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Abstrakt 

 

Práce se skládá z překladu části odborného příspěvku Mehrsprachigkeit als Chance – Empirische 

Erfahrungen zu Mehrsprachigkeit in Österreich, jehož autorem je Anton Prochazka. Součástí práce 

je také komentář, který obsahuje překladatelskou analýzu originálu, stanovení překladatelské metody 

a typologii překladatelských problémů s řešeními, která jsou doplněna příklady. V poslední části se 

blíže věnuji posunům, ke kterým během překládání došlo. 
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Abstract 

 

This bachelor’s thesis includes translation of selected parts of the article Mehrsprachigkeit als 

Chance – Empirische Erfahrungen zu Mehrsprachigkeit in Österreich, by Anton Prochazka and 

a commentary on the translation. This commentary consists of a translation analysis of the original 

text, the translation method and translation problems typology with examples and their solutions. 

The last part of the commentary is devoted to translation shifts. 
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PŘEKLAD 

Vícejazyčnost jako šance: Empirický výzkum vícejazyčnosti v Rakousku 
Anton Prochazka 

„Čím víc jazyků znáš, tím víc klíčů k otevření zámku máš.“ 

Obrázek 1: Voltaire (1694–1778)8 

Již v 18. století zdůraznil známý francouzský filozof François Marie Arouet 

(Voltaire) výše uvedeným citátem důležitost vícejazyčnosti: Jazyky otevírají 

dveře, a to hlavně ty, které vedou k srdcím druhých. Osvojování a znalost více 

jazyků proto v dnešní době ve vzdělávání hraje – a bude hrát – stále důležitější 

roli. 

Obrázek 2: Císař Karel V. (1500–1558) 

Habsburský císař a renesanční člověk Karel V.9, v jehož zemi Slunce nikdy 

nezapadlo, pronesl: „Quot linguas quis callet, tot homines valet“, tedy „Kolik 

řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“.10 Je pozoruhodné, nakolik si lidé již tehdy 

vážili znalosti více jazyků. O svých vícejazyčných dovednostech se císař 

vyjádřil takto: „Španělsky mluvím k Bohu, italsky k ženám, francouzsky k mužům a německy ke svému 

koni.“11 Pravděpodobně tím myslel, že se jako král hluboce křesťanského Španělska modlí španělsky 

k Bohu, italštinu považovanou za jazyk zamilovaných používá při konverzaci s dámami, 

francouzštinou jako jazykem diplomacie mluví s muži a německy dává povely svému koni. 

S každou další řečí se nám otvírá nový/jiný myšlenkový, životní a kulturní svět. Čím více jazyků 

člověk ovládá, tím více světů se mu otevírá a obohacuje ho. Tím více je ale také připraven setkat se 

s jiným/cizím člověkem bez předsudků, rozeznat společné rysy i odlišnosti obou řečí a kultur, 

k nimž je tolerantní. Rovněž si jiných jazyků a kultur váží. V naší multikulturní společnosti je 

mezikulturní kompetence nezbytná všude. Jazykové schopnosti samy o sobě dnes nestačí, velmi 

 
8 Portrét od Nicolase de Largillière; (zdroj: Wikipedie). 
9 Od roku 1516 první španělský král Karel I. 
10 http://www.unilang.org/viewtopic.php?f=11&t=3595&st=0&sk=t&sd=a (naposledy navštíveno 17.08.2014). 
11 Překlad citátu dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_V. (naposledy navštíveno 06.03.2020).  

http://www.unilang.org/viewtopic.php?f=11&t=3595&st=0&sk=t&sd=a
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_V.
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důležitá je i přesnější znalost dané kultury a jejích společenských zvyklostí, abychom porozuměli 

jiným úhlům pohledu a emocím druhých. 

Co se rozumí pod pojmem „vícejazyčnost“? 

Německá Wikipedie uvádí k vícejazyčnosti následující tři definice: Vícejazyčnost označuje: 

• schopnost člověka mluvit více než jednou řečí (multilingvismus); 

• platnost nebo rozšířené používání více jazyků ve společnosti, v určité jazykové oblasti nebo 

státě; 

• používání více jazyků ke zpřístupnění informací co největšímu počtu osob, které mluví 

různými jazyky, například na značkách, informačních tabulích, popiscích výrobků, 

v návodech nebo na internetových stránkách či v počítačových programech. 

V tomto článku jde především o první definici vícejazyčnosti: tedy o jedince, kteří ovládají více než 

jeden jazyk k tomu, aby se dorozuměli v každodenních situacích. Znalost více jazyků a setkávání se 

s lidmi z jiných kultur vás nejen obohatí, ale jsou to také důležitá kritéria pro akademický a později 

profesní úspěch. To, že mluvíte více jazyky, ale neznamená, že každý z nich ovládáte dokonale. 

Výhodou samozřejmě je, když dítě vyrůstá ve dvojjazyčné/bilingvní rodině, například pokud má 

každý z jeho rodičů jiný mateřský jazyk. Rozhodujícím faktorem ale stále zůstává, že si dítě dobře 

osvojí svůj mateřský/první/rodný jazyk/L1. 

Kolik jazyků na světě existuje? 

Na tuto zajímavou otázku se lidé neustále ptají, ovšem názory expertů se diametrálně odlišují: 

odhadují, že je na světě mezi 2 50012 a 6 500–7 00013 jazyky. Je to kvůli tomu, že rozlišit samostatné 

jazyky, jazykové varianty a dialekty je někdy velmi obtížné a není jednoduché jednoznačně určit, co 

je vlastně řeč. A tak například dřívější srbochorvatština, respektive chorvatosrbština, platila za jeden 

jazyk s rozdílnými regionálními variantami. Dnes se jazyk v každé zemi nazývá jinak: bosenština, 

chorvatština, černohorština nebo srbština. Dalším takovým příkladem jsou i africké bantuské jazyky. 

Každý z nich může být považován za samostatný jazyk nebo platí dohromady za jeden jazyk se 

stovkami dialektů. 

Bohužel je dnes světová rozmanitost jazyků ohrožena přinejmenším právě tak jako různé rostlinné 

či živočišné druhy. Počet jazyků od roku 10 000 př. Kr. výrazně poklesl a bohužel se neustále 

dramaticky snižuje. Podle expertů, mezi něž patří například britský jazykovědec a spisovatel David 

 
12 Encyklopedie www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/wissen/2005/00886/ (naposledy navštíveno 10.08.2014). 
13 Wikipedie (http://de.wikipedia.org/wiki/Sprachfamilien_der_Welt), ostatně samotná Wikipedie existuje již 

v 287 jazykových variantách (stav ke dni: 11.02.2014). 

http://www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/wissen/2005/00886/
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprachfamilien_der_Welt
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Crystal, vymře každé dva týdny jeden jazyk. Proto se jazykovědci snaží upozornit na co nejvíce 

jazyků, které jsou v ohrožení, aby se zachovaly pro příští generace. Podle hrubých odhadů bude vývoj 

počtu jazyků na Zemi probíhat asi takto: 

Obrázek 3: Vývoj jazyků14 

To je kromě jiného i důvod, proč se v roce 2001 rozhodla Evropská rada vyhlásit také den na ochranu 

jazyků a kultur (podobně jako je den na ochranu stromů15). Jako iniciativu na podporu vícejazyčnosti 

zavedla Evropský den jazyků (EDJ). Slaví se každý rok 26. září četnými aktivitami a má šířit 

povědomí o výhodách, které s sebou přináší jazykové znalosti, a zároveň má motivovat Evropany 

k tomu, aby se během života učili různým jazykům.16 

Podle Prof. Dr. Martina Haspelmatha z Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii v Lipsku 

dnes v Evropě existuje 150 jazyků, jen 40 z toho na Kavkaze.  

  

 
14 Sestaveno podle údajů z: www.uni-leipzig.de/~muellerg/su/haspelmath.pdf (naposledy navštíveno 10.09.2014). 
15 Mezinárodní den stromů, během něhož se zpravidla v rámci různých oslav sázejí stromy, se koná každoročně 25. dubna. 
16 V Rakousku se od vyhlášení Evropského dne jazyků pořádalo napříč spolkovými zeměmi, různými věkovými 

skupinami a životními sférami přes 1000 akcí. Různé jazykové akce jako například poetické soutěže, kurzy 

pro začátečníky, jazykové slavnosti, Dlouhou noc jazyků nebo dny otevřených dveří pořádá Rakouské jazykové centrum 
(Österreichisches Sprachenkompetenzzentrum) ve Štýrském Hradci. Na evropské úrovni se organizaci věnuje Evropské 
jazykové centrum (Europäisches Fremdsprachenzentrum), které sídlí tamtéž. Svými aktivitami se snaží šířit povědomí 

o výhodách jazykové rozmanitosti a podporovat evropskou vícejazyčnost. 

http://www.uni-leipzig.de/~muellerg/su/haspelmath.pdf
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Jazyk 
Celosvětový počet 

mluvčích 
(v milionech) 

Rodilí mluvčí  
(v milionech) 

1. angličtina 1 500 375 
2. čínština 1 100 982 
3. hindština 650 460 
4. španělština 420 330 
5. francouzština 370 79 
6. arabština 300 206 
7. ruština 275 165 
8. portugalština 235 216 
9. bengálština 233 215 
10. němčina 185 105 

Obrázek 4: Přehled deseti nejpoužívanějších jazyků světa17 

Přibližně polovina obyvatel Země mluví jedním z těchto deseti jazyků. Již znalost pěti z nich 

(čínštiny, hindštiny, angličtiny, španělštiny a arabštiny) by stačila k tomu, aby se spolu domluvila 

třetina lidstva.18 

Na Zemi nyní žije 7,2 miliardy lidí a do roku 2050 toto číslo dle předpovědí OSN stoupne 

na 9,6 miliard. To znamená, že přestože se světová populace nadále zvětšuje, počet jazyků strmě 

klesá. 

Abychom si to lépe znázornili, představte si svět jako vesnici. Kdyby tedy byl dnešní svět vesnicí, 

v níž by žilo jen 100 obyvatel, bylo by zde 60 Asiatů, 15 Afričanů, 10 Evropanů, 9 Latinoameričanů, 

5 Severoameričanů a 1 obyvatel Oceánie.19 

Podle toho by tedy v této vesnici přes polovina obyvatel mluvila těmito deseti jazyky20:  

22 lidí by mluvilo  čínsky 
8  hindsky 
6  anglicky 
5  španělsky 
4 portugalsky 

 
17 Sestaveno podle údajů z: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/150407/umfrage/die-zehn-meistgesprochenen-
sprachen-weltweit (spolek Sprachkreis Deutsch, Bubenberg-Gesellschaft 3000 Bern, stav ke dni: 14.05.2012). 
18 http://sciencev1.orf.at/science/news/144292 (naposledy navštíveno 10.09.2014). 
19 www.welt.de/wissenschaft/article123328269 (naposledy navštíveno 10.09.2014). 
20 Viz také Smith 2003, s. 10. 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/150407/umfrage/die-zehn-meistgesprochenen-sprachen-weltweit
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/150407/umfrage/die-zehn-meistgesprochenen-sprachen-weltweit
http://sciencev1.orf.at/science/news/144292
http://www.welt.de/wissenschaft/article123328269
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4  bengálsky 
4  arabsky 
3  rusky 
2  německy 
1  francouzsky 

Počet obyvatel vesnice by do roku 2050 stoupl na 136 lidí, přičemž by zde bylo 74 Asiatů, 

34 Afričanů a 11 Latinoameričanů, zatímco počet Evropanů by zůstal stejný, případně by lehce klesl.  

Podle odhadů vzroste počet světové populace v následujících pěti desetiletích od roku 2000 

do roku 2050 z nynějších 7,2 na 9,6 miliardy lidí, přičemž za stejné období klesne počet jazyků (jak 

jsem již ukazoval na grafu předtím) ze 6 500 na 4 500 jazyků. Momentálně je snahou na vymírající 

jazyky alespoň upozornit, nebo je dokonce oživit.21 

Jedinou řečí, kterou se podařilo ve velkém měřítku úspěšně oživit, je hebrejština. Ta dlouhou 

dobu existovala pouze jako psaný a liturgický jazyk. Moderní hebrejština (tzv. Ivrit) je dnes 

oficiálním jazykem Izraele. 

Také v britském Walesu slaví velké úspěchy. V roce 2010 byla velština vedle angličtiny uznána 

oficiálním úředním jazykem Walesu. Od roku 2000 se žáci ve Walesu musí učit velštinu jako svůj 

mateřský nebo cizí jazyk. Dvacet procent velšských škol má velštinu jako hlavní vyučovací jazyk.22 

Kolik jazyků se člověk může naučit? 

„V nás všech dřímají polygloti, je to poklad, který můžeme, a měli bychom, využít.“ 

(Weskamp 2007, s. 5) 

Schopnost osvojit si dva nebo více jazyků, naučit se je a umět je používat, se skrývá v podstatě 

v každém z nás. Bohužel se ale vícejazyčnosti, kterou často disponují např. migranti, zatím 

ve školách dostává málo pozornosti, ačkoliv představuje úžasné společenské a kulturní bohatství.  

Během mého působení na projektu EdTWIN23 ve vídeňském jazykovém centru se mezi roky 2009 

a 2011 účastnilo různých kurzů podporovaných Evropskou unií přibližně 10 000 studentů (děti, 

teenageři, učitelé a odborníci na vzdělávání), kteří se učili jazyky našich sousedů (maďarštinu, 

slovenštinu nebo češtinu) pomocí různých vzdělávacích či zážitkových jazykových kurzů, workshopů 

atd. Stále dokola jsem se zde setkával s náctiletými, kteří uměli mluvit pěti až sedmi jazyky. 

U dospívajících ve věku 16–17 let, kteří ovládali tolik jazyků, se jednalo skoro vždy o migranty, již 

 
21 Důvody, proč jazyky vymírají, případně jak se znovu oživují, viz Comrie 2007, s. 212-215. 
22 http://de.wikipedia.org/wiki/Walisische_Sprache (naposledy navštíveno 10.09.2014). 
23 Rozličné jazykové aktivity v rámci edukačního projektu EdTWIN (= Educational Twinning for European Excellence) 
umožnily jazykové a kulturní setkání s bratislavským, brněnským a maďarským regionem Györ/Moson/Sopron, čímž 
také daly účastníkům možnost ponořit se do nového jazykového prostředí. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Walisische_Sprache
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si tyto jazyky osvojili přirozeně, aby se mohli dorozumět ve své velké mnohojazyčné rodině. Jazyky 

ovládali na různé úrovni podle toho, jak často a intenzivně je používali.24  

Známe některé jazykové génie, kterým se za svůj život podařilo naučit velké množství jazyků. 

Zajímavé přitom je, že všichni velikáni, které budu uvádět, uměli již na základní škole mluvit 

přinejmenším třemi jazyky. 

Za dosud největšího jazykového génia je považován italský kardinál 

Giuseppe Mezzofanti (1774–1849)25, který se již ve škole naučil od jednoho 

jezuity španělštinu a němčinu a ve dvanácti letech ovládal už téměř deset 

jazyků. Během napoleonských válek v letech 1799–1800 ošetřoval 

v nemocnicích raněné z různých koutů Evropy a využil této příležitosti k tomu, 

aby si rozšířil své jazykové znalosti. Mezzofanti nikdy neopustil Itálii. Působil 

také jako profesor hebrejštiny na univerzitě v Boloni a během svého života se 

naučil a perfektně ovládal 38 řečí, kromě toho uměl základy dalších 30 jazyků. 

Dohromady jich tedy uměl skoro 70! 

Německý sinolog Emil Krebs (1867–1930) to údajně také dotáhl na 68 jazyků, které ovládal 

slovem i písmem. Na konci života po sobě zanechal soukromou knihovnu s přibližně 5700 rukopisy 

a knihami psanými téměř ve 120 jazycích. „Jeho nadání potvrdili i odborníci z Centra pro výzkum 

mozku na univerzitě v Düsseldorfu, kde jeho mozek pitvali a Krebsovo nadání na jazyky úzce spojili 

se strukturou jeho mozku.“26 

Libanonec Ziad Fazah (*1954) je dnes nejznámější žijící hyperpolyglot a je zapsán v Guinessově 

knize rekordů jako člověk, který ovládá největší počet jazyků [pozn. překl.: byl zapsán mezi roky 

1991–1996]. Uvedl, že umí 58 jazyků. Již na základní škole se naučil arabsky, francouzsky 

a anglicky. V jedenácti letech se rozhodl, že se naučí „všechny jazyky na světě“ – ale to samozřejmě 

nevěděl, kolik jich je – a začal se sám učit německy. Když mu bylo osmnáct let, přestěhovala se jeho 

rodina do Brazílie, kde dnes Ziad působí jako učitel jazyků v Rio de Janeiru. Během 2–3 měsíců se 

zvládne v novém jazyce naučit 3000 slovíček. Většinu z 58 jazyků, které ovládá, se naučil sám.27 

 
24 Viz vyhodnocení projektu EdTWIN BEGEGNUNGEN Landsteiner/Prochazka 2011. 
25 http://www.porzer.co.at/body_text.html; srovnej také s Weskamp 2007, s. 59. 
26 http://www.auswaertiges-amt.de/DE/AAmt/Dienste/Aktuell/EmilKrebsNeu_node.html 
27 http://www.sprachenlernen24-blog.de/mehrsprachigkeit-polyglott-sprachgenie/ 

Obrázek 5: 
Giuseppe 
Mezzofanti 

http://www.porzer.co.at/body_text.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/AAmt/Dienste/Aktuell/EmilKrebsNeu_node.html
http://www.sprachenlernen24-blog.de/mehrsprachigkeit-polyglott-sprachgenie/
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Nejmladším jazykovým talentem je Muhamed Mešić28. Narodil se v roce 

1984 v bosenské Tuzle. Jeho matka je učitelka angličtiny a otec je stavební 

inženýr. Už v šestnácti letech byl ve svém rodném městě zvolen radním. 

Od roku 2002 žije ve Vídni, kde vystudoval práva. Předtím již studoval 

japanistiku a judaistiku. Ve 26 letech uměl už 56 jazyků, z toho dvanáct 

plynně. Nenavštěvuje jazykové kurzy (výjimku udělal v roce 2011, kdy se 

chtěl naučit znakový jazyk), nové jazyky se učí pomocí cestovních průvodců a konverzačních 

příruček, při poslechu rádia, u televizních pořadů, na internetu nebo na cestách. Když mu bylo pět 

let, naučil se na dovolené v Řecku řečtinu. Potom následovala francouzština, italština, portugalština 

a němčina. Ve třinácti letech se učil maďarštinu pomocí německého průvodce a maďarských 

časopisů pro ženy. V roce 2010 obdržel cenu Brainswork Make a Difference Award za to, že využívá 

svých jazykových znalostí k šíření povědomí o lidských právech. Podle Facebooku (10.09.2014) umí 

komunikovat již v 72 jazycích a teprve před nedávnem si znovu oprášil svou korejštinu. Učí se 

i jazyky, kterými mluví pouze malá část populace, jako například jazyk Haida, jímž mluví jen 

přibližně 200 původních obyvatel Severní Ameriky, nebo rwandštinu patřící k bantuským jazykům. 

Většinou se nový jazyk učí z osobních pohnutek, přičemž se ho učí jen tak dlouho, dokud ho to baví. 

Podpora vícejazyčnosti v zemích Evropské unie 

Již ve své Bílé knize o vzdělávání a odborném výcviku (Evropská komise (1995), kapitola IV., 

č. 4, Council of Europe, 1997) si Evropská komise předsevzala, že „všichni evropští občané budou 

mít možnost kromě svého mateřského jazyka studovat přinejmenším další dva jazyky“, přičemž by 

bylo výhodou, kdyby byl jeden z těchto jazyků světovým jazykem a druhý jazykem některého 

ze sousedů dané země. 

Dalším cílem Evropské unie je podporovat zachování kulturního a jazykového dědictví, abychom ho 

uchovali ve formě, v jaké ho známe dnes:  

„(Evropská unie) respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování 

a rozvoj evropského kulturního dědictví.“ 

Lisabonská smlouva, (2007, čl. 2, bod 3) 

Podle čl. 21 a 22 Listiny základních práv Evropské unie se zakazuje „jakákoli diskriminace založená 

zejména na […] jazyku, […] příslušnosti k národnostní menšině“ a „Unie respektuje kulturní, 

náboženskou a jazykovou rozmanitost“.29 

 
28 http://de.wikipedia.org/wiki/Muhamed_Mešić a http://derstandard.at/1285199128418/Tag-der-Sprachen-Bosnisch-
fluchen-beim-Buegeln ze dne 24.12.2010 (naposledy navštíveno 10.09.2014). Foto: bosnapress.co. 
29 Listina základních práv Evropské unie 2012, hl. 3, čl. 21, 22. 

Obrázek 6: 
Muhamed Mešić 

http://de.wikipedia.org/wiki/Muhamed_Me%c5%a1i%c4%87
http://derstandard.at/1285199128418/Tag-der-Sprachen-Bosnisch-fluchen-beim-Buegeln
http://derstandard.at/1285199128418/Tag-der-Sprachen-Bosnisch-fluchen-beim-Buegeln
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Z tohoto důvodu byly již v roce 1983 uvolněny finanční prostředky na podporu všech regionálních 

jazyků či jazyků národnostních menšin včetně ohrožených jazyků v zemích EU. Evropská unie 

v oblasti vícejazyčnosti usiluje o následující tři cíle: 

• „Podporovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost ve společnosti; 

• zasazovat se za zdravé mnohojazyčné hospodářství; 

• zajistit občanům přístup k právním předpisům, postupům a informacím Evropské unie v jejich 

vlastních jazycích.“ (Komise evropských společenství, 2005, bod I.2) 

Co se týče proevropsky orientované jazykové politiky, Rakousko vzdělávací požadavky EU důrazně 

dodržuje a snaží se aktivně podporovat vícejazyčnost a jazykovou rozmanitost ve školách. Rané 

a nepřetržité studium jazyků; výuka němčiny jako mateřského a prvního cizího jazyka; výuka 

menšinových jazyků; původních jazyků migrantů; výuka mnoha živých cizích jazyků, ale také 

klasických jazyků; výuka dalších předmětů v jiných jazycích, než je němčina; ale také odborná 

kvalifikace pedagogů – to vše je již dlouho součástí rakouské vícejazyčné vzdělávací politiky. 

Další krok na této cestě představuje vývoj strategií pro jazykovou politiku, který uvedlo na popud 

Evropské rady a s její pomocí rakouské Spolkové ministerstvo školství, umění a kultury, Spolkové 

ministerstvo pro vědu a výzkum a Rakouské jazykové centrum pod anglickým názvem „Language 

Education Policy Profiling“ (LEPP).  

„Spočívá v podpoře a rozvoji schopností všech tak, aby se naučili a užívali více jazyků a tuto svou 

kompetenci poté rozšířili a prohloubili prostřednictvím tomu uzpůsobené výuky a vícejazyčného 

vzdělávání. Tato politika si klade za cíl vytvořit jazykovou citlivost a kulturní pochopení, které se má 

stát základem občanské demokratické společnosti.“ (Jazykový profil Rakouska, s. 12)30 

Vícejazyčnost v Rakousku: Každý jazyk je přínosem! 

V Rakousku se mluví přibližně 250 jazyky31. Úředním jazykem je němčina, která je mateřským 

jazykem asi 88 % rakouského obyvatelstva32. Vedle němčiny existuje sedm oficiálně uznávaných 

menšinových jazyků33, jsou jimi: chorvatština ve spolkové zemi Burgendlandsko, slovenština, 

slovinština, čeština, maďarština a rakouský znakový jazyk. Znakový jazyk používá v Rakousku asi 

 
30 Krumm/Reich 2011, s. 4. 
31 http://www.demokratiewebstatt.at/thema/sprachen/minderheitensprachen-in- oesterreich/ 
32 Z materiálů Rakouského jazykového centra KIESEL neu, Heft 1 (2012), s. 10. 
33 V rámci Evropské unie se mluví kromě 24 úředních jazyků přes 60 regionálními nebo menšinovými jazyky, kterými 

hovoří přibližně 40 milionů mluvčích. Srovnej s Evropský parlament 2013, s. 47-49. 

http://www.demokratiewebstatt.at/thema/sprachen/minderheitensprachen-in-%20oesterreich/
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10 000 osob. Podle rakouského statistického úřadu „Statistik Austria“ (2014) mluví přes 200 000 

rakouských obyvatel turecky a srbsky a dalších 150 000 obyvatel mluví bosensky a chorvatsky. 

Téměř čtvrtina školáků (24 %) na základních školách v Rakousku má jiný mateřský jazyk než 

němčinu. Ve Vídni používá každodenně kromě němčiny další cizí jazyk dokonce více než polovina 

žáků (52,9 %). Velká část škol se vyznačuje značnou jazykovou rozmanitostí.34 

Následující jazykový portrét Alenky jasně ukazuje, že vícejazyčnost je dnes realitou, s níž mají 

žáci zkušenosti, které zacházejí dál než za dva jazyky (mateřský/první/rodný jazyk a cizí nebo 

původní jazyk): 

 

Obrázek: Jazykový portrét Alenky35 

„Mým mateřským jazykem je čeština. Tatínek pochází z Ruska, proto umím trošku rusky. Bydlím 

ve Vídni a s kamarády mluvím německy. Ve škole se učíme anglicky. Bydlím s dívkou z Maďarska, 

která mě naučila maďarsky. Slovenština s češtinou jsou si velmi podobné. Letní prázdniny trávím 

v Chorvatsku a mám tam kamarády.“36 

Alenka je příkladem toho, že na konci 1. stupně základní školy jsou děti, které jsou v kontaktu pouze 

s jedním jazykem, výjimkou. Také to ale poukazuje na to, jak důležité je, abychom již od útlého věku 

 
34 http://schule-mehrsprachig.at/index.php?id=38 (naposledy navštíveno 10.09.2014). Viz také sborník Perspektiven 
2013/1, s. 16. 
35 K vytvoření jazykového portrétu dostali žáci siluetu osoby s pokyny, aby dovnitř nakreslili „všechny své jazyky“ a aby 
pro každý jazyk použili jinou barvu. Pozoruhodné je, že většina dětí zaznačila svůj L1/mateřský/původní jazyk červenou 

barvou. 
36 Příklad z jedné vídeňské základní školy, cit. Krumm 2001, s. 70. 

http://schule-mehrsprachig.at/index.php?id=38
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(v mateřské škole a na 1. stupni základní školy) zohlednili a podporovali vícejazyčnost, k níž mají 

naše děti dispozice. 

Důvody pro zavedení vícejazyčné výuky v mateřských školách a na 1. stupni základních škol 

Jako důvody, které vedly v Rakousku mimo jiné k zavedení integrované výuky cizího jazyka jako 

povinného cvičení od 1. třídy základní školy (od roku 1989 ve zkušební fázi, od roku 2003 zavedeno 

na školách), příp. k zavedení kurzů angličtiny v mateřských školách (od roku 1992 ve Vídni)37, 

uvedli různí experti z oboru následující: 

1. Psychologicko-vývojové důvody 

• Učení dalšího jazyka se u dětí v tomto věku ještě stále podobá osvojování L1/ mateřského 

jazyka (což umožňuje přirozené osvojení druhého/cizího jazyka). 

• Tří- až šestileté děti disponují daleko větší schopností rozeznat a imitovat hlásky. Díky tomu 

se mohou naučit správnou výslovnost a intonaci (tzn. kompletní učení). 

• Děti z této věkové kategorie se oproti starším dětem nebojí tolik vyjadřovat (nemají žádné 

zábrany, nejsou zatíženy nevědomým jednáním, mají menší strach z mluvení). 

• Děti jsou velmi spontánní a věří si ve výslovnosti (nemají přízvuk). 

2. Učebně-psychologické důvody  
• Děti se učí hrou (stále ještě experimentují s jazykem L1 a cvičí ho pomocí her a písniček). 

• Jsou schopny komunikovat daným jazykem v brzkém věku (situace a hraní rolí vychází 

z oblasti jejich osobních prožitků). 

• Mají flexibilnější mozek – učí se aktivně v přirozených každodenních situacích (zajímavé, 

podnětné prostředí). 

• Rané studium cizích jazyků významně přispívá ke kognitivnímu vývoji dítěte 

a k celoživotnímu procesu učení38. 

3. Pedagogické důvody 

• Vyjadřovací schopnosti jsou přiměřené věku (hraní s panenkou/medvídkem). 

• Jednání a rozhovory s ostatními ještě více stmelují kolektiv (hraní rolí). 

• Již malé učební pokroky zvyšují motivaci dítěte. 

• Každodenní krátké učební jednotky (5–10 minut/ 1. a 2. třída), které trvají podle toho, jak 

 
37 Prochazka 2004, s. 108. 
38 Viz Wode (2009). Frühes Fremdsprachenlernen in bilingualen Kindergärten und Grundschulen, s.119–120. 
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jsou děti schopné se v dané situaci soustředit39, mohou navíc snížit míru zapomínání. 

4. Multikulturní důvody 

• Poprvé zažijí jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy. 

• Děti ještě nemají předsudky vůči jiným jazykovým a kulturním společenstvím. 

• Studiem dalšího jazyka se podporují jejich sociální kompetence (zaujímají kladný postoj 

k novým věcem). 

• Vychováváme je k tolerantnosti a otevřenosti. 

• Rané a zábavné osvojování jazykových znalostí je skvělou výchozí pozicí pro osvojení 

dalších jazyků („Povzbudit k učení dalších jazyků“). 

• Požadavek EU: tři jazyky (L1 + další dva jazyky, z toho jeden jazyk sousední země). 

5. Další výhody  

Děti vyrůstající ve vícejazyčném prostředí: 

• si rozvíjejí metajazykové schopnosti dříve než jednojazyčné děti40 (různá označení pro jednu 

věc); 

• se rychleji rozmluví; 

• se zajímají o další jazyky a mají také motivaci se je naučit41; 

• si vyvinou větší flexibilitu ohledně zacházení s koncepty a jazykem než jednojazyčné děti –

mají rozvinutější metalingvistické schopnosti (+ se naučí jazyk L3 a L4); 

• si zvyšují schopnost odlišného a kreativního myšlení; 

• jako vícejazyční lidé onemocní demencí (o přibližně 4–5 let) později než jednojazyční lidé; 

• mají lepší výsledky u kognitivních a metalingvistických testů; 

• si brzy vyvíjejí jazykový cit a neuvědomělé jazykové učební strategie42 – je však důležité 

podporovat vývoj jejich mateřského jazyka! 

• si ve velké míře vyvinou schopnost porozumění a také získají jazykový cit pro další jazyky; 

• dosahují v matematice a ve svém mateřském jazyce lepších školních výsledků než děti 

vyrůstající v jednojazyčném prostředí; 

• si vyvinou lepší schopnosti pro mezilidské vztahy (rozumí komunikačním potřebám 

 
39 Viz Didaktische Grundsätze in: Lehrplan der Volksschule (2000, s. 376). 
40 Gombos 2013, s. 77–78. 
41 Vyhodnocení jazykové iniciativy projektu EdTWIN jasně ukázalo, že 80–86 % dotázaných žáků základních škol, kteří 

absolvovali týdenní jazykový rychlokurz sestávající se z 18 hodin (slovenština/čeština/maďarština), bylo tak 
motivovaných, že se jazyk našich sousedů rozhodli učit dále (Landsteiner/Prochazka 2011, s. 16–18). 
42 Přitom je obzvlášť důležité podporovat osvojení mateřského jazyka/L1 a každý z jazyků je nutno náležitým způsobem 

oceňovat! 
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ostatních a reagují na ně lépe a citlivěji); 

• se lépe vyrovnávají s problémy, protože jsou schopny na ně nahlížet z různých úhlů43 

(Gombos 2013, s. 60–61). 

Dřívější začátek studia jazyků s sebou přináší i to, že děti stráví s jazykem delší dobu a mají více 

času a větší šanci naučit se další jazyky. 

Podmínky k účinnému osvojení cizího jazyka 

„Jazyk se učí nejlépe, když se neučíme jen jazyk jako takový, ale používáme ho jako prostředek 

k získání dalších vědomostí.“ (Baumannová 2004, s. 5) 

Podle různých expertů (Brewster, Freudenstein, Wode, Peltzer-Karpfová atd.) se děti ve škole naučí 

nový jazyk nejlépe, když jim jsou zajištěny následující podmínky:  

1. co možná nejvyšší odbornost (cizojazyčná, pedagogická a sociální) pedagogického 

personálu;  

2. optimální kvalita a kvantita (intenzita) učební látky; 

3. zakotvení cizího jazyka do co nejpřirozenějšího kontextu, např. formou „cizího jazyka jako 

pracovního jazyka“, „integrované výuky odborného předmětu a cizího jazyka“ (Content and 

Language Integrated Learning, CLIL) nebo „integrací mezipředmětových vztahů do výuky 

cizího jazyka“ (Cross-Curricular Learning); 

4. orientace formy výuky a výukového materiálu podle základních osnov pro osvojování 

mateřského jazyka (viz Peltzer-Karpfová/Zanglová, s. 69–70).  

Je dokázáno, že imerzní vzdělávání44je tou nejefektivnější metodou, jak se již v raném věku 

(v jeslích, v mateřské škole a na 1. stupni základní školy)45 naučit cizí jazyk ještě podobně jako 

mateřský jazyk/L1. To také jasně dokázal čtyřletý výzkum škol, které ve Vídni zavedly dvojjazyčnou 

výuku od základní školy po maturitu (tzv. Vienna Bilingual Schooling). 

Druhou nejlepší možností se zdá být integrovaná výuka odborného předmětu a cizího jazyka 

či integrace mezipředmětových vztahů do výuky cizího jazyka, které od roku 1995 obzvlášť 

doporučuje Evropská rada. Při této formě výuky je vyučován jeden nebo více předmětů v cizím 

jazyce. To může být uskutečňováno částečně (pouze části hodiny jsou zprostředkovány cizím 

 
43 Muhamed Mešić, který mluví 56 jazyky, o této kompetenci v rozhovoru řekl: „Být vícejazyčný pomáhá. Můžete se 

zastavit a říct si: ‚Dobře, mám tu nějaký problém a nevím, jak dál. Tak si ho promyslím v jiném jazyce.‘ To může být 

opravdu výhoda.“ http://derstandard.at/1285199128418/Tag-der-Sprachen-Bosnisch-fluchen-beim-Buegeln (naposledy 
navštíveno 10.09.2014). 
44 Minimálně 50 % výuky se koná v cizím jazyce.  
45 Srovnej s Wode 2009. 

http://derstandard.at/1285199128418/Tag-der-Sprachen-Bosnisch-fluchen-beim-Buegeln
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jazykem) nebo formou celých hodin, které probíhají v novém jazyce. Je dokázáno, že tato 

dvoukanálová výuka (přes cizojazyčný kanál jsou zprostředkovány zároveň znalosti daného 

předmětu a cizojazyčné kompetence) vede oproti tradiční výuce zaměřené pouze na výuku cizího 

jazyka k podstatnému zlepšení cizojazyčné kompetence. 

To samozřejmě pouze za předpokladu výborně vzdělaného pedagogického personálu, který 

dokáže danou látku zprostředkovat v cizím jazyce.  

Kromě toho bychom na doporučení Evropské komise měli obzvlášť podporovat také mimoškolní 

vzdělávání (CLIL mimo školu), kterému se dodnes nevěnovala žádná pozornost:  

„Mimo školní učebnu musí být dítě vystaveno cizímu jazyku co nejvíce.“46 Tím se dále zvýší kontakt 

dítěte s jazykem, což konečně vede i ke zvýšení jazykové a odborné kompetence, a také motivace 

žáka. 

Navíc je potřeba na našich školách zvětšit nabídku jazyků (o uznávané jazyky menšin a jazyky 

sousedních států), která bude přesahovat dosavadní rozpětí jazyků vyučovaných na školách (většinou 

angličtina a francouzština). Opatření, jako například výuka v mateřském jazyce, podporují osvojení 

první řeči.  

Hans-Jürgen Krumm a Hans H. Reich popisují ve své práci „Curriculum Mehrsprachigkeit“ 

(Učební plán: vícejazyčnost) následující kompetence, které by ve škole měly být zprostředkovány, 

aby byli žáci schopni „orientovat se v dnešním světě jazykové rozmanitosti, osvojit si nezávisle 

a cílevědomě nové jazykové kvalifikace a dokázat se tak pohybovat ve vícejazyčných situacích“: 

• povědomí o cizích jazycích;  

• schopnost reflektovat svou vlastní jazykovou situaci a analyzovat jiné jazykové situace;  

• všeobecné povědomí o jazycích a jejich významu pro různé skupiny lidí; 

• základní lingvistické znalosti k srovnávacímu popisu jazyků;  

• repertoár jazykových strategií stejně jako sebevědomí při užívání jazyka.47 

Příklad pro vícejazyčný model z Vídně 

Z různých příkladů moderních vícejazyčných škol v Rakousku48jsem vybral model Evropské 

základní školy (European Primary School), protože je dle mého názoru perspektivní a s ohledem 

na jazykové kurzy je zajímavý i pro další školy. Navíc se dá poměrně snadno uvést do praxe. 

 
46 Prochazka 2012, s. 210. 
47 Krumm/Reich 2011, s. 2. 
48 Romy Höltzerová představuje ve svém článku „Výuka cizích jazyků na vídeňských základních školách“ 

(Fremdsprachenlernen an Wiener Volksschulen), který je součástí tohoto svazku, různé modely škol. Mimo to existuje 
v rakouských spolkových zemích mnoho dalších zajímavých modelů, které nabízí intenzivnější jazykovou výuku. Zvláště 

chci upozornit na trojjazyčný (německo-italsko-slovinský) projekt Alpinsko-jadranského vzdělávacího spolku (Alpen-
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Evropská základní škola/European Primary School 

Nejdůležitějším cílem konceptu Evropské základní školy (EZŠ) je podporovat společnou Evropu. 

Byl založen jako vzdělávací projekt přesahující hranice zemí a vznikl ve spolupráci se čtyřmi 

sousedními regiony: Brnem, Bratislavou, Vídní a maďarským Györem.  

Evropská základní škola má tyto charakteristiky:  

• koncept „evropské dimenze“ jako všeobecně platný výukový princip; 

• angličtina je pracovním jazykem (CLIL) pět hodin týdně v rámci skupinové výuky 

s anglickými rodilými mluvčími (od 1. třídy); 

• evropské vzdělávací projekty – především se školami v sousedních regionech na Slovensku, 

v České republice a Maďarsku; 

• další nabídka cizích jazyků od 3. a 4. třídy základní školy, zvláště se jedná o jazyky 

sousedních zemí jako je slovenština, čeština a maďarština. 

Na Evropské základní škole (EZŠ)/European Primary School (EPS) ve Vídni se mluví 27 jazyky. 

Mateřským jazykem velké části žáků je jiný jazyk než němčina. Tuto diverzitu odráží i mnoho 

učitelů. 

Od září 2008 nabízí EZŠ ve Vídni jazykové kurzy v osmi jazycích (albánštině, arabštině, 

bosenštině/srbštině/chorvatštině, francouzštině, portugalštině, češtině/slovenštině, turečtině 

a maďarštině). 

Cíle jazykových kurzů: 

• Rozšiřovat nabídku jazyků s ohledem na původní jazyky žáků, aby se vyhovělo požadavkům 

evropského jazykového konceptu, tedy osvojení dvou jazyků nad rámec mateřského jazyka. 

• Podporovat studium cizích jazyků od raného dětství s ohledem na vědecké poznatky. 

• Podnítit u dětí zájem učit se cizí jazyk a vzbudit v nich chuť pro celoživotní studium jazyků 

(gramotnost, povědomí o jazyce a kultuře). 

• Děti se učí spolu a navzájem (tzv. peer teaching); díky tomu, že se naučí jazyk někoho jiného, 

se u nich rozvíjí také pochopení a tolerance. 

• Usnadnit přechod v rámci evropské cesty za vzděláním. 

• Vyhovět vzrůstající poptávce po cizojazyčné výuce. 

 
Adria-Bildungsverbund) „Drei Hände-Tri roke-Tre mani“ na hranici Rakouska, Itálie a Slovinska, který si předsevzal 

vyučovat děti „trojjazyčně od školky až po maturitu“ (viz Gombos 2013, s. 146nn). 
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Vícejazyčnost žáků je příležitostí a odrazovým můstkem pro studium jazyků a měla by v nich vzbudit 

další zájem a radost ze studia jazyků. Po šest týdnů mohou žáci (od 3. a 4. třídy) dobrovolně 

navštěvovat na jednu až dvě hodiny týdně jazykový kurz a poznávat na něm daný jazyk a kulturu. 

Poté mohou kurz změnit nebo si mohou získané znalosti dalších šest týdnů prohlubovat. Studium 

jazyků se tak stane již na základní škole samozřejmou součástí učení. Tím se také dosáhne jednoho 

z nejdůležitějších cílů Evropské základní školy, a to umožnit žákům nenucený přístup k různým 

jazykům a naučit je dorozumět se s ostatními bez toho, aby jim nějak bránila jazyková bariéra!  

Škole se dostalo velkého národního i mezinárodního uznání a byla již dvakrát (v letech 2002 

a 2010) vyznamenána Evropskou jazykovou cenou Label (EJCL). 

 

Obrázek 8: Evropská jazyková cena Label udělená Evropské základní škole 

Malé projekty a nápady z praxe na podporu vícejazyčnosti 

„Když promluvíte k člověku jazykem, kterému rozumí, mluvíte k jeho hlavě. Když k němu 

promluvíte jeho vlastním jazykem, mluvíte s jeho srdcem.“49– Nelson Mandela (1918–2013) 

Mezikulturní studium a vícejazyčnost jsou úzce propojeny, protože nám otevírají jak přístup 

k etablovaným cizím jazykům, tak také k jazykům přistěhovalců. Děti ještě díkybohu nemají žádné 

předsudky a jsou daleko přívětivější k jiným lidem a otevřenější novým jazykům. Jsou velmi 

motivované k tomu, mluvit se svou novou kamarádkou/kamarádem v jejich rodné řeči a používat tuto 

řeč jako „klíč k srdci toho druhého“. 

Následující malá sbírka nápadů a drobných projektů k začlenění vícejazyčnosti do výuky slouží 

pouze pro ilustraci. Je ji třeba chápat jako nabídku a možnost, jak vícejazyčnou výuku ve třídě, 

ve škole a v našem okolí uskutečnit. Uvedené aktivity mohou posloužit jako pobídka k prvním 

krůčkům a nabídnout podněty k vlastnímu řešení. 

 
49 https://www.humanrights.com/voices-for-human-rights/nelson-mandela.html (naposledy navštíveno 07.04.2020).  

https://www.humanrights.com/voices-for-human-rights/nelson-mandela.html
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• Jazyky v naší třídě – Odkud pocházíme?  

Různými barevnými fáborky vyznačíte na mapě dané země/Evropy/světa místa či země, jejichž 

jazyky jednotliví žáci hovoří. Výslednou mapu můžete doplnit pohlednicemi nebo fotkami, případně 

jmény žáků, kteří těmito jazyky mluví. Do bublin můžete v příslušném jazyce žáka napsat pozdrav, 

otázku či představení „Jmenuji se (Romana)“ atd. Hotovou mapu potom můžete vyvěsit ve třídě nebo 

před třídou, případně u vchodu do školy. Další varianta: aktivitu lze provést i s glóbusem.  

• Pozdravy ve více jazycích 

Děti se seznámí s různými pozdravy v jiných jazycích/v jazycích svých spolužáků, kteří mají jiný 

mateřský jazyk. Zkusí si je, případně se je posléze pokusí najít při hře, kdy žák musí přiřadit jazyk 

k zemi, kde se jím mluví. 

Rozšíření hry: Děti si samy ve dvojicích nebo ve skupinkách vytvoří nový evropský pozdrav a ukáží 

ho ostatním. S pomocí učitele vymyslí píseň na uvítanou v různých jazycích. 

• Jak dělá zvíře? 

Pro děti je obzvlášť zajímavé, když zjistí, že zvířátka v jiných jazycích a kulturách často vydávají 

jiné zvuky než v jejich jazyce. 

Tak například pes všude neštěká „haf-haf“, ale např. v Indonésii dělá „guk-guk“, v Anglii „bow-

wow“ (menší psi „woof-woof“), v Turecku „hay-hay“, ve Španělsku „guau-guau“, v Japonsku „wan-

wan“, v Rumunsku „ham-ham“, v Holandsku „blaf-blaf“… 

Také kohout kokrhá ve spoustě jazycích jinak:50 „cock-a-doodle-doo“ (angličtina), „quiquiriqui“ 

(španělština), „cocorico“ (francouzština), „ko-ki-oh“ (korejština), „kukurikú“ (maďarština), 

„kuckeliku“ (švédština) nebo „kok-e-kok-ko“ (japonština). To může být i příležitost k diskuzi ve třídě, 

případně se děti mohou zeptat doma rodičů nebo si zjistí projevy zvířat hledáním na internetu. 

• Vícejazyčné nápisy ve škole 

Okno se v každém jazyce také řekne jinak. Abyste na to děti upozornili, opatřete různé vybavení 

a školní potřeby ve třídě, případně také různé místnosti ve škole (ředitelna, učebna hudební výchovy, 

tělocvična atd.), vícejazyčnými nápisy/nápisy v původních jazycích žáků. Doporučuje se, abyste 

při popisování zvolili pro každý jazyk jinou barvu. V rámci Dne jazyků nebo když se to hodí 

 
50 http://de.wiktionary.org/wiki/kikeriki  
Další zvířata a zvuky, které vydávají, s údaji o jazycích, z nichž slova pochází, najdete s patřičnými ilustracemi na: 

http://www.boredpanda.com/animal-sounds-different-languages-james-chapman/ (naposledy navštíveno 10.09.2014).  

http://de.wiktionary.org/wiki/kikeriki
http://www.boredpanda.com/animal-sounds-different-languages-james-chapman/
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k danému tématu, mohou být i dny v týdnu,51názvy měsíců či ročních období prezentovány v různých 

jazycích. 

• Zařiďte vícejazyčný knižní koutek či školní knihovnu 

Tento koutek nebo knihovna by mohly obsahovat vícejazyčné obrázkové knihy, knihy povídek, 

případně pohádkové knihy, zvukové nahrávky a videomateriály, vícejazyčné časopisy, jako je 

například trojjazyčný magazín Trio, nebo sborníky písní v různých jazycích. Kromě toho, že u žáků 

vzbudíte zájem a pochopení pro jazyky, si jich také budou vážit.

 
51 Srovnej s materiály Rakouského jazykového centra Kiesel, Heft 1, 2012a, s. 26. 
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KOMENTÁŘ 

1 PŘEKLADATELSKÁ ANALÝZA ORIGINÁLU  

V překladatelské analýze se věnuji rozboru vnětextových a vnitrotextových faktorů podle německé 

překladatelky a translatoložky Christiane Nordové (2009). Analýzu by na začátku překladu měl 

provést každý překladatel, protože si při ní vytváří překladatelskou koncepci a zároveň se rozhoduje, 

jak bude řešit překladatelské problémy.  

1.1 VNĚTEXTOVÉ FAKTORY 

1.1.1 AUTOR 

Prof. Mag. Anton PROCHAZKA žije ve Vídni. Věnuje se výuce dětí na 1. a 2. stupni základní školy. 

Vystudoval obor anglistika a amerikanistika na univerzitě ve Vídni. Svou kariéru začal již při studiu 

na univerzitě jako učitel angličtiny na vídeňské základní škole, kam se dostal kvůli nedostatku 

učitelů, který tehdy panoval. Vždy usiloval o to, aby děti výuka jazyků bavila a neměly strach mluvit. 

Jelikož se mu pod ruku často dostávaly problémové třídy, uchyloval se již brzy k alternativním 

metodám výuky.  

Kromě samotného učitelství se brzy dostal i k tvorbě publikací, resp. učebnic angličtiny. 

V osmdesátých letech se podílel na vypracování učebnic pro základní školy, protože moderní 

učebnice angličtiny v Rakousku v té době takřka neexistovaly. S přítelem do učebnic zakomponovali 

poslechová cvičení a cvičení na porozumění textu. Po letech strávených výukou dětí na školách 

a výukou kurzů celoživotního vzdělávání pro učitele založil a po dvacet let vedl Informační 

a vzdělávací centrum cizích jazyků (Informations- und Fortbildungszentrum für 

Fremdsprachenunterricht) na pozdější Vysoké škole pedagogické ve Vídni (Pädagogische 

Hochschule Wien). Kromě pedagogického vzdělání je také vyučeným poradcem v oblasti výživy 

a wellness. Své poznatky z výživového poradenství a koučování zahrnul i do integrované výuky 

odborného předmětu a cizího jazyka (tzv. Content and Language Integrated Learning). Své představy 

o tomto typu výuky, při níž se děti učí látku jiného předmětu v angličtině, mohl na základních školách 

realizovat až na přelomu tisíciletí. 

Mezi učebnice Antona Prochazky patří např. Doodie (ve spolupráci s Gudrun Baumannovou), 

Nessie (ve spolupráci s Franzem Schimkem a Stuartem Simpsonem), Supermouse 1–4 (učebnice 

pro Cross-Curricular Learning napsaná ve spolupráci s Franzem Schimkem a Louis Harrisonovou) 

a Drama in Modern Language Teaching.  
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Ve svých odborných příspěvcích a článcích se věnuje nejen výuce jazyků na školách, ale také 

vícejazyčnosti na školách (nejen) v Rakousku. Sám si totiž brzy osvojil několik jazyků. V deseti 

letech se začal učit anglicky, ve třinácti letech navázal studiem latiny a na střední škole se naučil 

francouzsky. Mimo jiné se dokáže dorozumět i v italštině, portugalštině a španělštině. V sedmnácti 

letech si vyzkoušel bilaterální tlumočení, a tím se poprvé začal hlouběji zajímat o problém 

vícejazyčnosti. Téměř polovina dětí na základních školách ve Vídni má totiž jiný mateřský jazyk, než 

je němčina. A lidé jako Anton Prochazka pracují na tom, aby těmto dětem byla nabídnuta výuka 

v jejich mateřském jazyce a aby byla podporována jejich přirozená vícejazyčnost. Také se snaží 

podpořit výuku více jazyků u dětí, které vyrůstají v jednojazyčných rodinách, protože by tyto děti 

mohly být v budoucnosti oproti svým vícejazyčným spolužákům znevýhodněny. Prochazka 

podporuje i tandemovou výuku na základních školách, při níž děti jako rodilí mluvčí pomáhají učiteli 

a spolužákům.  

Dle Antona Prochazky by se s výukou více jazyků mělo začínat již v mateřské škole. Nejlepší 

by bylo, kdyby se na základní škole děti učily těžším jazykům, resp. jazykům svých sousedů, a poté 

přešly ke studiu jazyků, jako je angličtina, která je dnes všude kolem nás. U dětí od patnácti let by 

podle něj bylo skvělé, kdyby angličtina byla pouze prostředkem k výuce jiných předmětů (viz výše 

tzv. integrovaná výuka odborného předmětu a cizího jazyka). Veškeré studium by mělo být ještě 

podpořeno výměnnými pobyty studentů, dlouhodobějšími pobyty studentů v zahraničí a různými 

cizojazyčnými projekty.  

1.1.2 MÉDIUM, MÍSTO A ČAS  

Příspěvek je součástí knihy „The Multilingual Brain: Zum neurodidaktischen Umgang mit 

Mehrsprachigkeit“, kterou vydali Heiner Böttger a Gabriele Gienová. Kniha The Multilingual Brain 

se sestává z různých příspěvků k mnohojazyčnosti, které byly probírány na konferenci v řecké Soluni 

v květnu 2014. Kniha patří do edice „Eichstätter Schriftreihe zum Kontinuum des Lernens: Vom 

Vorprimar- bis zum Tertiärbereich“ – jedná se o devátý svazek této knižní série. Publikace vyšla 

pod nakladatelstvím Eichstätt Academic Press (EAP) v roce 2014 a jako e-knihu ji publikovalo 

nakladatelství www.epubli.de v Berlíně. Knihy z této edice se zabývají jazyky a výukou jazyků 

(nejen) ve školách.  

Co se týče zvolené kapitoly, původně se jednalo o přednášku, která byla později přepracována 

a zahrnuta jako kapitola do této knihy spolu s medailonkem autora a rozhovorem s ním (rozhovor 

vedly Anita Graeffová a Stephanie Lindnerová). Ačkoliv je příspěvek šest let starý – veškeré odkazy 

byly aktualizovány nejpozději v roce 2014, kdy se konala již zmíněná konference v Soluni – je dle 

mého názoru stále poměrně aktuální. Autor své poznatky vztahuje na Rakousko a rakouské školství 
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a své zkušenosti z Vídně, ale některé jsou obecně platné a dají se vztáhnout na jakékoliv (i české) 

školství.  

1.1.3 PŘÍJEMCE, INTENCE, FUNKCE 

Příjemcem textu bylo původně publikum na odborné jazykové konferenci v řecké Soluni. Proto se 

text vyznačuje některými prvky, které jsou typické spíše pro mluvenou přednášku. Zejména 

na výčtech v bodech jsou patrné známky přípravy prezentace pro řečnický styl. Zpočátku se text 

podobá více řečnickému stylu (autor využívá citátů slavných osobností a snaží se upoutat pozornost 

čtenáře, vzbudit jeho zájem o téma), ale postupně se text stává hutnějším, nabírá na odbornosti (citace 

z oficiálních dokumentů, výčty, tabulka, graf).  

Jako ideálního příjemce si tedy představuji pedagoga vyučujícího jazyky, studenta jazyků 

(hyperpolyglota) či obecně lingvistu nebo rodiče, který se zajímá o vzdělávání svých dětí různými 

alternativními způsoby výuky (např. pomocí imerzní a integrované výuky odborného předmětu 

a cizího jazyka). Text však není natolik odborný, aby mu běžný čtenář vůbec neporozuměl.  

Zvažovala jsem, jaké by mohlo být fiktivní zadání pro tento text. Pokud by byla přeložena celá kniha, 

mohl by text případně vyjít jako příspěvek na odborném blogu zabývajícím se výukou cizích jazyků 

nebo v odborném časopise „Cizí jazyky“1, který se věnuje teorii a praxi výuky cizích jazyků na všech 

typech a stupních českých a slovenských škol, především se zaměřuje na výuku angličtiny, 

francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. Jako další možnost si představuji vytvoření 

obdobné knihy po Mezinárodní konferenci jazykových škol, která se letos koná již devátým rokem 

na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na této konferenci také přednášejí pedagogové z různých 

zemí zaměřující se na jazykovou výuku, tudíž pokud by vycházela po konferenci publikace se 

studiemi o výuce jazyků či se souhrnem přednášek, mohl by se v ní Prochazkův text objevit mezi 

ostatními příspěvky. Tak by odpovídal i původní formát příspěvku přednášeného na konferenci, který 

byl poté zahrnut (s úpravami a medailonkem autora) do knižní publikace. 

Text plní převážně informativní, odborně sdělnou a vzdělávací funkci. Podle rozdělení funkcí 

dle Romana Jakobsona (1995) se v textu vyskytují funkce referenční (poznávací), konativní 

(přesvědčovací), fatická či metajazyková. Konativní funkce prostupuje celý text, protože se nás autor 

snaží přesvědčit, abychom zavedli vícejazyčnou výuku u dětí již od mateřské školy. Fatickou funkci 

obsahuje úvodní citát, který se pokouší ve čtenářích vzbudit zájem o toto téma, aby pokračovali 

ve čtení. Dále se fatická funkce projevuje v odkazech na tabulky a grafy či příklady, při nichž si 

máme něco představit (např. svět jako vesnici se 100 obyvateli). Metajazyková funkce se vyskytuje 

 
1 http://cizijazyky.eu 

http://cizijazyky.eu/
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hlavně v místech, kde autor uvádí příklady z různých jazyků (např. „woof-woof“, „bow-wow“, 

„kuckeliku“).  

Záměrem autora je přesvědčit čtenáře, proč je důležité podporovat u dětí vícejazyčnost již 

v brzkém věku. Zároveň nás autor seznamuje s nejznámějšími hyperpolygloty a také obecně 

s vývojem jazyků na Zemi. Uvádí příklady mezinárodních a rakouských projektů či škol, které se 

snaží dle doporučení Evropské unie, vést výuku ve třech jazycích: v mateřském jazyce, jazyce 

některého ze sousedních států a světovém jazyce. Všechny své poznatky demonstruje Prochazka 

na příkladech z rakouského školství (např. European Primary School, projekt EdTWIN, projekt 

„Drei Hände–Tri roke–Tre mani“). V druhé části uvádí různé aktivity pro zpestření a obohacení 

výuky o znalosti z jiných jazyků a kultur, které by měly pomoci obklopit děti daným cizím jazykem 

nenásilně formou hry. 

1.2 VNITROTEXTOVÉ FAKTORY 

1.2.1 ŽÁNROVĚ-STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Z hlediska žánrově-stylistické charakteristiky se jedná o psaný, připravený odborný text, jenž využívá 

hlavně informační, výkladový a částečně popisný a vyprávěcí slohový postup. Tomu, že se text řadí 

k odbornému stylu, nasvědčují nominálnost, věcnost, přesnost, jasnost a relativně hojné užití 

terminologizovaných výrazů (Eroms 2008, s. 119). Jako typický zástupce odborného stylu postupuje 

text od jednodušších informací k složitějším, od známých k méně známým a k zachování koheze 

využívá konektorů a textových orientátorů. Text je členěn vertikálně (úvod, střed, závěr/shrnutí, 

použitá literatura) i horizontálně (odstavce, poznámky pod čarou, hypertextové odkazy, seznam 

literatury, přílohy). Vyskytují se v něm hojně citáty známých osobností, citace institucí a jejich 

orgánů, cizojazyčné termíny, popisy, přímá i nepřímá charakteristika a mnoho aktivit k zavedení 

mnohojazyčnosti do hodin cizího jazyka. Jelikož se jedná o odborný text, je v něm použito velké 

množství referencí a poznámek pod čarou. 

 
1.2.2 TÉMA, OBSAH, VÝSTAVBA TEXTU 

Text obsahuje nadpis (Mehrsprachigkeit als Chance – Empirische Erfahrungen zu Mehrsprachigkeit 

in Österreich), podtitulek ve formě úvodního citátu („Kennst du viele Sprachen – 

hast du viele Schlüssel für ein Schloss.“) a jméno autora. Celý článek je členěn na odstavce a dále 

jsou tučně zvýrazněnými podnadpisy oddělována jednotlivá podtémata. Tato podtémata obsahují 

i další členění na seznamy s čísly nebo s odrážkami. Důležitou součástí textu jsou také obrázky, 

příklady/výstřižky z učebnic, graf a tabulka s titulky. Článek končí stejně jako začíná, a to citátem 

(„Through learning a language, we learn about CULTURE: Through learning about culture, we 
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learn TOLERANCE for others. Through learning tolerance for others, we can hope for PEACE.”). 

Poté už následuje pouze použitá literatura a zdroje. Kromě zdrojů v závěru obsahuje článek četné 

poznámky pod čarou s odkazy přímo v textu. Odkazuje na mnoho odborných prací týkajících se 

výuky jazyků a nabývání jazykových znalostí, z nichž na některých pracoval i sám Prochazka. 

Některé z poznámek pod čarou sice odkazují pouze na literaturu či elektronický zdroj, jinde však 

autor dále rozvádí nějaké téma či problém, proto bylo nutné poznámky pod čarou zachovat 

a překládat.  

Hlavním tématem příspěvku je již podle názvu vícejazyčnost a zkušenosti s vícejazyčností 

na rakouských školách. Nejprve autor vyzdvihuje, jak byla vícejazyčnost důležitá již v minulosti 

a jak si jí lidé už tehdy vážili. Poté se dozvídáme, jak je vícejazyčnost definovaná, autor nám nastiňuje 

jazykovou situaci po celém světě a uvádí příklady akcí na podporu vícejazyčnosti ve světě. Následně 

nás seznamuje s nejznámějšími současnými i minulými hyperpolygloty světa. Provází nás 

doporučeními a cíli Evropské unie týkajících se jazyků a poodkrývá nám situaci v Rakousku a v jeho 

hlavním městě. Vše prokládá svými zkušenostmi z praxe, tedy z projektů, kterých se jako pedagog 

zúčastnil. Následně uvádí souhrn důvodů, proč by se děti měly učit více jazyků již od mateřské či 

základní školy. Uvádí také vysoké nároky na pedagogický personál, které je nutno zajistit, aby 

některé metody výuky fungovaly. Jako svůj modelový příklad užívá Evropskou základní školu 

(European Primary School) a její cíle. Podstatnou částí článku jsou i různé vícejazyčné aktivity a hry 

pro děti. V závěru autor shrnuje celý text.  

Celý článek je propojen světovým jazykovým bohatstvím. Zdůrazňuje důležitost a užitečnost 

jazykových znalostí a také skutečnost, že být polyglotem je v současné době mezi dětmi naprosto 

běžné (a do budoucna nezbytné), ačkoliv si to často neuvědomujeme.  

1.2.3 PRESUPOZICE 

V textu se vyskytuje řada odborných termínů z lingvistiky a pedagogiky, s nimiž pedagog, lingvista 

či student cizích jazyků pravděpodobně nebude mít problémy (Immersion, peer teaching, 

Erstsprache, Sprachvariante atd.). Mnoho neznámých termínů je vysvětleno přímo v textu nebo 

v poznámkách pod čarou, přesto autor občas používá např. citace z angličtiny, které nejsou přeloženy 

(„Exposure to the foreign language outside the classroom needs to be maximised.“), anglické názvy 

cen a institucí (Brainswork Make a Difference Award) nebo některé termíny, které by čtenář nemusel 

znát, nerozepisuje, a tak potřebují vnitřní vysvětlivku či opis („SWING“- Englisch). Kromě toho se 

v článku vyskytují méně známé názvy jazyků (Haida, Kinyarwanda, Iwrit), ale jsou dobře zasazeny 

do kontextu a čtenář pochopí, kde se jimi mluví. 
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Rozdílné presupozice rakouského/německého a českého čtenáře se mohou týkat kulturních 

reálií (např. typy/stupně škol: Grundstufe I/II, Volksschule, allgemein bildende Pflichtschule, 

Primary School), některé ze zmíněných osob nebyly tolik známé (jako např. Voltaire či Karel V., 

které charakterizoval sám autor), proto jsem raději přidala vnitřní vysvětlivku (David Crystal). 

1.2.4 LEXIKÁLNÍ A SYNTAKTICKÁ ROVINA TEXTU  

Autor disponuje bohatou slovní zásobou, píše spisovně, často používá dlouhá rozvinutá souvětí, kvůli 

kterým je text poměrně kondenzovaný a na určitých místech ho bylo nutné rozparcelovat do více vět. 

Využívá hojně odkazovací zájmena a textové orientátory (folgendermaßen, o.a., demgemäß) 

a ustálené zkratky (u.a., z.B., d.h., vgl., zit., S., f/ff.). Co se týče stavby vět, užívá pro odborný styl 

typické pasivum („Diese interessante Frage wird immer wieder gestellt.“) a neurčitý všeobecný 

podmět „man“ („Was versteht man unter dem Begriff ‘Mehrsprachigkeit‘?“). Nominálnost je patrná 

hlavně ve výčtech, které převážně nejsou ve větách, ale pouze v zhuštěných bodech.  

Jak už jsem se zmiňovala v předešlém bodě, text je plný odborné lingvistické a pedagogické 

terminologie (Erstsprache/Muttersprache, CLIL, Cross-Curricular Learning, peer teaching, 

Immersion, Sprachbewusstsein), názvů osob (David Crystal, Voltaire, Karl V., Mezzofanti, Ziad 

Fazah), institucí (Österreichisches Sprachkompetenzzentrum, Europäische Fremdsprachenzentrum, 

Hirnforschungszentrum der Universität Düsseldorf atd.) a modelů škol či projektů (EdTWIN, Vienna 

Billingual Schooling, Language Education Policy Profiling).  

Autor dodržuje stěžejní zásady odborného textu. Snaží se důsledně zachovávat odborné 

termíny a jejich zkratky a nepoužívat synonyma, aby se čtenář v textu neztratil. Využívá neutrální 

jazykové prostředky, protože odborný text by měl být bez emocionálního zabarvení, ale našla jsem 

i náznak řečnického/hovorového stylu (hodnotící vyjádření „Gott sei Dank“). Hovorovost jsem dále 

nalezla v přímě řeči Muhameda Mešiće („Okay“), ale v tomto případě jde o přímou řeč někoho 

jiného, kterého Prochazka pouze cituje, nemá to vliv na celkový ráz textu.  

1.2.5 NONVERBÁLNÍ A SUPRASEGMENTÁLNÍ PRVKY 

V průběhu celého textu upoutávají pozornost čtenáře různé nonverbální prvky: text doplňují obrázky 

(úvodní obrázek Voltaira a španělského panovníka Karla V., jejichž portréty jsou spojeny s jejich 

slavnými citáty; portrét kardinála Mezzofantiho); dále graf s vývojem počtu jazyků na Zemi; tabulka 

se světovými jazyky; fotky nejslavnějších hyperpolyglotů či obrázky dětských výtvorů (jazykový 

portrét Alenky), znak Evropské ceny Label nebo ukázky z dětských jazykových učebnic.  

Text je doplněn i suprasegmentálními prvky, jako jsou kurzíva (jméno autora, výrazy z cizích 

jazyků, doslovné citace, názvy jazyků, názvy institucí, významné dny), tučné písmo (název, 

podkapitoly, klíčové myšlenky, jména osob, metody výuky jazyků, počty jazyků, kterými daný 
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člověk hovoří), rozdílná velikost písma (název, poznámky pod čarou, titulky k obrázkům, grafu 

a tabulce), uvozovky (přímá řeč, citace, názvy) nebo podtržení (grafické oddělení poznámek 

pod čarou).  

Jelikož se autor na grafy, obrázky a tabulky odkazuje, jsou dle mého názoru důležitou součástí 

textu, rozhodla jsem se tedy vše zachovat a uvést (přeložené) v původním formátu. Jediné, co jsem 

nezachovala, je rozlišení a okraje stran. Jinak jsem se snažila ponechat výše zmíněné prvky v textu 

překladu na stejných místech a nedávat přílohy až na konec. 
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2 PŘEKLADATELSKÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ 

V této kapitole se budu zabývat problémy, které se při překladu vyskytly. Co se týče příkladů z textů, 

k originálu se budu odkazovat zkratkou „O“, k překladu se budu odkazovat zkratkou „P“. V tomto 

odborném textu bylo nejvíce problematické překládání termínů, cizojazyčných pasáží 

a citací, oficiálních názvů a zkratek institucí a vypořádání se s nominálností textu. Další výzvu 

představovalo formátování textu s poměrně velkým množstvím příloh a poznámek pod čarou.  

Jelikož již v názvu stojí, že se jedná o zkušenosti s vícejazyčností v Rakousku, autor je 

Rakušan a vztahuje vše k Rakousku, rozhodla jsem se neupravovat místní odkazy jako např. „jazyky 

našich sousedů“ (míněno sousedů Rakouska, nikoliv České republiky) a užila jsem dokumentární 

strategii. 

V textu sice převažuje referenční funkce, ale jeho důležitou součástí je také fatická funkce (tedy 

navazování kontaktu se čtenářem), o níž se zmiňuji již ve vnitrotextových faktorech, proto se snažím 

odkazovat na nonverbální prostředky textu stejným způsobem jako autor a zachovávám přílohy 

přímo v textu. 

2.1 LEXIKÁLNÍ ROVINA  

Na úrovni lexikální roviny jsem se rozhodovala, jestli výrazy z cizích jazyků (převážně z angličtiny) 

vložené do německých vět ponechat v originále nebo je převést do češtiny (např. Cross-Curricular 

Learning). Ke každému problematickému místu jsem přistupovala individuálně podle toho, zda by 

čtenář cizojazyčný výraz pochopil z kontextu, a také podle toho, jak zavedený cizí výraz v češtině je. 

V němčině se poměrně běžně užívá anglických výrazů, ale v češtině by se takový výraz dle mého 

názoru řadil spíše na stylisticky nižší úroveň. Cizojazyčně ponechávám pouze některé výrazy, které 

slouží jako ukázka slov z cizích jazyků (např. štěkot psa/kokrhání kohouta).  

I při převodu německých zdrojů a citací zohledňuji to, že by český čtenář nemusel vědět, 

o jaký zdroj se jedná (kniha, časopis, studie?), a vkládám do nich drobné vnitřní vysvětlivky. Podle 

Jiřího Levého jsou vnitřní vysvětlivky lepší možností pro doplnění informací než poznámky 

pod čarou, protože příliš nenarušují originál (Levý 2012, s. 115). V originále je poznámkový aparát 

již dosti zatížený, proto jsem ho nechtěla dále rozšiřovat. 

Další problém představovala velká míra nominálnosti. Velmi často bylo těžké odhadnout, kdy 

je pasáž nadmíru nominální, a naopak kdy jako překladatel a neodborník na dané téma až přespříliš 

vysvětluji a zlogičťuji, čímž bych se dopouštěla nadměrné intelektualizace (Levý 2012, s. 132–133). 
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Jelikož byl text napsaný před uprchlickou krizí, kdy se ještě v médiích v takové míře 

nediskutovalo o politické korektnosti slov „migrant/přistěhovalec“, rozhodla jsem se obě slova 

i přes možné negativní konotace používat jako synonyma, aby se mi v textu neopakovala. 

2.1.1 PŘEPIS A PŘEKLAD JMEN A NÁZVŮ 

2.1.1.1 Antroponyma 
V textu se vyskytlo mnoho cizojazyčných ženských jmen (Peltzer-Karpf, Zangl, Baumann a další), 

která jsem se rozhodla přechylovat a skloňovat, protože se s nimi v češtině poté lépe pracuje. 

Dle Internetové jazykové příručky2 sice není přechylování příjmení povinné, tedy nařízené zákonem, 

ale pro jazykový systém češtiny, která patří mezi flektivní jazyky, je přirozené, protože vyjadřujeme 

různé gramatické významy slov pomocí koncovek. Díky přechylování se vyhneme nejednoznačným 

větám. Nepřechýlené příjmení nelze skloňovat, kvůli čemuž poté můžeme zaměnit podmět 

a předmět, pokud se objeví nepřechýlených příjmení ve větě více (Internetová jazyková příručka 

2020). 

V případech slavných osobností jsem vyhledala a použila jejich počeštěná jména (Karel V.) 

nebo je pouze přepsala (Giuseppe Mezzofanti, François Marie Arouet). U některých méně známých 

osob jsem doplnila vnitřní vysvětlivku, abych čtenáři naznačila jejich národnost a povolání (David 

Crystal). 

2.1.1.2 Názvy jazyků 
U názvů jazyků je zajímavé, že u jazyka Haida je nutno doplnit vnitřní vysvětlivku „jazyk“, 

kompozitum Bantusprachen se naopak rozloží do dvou slov a rwandština či velština kvůli koncovce 

žádné doplnění nepotřebují a lze je vyjádřit jednoslovně.  

Př.  Haida (O:8)  jazyk Haida (P:7) 

Př.  Bantusprachen (O:3)  bantuské jazyky (P:2) 

Př.  Kinyarwanda (O:8)  rwandština (P:7) 

Př.  das Walisische (O:6)  velština (P:5) 

2.1.1.3 Názvy institucí 
V některých případech existuje oficiální překlad dané instituce, který jsem vyhledala na jejích 

internetových stránkách či z jiných (novinových) zdrojů. V případě Evropské unie a jejích 

orgánů (Evropské komise, Evropské rady) není třeba názvy dohledávat, jelikož jsou všeobecné 

známé. Níže uvádím příklad instituce, kterou se mi podařilo dohledat vždy v jedné variantě: 

 
2 https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=700&dotaz=přechylován%C3%AD 

https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=700&dotaz=p%c5%99echylov%c3%a1n%C3%AD
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Př.  Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig (O:4)  Institut Maxe Plancka 

pro evoluční antropologii v Lipsku (P:3) 

V dalších případech se nevyskytoval jeden ustálený název instituce, ale setkala jsem se hned 

s několika možnými převody. Zohlednila jsem tedy zdroje, v nichž se překlad vyskytl, a počty 

výskytů a následně jsem se přiklonila k jedné z možností.  

Př.  Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (O:9)  Spolkové ministerstvo školství, 

umění a kultury (P:8) 

U tohoto označení jsem váhala mezi variantami: Spolkové ministerstvo školství, umění 

a kultury/Rakouské ministerstvo školství, umění a kultury/Ministerstvo pro vzdělávání, umění 

a kulturu/Spolkové ministerstvo pro výuku, umění a kulturu. Nakonec jsem se rozhodla pro první 

variantu, kde je zdůrazněno slovo „spolkové“, a zároveň tato varianta již neobsahuje slovo 

„rakouské“, protože „Rakousko“ se ve větě vyskytuje v těsné blízkosti názvu ministerstva, je tedy 

zřejmé, že se jedná o rakouské ministerstvo, a nechtěla jsem, aby vedle sebe byla slova „Rakousko“ 

a „rakouské“. Jelikož se již dále o ministerstvu nemluví a kromě toho, že podporuje daný projekt, již 

není v kontextu nijak důležité, rozhodla jsem se, že původní název nebudu dávat do závorky za slovo, 

protože by se celá věta značně prodloužila. Podobně jsem postupovala i v případě druhého 

ministerstva níže, které se vyskytuje v téže větě. Oba názvy ministerstev jsem dohledala mezi 

oficiálními zkratkami a názvy institucí ve slovníku Národního ústavu pro vzdělávání.3  

Př.  Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (O:9)  Spolkové ministerstvo pro vědu 

a výzkum (P:8) 

U některých rakouských institucí se mi stalo, že jsem nenašla žádný český překlad, a tak jsem 

musela vymyslet vlastní řešení. Své řešení uvádím na prvním místě, oficiální název píši do závorky 

za něj, protože si chci být jistá, že čtenář dokáže instituci případně vyhledat, což by pouze s českým 

překladem mnohdy nebylo možné.  

Př.  (…) die vom Österreichischen Sprachenkompetenzzentrum (ÖSZ) in Graz, für Europa vom 

Europäischen Fremdsprachenzentrum (EFSZ) in Graz koordiniert werden. (O:4)  

 (…) pořádá Rakouské jazykové centrum (Österreichisches Sprachenkompetenzzentrum) 

ve Štýrském Hradci. Na evropské úrovni se organizaci věnuje Evropské jazykové centrum 

(Europäisches Fremdsprachenzentrum), které sídlí tamtéž. (P:3) 

 
3 http://www.nuv.cz/uploads/Knihovna/zkratky/ZKRB.pdf  

http://www.nuv.cz/uploads/Knihovna/zkratky/ZKRB.pdf
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U Rakouského jazykového centra uvádím v prvním výskytu původní název do závorky, 

v dalším výskytu (u ministerstev O:9, P:8) ho již vynechávám, aby se celá věta neprodlužovala 

a neztrácela na přehlednosti. Ze stejného důvodu do závorky neuvádím zkratky, původní název by 

měl k dohledání postačovat. 

Př.  Hirnforschungszentrum der Universität Düsseldorf (O:7)  Centrum pro výzkum mozku 

na univerzitě v Düsseldorfu (P:6) 

U univerzity v Düsseldorfu se mi nezdálo nutné uvádět původní název do závorky, protože je 

zakotven v přímé řeči, kde v popředí nestojí přímo daná univerzita, ale hlavně skutečnost, že se 

Krebsův mozek pitval a struktura jeho mozku měla spojitost s jeho nadáním na jazyky. Instituce, 

která to dokázala, v tomto případě není tak podstatná a čtenáře by zdvojený název pouze rušil 

při čtení.  

2.1.1.4 Toponyma 
Endonyma zachovávám, pokud se v češtině vyskytují (např. Düsseldorf), v ostatních převádím 

zeměpisné názvy českými exonymy (např. Vídeň).  

Př.  Graz (O:4)  Štýrský Hradec (P:3) 

U Štýrského Hradce jsem váhala, protože si myslím, že se v dnešní době užívá německý název 

skoro ve stejné míře, nebo už dokonce více než český název. Pravděpodobně je to z důvodu jazykové 

úspory, nad kterou jsem přemýšlela i já, protože se mi město objevuje v delší poznámce pod čarou, 

ale nakonec jsem se rozhodla vše co nejvíce počešťovat. Výskyt jsem se snažila ověřit v korpusovém 

průzkumu variant SyD (2020), ale bohužel neobsahuje dostatek dat, aby výsledky byly relevantní. 

Podle SyD4 se v odborné literatuře z 60 % vyskytuje „Graz“ a z 40 % „Štýrský Hradec“, v beletrii 

a publicistice je tomu naopak. Dle Internetové jazykové příručky (2020)5 jsou však možné obě 

varianty. 

Př.  in Wales (O:6)  v britském Walesu (P:5) 

U Walesu jsem si dovolila vsunout vnitřní vysvětlivku, protože ačkoliv se Británie nachází 

v Evropě, myslím, že si mnoho lidí může splést například britský Wales a australský New South 

Wales.  

2.1.1.5 Názvy děl a dokumentů 

V případě odborných prací, časopisů či knih se snažím opět doplňovat vnitřní vysvětlivky. 

 
4 http://syd.korpus.cz/1CCraXRo.syn  
5 https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=graz  

http://syd.korpus.cz/1CCraXRo.syn
https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=graz
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V prvním případě ponechávám původní název v uvozovkách a překlad uvádím do závorky, 

protože kniha nemá oficiální český překlad, svůj překlad považuji za návrh, a tudíž ho uvádím až 

na druhém místě.  

Př.  in Curriculum Mehrsprachigkeit (O:15)  ve své práci „Curriculum Mehrsprachigkeit“ 

(Učební plán: Vícejazyčnost) (P:13) 

V druhém případě článek nejprve překládám česky, jelikož se jedná o poměrně dlouhý název, 

čtenář by neměl šanci mu porozumět, pokud nezná němčinu, a nejprve se tedy potřebuje zorientovat 

v obsahu, až poté bude případně dohledávat originální zdroj ze závorky. 

Př.  in ihrem Artikel „Fremdsprachenlernen an Wiener Volksschulen“ (O:16)  ve svém článku 

„Výuka cizích jazyků na vídeňských základních školách“ (Fremdsprachenlernen an Wiener 

Volksschulen) (O:14) 

V případě oficiálních dokumentů a programů Evropské unie jsem si vyhledala přesný název 

z jejích stránek:  

Př.  Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung (O:8)  Bílá kniha o vzdělávání 

a odborném výcviku (P:7)6 

Výjimku jsem udělala v případě tzv. jazykových profilů. Termín na tomto místě nepřekládám 

či neopisuji, protože hned po uvedení termínu následuje dlouhý odstavec psaný v přímé řeči, který 

vysvětluje, v čem tyto jazykové profily spočívají.  

Př.  „Language Education Policy Profiling“ (LEPP) (O:9)  (…) pod anglickým názvem 

„Language Education Policy Profiling“ (LEPP) (P:8)  

2.1.1.6 Názvy cen  
Název Evropské jazykové ceny Label jsem nalezla na oficiálních stránkách EU7, naopak pro druhou 

cenu jsem nenalezla žádný oficiální překlad. Jelikož se cena rozdává lidem za různé počiny 

a neexistuje žádné jednotné schéma, rozhodla jsem se, že dohledám, za co ji dostal konkrétně 

Muhamed Mešić, a o tuto informaci text rozšířím.8 Považuji to za lepší řešení než přeložit název ceny 

do češtiny a vložit původní název do závorky. 

Př.  Europäisches Spracheninnovationssiegel (ESIS) (O:17)  Evropská jazyková cena Label 

(EJCL) (P:15) 

 
6 https://www.euroskop.cz/200/322/clanek/bile-knihy/ 
 http://www.nuv.cz/uploads/nuv/strategicke/Bila_kniha_2001.pdf 
7 https://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/  
8 https://brainsworkaward.wordpress.com/2009-2/ 

https://www.euroskop.cz/200/322/clanek/bile-knihy/
http://www.nuv.cz/uploads/nuv/strategicke/Bila_kniha_2001.pdf
https://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/
https://brainsworkaward.wordpress.com/2009-2/
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Př.  Brainswork Make a Difference Award (O:8)  (…) obdržel cenu Brainswork Make 

a Difference Award za to, že využívá svých jazykových znalostí k šíření povědomí o lidských 

právech. (P:7) 

2.1.1.7 Názvy vzdělávacích projektů a škol 
V prvním případě, u něhož jsem nenašla český překlad, se opět snažím o rozšíření názvu vnitřní 

vysvětlivkou. Původní název jsem zachovala v závorce jako v originále, protože u tohoto označení 

slouží k vysvětlení toho, z jakých slov zkratka vznikla.  

Př.  EdTWIN (= Educational Twinning for European Excellence) (O:6)  edukační projekt 

EdTWIN (= Educational Twinning for European Excellence) (P:5)9  

V druhém případě jsem první část „Europäische Volksschule“ převedla do češtiny a druhou, 

anglickou část „European Primary School“ jsem zachovala jako univerzální mezinárodní název. 

Se zkratkami, které se vyskytují dále v textu, nakládám podobně: původně německé jsem změnila 

na české (EVS EZŠ) a anglické jsem zachovala (EPS).  

Př.  Europäische Volksschule/European Primary School (O:16)  Evropská základní 

škola/European Primary School (P:14) 

Ve třetím případě raději vysvětluji, v čem model školy spočívá10, a oficiální název uvádím 

s odkazem v závorce.  

Př.  Dies haben auch die vierjährigen Untersuchungen des Vienna Bilingual Schooling-Modells 

deutlich gezeigt. (O:15)  To také jasně dokázal čtyřletý výzkum škol, které ve Vídni zavedly 

dvojjazyčnou výuku od základní školy po maturitu (tzv. Vienna Bilingual Schooling). (P:13) 

2.1.1.8 Mezinárodní dny  

Oficiální názvy mezinárodních dnů jsem si dohledala a německé zkratky jsem poté zaměnila 

za české.  

Př.  Europäischen Tag der Sprachen (ETS) (O:4)  Evropský den jazyků (EDJ) (P:3)11 

Př.  Der Internationale Tag des Baumes (O:4)  Mezinárodní den stromů (P:3)12 

2.1.1.9 Ostatní názvy (zdroje) 
I u webových zdrojů se snažím o českou variantu:  

 
9 https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/projects/czech-republic/regions-team-up-for-jobs-and-education 
10 https://de.wikipedia.org/wiki/Vienna_Bilingual_Schooling 
11 https://edl.ecml.at/Home/WhyaEuropeanDayofLanguages/tabid/1763/language/cs-CZ/Default.aspx 
12 http://www.prazskestromy.cz/zajimavosti/vite-kdy-se-slavi-den-stromu-a-znate-jeho-historii/  

https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/projects/czech-republic/regions-team-up-for-jobs-and-education
https://de.wikipedia.org/wiki/Vienna_Bilingual_Schooling
https://edl.ecml.at/Home/WhyaEuropeanDayofLanguages/tabid/1763/language/cs-CZ/Default.aspx
http://www.prazskestromy.cz/zajimavosti/vite-kdy-se-slavi-den-stromu-a-znate-jeho-historii/
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Př.  Wikipedia (O: 1,2)  Wikipedie (P:1,2) 

V níže uvedeném případě dovysvětluji, uvádím vnitřní vysvětlivku a název ústavu dávám 

do uvozovek. Rozšíření mi připadá důležité, protože se jedná o obdobu Českého statistického 

úřadu13, tedy státního orgánu, a je nutné na tuto důvěryhodnost zdroje českého čtenáře upozornit.  

Př.  Lt. Statistik Austria (O:10)  Podle rakouského statistického úřadu „Statistik Austria“ (P:9) 

2.1.1.10 Přepis cizojazyčných výrazů  

Pasáže, v nichž jde o jednoznačné ukázky slov z cizího jazyka, v původním znění přepisuji:  

Př.  „wan-wan“, „guk-guk“, „bow-wow“… (O:19)  „wan-wan“, „guk-guk“, „bow-wow“… 

(P:16–17) 

2.1.2 KOMPOZITA  

V němčině se často místo českého adjektivního nebo substantivního přívlastku vyskytuje 

kompozitum složené ze dvou substantiv. Českým protějškem kompozita může být i jednoslovné, 

často odvozené substantivum. Kompozita složená z více substantiv překládáme v češtině složitějšími 

konstrukcemi. (Štícha 2015, s. 426–428)  

Německé složeniny převádím různými způsoby. Svá řešení jsem se rozhodla rozčlenit 

do několika kategorií:  

a) podstatné jméno s přívlastkem shodným 
Př.  der Habsburger und Renaissance-Mensch Kaiser Karl V. (O:1)  habsburský císař 

a renesanční člověk Karel V. (P:1) 

Př.  auf Schildern, Hinweistafeln, Produktbeschriftungen, in Bedienungsanleitungen 

sowie auf Webseiten oder in Computerprogrammen (O:2)  na značkách, 

informačních tabulích, popiscích výrobků, v návodech nebo na internetových 

stránkách či v počítačových programech (P:2) 

Př.  Gründe für die Einführung von früher Mehrsprachigkeit (O:12)  Důvody 

pro zavedení vícejazyčné výuky (P:10)  

Př.  Erwerb von FS-Kenntnissen (O:13)  osvojování jazykových znalostí (P:11) 

Př.  Sprachintensivierung (O:16)  intenzivnější jazyková výuka (P:14) 

b) podstatné jméno s přívlastkem neshodným v genitivu nebo v předložkovém pádu 
Př.  UN-Prognosen (O:5)  předpovědi OSN (P:4) 

 
13 http://www.statistik.at/web_de/ueber_uns/index.html  

http://www.statistik.at/web_de/ueber_uns/index.html
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Př.  Alpen-Adria-Bildungsverbund-Projekt (O:16)  projekt Alpinsko-jadranského 

vzdělávacího spolku (P:14) 

Př.  Schnupperkurse (O:4)  kurzy pro začátečníky (P:3)  

c) kompozitum 
Př.  an einen einwöchigen ‚Minisprachkurs‘ (O:13)  týdenní jazykový rychlokurz (P:11) 

d) jednoslovné podstatné jméno 

Př.  Weltkugel (O:19)  glóbus (P:16) 

e) podstatné jméno, které nepřekládá všechny části kompozita 

Př.  in Bedienungsanleitungen (O:2)  v návodech (P:2)  

f) sloveso (trpné příčestí) 
Př.  Regelschulwesen (O:12)  zavedeno na školách (P:10)  

g) opis/explicitace  
Př.  SWING-Englisch (O:12)  zavedení kurzů angličtiny v mateřských školách (P:10)  

U tohoto označení jsem nenašla žádný význam „swing“, hledala jsem převážně na stránkách 

vídeňského magistrátu.14 Podle popisu na webových stránkách jsem tedy přistoupila 

k rozepsání pojmu a vynechání původního názvu, který není v textu nijak podstatný, dále se 

k němu neodkazuje, celkově spojení slouží pro ilustraci, původní název v závorce by tedy 

větu pouze prodlužoval. 

Př.  Burgenländisch-Kroatisch (O:10)  chorvatština ve spolkové zemi Burgenlandsko 

 (P:9) 

U posledního příkladu jsem přemýšlela i nad možností „burgenlandská chorvatština“, ale 

nechtěla jsem, aby spojení vyznělo tak, že se v Burgenlandsku mluví nějakou zvláštní 

chorvatštinou či jen chorvatštinou, když se v této spolkové zemi jedná o menšinový jazyk 

vedle běžné němčiny. 

2.1.3 ZKRATKY 

V textu se vyskytuje mnoho zkratek, které v překladu ne vždy dodržuji ve zkrácené formě. Pokud se 

totiž jedná o obecné podstatné jméno (např. 1. u. 2. Kl.), připadalo mi v některých případech lepší ho 

rozvést.  

Př. u.a. (O:4)  kromě jiného (P:3) 

Př. o.a. Zitat (O:1)  výše uvedeným citátem (P:1) 

Př.  d.h. (O:2,5)  tedy (P:2), to znamená (P:4) 

 
14 https://www.wien.gv.at/bildung/kindergarten/staedtisches-angebot/paedagogik/sprachliche-bildung.html 

https://www.wien.gv.at/bildung/kindergarten/staedtisches-angebot/paedagogik/sprachliche-bildung.html
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Př.  1. u. 2. Kl. (O:13)  1. a 2. třída (P:11) 

Zkratky u citací (S., f./ff., vgl.) převádím českou konvenční variantou: 

Př.  (Länderprofil Österreich, S. 12) (O:10)  Jazykový profil Rakouska, s. 12) (P:8) 

Př.  Gombos 2013, 77f. (O:13)  Gombos 2013, s. 77–78 (P:11)  

Př.  (Siehe Gombos 2013, 146ff.) (O:16)  (viz Gombos 2013, s. 146nn.) (P:14) 

Př.  vgl. dazu auch Weskamp 2007, 59 (O:7)  srovnej také s Weskamp 2007, s. 59 (P:6) 

U mnoha institucí se v originále objevují anglické či německé zkratky. Jelikož instituce 

překládám do češtiny a do závorky za ně uvádím oficiální název, rozhodla jsem se, že za něj již 

do závorky nebudu přidávat původní zkratku, pokud ji autor v textu dále funkčně nepoužívá, aby 

nedocházelo k přetěžování vět a ztrátě přehlednosti.  

Př.  (…) vom Österreichischen Sprachenkompetenzzentrum (ÖSZ) in Graz (O:4) Rakouské 

jazykové centrum (Österreichisches Sprachkompetenzzentrum) ve Štýrském Hradci (P:3) 

Pokud byla instituce přeložena např. z angličtiny do němčiny a v závorce za ní je napsaná 

německá zkratka, instituci převádím do češtiny s českou zkratkou.  

Př.  Europäische Volksschule (EVS) (O:16)  Evropská základní škola (EZŠ) (P:14) 

2.1.4 TERMINOLOGIE  

Termíny mají charakter ustálenosti a často se v textu tytéž termíny stereotypně opakují. Rozmanitost 

a variabilita je u odborného stylu potlačena na úkor absolutní přesnosti a jednoznačnosti (Minářová 

2010, s. 51). V článku se vyskytuje mnoho ustálených terminologických spojení i nových 

terminologických názvů, pro které jsem musela najít český ekvivalent: 

Př.  Immersion (O:14)  imerzní vzdělávání (P:13) 

Př.  Sprach(en)bewusstsein (O:13)  jazykový cit (P:12)  

Ačkoliv je spojení možné přeložit jako „jazykový cit“ nebo „jazykové povědomí“, zvolila 

jsem si „jazykový cit“ a povědomí používám raději ve spojeních typu „povědomí o jazyce a kultuře“, 

kde se úplně nemusí jednat o cit pro jazyk, ale spíše o znalosti daného jazyka a kultury.  

Při překladu čerpám z diplomové práce Aleny Votrubové: „Sovák (1978; dále také Klenková 1997; 

Kutálková, 2005) píše o tzv. transferu (přenosu), který podle Sováka tvoří základ tzv. jazykového citu 

neboli jazykového povědomí.“ (Votrubová, s. 14) 

Př.  die Erstsprache/Muttersprache/Familiensprache/L1 (O:2)  mateřský/první/rodný jazyk/L1 

(P:2)  
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Autor často využívá synonymních termínů, které odděluje lomítkem. Pokud se nejednalo 

o termíny, rozhodla jsem se synonymní varianty zkrátit, případně část spojení vynechat (viz 3.1.2.2).  

V textu se vyskytuje i četná anglická terminologie. Moderní němčina je stále více prostoupena 

anglicismy, případně internacionalismy (Svoboda 2012, s. 10). Avšak u německého recipienta lze 

předpokládat vyšší míru znalosti angličtiny, anglicismy jsou v němčině častější (Svoboda 2012, 

s. 17), proto termíny z angličtiny překládám, protože dle mého názoru by český čtenář nemusel 

anglickým termínům porozumět.  

Př.  Cross-curricular Learning (O:14)  integrace mezipředmětových vztahů do výuky cizího 

jazyka (Cross-Curricular Learning) (P:12) 

Př.  Input (O:14)  učební látka (P:12) 

Př.  Teamteaching (O:16)  skupinová výuka (P:14) 

Př.  Native Speakers (O:16)  rodilí mluvčí (P:14) 

Př.  peer teaching (O:17)  tzv. peer teaching (P:15) 

Př.  literacy, language and cultural awareness (O:17)  gramotnost, povědomí o jazyce a kultuře 

(P:15) 

Př.  Content and Language Integrated Learning (CLIL) (O:14)  integrovaná výuka odborného 

předmětu a cizího jazyka (Content and Language Integrated Learning, CLIL) (P:12) 

Co se posledního příkladu týká, v češtině existuje opět více možností překladu, protože se 

jedná o poměrně nové spojení a zatím není zcela ustálená varianta: integrovaná výuka předmětu 

a cizího jazyka/integrovaná výuka odborného předmětu a cizího jazyka/ výuka metodou CLIL/ CLIL 

ve výuce/ integrovaná výuka jazyka a nejazykového předmětu. Nakonec jsem se přiklonila k variantě 

Výzkumného ústavu pedagogického.15 Ačkoliv zkratka „CLIL“ celé spojení velmi zatěžuje, rozhodla 

jsem se ji uvést, protože ji autor v textu dále používá (P:14). 

2.1.5 ČÍSLOVKY 

Autor používá v textu mnoho číslovek, kterými podkládá svá zjištění. Jelikož se jedná o psaný text, 

chtěla jsem dodržovat zásadu, podle níž se číslovky, menší než dvanáct, píší slovy (Svoboda 2012, 

s. 124).  

Př.  stirbt alle 2 Wochen eine Sprache aus (O:3)  vymře každé dva týdny jeden jazyk (P:3) 

 
15 http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/vup/CLIL_defi_28.6..pdf  

http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/vup/CLIL_defi_28.6..pdf
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V textu se ovšem vyskytují i místa, kde chce autor očividně zdůraznit ony číslice a nehodilo 

by se je přepsat slovy, protože bych tak zmařila grafický efekt, který mají čísla na čtenáře. Protože 

byl navíc text původně koncipovaný jako přednáška (předpokládám, že s powerpointovou prezentací, 

tedy s tabulkami a obrázky), je zřejmé, že autor psal spíše číslice než slova.  

Př.  Wäre also die Welt heute ein Dorf mit nur 100 Einwohnern, dann wären davon 60 Asiaten, 

15 Afrikaner, 10 Europäer, 9 Lateinamerikaner, 5 Nordamerikaner und 1 Ozeanier. (O:5)  

 Kdyby tedy byl dnešní svět vesnicí, kde by žilo jen 100 obyvatel, bylo by zde 60 Asiatů, 

15 Afričanů, 10 Evropanů, 9 Latinoameričanů, 5 Severoameričanů a 1 obyvatel Oceánie. 

(P:4) 

U grafu a tabulky píši místo teček mezi číslicemi mezery pro oddělení tisíců. Vycházím 

ze zásad uvedených na internetových stránkách Ústavu pro jazyk český16: 

„Pokud zvolíme zápis čísel pomocí číslic, oddělujeme trojice řádů před a za desetinnou 

čárkou mezerami, tzn. že čísla, která mají více než tři místa vlevo nebo vpravo od desetinné čárky, 

členíme do skupin o třech číslicích. Pravidla českého pravopisu umožňují psát čtyřciferná čísla 

bez mezery (4256 km, 2000 slov).“ (Internetová jazyková příručka 2020) 

Př.  10.000 v. Ch. (O:3)  10 000 př. Kr. (P:2) 

U procent mezery také doplňuji podle Jazykové příručky17, protože jinak by došlo 

k významovému posunu a slovo by bylo použito jako adjektivum: 

„Značky se od číselné hodnoty oddělují mezerou, číslo a značka se umísťují na stejný řádek,  

např. 10 ha = 10 hektarů, 3 kg = 3 kilogramy, 14 % = 14 procent (…).“ (Internetová jazyková 

příručka 2020) 

Př.  24%, 52,9% (O:10)  24 %, 52,9 % (P:9) 

2.1.6 KULTURNÍ NEEKVIVALENCE 

Podle Levého je překlad hybridní útvar podvojného charakteru, ve kterém dochází k napětí mezi 

prostředím původního příjemce a prostředím nového příjemce, a proto je nutné zohledňovat odlišné 

presupozice obou čtenářů a snažit se rozpory mezi kulturami vyrovnávat (Levý 2012, s. 88–89). 

 
16 https://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=785&id=791  
17 https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=785&dotaz=mezera#nadpis3 

https://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=785&id=791
https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=785&dotaz=mezera#nadpis3
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Do kulturních neekvivalencí zařazuji hlavně typy škol, protože systém rakouského a českého 

školství se poměrně liší. Při jejich překladu jsem užila substituci domácí analogií, protože se u pojmů 

uplatňoval obecný význam (Levý 2012, s. 106). 

Pod pojmem Allgemeinbildende Pflichtschule18 se skrývá vícero typů škol. Důležité je, že se 

jedná o školu pro děti ve věku od 6 do 15 let s povinnou docházkou 9 let, což odpovídá naší základní 

škole.  

Př.  an den allgemeinen bildenden Pflichtschulen (O:10)  na základních školách (P:9) 

Grundschule (v Rakousku se spíše používá Volksschule19) odpovídá 1. stupni základní školy, 

v Německu i v Rakousku zde děti tráví (až na výjimky) první čtyři roky školní docházky. 

V Rakousku se člení na Grundstufe I (1. a 2. třída ZŠ) a Grundstufe II (3. a 4. třída ZŠ).20 

Př.  Grundschule (O:11)  1. stupeň základní školy (P:9)  

Př.  aus einer Wiener Volksschule (O:11)  příklad z jedné vídeňské základní školy (P:10) 

Př.  Grundstufe II (O:16–17)  3. a 4. třída základní školy (P:14–15) 

2.2 SYNTAKTICKÁ ROVINA 

Syntax v textu není příliš problematická, proto si často pouze vypomáhám variabilitou aktuálního 

větného členění, volného slovosledu, který čeština oproti němčině umožňuje. V češtině jsou slova 

řazena podle své sdělné hodnoty. Téma je pro nás již známou skutečností, proto se v objektivním 

slovosledu nachází na začátku výpovědi, réma nám přináší novou informaci, tudíž se nachází 

na konci. V emocionálním subjektivním slovosledu může nastat opačná situace. Kromě aktuálního 

větného členění platí i různá gramatická pravidla týkající se např. postavení příklonek či osobních 

a reflexivních zájmen (Povejšil 1992, s. 258–259). V odborném stylu je podle Čechové základní 

pořádek objektivní, v němž se réma umisťuje na konec výpovědi a stává se tak tématem následující 

výpovědi (Čechová 2008, s. 217).  

Oproti tomu v němčině se klade důraz právě na gramatická pravidla a aktuální větné členění 

se uplatňuje jen zčásti. Slovesa se mohou vyskytnout jen na určitých pozicích ve větě. Navíc 

ve větách dochází k tvorbě větného rámce. Neverbální členy se ve větě umisťují dle jisté hierarchie, 

podle které například podmět stává před předmětem, dativní předmět před akuzativním a směrové 

adverbiální určení se často vyskytuje za předmětem a jinými příslovečnými určeními. (Povejšil 1992, 

s. 259–265) 

 
18 https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemein_bildende_Pflichtschule 
19 https://www.bildungssystem.at 
20 https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulsystem/sa/vs.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemein_bildende_Pflichtschule
https://www.bildungssystem.at/
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulsystem/sa/vs.html
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Př.  Der bekannte französische Philosoph François-Marie Arouet (Voltaire) hat bereits im 

18. Jahrhundert mit dem o.a. Zitat die Bedeutung von Mehrsprachigkeit hervorgehoben: 

Sprachen können Türen öffnen; insbesondere Türen zu Herzen anderer Menschen. (O:1)  

 Již v 18. století zdůraznil známý francouzský filozof François Marie Arouet (Voltaire) výše 

uvedeným citátem důležitost vícejazyčnosti: Jazyky otevírají dveře, a to hlavně ty, které 

vedou k srdcím druhých. (P:1) 

2.2.1 PASIVUM  

V němčině se trpný rod tvoří pomocným slovesem werden/sein a participiem II. Helbig/Buscha 

(2013, s. 143) rozlišují Vorgangspassiv (neboli werden-Passiv) a Zustandspassiv (neboli sein-

Passiv). V češtině existuje opisné pasivum, tvořené složeným tvarem pomocného slovesa být 

a trpného příčestí, nebo reflexivní pasivum, které se tvoří přidáním zvratné částice se k činným 

tvarům. V případě, že děj nemá agens, dává čeština přednost reflexivní vazbě před opisným pasivem. 

V němčině se opisné pasivum a reflexivní vazba liší tím, že u pasiva můžeme vyjádřit konatele, ale 

u reflexní vazby ne, jedná se o samovolný děj. (Povejšil 1992, s. 91–95) 

V češtině při převodu používám nejčastěji reflexivní vazbu:  

Př.  Diese interessante Frage wird immer wieder gestellt. (O:3)  Na tuto zajímavou otázku se 

lidé neustále ptají. (P:2) 

Př.  Der Internationale Tag des Baumes, an dem meist im Rahmen von Festivitäten Bäume 

gepflanzt und Feste gefeiert werden, findet jedes Jahr am 25. April statt. In Österreich wurden 

seit Beginn dieses Aktionstages über 1000 Veranstaltungen quer über alle Bundesländer, 

Altersgruppen und Lebensbereiche hinweg durchgeführt. (O:4)  Mezinárodní den stromů, 

během něhož se zpravidla v rámci různých oslav sázejí stromy, se koná každoročně 25. dubna. 

V Rakousku se od vyhlášení Evropského dne jazyků pořádalo napříč spolkovými zeměmi, 

různými věkovými skupinami a životními sférami přes 1000 akcí. (P:3) 

Př.  Dadurch soll das Bewusstsein für die Vorteile sprachlicher Vielfalt und eines mehrsprachigen 

Europas gefördert werden. (O:4)  Svými aktivitami se snaží šířit povědomí o výhodách 

jazykové rozmanitosti a podporovat evropskou vícejazyčnost. (P:3)  

Kromě reflexivní vazby využívám také jiné formy (např. přítomný čas):  

Př.  Derzeit wird viel getan, um sterbende Sprachen zumindest aufzuzeichnen oder aber auch 

wiederzubeleben. (O:5-6)  Momentálně je snahou na vymírající jazyky alespoň upozornit, 

nebo je dokonce oživit (P:5).  
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Př.  Mit verschiedensten Sprachenveranstaltungen, wie Poesiewettbewerbe, Schnupperkurse, 

Sprachfeste, Lange Nacht der Sprachen oder Tage der Offenen Tür, die vom Österreichischen 

Sprachenkompetenzzentrum (ÖSZ) in Graz, für Europa vom Europäischen 

Fremdsprachenzentrum (EFSZ) in Graz koordiniert werden. (O:4)  

 Různé jazykové akce jako například poetické soutěže, kurzy pro začátečníky, jazykové 

slavnosti, Dlouhou noc jazyků nebo dny otevřených dveří pořádá Rakouské jazykové centrum 

(Österreichisches Sprachenkompetenzzentrum) ve Štýrském Hradci. Na evropské úrovni se 

organizaci věnuje Evropské jazykové centrum (Europäisches Fremdsprachenzentrum), které 

sídlí tamtéž. (P:3) 

2.2.2 VĚTY S „MAN“  

Čeština nemá zájmeno, které by odpovídalo německému „man“. Vyjadřuje proto všeobecný 

a neurčitý agens jinými prostředky, mezi které patří reflexivní vazba. (Povejšil 1992, s. 99) 

Př.  Was versteht man unter dem Begriff ‘Mehrsprachigkeit‘? (O:2)  Co se rozumí pod pojmem 

‚vícejazyčnost‘? (P:2)  

2.2.3 ATRIBUTIVNÍ SKUPINY 

V několika případech jsem se musela vypořádat s dlouhými preponovanými přívlastky, které jsou 

pro němčinu typické. „I ty nejsložitější atributní skupiny stojí v němčině v antepozici, zatímco 

v češtině bývají zpravidla v postpozici“ (Štícha 2015, s. 402). Do češtiny preponované přívlastky 

převádím v kombinaci s postponovanými přívlastky a pomocí vedlejších vět. Pro ilustraci uvádím 

tyto příklady: 

Př.   die einzige in großem Umfang erfolgreich wiederbelebte Sprache ist Hebräisch (O:6) 

 Jedinou řečí, kterou se podařilo ve velkém měřítku úspěšně oživit, je hebrejština. (P:5) 

Př.   Leider wird die in den Schulen häufig vorhandene Mehrsprachigkeit (z.B. bei Migranten) 

noch wenig genützt (…) (O:6)  Bohužel se ale vícejazyčnosti ve školách, kterou často 

disponují např. migranti, zatím dostává málo pozornosti (…) (P:5) 

2.2.4 DLOUHÁ SOUVĚTÍ  

Syntaktická zhuštěnost neboli kondenzovanost je jednou z typických vlastností odborného stylu 

(Minářová 2010, s. 52). V případě delších souvětí jsem se rozhodla, že je rozdělím do více vět, aby 

byl text přehlednější, nepůsobil zhuštěně a věty nebyly přetížené. Využívám toho, že se věty jakožto 
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základní syntaktické jednotky predisponované k tomu fungovat jako výpovědi mohou spolu různě 

kombinovat, spojovat či rozpojovat (Daneš 1985, s. 112).  

Př.  Der Habsburger und Renaissance-Mensch Kaiser Karl V., in dessen Reich die Sonne nie 

unterging, zeigt mit seinem Ausspruch „Quot linguas quis callet, tot homines valet“, auf 

Deutsch etwa: „So viele Sprachen einer kann, so viele Male ist er Mensch.“ wie hoch es schon 

damals geschätzt wurde, mehrere Sprachen sprechen zu können. (O:1)  Habsburský císař 

a renesanční člověk Karel V., v jehož zemi Slunce nikdy nezapadlo, pronesl: „Quot linguas 

quis callet, tot homines valet“, tedy „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“. Je pozoruhodné, 

nakolik si lidé již tehdy vážili znalosti více jazyků. (P:1) 

Př.  Je mehr Sprachen ein Mensch spricht, desto mehr Welten eröffnen sich ihm und bereichern 

ihn, desto mehr aber ist er auch bereit, Anderem/Fremden ohne Vorurteile zu begegnen, 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur eigenen Sprache und Kultur zu erkennen und zu 

tolerieren sowie andere Sprachen und Kulturen wertzuschätzen. (O:2)  Čím více jazyků 

člověk ovládá, tím více světů se mu otevírá a obohacuje ho. Tím více je ale také připraven 

setkat se s jiným/cizím člověkem bez předsudků, rozeznat společné rysy i odlišnosti obou řečí 

a kultur, k nimž je tolerantní. Rovněž si jiných jazyků a kultur váží. (P:2)  

2.2.5 INTERPUNKCE 

Častým případem je změna interpunkce související s novým rozdělením na kratší větné celky. 

V takových případech se snažím o čtenářův komfort rozparcelováním složitých a dlouhých souvětí 

(viz 2.2.4).  

„Tvůrčí charakter překladatele odborných textů se mimo jiné projevuje i eventuálními 

úpravami vedoucími ke zlogičtění, „projasnění“ přenášené informace. Oproti originálu můžeme 

někdy pozorovat další jazykové úpravy, zejména syntaktické povahy. Místo jednoho dlouhého souvětí 

se mohou eventuálně objevit dvě kratší věty složené a jedna jednoduchá, usoudí-li překladatel, že to 

zvýší přehlednost objasňované problematiky a urychlí orientaci čtenáře. Nejdůležitějšími vlastnostmi 

odborného textu jsou přesnost a logičnost výkladu, kterým případné jazykové úpravy v textu slouží.“ 

(Žváček 1995, s. 19–20) 

Jednotný formát interpunkci dodávám v případě dlouhých výčtů v bodech či větách. Autor 

totiž v každém výčtu zachází s interpunkcí jinak. Na některých místech se jedná o neukotvené body 

s malými či velkými písmeny na začátku, jinde používá věty. Proto jsem se v případě bodů rozhodla 

ukončit řádky středníkem a na konci celého výčtu tečkou (Svoboda 2012, s. 44–45). V některých 

případech převádím body kvůli srozumitelnosti do vět, za nimiž píši tečky. 
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Ostatní příklady změn interpunkce uvádím níže. Jedná se obzvláště o nahrazování pomlčky 

dvojtečkou či závorkami: 

Př.  Mehrsprachigkeit als Chance – Empirische Erfahrungen zu Mehrsprachigkeit in Österreich 

(O:1)  Vícejazyčnost jako šance: Empirický výzkum vícejazyčnosti v Rakousku (O:1) 

Př.  „Kennst du viele Sprachen – hast du viele Schlüssel für ein Schloss.“ (O:1)  „Čím víc jazyků 

znáš, tím víc klíčů k otevření zámku máš.“ (P:1) 

Př.  Dies ist u.a. auch der Grund, warum der Europarat – ähnlich wie es einen Tag zum Schutze 

des Baumes gibt – 2001 auch einen Tag zum Schutze bzw. zur Wertschätzung aller Sprachen 

und Kulturen (…) (O:4)  To je kromě jiného i důvod, proč se v roce 2001 rozhodla Evropská 

rada vyhlásit také den na ochranu jazyků a kultur (podobně jako je den na ochranu stromů). 

(P:3) 

Př.  Schätzungen zufolge wird die Weltbevölkerung in den 5 Jahrzehnten von 2000 bis 2050 von 

derzeit 7,2 auf 9,6 Milliarden Menschen anwachsen, während im gleichen Zeitraum die 

Anzahl der gesprochenen Sprachen – wie in der Übersicht zuvor bereits gezeigt –, von 6.500 

auf etwa 4.500 Sprachen zurückgehen wird. (O:5-6)  Podle odhadů vzroste počet světové 

populace v následujících pěti desetiletích od roku 2000 do roku 2050 z nynějších 7,2 na 9,6 

miliardy lidí, přičemž za stejné období klesne počet jazyků (jak jsem již ukazoval na grafu 

předtím) ze 6 500 na 4 500 jazyků. (P:5) 

Další častou záležitostí v textu jsou lomítka (/) mezi velice podobnými slovy, řekla bych, že 

v mnohých případech až synonymy. Rozhodla jsem se je na takových místech nahradit spojkami 

„nebo“, „či“, „a“. Zároveň jsem také zvažovala, jestli je nutné daná synonyma uvádět, nebo jestli 

zbytečně prodlužují text a mohu je vynechat (viz 3.1.2.2).  

Př.  Eine zwei- oder mehrsprachige Bücherecke/Schulbibliothek (O:20)  Zařiďte vícejazyčný 

knižní koutek či školní knihovnu (P:17) 

2.2.6 VSUVKY 

V některých pasážích nešlo vsuvky ponechat na stejném místě a nepozměnit větu, protože by nebyla 

plynulá. Kvůli tomu jsem se na některých místech uchýlila k přesunutí vsuvky na jiné místo či 

rozdělení souvětí na více vět, aby výsledná věta nepůsobila přetíženě: 

Př.  Dies ist u.a. auch der Grund, warum der Europarat – ähnlich wie es einen Tag zum Schutze 

des Baumes gibt – 2001 auch einen Tag zum Schutze bzw. zur Wertschätzung aller Sprachen 

und Kulturen (…) (O:4)  To je kromě jiného i důvod, proč se v roce 2001 rozhodla Evropská 



 
24 

rada vyhlásit také den na ochranu jazyků a kultur (podobně jako je den na ochranu stromů). 

(P:3) 

Př.  Zusätzlich gibt es viele weitere interessante Modelle der Sprachenintensivierung in den 

Bundesländern, insbesondere weise ich auf das grenzüberschreitende, dreisprachige 

(Deutsch, Italienisch und Slowenisch) Alpen-Adria-Bildungsverbund-Projekt „Drei Hände-

Tri roke-Tre mani“ im Dreiländereck zwischen Österreich, Italien und Slowenien hin, das 

sich das Ziel „Dreisprachig vom Kindergarten bis zur Matura“ gesetzt hat. (Siehe Gombos 

2013, 146ff.). (O:16) 

 Mimo to existuje v rakouských spolkových zemích mnoho dalších zajímavých modelů, 

které nabízí intenzivnější jazykovou výuku. Zvláště chci upozornit na trojjazyčný (německo-

italsko-slovinský) projekt Alpinsko-jadranského vzdělávacího spolku (Alpen-Adria-

Bildungsverbund) „Drei Hände-Tri roke-Tre mani“ na hranici Rakouska, Itálie a Slovinska, 

který si předsevzal vyučovat děti „trojjazyčně od školky až po maturitu“ (viz Gombos 2013, 

s. 146nn). (P:13–14) 

2.2.7 GRAFICKÉ PROSTŘEDKY  

2.2.7.1 KURZÍVA 

Kurzívu zachovávám na stejných místech jako autor – pro výrazy z cizích jazyků, doslovné citace, 

názvy jazyků, názvy institucí, významné dny a také v případech, kde značí metajazykovost.  

Př.  Fenster hat in anderen Sprachen auch einen anderen Namen. (O:19)  Okno se v každém 

jazyce také řekne jinak. (P:17) 

2.2.7.2 UVOZOVKY 

Snažím se zachovat uvozovky u slov, kde se nacházejí v originále, protože autor tak poukazuje 

na citace jiných osob či názvy, proto nepovažuji za vhodné je vynechat či pozměňovat. Níže uvádím 

příklad, kde jsem zasáhla a uvozovky naopak doplnila: 

Př.  in Curriculum Mehrsprachigkeit (O:15)  ve své práci „Curriculum Mehrsprachigkeit“ 

(Učební plán: Vícejazyčnost) (P:13)21 

 
21 http://oesz.at/download/cm/CurriculumMehrsprachigkeit2011.pdf 

http://oesz.at/download/cm/CurriculumMehrsprachigkeit2011.pdf
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2.3 STYLISTICKÁ ROVINA 

Originál je napsaný v odborném stylu: text má promyšlenou strukturu, vyznačuje se nominálností, 

autor využívá delších rozvinutých souvětí. Neskrývá se za autorským plurálem, jeho osoba se často 

promítá do textu. Text je psán spisovným a stylisticky neutrálním jazykem. V textu se nevyskytuje 

emocionalita, hovorová či nespisovná němčina (výjimky viz 1.2.4), proto jsem nemusela přemýšlet 

nad užíváním různých hovorových či nespisovných vrstev jazyka ke kompenzaci těchto prvků 

v češtině. Autor používá neutrální výrazy a verbonominální vazby. Podle Čechové text vzniká 

v jistém čase a odráží se v něm poznání i stav jazyka doby vzniku, ale směřuje k nadčasovosti. Autor 

formuluje poznatky tak, aby byly jednoznačně vnímatelné a pochopitelné i po letech (Čechová 2008, 

s. 211). Proto je i při překladu nutné používat neutrální slovní zásobu, která bude srozumitelná 

i po určité době.  

Při překladu bylo mou snahou zachovat stejnou stylistickou úroveň textu. Pokouším se 

zachovat vyrovnaný poměr mezi nominálností a verbálností, multiverbizací a univerbizací. Snažím 

se příliš neopakovat slovní zásobu, pokud se nejedná o termíny, ačkoliv podle Čechové slovní zásoba 

odborného projevu vykazuje jistou stereotypnost a index opakování slov (Čechová 2008, s. 221). 

Na některých místech používám inkluzivní plurál (např. „Abychom si to lépe znázornili, představte 

si svět jako vesnici.“), který pro autora v českém odborném textu představuje jednu z možností, jak 

pomocí odborného projevu komunikovat s příjemci. V některých případech jsem použila 

zdrobněliny:  

Př.  Sprachenportrait von Alena (O:10)  jazykový portrét Alenky (P:9) 

Př.  Die angeführten Aktivitäten können Anstoß zu ersten Schritten sein (…) (O:18)  Uvedené 

aktivity mohou posloužit jako pobídka k prvním krůčkům (…) (P:15) 

Dvakrát jsem použila slovo „teenager“, jsem si vědoma toho, že je považováno za hovorové, 

ale potřebovala jsem obměnit slovo „dospívající/náctiletý“:  

Př.  In meiner Tätigkeit am EdTWIN23 Sprachenzentrum in Wien, wo etwa 10.000 Personen 

(Kinder, Jugendliche, Lehrpersonen und Bildungsfachleute) in den Jahren 2009 bis 2011 an 

verschiedenen von der EU geförderten Sprachlernangeboten, wie z.B. Spracherlebniskursen, 

Workshops und Lehrgängen, etc. teilnahmen, um eine unserer Nachbarsprachen (Ungarisch, 

Slowakisch oder Tschechisch) zu erlernen, begegnete ich immer wieder Jugendlichen, die  

5-7 verschiedene Sprachen sprechen konnten. Bei den Jugendlichen, die mit 16 oder 17 Jahren 

(…) (O:6)  (…) se mezi roky 2009 a 2011 účastnilo různých kurzů podporovaných 

Evropskou unií přibližně 10 000 studentů (děti, teenageři, učitelé a odborníci na vzdělávání), 
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kteří se učili jazyky našich sousedů (maďarštinu, slovenštinu nebo češtinu) pomocí různých 

vzdělávacích či zážitkových jazykových kurzů, workshopů atd. Stále dokola jsem se zde 

setkával s náctiletými, kteří uměli mluvit pěti až sedmi jazyky. U dospívajících ve věku  

16–17 let (…). (P:5) 

V bodech níže komentuji intertextualitu, poznámky pod čarou a stylistické nedostatky textu. 

V případě citací jsem postupovala různorodě, mnohdy jsem přebírala citace (a jejich stylizování) 

z přeložených dokumentů Evropské unie nebo z Wikipedie či z jiných webových stránek.  

2.3.1 INTERTEXTUALITA 

Autor textu nezačíná vždy od samého začátku, ale navazuje na starší poznatky. Jednotlivé texty tak 

vyznačují díky odkazům na literaturu a citacím výrazné rysy intertextovosti. (Čechová 2008, s. 208) 

2.3.1.1 CITACE V TEXTU 

Jedním z nejtěžších problémů byly citace v textu a převod poznámek pod čarou. Nemohla jsem určit 

jednotný koncept pro převádění citací. Každou citaci jsem posuzovala zvlášť a případně jsem 

doplňovala drobné vnitřní vysvětlivky nebo jsem zlogičťovala. Stávalo se mi ovšem, že byl autor 

nekonzistentní v interpunkci za citacemi nebo poznámkami pod čarou, v tomto případě jsem se 

rozhodla vše sjednotit.  

Ve dvou případech cituje autor z německé verze encyklopedie Wikipedie, proto jsem se 

rozhodla, že pokud najdu citaci na české verzi encyklopedie Wikipedia, převezmu ji. Zároveň s tím 

jsem tedy změnila i zdroj.  

Př.  „Spanisch spreche ich mit Gott, Italienisch zu den Frauen, Französisch mit Männern und 

Deutsch zu meinem Pferd.“ (O:1)  „Španělsky mluvím k Bohu, italsky k ženám, francouzsky 

k mužům a německy ke svému koni.“ (P:1) 

Ne vždy se však na české verzi překlad najít podařilo, protože příspěvky na Wikipedii nejsou 

pokaždé stejné a píší je různí autoři. Když jsem přesnou citaci nenašla, přeložila jsem příspěvek sama. 

V níže uvedeném výskytu jsem se rozhodla u zdroje použít český název „Wikipedie“ s poznámkou, 

že se jedná o německou verzi Wikipedie, abych čtenáře nezmátla a nehledal můj překlad na české 

Wikipedii. 

Př.  Die Wikipedia führt folgende drei Definitionen von Mehrsprachigkeit an: Mehrsprachigkeit 

bezeichnet 

• die Fähigkeit eines Menschen, mehr als eine Sprache zu sprechen (Multilingualismus). 
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• die Geltung oder verbreitete Anwendung mehrerer Sprachen in einer Gesellschaft, einem 

Sprachgebiet oder einem Staat. 

• die Verwendung mehrerer Sprachen, um Informationen für eine möglichst große Zahl 

Individuen unterschiedlicher Sprachen zugänglich zu machen, etwa auf Schildern, 

Hinweistafeln, Produktbeschriftungen, in Bedienungsanleitungen sowie auf Webseiten oder 

in Computerprogrammen. 

 Německá Wikipedie uvádí k vícejazyčnosti následující tři definice: Vícejazyčnost označuje: 

• schopnost člověka mluvit více než jednou řečí (multilingvismus); 

• platnost nebo rozšířené používání více jazyků ve společnosti, v určité jazykové oblasti nebo 

státě; 

• používání více jazyků ke zpřístupnění informací co největšímu počtu osob, které mluví 

různými jazyky, například na značkách, informačních tabulích, popiscích výrobků, 

v návodech nebo na internetových stránkách či v počítačových programech. 

V následujících případech jsem převzala oficiální překlady ze stránek Evropské unie. Spolu s tím 

jsem pozměnila i zdroje textů (viz 2.3.1.2).  

Př.  „(Die Europäische Union) … wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt 

und sorgt für den Schutz und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.“ 

Vertrag von Lissabon, (2007, Artikel 3 Absatz 3) (O:9)  „(Evropská unie) respektuje svou 

bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního 

dědictví.“ Lisabonská smlouva, (2007, čl. 2, bod 3) (P:7) 

Př.  Gemäß Artikel 21 und 22 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union [sind] 

„Diskriminierungen insbesondere wegen […] der Sprache, […] der Zugehörigkeit zu einer 

nationalen Minderheit […] verboten“ und „[achtet] die Union […] die Vielfalt der Kulturen, 

Religionen und Sprachen“. (O:9)  Podle čl. 21 a 22 Listiny základních práv Evropské unie 

se zakazuje „jakákoli diskriminace založená zejména na […] jazyku, […] příslušnosti 

k národnostní menšině“ a „Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost“. 

(P:7) 

Př.  

• „Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt in der Gesellschaft; 

• Förderung einer gesunden, multilingualen Wirtschaft; 

• Zugang der Bürger/innen zu den Rechtsvorschriften, Verfahren und Informationen der 

Europäischen Union in ihrer eigenen Sprache.“ (Europäisches Parlament, 2013, 28) (O:9) 
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• „Podporovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost ve společnosti; 

• zasazovat se za zdravé mnohojazyčné hospodářství; 

• zajistit občanům přístup k právním předpisům, postupům a informacím Evropské unie v jejich 

vlastních jazycích.“ (Komise evropských společenství, 2005, bod I.2) (P:8) 

Jednou se mi v případě dokumentů EU stalo, že se mi nepodařilo dohledat českou variantu. Citace 

totiž pochází z dokumentu vydaného v roce 1995, kdy ještě Česká republika nebyla součástí EU, 

tudíž pravděpodobně neexistuje oficiální česká verze dokumentu. Jelikož se ale stále jedná o obecné 

pravidlo EU, podle něhož by měl každý občan EU mít možnost naučit se kromě mateřského jazyka 

dalším dvěma jazykům, z nichž jeden by měl být celosvětový a druhý by měl být jazykem některé 

ze sousedních zemí22, rozhodla jsem se pro vlastní překlad daného úseku s tím, že citace není přejatá 

z žádného oficiálního dokumentu, ale jedná se o doporučení, které se objevuje i v dalších 

dokumentech EU, v nichž jsem k překladu hledala inspiraci. Spoléhám tedy poněkud na čtenáře 

a jeho presupozice ohledně přistoupení České republiky do EU v roce 2004. Měl by si být podle 

citace před úryvkem vědom, že dokument v češtině neexistuje. 

Př.  Die Europäische Kommission hat bereits in ihrem Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen 

Bildung (Europäische Kommission (1995). Kapitel IV, Nr. 4, Council of Europe, 1997) 

Mehrsprachigkeit als Ziel formuliert, dass alle europäischen Bürger/innen die Möglichkeit 

erhalten, neben ihrer Muttersprache mindestens zwei weitere Sprachen zu erlernen, wobei es 

von Vorteil wäre, wenn dabei eine, eine Weltsprache, die andere eine Nachbarsprache ist. 

(O:8)  

 Již ve své Bílé knize o vzdělávání a odborném výcviku (Evropská komise (1995), kapitola 

IV., č. 4, Council of Europe, 1997) si Evropská komise předsevzala, že „všichni evropští 

občané budou mít možnost kromě svého mateřského jazyka studovat přinejmenším další dva 

jazyky“, přičemž by bylo výhodou, kdyby byl jeden z těchto jazyků světovým jazykem 

a druhý jazykem některého ze sousedů dané země. (P:7)  

2.3.1.1.1 ANGLICKÉ CITACE V TEXTU 

Co se užití angličtiny týká, v německém jazyce možná není natolik příznaková (viz 2.1.4), ale 

předpokládám, že by český čtenář nemusel rozumět, proto všechny citace překládám do češtiny, 

 
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006AE1372&from=NL  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006AE1372&from=NL
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a protože v uvedených příkladech nevyvstává důvod ponechat i původní znění, používám pouze 

uvozovky k naznačení citace:  

Př.  „Language is best learned when it is the medium, not the object of instruction.“ (O:14) 

 „Jazyk se učí nejlépe, když se neučíme jen jazyk jako takový, ale používáme ho jako 

prostředek k získání dalších vědomostí.“ (P:12) 

Př.  „Exposure to the foreign language outside the classroom needs to be maximised.“ (O:15) 

 „Mimo školní učebnu musí být dítě vystaveno cizímu jazyku co nejvíce.“ (P:13) 

2.3.1.2 POZNÁMKY POD ČAROU A ZDROJE 

S citacemi v textu souvisí i poznámky pod čarou, protože jsou v nich často uvedeny zdroje citací, 

které také měním dle uvážení. Snažím se zohlednit svého příjemce, tudíž na některých místech 

nahrazuji původní (německý/rakouský) zdroj českým zdrojem. Český čtenář, který nemusí umět 

německy, převážně nebude mít potřebu si danou skutečnost dohledávat v němčině, a tak raději 

uvádím český zdroj, z něhož překlad čerpám. Jedná se převážně o případy citací z dokumentů 

Evropské unie, které jsou dostupné ve všech jazycích členských států. Zdroje měním, protože se mi 

nezřídka kdy změnila nejen jazyková varianta zdroje (viz 2.3.1.1), ale také umístění citace v daném 

dokumentu EU. 

Kvůli četným změnám původních zdrojů jsem se rozhodla po dohodě s vedoucí bakalářské 

práce vytvořit nový seznam zdrojů, v němž uvádím německé zdroje a vedle nich odpovídající české 

zdroje, které jsem při překladu použila.  

Tabulka s pozměněnými zdroji 

Původní citace Nová citace 

http://en.wikiquote.org/wiki/Charles_V,_H

oly_Roman_Emperor/ (letzter Zugriff am 

10.09.2014). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_V.  

(naposledy navštíveno 06.03.2020).  

Vertrag von Lissabon, (2007, Artikel 3 

Absatz 3) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2007/306/0

1&from=CS  

Lisabonská smlouva, (2007, čl. 2, bod 3) 

zitiert in: Europäisches Parlament 2013, 25. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT

&from=CS  

http://en.wikiquote.org/wiki/Charles_V,_Holy_Roman_Emperor/
http://en.wikiquote.org/wiki/Charles_V,_Holy_Roman_Emperor/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_V.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2007/306/01&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2007/306/01&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2007/306/01&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=CS
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Listina základních práv Evropské unie 2012, hl. 3, 

čl. 21, 22 

(Europäisches Parlament, 2013, 28) https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005DC059

6&from=FR  

Komise evropských společenství, 2005, bod I.2  

Länderprofil Österreich, S.1223 Jazykový profil Rakouska, s.12 

http://www.humanrights.com/de/voices-

for-human-rights/nelson-mandela.html 

(letzter Zugriff am 10.09.2014). 

https://www.humanrights.com/voices-for-human-

rights/nelson-mandela.html (naposledy navštíveno 

07.04.2020).  

Na mnoha místech ponechávám zdroje originální, ale jelikož jsou psané v německém jazyce 

a nebylo u nich dále uvedeno, o jaký typ zdroje se jedná, rozhodla jsem se ke zdrojům s ohledem 

na čtenáře napsat vnitřní vysvětlivku, že se jedná např. o časopis, studii či knihu.  

Př.  Siehe BEGEGNUNGEN Landsteiner/Prochazka 2011. (O:6)  Viz vyhodnocení projektu 

EdTWIN BEGEGNUNGEN Landsteiner/Prochazka 2011. (P:6)24 

Př.  Sprachkreis Deutsch, Bubenberg-Gesellschaft 3000 Bern (O:4)  spolek Sprachkreis 

Deutsch, Bubenberg-Gesellschaft 3000 Bern (P:4)25  

Př.  KIESEL neu, Heft 1 (2012), 10. (O:10)  Z materiálů Rakouského jazykového centra 

KIESEL neu, Heft 1 (2012), s. 10 (P:8)26  

Př.  Perspektiven 2013/1, 16 (O:10)  sborník Perspektiven 2013/1, s. 16 (P:9)27  

Jeden zdroj se mi nepodařilo dohledat ani v původních zdrojích v závěru článku, ani 

na webových stránkách. Jedná se o didaktické zásady v osnovách pro 1. stupeň základních škol. 

Domnívám se, že se mi je nepodařilo dohledat, protože jsou již zastaralé a na webových stránkách 

jsou vyvěšené pouze novější verze. Bohužel nevím, jestli se jedná o osnovy nějaké konkrétní školy 

nebo o obecně platné osnovy pro celé Rakousko, ale předpokládám, že se jedná spíše o druhou 

možnost. Zdroj jsem tedy nijak dále nespecifikovala a nepřekládala, abych nenarušila případnou 

dohledatelnost.  

 
23 https://rm.coe.int/sprach-und-sprachunterrichtspolitik-in-osterreich-landerprofil/16807b3b9c 
24 https://edtwin.ssr-wien.at/downloads/Begegnungen%20_Evaluation_EdTWIN.pdf 
25 https://sprachkreis-deutsch.ch/satzungen/  
26 http://www.oesz.at/download/publikationen/KIESELneu_Heft1_web.pdf 
27 https://ucris.univie.ac.at/portal/de/publications/forschungsprojekt(adc4e1ed-1368-4bb9-8024-a1b714abedac).html  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005DC0596&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005DC0596&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005DC0596&from=FR
http://www.humanrights.com/de/voices-for-human-rights/nelson-mandela.html
http://www.humanrights.com/de/voices-for-human-rights/nelson-mandela.html
https://www.humanrights.com/voices-for-human-rights/nelson-mandela.html
https://www.humanrights.com/voices-for-human-rights/nelson-mandela.html
https://rm.coe.int/sprach-und-sprachunterrichtspolitik-in-osterreich-landerprofil/16807b3b9c
https://edtwin.ssr-wien.at/downloads/Begegnungen%20_Evaluation_EdTWIN.pdf
https://sprachkreis-deutsch.ch/satzungen/
http://www.oesz.at/download/publikationen/KIESELneu_Heft1_web.pdf
https://ucris.univie.ac.at/portal/de/publications/forschungsprojekt(adc4e1ed-1368-4bb9-8024-a1b714abedac).html
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Př.  Didaktische Grundsätze in: Lehrplan der Volksschule (2000, S. 376) (O:13)  Viz Didaktische 

Grundsätze in: Lehrplan der Volksschule (2000, s. 376). (P:11) 

2.3.2 STYLISTICKÉ NEDOSTATKY 

Do stylistických nedostatků zahrnuji pasáž, v níž z konstrukce věty není přesně jasné, co autor myslí, 

a to kvůli kurzívě, která byla použita na více slov, než měla být, tudíž mě nejprve zavedla 

k nesprávnému řešení. Kdybych se řídila kurzívou, musela bych centrum zabývající se pořádáním 

různých jazykových akcí přeložit „Pro Evropu od Evropského jazykového centra“, což nedávalo 

smysl. Autor chce jistě zdůraznit, že v Rakousku zařizuje tyto jazykové události jedna instituce 

(Rakouské jazykové centrum) a na evropské úrovni jiná (Evropské jazykové centrum), ačkoliv obě 

sídlí ve Štýrském Hradci. To se mi potvrdilo, když jsem si přečetla pozvánku od partnerské 

organizace Rakouského a Evropského jazykového centra Sprachennetzwerk Graz28, proto jsem tedy 

kurzívu opravila a zároveň jsem souvětí rozdělila, aby nebylo už kvůli původním názvům, které jsem 

napsala do závorek, přetížené. Zkratky institucí neuvádím, původní název je dostačující, protože 

zkratky dále v textu použity nejsou. 

Př.  Mit verschiedensten Sprachenveranstaltungen, wie Poesiewettbewerbe, Schnupperkurse, 

Sprachfeste, Lange Nacht der Sprachen oder Tage der Offenen Tür, die vom Österreichischen 

Sprachenkompetenzzentrum (ÖSZ) in Graz, für Europa vom Europäischen 

Fremdsprachenzentrum (EFSZ) in Graz koordiniert werden. (O:4)  Různé jazykové akce 

jako například poetické soutěže, kurzy pro začátečníky, jazykové slavnosti, Dlouhou noc 

jazyků nebo dny otevřených dveří pořádá Rakouské jazykové centrum (Österreichisches 

Sprachenkompetenzzentrum) ve Štýrském Hradci. Na evropské úrovni se organizaci věnuje 

Evropské jazykové centrum (Europäisches Fremdsprachenzentrum), které sídlí tamtéž. (P:3) 

2.4 PRAGMATICKÁ ROVINA 

2.4.1 CHYBY V TEXTU 

V originálu se vyskytují drobné faktické chyby. Autor kontroloval většinu údajů v letech 2003–2004 

před konferencí v Soluni, kdy proběhla prezentace jeho práce. Je možné, že některé skutečnosti 

zapomněl zkontrolovat nebo nastala chyba při procesu tvorby knihy. 

V případě Ziada Fazaha ho tedy pravděpodobně minula informace, že již není zapsán 

v Guinessově knize rekordů na prvním místě (v knize byl zapsán mezi roky 1991–1996, poté ho 

nahradil někdo jiný). Navíc je možné, že byl vyškrtnut kvůli podvodům. V roce 1996 se objevil 

 
28 http://www.sprachennetzwerkgraz.at/Portals/35/Folder_Mitmachen.pdf?ver=2015-05-07-160845-133 

http://www.sprachennetzwerkgraz.at/Portals/35/Folder_Mitmachen.pdf?ver=2015-05-07-160845-133
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v jednom z pořadů chilské televize a nebyl schopen zodpovědět základní otázky rodilých mluvčích. 

Proto je jeho místo mezi hyperpolygloty zpochybňováno. Kvůli tomu jsem se rozhodla doplnit 

do textu poznámku překladatele: 

Př.  Der Libanese Ziad Fazah (*1954) wird als die größte derzeit lebende Sprachgenie und 

Rekordhalter für Mehrsprachigkeit im Guinnessbuch der Rekorde angeführt. (O:7)  

Libanonec Ziad Fazah (*1954) je dnes nejznámější žijící hyperpolyglot a je zapsán 

v Guinessově knize rekordů jako člověk, který ovládá největší počet jazyků [pozn. překl.: byl 

zapsán mezi roky 1991–1996]. (P:6) 

Může se jednat o chybný převod znaků při formátování knihy nebo o překlepy, každopádně 

jméno hyperpolyglota Muhameda Mešiće je na třech místech uvedeno pokaždé jinak. Proto jsem 

výskyty jména ve všech případech opravila a sjednotila. 

Př.  Muhamed Meši/Mesi/Mesic (O:8)  Muhamed Mešić (P:7) 

2.4.2 NEFUNKČNÍ ODKAZY 

Při převodu některých internetových zdrojů z originálu jsem se setkala s nefunkčností odkazů. Jelikož 

se nejedná o paralelní texty, u kterých většinou změny původních zdrojů provádím (Wikipedie, 

dokumenty EU, viz 2.3.1.2), rozhodla jsem se ponechat původní zdroje, protože stěžejní 

pro bakalářskou práci je hlavně překlad samotného textu, ne doplňování či nahrazování původních 

zdrojů. Kdyby se překlad vydával, bylo by nutné dohodnout se s vydavatelem, jak postupovat. Čtenář 

si údaje případně může dohledat podle klíčových slov.  

Př.  http://www.unilang.org/viewtopic.php?f=11&t=3595&st=0&sk=t&sd=a (O:1) 

http://www.porzer.co.at/body_text.html (O:7) 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/AAmt/Dienste/Aktuell/EmilKrebsNeu_node.html 

(O:7) 

V jednom případě – jedná se o citát Nelsona Mandely – se mi podařilo informace z nefunkčního 

zdroje na stránce najít a upravila jsem odkaz tak, aby byl funkční (změna citace viz 2.3.1.2). Avšak 

pro samotný překlad citátu jsem použila jinou internetovou stránku, kterou uvádím pouze 

v komentáři, protože se nejedná o oficiální překlad, ale pomohla mi při překladu. 

Př.   „Sprichst du mit jemandem in einer Sprache, die er versteht, so erreichst du seinen Kopf; 

sprichst du mit ihm aber in seiner eigenen Sprache, so erreichst du sein Herz.“ – Nelson Mandela 

http://www.unilang.org/viewtopic.php?f=11&t=3595&st=0&sk=t&sd=a
http://www.porzer.co.at/body_text.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/AAmt/Dienste/Aktuell/EmilKrebsNeu_node.html
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(O:18)29  „Když promluvíte k člověku jazykem, kterému rozumí, mluvíte k jeho hlavě. Když 

k němu promluvíte jeho vlastním jazykem, mluvíte s jeho srdcem.“– Nelson Mandela (P:15)30 

3 PŘEKLADATELSKÉ POSUNY 

Posuny v překladu jsou výsledkem překladatelského procesu. Jsou to změny, které vznikají jako 

výsledek interpretačního procesu překladatele. Samotný posun ještě neznamená, že je překladatel 

originálu nevěrný. V překladu je nutné provést změny s ohledem na jazykové, kulturní nebo literární 

rozdíly. (Gromová 2009, s. 56) 

Pro klasifikaci posunů jsem využila shrnující typologii od Edity Gromové (Gromová 2009: 

s. 57–69), která vychází převážně z děl Jiřího Levého, Antona Popoviče a Kathariny Reissové.  

Jiří Levý se zabývá lexikálním ochuzováním překladu. Překladatelské chyby podle něj vznikají 

posuny mezi a) obecným a specifickým pojmenováním, b) stylisticky neutrálním a expresivním 

pojmenováním a c) opakováním a obměnami slov. Překladatel má tendence zobecňovat, 

neutralizovat, opakovat a nivelizovat.  

Katharina Reissová se věnuje výrazovým změnám na úrovni makrostylistiky textu. Vyčleňuje 

tak aktualizaci (úpravy týkající se času díla), lokalizaci (úpravy místa děje) a adaptaci (úpravy postav 

a reálií). (Popovič 1975, s. 122)  

Co se časových úprav týká, snažila jsem se ponechávat původní data, ale zasáhnout jsem 

musela v případě pozměněných citací (viz tabulka s pozměněnými citacemi 2.3.1.2). Lokalizovat 

jsem nechtěla, proto ponechávám odkazy k Rakousku a jeho sousedům jako v originále (viz 2). 

K adaptaci došlo, některé reálie (typy škol) jsem adaptovala tak, aby se český čtenář orientoval (viz 

2.1.6). 

Anton Popovič v Teórii uměleckého prekladu rozeznává čtyři typy posunů: konstitutivní, 

individuální, tematický a negativní (Vilikovský 2002, s. 44). Po jeho vzoru jsem posuny rozdělila 

do tří z těchto kategorií: konstitutivní, individuální a tematické. Níže uvádím příklady k jednotlivým 

typům posunů.  

3.1.1 KONSTITUTIVNÍ POSUNY 

Konstitutivní posun je při překladu nevyhnutelný, protože vzniká na základě rozdílností jazykové 

a stylistické normy výchozího a cílového jazyka. Vzniká na úrovni mikrostruktury textu a zasahuje 

všechny jeho roviny, tedy morfologicko-syntaktickou, lexikálně-sémantickou i stylistickou. Jedná se 

 
29 https://www.humanrights.com/voices-for-human-rights/nelson-mandela.html  
30 https://citaty.net/autori/nelson-mandela/ 

https://www.humanrights.com/voices-for-human-rights/nelson-mandela.html
https://citaty.net/autori/nelson-mandela/
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např. o rozdíly v pádech, časech, (ne)existenci členů, rozdíly ve frekvenci používání pasiva atd. 

(Gromová 2009, s. 58)  

Do této kategorie tedy samozřejmě spadá např. neexistence členů v češtině a rozdílný počet 

a užívání pádů v češtině a v němčině, ale i převod německých pasivních konstrukcí na v češtině více 

užívané aktivní konstrukce (viz 2.2.1). Ráda bych se ale věnovala i jinému fenoménu, a tím je dvojí 

oslovování v němčině. 

3.1.1.1 Doppelnennung/dvojí oslovování v němčině 

V němčině je zvykem oslovovat a zmiňovat ve velké míře příslušníky ženského a mužského pohlaví 

zvlášť, přičemž se používá tzv. rodová specifikace (Schülerinnen u. Schüler), nebo výrazy, které 

přímo neurčují pohlaví a zahrnují celý kolektiv, tzv. rodová neutralizace (Studierende) či opisy názvů 

osob (např. studentská obec).31 Německý parlament se na dvojím oslovování (hlavně v právních 

textech) usnesl v roce 1990 (Diewald 2017, s. 5nn.). V Rakousku zazněly první návrhy na dvojí 

oslovování v roce 1987, nyní univerzity vydávají příručky, jak dvojím způsobem správně oslovovat 

(Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 2018). 

Dvojí oslovení však značně prodlužuje celou větu, tudíž se v němčině často zkracuje například 

pomocí tzv. Binnen I/Binnenmajuskel nebo /innen či /-innen. V češtině se prozatím tolik nebráníme 

oslovování pouze pomocí generického maskulina (např. občané) a rozdílné oslovení pro ženské 

a mužské pohlaví používáme řidčeji, nejčastěji v oslovení při projevech (dámy a pánové) či 

v administrativních dokumentech. „Jazyková poradna ani Ústav pro jazyk český nepovažuje užívání 

tzv. generického maskulina (tedy mužského označení jako zahrnujícího i osoby ženského pohlaví) 

za diskriminující.“ (Svoboda 2012, s. 47). V překladu do češtiny jsem tedy uváděla pouze jedno 

slovo, nejčastěji generické maskulinum:  

Př.  alle europäische Bürger/innen (O:8)  všichni evropští občané (P:7) 

Př.  (…) als Basis für eine demokratische Gesellschaft von BürgerInnen zu schaffen (O:10)  

 (…) které se má stát základem občanské demokratické společnosti (P:8) 

Př.  Schülerinnen u. Schüler (O:11)  žáci (P:9) 

Př.  Schüler/innen (O:15)  žáci (P:13) 

Př.  Fachexpert/-innen (O:12)  experti z oboru (P:10) 

 
31 https://www.czechency.org/slovnik/GENERICKÉ%20MASKULINUM  

https://www.czechency.org/slovnik/GENERICK%c3%89%20MASKULINUM
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3.1.2 INDIVIDUÁLNÍ POSUNY  

Individuální posuny jsou subjektivní, odráží se v nich překladatelův idiolekt. Jsou to projevy 

překladatelské poetiky či záměru překladatele. (Gromová 2009, s. 59) 

Uvádím pár příkladů, kde jsem se z jistých důvodů rozhodla určitým způsobem (lexikálně/stylisticky) 

odchýlit od originálu: 

Př.  „In uns allen ist Mehrsprachigkeit angelegt, ein Schatz, den wir nutzen können und sollten.“ 

(O:6)  „V nás všech dřímají polygloti, je to poklad, který můžeme, a měli bychom, využít.“ 

(P:5) 

V prvním případě jsem místo prostého překladu „v nás všech je založena 

vícejazyčnost/všichni máme predispozice k tomu být vícejazyční“ rozhodla použít lehce obraznější 

vyjádření „v nás všech dřímají polygloti“. 

Př.  Sein Genie wurde durch das Hirnforschungszentrum der Universität Düsseldorf bestätigt, das 

sein Gehirn sezierte und seine Sprachbegabung in einen engen Zusammenhang mit der 

Gehirnstruktur stelte. (O:7)  Jeho nadání potvrdili i odborníci z Centra pro výzkum mozku 

na univerzitě v Düsseldorfu, kde jeho mozek pitvali a Krebsovo nadání na jazyky úzce spojili 

se strukturou jeho mozku. (P:6)  

V druhém případě jsem kvůli častému výskytu osobního zájmena „sein“ zopakovala vlastní 

jméno, aby se zájmena neustále neopakovala i v češtině. 

Př.  Sprachenportrait von Alena (O:10)  jazykový portrét Alenky (P:9) 

Jelikož se jednalo o dívku na 1. stupni základní školy a autor je pedagog, který má k dětem 

kladný vztah, rozhodla jsem se pro ni použít deminutivum.  

Př.  Seine Mehrsprachigkeit drückte er folgendermaßen aus (O:1)  O svých vícejazyčných 

dovednostech se císař vyjádřil takto (P:1) 

Kompozitum jsem převedla s doplněním slova „dovednosti“, protože spojení „o svých 

vícejazyčných dovednostech“ mi připadá lepší než „o své vícejazyčnosti“.  

Př.  Variante: Weltkugel (O:19)  Další varianta: aktivitu lze provést i s glóbusem (P:16) 

Originál mi připadal jako zakončení celého odstavce velmi strohý, proto přidávám a rozvádím 

variantu více slovy, samozřejmě při zachování původního významu.  
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3.1.2.1 Explikace  

Explikace je nahrazení implicitnosti explicitností. Pomáháme čtenáři, aby se mu text lépe četl tím, že 

například přidáváme vnitřní vysvětlivky, zlogičťujeme a doplňujeme logické vztahy na úrovni 

syntaxe, používáme více vedlejších vět. (Gromová 2009, s. 61) 

Levý mluví o tzv. intelektualizaci, u které rozlišuje tři typy: a) zlogičťování, b) vykládání 

nedořečeného c) formální vyjadřování syntaktických vztahů. Překladatel intelektualizuje, protože se 

zaměřuje na sdělovací funkci, ale tím zanedbává uměleckou funkci. (Levý 2012, s. 132)  

Na mnohých místech používám vnitřní vysvětlivky (např. zdroje citací či rozvádění informací 

ve výčtech, které jsou komentované v bodech výše). Kromě vnitřních vysvětlivek také více zlogičťuji 

a doplňuji syntaktické vztahy vedlejšími větami a spojkami, na místech, kde se mi věty zdály 

nominálně přetížené nebo příliš holé a mohlo by dojít k uniknutí souvislostí.  

Př.  wie David Crystal (O:3)  mezi něž patří například britský jazykovědec a spisovatel David 

Crystal (P:2-3) 

Př.  während der Kriegsjahre 1799/1800 (O:7)  během napoleonských válek v letech 1799–1800 

(P:6)  

Př.  insbesondere Türen zu Herzen anderer Menschen (O:1)  a to hlavně ty, které vedou k srdcím 

druhých (P:1) 

Př.  seit Begin dieses Aktiontages (O:3)  od vyhlášení Evropského dne jazyků (P:3) 

Př.  (ermöglicht einen natürlichen Erwerb der Zweitsprache/Fremdsprache) (O:12)  (což 

umožňuje přirozené osvojení druhého/cizího jazyka) (P:10)  

Př.  (kaum Hemmungen, unbewusstes Agieren, geringe Angst) (O:12)  (nemají žádné zábrany, 

nejsou zatíženy nevědomým jednáním, mají menší strach z mluvení) (P:10)  

3.1.2.2 Ztráta 

Vynechávání informací jsem se vyhýbala, ale přesto jsem na některých místech usoudila, že není 

nutno zachovat oba členy, pokud má druhé slovo stejný či podobný význam:  

Př.  einen Tag zum Schutze bzw. zur Wertschätzung aller Sprachen und Kulturen (O:4)  den 

na ochranu jazyků a kultur (P:3) 

Př.  Eine zwei- oder mehrsprachige Bücherecke/Schulbibliothek (O:20)  Zařiďte vícejazyčný 

knižní koutek či školní knihovnu (P:17) 

Př.  Der Internationale Tag des Baumes, an dem meist im Rahmen von Festivitäten Bäume 

gepflanzt und Feste gefeiert werden, findet jedes Jahr am 25. April statt. (O:4)  Mezinárodní 
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den stromů, během něhož se zpravidla v rámci různých oslav sázejí stromy, se koná 

každoročně 25. dubna. (O:3) 

Na mnoha místech se v originále objevuje spojení „dvou- nebo vícejazyčný“, které jsem se 

rozhodla zkrátit a ponechat pouze slovo „vícejazyčný“, které zahrnuje obě skutečnosti. 

Slovo „dvojjazyčný“ mi v tomto případě přijde redundantní, zbytečně prodlužuje větu. 

Př.  Sprachen in unserer Klasse/Schule (O:18)  Jazyky v naší třídě (P:16) 

Ve výše uvedeném příkladu vynechávám za lomítkem podstatné jméno „škola“, protože 

skutečnost lépe vystihuje „třída“. Žáci budou projekt vypracovávat ve třídě, ne všichni najednou 

po celé škole, vkládají do něj jazyky svých spolužáků ze třídy. Ve spojení dochází dle mého názoru 

stejně jako v předchozím případě opět ke zbytečnému zdvojování.  

Př.  (Zit. in: Baumann 2004, 5) (O:14)  (Baumannová 2004, s. 5) (P:12) 

Rozhodla jsem se vynechat spojení „citováno v“, protože se v češtině v závorce tento slovní 

odkaz běžně neuvádí. Zdál se mi nadbytečný.  

3.1.2.3 Inverze 

Výrazová záměna je změna v překladu, která postihuje úroveň makrostylistiky. Jedná se o funkční 

přemisťování výrazových prvků v originále na jiné místo v textu překladu. (Gromová 2009: s. 66)  

V prvním případě uvedeném níže používám inverzi, protože jsem chtěla uvést nejprve 

známou skutečnost (tedy „moderní hebrejštinu“) a poté doplnit novou skutečnost („Ivrit“). Myslím 

si, že málokdo toto slovo zná, proto jsem doplnila ještě slovo „tzv.“. 

Př.  Iwrit (Neuhebräisch) (O:6)  moderní hebrejština (tzv. Ivrit) (P:5)  

Ve druhém případě jsem na základě presupozic českého čtenáře vynechala údaje o státech 

v případě Brna, Bratislavy a Vídně. Vnitřní vysvětlivku ponechávám pouze u Györu. Kvůli této 

vysvětlivce jsem přesunula Györ na konec věty. 

Př.  mit den vier Nachbarregionen Györ (H), Brünn (CZ), Bratislava (SK) und Wien (A) (O:16) 

 se čtyřmi sousedními regiony: Brnem, Bratislavou, Vídní a maďarským Györem. (P:14) 

3.1.3 TEMATICKÉ POSUNY 

Tematický posun vzniká na úrovni tematické výstavby textu a vyjadřuje rozdíl mezi tematickými 

fakty, reáliemi originálu a překladu, který vzniká použitím rozdílných denotátů. Důležitý je cíl 

komunikátu. Mezi tematické posuny patří např. funkční náhrada cizího prvku domácím či substituce 

cizích textových „šablon“ domácími. (Gromová 2009, s. 62) 
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Z hlediska tematických posunů uvádím výše ve své práci mnoho příkladů. Když jsem uváděla 

různé typy a stupně škol, provedla jsem náhradu cizího prvku domácím (viz 2.1.6). V případě 

ustálených zkratek u citací a zdrojů jsem zkratky šablonovitě nahrazovala jejich českými protipóly 

(viz 2.1.3). V samotných citacích jsem prováděla výměnu německých zdrojů za české (viz 

2.3.1.1/2.3.1.2). Níže uvádím další příklady tematického posunu:  

Př.  „Quot linguas quis callet, tot homines valet“, auf Deutsch etwa: „So viele Sprachen einer 

kann, so viele Male ist er Mensch.“ (O:1)  „Quot linguas quis callet, tot homines valet“, 

tedy „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“ (P:1) 

Př.  Übersetzung des englischen Zitates aus (…) (O:1)  Překlad citátu dostupný z: (…) (P:1) 

  



 
39 

4 METODA PŘEKLADU  

Vybrala jsem si odborný, zčásti metajazykový text. Snažila jsem se zachovat jeho informativní 

a referenční funkci. Postupovala jsem podle Jiřího Levého, který definuje tři fáze překladatelovy 

práce: pochopení předlohy, její interpretaci a přestylizování. (Levý 2012, s. 50nn). Podle 

zamýšleného příjemce a analýzy textu jsem si vytvořila koncepci překladu. Snažila jsem se vyrovnat 

poměr mezi věrností a volností, ale jelikož se jednalo o odborný text, řídila jsem se hlavně věrností. 

Mou snahou bylo i zachování iluze překladu, snažila jsem se tedy doplňovat neznámé informace 

formou vnitřních vysvětlivek, protože poznámky pod čarou nejsou dle Levého nejlepším řešením, 

navíc jich v textu bylo již tak mnoho a nechtěla jsem přidělávat další. 

Doufám, že jsem tím docílila stejného čtenářského zážitku u českého příjemce. Snažila jsem 

se o vysoký čtenářský komfort a nerušené čtení, čímž jsem chtěla splnit překladatelský cíl: 

zprostředkovat komunikaci a zůstat nepovšimnuta. 

Jelikož originální text značně přesahoval rozsah stran, který jsme pro účely bakalářské práce 

měli přeložit, rozhodla jsem se text po domluvě s vedoucí práce zkrátit. V originálním textu jsem 

červenou čarou vyznačila místo, do něhož jsem text překládala, a zbývající část originálu uvádím, 

protože je důležitá z hlediska kontextu, citací v textu a zdrojů, z nichž jsem při překladu čerpala údaje 

o autorech příspěvků a zdrojích.  

  



 
40 

5 ZÁVĚR  

Cílem této bakalářské práce bylo přeložit článek Mehrsprachigkeit als Chance – Empirische 

Erfahrungen zu Mehrsprachigkeit in Österreich od Antona Prochazky z němčiny do češtiny. 

Na začátku jsem provedla analýzu originálu, na základě níž jsem odhadla překladatelské problémy 

a vytvořila si základní koncept. Poté jsem se snažila převést invariantní informaci a funkce originálu 

při zachování stejného estetického zážitku na českého čtenáře. Usilovala jsem o zachování odborného 

charakteru textu s využitím lingvistické terminologie. Nejnáročnější bylo převádění rozsáhlých 

syntaktických konstrukcí, citací a poznámek pod čarou se zdroji, překlad názvů institucí, 

terminologie a některých kompozit. V teoretické části jsem poté komentovala svou metodu 

překladu, řešení překladatelských problémů a překladatelské posuny.  
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ORIGINÁL 

Anton Prochazka 
 
Mehrsprachigkeit als Chance – Empirische Erfahrungen 
zu Mehrsprachigkeit in Österreich 
 
„Kennst du viele Sprachen – 
hast du viele Schlüssel für ein Schloss.“ 
 
Abbildung 1: Voltaire (1694-1778)8 
 
Der bekannte französische Philosoph François- 
Marie Arouet (Voltaire) hat bereits im 18. 
Jahrhundert mit dem o.a. Zitat die Bedeutung von Mehrsprachigkeit 
hervorgehoben: Sprachen können Türen öffnen; insbesondere Türen zu 
Herzen anderer Menschen. Deshalb ist und wird das Erlernen und 
Sprechen mehrerer Sprachen zu einem immer wichtigeren Bildungsziel 
in unserer Zeit. 
 

 
Abbildung 2: Kaiser Karl V. (1500-1558) 
 
Der Habsburger und Renaissance-Mensch Kaiser Karl 
V.9, in dessen Reich die Sonne nie unterging, zeigt mit 
seinem Ausspruch „Quot linguas quis callet, tot 

homines valet“, auf Deutsch etwa: „So viele Sprachen 

einer kann, so viele Male ist er Mensch.“10 wie hoch es schon damals 
geschätzt wurde, mehrere Sprachen sprechen zu können. Seine 
Mehrsprachigkeit drückte er folgendermaßen aus: 
„Spanisch spreche ich mit Gott, Italienisch zu den Frauen, Französisch 

mit Männern und Deutsch zu meinem Pferd.“11 Wahrscheinlich meinte 
er damit, dass er als König eines tief religiösen Spaniens, auf Spanisch 
zu Gott betete, Italienisch als Sprache der Liebe in der Konversation mit 
Frauen verwendete, Französisch als 
 
 
 

8 Porträt von Nicolas de Largillière; (Quelle: Wikipedia) 
9 Ab 1516 war er als Karl I. König von Spanien. 
10 http://www.unilang.org/viewtopic.php?f=11&t=3595&st=0&sk= t&sd=a (letzter 
Zugriff am 17.08.2014). 
11 Übersetzung des englischen Zitates aus: 
http://en.wikiquote.org/wiki/Charles_V,_Holy_Roman_Emperor (letzter Zugriff am 
10.09.2014).

http://www.unilang.org/viewtopic.php?f=11&t=3595&st=0&sk
http://en.wikiquote.org/wiki/Charles_V%2C_Holy_Roman_Emperor
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Sprache der Diplomatie mit Männern gebrauchte, und Deutsch sprach, 
um seinem Pferd Befehle zu erteilen. 
 

Jede Sprache führt uns in eine neue/andere Gedanken-, Lebens- und 
Kulturwelt ein. Je mehr Sprachen ein Mensch spricht, desto mehr Welten 
eröffnen sich ihm und bereichern ihn, desto mehr aber ist er auch bereit, 
Anderem/Fremden ohne Vorurteile zu begegnen, Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zur eigenen Sprache und Kultur zu erkennen und zu 
tolerieren sowie andere Sprachen und Kulturen wertzuschätzen. In 
unserer multikulturellen Gesellschaft ist interkulturelle Kompetenz 
überall erforderlich. Sprachkenntnisse alleine reichen heute nicht mehr 
aus, sondern es sind auch genauere Kenntnisse der Kulturen und 
kulturellen Normen von großer Wichtigkeit, um andere Sichtweisen und 
Emotionen zu verstehen.  
 
Was versteht man unter dem Begriff ‘Mehrsprachigkeit‘? 

Die Wikipedia führt folgende drei Definitionen von 
Mehrsprachigkeit an: Mehrsprachigkeit bezeichnet 

 
• die Fähigkeit eines Menschen, mehr als eine Sprache zu 

sprechen (Multilingualismus). 
• die Geltung oder verbreitete Anwendung mehrerer Sprachen 

in einer Gesellschaft, einem Sprachgebiet oder einem Staat. 
• die Verwendung mehrerer Sprachen, um Informationen für 

eine möglichst große Zahl Individuen unterschiedlicher 
Sprachen zugänglich zu machen, etwa auf Schildern, 
Hinweistafeln, Produktbeschriftungen, in Bedienungsanlei- 
tungen sowie auf Webseiten oder in Computerprogrammen. 

 
Hier in diesem Artikel geht es insbesondere um die erste Definition der 
Mehrsprachigkeit, d.h., dass jemand mehr als eine Sprache benutzen 
kann, um Alltagssituationen kommunikativ bewältigen zu können. 
Kompetenzen in mehreren Sprachen sowie im Umgang mit Menschen 
anderer kultureller Herkunft sind nicht nur eine persönliche 
Bereicherung, sondern auch wichtige Kriterien für den schulischen und 
später dem beruflichen Erfolg. Mehrere Sprachen sprechen zu können, 
bedeutet aber nicht, dass man jede Sprache perfekt beherrschen muss. 
Sicherlich ist es von Vorteil, wenn Kinder bereits 
zweisprachig/bilingual aufwachsen, wenn z.B. ihre Eltern 
unterschiedliche Erstsprachen sprechen. Entscheidend dabei ist 
immer, dass die Erstsprache/Muttersprache/Familiensprache/L1 
gut entwickelt und gefördert wird. 
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Wie viele Sprachen gibt es auf der Welt? 
Diese interessante Frage wird immer wieder gestellt, allerdings gehen 

die Meinungen der Experten auseinander: zwischen 250012 und 
6.500 bis 700013 schätzen die Experten. Dies liegt daran, dass die 
Grenzziehung zwischen eigenständiger Sprache, Sprachvariante oder 
Dialekt manchmal sehr schwer ist und es nicht immer leicht ist, eindeutig 
zu bestimmen, was nun als Sprache gilt. So z.B. galten früher 
Serbokroatisch bzw. Kroatoserbisch als eine Sprache mit 
unterschiedlichen regionalen Varianten. Heute heißt die Sprache in 
jedem Land anders: Bosnisch, Kroatisch, Montenegrinisch oder 
Serbisch. Ein weiteres Beispiel sind etwa die afrikanischen Bantu- 
Sprachen, die jede für sich oder als Einzelsprache mit hunderten 
Dialektformen gewertet werden können. 

Leider ist die Vielfalt der Sprachen der Welt heute mindestens genauso 
bedroht wie jene der verschiedenen Pflanzen- und Tierarten. Die Anzahl 
der Sprachen hat seit 10.000 v. Chr. sehr abgenommen und nimmt leider 
weiterhin stark ab. Experten, wie David Crystal, zufolge, stirbt alle 2 
Wochen eine Sprache aus. Aus diesem Grund bemühen sich die 
Sprachexperten noch möglichst viele Sprachen, die vom Aussterben 
bedroht sind, aufzuzeichnen, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Groben 
Schätzungen zufolge dürfte die Entwicklung etwa folgendermaßen 
verlaufen: 
 

 

Abbildung 3: Die Entwicklung der Sprachen14 
 
 
 
12 Wissenslexikon www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/wissen/2005/00886/ 
(letzter Zugriff am 10.08.2014). 
13 Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Sprachfamilien_der_Welt), übrigens die 
Wikipedia gibt es bereits in 287 Sprachversionen (Stand: 11.02.2014). 
14 Erstellt nach den Angaben in: www.uni-leipzig.de/~muellerg/su/haspelmath.pdf 
(letzter Zugriff am 10.09.2014). 

http://www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/wissen/2005/00886/
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprachfamilien_der_Welt)
http://www.uni-leipzig.de/~muellerg/su/haspelmath.pdf
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Dies ist u.a. auch der Grund, warum der Europarat – ähnlich wie es einen 
Tag zum Schutze des Baumes15 gibt – 2001 auch einen Tag zum Schutze 
bzw. zur Wertschätzung aller Sprachen und Kulturen, den Europäischen 
Tag der Sprachen (ETS) als Initiative zur Förderung der 
Mehrsprachigkeit eingeführt hat. Er wird jedes Jahr am 26. September 
mit zahlreichen Aktivitäten gefeiert und soll die Vorteile von 
Sprachkenntnissen bewusst machen und die Menschen in Europa zum 
lebensbegleitenden Lernen von Sprachen motivieren.16 

Lt. Prof. Dr. Martin Haspelmath vom Max-Planck-Institut für 
evolutionäre Anthropologie in Leipzig, existieren heute in Europa 150 
Sprachen, davon allein 40 im Kaukasus. 
 

Sprache Weltweit 
(in Millionen) 

Muttersprachler 
(in Millionen) 

1. Englisch 1.500 375 
2. Chinesisch 1.100 982 
3. Hindi 650 460 
4. Spanisch 420 330 
5. Französisch 370 79 
6. Arabisch 300 206 

7. Russisch 275 165 
8. Portugiesisch 235 216 
9. Bengali 233 215 
10. Deutsch 185 105 

 
Abbildung 4: Übersicht über die 10 meistgesprochenen Sprachen der Welt17 
 
15 Der Internationale Tag des Baumes, an dem meist im Rahmen von Festivitäten 
Bäume gepflanzt und Feste gefeiert werden, findet jedes Jahr am 25. April statt. 
16 In Österreich wurden seit Beginn dieses Aktionstages über 1000 Veranstaltungen quer 
über alle Bundesländer, Altersgruppen und Lebensbereiche hinweg durchgeführt. Mit 
verschiedensten Sprachenveranstaltungen, wie Poesiewettbewerbe, Schnupperkurse, 
Sprachfeste, Lange Nacht der Sprachen oder Tage der Offenen Tür, die vom 
Österreichischen Sprachenkompetenzzentrum (ÖSZ) in Graz, für Europa vom 
Europäischen Fremdsprachenzentrum (EFSZ) in Graz koordiniert werden. Dadurch soll 
das Bewusstsein für die Vorteile sprachlicher Vielfalt und eines mehrsprachigen 
Europas gefördert werden. 
17 Zusammengestellt nach Angaben in: 
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/150407/umfrage/die-zehn- 
meistgesprochenen-sprachen-weltweit (Sprachkreis Deutsch, Bubenberg- 
Gesellschaft 3000 Bern, Stand: 14.05.2012). 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/150407/umfrage/die-zehn-


 
5 

Etwa die Hälfte der Erdbevölkerung spricht eine dieser 10 Sprachen. 
Bereits die Kenntnis von fünf Sprachen (Chinesisch, Hindi, Englisch, 
Spanisch und Arabisch) wäre ausreichend, um mit einem Drittel der 
Weltbevölkerung kommunizieren zu können.18 
 

Die Weltbevölkerung beträgt derzeit etwa 7,2 Milliarden Menschen 
und wird nach UN-Prognosen bis zum Jahr 2050 auf etwa 9,6 Milliarden 
Menschen wachsen. D.h., obwohl die Weltbevölkerung weiterhin 
wächst, geht die Anzahl der Sprachen stark zurück. 
 

Um dies besser veranschaulichen zu können, empfiehlt es sich, die 
Welt als Dorf zu sehen: Wäre also die Welt heute ein Dorf mit nur 100 
Einwohnern, dann wären davon 60 Asiaten, 15 Afrikaner, 10 
Europäer, 9 Lateinamerikaner, 5 Nordamerikaner und 1 Ozeanier.19 
 

Demgemäß würden in diesem Dorf über die Hälfte der Menschen 
folgende 10 Sprachen20 sprechen: 
 
22 sprechen Chinesisch 
8 Hindi 
6 Englisch 
5 Spanisch 
4 Portugiesisch 
4 Bengali 
4 Arabisch 
3 Russisch 
2 Deutsch 
1 Französisch 
 

Die Zahl der Dorfbewohner würde bis zum Jahr 2050 auf 136 
Menschen steigen, wobei die Zahl der Asiaten auf 74, jene der Afrikaner 
auf 34, und die der Lateinamerikaner auf 11 ansteigen würde, während 
der Anteil der Europäer gleichbleiben bzw. leicht sinken würde. 

Schätzungen zufolge wird die Weltbevölkerung in den 5 Jahrzehnten 
von 2000 bis 2050 von derzeit 7,2 auf 9,6 Milliarden Menschen 
anwachsen, während im gleichen Zeitraum die Anzahl der gesprochenen 
Sprachen – wie in der Übersicht zuvor bereits gezeigt –, von 6.500 auf 
etwa 4.500 Sprachen zurückgehen wird. Derzeit wird 
 
 
 
18 http://sciencev1.orf.at/science/news/144292 (letzter Zugriff am 10.09.2014). 
19 www.welt.de/wissenschaft/article123328269 (letzter Zugriff am 10.09.2014). 
20 Siehe dazu auch Smith 2003, 10. 

http://sciencev1.orf.at/science/news/144292
http://www.welt.de/wissenschaft/article123328269
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viel getan, um sterbende Sprachen zumindest aufzuzeichnen oder aber 
auch wiederzubeleben.21 

Die einzige in großem Umfang erfolgreich wiederbelebte Sprache ist 
Hebräisch, das lange Zeit nur als Schriftsprache und liturgische Sprache 
existierte. Hebräisch ist heute als Iwrit (Neuhebräisch) offizielle Sprache 
in Israel. 

Auch in Wales gibt es große Erfolge: 2010 wurde das Walisische neben 
dem Englischen zur offiziellen Amtssprache in Wales erhoben. Seit 2000 
müssen Schüler in Wales das Walisische entweder als erste Sprache oder 
als Fremdsprache lernen. 20 Prozent der Schulen in Wales haben 
Walisisch als erste Unterrichtssprache.22 
 
Wie viele Sprachen kann ein Mensch lernen? 

„In uns allen ist Mehrsprachigkeit angelegt, ein Schatz, den wir nutzen 

können und sollten.“ (Weskamp 2007, 5). 
Die Fähigkeit, zwei oder mehrere Sprachen zu erwerben, zu lernen und 

gebrauchen zu können, ist grundsätzlich in jedem Menschen vorhanden. 
Leider wird die in den Schulen häufig vorhandene Mehrsprachigkeit (z.B. 
bei Migranten) noch wenig genützt, obwohl sie einen großartigen 
gesellschaftlichen und kulturellen Reichtum darstellt. 
 

In meiner Tätigkeit am EdTWIN23 Sprachenzentrum in Wien, wo etwa 
10.000 Personen (Kinder, Jugendliche, Lehrpersonen und 
Bildungsfachleute) in den Jahren 2009 bis 2011 an verschiedenen von der 
EU geförderten Sprachlernangeboten, wie z.B. Spracherlebniskursen, 
Workshops und Lehrgängen, etc. teilnahmen, um eine unserer 
Nachbarsprachen (Ungarisch, Slowakisch oder Tschechisch) zu erlernen, 
begegnete ich immer wieder Jugendlichen, die 5-7 verschiedene 
Sprachen sprechen konnten. Bei den Jugendlichen, die mit 16 oder 17 
Jahren bereits so viele Sprachen sprechen konnten, handelte es sich fast 
immer um Migranten, die sich die Mehrzahl der Sprachen auf natürliche 
Art angeeignet hatten, um sich innerhalb ihres großen multilingualen 
Familienverbandes verständigen zu können, und diese dann je nach 
Häufigkeit u. Intensität des Gebrauches auf unterschiedlichem Niveau 
beherrschten.24 
 
 
21 Bezüglich Gründe für das Sterben von Sprachen bzw. deren Wiederbelebung siehe 
Comrie 2007, 212-215. 
22 http://de.wikipedia.org/wiki/Walisische_Sprache (letzter Zugriff am 10.09.2014). 
23 Die verschiedenen Sprachaktivitäten im Rahmen des EdTWIN (= Educational 
Twinning for European Excellence) Projektes ermöglichten Sprach- und 
Kulturbegegnungen mit den Regionen Bratislava, Brünn und Györ/Moson/Sopron und 
damit auch ein Eintauchen in ein neues Sprachumfeld. 
24 Siehe BEGEGNUNGEN Landsteiner/Prochazka 2011. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Walisische_Sprache
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Einige Sprachgenies sind uns bekannt, die es schafften, sich in ihrem 
Leben eine große Anzahl von Sprachen anzueignen. Das Interessante 
dabei ist, dass alle Sprachgenies, die nachfolgend angeführt werden, 
bereits in der Grundschule zumindest 3 Sprachen sprechen konnten. 

Als wahrscheinlich bisher größtes 
Sprachengenie wird Kardinal Giuseppe 
Mezzofanti (1774-1849)25 aus Italien angeführt, 
der bereits in der Schule von einem Jesuiten 
Spanisch und Deutsch lernte. Im Alter von 12 
Jahren beherrschte er bereits nahezu 10 Sprachen. 
Während der Kriegsjahre 1799/1800 leistete er 
Verwundeten, die aus verschiedenen Regionen 
Europas stammten, in den Krankenhäusern 
Beistand und nutzte diese Gelegenheit, seine 
Sprachkenntnisse zu erweitern. Mezzofanti, der 
Italien nie verließ, wirkte auch als Professor für 

Hebräisch an der Universität Bologna und eignete sich im Laufe seines 
Lebens 38 Sprachen an, die er perfekt beherrschte, und zusätzlich 
Basiswissen in weiteren 30 Sprachen, also insgesamt fast 70 Sprachen!

 
Der deutsche Sinologe Emil Krebs (1867-1930) brachte es angeblich 

auch auf 68 Sprachen, die er in Wort und Schrift beherrschte. Am Ende 
seines Lebens hinterließ er eine Privatbibliothek mit etwa 5.700 Schriften 
und Büchern in fast 120 Sprachen. „Sein Genie wurde durch das 
Hirnforschungszentrum der Universität Düsseldorf bestätigt, das sein 
Gehirn sezierte und seine Sprachbegabung in einen engen 
Zusammenhang mit der Gehirnstruktur stellte.“26 
 

Der Libanese Ziad Fazah (*1954) wird als die größte derzeit lebende 
Sprachgenie und Rekordhalter für Mehrsprachigkeit im Guinnessbuch 
der Rekorde angeführt. Nach eigenen Angaben beherrscht er 58 
Sprachen. Bereits in der Grundschule lernte er Arabisch, Französisch 
und Englisch. Mit elf Jahren beschloss er, „alle Sprachen der Welt zu 

lernen“, – ohne natürlich zu wissen, wie viele Sprachen es gibt – und fing 
an, sich Deutsch im Selbststudium beizubringen. Mit 18 Jahren zog seine 
Familie nach Brasilien, wo er heute als Sprachenlehrer in Rio de Janeiro 
unterrichtet. Er schafft es 3000 Wörter einer neuen Sprache in 2-3 
Monaten zu erlernen. Die meisten der 58 Sprachen hat Fazah sich selbst 
beigebracht.27 
 
25 http://www.porzer.co.at/body_text.html; vgl. dazu auch Weskamp 2007, 59. 
26 http://www.auswaertiges-amt.de/DE/AAmt/Dienste/Aktuell/ 
EmilKrebsNeu_node.html. 
27 http://www.sprachenlernen24-blog.de/mehrsprachigkeit-polyglott-sprachgenie/ 

Abbildug 5:  
Giuseppe  
Mezzofanti 

http://www.porzer.co.at/body_text.html%3B
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/AAmt/Dienste/Aktuell/
http://www.sprachenlernen24-blog.de/mehrsprachigkeit-polyglott-sprachgenie/
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Das jüngste Sprachentalent ist Muhamed Meši 

28, der 1984 in Tuzla, Bosnien Herzegowina als 
Sohn einer Englischlehrerin und eines 
Bauingenieurs geboren wurde. Mit 16 Jahren war 
er in seiner Geburtsstadt bereits Stadtrat. Seit 
2002 wohnt er in Wien, wo er auch sein Jus-
Studium absolvierte. Davor hatte er bereits 
Japanologie und Judaistik studiert. Mit 26 Jahren 
sprach er bereits 56 Sprachen, davon 12 fließend. Er besucht keine 
Sprachkurse (Ausnahme: 2011, um die Gebärdensprache zu erlernen), 
sondern lernt neue Sprachen mit Hilfe von Reise-Sprachführern, beim 
Radiohören, Fernsehen, im Internet oder auf Reisen. Im Alter von 5 
Jahren lernte er auf einem Urlaub in Griechenland Griechisch. Dann 
folgten Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Deutsch. Im Alter 
von 13 Jahren lernte er Ungarisch mit einem deutschen Sprachführer und 
ungarischen Frauenzeitschriften. 2010 erhielt er den Brainswork Make a 
Difference Award. Lt. Facebook (10.09.2014) kann er bereits in 72 
Sprachen kommunizieren und hat erst kürzlich sein Koreanisch wieder 
aufpoliert. Er lernt auch Sprachen, die nur von wenigen Menschen 
gesprochen werden, wie z.B. Haida (nur ca. 200 nordamerikanische 
Ureinwohner sprechen sie) oder die Bantusprache Kinyarwanda. Es sind 
meist persönliche Motive, warum er eine neue Sprache lernt, wobei er 
immer eine Sprache so lange lernt, wie es ihm Spaß macht. 
 
Förderung der Mehrsprachigkeit durch die EU 

Die Europäische Kommission hat bereits in ihrem Weißbuch zur 
allgemeinen und beruflichen Bildung (Europäische Kommission (1995). 
Kapitel IV, Nr. 4, Council of Europe, 1997) Mehrsprachigkeit als Ziel 
formuliert, dass alle europäischen Bürger/innen die Möglichkeit 
erhalten, neben ihrer Muttersprache mindestens zwei weitere Sprachen 
zu erlernen, wobei es von Vorteil wäre, wenn dabei eine, eine 
Weltsprache, die andere eine Nachbarsprache ist. 
 
Ein weiteres Ziel der Europäischen Union ist die Erhaltung und 
Förderung des kulturellen und sprachlichen Erbes, wie es heute in Europa 
vorhanden ist: 
 
 
 
 

28 de.wikipedia.org/wiki/Muhamed_Meši und 
http://derstandard.at/1285199128418/Tag-der-Sprachen-Bosnisch-fluchen-beim- 
Buegeln vom 24.12.2010 (letzter Zugriff am 10.09.2014). 
Foto: bosnapress.co. 

Abbildug 6:  
Muhamed Meši 

http://derstandard.at/1285199128418/Tag-der-Sprachen-Bosnisch-fluchen-beim-
http://derstandard.at/1285199128418/Tag-der-Sprachen-Bosnisch-fluchen-beim-
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„(Die Europäische Union) … wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und 

sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und die Entwicklung des 
kulturellen Erbes Europas.“ 
Vertrag von Lissabon, (2007, Artikel 3 Absatz 3). 
Gemäß Artikel 21 und 22 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union [sind] „Diskriminierungen insbesondere wegen […] der Sprache, 

[…] der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit […] verboten“ 

und „[achtet] die Union […] die Vielfalt der Kulturen, Religionen und 

Sprachen“.29 
Aus diesem Grunde wurden bereits seit 1983 Fördermittel für alle 
Regional- oder Minderheitensprachen einschließlich bedrohter Sprachen 
der EU zur Verfügung gestellt und folgende drei Ziele im Bereich der 
Mehrsprachigkeit verfolgt: 
 
• „Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt in der 

Gesellschaft; 
• Förderung einer gesunden, multilingualen Wirtschaft; 
• Zugang der Bürger/innen zu den Rechtsvorschriften, Verfahren 

und Informationen der Europäischen Union in ihrer eigenen 
Sprache.“ (Europäisches Parlament, 2013, 28). 

 
Im Sinne einer Europa-orientierten Sprachpolitik zählt in Österreich die 
aktive Förderung von Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt zu den 
Bildungsanliegen, die die österreichischen Schulen ausdrücklich 
verfolgen. Frühes und kontinuierliches Sprachenlernen, Unterricht des 
Deutschen als Erst- und als Zweitsprache, Unterricht der 
Minderheitensprachen, der Herkunftssprachen von Migranten, einer 
Vielzahl von lebenden Fremdsprachen, aber auch der klassischen 
Sprachen, Sachfachunterricht im Medium einer anderen Sprache als 
Deutsch sowie die Qualifizierung der Lehrkräfte für diese Aufgaben sind 
seit langem Bestandteile der österreichischen Mehrsprachigkeitspolitik. 
 
Einen weiteren Schritt auf diesem Weg stellt die sprachenpolitische 
Strategieentwicklung dar, die das Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur, das Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung und das Österreichische Sprachen-Kompetenz-Zentrum auf 
Anregung und mit Unterstützung des Europarates unter der Bezeichnung 
„Language Education Policy Profiling“ (LEPP) in Gang gesetzt 
haben. 
 
 
 
29 zitiert in: Europäisches Parlament 2013, 25. 
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„Der Schwerpunkt liegt auf der Wertschätzung und Entwicklung der 
Fähigkeit aller, mehrere Sprachen zu lernen und zu verwenden, diese 
Kompetenz durch angemessenen Unterricht und durch eine plurilinguale 
Bildung zu verbreitern und zu vertiefen, mit dem Ziel, sprachliche 
Sensibilität und kulturelles Verständnis als Basis für eine demokratische 
Gesellschaft von BürgerInnen zu schaffen“ (Länderprofil Österreich, S. 

12).30 
 
Mehrsprachigkeit in Österreich: Jede Sprache ist ein Gewinn! 

In Österreich werden etwa 250 Sprachen31 gesprochen. Deutsch ist die 
Amtssprache, die von ungefähr 88% der österreichischen Bevölkerung 
als Erstsprache gesprochen wird32. Daneben gibt es 7 anerkannte 
Minderheitensprachen33, nämlich: Burgenländisch- Kroatisch, 
Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch, Ungarisch und die 
Österreichische Gebärdensprache. Etwa 10.000 Menschen in Österreich 
verwenden die Gebärdensprache. Lt. Statistik Austria (2014) sprechen 
über 200.000 Menschen in Österreich Türkisch und Serbisch; weitere 
150.000 Menschen sprechen Bosnisch und Kroatisch. 

Nahezu ein Viertel (24%) der Schülerinnen und Schüler an den 
allgemein bildenden Pflichtschulen in Österreich hat eine andere 
Erstsprache als Deutsch, in Wien sind es sogar über die Hälfte (52,9%), 
die in ihrem Alltag neben Deutsch eine andere Sprache verwenden. Ein 
Großteil der Schulen zeichnet sich durch eine beträchtliche sprachliche 
Vielfalt aus.34 
 

Das nachfolgende Sprachenporträt von Alena zeigt deutlich, dass 
Mehrsprachigkeit heute eine Realität und konkrete Erfahrung der 
Lernenden ist, die weit über Zweisprachigkeit (Mutter-/Erst- 
/Familiensprache – Fremdsprache oder Herkunftssprache) hinausgeht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 Krumm/Reich 2011, 4. 
31http://www.demokratiewebstatt.at/thema/sprachen/minderheitensprachen-in- 
oesterreich/ 
32 KIESEL neu, Heft 1 (2012), 10. 
33 Innerhalb der Europäischen Union gibt es neben den 24 Amtssprachen über 60 
Regional- oder Minderheitensprachen mit etwa 40 Millionen Sprechern. Vgl. 
Europäisches Parlament 2013, 47-49. 
34http://schule-mehrsprachig.at/index.php?id=38 (letzter Zugriff am 10.09.2014). Siehe 
dazu auch: Perspektiven 2013/1, 16. 

http://www.demokratiewebstatt.at/thema/sprachen/minderheitensprachen-in-
http://schule-mehrsprachig.at/index.php?id=38
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Abbildung 7: Sprachenporträt Alena 35 
 

„Tschechisch ist meine Muttersprache. Mein Vater kommt aus 
Russland, deswegen spreche ich ein bisschen Russisch. Ich wohne in 
Wien und ich spreche Deutsch mit meine Freunde. In der Schule lernen 
wir Englisch. Ich wohne mit einem Mädchen aus Ungarn und sie hat mich 
Ungarisch beigebracht. Slowakisch ist sehr ähnlich mit Tschechisch. Ich 
verbringe die Sommerferien in Kroatien und ich habe dort Freunde.“36 
 
Alena steht exemplarisch dafür, dass gegen Ende der Grundschule 
Kinder, die nur mit einer Sprache Kontakt haben, bereits eine Seltenheit 
sind. Dies weist aber auch daraufhin, wie wichtig es wäre, die 
vorhandene Mehrsprachigkeit unserer Kinder bereits früh (Kindergarten 
und Grundschule) zu berücksichtigen und zu fördern. 
 
 
 
 
 
 
 
35 Für das Sprachenporträt erhielten die Schülerinnen u. Schüler eine Silhouette mit der 
Arbeitsanweisung, alle „ihre Sprachen“dort hineinzumalen und dabei für jede Sprache 

eine andere Farbe zu benutzen. Bemerkenswert ist, dass die meisten Kinder die Farbe 
Rot nehmen, um ihre L1/Muttersprache/Herkunftsprache zu kennzeichnen. 
36 Beispiel aus einer Wiener Volksschule, zitiert in Krumm 2001, 70. 
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Gründe für die Einführung von früher Mehrsprachigkeit in 
Kindergarten und Grundschule 

Als Gründe, die u.a. zur Einführung des integrativen 
Fremdsprachenunterrichts als verbindliche Übung ab der 1. Klasse 
Grundschule in Österreich (ab 1989 Schulversuch, seit 2003 
Regelschulwesen) bzw. zu „SWING“- Englisch im Kindergarten (seit 
1992 in Wien)37 führten, werden von verschiedenen Fachexpert/-innen 
folgende angeführt: 
 

1. Entwicklungspsychologische Gründe 
• Das Lernverhalten der Kinder ist noch ähnlich dem L1/ 

Erstsprachenerwerb (ermöglicht einen natürlichen Erwerb der 
Zweitsprache/Fremdsprache). 

• 3- bis 6-Jährige verfügen über eine besonders ausgeprägte Hör- 
u. Lautimitationsfähigkeit und können deshalb auch eine 
vorbildgetreue Aussprache und Intonation erwerben 
(ganzheitliches Lernen). 

• Kinder dieser Altersgruppe weisen eine größere Sprech- 
bereitschaft auf als Ältere (kaum Hemmungen, unbewusstes 
Agieren, geringe Angst). 

• Sie besitzen größere Spontanität u. Zuversicht bei der 
Aussprache (akzentfrei). 

 
2. Lernpsychologische Gründe 
• Kinder lernen durch Spiel (Spielerisch-musisches 

Experimentieren und Üben auch noch in L1). 
• Frühere Kommunikationsfähigkeit (Situationen und 

Rollenspiele aus dem Erlebnisbereich der Kinder) 
• Gehirn flexibler – handlungsorientiertes Lernen in natürlichen 

Alltagssituationen (interessante, anregungsreiche Umgebung) 
• Frühes Fremdsprachenlernen ist ein signifikanter Beitrag zur 

kognitiven Entwicklung des Kindes und zu lebenslangem 
Lernen38. 

3. Pädagogische Gründe 
• Altersgemäße sprachliche Ausdrucksmöglichkeit (Spielen mit 

Puppe/Teddybear) 
• Handeln und Sprechen noch enger miteinander verknüpft 

(Rollenspiele) 
• Bereits kleine Lernfortschritte führen zu hoher Motivation 

 
 

37 Prochazka 2004, 108. 
38 Siehe dazu: Wode (2009). Frühes Fremdsprachenlernen in bilingualen 
Kindergärten und Grundschulen, S. 119f. 
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• Durch tägliche Kurzeinheiten (5-10 Minuten/1. u. 2. Kl.), deren Dauer sich nach der 
Aufnahmefähigkeit der Kinder richtet39, kann die Vergessensquote zusätzlich abgesenkt 
werden. 

4. Multikulturelle Gründe 
• Erstes Erleben der sprachlichen und kulturellen Vielfalt Europas 
• Kinder sind noch frei von Vorurteilen gegenüber anderen 

Sprach- u. Kulturgemeinschaften 
• Förderung sozialer Kompetenzen (positive Haltung und Ein- 

stellung gegenüber Neuem) 
• Erziehung zu Toleranz und Offenheit 
• Frühzeitiger lustvoller Erwerb von FS-Kenntnissen ˃ gute 

Ausgangsposition zum Erlernen weiterer Sprachen („Lust auf 

weitere Sprachen wecken“) 
• Forderung der EU: 3 Sprachen (L1 + 2 weitere Sprachen, davon 

1 Nachbarsprache) 

5. Weitere Vorteile 
Mehrsprachig aufwachsende Kinder … 
• entwickeln metasprachliche Fähigkeiten früher als 

einsprachige40 (verschiedene Bezeichnungen für einen 
Gegenstand) 

• können sich schneller auf sprachliche Situationen einlassen 
• sind an weiteren Sprachen interessiert und motiviert, diese auch 

zu lernen41 
• entwickeln größere Flexibilität im Umgang mit Konzepten u. 

Sprache als monolinguale – erweiterte metalinguistische 
Fähigkeiten (+ Erlernen von L3 und L4) 

• vermehrtes divergentes u. kreatives Denken 
• zwei- oder mehrsprachige Menschen erkranken (ca. 4-5 Jahre) 

später an Demenz als monolinguale 
• schneiden bei kognitiven u. metalinguistischen Tests besser ab 
• entwickeln früh ein Sprach(en)bewusstsein u. unbewusst 

Sprach-lernstrategien42 – Wichtig: Entwicklung u. Förderung 
der Erstsprache 

 
 

39 Siehe dazu Didaktische Grundsätze in: Lehrplan der Volksschule (2000, S. 376). 
40 Gombos 2013, 77f. 
41 Die Auswertung der Sprachbegegnungsinitiativen des EdTWIN Projektes hat 
deutlich gezeigt, dass 80-86% der befragten Grundschulkinder, die an einem 
einwöchigen ‘Minisprachkurs‘ von 18 Stunden 

(Slowakisch/Tschechisch/Ungarisch) teilgenommen hatten, so motiviert wurden, 
dass sie gerne die Sprache unseres Nachbarlandes weiter erlernt hätten. 
(Landsteiner/Prochazka 2011, 16-18). 
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• erreichen einen hohen Grad an Verstehensfähigkeit und auch 
Sprachbewusstsein für andere Sprachen 

• erreichen in Mathematik und in ihrer Erstsprache bessere 
schulische Leistungen als einsprachig aufwachsende Kinder 

• entwickeln bessere zwischenmenschliche
Fähigkeiten (verstehen und reagieren auf die 
Kommunikationsbedürfnisse anderer besser und sensibler) 

• verfügen über eine bessere Fähigkeit zur Problemlösung, da 
sie Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten 
können43 (Gombos 2013, 60f). 

 
Ein früher Beginn des Sprachenlernens bringt aber auch eine 

Verlängerung der Gesamtlernzeit mit sich und letzten Endes mehr Zeit 
und die große Chance, weitere Sprachen zu lernen. 

Bedingungen für einen effizienten Fremdsprachenerwerb 
„Language is best learned when it is the medium, not the object of 

instruction.“ (Zit. in: Baumann 2004, 5) 

Verschiedenen Expert/-innen zufolge (Brewster, Freudenstein, Wode, 
Peltzer-Karpf, etc.) wird im schulischen Kontext eine neue Sprache am 
besten erlernt, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind: 

 
1. eine möglichst hohe fachliche (fremdsprachliche, 

pädagogische und soziale) Kompetenz der Lehrkraft. 
2. Optimale Qualität und Quantität (Intensität) des Inputs. 
3. Einbettung der Fremdsprache in einen möglichst natürlichen 

Kontext, z.B.: „Fremdsprache als Arbeitssprache“, „Content 

and Language Integrated Learning“ (CLIL), Cross-curricular 
Learning. 

4. Orientierung der Unterrichtsform und des 
Unterrichtsmaterials an den Grundmustern des 
Erstspracherwerbs (Siehe Peltzer-Karpf/Zangl, 69-70). 

 
Es gilt international als erwiesen, dass Immersion44 die wohl 

effizienteste Methode ist, um Fremdsprachen schon frühzeitig (in der 
 

42 Dabei ist es besonders wichtig, dass die Erstsprache/L1 entwickelt und gefördert 
wird und jede Sprache auch entsprechend wertgeschätzt wird! 
43 Muhamed Mesic, der über 56 Sprachen spricht, meinte in einem Interview dazu: 
„Mehrsprachig zu sein, hilft – man kann im Alltag stehen bleiben und sagen:‘Okay, 

ich habe jetzt ein Problem und komme nicht mehr weiter. Also denke ich es in einer 
anderen Sprache durch.‘ Das kann wirklich ein Vorteil sein.“ 

http://derstandard.at/1285199128418/Tag-der-Sprachen-Bosnisch-fluchen-beim- 
Buegeln (letzter Zugriff am 10.09.2014). 
44 Mindestens 50% des Unterrichts finden in der Fremdsprache statt. 

http://derstandard.at/1285199128418/Tag-der-Sprachen-Bosnisch-fluchen-beim-
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Krippe, im Kindergarten und in der Grundschule)45 und noch ähnlich der 
Muttersprache/L1 zu erwerben. Dies haben auch die vierjährigen 
Untersuchungen des Vienna Bilingual Schooling-Modells deutlich 
gezeigt. 

Am zweitbesten scheint als lernsprachlicher Ansatz Content and 
Language Integrated Learning (CLIL)/Cross-curricular Learning 
zu sein, der vom Europarat seit 1995 besonders empfohlen wird. Dabei 
werden ein anderes Fach oder mehrere Fächer in der Fremdsprache 
unterrichtet. Dies kann phasenweise (Teile der Stunde werden in der 
Fremdsprache vermittelt) oder in Form von ganzen Stunden in der neuen 
Sprache erfolgen. Es ist erwiesen, dass dieses zweikanalige Lernen (über 
den Kanal der Fremdsprache wird gleichzeitig Fach- und 
Sprachkompetenz vermittelt) zu einer wesentlich höheren 
fremdsprachlichen Kompetenz führt, als herkömmlicher, 
lehrgangsorientierter Sprachunterricht. 

Dies setzt natürlich eine ausgezeichnet ausgebildete Lehrkraft 
voraus, die die jeweiligen Sachinhalte auch in der Fremdsprache 
vermitteln kann. 

Zusätzlich dazu sollte auf Empfehlung der Europäischen Kommission 
auch außerschulisches Lernen (CLIL außerhalb des Klassenzimmers), 
das bisher noch kaum Beachtung fand, besonders gefördert werden: 

„Exposure to the foreign language outside the classroom needs to be 

maximised.“46 Dadurch kann die Kontaktzeit in der Fremdsprache weiter 
erhöht werden, was letzten Endes auch zu einer Steigerung der 
sprachlichen und fachlichen Kompetenz sowie der Motivation der 
Schüler/innen führt. 

Zusätzlich bedarf es eines vermehrten Angebotes an Sprachen 
(anerkannte Minderheiten- und Nachbarsprachen) an unseren Schulen, 
das über die bisherige Bandbreite an Sprachen (meist Englisch und 
Französisch) hinausgeht. Maßnahmen, wie z.B. der muttersprachliche 
Unterricht, unterstützen das Erlernen der Erstsprache. 

Hans-Jürgen Krumm und Hans H. Reich beschreiben im Curriculum 
Mehrsprachigkeit folgende Kompetenzen, die in der Schule vermittelt 
werden sollen, damit die Schüler/innen befähigt sind, „sich in der 

heutigen Welt sprachlicher Vielfalt zu orientieren, sich selbstbestimmt 
und zielbewusst neue sprachliche Qualifikationen anzueignen und sich 
in vielsprachigen Situationen kompetent zu bewegen“: 
 

• Aufmerksamkeit gegenüber Sprachen 
• Fähigkeit zur Reflexion der eigenen sprachlichen Situation und 

zur Analyse anderer sprachlicher Situationen, 
 

45 Vgl. Wode 2009. 
46 Prochazka 2012, 210. 
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• Orientierungswissen über Sprachen und ihre Bedeutung für 
Gruppen von Menschen, 

• linguistische Grundkenntnisse zur vergleichenden 
Beschreibung von Sprachen, 

• ein Repertoire von Sprachlernstrategien sowie 
sprachliches Selbstbewusstsein.47 

Beispiel für ein Mehrsprachenmodell aus Wien 
Aus den verschiedenen Beispielen für eine moderne mehrsprachige 

Schule in Österreich48 habe ich das Modell der European Primary 
School ausgewählt, da es für mich zukunftsweisend ist und in Hinblick 
auf die Sprachenateliers auch für andere Schulen von Interesse ist und 
relativ leicht in die Praxis umgesetzt werden kann. 

Europäische Volksschule/European Primary School 
Das Konzept der Europäischen Volksschule (EVS) setzt sich zum 

obersten Ziel, den Sinn für ein gemeinsames Europa zu fördern. Es 
wurde als länderübergreifendes Bildungsprojekt in Zusammenarbeit 
mit den vier Nachbarregionen Györ (H), Brünn (CZ), Bratislava (SK) 
und Wien (A) entwickelt. 

 
Die European Primary School weist folgende Charakteristiken auf: 

• Konzept der „Europäischen Dimension“ als durchgängiges 
Unterrichtsprinzip 

• Englisch als Arbeitssprache (CLIL) im Ausmaß von 5 
Wochenstunden im Teamteaching mit englischsprachigen 
Native Speaker Teachers (ab der 1. Schulstufe) 

• Europäische Bildungsprojekte, vor allem mit den Schulen in 
den Nachbarregionen in der Slowakei, Tschechien und Ungarn 

• zusätzliches Angebot an weiteren lebenden Fremdsprachen ab 
der Grundstufe II unter besonderer Berücksichtigung der 
Nachbarsprachen Slowakisch, Tschechisch und Ungarisch. 

 
An der Europäischen Volksschule (EVS)/European Primary School 

(EPS) in Wien werden 27 Sprachen gesprochen. Ein Großteil der 
 
 

47 Krumm/Reich 2011, 2. 
48Romy Höltzer stellt in ihrem Artikel „Fremdsprachenlernen an Wiener 

Volksschulen“ in diesem Band verschiedene Schulmodelle vor. Zusätzlich gibt es 
viele weitere interessante Modelle der Sprachenintensivierung in den Bundesländern, 
insbesondere weise ich auf das grenzüberschreitende, dreisprachige (Deutsch, 
Italienisch und Slowenisch) Alpen-Adria-Bildungsverbund-Projekt „Drei Hände-Tri 
roke-Tre mani“ im Dreiländereck zwischen Österreich, Italien und Slowenien hin, das 
sich das Ziel „Dreisprachig vom Kindergarten bis zur Matura“ gesetzt hat. (Siehe 

Gombos 2013, 146ff.). 
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Schüler/innen hat eine andere Erstsprache als Deutsch und auch viele 
Lehrer/innen der Schule spiegeln diese Diversität wieder. 
 
Seit September 2008 bietet die EVS in Wien Sprachateliers in 8 
Sprachen (Albanisch, Arabisch, Bosnisch/Serbisch/Kroatisch, 
Französisch, Portugiesisch, Tschechisch/Slowakisch, Türkisch und 
Ungarisch) an. 
 

Ziele der Sprachenateliers: 
• Vermehrtes Sprachenangebot unter Berücksichtigung der 

Herkunftssprachen der Schüler/innen, um den Anforderungen 
des europäischen Sprachenkonzepts – Erlernen von 2 Sprachen 
zusätzlich zur Erstsprache – gerecht zu werden 

• Förderung des Fremdsprachenlernens zu einem frühen 
Zeitpunkt nach wissenschaftlichen Erkenntnissen 

• Sprachinteresse der Kinder für neue Sprachen wecken und die 
Grundlage für ein lebenslanges Sprachenlernen schaffen 
(literacy, language and cultural awareness) 

• Kinder lernen voneinander – miteinander (peer teaching); 
durch Annäherung an die Sprachen der anderen wird auch das 
Verständnis und die Toleranz gefördert 

• Erleichtern der Transitionen im Rahmen des europäischen 
Bildungswegs 

• Gestiegenem Bedarf nach fremdsprachenorientiertem Unter- 
richt gerecht werden 
 

Die Mehrsprachigkeit der Schüler/innen ist Anlass und Ausgangspunkt 
zum Sprachenlernen und soll eine Basis für das weitere Interesse und die 
Freude am Sprachenlernen grundlegen. Die Schüler/innen können 
freiwillig sechs Wochen lang (ab der Grundstufe II) ein bis zwei Stunden 
pro Woche ein Atelier besuchen und lernen dabei die jeweilige Sprache 
und Kultur kennen. Danach können sie wechseln oder die gewählte 
Sprache weitere 6 Wochen vertiefen. Sprachenlernen wird damit bereits 
in der Volksschule zum selbstverständlichen Bestandteil des Lernens. 
Damit wird eines der wesentlichsten Ziele der European Primary School 
erreicht, nämlich zu ermöglichen, dass Schüler/innen einen zwanglosen 
Zugang zu verschiedenen Sprachen bekommen und lernen, sich mit 
anderen zu verständigen, ohne dass Sprachbarrieren dabei eine große 
Rolle spielen! 

Die Schule fand sowohl national als auch international große 
Anerkennung und wurde bereits zwei Mal (2002 und 2010) mit dem 
Europäischen Spracheninnovationssiegel (ESIS) ausgezeichnet. 
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Abbildung 8: ESIS Siegel der EVS 
 

Praxisideen und Miniprojekte zur Förderung von Mehrsprachigkeit 
„Sprichst du mit jemandem in einer Sprache, die er versteht, so 

erreichst du seinen Kopf; sprichst du mit ihm aber in seiner eigenen 
Sprache, so erreichst du sein Herz.“49 – Nelson Mandela (1918-2013) 

 
Interkulturelles Lernen und Mehrsprachigkeit sind miteinander eng 
verbunden, weil sie uns sowohl Zugang zu den etablierten 
Fremdsprachen als auch zu den Migrationssprachen eröffnen. Kinder 
haben Gott sei Dank noch kaum Vorurteile und stehen daher viel 
offener anderen Menschen und Sprachen gegenüber. Sie sind hoch 
motiviert, mit ihrem Freund/ihrer Freundin in seiner/ihrer 
Herkunftssprache zu sprechen, und diese als „Schlüssel zum anderen 

Herzen.“ zu verwenden. 
 

Die nun folgende kleine Sammlung von Ideen und Miniprojekten zur 
Integration von Mehrsprachigkeit im Unterricht erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, sondern versteht sich als Angebot und 
Chance, Mehrsprachigkeit im Klassenzimmer, an der Schule und in 
unserer Umgebung zu verwirklichen. Die angeführten Aktivitäten 
können Anstoß zu ersten Schritten sein und Anregungen für eigene 
Lösungen bieten. 

 
• Sprachen in unserer Klasse/Schule – Woher kommen wir? 
Mit verschiedenen Fähnchen werden auf einer Land-/Europa- 

/Weltkarte die Orte/Länder markiert, deren Sprachen die Schüler/innen 
sprechen. Zusätzlich können daneben Ansichtskarten, Fotos bzw. die 
Namen der Schüler/innen angebracht werden, die diese Sprachen 
sprechen. In Sprechblasen kann dann ein Gruß oder eine Frage oder die 
Vorstellung „Ich heiße (Romana)“, etc. in der jeweiligen 
Herkunftssprache der Schüler/innen geschrieben werden. 

 
49 http://www.humanrights.com/de/voices-for-human-rights/nelson-mandela.html 
(letzter Zugriff am 10.09.2014). 

http://www.humanrights.com/de/voices-for-human-rights/nelson-mandela.html
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Die fertiggestellte Karte kann dann in oder vor der Klasse bzw. im 
Eingangsbereich der Schule befestigt werden. Variante: Weltkugel. 
 

• Mehrsprachige Grußformen 
Die Kinder lernen verschiedene Begrüßungsformen in anderen 

Sprachen/aus den Herkunftssprachen ihrer Mitschüler/innen kennen, 
erproben sie bzw. versuchen sie später im Rahmen eines Ratespieles die 
jeweilige Sprache oder das entsprechende Land herauszufinden. 
Erweiterung: sie kreieren selbst einen neuen europäischen Gruß 
paarweise oder in Gruppen und zeigen ihn den anderen vor. Sie erfinden 
und gestalten mit Unterstützung der Lehrkraft ein Begrüßungslied in 
verschiedenen Sprachen. 
 

• Welche Sprachen sprechen die Tiere? 
Für Kinder ist es äußerst interessant, herauszufinden, dass Tiere in 

verschiedenen Sprachen/Kulturen oft andere Laute von sich geben. 
So z.B. bellt der Hund nicht weltweit „wau-wau“, sondern z.B. in 

Indonesien „guk-guk“, in England „bow-wow“ (kleinere Hunde „woof-
woof“), in der Türkei „hav-hav“, in Spanien „guau-guau“, in Japan 
„wan-wan“, in Rumänien „ham-ham“, in Holland „blaf- blaf“… 
Auch der Hahn kräht unterschiedlich in verschiedenen Sprachen:50 

„cock-a-doodle-doo“ (Englisch), „quiquiriqui“ (Spanisch), „cocorico“ 

(Französisch), „ko-ki-oh“ (Koreanisch), „kukurikú“ (Ungarisch), 
„kuckeliku“ (Schwedisch) oder „kok-e-kok-ko“ (Japanisch). Dies kann 
auch Anlass zu einem Unterrichtsgespräch bzw. zu entsprechenden 
Recherchen in der eigenen Familie oder im Internet geben. 
 

• Mehrsprachige Beschriftungen in der Klasse/Schule 
Fenster hat in anderen Sprachen auch einen anderen Namen. Um dies 

bewusst zu machen, werden verschiedene Einrichtungs- und 
Schulgegenstände in der Klasse bzw. auch die verschiedenen Räume in 
der Schule (Direktion, Musikzimmer, Turnsaal, etc.) in zwei oder 
mehreren Sprachen/Herkunftssprachen der Schüler/innen beschriftet. Es 
empfiehlt sich dabei, für jede Sprache eine andere Farbe zu wählen. Im 
Rahmen eines Sprachentages oder zum jeweiligen Thema passend 
könnten auch die Wochentage,51 Monatsnamen bzw. Jahreszeiten in 
verschiedenen Sprachen präsentiert werden. 
 
50 http://de.wiktionary.org/wiki/kikeriki Weitere Tiere und deren Laute mit Angabe der 
entsprechenden Sprachen finden sich mit ansprechenden Illustrationen auf: 
http://www.boredpanda.com/animal-sounds-different-languages-james-chapman/ 
(letzter Zugriff am 10.09.2014). 
51 Vgl. Kiesel, Heft 1, 2012a, 26. 

http://de.wiktionary.org/wiki/kikeriki
http://www.boredpanda.com/animal-sounds-different-languages-james-chapman/
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• Eine zwei- oder mehrsprachige Bücherecke/Schulbibliothek 
einrichten 

Diese könnte zwei- oder mehrsprachige Bilderbücher, Geschichten 
bzw. Märchenbücher, Audio- und Videomaterialien, mehrsprachige 
Zeitschriften, wie z.B. das dreisprachige Magazin Trio, sowie 
Liedersammlungen in verschiedenen Sprachen enthalten und dadurch 
auch Interesse, Verständnis und Wertschätzung für andere Sprachen 
wecken. 
 

• Mehrsprachige Rollenspiele 
Dabei können einfache Einkaufsgespräche (z.B. beim Bäcker, im 

Schuhgeschäft, Buchgeschäft, Eisgeschäft, auf dem Markt, etc.) oder 
Gespräche beim Kauf einer Fahrkarte (Bahnhof) bzw. beim Bestellen in 
einer Imbissstube/im Restaurant simuliert werden, wobei der Kunde/die 
Kundin, Einkäufer/in, Gast in der jeweiligen Herkunftssprache spricht 
und der Verkäufer/die Verkäuferin, die Bedienung, der Kellner/die 
Kellnerin deutsch. Im Anschluss daran wird besprochen, was verstanden 
wurde, was beim Verstehen geholfen hat (z.B. Gestik, Mimik) und was 
zum besseren Verständnis noch wichtig gewesen wäre. Dies kann auch 
wesentlich zur Sensibilisierung für migrante Schüler/innen beitragen, die 
häufig in solchen Verstehenssituationen sind. 
 

• Sprachenportraits 
Durch das Anfertigen eines Sprachenportraits, manchmal 

Sprachenfigur oder auch Sprachenbild genannt, können Kinder bereits in 
der Grundschule ein Sprachbewusstsein entwickeln und sich bewusst 
machen, über welchen Reichtum an Sprachen sie schon verfügen. Die 
Schüler/innen malen die Figur an, wobei sie für jede Sprache eine andere 
Farbe verwenden. Je öfter und besser sie die Sprache sprechen, umso 
größer wird die Fläche, die sie anmalen. Durch die Farbe und die 
Zuordnung im Körper kann gut veranschaulicht werden, welche 
Bedeutungen die einzelnen Sprachen für die Kinder haben bzw. auch 
welche Gefühle mit ihnen verbunden sind. 

Diese Sprachenfigur ist auch im Europäischen Sprachenportfolio für 
die Mitteleuropäische Region, Primarstufe (für SchülerInnen von 6 bis 
10 Jahren) enthalten, das in den 5 Sprachen Deutsch, Englisch, 
Slowakisch, Tschechisch und Ungarisch kostenlos unter 
http://europabuero.ssr-web.at/index.php/de/downloads-de (letzter 
Zugriff am 10.09.2014) heruntergeladen werden kann. 

http://europabuero.ssr-web.at/index.php/de/downloads-de
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• Lieder aus verschiedenen Ländern 
Musik ist eine universelle Sprache, die jedermann versteht. Sie kann 

Gefühle wie z.B. Freude, Trauer, Begeisterung, Sehnsucht oder auch 
Wünsche besonders gut ausdrücken. So könnten Migrantenkinder z.B. 
Musik aus ihrem Herkunftsland mitbringen, ein europäisches Musik 
Quiz mit den Schüler/innen gestaltet werden (vgl. Baumann 2005b, 
31) bzw. zusammen mit der Lehrkraft verschiedene Tänze einstudieren. 
Auch das gemeinsame Musizieren und Singen von Liedern in anderen 
Sprachen kann dazu beitragen, die Realität der Mehrsprachigkeit besser 
im Bewusstsein oder im Unterbewusstsein zu verankern. 
 
Grundschulkindern macht es großen Spaß ein Lied in verschiedenen 
Sprachen zu singen. Als einfaches Beispiel sei hier das Lied Bruder 
Jakob genannt, das in verschiedenen Sprachen/Herkunftssprachen der 
Kinder gesungen werden kann. Aus den im Internet angebotenen 36 
Sprachvarianten http://ingeb.org/Lieder/bruderja.html (letzter Zugriff 
am 10.09.2014) werden hier nur zwei exemplarisch angeführt: 
 

 

Es empfiehlt sich dabei folgende Vorgangsweise: 
- Erarbeiten des Liedtextes in einigen Sprachen 
- Gemeinsames Singen einiger Strophen des Liedes, wobei jene 

Schüler/innen, die die jeweilige Sprache sprechen, bei der 
richtigen Aussprache helfen können. 

- Eventuell Erarbeiten einer weiteren Strophe in einer Mundart 
 
Mögliche Erweiterung: 

- Die Schüler/innen sammeln mit Hilfe der Eltern weitere Strophen 
in anderen Sprachen und sprechen dann darüber, warum sie 
gerade diese Sprache ausgesucht haben 

- Singen des Liedes im Kanon oder gleichzeitig in verschiedenen 
Sprachen 

- Präsentation des Liedes vor den Eltern oder einer Nachbarklasse, 
wobei die Gäste/Zuhörer/innen die jeweils vorgesungenen 
Sprachen erraten sollen. 

Tschechisch 
Brat e Kubo, Brat e Kubo, 
Ješt spíš, ješt spíš ? 
Venku slunce zárí, ty jsi na polštá i, 

vstávej již, vstávej již. 

Polnisch 
Panie Janie! Panie Janie! 
Rano wsta ! Rano wsta ! 
|: Wszystkie d wony bij :| Bim, 
bam, bum, bim, bam, bum. 

http://ingeb.org/Lieder/bruderja.html
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Die nachfolgenden Beispiele aus dem Lehrwerk „Supermouse“ zeigen, 
wie Mehrsprachigkeit im Englischunterricht verwirklicht werden 
kann: 
 

• Sprachen erkennen 
Hörverständnisübung: Saying Goodbye in Europe 

Im Wesentlichen geht es hier darum, dass die Schüler/innen den 
Abschiedsgruß „Auf Wiedersehen“ in verschiedenen Sprachen hören und 
dabei herausfinden, in welchem europäischen Land die jeweilige Sprache 
gesprochen wird. 
 
Setting: Radio Rainbow is broadcasting a programme about how to 
say „Goodbye” in Europe. 
• Listen to Radio Rainbow. 
• Colour in each man according to the flag of his country.52 
• Draw lines from the speech bubbles to the matching 

men/countries. 
 
 

 
Abbildung 9: Saying Goodbye in Europe (Baumann 2005b, 31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 Notwendige Vorerfahrungen: Kenntnisse der jeweiligen Nationalfahnen, 
Länderbezeichnungen bzw. deren Abkürzungen. 
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• European Language Quiz: „Dandelion“ in six languages 
Bei dieser Hör- und Leseverständnisaktivität sollen die Schüler/innen 

die sprachliche Vielfalt bzw. Ähnlichkeiten zwischen den Sprachen 
anhand des Wortes „Löwenzahn“ erkunden und dem jeweiligen Begriff 
in der Fremdsprache das entsprechende Land (dargestellt durch Fahne u. 
Autokennzeichen) zuordnen. 
 
• The Ps listen to the CD and match the word with the corresponding 

flag. 
• They fill in the country code. 
• The Ps colour in the flags. 

N: Listen to Radio Rainbow and find the correct 
country. 

Rory: 1. 
2. 

We say “Goodbye” or “Farewell” in England. 
We say “Farväl” in Sweden. 

3. We say “Na schledanou” in the Czech Republic. 

4. We say “Au revoir” in France. 

5. We say “Arrivederci” in Italy. 

6. In Poland you can hear ”Dowidzenia”. 

7. We say “Adios” in Spain. 

8. And in Hungary you can hear “Viszont Látásra”. 

What do you say in your country? 

Baumann 2005a, 147 
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Abbildung 10: European Language Quiz (Baumann 2005b, 20) 

 
 

Key: 1. F: dent de lion (In some regions of France they say pissenlit 
instead according to the plant’s effect.) 

2. E: diente de león 
3. I: dente di leone 
4. NL: Leeuwetand 

5a/5b D: Löwenzahn 
6. GB: dandelion (Dandelion was originally the French word 

dent de lion, pronounced in an English way.) 
 

Vorschläge und Aktivitäten zur Weiterführung, wie z.B. 
Hintergrundinformationen über „Dandelions“, Dandelion Rhyme, 

James: Supermouse, can you help me, please? 
SM: Yes, of course. 
James: What do they say for “dandelion“ in other countries? 
SM:  In France they say „dent de lion“.  
 In Spain they say „diente de león“.  
 In Italy they say „dente di leone“. 
 In the Netherlands they say „Leeuwetand“.  
 In Austria and Germany they say „Löwenzahn“. 
 And in Great Britain they say „dandelion“. 

     Baumann 2005a, 104 
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Flower Quiz, Mini Project: Plants, etc. finden sich in Baumann 2005a, 
104ff. 
 

• Feste und Feiern mehrsprachig gestalten 
Hier bietet sich insbesondere eine Geburtstagsfeier an: 

- Die Kinder wünschen dem Geburtstagskind „Happy Birthday!“ in 
ihrer jeweiligen Herkunftssprache. Falls gewünscht, bietet das 
Internet diesen Glückwunsch in 162 Sprachen an: 
http://www2.vobs.at/hs-goetzis/asp_staff/happy_birthday.htm 
(letzter Zugriff am 10.09.2014) 

- Die Kinder singen dem Geburtstagkind das Lied „Happy 

Birthday“ in verschiedenen Sprachen oder traditionelle 
Geburtstagslieder aus verschiedenen Ländern. Das Goethe-Institut 
hat diesbezüglich 2 CDs herausgebracht, eine mit 20 
Sprachvarianten des am häufigsten gesungenen Geburtstagliedes 
„Happy Birthday“ sowie traditionelle Geburtstagslieder aus vielen 
Ländern: 
http://www.goethe.de/ges/spa/prj/sog/fms/meh/de5023774.htm 

 
Als weiteres Beispiel sei hier noch das Weihnachtsfest genannt: 

- Brainstorming zum Thema „Weihnachten“ 
- Die Schüler/innen berichten, wie in ihrem Herkunftsland 

Weihnachten gefeiert wird (wann das Fest gefeiert wird, welche 
Weihnachtsbräuche es gibt – Weihnachtsessen – Geschenke, 
Lieder, etc.). 

- Anhand der nachfolgenden Abbildung kann in englischer Sprache 
über Weihnachtsbräuche in den angegebenen europäischen 
Ländern gesprochen werden (vgl. Baumann 2005, 78f.): 

http://www2.vobs.at/hs-goetzis/asp_staff/happy_birthday.htm
http://www.goethe.de/ges/spa/prj/sog/fms/meh/de5023774.htm
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Christmas around Europe 
 
 

 
Abbildung 11: Christmas around Europe (Baumann 2005c,17) 

 
- In die noch freie letzte Zeile setzen die Schüler/innen ihr 

Herkunftsland ein und ergänzen die entsprechenden 
Zeichnungen und Daten. 

- Die Schüler/innen wünschen einander entweder ein „Merry 

Christmas“ in englischer oder in ihrer jeweiligen 
Herkunftssprache. „Frohe Weihnachten“ findet man in allen 
Sprachen auf: 

http://www.babelmaster.de/uebersetzung_frohe_weihnachten.html 
(letzter Zugriff am 10.09.2014). 
Für weitere Ideen zu mehrsprachigen Projekten siehe Prochazka 2008, 
57f. 

http://www.babelmaster.de/uebersetzung_frohe_weihnachten.html
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Zusammenfassung und Ausblick 
 

Zunächst noch einige wichtige Hinweise bezüglich Materialien. Das 
ÖSZ in Graz hat schon seit einigen Jahren verschiedene Materialien 
erstellt, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Umgang mit und 
der Förderung von Mehrsprachigkeit beschäftigen und eine intensivere 
Auseinandersetzung mit der Thematik ermöglichen. So 
z.B. wurde eine umfangreiche Sammlung von zehn Heften mit dem Titel 
KIESEL – Kinder entdecken Sprachen für die Altersstufe von acht bis 
zwölf Jahren zur Unterstützung der Lehrkräfte konzipiert. Diese werden 
zu folgenden Themen angeboten: 
 

• Von den Sprachen des Kindes zu den Sprachen der Welt 
• Europanto 
• Die Wochentage in verschiedenen Sprachen 
• Die lange Reise der Wörter 
• Sind Obst und Gemüse männlich oder weiblich? 
• Mein Körper kann sprechen 
• Latein lebt! Warum es in vielen Sprachen ähnliche Wörter gibt. 
• Sprachwege. Der Zusammenhang von Sprache und Kultur am 

Beispiel des Burgenland-Romani 
• Bilder von der Welt in verschiedenen Sprachen 
• Sprachenportraits 

 
Diese Materialien können über nachfolgende Website bestellt werden, 
sind aber auch als kostenloser Download unter www.oesz.at erhältlich. 
Die Kiesel-Hefte sollen die Neugier der Schüler/innen für Sprachen 
wecken, eine positive Haltung gegenüber anderen Sprachen und deren 
Sprecher/innen entwickeln helfen und das Bewusstsein für eine 
mehrsprachige Gesellschaft fördern. 
 

Schon seit einigen Jahren gibt das BMBF in Zusammenarbeit mit dem 
Stadtschulrat für Wien die dreisprachige Zeitschrift (Deutsch, 
Bosnisch/Kroatisch/Serbisch und Türkisch) Trio zur Unterstützung des 
Leseunterrichts in mehrsprachigen Klassen von der 2. bis zur 6. 
Schulstufe heraus. Trio erscheint zweimal jährlich (März und Oktober). 
Das Heft will die Freude aller Schülerinnen und Schüler am Lesen 
wecken und einen Beitrag zur Förderung der sprachlichen Kompetenz in 
der Erst- wie in der Zweitsprache leisten. Trio möchte Lehrerinnen und 
Lehrer ermutigen, die sprachlichen Ressourcen in ihrer Klasse kreativ zu 
nutzen (kostenloser Download unter www.schule-mehrsprachig.at). 

http://www.oesz.at/
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Immer wieder wird darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass 
Sprachen gepflegt und benutzt werden. Nicht umsonst gilt – wie für 
vieles Andere – der Grundsatz: Use it or lose it! 

Verschiedene Bildungspolitiker/innen und Sprachexpert/innen fordern 
immer wieder ein durchgehendes Konzept zu Mehrsprachigkeit sowie ein 
breiteres Sprachenangebot, das die gesellschaftlichen Veränderungen der 
letzten Jahre berücksichtigt, sowohl im Kindergarten als auch im 
schulischen Bereich. 
 

„Sprachunterricht und Sprachförderung können weder soziale 

Ungleichheiten noch die Diskriminierung anderssprachiger Menschen 
beseitigen. Aber Sprachunterricht kann entscheidend dazu beitragen, 
dass die Chancen von Menschen, ihren Platz in der Gesellschaft zu 
finden, verbessert werden.“ (De Cillia/Krumm 2009, 4). 
 
Die EU-Kommissarin für Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend, 
Androulla Vassiluou, hob in einer Rede mit dem Titel „Why languages 

still matter“ am 27.09.2012 die Bedeutung der Sprachen zur Erhaltung 
von Freiheit, Gleichheit, Solidarität und Diversität hervor: 
 

„If we no longer take the trouble to learn our neighbours‘ language, 

then we are less likely to understand their concerns, and even less likely 
to lend a helping hand. Experience tells us that we are more willing to 
make sacrifices for those that we know and trust. Today as much as ever, 
culture and language remain potent factors of our sense of community.“53 
 

So lässt sich auch unser großes Ziel, Mehrsprachigkeit zu erreichen, 
besser verstehen. Durch das Erlernen einer neuen Sprache werden nicht 
nur die kulturellen, sprachlichen und sozialen Kenntnisse und 
Fertigkeiten erweitert, sondern insbesondere jene Kompetenzen 
vermittelt, die zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses besonders 
beitragen. 

Mehrsprachigkeit zu erreichen, ist unser weitgestecktes Ziel, unsere 
große Hoffnung und – last, but not least – auch Chance zum Frieden in 
der Welt: 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 Zitiert in: Gombos 2013, 59. 
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„Through learning a language, we learn about CULTURE: Through 

learning about culture, we learn TOLERANCE for others. Through 

learning tolerance for others, we can hope for PEACE.” Helena 

Curtain, University of Wisconsin, USA54 
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