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Klára JIRSOVÁ: Výchova bilingvních dětí v předškolním věku 

Klára Jirsová si pro svou diplomovou práci zvolila téma náročné a aktuální , které se s ohledem na 
předškolní věk setkává v odborné veřejnosti s rozličnými až kontroverzními názory , zatímco část 
laické veřejnosti ( zejména rodiče ) podléhá optimistickému očekávání jednoznačně pozitivního 
výsledku. Je proto na místě , že se autorka zaměřila na zkoumání širšího spektra otázek , které 
s bilingvismem souvisejí. 

Z formálního hlediska práce odpovídá stanoveným požadavkům . Její rozsah je 105 stran textu 
v obsahu přehledně strukturovaného . Literatura vykazuje obsáhlý relevantní soubor pramenů 
v českém , slovenském a anglickém jazyce ( monografie,články,metodické příručky,elektronické 

zdroje) a je uspořádána podle současné bibliografické normy. K textu náleží 2 přílohy ( dotazníky), 
které j sou dílčím podkladem pro provedené šetření . 

Práci lze označit jako teoreticko empirickou studii. Teoretická část má pět kapitol. V první kapitole 
autorka vytváří rámec obecných východisek z významných vědních oborů 

(filosofie,psychologie,pedagogika,lingvistika a dalších myšlenkových konceptů - náboženství a 
multikulturalismus) . Jimi pak uvádí kriteriální přehled a charakteristiku klíčových pojmů k otázkám 
bilingvismu. Většina podkapitol je zpracována zdařile s oporou o odborné prameny. Rozpaky budí 
subkapitola 1.3 Hlavní ( mateřský ) jazyk podle Skutnabb-Kangase - souhlasí autorka s jeho 
vymezením (s.13 - 14 )? Podle mého soudu je otázkou, zda je vhodné vůbec používat pojem" 
mateřský ". V druhé kapitole podává charakteristiku osobnosti dítěte v předškolním období z hlediska 
vývojových potřeb i procesů. Zvláštní pozornost věnuje zcela správně vývoji řeči i faktorům, které jej 
ovlivňují. Autorka se opírá o nejnovější teoretické poznatky, s porozuměním je interpretuje i cituje. 
Bylo by vhodné upřesnit následující tvrzení: Je přesné vymezení předškolního období od 3 do 6 let (I 
s.15)? Jaký je rozdíl mezi Grandmord principem a Grammontovým pravidlem - jak je věta 
formulována (jde o překlep)? Třetí kapitola se stručně a vcelku přehledně věnuje výchově dítěte 
v bilingvní rodině, Vzhledem k tomu, že autorka zadávala dotazník,mohla by při obhajobě sdělit své 
bezprostřední poznatky Z kontaktu s rodiči. Čtvrtá kapitola má rozsah přes 12 stran textu, který 
pojednává o situaci bilingvního jedince v sociálním kontextu ( s.37 - 50) . Osobně se mi tato kapitola 
jeví jako určité odklonění od předškolní tematiky, i když bychom samozřejmě kontexty obecnějšího 
rázu našli. Může autorka zdůvodnit, proč uvedenou pasáž uvedla na závěr teoretické části diplomové 
práce a jaký je dlívodjejího zařazení v tak značném rozsahu? 
V páté kapitole se autorka zabývá výchovou cizojazyčného ( často bilingvního či multiingvního dítěte 
) v mateřské škole . Vychází ze současného konceptu Rámcového vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání,charakterizuje přístupy k cizojazyčné výuce v mateřské škole.tak jako 
v předchozích kapitolách i zde se objevují rozdílné názory na cizojazyčnou výuku v předškolním věku 
.Tím mám především na mysli názory vyslovené Kateřinou Smolíkovou ( VÚP ) a Soňou Koťátkovou 
( PedF UK ) . Jaký je názor Kláry Jirsové (s.56 - 58) ? Ještě upozoriíuji na malý překlep - místo 
naivní má být určitě nativní ( s.56 ).INa stručný nástin navazuje empirická sonda ,která je vlastně 
zprávou o autorčině působení v několika třídách mateřských škol. Shromážděný materiál je rozsáhlý, 
velmi cenný a podle mého názoru přináší fakta o značné jazykové diverzitě,která již dnes v mateřských 
školách ( i když převážně specifického typu) existuje .Bohatost shromážděného materiálu by zřejmě 
vyžadovala z metodologického hlediska přehlednější tabelaci a vyhodnocení. Kritické glosy, kterými 
- vedle konstatování pozitiv - charakterizuje dosavadní deficity v připravenosti českých učitelek nebo 
i rodilých mluvčích na jejich místech pro optimální práci s dětmi předškolního věku. Závěr práce je 
shrnutím celé problematiky s promyšlenými doporučeními. 
Práci do por uč uj i k obhajobě. 
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