva vyhrazena 

 
 



4 

 

 Obsah 

Obecné informace....…………………………..…………………….... 5 

Řešení DynEd English Language pro dospělé................................ 7 

Řešení DynEd English Language pro školy.....…….………............ 8 

Systémové požadavky….….………….……….……….………..…… 
…………………...........……………………… 

9 

Jak studovat s DynEd.........…………………………………………... 10 

Doporučený studijní postup..….……………………………………… 16 

Aktualizace výukového systému DynEd……………………..……… 
………………………………………………. 

17 

Uživatelská příručka k rozřazovacím testům (Placement Tests)..... 20 

 Rozřazovací test pro dospělé................................................ 21 

 Rozřazovací test pro děti.....………...................................... 26 

Uživatelská příručka ke kurzům DynEd...……………...................... 31 

Ocenění a vyznamenání.......………………….……………………... 46 



5 

 

 Obecné informace  

 
Angličtina je nejpoužívanějším jazykem na světě. Poslech, mluvení, porozumění a komunikace 
v angličtině jsou dovednosti, které je třeba si osvojit, nikoliv nastudovat - anglický jazyk je třeba 
ovládat, ne znát. S tím, jak se počítače a internet stávají součástí našeho každodenního života, také 
systémy pro výuku jazyků s podporou počítače (Computer Assisted Language Learning) se 
technologicky zdokonalují, a otvírají tak nové cesty výuce angličtiny. Začíná tak nová éra výuky 
anglického jazyka. 
 
DynEd je první a nejefektivnější interaktivní systém výuky jazyků s podporou počítače na světě, na jehož 
návrhu a tvorbě se podílela řada lingvistů, učitelů jazyků, počítačových inženýrů, neurobiologů i umělců. 
Unikátní přístup systému DynEd, založený na principech fungování mozku, vychází z výsledků 
neurovědních výzkumů a opírá se o rozsáhlé praktické zkušenosti. Jeho cílem je dlouhodobé učení a 
automatičnost. DynEd vychází z principů, jak probíhá proces učení v mozku, díky čemuž se zkracuje 
doba k dosažení plynulosti projevu studentů minimálně o 50 %.  
 
Kombinovaný systém DynEd je navržen tak, aby ho učitel řídil a kombinoval s výukou ve třídě, která 
naučené jazykové modely rozšíří a přizpůsobí konkrétním potřebám studentů. Studenty studující na 
počítači systém monitoruje a vede, učitelé je pak studiem dále provázejí. Tento proces pomáhá 
studentům osvojit si jazykové dovednosti efektivněji než tradiční výuka ve třídě. Začátečníci používající 
kurzy DynEd jsou schopni dosáhnout úrovně jazykové způsobilosti B2 dle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky (CEFR) nebo TOEFL IBT 75, resp. TOEFL PBT 540 za 360 hodin, za 
předpokladu, že efektivně postupují způsobem, který jim systém doporučí.  
 
Výukový systém DynEd je kombinací kurzů, podpůrného softwaru a učitelů. Jedinečný 
„piktogramový“ přístup DynEd koordinuje vizuální informace se sluchovými vstupy tak, jak to učebnice 
nedokážou. Tak učení postupuje v přirozeném pořadí: poslech, mluvení, a teprve potom následuje 
čtení a psaní. Podpůrný software umožňuje uživatelům sledovat studijní návyky studentů a zajistit, aby 
se nevychylovali ze správné studijní trasy, tzv. Study Path. Učitelé dodávají systému DynEd přirozený 
lidský rozměr. Studenty vedou, sledují jejich pokroky, dbají na to, aby dosáhli co nejlepších výsledků, a 
pomáhají jim si jazyk uzpůsobit pro vlastní potřeby. Díky kombinaci těchto tří složek představuje DynEd 
celosvětovou špičku ve výuce anglického jazyka. Na začátku studia s využitím systému DynEd se 
aktuální úroveň zvládnutí jazyka zjišťuje pomocí rozřazovacího testu. Tento variabilně dlouhý test, který 
se přizpůsobuje výkonu studenta, určí jeho počátek studia v kurzech DynEd a zajistí, že bude studovat 
na optimální studijní úrovni. Přístup k testům řídí Records manager. 
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Aplikace Records manager podrobně zachycuje veškeré činnosti každého studenta a jeho studijní 
historii, včetně výsledků testů, doby, frekvence a postupu studia, a dále pak informace, jak student 
využívá studijních funkcí, jako je Nahrávání vlastního hlasu, cvičení s Rozpoznáváním řeči nebo funkce 
Zopakovat. Prostřednictvím Inteligentního tutora získávají učitelé a studenti konstruktivní zpětnou 
vazbu. Ta pomáhá studentům zlepšovat výkonnost v učebních činnostech. Údaje z Records manageru 
lze také používat ke kontrole zodpovědného přístupu všech zúčastněných, postupu studia a k rozboru 
efektivnosti. 
 
Records manager systému DynEd, který získal řadu ocenění, 
• sleduje, analyzuje a řídí studijní aktivity studentů, 
• umožňuje studentům sledovat vlastní studijní záznamy, 
• umožňuje učitelům sledovat podrobné informace o učebních aktivitách studentů a na jejich základě je 

vést k dosažení optimálních výsledků, 
• uchovává záznamy studentů a třídy pro každý kurz a každou lekci a vytváří zprávy o průběhu studia, 

které lze dle potřeby vytisknout, exportovat nebo poslat e-mailem a vložit do jiných databází, 
• využívá Inteligentního tutora k hodnocení a zvýšení kvality činností studentů. 
 
Unikátní patentovaná technologie Shuffler neustále sleduje pokrok studenta a dynamicky přizpůsobuje 
obsah učiva jeho výkonu. Jak se student zdokonaluje, zvyšuje se počet možností výběru a hloubka 
učiva. Studentům, kteří mají potíže, se učivo opakuje častěji. Takto program na studenta reaguje, a tím 
individualizuje úkoly ve výkladových lekcích a jednotlivá cvičení. 
 

Indikátor Procento splnění ukazuje, jak efektivně student studoval každou lekci. Studenti by měli 
každou lekci splnit na 80 %, což vyžaduje, aby každou lekci prostudovali několikrát, nechali si věty 
opakovat a nahrávali svůj hlas. Tímto způsobem postupují od porozumění a procvičování k dokonalému 
zvládnutí látky. Jakmile dosáhnou požadovaného procenta, automaticky se jim zpřístupní příslušné 
kontrolní testy. Průběžné kontrolní testy systému DynEd jsou počítačové výkonnostní testy určené 
k hodnocení studentova pokroku a potvrzení zvládnutí jazykových dovedností získaných v každém 
kurzu. Studijní záznamy zobrazují dobu studia každé lekce, počet studijních sezení, Procento splnění, 
výsledky kvizů a testů a úrovně Shuffleru. Součástí Records manageru je Inteligentní tutor. Ten sleduje 
a hodnotí všechny studijní aktivity, včetně frekvence studia a využívání důležitých studijních funkcí, jako 
je Nahrávání vlastního hlasu a Rozpoznávání řeči. Studentům i učiteli poskytuje konkrétní písemnou 
zpětnou vazbu o studijních návycích studentů, včetně studijního skóre každého z nich, a současně 
konkrétní doporučení, jak tyto návyky zlepšit. 
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 Řešení DynEd English Language pro dospělé 

 

NEW DYNAMIC ENGLISH: Tento kurz, zaměřený na praktické bezprostřední použití jazyka, 
klade důraz na poslech jako stěžejní dovednost při osvojování jazyka. Obsahuje 
propracovaná cvičení na poslech a mluvení a užívá video a technologii Rozpoznávání řeči. 
 

 
 

 

THE LOST SECRET: Tento kurz pro věčné začátečníky na bázi videa, původně zfilmovaný a 
uveřejněný BBC English, obsahuje velice motivující úkoly ke zdokonalení poslechu a mluvení. 
Je založen na poutavém detektivním příběhu obsazeném oskarovými herci. 
 

 

ADVANCED LISTENING: Kurz pro pokročilé, zaměřený na strategie poslechu, obsahuje 
devět lekcí profesorů Stanfordské univerzity. Rozvíjí poslech a dovednost psaní poznámek až 
na úroveň, kterou studenti potřebují ve vysokoškolském nebo odborném prostředí. 
 
 

 

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH: Tento kurz rozvíjí dovednosti nezbytné pro prezentace, 
pohovory, jednání a přesnou výměnu informací v hlavních oblastech obchodní a profesní 
činnosti.  
 

 

FUNCTIONING IN BUSINESS: Tento kurz na bázi videa připravuje studenty na jednání 
v běžných obchodních a mezikulturních situacích. Je zaměřen na obecnou obchodní slovní 
zásobu a důležité jazykové funkce, jako je žádání, odmítání, navrhování a potvrzování.  

 

ENGLISH BY THE NUMBERS: Tento kurz připravuje studenty na ústní prezentace obsahující 
čísla a grafy. Studenti si rozšíří slovní zásobu a naučí se ptát a odpovídat na otázky spojené 
s kvantitativními vztahy.  
 
 

 

HOSPITALITY ENGLISH: Tento doplňkový kurz pro oblast hoteliérství a turistického ruchu 
zdokonaluje poslech a mluvení a rozšiřuje odbornou slovní zásobu. Pokrývá takové 
jazykové funkce, jako je žádání, odmítání, navrhování, potvrzování a kladení otázek.  

 

CLEAR SPEECH WORKS: Tento doplňkový kurz je založený na prověřených vzdělávacích 
strategiích a technikách vyvinutých profesory v oboru vady řeči bostonské Northeastern 
University. Zaměřuje se zejména na rozlišování klíčových fonémů a zdokonalení přízvuku. 
 
 

 

TEST MOUNTAIN: Tento doplňkový přípravný kurz na zkoušky TOEFL, TOIEC a jiné 
standardizované zkoušky je určený studentům, kteří již mají pevné základy angličtiny. Formou 
zábavných cvičení pomáhá rozvíjet slovní zásobu, čtení, poslech a upevňovat gramatiku. 
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 Řešení DynEd English Language pro školy 

 

LET'S GO: Laskavý efektivní kurz pro žáky od 4 do 10 let. Kurz plný písniček, her a 
interaktivních cvičení, kterým děti provázejí dvě animované kočičky, Sam a Ginger, se 
zaměřuje na základní struktury anglického jazyka a rozvíjí všechny čtyři jazykové dovednosti. 
 
 

 

FIRST ENGLISH: Kurz pro začátečníky od 10 do 17 let je pomocníkem dětí ve školním 
prostředí. Dialogy a sekce zaměřené na poslech, gramatiku a slovní zásobu čerpají ze 
školního a domácího života a rozvíjí dlouhodobé učení, ne krátkodobé memorování.  
 
 

 

ENGLISH FOR SUCCESS: Kurz pro žáky základní jazykové úrovně od 10 do 17 let 
připravuje na používání angličtiny ve škole a v předmětech, jako je matematika, fyzika, 
zeměpis, dějepis. Učí je jazyku výkladu, kladení otázek, zadávání domácích úkolů a testů. 
 
 

 

DYNAMIC CLASSICS: Tento kurz, založený na čtyřech anglických klasických literárních 
dílech, obsahuje příjemné ilustrace a je doplňkem pro začínající čtenáře. Obohacuje 
jazykovou výuku o klasickou literaturu přizpůsobenou jazykové úrovni studentů. 
 

 
 

 

NEW DYNAMIC ENGLISH:  Tento kurz, zaměřený na praktické bezprostřední použití jazyka, 
klade důraz na poslech jako stěžejní dovednost při osvojování jazyka. Obsahuje 
propracovaná cvičení na poslech a mluvení a užívá video a technologii Rozpoznávání řeči. 
 

 
 

 

THE LOST SECRET: Tento kurz pro věčné začátečníky na bázi videa, původně zfilmovaný a 
uveřejněný BBC English, obsahuje velice motivující úkoly ke zdokonalení poslechu a mluvení. 
Je založen na poutavém detektivním příběhu obsazeném oskarovými herci. 
 

 

ENGLISH BY THE NUMBERS: Tento kurz připravuje studenty na ústní prezentace obsahující 
čísla a grafy. Studenti si rozšíří slovní zásobu a naučí se ptát a odpovídat na otázky spojené 
s kvantitativními vztahy.  
 
 
 

 

CLEAR SPEECH WORKS: Tento doplňkový kurz je založený na prověřených vzdělávacích 
strategiích a technikách vyvinutých profesory v oboru vady řeči bostonské Northeastern 
University. Zaměřuje se zejména na rozlišování klíčových fonémů a zdokonalení přízvuku. 
 

 

ADVANCED LISTENING: Kurz pro pokročilé, zaměřený na strategie poslechu, obsahuje 
devět lekcí profesorů Stanfordské univerzity. Rozvíjí poslech a dovednost psaní poznámek až 
na úroveň, kterou studenti potřebují ve vysokoškolském nebo odborném prostředí. 
 

 

TEST MOUNTAIN: Tento doplňkový přípravný kurz na zkoušky TOEFL, TOIEC a jiné 
standardizované zkoušky je určený studentům, kteří již mají pevné základy angličtiny. Formou 
zábavných cvičení pomáhá rozvíjet slovní zásobu, čtení, poslech a upevňovat gramatiku. 
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 Systémové požadavky 
 
Ke správnému fungování systému DynEd je třeba mít k dispozici následující:  
 
a) Minimální systémové požadavky na počítač:  

 

b) DVD-ROM mechanika, minimální rozlišení monitoru 640 x 480, 16bitová zvuková karta, reproduktor a 
mikrofon.  

c) Internetové připojení k synchronizaci studijních údajů (není potřeba během studia).  
d) Místo na disku potřebné pro každý kurz uvádíme níže. Po instalaci veškerého obsahu systému DynEd 

by vám na pevném disku mělo zbýt přes 20 % volného místa. 
 

Kurz Místo na disku  Kurz Místo na disku 

New Dynamic English 705 MB  Dynamic Business English   456 MB 

The Lost Secret   650 MB  Functioning in Business   650 MB 

Advanced Listening 1626 MB  Let's Go   530 MB 

Clear Speech Works   625 MB  First English   340 MB 

Test Mountain   275 MB  English for Success   725 MB 

English By the Numbers   110 MB  Dynamic Classics   215 MB 

Hospitality English   185 MB  Placement Tests   140 MB 

 
e) Je třeba mít platnou e-mailovou adresu (e-mailové adresy si můžete vytvořit bezplatně on-line 
prostřednictvím e-mailových společností jako jsou Seznam, Volný, Tiscali, Gmail apod.). 

 
 
 

Operační systém Paměť (RAM) CPU 

Window XP 
Windows Vista, 7 a 8 

1 GB 
2 GB 

Pentium 1 GHz nebo obdobný 
Pentium 2GHz nebo obdobný 

 
Mac OS  10.6.8+ 2 GB 1 GHz Intel 
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 Jak studovat s DynEd 
 
Vzdělávací kurzy DynEd jsou vytvořeny tak, aby vás naučily anglicky přirozenou formou a zároveň co 
nejefektivněji. Oproti tradičnímu pojetí výuky jazyka představují zásadní posun. Tato teorie osvojování 
jazyka, kterou DynEd aplikuje od roku 1987, se opírá o výzkumy neurovědy (neuroscience). 
 
Cílem tohoto přístupu, který je založen na učení jazyka jako dovednosti a na zapojování více mozkových 
center a je podpořen dlouholetými praktickými zkušenostmi, je dlouhodobé učení a automatičnost. 
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?          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 těchto změn probíhají rychle, k jiným dochází až za 
několik dnů či týdnů. 

 

 
Ovládání cizího jazyka je 
dovednost 
 

 

Zvládnout 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 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 pamatujeme jen  tak 

dlouho, abychom byli schopni splnit krátkodobý úkol, například 
zopakovat několik slov či vět, a pak je zapomeneme. Mnoho lidí se při 
studiu jazyka učí jednotlivá slovíčka a věty nazpaměť. Pokud však tato 
slova a věty dlouhodobě a opakovaně nepoužívají, rychle je 
zapomenou. 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 dnů či 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 mozkové 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 
 

 
 

Výzkumy mozku a dlouhodobé paměti dokazují, 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 týdně. 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 lekcí 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 
zase na procvičování mluveného 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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Postup vpřed 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 lekcích 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 projdete 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. 

 
 
 
Porozumění je jen začátek 
 

 
 

Jakmile všemu v dané lekci rozumíte, začněte procvičovat 
vyslovování jednotlivých vět. Během každého sezení si nahrajte 5 
až 10 vět a porovnávejte je s nahrávkou 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 procvičovat? 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 – zároveň si tak rozšíříte slovní zásobu. 
Efektivním způsobem rozšíření slovní zásoby jsou cvičení zaměřená 
na čtení a psaní, která doplní 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 procvičujte. Pak 
budete 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   
začíná poslechem, pak se připojí 
mluvení a dále se pokračuje čtením a 
psaním, přičemž pokaždé se přidává 
nová slovní zásoba. Tyto jednotlivé   
dovednosti se vzájemně posilují.                                                                      

Poslech Mluvení

í 

Čtení Psaní 
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Přizpůsobení modelů 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. stanou se předmětem našeho procvičování - 
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 poskytne 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 z důvodů, 
proč tak dlouho trvá naučit se cizí jazyk. 
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 Doporučený studijní postup 
 

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 na denní bázi v sezeních trvajících 50 - 60 minut a s učitelem se setkat jednou 
za dva týdny. Jde o obdobný model, jako když učíte hrát na hudební nástroj: pravidelné schůzky 
s učitelem, které se opírají o pravidelná každodenní cvičení. 
 

Čas a úsilí potřebné k dokončení konkrétní lekce závisí na úrovni, jazykovém zázemí a na tom, zda se 
systém DynEd využívá jako hlavní jazykový kurz nebo jako doplněk k dalšímu jazykovému vzdělávání. 
Každou lekci byste měli projít následujícím způsobem: 
 
1. Seznámení, kdy získáte přehled o konkrétní lekci a obecné povědomí o probírané látce bez použití 

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

dle potřeby několikrát opakujete. 
3. Jazyková analýza, kdy dle potřeby používáte textovou nápovědu a zabudovaný slovník. V této fázi 

se zaměřujete na gramatiku a větnou strukturu a rovněž na 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 předtím procvičovali. 
6. Občasné zopakování, kdy se čas od času k lekci vracíte, abyste si potvrdili, že daný studijní 

materiál plně ovládáte. 

Během jednoho studijního sezení byste měli vystřídat dílčí části více lekcí a neměli byste se 
omezovat na jednu lekci. Je vhodnější procházet každou lekci v průběhu několika kratších sezení 
rozvržených do několika dní, než se jí věnovat dlouho během jediného studijního sezení. 
 

70 - 80 % doby sezení byste měli věnovat aktuální lekci. 10 -15 % byste měli věnovat opakování 
předcházejících lekcí a ve zbývajících 10 - 15 % se seznamujte s lekcemi, které máte před sebou. 
Učitelé by měli vést studenty na základě těchto doporučeného studijního postupu.  
 

Poznámka:  Pro zlepšení porozumění mluvenému jazyku byste se zpočátku neměli spoléhat na text. 
Pokud se zobrazuje textová nápověda, poslechový proces probíhá zcela odlišně. Text byste si neměli 
vůbec zobrazovat, dokud si příslušné jazykové pasáže několikrát neposlechnete. Pokud je pro vás 
příliš obtížné pracovat s konkrétním materiálem tímto způsobem, měli byste si totéž nejprve vyzkoušet 
u lehčího učiva nebo se vrátit k nižším lekcím.   
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 Aktualizace výukového systému DynEd  

 

 

 
K dosažení co nejlepších výsledků vám doporučujeme, abyste si instalovali veškeré 
aktualizace. Program DynEd UpToDate (Aktualizace) vás bude informovat, kdykoli budou 
aktualizace k dispozici.  
 
Při aktualizaci postupujte takto: 

 

 

1 K instalaci nejnovější verze systému 
je třeba nejprve zaktualizovat 
program UpToDate (Aktualizace).  
 
Když uvidíte obrazovku vlevo, 
klikněte na Stáhnout a aktualizace 
se zahájí. 

 

2 Pokud se před začátkem 
aktualizace objeví tato výzva, 
zavřete všechny otevřené aplikace 
DynEd a klikněte na OK. 
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3 Probíhá stahování nejnovější 
verze programu UpToDate 
(Aktualizace).  

 
Doba stahování se liší 
v závislosti na rychlosti vašeho 
internetového připojení. 
  

 

 

4 Když uvidíte tuto obrazovku, klikněte 
na OK. 
 

 

5 Pokud je k dispozici novější verze 
vašeho kurzu, objeví se vedle názvu 
tohoto kurzu tři hvězdičky (***). Kurz 
označte a klikněte na Stáhnout. Tím se 
kurz zaktualizuje.  
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6 Pokud je třeba zaktualizovat více kurzů, 
stiskněte a podržte Ctrl na klávesnici a 
označte tyto názvy kurzů myší. Pak klikněte 
na Stáhnout. 
 

 
 

 

7 Probíhá stahování.  
 
Doba stahování závisí na 
rychlosti vašeho internetového 
připojení. Může se pohybovat od  
2 do 20 minut. 

 

8 Jakmile jsou stahování a 
aktualizace dokončeny, objeví se 
tato obrazovka. Klikněte na OK. 
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 Uživatelská příručka k rozřazovacím testům (Placement Tests) 
 
 

Tyto testy stanoví každému studujícímu, v kterých konkrétních kurzech a lekcích DynEd by měl/a své 
studium začít. Během testů systém reaguje na průběžné výsledky testovaného a přizpůsobuje se jim. 
Pokud student odpovídá dobře, test rychle přechází k otázkám vyšší jazykové úrovně. U studentů na 
nižší jazykové úrovni test naopak postupuje pomaleji a je ukončen, jakmile student v kterémkoliv stádiu 
testu nezodpoví správně určitý počet otázek, nebo pokud průběžné celkové skóre klesne pod určitou 
mezní hodnotu. Rozřazovací testy pro dospělé a rozřazovací testy pro děti (od 4 do 10 let) byly vyvinuty 
odlišně. Příručku k rozřazovacím testům pro dospělé naleznete na str. 32 a pro děti na str. 37. 
 

 

 

                                                Na začátku testu 

Abyste dosáhli optimálních a nejpřesnějších výsledků, 

 měli byste test provádět na klidném místě bez jakýchkoliv rušivých vlivů,   

 uživatelé musejí umět používat myš, 

 reproduktory a/nebo sluchátka musí fungovat správně,  

 každou otázku je třeba zodpovědět v daném časovém limitu. 

 
Přístup k testu 

Učitel předem v aplikaci Records manager vytvoří Rozřazovací třídu, jejíž studenti budou mít přístup 
k testu. Jakmile student test dokončí, test se ihned uzamkne, čímž se zabrání jeho opakování. Pokud je 
z jakéhokoliv důvodu nutné test zopakovat, učitel ho tomuto studentovi musí zpřístupnit v Records 
manageru.  

 

 
Výsledky testu 

Účelem těchto testů je určit jazykovou úroveň studentů a umístit je ve správných kurzech. Studenti uvidí 
na konci testu, jakého skóre dosáhli a které kurzy mají studovat. 
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Všeobecný rozřazovací test pro dospělé / General Placement Test 

 

Za všech okolností je nutné, abyste si před vlastním testem vyzkoušeli cvičný Practice Test. Díky němu 
budete vědět jak postupovat a ověříte si, zda vám zvuk funguje správně. Jakmile vlastní test začne, 
neměli byste jej ukončovat, dokud sám neskončí a nezobrazí se vaše výsledné skóre. Níže uvádíme 
přehled různých typů otázek v testu. 

 

Doplňování zaměřené na slovní zásobu  
            a gramatiku 
Tento typ otázek založený na výběru správné odpovědi 
z několika možných je obvykle zaměřen na slovní zásobu nebo 
gramatické jevy, např. který tvar slovesa je třeba užít. Přečtěte 
si větu a označte, která ze čtyř možností větu správně 
doplňuje. Na zodpovězení těchto otázek máte časový limit a 
otázky je nutné zodpovědět napoprvé.  
 

 

 

Poslech s porozuměním 
Druhý typ otázky je zaměřen na poslech s porozuměním. Uslyšíte například otázku nebo větu a musíte 
ji zodpovědět nebo doplnit správně vybraným slovem, číslem, frází nebo větou. 

  

V tomto typu otázek máte jen jedinou příležitost odpovědět správně. Pokud otázku nezodpovíte během 
prvního naplnění časomíry, zobrazující se vpravo dole, otázka se jedenkrát zopakuje. Naplní-li se 
časomíra podruhé, program přejde k další otázce a už nebudete mít možnost se k této otázce vrátit.  
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Tvoření vět 
Ve třetím typu testových otázek máte umístit několik slov či frází na správné místo ve větě. 

 

  

Odpovědět můžete jen jednou. Také zde máte stejný časový limit - jedno naplnění časomíry, následuje 
jedno opakování otázky a po druhém naplnění časomíry program přejde k další otázce. Pozn.: při 
každém pohybu slovem se časomíra znovu spustí a poskytne vám dostatek času otázku dokončit. 
Pokud těmto otázkám ale věnujete příliš mnoho času, vyčerpáte postupně celkový časový limit a test 
skončí. 

   

Určování správného pořadí vět 
V posledním oddílu Části 2 rozřazovacího testu máte několikrát určit správné pořadí vět. 

 

 

Věty si přečtěte a rozhodněte o jejich pořadí. V tomto příkladě bude věta b první, následovat bude věta 

c a pak a. Odpovědět můžete jen jednou. Tyto otázky testují vaši schopnost vidět, jak úseky jedné věty 

odkazují na úseky jiných vět a pomáhají vyjádřit posloupnost. 
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1 Pokud se chystáte dělat rozřazovací test 
poprvé, musíte být připojeni k internetu.  

 
Rozřazovací test otevřete kliknutím 
na ikonu Student na ploše vašeho 
počítače.  
 
 
Je třeba zadat typ vašeho 
internetového/intranetového  
připojení. Zvolte příslušný typ  
a klikněte na OK.  

                                     
 

 

 

 

2 Zadejte své Přihlašovací jméno (Student 
Login ID), které vám bylo přiděleno – má 
podobu e-mailové adresy, např. 
“jméno@seznam.cz”.  
 
Jestliže se nepřihlašujete poprvé, systém 
automaticky předvyplní Přihlašovací jméno, 
které bylo zadáno naposledy.  
 
Napište heslo, které vám bylo přiřazeno, a 
klikněte na OK. 
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3 
Klikněte na cvičný Practice Test, který vás 
seznámí s tím, jak funguje samotný 
rozřazovací test. Zde uvidíte typy otázek, které 
se objeví ve vlastním testu.  
 
Opakujte cvičný Practice Test i několikrát, 
dokud si nejste zcela jisti, jak test funguje.  
 
Když skončíte Practice Test, objeví se 
obrazovka níže.  
 

 

 

 Samotný rozřazovací test - Placement Test - má dvě části. Part 1/Část 1 stanoví jazykovou 

úroveň DynEd 0.0 - 1.2 a určí, zda by měl student pokračovat druhou částí testu. Než začnete 

s Part 2/Částí 2, můžete si dopřát krátkou přestávku. 

 Část 2 je určena jen těm studentům, kteří v Části 1 dosáhli úrovně 1.2 nebo vyšší. Část 2 

stanoví jazykovou úroveň mezi 1.2 a 3.5 na 5stupňové škále DynEd. 

 Jakmile vstoupíte do Části 1 nebo 2, neměli byste test ukončovat, dokud sám neskončí.  

 Po skončení testu bude potřeba připojení k internetu, aby se výsledky vašeho testu 

sesynchronizovaly se systémem. 

 
 

4 
Během jednotlivých částí rozřazovacího testu 

nedělejte přestávky. Jakmile test začnete, 

neukončujte ho, dokud sám zcela neskončí a 

nesesynchronizují se výsledky. Pokud otázku 

nezodpovíte během daného limitu, tj. dvou 

naplnění časomíry, je tato otázka považována 

za zodpovězenou chybně. 

 

Jakmile budete připraven/a zahájit test, klikněte 
na Part 1 Beginner/Část 1 pro začátečníky a 
test začne.  
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5 Po skončení testu budete 
ohodnoceni skórem  
v rozmezí 0 až 3.5.  
 
Tabulka znázorňuje, 
jakým úrovním jazykové 
způsobilosti odpovídá 
dosažené skóre 
v rozřazovacím testu 
DynEd. 

Srovnání úrovní jazykové způsobilosti 
Skóre dosažené 

v rozřazovacím 

testu DynEd 

Úroveň 

DynEd 
Cambridge 
Exam 

CEFR 
TOEFL 
PBT/IBT 

TOEIC 

0,0 začátečník       0-250 
0,5 falešný začátečník   A1 310/12 250-450 
1,0 základní     340/20 400-550 

1,5 mírně pokročilý KET A2 450/45 500-650 
2,0 středně pokročilý PET B1 480/55 600-700 
2,5 pokročilý FCE B2 540/75 650-800 

3,0 velmi pokročilý CAE C1 630/110 750-900 
3,5 plynulý   C2 677/120   

 

 

DOSPĚLÍ 
Skóre dosažené 

v rozřazovacím 

testu DynEd 

Úroveň DynEd Vhodný začátek studia 

0,0 začátečník NDE blok 1 
0,5 falešný začátečník NDE blok 2, TLS 
1,0 základní NDE blok 3, TLS 

1,5 mírně pokročilý NDE blok 4, TLS, HE 
2,0 středně pokročilý NDE blok 5 a 6, DBE 1, FIB, EBTN,CSW, HE 
2,5 pokročilý NDE blok 7, DBE 3, FIB, EBTN, CSW, HE, TM 

3,0 velmi pokročilý NDE blok 8, AL, TM, CSW 
3,5 plynulý AL, TM 

 

6 Jazykové úrovně a 
odpovídající kurzy 
DynEd pro dospělé.  
 
Výsledky rozřazovacího 
testu určí vhodné kurzy a 
počáteční studijní úroveň 
(kurzy jsou v tabulce 
označeny počátečními 
písmeny. Kurzy 
označené modře jsou 
doplňkové kurzy.) 

 

7 Úrovně, na nichž začínají 
studium DynEd děti (ve 
věku 10 - 17 let).  
 
Výsledky rozřazovacího 
testu určí vhodné kurzy a 
počáteční studijní úroveň 
(kurzy jsou v tabulce 
označeny počátečními 
písmeny. Kurzy 
označené modře jsou 
doplňkové kurzy.) 

DĚTI (10 - 17 LET) 

Skóre dosažené 

v rozřazovacím  

testu DynEd 

Úroveň DynEd Vhodný začátek studia 

0,0 začátečník NDE blok 1, FE 
0,5 falešný začátečník NDE blok 2, EFS část 1, TLS 
1,0 základní NDE blok 3, EFS část 1-4, TLS 

1,5 mírně pokročilý NDE blok 4, EFS část 5, TLS 
2,0 středně pokročilý NDE blok 5 a 6, EBTN,CSW 
2,5 pokročilý NDE blok 7, EBTN, CSW, TM 

3,0 velmi pokročilý NDE blok 8, AL, TM, CSW 
3,5 plynulý AL, TM 
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Rozřazovací test pro děti / Placement Test for Kids 

 

Než se děti pustí do testu, je třeba, aby dostaly základní instrukce a byly seznámeny s typy testových 
otázek, viz níže, a to pokud možno ve svém mateřském jazyce, příp. aby jim byl poskytnut dostatek 
času pochopit, co se od nich očekává. U malých dětí doporučujeme, aby u nich během testu seděl 
někdo starší, kdo by je povzbuzoval a v případě nesnází vedl.  
 
Než spustíte test, vraťte se prosím na str. 31 a pozorně si zopakujte jeho průběh. 
 
 
 

 

Typy otázek 

 
V rozřazovacím testu je několik typů otázek. Některé vyžadují jak dovednosti poslechu, tak i základní 
dovednost čtení, proto test nemusí být vhodný pro všechny uživatele.  
 

 

Poslech s porozuměním 
  

V tomto typu otázky děti uslyší slovo, název 
písmene nebo čísla či frázi a jejich úkolem je 
příslušnou položku - písmeno, slovo nebo 
předmět - označit. Uslyší např. „a green 
pencil” a je třeba, aby klikly na odpovídající 
předmět. V prvních několika otázkách mají dva 
pokusy na určení správné odpovědi, poté 
jedinou. Když se jedenkrát naplní časomíra, 
otázka se jednou zopakuje. 
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Na obr. vpravo je znázorněn 
obtížnější typ poslechových otázek. 
Otázka zde může znít „The book is 
under the table.”, přičemž je třeba 
určit nejen předmět, ale i místo, kde 
se předmět nachází. Aby děti 
prokázaly, že rozumí, je třeba 
kliknout na předmět, v tomto případě 
knihu, která se nachází pod stolem. 

 
 

 

Doplňování zaměřené na poslech, 
gramatiku a čtení 

  
V tomto typu otázek děti uslyší otázku a mají 
kliknout na slovo nebo frázi, která vyplní 
mezeru. Např. uslyší „Who is she?” a jejich 
úkolem je na místo mezery vybrat správné 
zájmeno: „She’s my sister.” Odpovědět mohou 
jen jednou, pokud se jedenkrát naplní 
časomíra, otázka se bez penalizace zopakuje. 
 

 

Doplňování zaměřené na gramatiku  
  
V tomto typu otázek děti mohou nebo nemusí vyslechnout 
nápovědu. Pokud nápovědu neuslyší, uslyší zazvonění, které 
znamená, že si mají větu přečíst a kliknutím zvolit správné 
řešení. V tomto příkladu zní poslechová nápověda “Where is 
the dog?”, měly by zvolit “on”. 
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Dokončení dialogu 
 

V některých testových otázkách mají děti správně 
reagovat v dialogu. Např. když uslyší: “What’s 
your telephone number?”, mají z několika 
možností vybrat správnou odpověď  (ne hledat 
své vlastní telefonní číslo, což některé děti 
dělávají). Mladším dětem je důležité tento úkol 
před testem vysvětlit. 
  

 

 
 Rozřazovací test pro děti - Placement Test for Kids - se skládá ze dvou částí. 

 Pokud dítě dosáhne v Části 1 (Part 1) dostatečně vysokého skóre (186 a více, tj. úroveň jazykové 

způsobilosti 3), mělo by si dopřát krátkou přestávku a přejít k Části 2 (Part), která určí jazykovou 

úroveň mezi 3 a 6. 

 Jakmile začne s Částí 2 rozřazovacího testu, test nesmí ukončovat, dokud sám neskončí.  
 

Úrovně jazykové způsobilosti dětí 

Po skončení testu 
budou děti 
ohodnoceny 
skórem v rozmezí 
mezi 0 - 6.  
 
Toto skóre 
označuje úroveň 
v kurzu Let´s Go, 
na níž by měly 
začít studovat. 
 

Skóre dosažené 
v rozřaz. testu v Části 1 

Úroveň jazykové 
způsobilosti 

Úroveň Let´s Go 

0 - 25 1,0 začátečník LG 1, část 1 – 4 

26 - 60 1,5 LG 1, část 5 – 8 

61 - 185 2,0 LG 2 
186 - 205 3,0 Část 2 LG 3 nebo vyšší (pokračujte částí 2) 

 

Skóre dosažené  
v rozřaz. testu v Části 2 

Úroveň jazykové 
způsobilosti 

Úroveň Let´s Go 

24 - 60 3,0 LG 3 
61 - 120 4,0 LG 4 
121 - 180 5,0 LG 5 
181 - 206 6,0 LG 6 nebo vyšší  
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1 Pokud se chystáte provést rozřazovací test 
poprvé, je třeba, abyste byli připojeni 
k internetu.  
 
Rozřazovací test otevřete kliknutím na 
ikonu Student na ploše vašeho 
počítače.  
 
 
Budete požádáni o typ připojení 
k internetu/ intranetu. Zvolte příslušný typ a 
klikněte na OK.  
 
                                
 

 

 

 

2 Zadejte Přihlašovací jméno dítěte (Student 
Login ID), které mu bylo přiděleno – má 
podobu e-mailové adresy, např. 
“jméno@seznam.cz”.  
 
Jestliže se nepřihlašujete poprvé, systém 
automaticky vyplní Přihlašovací jméno, které 
bylo zadáno naposledy.  
 
Napište heslo (Password), které bylo dítěti 
přiděleno a klikněte na OK. 
 

 

3 Klikněte na cvičný Practice Test, který děti seznámí 
s tím, jak funguje samotný rozřazovací test.  
Zde se setkají s typy otázek, které se objeví ve 
vlastním testu.  
 
Děti mohou cvičný Practice Test opakovat i 
několikrát, dokud si nejsou zcela jisty, jak test 
funguje.  
 
Když skončí Practice Test, objeví se následující 
obrazovka.  
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4 
Jakmile děti začnou Part 1/Část 1 rozřazovacího 
testu, nesmí test ukončovat, dokud sám neskončí a 
výsledky se nesesynchronizují. Pokud děti otázku 
nezodpoví v daném časovém limitu, je tato otázka 
považována za zodpovězenou chybně.  
 
Jakmile budou připraveny, klikněte na Part 1/Část 1 
a test se spustí. 
  

HODNĚ ŠTĚSTÍ ! 

 
 

 

 

5 Pokud děti ukončí Část 1 s výsledkem 186 

nebo vyšším, odemkne se Část 2.  

 

Po krátké přestávce pokračujte kliknutím na 

Part 2/ Část 2.  

 

Jakmile je test dokončen, je třeba počítač 
připojit k internetu, aby se mohly výsledky 
testu sesynchronizovat se systémem. 
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 Uživatelská příručka ke kurzům DynEd 

 

 

Než začnete používat systém DynEd, přečtěte si prosím pozorně níže uvedené instrukce a 
seznamte se s položkami rozbalovacího menu, abyste studovali co nejefektivněji. 
Připomínáme, že menu ve všech kurzech jsou v jazyce operačního systému vašeho počítače.  
 

 

1 Studium začněte kliknutím na zástupce  
Student  na ploše vašeho počítače.  
 
 
 
 
Při prvním spuštění systému budete potřebovat 
Přihlašovací jméno studenta, heslo do systému 
DynEd a připojení k internetu. Zadejte své 
Přihlašovací jméno a Heslo a pak klikněte na OK. 
Studijní záznamy se sesynchronizují s naším 
systémem v Kalifornii.  

 

 

2 Po prvním studijním sezení můžete studovat bez 
připojení k internetu. Chcete-li studovat bez 
internetového připojení, zaškrtněte pole Studium 
offline. Dokud se znovu nepřipojíte, vaše záznamy 
budou uloženy v počítači. Vaše Přihlašovací jméno 
bude automaticky předvyplněno, viz obr. vlevo.  
 
Zadejte heslo a klikněte na OK.   
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3 Doporučujeme vám 1-2x měsíčně si 
zkontrolovat, zda nejsou k dispozici 
aktualizace: klikněte na zástupce DynEd 
Courseware na ploše. Přihlaste se jako 
obvykle a objeví se obrazovka „Prosím zvolte si 
kurz“. Klikněte na Pokročilé možnosti v liště a 
pak Aktualizace produktů, viz obr. vpravo. 
 

 
 

 

4 Pokud existuje nová verze systému DynEd, 
uvidíte obrazovku vlevo. Klikněte na Ano a 
aktualizace se spustí.  
 
Provádění aktualizací je velice důležité pro 
správné fungování systému. 
 

 

5 Pokud je k dispozici novější verze vašeho kurzu, 
objeví se tři hvězdičky (***) vedle jeho jména. 
Zvolte tyto zastaralé položky a klikněte na 
Stáhnout (postupujte dle kroků pro instalaci na 
str. 23-25).  
 
Po dokončení aktualizace můžete začít 
studovat. 
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6 Pokud v liště v Pokročilých možnostech 
kliknete na DynEd Analyzer, zobrazí se 
nastavení instalace systému DynEd na vašem 
počítači. 
 

 

 

 

7 Zvolíte-li Pokročilé možnosti a dále 
Nastavit jazyk menu, zobrazí se 
obrazovka vlevo.  
 
Tato obrazovka vám dává možnost 
vybrat si jazyk, s kterým raději 
pracujete. 
 

 

8 Elektronickou verzi Uživatelské příručky, kterou 
právě čtete, jakož i studijních příruček 
jednotlivých kurzů a systému DynEd obecně 
naleznete pod položkou Nápověda a dále 
Dokumentace. 
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9 Pokud jste si nainstalovali více kurzů, zvolte ten, 
který chcete studovat.  
 
Např. chcete-li studovat kurz New Dynamic 
English, klikněte na New Dynamic English a pak 
OK. 
 

 
 

 

10 Podle skóre rozřazovacího testu vám budou 
doporučeny ke studiu příslušné bloky 
(„modules“).  
 
Zvolte blok, který si přejete začít studovat a 
klikněte na OK.  
 
Bloky zobrazené šedě nyní nemáte k dispozici. 

 

11 Tato obrazovka znázorňuje různé části 
zvoleného bloku. První studijní sezení zahajte 
provedením potvrzovacího testu. Klikněte na 
Mastery Tests (kontrolní testy). Tento test je 
třeba provést k potvrzení vašeho skóre 
rozřazovacího testu. Pokud se nezobrazuje 
volba Mastery Tests, nebo pokud skóre 
vašeho potvrzovacího kontrolního testu činí 85 
nebo méně, začněte studovat tento blok od 
začátku. Pokud bylo vaše skóre vyšší než 85, 
můžete přejít do vyššího bloku a začít své 
studium v něm. 
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12 Pokud přejedete myší přes volbu , 
objeví se grafický indikátor  , který 
zobrazí Procento splnění jednotlivých částí. 
 
Pomocí tohoto indikátoru hned uvidíte, jaký podíl 
učiva jste dokončili a do jaké míry je třeba tuto 
část ještě studovat. Čím více jste určitou část 
studovali, tím je žlutý sloupec delší. 

 
 

 

13 Než začnete s vlastním studiem, je velice 
důležité seznámit se s funkcí jednotlivých 
položek rozbalovacích menu na liště. 
 
Budete-li vědět, jak výukové kurzy studovat a 
používat, zvýšíte efektivitu svého studia a snížíte 
celkovou dobu učení. 
 
Klikněte na Možnosti a zobrazí se položky Studijní 
záznamy, Výkladový slovník, Nastavení/Úrovně a 
Odeslat e-mail… 
 

 

14 Kliknete-li na Možnosti a dále Studijní záznamy, 

nebo jednoduše zvolíte , 
uvidíte své studijní záznamy, viz vpravo. 

 

Tyto záznamy si můžete prohlížet Podle data 
nebo Podle lekcí (zde je zobrazen náhled Podle 
lekcí). Když kliknete na znaménko „+“ vedle 
některého z bloků, zobrazí se podrobnosti 
tohoto bloku, jakož i celková doba studia a 
Procento splnění každé jeho části. 
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15 Tato obrazovka ukazuje, kolik procent kurzu jste 
dokončili, a kolik času studia jste mu věnovali.  
Abyste z kurzu získali maximum, mělo by 
Procento splnění dosáhnout 100 %.  
 
Při splnění 80 % příslušné části kurzu se vám 
odemkne a zpřístupní kontrolní (Mastery) test. 
Kontrolní testy měří, jaký podíl této konkrétní 
části skutečně ovládáte. 

 

 

 

16 Uvidíte-li ve svých studijních záznamech 
ikonku červeného zámku, znamená to, že 
tato sekce je pro vás uzamčená. Klikněte na 
tuto ikonku a zobrazí se, co je třeba udělat, 
aby se zvolená sekce odemknula.  
 
Pokrok v kurzech je spojený s Procenty 
splnění. K odemknutí kurzu je třeba 
efektivního a častého studia. Procenta 
splnění se pak zvýší a vy budete moci 
pokročit kupředu.  

 

17 Kontrolní test spustíte kliknutím na volbu  
. Pokud Procento splnění ještě 

nedosáhlo 80 %, není kontrolní test přístupný. 
Test by bylo možné složit pouze se svolením 
učitele. 
 
Výsledné skóre 85 nebo vyšší znamená, že jste 
danou část absolvovali úspěšně (pokud chcete 
kontrolní test zopakovat, požádejte prosím 
učitele, aby vám ho odemknul).  
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18 Zobrazíte-li si Studijní záznamy Podle data, 
uvidíte obrazovku napravo. Ukazuje, které 
kurzy jste studovali, jak dlouho jste je 
studovali a denní a celkovou dobu studia 
každého kurzu.  
 
Všechny tyto studijní údaje si můžete 
vytisknout kliknutím na Tisk. Na další 
obrazovku se dostanete kliknutím na volbu 
Tutor. 
  

 

 

19 Inteligentní tutor systému DynEd analyzuje 
studijní údaje každého studenta a každé třídy, 
včetně Procent splnění, frekvence studia, 
výsledků testů a využívání studijních funkcí, jako 
je Nahrávání vlastního hlasu, a pak poskytuje 
konkrétní doporučení jak studijní návyky zlepšit. 
Odhalí také negativní studijní vzory, jako je 
nevhodné užívání textové nápovědy v momentu, 
kdy je třeba rozvíjet poslech s porozuměním.  
 
Klikněte na Detaily a zobrazí se následující 
obrazovka.  
  

20 Obrazovka vpravo ukazuje podrobnější 
zprávu Inteligentního tutora.  
 
Inteligentní tutor systému DynEd analyzuje 
studijní údaje každého studenta, včetně 
Procent splnění, frekvence studia, výsledků 
testů a využívání studijních funkcí, jako je 
Nahrávání vlastního hlasu, a také poskytuje 
doporučení jak zdokonalit procvičování a 
zlepšit efektivitu studia. 
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21 Studijní záznamy se synchronizují se servery 
společnosti DynEd v Kalifornii. Můžete studovat i 
bez připojení k internetu. Chcete-li studovat bez 
připojení k internetu, zatrhněte Studium offline. 
Vaše studijní záznamy se budou do příštího 
připojení k internetu ukládat ve vašem počítači.  
 
Je však třeba se k internetu připojit každých 
14 dní, aby se vaše záznamy sesynchronizovaly 
se systémem a váš učitel mohl sledovat váš 
pokrok (učitel může toto 14denní období zkrátit).  
 
 
 
 

 
 

 

22 Kliknutím na Možnosti a dále na Výkladový 
slovník uvidíte obrazovku vlevo. Jednotlivé 
výrazy jsou uvedeny abecedně. Zvolte hledaný 
výraz a klikněte na OK. Zobrazí se jeho definice 
a několik příkladů jeho použití. 

 

23 
Přečtěte si výrazy na obrazovkách 
slovníku a pokuste se je 
zapamatovat a používat, abyste si 
rozšířili slovní zásobu. 
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24 Kliknutím na Možnosti a dále na Nastavení/Úrovně se 
zobrazí obrazovka vpravo. Zde si můžete upravit nastavení 
mikrofonu, hlasitost audia a časovou prodlevu.  
 
Kurzy DynEd prezentují angličtinu mluvenou v přirozeném 
rytmu. Nastavením časové prodlevy zvýšíte či snížíte počet 
sekund mezi jednotlivými větami, příp. mluvčími.  
 

 
 

 

25 V menu Rozpoznávání řeči naleznete položky 
Rozpoznávání řeči a Úroveň.  
 
V Rozpoznávání řeči musí být zvoleno zapnuto.  
 
 

 

26 V položce Úroveň v menu Rozpoznávání řeči 
vám doporučujeme volbu „začátečník“. Klikněte 
na Rozpoznávání řeči/Speech Recognition a pak 
zvolte Úroveň/Level a pak začátečník. Je-li 
zvolena úroveň „začátečník“, Rozpoznávání vás 
bude hodnotit schovívavěji. 
 
Zvolíte-li úroveň „expert“, bude vás systém 
považovat za velmi pokročilého a  
v Rozpoznávání budete hodnoceni přísněji. 
 

 



40 

 

 

27 Klikněte na Nápovědu a zvolte Dokumentace. Zde 
jsou uživatelské příručky v angličtině (některé 
z těchto dokumentů mohou být přeloženy do 
češtiny.) 
 
Tyto sekce byly vytvořeny pro učitele, nicméně 
pokročilí studenti je také mohou využívat. 
 

 
 

 

28 Klikněte na Dokumentaci v menu Nápověda 
a zobrazí se seznam všech uživatelských 
příruček. Pokud se chcete s některou 
seznámit, zvolte ji a klikněte na OK. 

 

29 V seznamu dokumentů zvolte 
Study Guide: How to Study 
DynEd (Jak studovat s DynEd) a 
příslušný dokument se otevře, 
jak je znázorněno vpravo.  
 
Klikněte na Bookmarks (záložky) 
v horní levé části obrazovky a 
zobrazí se obsah příručky.  
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30 
Po zvolení Bookmarks se ukážou 
témata a názvy obsažené 
v příručce.  
Zvolte kterýkoliv název v sekci 
Bookmarks a dostanete se na 
stranu, která se tomuto tématu 
věnuje.  
Uvedená příručka How to Study 
DynEd/Jak studovat s DynEd 
v češtině je součástí této 
Uživatelské příručky (str. 10). 
Prosím pozorně si ji přečtěte. 
 

 
 

 

31 V menu Nápověda zvolte Obecné a 
objeví se obrazovka vlevo. Jsou zde 
vyobrazena tlačítka ovládacího panelu, 
která se používají ve všech kurzech 
DynEd. 

Klikněte na   vpravo a zobrazí se 
základní informace o tlačítkách 
ovládacího panelu. 

Klikněte znovu na  a ukážou se 
podrobnější informace. 
 

 

32 
 

Tato obrazovka podává informace 
o menu Možnosti (Options).  
 
Představuje položky Výkladový 
slovník (Glossary) a Audio kurzu 
(Audio Levels). 
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33 Klikněte ještě jednou na  a otevře 
se obrazovka vpravo. Zde jsou informace 
o nastavení Časové prodlevy (Pause 
Length). 
 

Kliknutím na tlačítko  se vrátíte 
zpět do kurzu. 

 
 

 

34 Zvolíte-li v menu Nápověda položku 
Rozpoznávání řeči (Speech 
Recognition), uvidíte tuto obrazovku. 
  

Klikejte na  pro více informací o 
Rozpoznávání řeči. 
  
 

 

35 Pouze pokud právě studujete, 
máte k dispozici položku Tato lekce  
(This Lesson) v menu Nápověda.  
Studujete-li právě výkladovou lekci a 
kliknete na Tato lekce, zobrazí se 
obrazovka Presentation Help, viz vpravo, 
která poskytuje doporučení jak studovat 
výkladové lekce.  
 
Budete-li se těchto doporučení držet, 
zkrátí se celková doba vašeho studia a 
zvýší efektivita. 
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36 Kliknutím na Nápovědu a 
zvolením Studijní tipy (pro 
studenta) získáte tipy k usnadnění 
studia a zvýšení jeho efektivity.  
  
Při studiu se snažte tyto pokyny 
dodržovat. 
 
Instrukce pokračují po kliknutí  

na . 

 
 

 

37 Když se během studia setkáte s určitou 
obrazovkou poprvé, bude tlačítko textové 

nápovědy  šedivé. 
 
Abyste zdokonalili poslech s porozuměním, je 
velmi důležité poslouchat a rozumět bez textové 
nápovědy. Používejte proto prosím textovou 
nápovědu jen v nejnutnějším případě. 
 
Pokud větě zcela nerozumíte, klikněte na tlačítko 
Zopakovat a poslechněte si ji znovu.  
 

 

38 Všimněte si, že jestliže kliknete na tlačítko 
Zopakovat a originální nahrávku si vyslechnete 
ještě jednou, tlačítko Textové nápovědy vám již 
bude k dispozici.  
 
Doporučujeme vám, abyste se větě vždy snažili 
porozumět opakovaným poslechem, ne 
užíváním textové nápovědy.  
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39 Sekce Rozpoznávání řeči zahrnují různá cvičení, 
jako jsou čtení vět, odpovídání na otázky a řečové 
kvízy.  
 
Jakmile se objeví grafický indikátor, viz vpravo, 
začněte mluvit do mikrofonu. Doporučujeme si 
však projev nejdříve rozmyslet, příp. říct nanečisto, 

a to za použití tlačítek  a . Během cvičení 

s Rozpoznáváním řeči mluvte dostatečně nahlas a 
zřetelně. Procvičujte v tichém prostředí. 
 

 

 

 

40 Software Rozpoznávání řeči váš projev vyhodnotí.  
 
Pokud větu vyslovíte správně a řeknete ji tak, jak se 
následně zobrazí, objeví se na indikátoru 3 nebo 4 
zelené proužky. Pokud výslovnost nebyla správná, 
objeví se 2 žluté proužky.  
 
Vždy si svou nahrávku poslechněte a porovnejte ji 
s nahrávkou rodilého mluvčího, pak po něm větu 
zkuste opět zopakovat, lépe. Neopakujte ji stále 
stejně.  
 

 

41 Ukazatel zobrazí, do jaké míry se váš projev podobá 
cílovému vzoru. Pokud se nepodobá, ukáže jediný 
červený proužek a vyznačí problematickou část věty, 
která se podobala nejméně. Výslovnost této části 
byste měli zlepšit.  
 
Větu můžete zopakovat a nechat si ji znovu 

ohodnotit kliknutím na tlačítko  . Toto je 
vynikající cvičení, snažte se tímto způsobem 
procvičovat. Poslouchejte své nahrávky a 
porovnávejte je s projevem rodilého mluvčího.  
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Pokud pracujete se systémem DynEd podle těchto instrukcí a instrukcí uvedených výše v části 
Jak studovat s DynEd, měli byste být schopni dosáhnout jazykové úrovně TOEFL IBT 75 / 
PBT 540 nebo CEFR B2 za cca 360 hodin studia.  
 

 
 
 
 
 

 
 Doba potřebná k dosažení úrovně TOEFL IBT 75 / PBT 540 nebo B2 podle CEFR 
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 Ocenění a vyznamenání  

 

 

ASTD Institute – E-Learning Courseware Certification 
Certifikát Americké společnosti pro vzdělávání a rozvoj. Systém DynEd splňuje normy 
stanovené odborníky na e-learningové vzdělávání, akademickými pracovníky, návrháři 
vzdělávacích systémů a předními osobnostmi ve vzdělávání. Všechna řešení DynEd 
pro výuku obchodní angličtiny jsou certifikovaná Certifikačním institutem ASTD.  

 

 

Akreditace tureckého ministerstva národního vzdělávání 
Turecko označilo anglický jazyk za národní prioritu. V kombinovaném přístupu DynEd 
nalezlo nejlepší způsob uspokojení této zásadní potřeby. 2003: kurzy First English a 
English for Success. V současnosti užívány více než osmi milióny žáků 4.- 8. tříd. 
 

 

 

Akreditace francouzského ministerstva školství “Reconnu d’intérêt 
pédagogigue” 
Uděluje doporučení francouzským pedagogům. 2000: Let’s Go, 2003: Let’s Go, 
English for Success, New Dynamic English, The Lost Secret, English by the Numbers, 
Dynamic Business English a Advanced Listening. 
  

    

Educational Software Review (EDDIE) 
Educational Software Review Awards (Ceny recenzentů počítačových vzdělávacích 
programů) - ceny za vynikající vzdělávací software. 1997: Let’s Go, 1998: Let’s Go a 
New Dynamic English, 2003: Let’s Go, English for Success a Advanced Listening, 
2004: Let’s Go, English for Success, First English a New Dynamic English. 
  

 

Best Education Software (BESSIE)  
Best Education Software Award (Cena za nejlepší vzdělávací software) – 
udělená za nejlepší komerční software. Tato ocenění uděluje institut 
Educational Software Preview Service Centra pro vzdělávací technologie 
v Kalifornii. Tituly předložené z celého světa posuzují přední pedagogové. 
2003: Let’s Go, English for Success a New Dynamic English, 2004: Let’s 
Go a English for Success. 
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Asociace vydavatelů v oblasti vzdělávání - EdPress Distinguished 
Achievement  Award 
Cena za vynikající výkon udílená Asociací vydavatelů v oblasti vzdělávání, 
celosvětovým profesním sdružením, jehož porotu tvoří profesionální spisovatelé, 
redaktoři a pedagogové. 2002: Records manager a Clear Speech Works,  
2003: English for Success. 

 

 

Media and Methods Awards Portfolio  
Tento magazín zabývající se využíváním technologií ve vzdělávání odebírá přes 
50.000 odborníků. Věnuje se ukázkovým učebním technikám a produktům pro 
mateřské, základní a střední školy. O udělení ceny rozhodují pedagogové.  
1998: Let’s Go. 

 
 

 

Technology & Learning Magazine Awards of Excellence 

Cena za vynikající kvalitu udělená časopisem Technology & 
Learning Magazine, který v USA odebírá přes 80.000 odborníků na 
technologie ve vzdělávání. Porotu tvoří pedagogové. 1996–1997 a 
1998-1999: Let’s Go, 2003–2004: First English a Advanced 
Listening, 2006: Records manager.   

 

 

Technology & Learning Magazine Award of Excellence  
Cena za vynikající kvalitu udělená časopisem Technology & Learning Magazine. Již 
téměř po 30 let hodnotí tento program význačné produkty v oblasti technologie ve 
vzdělávání. Cena za vynikající kvalitu, která se ve svém oboru těší velké vážnosti, se 
uděluje těm "nejlepším z nejlepších" jako ocenění za nový kreativní produkt. 2010 – 
Teacher Training Course: A Brain-based Approach.  

 

 

Codie Award Finalist  
Ceny udílí Asociace softwarového a informačního průmyslu (SIIA). Ceny se udělují za 
špičkový software. Porotu tvoří význačné osobnosti v oboru. 2003: English for 
Success. 
 

 

    

Children's Software Revue 
Tento časopis spravuje průběžně aktualizovaný seznam nejdoporučovanějších titulů - 
All Star Software. Seznam je aktualizován každé dva měsíce. Hodnotí pedagogové. 
2003: English for Success. 
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Vynikající hodnocení California Instructional 
Technology Clearinghouse (Kalifornské informační středisko 

pro technologie ve vzdělávání)  
Odborníci v oblasti vzdělávacích technologií udělili dvě nejvyšší 
hodnocení „Příkladné“ a „Žádoucí“. Porotu tvoří pedagogové. 
1997: Let’s Go, New Dynamic English, English by the Numbers a 
Dynamic Classics.  

 


