
 

Mgr. Jana Pernicová pro Vás recenzuje REAL LIFE 

Maturitní zkouška z anglického jazyka dostala „nový kabát“, který by si v roce 2011 m�li obléknout ti žáci, kte�í cht�jí letos, �i 
v letech budoucích, maturovat z anglického jazyka na úrovni základní nebo vyšší. Na zm�ny v koncepci maturitní zkoušky 
reagovala �ada nakladatelství vydáním nových u�ebnic �i dopl�k�, které více �i mén� reflektují specifika požadavk� na naši  MZ 
a p�izp�sobují se pot�ebám student� i u�itel� na r�zných typech st�edních škol. Pearson Longman p�ichází v tomto kontextu na 
trh s �adou u�ebnic REAL LIFE, která oslovuje široký okruh sou�asných i budoucích maturant�.  

�ada u�ebnic REAL LIFE  zahrnuje úrovn� Elementary, Pre-intermediate a Intermediate, které jsou vztaženy 
k referen�ním jazykovým úrovním A1, A2/B1 a B1-B2, u�ebnice tedy odpovídají požadavk�m  na výstupy v RVP a zahrnují 
v sob� požadavky na maturitní zkoušku základní úrovn� obtížnosti. REAL LIFE Upper Intermediate vyjde v roce 2011 a p�ipraví 
studenty na vyšší úrove� MZ. 

Je dobrým zvykem, že renomovaná nakladatelství, kterým bezesporu Pearson Longman je, p�istupují k p�i�azení výukových i 
zkušebních materiál� k referencím jazykovým úrovním Spole�ného evropského referen�ního rámce odpov�dn�. Je tomu tak i 
v p�ípad� REAL LIFE, nebo� již na první pohled je patrné, že obsah u�ebnic je vhodn� zasazen do kontextu všeobecných 
témat a b�žných komunika�ních situací a u�ebnice rovnom�rn� pokrývá odpovídající receptivní i produktivní �e�ové 
dovednosti.  

Je standardem, že sou�ástí kvalitní �ady u�ebnic jsou i Teacher´s Book, Audio CD, DVD i Multi-ROM. Nakladatelství k �ad� 
u�ebnic REAL LIFE v tomto ohledu nabízí balí�ky se všemi p�edstavitelnými komponenty. Bonusem je software pro 
interaktivní tabule REAL LIFE ACTIVE TEACH. 

Struktura u�ebnic �ady REAL LIFE odpovídá standardu, tzn., že je rozd�lena do 12 sekcí (Units), které jsou dále 
segmentovány na �ásti v�nované mluvnici, slovní zásob� i �e�ovým dovednostem. U�ebnice obsahuje vše, co je pot�eba pro 
p�ípravu k maturitní zkoušce základní úrovn� obtížnosti: �lánky, poslechy, cvi�ení zam��ená na písemný a ústní projev a další. 
Sudé Units jsou zakon�eny velmi dob�e zpracovanými Real Time Sections, které se formou rozmanitých cvi�ení i aktivit (v�etn� 
poslechových) v�nují p�edevším ústnímu a písemnému projevu. Naproti tomu liché Units, tzv. Active Study, obsahují aktivity na 
procvi�ení probrané mluvnice, slovní zásoby a dovednosti �íst a poslouchat s porozum�ním. Formáty úloh odpovídají 
formát�m úloh v MZ pro základní úrove� obtížnosti, nabízejí však i formáty, které žáci najdou pouze v MZ úrovn� vyšší, 
nap�. open-cloze (mluvnice a slovní zásoba),  matching  (�tení), word-formation. Je nutné ocenit, že cvi�ení obsahují 
informaci o dovednosti, která je cvi�ením ov��ována (listening for gist, reading for information apod.). Na konci každé 
u�ebnice je tzv. Mini Workbook, kterou bych osobn� využila pro diferencovaný p�ístup k žák�m a jako zdroj cvi�ení pro 
domácí p�ípravu žák�, p�ípadn� bych tuto �ást doporu�ila žák�m pro samostudium. 

Sada u�ebnic tematicky pokrývá všeobecná témata uvedená v katalogu požadavk� k maturitní zkoušce. Stejn� jako ostatní 
„všeobecné u�ebnice“ se z d�vodu velkého množství naprosto rozdílných obor� auto�i nev�nují témat�m, která jsou specifická 
pro t�etí �ást ústní maturitní zkoušky. U�itelé i žáci musí proto �erpat znalosti pot�ebné k úsp�šnému vykonání této �ásti ústní 
zkoušky jinde. V ostatních ohledech u�ebnice pokrývá požadavky na žáky k maturitní zkoušce základní úrovn� obtížnosti. 

Významným dopln�ním v jinak anglicky psané u�ebnici je �esky psaná záložka na konci u�ebnice, kde žáci najdou rady jak 
pracovat s maturitními formáty úloh. Záložka také obsahuje velmi užite�nou sekci Zkouškové strategie, která je p�ímo 
ur�ena budoucím maturant�m. 

Na první pohled se m�že zdát, že se u�ebnice REAL LIFE nijak neliší od ostatních kvalitních u�ebnic na našem trhu a že nijak 
zásadn� nereflektují naše specifické prost�edí. Jakmile si však vezmeme do ruky pracovní sešit žáka (Workbook) a metodickou 
p�íru�ku pro u�itele (Teacher´s Book ), najdeme n�co, co není na našem trhu zcela b�žné – Teacher´s Book v sob� obsahuje i 
u�ebnici a sou�ástí pracovního sešitu je �eština, a to nejen v sekci v�nované slovní zásob� k maturit�, ale nap�. i v zadáních 
úkol�, sekcích v�novaných mluvnici, písemnému projevu, jazykovým funkcím, tematickým okruh�m a užite�ným frázím.  
Slovní zásoba je, dle mého názoru, velmi vhodn� rozd�lena po lekcích i podle maturitních témat. Výhodou jist� je, že je 
slovní zásoba dopln�na o výslovnost. Rozsah slovní zásoby není p�emršt�ný a odpovídá rozsahu, který by m�l posta�ovat pro 
zvládnutí základní úrovn� obtížnosti. 

Ne všem u�itel�m se m�že použití �eského jazyka v u�ebnicích jevit jako p�ínosné, uv�domíme li si však, k jakému ú�elu a pro 
jakou úrove� je sada u�ebnic koncipována, je to nejen výhoda, ale i nutnost. U�í-li se st�edoškolák nap�íklad sám doma, pot�ebuje 
porozum�t tomu, co má s cvi�ením d�lat, a mít zdroj informací, který mu pom�že. 

REAL LIFE  bych doporu�ila zejména t�m, kte�í se p�ipravují na maturitní zkoušku z anglického jazyka na základní 
úrovni obtížnosti. Je na míst� záv�rem p�ipomenout, že maturitní zkouškou nelze z mnoha d�vod� postihnout vše, co by žák m�l 
um�t, proto by se u�ení anglickému jazyku nem�lo zvrtnout na pouhou p�ípravu na zkoušku, a to vše REAL LIFE p�ináší.  
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