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Abstrakt 

Příprava (budoucích) učitelů anglického jazyka má v České republice dlouhou tradici, nicméně 

existuje zde jedna oblast, která je v přípravě budoucích učitelů anglického jazyka i v další 

přípravě/v dalším rozvoji stávajících učitelů anglického jazyka stále podceňovaná, a to je 

příprava (budoucích) učitelů anglického jazyka pro různé věkové skupiny, respektive pro 

všechny věkové kategorie. Programy přípravy učitelů anglického jazyka jsou orientované na 

základní školy (tj. 1. stupeň a 2. stupeň) a na střední školy. Typický český absolvent je tedy 

připraven a vzdělán k výuce anglického jazyka pro věkovou skupinu 6-19 let. Nicméně počet 

učitelů anglického jazyka v pre-primárním vzdělávání, či v kurzech pro dospělé a seniory 

stoupá každým dnem a vzdělávání v andragogice ani učitelství pro mateřské školy s přípravou 

(budoucích) učitelů anglického jazyka není nijak propojeno. Což v důsledku znamená, že učitel 

anglického jazyka těchto věkových skupin nemá potřebné znalosti a dovednosti. 

V teoretické části dokládáme aktuální demografickou situací České republiky, že procento 

populace, kterým se příprava (budoucích) učitelů anglického jazyka věnuje je velmi malé. 

Dokládáme i to, že ani v odborné literatuře není téma zpracováno souhrnně pro všechny věkové 

kategorie a že některé kategorie jsou dlouhodobě výzkumem vynechávány. Text představuje 

stávající relevantní literaturu zabývající se věkovými odlišnostmi a věkově podmíněnými 

proměnnými a doporučení v ní obsažená směrem k výuce anglického jazyka a směrem k učení 

se anglickému jazyku plus upozorňuje na oblasti výzkumem dostatečně nereflektované. Text 

popisuje i odraz tématu v rámci nabídky studijních programů, tj. do jaké míry programy 

učitelství anglického jazyka zahrnují věkové odlišnosti a zdali jsou či nejsou připravování 

absolventi učitelství anglického jazyka připravení pracovat se všemi věkovými skupinami. 

V praktické části text navrhuje řešení, jak věkově podmíněné proměnné do stávajících 

programů učitelství anglického jazyka začlenit, a zpracovává data výzkumu mezi studenty 

učitelství anglického jazyka týkajícího se jejich připravenosti učit různé věkové skupiny. 
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