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Anotace 

Výchova dětí v bilingvním prostředí 
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Bakalářská práce se zabývá tématem bilingvismu, který je blíže specifikován teoretickými 

východisky a následně zpracován dotazníkovým šetřením. Během zpracování teoretické části 

vycházíme z celosvětově uznávaných autorů věnujících se této problematice. Praktická část se 

soustředí na vlastní výzkumné šetření, které se zaměřuje na sociolingvistickou charakteristiku 

dané komunity žijící ve Francii, resp. v Paříži. Tato komunita nebyla nikdy podobným způsobem 

zkoumána, je tedy vnímána jako velmi cenná a v tomto směru i jedinečná. 

Annotation 

Education of child in bilingual environment 

Key words: bilingualism, education, communication, mother tongue, Czech school without 

borders 

This bachelor thesis is concerning the topic of biligualism, which is further specified by 

theoretical bases, and afterwards examined by a questionnaire investigation. We have based the 

examination of the theoretical part on on the authors of worldwide reputation in these problems. 

The pratical part of this thesis is dedicated to the research work itself, which is aimed at the 

sociolinguistic characteristics of the particular community living in Paris, France. The 

community has never been investigated this way before, and it is therefore perceived really 

valuable and - in this point of view - unique. 
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1. Úvod 

Bilingvismus je v dnešní době otevřených hranic a svobody českého národa slovo stále 

častěji skloňované. Ve světovém měřítku existují mnohé výzkumy a studie tohoto fenoménu, 

který je pro svoji četnost považován za normu. S tímto tématem jsem se poprvé setkala díky 

České škole bez hranic v Paříži, která zajišťuje výuku češtiny pro místní českou komunitu, resp. 

pro děti od 18ti měsíců do 12ti let. Díky pedagogickému působení na této škole, absolvování 

semináře J.-Y. Dommerguesa „Bilingvní dítě" na Université Paris VIII - Vincennes - Saint 

Denis a studiu odborné literatury jsem se rozhodla toto téma zpracovat do své bakalářské práce. 

Záměrem práce je teoretické zpracování problematiky bilingvismu, z něhož bude 

vycházet empirická část, jejímž cílem je zmapování vybrané české komunity žijící v Paříži a 

jejím okolí a potvrzení či vyvrácení předem stanovených hypotéz. Cílem práce je demonstrace 

jazykového bohatství bilingvních dětí, ale zároveň také nástin limitů, které bilingvismus přináší. 

V této práci budu vycházet nejen z odborné literatury celosvětově uznávaných autorů, ale 

také ze svých zkušeností, které jsem nabyla s česko-francouzskými bilingvními dětmi. Bude 

použito metody dotazníkového šetření, pozorování a rozhovoru. 

Výstupem práce bude shrnutí poznatků v oblasti bilingvismu, interpretace výsledků 

výzkumného orientačního šetření a vypracování česko-francouzské bilingvní knihy v rámci 

mého pedagogického působení v Paříži. 
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2. Úvod do problematiky bilingvismu 
Otázka bilingvismu a plurilingvismu se v českém kontextu objevuje poslední dobou stále 

častěji. Záměrně zmiňujeme český kontext, poněvadž pro světový je bilingvismus běžnou 

součástí, která, na rozdíl od České republiky, není žádnou výjimkou. V Čechách se toto téma 

rozšiřuje v souvislosti s ekonomickými a společenskými faktory, s přijetím České republiky do 

Evropské unie a také, jak zmiňuje Jelínek, s nebývalým rozvojem mobility různých vrstev 

obyvatelstva. Všechny tyto faktory přispívají k potřebě jazykové vybavenosti a v neposlední řadě 

též k integraci jiných kultur a mentalit. (JELÍNEK, S., 2004/2005, s.153) 

Bilingvismus na našem území zaznamenáváme především ve spojitosti s bilingvismem 

československým, který ale s nástupem mladší generace oslabuje. Další oblastí, kde se 

s bilingvismem setkáme, je oblast speciální pedagogiky, přesněji surdopedie, kdy „bilingvální 

komunikace těžce sluchově postižených ve vyučovacím procesu spočívá v přenosu informací ve 

dvou jazykových kódech mezi těžce sluchově postiženými a slyšícími. Tyto kódy tvořené 

znakovým jazykem neslyšících a majoritním národním jazykem se neužívají simultánně 

(KRAHULCOVÁ, B., 2002, s. 41). 

Bilingvismus je v podstatě přítomen v každé zemi světa. Dle Atlas des langues existuje 

aktuálně okolo 6000 jazyků (COMRIE, B„ MATTHEWS, S., POLINSKY, M., 2004, s. 6)1. 

Vzhledem ktomu, že jsou rozděleny do 200 států, můžeme lehce dopočítat, kolik jazyků spadá 

na jednu zemi, i když v praxi to samozřejmě neznamená, že v každé zemi se používá 30 jazyků. 

Toto číslo navyšují např. africké státy, které mají jazyky, jimiž hovoří jen malé skupiny lidí. 

Také Indie, která má 15 oficiálních jazyků, by se do našich počtů nevešla. Naopak Thajsko s 80ti 

jazyky průměr vysoce převyšuje. Některé jazyky jsou co do počtu mluvčích zastoupeny více. V 

podstatě více jak 70% obyvatelstva Země mluví alespoň jedním z jedenácti nejčastěji 

používaných jazyků. Nejrozšířenějším jazykem je čínština, která má miliardu mluvčích 

Na základě těchto jednoduchých matematických výpočtů a především vědeckých 

výzkumů vyplývá, že bilingvismus není výjimkou, nýbrž normou. Zatímco monolingvní mluvčí 

jsou minoritou. Jak zmiňuje Grosjean, bilingvismus je přítomen prakticky v každé zemi světa, 

v každé sociální vrstvě a v každé věkové skupině. Podle něj je v podstatě velmi obtížné najít 

společnost, která je striktně monolingvní. Je to fenomén, který existuje od počátku lidských 

dějin. (GROSJEAN, F., 1982, s.l) 

1 Grosjean uvádí 3000 - 4000 jazyků ve 150 zemích. 
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Podle politického dělení světa a z pohledu počtu oficiálních jazyků v dané zemi lze 

jednotlivé státy rozdělit na monolingvní a bilingvní, resp. plurilingvní. Stejně tak, jako když je 

stát oficiálně monoligvní, neznamená, že v zemi se mluví pouze jedním jazykem, tak ani 

oficiálně vícejazyčné státy nemusí všechny jazyky používat. Jako příklad můžeme uvést 

Švýcarsko, kde v Lousanne obyvatelé většinou nemluví italsky a v mnoha případech dokonce ani 

německy. Výjimkou nejsou ani africké státy, které byly kolonizovány Francií. Francouzština je 

dodnes oficiálním jazykem mnoha z nich, a přesto velký počet domorodých obyvatel tento jazyk 

neovládá. 
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3. Vymezení bilingvismu 
Nalézt přesné a jasné vymezení bilingvismu není snadné. Téma bilingvismu je velice 

široké a jednotliví čeští i světoví autoři se v pohledu na bilingvismus velice liší. Problematice 

bilingvismu se věnuje S. Jelínek v Cizích jazycích, kde konstatuje, že pojem bilingvismu dosud 

není jednotně vymezen ani v naučných slovnících a v odborných publikacích. S vymezením a 

pochopením tématu může mít značné problémy rovněž širší publikum. (JELÍNEK, S., 

2004/2005, s. 154) 

Pokusíme se zde o analýzu některých laických i encyklopedických definic tvrzení o 

bilingvismu a vymezení definice pro potřeby našeho šetření. 

2.1 Bilingvismus z pohledu laika 
Podívejme se na některé laické definice a tvrzení, která jsou zakotvena v širším publiku. 

„ Bilingvní osoba je ta, která mluví druhým jazykem jako rodilý mluvčí. " 

Toto tvrzení je příliš omezující, poněvadž tzv. dokonalého bilingvismu se dosahuje jen 

zřídka, navíc zde nastává otázka, zda jej vůbec lze dosáhnout. Ve tvrzení se užívá jen 

kompetence produkce mluveného projevu („mluvit"), tudíž omezuje mluvčího v dalších 

kompetencím. 

„ Bilingvní osoba je ta, která přenáší výpověď v druhém jazyce. " 

Tato domněnka je naopak velice široká a nedostačující. Do této kategorie by spadaly i 

osoby, které znají zpaměti písničku, i přesto že jí nerozumí. 

„ Bilingvní osoba je ta, která používá jednu ze čtyř kompetencí (porozumění ústnímu projevu, 

produkce ústního projevu, porozumění psanému projevu, produkce psaného projevu = rozumět, 

mluvit, číst, psát). " 

Definovat bilingvismus na základě kompetencí může být na jednu stranu velmi 

omezující, ale na druhou stranu v něm můžeme vidět určitou svobodu. Omezením může být 

právě daná kompetence. V opačném případě, pokud se ale určitá kompetence nespecifikuje, 

můžeme do definice zařadit velké procento mluvčích. 

„ Bilingvní osoba nemá ani v jednom ze dvou jazyků přízvuk. " 
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Přízvuk v druhém jazyce není definičním znakem bilingvismu, není důležité, zda mluvčí 

mluví s přízvukem, ale je třeba hledět na jeho schopnost komunikovat. Grosjean uvádí příklad 

imigrantů, kteří přijíždějí za manuální prací (prací dělníka). Většinou se naučí určité penzum 

jazykových dovedností, které potřebují pro svoji práci, ale velmi často jim zůstává přízvuk. I 

přes tento fakt je považuje za bilingvní. (GROSJEAN, F., 1982, s. 300) 

2.2 Encyklopedický pohled na bilingvismus 
V této části se zaměříme na některé české a světové definice bilingvismu a provedeme 

jejich analýzu. Jak jsme již uvedli, pohledy na tuto problematiku se velice liší. Někteří autoři, 

jako například autoři Encyklopédie Slovenska, jsou ve vymezení striktní, jiní preferují širší 

pojetí výrazu (např. F.Grosjean). 

Všeobecná encyklopedie Diderot uvádí, že bilingvismus je rovnocenné užívání dvou 

jazyků v jaz.praxi jedince nebo společenství. (KOL. AUTORU, 1996) 

Toto vymezení je omezující „rovnocenností". Je velice obtížné, aby bilingvní osoba 

užívala obou jazyků na stejné úrovni. Jak říká Grosjean, dokonalá znalost obou jazyků je 

zafixovaný mýtus, který stále přežívá. Ve skutečnosti se jazyky většinou rozdělí podle různých 

oblastí či situací, což u bilingvního mluvčího může dospět k dominanci jednoho jazyka. Vždy 

existují některá témata, která má mluvčí spojena pouze s jedním jazykem. Velmi často tomu 

bývá u motliteb nebo u básniček a písniček, které se člověk naučil v dětství. Často se stává, že 

dítě nebo dospělý umí slovní zásobu z oblasti vaření v jazyce matky a naopak ví, jak se řekne 

vrtačka pouze v jazyce otce. 

Rovnocennost či dokonalost v bilingvismu vyvrací i to, ve kterém jazyce mluvčí 

absolvoval školní docházku. Jako příklad může sloužit počítání. Bilingvní mluvčí počítá v 

jazyce, ve kterém se naučil, i přesto, že druhý jazyk byl dominantní. V druhém jazyce, i když ho 

ovládá na výborné úrovni, mu počítání nejde a stále se vrací na mysl, jazyk matematiky". 

Dle Encyklopédie Slovenska je „bilingvizmus, tiež multilingvizmus - dvajjazykový alebo 

vícejazykový riečový vývin v predskolskom veku. Spravidla je b. prirodzený dôsledok pôsobenia 

dvoj-, resp.viacjazykového prostredia (rodinnípříslušníci a okolie)". (PAVLÍK, O. a kol.) 

Toto tvrzení se omezuje na předškolní věk dítěte. Je pravda, že dle některých teorií je dítě 

schopno dosáhnout výborné úrovně v druhém jazyce pouze v předškolním věku, ale pokud 

bychom se této definice drželi, eliminovali bychom všechny osoby, které užívají druhý jazyk, ale 
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naučily se ho až po šestém roce života. V takovém případě by zde chyběli ti, kteří se jazyk 

naučili v dospělosti, děti, které s rodiči vycestovaly do zahraničí během jejich školní docházky 

atd. 

Pedagogický slovník vymezuje bilingvismus následovně: „Dvojjazyčnost, schopnost 

jedince mluvit dvěma jazyky. V přesnějším psycholingvistickém vymezení je bilingvismus druh 

komunikační kompetence, umožňující realizovat různé komunikační potřeby pomocí jak prvního, 

tak druhého jazyka. " (PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J., 2003) 

V předchozí kapitole jsme zmiňovali, že pokud se zaměříme pouze na kompetenci 

produkce mluveného projevu, vyřadíme tím možnost užití jiných kompetencí. Ovšem sami autoři 

Pedagogického slovníku specifikují definici z psycholingvistického hlediska. Ve specifikaci 

jsme shledali absenci upřesnění pravidelnosti. Pokud totiž není upřesněna frekvence užívání 

jazyka, mohl by do této kategorie spadat např. i turista, který jednou za rok jede do zahraničí a 

tam komunikuje určitým jazykem. 

2.3 Vymezení definice pro potřeby výzkumného šetření 

Na základě kritiky předešlých definic jsme si uvědomili, které atributy by měla mít 

definice bilingvismu plně zahrnující naše potřeby. Výzkum se zabývá dětmi, které: 

používají dva či více jazyků, 

nežijí v České republice, 

- měnily místo trvalého bydliště, 

- pocházejí z bilingvních rodin, 

- pocházejí z monolingvních rodin, 

- jsou věkově odlišné, 

- mají různou úroveň vzdělání. 

Vzhledem k výše uvedeným faktorům jsme vyloučili následující definiční znaky: dokonalost, 

rovnocennost, věk a přízvuk. 
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Naopak jsme zjistili, co je pro zkoumanou skupinu osob důležité. Pro vymezení 

bilingvismu - dvojjazyčnosti - je třeba uvést dva jazyky. V případě více jazyků mluvíme o 

plurilingvismu. Z časového hlediska je důležitá každodennost či pravidelnost, díky kterým 

můžeme vyřadit náhodné „prázdninové" mluvčí. Největší problém tvoří téma jazykových 

kompetencí, mezi něž patří porozumění ústnímu projevu (rozumět), produkce ústního projevu 

(mluvit), porozumění psanému projevu (číst), produkce psaného projevu (psát). 

U rozboru definic a tvrzení bylo patrno, že na jedné straně použití jazykových 

kompetencí jako definičního znaku může být zavádějící, ale pro vytyčení zmiňovaného pojmu 

jsou stěžejní. Musíme ovšem počítat se všemi čtyřmi kompetencemi. Omezování kompetencí 

není vhodné především z toho důvodu, že daná oblast česko-francouzských dětí je věkově 

rozlišná. Někteří jsou v první etapě porozumění, jiní již i mluví a ti nejstarší čtou a píšou 

například i o rok či dva později než v prvním jazyce. 

V této práci se přikláníme k definici, která nejvíce vyhovuje požadavkům našeho šetření. 

Tato definice, která je ve světě jedna z nejpoužívanějších, je definice Françoise Grosjeana: 

„Bilingvismus je pravidelné užití dvou nebo více jazyků." Bilingvní osobu určuje jako tu, která 

používá dvou nebo více jazyků v každodenním životě. (GROSJEAN, F., 1982, s. i) 

Díky tomuto určení klademe důraz na pravidelnost a „užitím" neeliminujeme žádnou 

z kompetencí a zároveň žádnou nevyzdvihujeme. 



14 

4. Dělení bilingvismu 
Jak bylo patrné v hledání definice bilingvismu, je evidentní, že i dělení a řazení 

bilingvismu do jeho druhů bude nejednotné. Autoři se v mnoha případech liší, vytváří si své 

způsoby členění, které vyplývají z jejich pohledu na problematiku. 

Na základě kontextu, ve kterém si jedinec jazyk osvojil, se bilingvismus dělí na 

přirozený a umělý. Prvně jmenovaný vzniká na základě stálého jazykového kontaktu 

s příslušníky jiného jazykového společenství. (JELÍNEK, S., 2004/2005, s. 154) Bilingvismus 

umělý, někdy též nazývaný školní, se vytváří mimo prostředí osvojovaného jazyka na základě 

vyučování tomuto jazyku ve škole, v různých kurzech a případně na základě samostatného 

studia. (JELÍNEK, S., 2004/2005, s. 154) 

Podle způsobu, jakým bilingvní dva jazyky přijal, se bilingvismus dělí na simultánní a 

sukcesivní. Bilingvismus simultánní, který vzniká při situaci, kdy každý z rodičů je rodilý 

mluvčí jiného jazyka a tím jazykem s dítětem komunikuje. Druhým typem je bilingvismus 

sukcesivní, který vzniká v situaci rodin žijících v cizojazyčném prostředí. „Vtakových rodinách 

děti hovoří se svými rodiči v mateřštině, avšak mimo rodinu komunikují v druhém jazyce. 

(JELÍNEK, S., 2004/2005, s. 154) Jde tedy o případ, kdy se dítě začíná s druhým jazykem 

seznamovat později než s prvním. 

Pokud se zaměříme na to, kdy bilingvismus u jedince vzniká, můžeme ho dělit podle 

věku, kdy si jej osvojuje. J. Štefánik uvádí tyto čtyři skupiny: bilingvismus infantní (u malých 

dětí), dětský (u starších dětí), adolescentní (u dospívajících) a dospělý (u dospělých mluvčích). 

(ŠTEFÁNIK, J„ 2000, s. 18-19) 

Člověk si obvykle vytvoří jazyk silný (příp. dominantní, první, primární) a jazyk slabý 

(druhý, sekundární). Silný je většinou jazyk, který mluvčí používá nejvíce, jazyk prostředí, 

jazyk, ve kterém se mluvčí cítí jistější. Často to bývá jazyk, ve kterém dítě absolvuje školní 

docházku, neznamená to ale, že se musí jednat o jazyk, který byl osvojen jako první. 

(KROPÁČOVÁ, J., 2006, s. 31) 

Pokud se vymezuje bilingvismus ve vztahu ke společnosti, dělí na na bilingvismus 

individuální, kterým se označuje ovládání dvou jazyků u jednotlivců, a bilingvismus kolektivní 

(sociální), který se týká sociálních skupin a celých jazykových společenství. (JELÍNEK, S., 

2004/2005, s. 154) 
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Z dalších typů lze ještě vymezit bilingvismus koordinativní a subordinativní. O 

koordinativní bilingvismus jde tehdy, když jedinec oba jazyky na úrovni mateřštiny (nebo téměř 

na úrovni mateřštiny). U bilingvismus subordinativního je druhý jazyk osvojen méně a jakoby 

podřízen jazyku prvnímu, který je ve vědomí jedince pevně zafixován. 

Z pohledu sociálního a ekonomického postavení rodiny lze bilingvismus rozlišovat na 

elitářský a lidový. Elitářský bilingvismus se vyskytuje u vzdělaných lidí středních tříd většiny 

společností. Nejčastěji jde o příslušníky středních tříd stěhující se za prací. V dnešní době 

otevřených hranic se jedná o obchodníky, překladatele, technické pracovníky, sekretářky, 

vojáky, a učitele. Zatímco lidový bilingvismus je výsledkem podmínek, v nichž žijí etnické 

skupiny v rámci jedné země, jejichž bilingvismus je nedobrovolný a pro přežití nezbytný. 

(HARDING-ESCH, E, RILEY, P., 2008, s. 42) 



16 

5. Metody bilingvní výchovy 
Pokud mluvíme o bilingvní výchově na úrovni rodiny, rodiče mají veškerou volnost při 

rozhodování, jakým způsobem budou k bilingvní výchově svého dítěte přistupovat. Nabízíme 

zde čtyři různé metody, které uvádí F.Grosjean. 

Nejčastěji používanou a též propagovanou metodou je tzv. „one person, one language", 

tedy Jedna osoba, jeden jazyk". Z historického hlediska byla tato metoda nabídnuta 

francouzským lingvistou Grammontem Francouzovi Julesovi Ronjatovi, jehož manželka byla 

Němka, a rozhodli se své dítě vychovávat dvojjazyčně. Tento způsob výchovy měl velký úspěch 

a Ronjat v roce 1913 tuto metodu popisuje. Hagége tento text považuje za základní pro studie o 

bilingvních dětech. (HAGEGE, C., 1996, s. 41) 

Metoda „one person, one language" spočívá vtom, že rodič mluví s dítětem svým 

mateřským jazykem, i přesto že na velmi dobré úrovni ovládá jazyk partnera. Toto rozložení 

jazyků se samozřejmě vztahuje i na zbytek rodiny. Rodiče by měli stanovit, jaký bude společný 

jazyk užívaný v rodině. Ten se poté doporučuje udržet a nezaměňovat s druhým. Dle zkušeností 

je známo, že dítě jednoduše přepíná mezi jazyky podle toho, s jakou osobou mluví, přijde mu to 

přirozené. Také kojenec nebo batole je schopno si s určitou vizáží konotovat jazyk, jeho 

libozvučnost, melodii, rytmus, výslovnost. 

Hagége tuto metodu zastává v případě, kdy jsou oba rodiče dokonale bilingvní. 

Vyvětluje, že dítě je v podstatě v této metodě vyloučeno. To, že každý rodič musí mluvit svým 

mateřským jazykem, neznamená, že dítě je povinno v daném jazyce odpovídat. Tyto situace se 

nejčastěji pojí s prostředím, kde dítě používá jen jeden jazyk. V našem případě jde především o 

školu. Děti ve francouzské škole tráví většinu dne a často se stává, že ačkoliv rodiče striktně 

dodržují metodu „one person - one language" dítě vypráví zážitky českému rodiči ve 

francouzštině. 

Zajímavý případ popisovala paní Lucie, která na své děti mluví výhradně česky. Děti 

mají výbornou slovní zásobu, avšak se svojí jedenáctiletou dcerou pravidelně na začátku 

školního roku řeší situaci, kdy jí někdy i několik měsíců odmítá odpovídat česky. 

Claude Hagége také naznačuje, že dítě netráví s rodiči stejnou míru času a tudíž se mu 

nedostává stejnou měrou obou jazyků. A samozřejmě nejde jen o rodiče, dítě je obklopeno 

sourozenci, kamarády, chůvami... 
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Dalším způsobem bilingvní výchovy je situace, kdy většinou je minoritní jazyk užíván 

pouze doma, zatímco majoritní venku, ve společnosti. Grosjean si vymiňuje pravidlo, že 

všichni členové rodiny musí po celou dobu doma mluvit pouze jedním minoritním jazykem. 

(GROSJEAN, 1982, s. 174) Ve většině případů se bude jednat o monolingvní rodinu žijící 

v zahraničí. Na česko-francouzském modelu by tato strategie těžko fungovala, poněvadž většina 

francouzských partnerů češtinu neovládá, proto také dorozumívacím jazykem rodiny bývá 

francouzština (popř. jiný světový jazyk). 

V případě, že se jedná o již zmiňovanou monolingvní rodinu, je tato metoda 

nejrozšířenější. Některé ze zkoumaných bilingvních dětí pocházely z těchto jednojazyčných 

českých rodin. Většinou se jednalo o rodiny, ve kterých jeden z rodičů byl vyslán do Francie za 

prací. 

V pořadí třetí způsob rodinné výuky dvou jazyků, které Grosjean popisuje, spočívá 

v tom, že zpočátku se dítě učí jeden jazyk a až posléze, ve věku tři až pět let, jazyk druhý. 

Osobně jsem se s touto metodou setkala pouze u českých rodin. Dítě se francouzsky začalo učit 

až s nástupem do mateřské školy. Vím, že děti se dobře adaptovaly a po fázi naslouchání a 

porozumění začaly po několika měsících s učiteli a spolužáky ve francouzštině komunikovat. 

Často ale s druhým jazykem začaly dříve, poněvadž pravidelně či nárazově navštěvovaly jesle. 

Posledním způsobem přijetí dvou jazyků, který Grosjean nabízí, je pravidelná záměna 

dvou jazyků v rodině i mimo ní. Znamená to, že jak rodič, tak i dítě používá určitý jazyk ve 

spojitosti s určitým tématem, situací, osobou či místem. Jak Grosjean uvádí, jsou rodiny, které 

používají jeden jazyk ráno a druhý odpoledne nebo první jazyk přes týden a druhý o víkendu. 

Osobně jsem se ale s tímto stylem v rodinách s dětmi nesetkala, pouze v případě národnostně (a 

tudíž i jazykově) smíšených párů, kde se partneři chtěli navzájem naučit jazyk toho druhého. 

5.1 Úvaha nad ideální metodou 

Jaká metoda z výše uvedených je nej úspěšnější a nej efektivnější? Grosjean říká, že na 

tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Na základě zkušeností zde vytyčíme pozitiva a 

negativa zkoumaných metod.. 

Metodu pravidelné záměny dvou jazyků bych osobně nedoporučovala, z mého pohledu 

není přirozená. S případy, kdy daný jazyk byl vybírán podle situace, jsem se setkala, ale byl to 

dobrovolný výběr dítěte, nikoliv přímý záměr rodiče. 
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Případ, kdy se zpočátku používá v rodině jeden jazyk a posléze druhý, je ideální, jak jsem 

již zmínila, pro ryze české rodiny žijící ve Francii. Nicméně je třeba brát v potaz, že vzdělávacím 

jazykem dítěte bude francouzština, a tudíž je třeba dítěti zprostředkovat možnost kontaktu 

s tímto jazykem. Dítě by mělo mít maximum příležitostí, jak se jazyk naučit. Může tomu být 

kontaktem s francouzskými mluvčími nebo může sledovat média (televizi, DVD, 

audionahrávky) ve francouzštině. V tomto případě bych nedoporučovala, aby český rodič 

interpretoval francouzský text (např. čtením pohádek). Dle mého názoru by se k dítěti měl dostat 

pouze jazyk od rodilého mluvčího. Navíc samo dítě často odmítá, aby rodič mluvil jeho druhým 

jazykem. 

Se situacemi, kdy se minoritního jazyka, tedy češtiny, užívá doma a francouzsky mluví 

rodič a dítě na veřejnosti, se autorka několikrát setkala. Tato potřeba vychází jak od dítěte, tak od 

rodiče. Ve Francii je Česká republika většinou automaticky zařazována do východní Evropy, na 

mapě umísťována hned vedle Ruska a navíc jazykovou přesmyčkou zaměňována s Čečenskem. 

Mnohým jsou tyto předsudky nepříjemné. Tudíž někteří rodiče raději na veřejnosti mluví 

francouzsky, aby se vyhnuli případným otázkám na původ. I samotným dětem často nebývá 

příjemné, když je ostatní kamarádi nebo spolužáci slyší mluvit s rodičem česky. V tomto případě 

bych to přisuzovala „touze nevybočovat". Rodič by měl být v dodržování komunikace ve svém 

rodném jazyce důsledný, ale měl by se řídit přáním dítěte. Ačkoliv je Francie, resp. Paříž 

kosmopolitní město, a s Prahou se v otázce tolerance k menšinám nedá příliš porovnávat, může 

samozřejmě i tam dojít k posměškům, vyřazením z kolektivu či dokonce šikaně, což bezpochyby 

může ovlivnit psychiku dítěte. 

Autorka se setkala se dvěma případy se zmiňovanou tématikou. V prvním případě paní 

Lucie, česká matka, striktně vyžaduje, aby s ní její česko-francouzské děti komunikovaly česky, 

což se daří. Děti mají velice dobrou jazykovou úroveň a nečiní jim žádný problém s matkou na 

veřejnosti v minoritním jazyce komunikovat. Nutno ale podotknout, že obě děti jsou velmi silné 

osobnosti, sportovně založené a v kolektivu oblíbené. 

Naopak paní Eva, která ve Francii již vychovala své syny a do České školy vodila své 

vnučky, jejichž otec byl již vychováván jako francouzské bilingvní dítě, mi vyprávěla, jak právě 

tento otec v dětském věku odmítal s matkou komunikovat na veřejnosti česky. Přestože česky 

mluvil velice dobře, mezi francouzskými mluvčími mu komunikace v češtině nebyla příjemná. 
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Jak jsme již uvedli, metoda „one person, one language" je mezi česko-francouzskými 

rodinami zastoupena nejvíce a zdá se, že také nese nej výraznější výsledky. Má ale samozřejmě 

svá úskalí, která nelze podceňovat. 

V následujících řádcích popisuji situaci, se kterou se česko-francouzské rodiny setkávají 

a která se pojí s výběrem metody k dosažení bilingvismu. 

Ačkoliv ve Francii děti již od batolete navštěvují jesle, české matky většinou zastávají 

český systém, kdy s dítětem zůstanou doma až do tří let. Toto období je tudíž logicky ovlivněno 

matkou, v našem případě tedy zejména českou matkou. Vliv je nejen citový, ale z našeho 

pohledu především lingvistický. Děti do tří let mají českou slovní zásobu oproti té francouzské 

bohatší, což je logické, protože francouzští pracující otci nemohou stejnou měrou přispět 

k jazykovému vývoji svého dítěte. 

Ve vývoji bilingvních dětí ve Francii je přelomový třetí rok života. Je to chvíle, kdy dítě 

nastupuje do MŠ. Francouzský školní systém je rozdílný od českého v tom, že děti tráví ve 

školce od tří let čtyři dny v týdnu od 8:30 do 16:20, s možností dvouhodinové pauzy na oběd 

doma. Francouzská mateřská škola je z našeho pohledu spíše škola než školka. Již tříleté děti se 

učí rozeznávat všechna písmena, mají své sešity, pracují společně u stolů, od čtyř let navíc 

nedodržují pravidelný odpolední odpočinek. Nejenže je to pro takto malé dítě velmi fyzicky 

náročné, ale především dítě nemá ve francouzském systému možnost strávit s rodiči (rodičem) 

dostatečně času jako české dítě. 

V našem případě to znamená, že většinu času dítě tráví ve francouzském prostředí. 

Z pohledu bilingvní výchovy má tento systém svá pozitiva i negativa. 

Pokud dítě pochází z monolingvní (české) rodiny, má možnost se plně ponořit do výuky 

francouzštiny a naučit se jí jako svému druhému jazyku. V tomto případě je ale třeba 

poznamenat, že je pro dítě vhodné, aby vstup do mateřské školy nebyl prvním setkáním s cizím 

jazykem, vhodná by byla pravidelná návštěva jeslí. Již samotný vstup do mateřské školy je pro 

dítě přelomový a v mnoha případech stresující. Jazyková bariéra by jen tento přechod mohla 

zhoršit. 

V případě, že je dítě z bilingvní rodiny, jazyková bariéra obvykle nemůže nastat, a proto 

je vstup do MŠ jednodušší. Dítě mívá větší slovní zásobu v češtině, tudíž se může zdát, že mu 

školní docházka bude jen ku prospěchu. Nicméně v několika dotazovaných rodinách se 

přihodilo, že společně s francouzskou školkou byla čeština úplně potlačena. Dítě odmítá česky 
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mluvit, na české výpovědi a otázky odpovídá ve francouzštině a odmítá do češtiny překládat. 

Neznamená to, že by dítě nemluvilo, protože nerozumí, v době před školní docházkou už 

mluvilo plynule, ale francouzština je pro něj jazykem častěji používaným, má v ní rozšířenější 

slovní zásobu a dokáže se v ní snadněji vyjádřit. 

Autorka by na základě osobních zkušeností pro bilingvní výchovu doporučila metodu 

„one person, one language" s citlivým přístupem k dítěti. Dítě by se mělo především respektovat 

v jeho potřebách a pocitech a nemělo by se příliš nutit do něčeho, co mu není přirozené a 

příjemné. Rodič by měl především myslet na to, že je pro dítě učitelem a dítě je jeho žákem. Měl 

by jít dítěti příkladem, nabídnout mu nej širší jazykovou škálu, ukázat všechny krásy korektního a 

spisovného českého jazyka. V této situaci je to především rodič, který vytváří vztah mezi dítětem 

a jazykem a Českou republikou. Rodič je prostředníkem, zprostředkovatelem a tím již zmíněným 

učitelem. 
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6. Rysy bilingvismu u bilingvního dítěte 
V této části se budeme věnovat následujícím aspektům bilingvního dítěte: vazba jazyka 

s určitou osobou, překlad, výběr jazyka, code-switching a hra s jazykem. 

5.1 Vazba jazyka s určitou osobou 
U bilingvních dětí je velice patrné pouto, které pro ně existuje mezi určitou osobou a 

jazykem. Děti mají ve většině případů každou osobu spjatu s jedním z jazyků, a pokud tato osoba 

na dítě promluví v jiném jazyce, nastává pro dítě netradiční, ba dokonce znepokojivá situace. 

5.2 Překlad 
Zatímco Grosjean popisuje četné příklady, kdy dvojjazyční překládají plynně z jednoho 

jazyka do druhého, na základě zkušeností autorka potvrzuje, že se děti překladům vyhýbají. 

Především proto, že pro ně jsou náročné. Bilingvní dítě přijme jazyk odlišně od dětí či 

dospělých, kteří se ho učí ve škole. Především v těch českých stále zůstává zkušenost, kdy se 

jazyk učí formou překladů namísto imerzního přístupu. Pro bilingvní dítě fungují oba jazyky 

paralelně. Jsou to dva systémy, které se učí zároveň, ale nikoliv stylem: „strom = tree". Grosjean 

zmiňuje, že není zásada, že každý bilingvní mluvčí je dobrý překladatel. U bilingvních dětí tomu 

platí dvojnásob. Jejich slovní zásoba ještě není vyvinutá tak, aby znaly ekvivalenty v obou 

jazycích. 

Nicméně se stává, že dítě má potřebu rodičům překládat, ještě častěji tak tomu bývá u 

prarodičů, kteří druhý jazyk vůbec neovládají. Osobní zkušenost s překladem u bilingvních dětí 

má autorka z České školy v Paříži. V situacích, kdy některé děti nerozuměly ani po bližším 

vysvětlení nějakému výrazu, jejich spolužáci se chopili slova a obsáhlé, téměř doslovné 

vysvětlení podávali ve francouzštině. Bylo evidentní, že se v této situaci cítili dobře, měli 

potřebu ukázat, že se ve francouzštině umí vyjádřit. 

5.3 Výběr jazyka 
Dvojjazyčné dítě si citlivě vybírá, jaký jazyk bude používat s určitou osobou, situací, 

v určitých souvislostech či podle funkce výpovědi. Z těchto zmíněných faktorů je nej důležitější 

osoba, se kterou dítě mluví. Vzniká to v důsledku rozšířené metody „one person, ona language". 

Je ale potřeba, aby dítě již onu osobu znalo a mělo k ní zafixován určitý jazykový vztah. Pokud 

jde o osobu novou, dítě se nejčastěji řídí prostředím, ve kterém se nachází. Pokud je ve Francii, 

mluví zpočátku francouzsky, pokud je na prázdninách v České republice, používá češtinu. 

S tímto tématem souvisí reakce pětiletého Amauryho: 
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Amaury: „ Podívej, mám novou knížku. To je škoda, že ji spolu nemideme číst, ona je totiž 

francouzsky. " 

Přestože chlapec velice dobře věděl, že francouzsky mluvím, slyšel mě při komunikaci 

s jeho francouzským otcem či při řešení situací s Francouzi, měl mě zařazenu v kategorii 

„čeština". V případě, že nenacházel český ekvivalent, zeptal se mě, ale naším komunikačním 

jazykym byla právě zmíněná čeština, ačkoliv pro něj byla jazykem slabším. 

5.4 Code-switching 
Code-switching je přepínání kódů, kdy mluvčí v rámci jedné výpovědi vybere základní 

jazyk a posléze přejde do jazyka druhého v rámci výrazu, věty nebo promluvy. Jako příklad 

uvádím úryvek z knihy Amauryho cesty: 

„ Ráno se probudíme a hned skáčeme jako klokani. Maminka už pracuje donc on est avec 

papa tout seuls. Hanka arrive a já ji vždycky otevírám. Alors papa peut aller au travail. A táta 

vždycky říká: „ Bisous mes crapauds d'amour. " A potom odejde. " 

Jinou variantou je tzv. code-mixing, též mixing language (míchání, zaměňování jazyků), 

kde je zaměňována jen malá část výpovědi (např. slovo). Tato část se přizpůsobuje tvarově i 

zvukově. Nastává především v situaci, kdy si mluvčí nedokáže vzpomenout na určité slovo. 

Příklad uvádím ze stejného zdroje jako předchozí: 

„Já jsem lyžoval, boboval a šel na patinoire. " (fr.kluziště) 

Jak záměna, tak přepínání se může aplikovat pouze tehdy, kdy se mluvčí nachází 

v bilingvním prostředí. 

Přepínání jazyků v rámci jedné výpovědi začíná u bilingvních dětí brzy. Nutno 

podotknout, že se liší od p ř e p í n á n í jazyků u dospělých. Samotných code-switching je variabilní i 

podle věku dítěte. Menší děti spíše užívají tzv. code-mixing, avšak Grosjean uvádí, že postupně 

u dětí code-mixingu ubývá. (GROSJEAN, 1982, s. 206) 

5.5 Hra s jazykem 
Stejně tak, jak si může pohrávat monolingvní dítě s mateřským jazykem, činí tomu tak i 

dítě bilingvní. Má ovšem dvojnásobnou možnost kombinací, záměn a radosti z výsledku. 

Grosjean uvádí, že dítě si hraje s dvěma jazyky zejména se záměrem pobavit a šokovat dospělé. 
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(GROSJEAN, 1982, s. 206) Stává se tedy, že dítě mluví na někoho v jazyce, jemuž dotyčná 

osoba nerozumí nebo že záměrně modifikuje slovo jednoho jazyka podle gramatických pravidel 

toho druhého. Jednu z modifikací uvádím na příkladě sedmiletého Davida, jenž pochází z české 

rodiny žijící dlouhodobě ve Francii. 

David: „ Tu peux me větré? " 

V otázce na matku, zda by mu mohla vyvětrat, ve francouzské výpovědi používá záměrně 

českého slovesa „větrat", jenž je v mluveném projevu modifikováno jako francouzský infinitiv. 

Nutno také podotknout, že se jedná o českou rodinu, která doma mluví výhradně česky, tudíž již 

samotný projev ve francouzštině je určitým typem hry. 
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7. Úskalí bilingvního mluvčího 
Otázkou je, v čem bilingvní mluvčí narážejí na největší úskalí. Grosjean tyto překážky nazývá 

„interferencemi" (v ang. rušení, pletení si, míchání) a definuje je jako neúmyslné ovlivňování 

jednoho jazyka druhým. (GROSJEAN, 1982, s.299) Tato jazyková ovlivňování se vyskytují v 

následujících čtyřech rovinách. 

6.1 Výslovnost 
Je časté, že se u bilingvních mluvčích vyskytuje cizí přízvuk. V tomto případě zejména 

záleží na věku, ve kterém dítě přijalo druhý jazyk. Ve vědeckých studiích se tento věk liší 

podle jednotlivých autorů. Je to proto, že v reálném životě nemůžeme toto téma příliš 

globalizovat, protože každý člověk je jedinečný a jeho kapacity se mohou od druhých 

velice lišit. 

Na základě praxe s česko-francouzskými dětmi se autorka setkala s jedním častým 

fenoménem, a to užití francouzské výslovnosti v českých výpovědích u slov, která jsou 

stejná či podobná v obou jazycích. Tříletý Mathias s pravidelností ve větě: „ Už jede naše 

metro!" vyslovoval ve slově metro francouzské hrdelní „r". Stejným způsobem tak na „r" 

reagovala ve slově „zebra" tříletá Sophie: („ V té ZOO byla zebra. ") 

Mimo francouzského „r" se česko-francouzští mluvčí často vyznačují uzavřenými 

vokály, které především v pražské výslovnosti bývají velmi otevřené. Existují případy, 

kdy je tento mluvčí považován za rodáka z Moravy. 

Zajímavé jsou situace, kdy dítě předškolního věku, které neumí číst, vyslovuje některá 

česká slova podle pravidel francouzské výslovnosti. Jako příklad uvádím Amauryho větu: 

U babí bude netopýr, ale ne doopravdickej, jenom žako. " Slovem „žako" bylo míněno 

, jako", což odpovídá francouzské výslovnosti tohoto českého slova. 

6.2 Slova a idiomatické vazby 
Další oblastí, kde nalezneme problematiku interference, je lexikum. Jedná se o přebírání 

slov z jednoho jazyka a jejich fonologické a morfologické adaptování do druhého jazyka. 

Z praxe uvádíme několik příkladů. 

Tříletý Mathias při obědě požádal svoji českou matku: 

„ Dej mi ještě jednu ,pomdterku " (une pomme de terre - brambora) 

V české větě použil francouzské složené slovo, které unifikoval a modifikoval pomocí 

českého sufíxu. 
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Jeho pětiletý bratr zase při popisu použil následující větu: 

„Byly tam tři bazény: Jeden malej, druhej velkej a ten třetí ,muajenkej'. " (fr.moyen -
střední, prostřední) 

Měli bychom zmínit, že tyto modifikované záměny se netýkají pouze předškolních dětí. 

Osmiletá Marie na otázku, co má k svačině odpověděla: 

„Zambónek a máslo. " (fr. un jambon - šunka) 

Kupodivu opakujícím se modifikovaným ekvivalentem českého výrazu je slovo 

označující klec. Amaury ho pravidelně používal ve větách jako například: 

„ Bába zavřela Jeníčka do káže. " (fr.une cage - klec) 

Stejně tak toto slovo používala tříletá Sophie, aniž by s Amaurym přišla do kontaktu 

,, Můžeme ještě postavit tu káži? " 

Zajímavým případem byl ve věku 2,5 až 3 roky Mathias. V tuto dobu začal používat 

intenzivně oba jazyky. S naprostou pravidelností v českých výpovědích používal 

francouzských předložek a determinantů. Jeho věty v českém jazyce vypadaly 

následovně: 

„ Vlak jezdí à la kolej. " (na koleji) 

„Jdeme hrát avec toi, že jo?" (s tebou) 

Do této kategorie spadá i doslovný překlad idiomatických vazeb. Problém spočívá 

často ve špatném výběru jedné z variant překladu. 

Amaury: „Zavřu dveře na klíč." (myšleno ,zamknu', ve francouzštině výraz fermer la 

porte à clé) 

6.3 Syntax 

V této kategorii jde především o nesprávné užití pořádku slov ve větě jednoho jazyka 

v jazyce druhém. 

Amaury: „ To je trouba, co je rozbitá. " Správně: Trouba je rozbitá (fr. C'est le four qui 

est cassé.). 
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V tomto případě jde o typický příklad problému, který se u česko-francouzských dětí 

vyskytuje. Ve francouzštině je tento typ věty, ve kterém se vyzdvihuje podmět pomocí 

věty vedlejší, velmi častý. 

Spelling" 

S problémem „spellingu" se autorka z pozice učitelky česko-francouzských dětí 

setkávala velmi často. Situace byla umocněna i tím, že vyučovala žáky 1. a 2. třídy. 

Většina dětí ve třídách měla velký problém s českým písemným projevem. Žáci 

absolvovali povinnou školní docházku na francouzských školách, kde byli o jeden ročník 

výše než v České škole. Žáci ve francouzštině již uměli číst i psát, posléze se jim 

relativně snadno učilo číst v češtině. Naučili se hláskové skupiny, které se v obou 

jazycích lišily, zbytek se četl stejně. Mnohem obtížnější překážkou byla písemná 

produkce textu. 

Obtížnou částí jazyka se staly diktáty nebo samostatný písemný projev, ale také 

přepisování textu. V diktátu v 1. třídě, jehož tématem byla zvířata, učitelka při opravě 

našla následující: „gelva, girafa, ousa . . ." (želva, žirafa, husa). Šlo o francouzskou 

transkripci českých slov. V případě „ousa" žákyně eliminovala počáteční ,h', které ve 

francouzské výslovnosti neexistuje. 

Vzhledem k nedostatečné časové dotaci bylo obtížné tento problém řešit, nicméně na 

začátku každé hodiny učitelka aplikovala „pětiminutový diktát", v rámci domácích úkolů 

žáci dostávali vlastní krátký písemný projev a přepis textu. I přes fakt, že zlepšení u 

všech žáků bylo patrné, chyby v menším množství dále přetrvávaly a bylo evidentní, že 

se jedná o dlouhodobé řešení problému. 
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8. Bilingvní vzdělávání 
V této části popíšeme typy výuky vedoucí k bilingvismu ve školských zařízení. Budeme 

mluvit o výchovách a programech pro minoritní jazykové skupiny na školách v zahraničí. Cílová 

skupina dětí bude pocházet z monolingvních rodin žijících v zemi, kde se používá jiný jazyk než 

jazyk dané rodiny. 

a. Vzdělání vedoucí k lingvistické a kulturní asimilaci 

i. Monolingvní vzdělávání 
Jedná se o tu nejjednodušší a nejrozšířenější metodu, která nerozlišuje mezi minoritní a 

majoritní skupinou a dítě je zařazeno do pro něj cizojazyčné třídy již od samého začátku. 

Grosjean tento typ výuky popisuje jako „antitezi" k tomu, co by škola pro dítě měla být: místo, 

kde se dítě bude cítit přijato a v bezpečí, kde se studium zakládá na konstruktivních 

zkušenostech, kde je učitel žákovi oporou a kde je očekáván jeho úspěch. (GROSJEAN, 1982, s. 

208) 

Tato násilná metoda vede k tomu, že dítě v prvotní fázi nerozumí a nemluví jazykem, 

který je ve škole používán. Dítě v tuto chvíli má pocit nejistoty a samoty, poněvadž většina 

ostatních dětí je mu jazykově odcizena. Dítě se cítí vyčleněno z kolektivu a velmi těžko navazuje 

sociální vztahy. 

Do této kategorie spadají české rodiny žijící ve Francii. Již v předchozích kapitolách jsme 

se zmínili, jak je pro tyto děti nesnadné se ve věku tří let, kdy nastupují do mateřské školy, 

začlenit do kolektivu. V tomto případě se dítě většinou cizí jazyk naučí, ale jde o to, jakou 

formou a v jakém psychickém rozpoložení. Je třeba si uvědomit, že již samotný nástup do 

mateřské školy (dále jen MŠ) je přelomový pro jakékoliv dítě, je zařazeno do zatím nepoznaného 

a neznámého prostředí, je odloučeno od matky. Tato situace může být traumatická i pro dítě, 

které jazyku používanému v MŠ rozumí. 

Dítě v prvním stádiu začíná rozumět a v druhém samo již jazykem mluví. Zejména v 

prvním stádiu p ř i j í m á n í jazyka je odkázáno na nonverbální komunikaci. 

Tříletý Jan, jehož oba rodiče i chůva byli Češi, nastoupil na začátku školního roku do 

francouzské MŠ. Do té doby s francouzštinou přišel do styku na hřišti, případně při setkání 

rodičů s francouzskými přáteli. Do školky chodil velice nerad, vždy při loučení s rodiči plakal a 

do kolektivu se nechtěl zapojovat. Přijetí jazyka mu trvalo poměrně dlouho. Jedna z prvních vět, 

kterou ve francouzštině před svými blízkými vyslovil, se odehrála při hře s chůvou, kdy 
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vyžadoval, aby simulovala pláč. On ji posléze chytil do náručí a říkal: „Ne pleure pas, mon petit, 

maman va bientôt arriver." (Neplač, můj malý, maminka už brzy přijde.) Tato situace jasně 

dokazuje, jakým traumatem pro chlapce začlenění do cizojazyčného prostředí bylo. Chlapec by 

se pravděpodobně hůře adaptoval i ve stejném českém prostředí, ale tento cizojazyčný kontext 

jen umocnil jeho pocit samoty. 

Dalším rizikem tohoto programuje, že dítě po přijetí druhého jazyka úplně vyčlení svůj 

mateřský. Tato situace častěji nastane u dítěte z rodiny bilingvní, kde již dítě na počátku jazyk 

ovládalo a naopak ztratilo intenzivní kontakt s jazykem druhého rodiče. 

ii. Přechodné bilingvní programy 
Tento typ programů zajišťuje výuku rovnoměrně v obou jazycích, mateřském i novém. 

Část předmětů je vyučována v jednom jazyce, další část v druhém. Vzhledem k tomu, že čeština 

je pro francouzský kontext velice minoritní jazyk a zájem o její výuku není hromadný, tento 

program pro české potřeby mimo elitních gymnázií v Dijonu a Nîmes, kde čeština je vyučována, 

není zastoupen. 

b. Vzdělání vedoucí k lingvistické a kulturní diverzifikaci 

i. Programy pro udržení jazyka a kultury 
Tyto programy mají za cíl rozšířit a udržet kulturní dědictví u dětí s minoritním jazykem 

a pomoci jim stát se bilingvními v obou jazycích. Vytvářejí lingvistickou a kulturní spojitost 

mezi minoritní a majoritní skupinou. Jde o posílení povědomí minoritního jazyka a kultury u 

majoritní skupiny a posílení identifikace u skupiny minoritní. Grosjean popisuje příklad 

začlenění eskymáckých dětí a dětí z arktické Kanady. Oba školské systémy jsou velmi rozdílné, 

eskymácké děti se musí učit naprosto odlišnému jazyku a kultuře. Často se stává, že se odcizí jak 

eskymácké kultuře, tak nepřijmou ani kulturu arktické Kanady. Eskymáci se ve školách učí číst a 

psát v grónštině i dánštině, učí se historii, geografii, literaturu Grónska i západní Evropy. Proto 

v rámci těchto programuje v Kanadě eskymácká identita posilována a majoritní skupina je velmi 

obohacována novými poznatky. (GROSJEAN, 1982, s. 216) 

V česko-francouzském kontextu není ani tento program realizován z výše zmíněných 

důvodů. 
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ii. Imerzní programy 
V rámci těchto programů je dítě z odlišného jazykového prostředí nejdříve ponořeno do 

druhého (nového) jazyka a až poté se po malých částech vrací jazyk mateřský. Jedná se o 

specifickou formu výuky, která se váže na řadu podmínek. V těchto programech musí dítě 

pocházet z prestižní dominantní skupiny a jeho jazyk musí být respektován. Podmínkou také je, 

že všichni žáci ve třídč musí být ze stejného jazykového prostředí a jejich rodiče musí program 

podporovat. 

Tento typ programů se objevuje především v Kanadě, kde vznikl projekt, který popisuje 

Grosjean. Úspěšný projekt s názvem St.Lambert byl zaměřen na anglicky mluvící děti, jejichž 

rodiče si přáli, aby jejich druhým jazykem byla francouzština. Ve vybrané MŠ situace probíhala 

tak, že děti mezi sebou mluvily svým mateřským jazykem, angličtinou, což pro ně bylo 

přirozené. Naopak učitel s nimi nikdy anglicky nekomunikoval, používal výhradně 

francouzštinu. Zpočátku bylo po dětech požadováno, aby psaly a četly ve francouzštině, ve které 

probíhala i matematika, poté se v angličtině vyučovalo jednu hodinu denně, až postupně došlo 

k tomu, že oba jazyky byly ve výuce vyvážené. (GROSJEAN, 1982, s. 218) 

c. Česká škola bez hranic 
Vzhledem k tomu, že na klasických školách ve Francii český jazyk vyučován není (mimo 

již zmíněných gymnázií), vznikla pro potřeby krajanů struktura České školy bez hranic, kterou 

v následujících řádcích představíme. 

Od roku 2004 se Česká škola bez hranic věnuje systematické práci rozvoje jazyka u dětí 

od 18ti měsíců do 12ti let. Vedoucími jednotlivých ateliérů jsou odborní zkušení pedagogové a 

studenti pedagogických fakult. Česká škola bez hranic se stala stěžejní a jedinou strukturou pro 

práci s dětmi vyrůstajícími v bilingvním či bi-kulturním prostředí ve Francii. Program probíhá 

výhradně v češtině. 

Děti pocházející z českých nebo bilingvních rodin žijících ve francouzském prostředí se 

tak mohou pravidelně scházet, hrát si, učit se a tvořit ve výhradně českém jazykovém prostředí. 

Bilingvismus se tak pro ně stává samozřejmostí. 

Cílem činnosti je rozvíjet jazykové schopnosti dětí, vytvořit v nich povědomí o jejich 

kořenech, kultuře a tradicích, aby jednou mohly dál šířit a předávat bohatství české kultury. 
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Česká škola bez hranic v Paříži má své sídlo v prostorách Zastupitelského úřadu v 18, rue 

Bonaparte v samotném centru Paříže. Na této adrese se nenachází pouze Konzulární úřad, ale též 

České centrum, které Škole poskytuje své prostory k výuce dětí od osmnácti měsíců do tří let a 

od tří do šesti let. Školní soboty se odehrávají v bytě, který byl přebudiván pro potřeby Školy. 

Tyto prostory Škola získala díky panu velvyslanci Fischerovi, který také zadal do dispozice 

plánovaného projektu celkové rekonstrukce Konzulárního úřadu prostory pro regulérní prostory 

školy, které budou splňovat hygienické podmínky MŠMT pro mateřské školy. 

Česká škola bez hranic nesídlí pouze v Paříži, ale sdružuje „školy" či zájmové kroužky 

stejného typu po světě. Patří do ní škola v Londýně, Berlíně, Zurichu a dokonce i v Sydney. Dále 

také spolupracuje se sdružením, které se zabývá podobnou činností v New Yorku. 

Do České školy bez hranic v Paříži je zapsáno přes šedesát dětí, které pravidelně navštěvují 

jednotlivé kurzy. Nicméně potenciál českých dětí v Paříži a jejím okolí je mnohem vyšší, což 

dokazuje počet zapsaných dětí na Mikulášské besídce, která se konala v prostorách Ambasády 

České republiky v roce 2008. Této besídky se zúčastnilo 110 dětí, více se jich do prostor nevešlo. 
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9. Vliv bilingvismu na dítě 
Otázka vlivu bilingvismu na člověka se pravděpodobně v tomto tématu objevuje nejčastěji. 

Vědci zde nezaujímají stejná stanoviska a přou se, zda má bilingvismus negativní vliv na 

jazykový rozvoj, na schopnosti ve vzdělání, na kognitivní vývoj a inteligenci. Někteří 

argumentují, že má naopak příznivé dopady a že dítě není ve škole opožděné, ale má větší 

přizpůsobivost a kreativitu při nových poznatcích. 

Mezi hlavní výhody, které dvojjazyčnost svým mluvčím přináší, patří: 

- Děti vychovávané dvojjazyčně nebo v dvojjazyčném prostředí se snadno naučí oba 

jazyky, zatímco ostatní děti š i j e s námahou osvojují během školní docházky, dvojjazyční 

se snáze učí dalším cizím jazykům, 

- bilingvní děti dosahují určitého stupně v sémantickém vývoji o 2-3 roky dříve než jejich 

monolingvní vrstevníci, (KROPÁČOVÁ, J., 2006, s. 50) 

- bilingvní osoby si dříve uvědomují arbitrární povahu jazyka - vazba mezi slovem a jeho 

významem je u nich slabší než u monolingvních, (GROSJEAN, F., 1982, s. 222) často 

projevují zvýšený zájem o jazykové otázky, vědomě analyzují jazyk, jeho strukturu, 

porovnávají jednotlivé jazyky (KROPÁČOVÁ, J„ 2006, s. 50) 

- bilingvismus je přínosem při inteligenčním a kognitivním růstu, 

- bilingvní mají více strukturovanou, flexibilnější myšlení, jsou kreativnější, 

(KROPÁČOVÁ, J., 2006, s. 50) 

- bilingvní dosahují lepších výsledků v testech divergentního a neverbálního myšlení, 

(GROSJEAN, F., 1982, s. 222) 

- jsou schovívavější k lidem mluvícím jiným jazykem, než jsou tito lidé k nim, 

- prokazují lepší uvědomování si nejrůznějších rozdílností v životě člověka jako sociálního 

tvora, pronikají snáze do více kultur, mají širší možnosti kulturního vyžití (četba 

literatury v originále) - s tím souvisí i otázka, jak úzce jsou propojeny bilingvismus 

s bikulturalismus, 

- bilingvní mají lépe vyvinutou schopnost rekonstruovat zažité situace. (KROPÁČOVÁ, J„ 

2006, s. 50) 
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- bilingvní mají silnější sociální cítění, mají větší schopnost reagovat flexibilněji na 

zpětnou vazbu, mají širší divergentní myšlení. (GROSJEAN, F., 1982, s. 223) 

Mezi hlavní nevýhody dvojjazyčnosti patří: 

- Obtíže spojené s jazykovým vývojem, např. omezená slovní zásoba, nedostatečně 

rozvinuté gramatické struktury, neobvyklý slovosled, chyby v pravopise a morfologii, 

váhání při vyjadřování, koktání , chybná výslovnost. U některých dětí nastává období, 

kdy jeden z jazyků zcela odmítají používat, 

- vzniká riziko interference, míchání jazyků, opožďování se ve vývoji oproti vrstevníkům, 

- nedostatečné jazykové znalosti mohou způsobit problémy při komunikaci a tím celkově 

narušit mezilidské vtahy a ztěžovat pozici jedince ve společnosti, (KROPÁČOVÁ, J„ 

2006, s. 50-51) 

- některé výzkumy ukazují, že bilingvismus může být handicapem pro inteligenci a 

kognitivní rozvoj. Pokud jedinec dosahuje nižšího stupně inteligence, nutnost naučit se -

v ideálním případě dokonale a rovnocenně - dvěma jazykům, na něj může působit jako 

přetížení. Obvykle pak situaci řeší tak, že se naučí jeden jazyk výrazně lépe a v druhém 

jen nutné minimum, případně pouze silnější z jazyků ovládá i v jeho písemné podobě. 

(GROSJEAN, F., 1982, s. 224-225) 

Autorka vedla rozhovor s dětmi navštěvujícími Českou školu bez hranic v Paříži a téma se 

dotýkalo mj. i výhod statusu bilingvního dítěte. Nevýhody i přes četné autorčiny otázky děti 

zamítly. Odpovídalo šest dětí ve věku 7 až 9 let (2. ročník ZŠ) ze smíšených i monolingvních 

rodin. 

„V čem je výhoda, že mluvíte více jazyky?" 

- Můžeme být v obou státech a budeme rozumět oběma jazykům, 

2 Koktavost se často v publikacích pojí s bilingvismem Harding-Esch a Riley uvádí, že The British Stammering 
Association (Britská společnost pro koktavost) jim potvrdila, že navzdory všeobecně rozšířenému názoru dodnes 
nemáme dostatečné důkazy, které by naznačovaly přímou souvislost mezi koktáním a bilingvismem. Ani v zemích 
s vysokým počtem bilingvistů nejsou statistiky koktavosti vyšší než v monolingvních zemích. Mezi oběma jevy je 
však možná nepřímá souvislost. (HARDING-ESCH, E„ RILEY, P., 2008, s. 178-179) 
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- můžeme si hrát s českými i francouzskými kamarády, 

- když je v Paříži někdo, kdo neumí francouzsky, ale jen česky, tak mu můžeme poradit, 

kam má jít, když se ztratí, 

- můžeme jezdit na tábor do Čech a mít tam hodně kamarádů, 

můžeme učit česká slova francouzské kamarády, 

- můžeme si číst české i francouzské knížky, můžeme se dívat na Večerníček i na Babara 

(Babar - kreslený francouzský seriál pro děti) 

- rozumíme paní učitelce v České škole, 

- až budeme velcí, tak si můžeme vybrat, jestli budeme bydlet ve Francii nebo v České 

republice, 

- můžeme naučit naše děti česky i francouzsky, 

- až budeme pracovat, tak budeme mít víc peněz, protože budeme znát víc jazyků 

- můžeme si povídat s maminkou a ostatní nám nerozumějí. 
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10. Výzkumné orientační šetření 
Výzkumné orientační šetření (dále také „výzkum") vychází a navazuje na předchozí 

teoretickou část a je vlastním přínosem autorky práce. Výzkum se zaměřuje na bilingvismus u 

dětí české komunity v Paříži a jejím okolí a jeho záměrem je zmapování této komunity. 

10.1. Cíl výzkumného šetření 
Hlavním cílem výzkumného orientačního šetření je zjistit, jakých prostředků česká 

komunitavyužívá k bilingvní výchově dítěte. Cíl výzkumného šetření byl stanoven s ohledem 

na poznatky během zpracování teoretické části a na jeho základě byly definovány základní 

hypotézy výzkumu týkající se bilingvismu u české komunity. 

Vedlejším cílem výzkumného orientačního šetření je získat a vyhodnotit relevantní 

data o české komunitě navštěvující kurzy České školy bez hranic. 

10.1.1 Metodika 

Před provedením výzkumného šetření byla stanovena podrobná metodika výzkumu. Cílem 

této metodiky je stanovit závazný a jednoznačný postup práce pro praktické provedení výzkumu 

Metodika výzkumu je uvedena v následujících kapitolách. 

i. Metoda výzkumu 
Pro výzkum bude použita metoda dotazníkového šetření. Bude použit dotazník Francois 

Grosjeana, který bude upraven dle předpokládáného složení skupiny. Získané informace budou 

sloužit pro dosažení hlavního a vedlejšího cíle práce (ověření stanovených hypotéz a získání a 

vyhodnocení dat o bilingvismu). 

Dotazník bude vytvořen v podobě formuláře, který budou respondenti (rodiče) vyplňovat 

samostatně nebo osobně s autorkou během výuky jejich bilingvních dětí nebo doma Vzhledem 

k tomu, že identifikace respondenta by mohla ohrozit pravdivost získaných informací b d 

dotazník anonymní. Respondenti budou uvádět svoji národnost, věk, nej vyšší dosažené vzdělání 

délku dlouhodobého pobytu ve frankofonních zemích a jazykovou vybavenost T 
• A 3 SâlTlÛ Q ä t d 

budou uvádět i u svého partnera. Data o jejich dítěti budou následující: pohlaví dítěte věk (popř 

datum narození) a jeho národnost. 
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Doba pro vyplnění dotazníku nebude striktně stanovena, ale předpokládá se, že respondenti 

budou dotazník vyplňovat přibližně 20 minut. Dotazník respondentům předá autorka práce, která 

zároveň zajistí zodpovězení případných dotazů. 

Vzhledem k osobnímu kontaktu autorky dotazníku s respondenty, nebude dotazník obsahovat 

úvodní informující část o účelu dotazníkového šetření a způsobu jeho vyplňování. Tyto 

informace podá autorka osobně. Následující část bude obsahovat jednotlivé otázky, které budou 

sestaveny tak, aby umožnily získat dostatečné množství dat pro dosažení hlavního a vedlejšího 

cíle výzkumného šetření. 

Dotazník bude obsahovat 6 otázek, které budou následující. 

1. Prosím, uveďte jazyky, která Vaše dítě ovládá / každodenně / téměř každodenně používá. 

Uveďte také věk, kdy Vaše dítě začalo daným jazykem mluvit / číst / psát a věk, kdy daný 

jazyk přestalo používat, pokud tomu tak nastalo. 

Na základě těchto odpovědí zjistíme, které jazyky dítě používá a v jakém věku, kterým 

jazykem začalo mluvit. Díky odpovědím získáme Jazykový rodokmen". Není podmínkou, aby 

jazyky byly pouze dva, mohou se doplnit i další. Respondent bude do tabulky doplňovat věk, ve 

kterém dítě začalo v daném jazyce mluvit, číst a psát a poté věk, kdy dané kompetence v daném 

jazyku zanechalo, pokud tomu tak bylo. 

2. Uveďte, prosím, chronologicky místo delšího pobytu Vašeho dítěte a jazyk, který po tuto 

dobu převažoval v různých sociálních kontextech. 

Respondent bude do tabulky doplňovat období, místo (země/město) pobytu a jazyk mluvený 

doma, ve škole a okolí. Druhá otázka bude sloužit k získání informací o tom, v jakém prostředí 

dítě pobývalo, zda žilo v Čechách a tudíž lze předpokládat silnější vazbu na češtinu, popřípadě, 

zda žilo v nějaké třetí zemi. 

3. Uveďte, prosím, s kým a jak Vaše dítě používá jaké jazyky. Zakroužkujte písmeno, které 

odpovídá frekvenci jeho užití. 

Třetí otázka bude opět formou tabulky, kterou bude respondent vyplňovat. Vertikálně budou 

v tabulce figurovat následující položky: „osoba, jazyk, frekvence, Mluví bilingvně s danou 

osobou?, poznámky". 

V rámci položky „osoba" bude předepsáno: matka, otec, sourozenec I, sourozenec II, 

sourozenec III, prarodiče (matka), prarodiče (otec), učitel, kamarád I., kamarád II, kamarád III. 

Další tři pole budou volná a bude k nim připojena následující poznámka: „Můžete doplnit další 
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důležité osoby, se kterými se dítě setkává (členové rodiny, osoby ze zájmových kroužků...)." 

Položka jazyk bude volná a respondent bude moci doplnit jazyk sám. Záměrně předem 

nevyplňujeme daný jazyk, vyhneme se tím případným problémům, kdy dítě bude plurilingvní a 

třetí jazyk nebude předepsán. 

V kolonce „frekvence" budou figurovat následující písmena K, T, M, R (K - každodenně, T -

několikrát za týden, M - několikrát za měsíc, R - několikrát za rok). Respondenti mohou 

zakroužkovat pouze jednu odpověď. 

Ve sloupci „Mluví bilingvně s danou osobou?" zjistíme, zda dítě užívá dvou jazyků s určitou 

osobou. K tomuto poli se bude vztahovat položka „poznámky", ke které bude vytvořena 

následující poznámka: „Pokud s některou osobou dítě mluví více jazyky, uveďte, prosím, 

frekvenci dalšího jazyka do poznámek." 

4. Uveďte, prosím, jak často Vaše dítě používá češtinu / francouzštinu / jiný jazyk v různých 

aktivitách. 

I toto dotazníkové zkoumání bude koncipováno formou tabulky a to následovně: tři sloupce 

budou nést názvy „aktivita, „v češtině", „ve francouzštině". Ve sloupci „aktivita" budou 

vyplněny tyto položky: sledování televize; sledování videokazet / DVD; čtení knih - sám; čtení 

knih - s rodiči; čtení dětských časopisů - sám; čtení dětských časopisů - s rodiči; psaní textů 

(dopisů...); poslouchání kazet, rádia. Jeden řádek zůstane volný pro individuální potřebu 

respondentů sdělit další aktivitu. 

Ve sloupcích „v češtině" a „ve francouzštině" budou předepsána následující písmena K, T, 

M, R (K - každodenně, T - několikrát za týden, M - několikrát za měsíc, R - několikrát za rok). 

Respondenti mohou zakroužkovat pouze jednu odpověď. 

5. Má Vaše dítě cizí přízvuk v češtině nebo ve francouzštině? Použijte stupnici 1 - 7 , 

přičemž 1 znamená „slabý přízvuk" a 7 „ velmi silný přízvuk". 

Respondent bude mít možnost ohodnotit přízvuk svého dítěte v daném jazyce škálou od 

jedné do sedmi. Podle vlastního mínění budou respondenti uvádět jednu číselnou hodnotu u 

každého jazyka. Na základě této otázky zjistíme, jaký jazyk je u dítěte dominantní a ovlivňující. 

Jak často a na jak dlouho Vaše dítě navštěvuje Českou republiku (je pouze v českém 

prostředí)? 
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Na základě této otázky bude vyhodnocena frekvence dětí v českém prostředí a jejich možnost 

časově omezeného imerzního přístupu. Respondent uvede četnost a délku pobytu dítěte v ČR. 

6. Popište, prosím, Vaše zkušenosti a poznatky spojené s životem Vašeho dítěte pod vlivem 

více jazyků. 

V této otevřené otázce bude mít respondent možnost podělit se o zkušenosti s bilingvismem, 

které díky svému dítěti nabyl. Napomůže tím k praktickému uchopení problematiky. 

10.1.2 Ověření metodiky výzkumu 

Před provedením výzkumu u jednotlivých rodičů bude dotazník otestován vybraným 

jedincem. Na základě otestování dotazníku bude zjištěno, zda je dotazník srozumitelný. Pro 

otestování dotazníku bude vybrán jeden z rodičů, jehož partner má odlišný mateřský jazyk, který 

dotazník vyplní a následně zhodnotí srozumitelnost položených otázek a pokynů pro vyplnění 

dotazníku. Pokud nebudou s vyplňováním dotazníku ze strany rodiče problémy, bude provedeno 

šetření u ostatních rodičů. 

10.1.3 Způsob zhodnocení výzkumu 

Data získaná z dotazníkového šetření budou zpracována v tabulce základních dat 

vytvořené v Excelu. V této tabulce budou data automaticky vyhodnocena podle předem 

přednastavených vzorců a zároveň budou automaticky zpracována v grafické podobě. 

Během vyhodnocování výsledků výzkumu bude provedena validace získaných dat na 

základě otázky č. 1 a 3. Bude sledováno, zda respondent odpoví, že dítě užívá nejméně dva 

jazyky a zároveň, zda jsou tyto používány i s osobami v otázce č. 3. 

10.2 Výzkumný vzorek 

Výzkum bude proveden během kurzů pořádaných Českou školou bez hranic v Paříži. 

Jedná se o místo, kde se sdružuje největší počet respondentů této vybrané cílové skupiny. 

Respondenty budou rodiče bilingvních dětí, kteří děti budou do Školy doprovázet. Podmínkou 

pro vyplnění bude vycházet z předem určené definice bilingvismu pro tyto účely a to, aby dítě 

každodenně používalo alespoň dva jazyky. Dotazník bude vyhotoven pouze v českém jazyce a to 
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proto, že doprovodem dětí bývají většinou čeští rodiče. V případě, že by byl rodič Francouz, o 

vyplnění dotazníku bude požádán jeho partner. 

Vzhledem k tomu, že samotný počet dotazovaných respondentů je omezený, nelze 

předpokládat rozsah výzkumného vzorku stejný jako při dotazníkovém šetření na základní škole. 

Předpokládaný rozsah výzkumného vzorku je 20 rodičů. I přestože početně omezený, byl tento 

vzorek vybrán proto, že se jedná o velice specifickou skupinu, která nebyla nikdy zkoumána a je 

z výzkumného hlediska cenná. 

10.3 Hypotézy 
Na základě poznatků z teoretické části postavené na literární rešerši byly stanoveny 

následující hypotézy výzkumného orientačního šetření: 

Hypotéza 1: Jazyk, který je používán mezi sourozenci, je shodný s jazykem školním. 

Pokud se má rozhodovat, který jazyk je pro dítě dominantní, často se přihlíží k tomu, 

jakým jazykem mluví se svým sourozencem. V rámci rodiny je totiž sourozenec ten, který má 

většinou podobnou jazykovou výchovu a i podobné jazykové schopnosti. Na rozdíl od rodičů, 

kde je komunikační jazyk daný, u sourozence má dítě možnost výběru, tudíž si vybírá jazyk 

snazší a lépe zvládnutý. Nastává otázka, zda tímto jazykem je jazyk, ve kterém se dítě učí ve 

škole. Podle denního časového rozvrhu školní jazyk převládá, tudíž lze předpokládat, že bude u 

dítěte dominantní a proto bude také jazykem komunikačním s vlastním sourozencem. 

Hypotéza 2: Většina rodičů bilingvních dětí dosáhla vysokoškolského vzdělání. 

Česká republika si oproti ostatním zemím na východě (kam je ČR ostatně Francouzi 

řazena) vede ekonomicky dobře. Češi mohou po Sametové revoluci vycestovat do Francie 

legálně, ale většinou za účelem turismu, nikoliv prací. Autorčin názor je ten, že pokud už se 

přece jen jedná o práci, jde o práci vysoce kvalifikovanou, nikoliv post dělníka nebo uklízečky. 

V dotazníku nefigurovala položka „zaměstnání", nicméně z údaje „nejvyšší dosažené vzdělání" 

lze vyvodit závěr. 

Hypotéza 3: Většina rodičů bilingvních dětí ovládá alespoň tři jazyky (včetně mateřského). 

Za předpokladu, že by jazykové nadání bylo dědičné, šlo by usoudit, že pokud rodič 

(v lepším případě oba rodiče) jsou bilingvní, popř. plurilingvní, tak i jejich dítě bude mít sklon ke 

snadnému přijetí dalšího jazyka. Avšak toto je konstatování, kterým by se měl spíše zabývat 

genetik. Toto orientační šetření má v rámci výzkumného vzorku výše uvedenou hypotézu 

potvrdit nebo vyvrátit. 
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10.4 Zpracování šetření 

Během výzkumu bylo vyplněno 20 dotazníků. Po provedené validaci nebyl žádný 

dotazník vyřazen. 

10.1.4 Vyhodnocení získaných dat 

První část dotazníku, která byla zpracována, obsahovala osobní informace týkající se 

dítěte a jeho rodičů. 

Ze 20 dětí bylo 10 dívek a 10 chlapců, jejich průměrný věk činí 5,8 roků, přičemž 

nejvyšší je 9 let a nejnižší 2,5 roku. Jejich rozložení z pohledu národnosti je následovně: 25% 

dětí je jedné národnosti, 65 % dětí dvojí národnosti a 10% děti trojí, z toho pouze jedno není 

národnosti české. 

Z dotazovaných matek bylo 75% české národnosti, zbylé byly národnosti slovenské, 

maďarské a holandské. Jejich průměrný věk činí 35,65 roků. Vysokoškolského vzdělání dosáhlo 

90% dotazovaných, zbylých 10% patřilo středoškolačkám. Průměrná délka pobytu ve 

frankofonních zemích u matek čítala 8,05 roků. Co se jazykové vybavenosti týká, matky 

používaly 3,85 jazyků, přičemž češtinu ovládá 85% matek, francouzština je zastoupena 

stoprocentně, angličtina 80%, ruština 45%, španělština a němčina 20%, zbylé jazyky byly 

zastoupeny vždy jednou respondentkou, byly to slovenština, maďarština, polština a holandština. 

Mezi otci bylo 7 Čechů, což činí 35%, 50% otců je francouzské národnosti a jeden otec je 

národnosti brazilské a jeden alžírské. Průměrný věk otců je 37,45 let, což je o 1,8 roku více než u 

matek. Vysokoškolským vzděláním disponuje 85% a středoškolským zbylých 15%. Polovina 

otců žije ve Francii od narození, zbylí v průměru 15,6 let. Mluví v průměru 3,4 jazyky, stejně 

jako u matek 100% mluví francouzsky, naopak česky mluví 11 otců. V porovnání s národností 

mluví česky 4 otcové, kteří nemají českou národnost. Mezi zbylé jazyky patří angličtina 90 %, 

španělština 20%, němčina 15%, italština a kabilština 10% a po 5% portugalština, holandština a 

arabština. 

Pro ověření počátečních hypotéz je třeba sjednotit vzdělání a jazykovou úroveň obou 

rodičů. Vysokoškolského vzdělání dosáhlo 87% rodičů, 13% má vzdělání středoškolské. 
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Graf 1: Nejvyšší dosažené vzdělání u rodičů 

Nejvyšší dosažené vzdělání rodičů 
• vš • sš 

Co se týká jazykové vybavenosti, matky hovoří v průměru 3,85 jazyky, otcové 3,4 
Celkově průměrně hovoří 3,6 jazyky. 

Otázka č.l 

Respondenti v této otázce měli uvádět jazyky, které děti každodenně používají. Tabulka 

byla rozdělena na „Počáteční věk" a „Konečný věk", varianta, že by dítě jazyk přestalo používat, 

u žádného z respondentů nenastala, proto zde „Konečný věk neuvádíme. 

Průměrný věk, ve kterém dítě začalo mluvit česky je 1,7 roku, francouzsky v průměru 

děti začaly mluvit později, a to v 2,14 roku. Z těchto dětí 45 % začalo oběma jazyky mluvit ve 

stejnou dobu, 40% mluvilo dříve česky než francouzsky, naopak pouhých 10% nejdříve 

používalo francouzštinu. Zbylých 5% dotázaných francouzsky nemluví, pouze rozumí, jazyk 

používá každodenně, tudíž je dle předchozího vymezení bilingvismu bilingvní. 

Vzhledem k věku dětí nebylo v položkách „číst" a „psát" u poloviny nic doplněno. U 

zbytku dotazovaných začalo ve francouzštině číst i psát 100% dětí ve věku 6 let. V češtině tomu 

bylo později, 40% začalo v 7, popř. 8 letech, zbylých 60% psalo i četlo v šesti letech. 



41 

Graf č.2 : Jakým ze dvou jazyků (čeština, francouzština) začalo dítě mluvit dříve? 

• ve stejnou dobu • dřívečeština * později čeština «nemluví 

Otázka č.2 

U této otázky uváděli respondenti místo a dobu delšího pobytu dítěte v zahraničí. Jednou 

změnou země pobytu prošlo 20% dětí, 15% dokonce dvěma změnami. Ve většině případů se 

jednalo o měsíce, pouze u 10% změna nastala po 5 letech. Změny nastávaly mezi Českou 

republikou a Francií, ve dvou případech se jednalo o několikaměsíční pobyt v Anglii, v jednom 

případě rodina žila 8 měsíců v Rumunsku. U všech dětí, které změnu prodělaly, byly vždy 

zachovány oba (všechny) jazyky. 

Otázka č.3 

Tato otázka zjišťovala, jakým jazykem a jakou frekvencí dítě mluví s vybranými 

osobami. S matkou mluví pouze česky 65% dětí, 10% komunikuje se svou matkou pouze ve 

francouzštině, 10% slovensky a 10% maďarsky. Holandsky se svojí matkou mluví jedno dítě, 

což činí 5%. Z těchto dětí 15% mluví s matkou dvěma jazyky, češtinou ve spojení francouzštiny 

nebo portugalštiny. 

Šotci 55% dětí mluví francouzsky, 40% česky a 5% portugalsky, z toho pokaždé 

používají jen jeden jazyk. 

Sourozence má 80% dětí, z toho 44% mluví se svým sourozencem francouzsky, 31% 

česky, 12% mluví se svým sourozencem dvěma jazyky, užívá jako komunikačního jazyka 

češtiny i francouzštiny a 13% komunikuje se svým sourozencem ve slovenštině. 
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Graf č. 3: Jazyky, kterými probíhá komunikace mezi sourozenci. 

Možnost procvičení češtiny ze stran prarodičů má 62,5% dětí, z toho 37,5% je ze strany 

matky, 25% komunikuje s prarodiči francouzsky, zbylá procenta se dělí mezi maďarštinu, 

slovenštinu a portugalštinu. V každodenním kontaktu s prarodiči je 17% dětí, několikrát za týden 

28%, několikrát za měsíc čítá 11% a nejčastěji komunikace s prarodiči probíhá pouze několikrát 

za rok (37%), 5,5% není v žádném kontaktu s prarodiči. Je třeba poznamenaní, že nejvyšší cifra, 

tudíž kontakt několikrát za rok je převážně zastoupena českými prarodiči ze strany matky. 

Vzhledem k vybranému prostředí probíhá komunikace s učitelem každodenně ve 

francouzštině, tato položka byla identická u všech dotázaných. 

Otázka č.4 

V této otázce respondenti vyplňovali frekvenci jednotlivých aktivit spojených s češtinou 
nebo francouzštinou. 

Mezi každodenní aktivity v češtině patří na 1.místo čtení knih s rodičem poté následuje 

sledování DVD (3 poznámky, že se jedná o Večerníček), na 3.místě se nachází sledování televize 

a poslech audionahrávek, jedno dítě si čte samo knihy a jedno píše text (dopis) 

Několikrát za týden děti v češtině sledují DVD (l.místo), poslouchají audionahrávky 

(2.místo), čtou si knihu nebo časopis s rodičem (3.místo), sledují televizi (4 místo) čtou 

knihu a píší text (5.místo) a samy si čtou časopis (6.místo). 

Několikrát za měsíc děti nejčastěji sledují DVD a poslouchají audionosiče, další místo 
zaujímá čtení časopisu s rodičem. 
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Ve frekvenci několikrát za rok děti především čtou časopis s rodičem a sledují televizi. 

Velké hodnoty se objevovaly u kategorie „nikdy" u čtení a psaní textů samotným dítětem. 

Toto logicky vyplývá z věku dítěte. Dalším vysokým číslem bylo sledování televize, což je 

způsobeno technickou nedostatečností přijmout české televizní stanice. 

Mezi nej častější aktivity v češtině patří četba knih s rodičem. Knihy čte každodenně 50% 

dotázaných a několik týdně 28%. 

Graf č.4: Frekvence čtení knih s rodičem v češtině 

Čtení knih s rodičem 

• Každodenně 

• Několikrát za týden 

• Několikrá za měsíc 

• Několikrát za rok 

• Nikdy 

Mezi časté české aktivity dětí patří také sledování kazet nebo DVD. Každodenně sleduje 

DVD 22% dětí, několikrát týdně 45% a několikrát za měsíc 33%. 
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Gräfe. 5: Sledování kazet / DVD v češtině 

Sledování kazet /DVD 
0% 0% 

I Každodenně 

i Několikrát za týden 

< Několikráza měsíc 

I Několikrát za rok 

i Nikdy 

V porovnání s francouzštinou, děti mnohem více čtou každodenně knihy v Češtině, (viz 

Graf č. ) Naopak ve francouzštině častěji sledují na televizi, (viz. Graf č ) 

Otázka č. 5 

Na otázku, zda dítě má přízvuk v češtině, odpovědělo pozitivně 70% respondentů 

Průměrná síla přizvukuje na stupni 3 (ze 7). Ve francouzštině podle rodičů má přízvuk pouhých 

15% dětí. Průměrná síla přízvuku byla rodiči označena 1,3. 

Graf č. 6: Má Vaše dítě přízvuk v češtině? 

Má Vaše dítě přízvuk v češtině? 
lano H n e 



45 

Otázka č.6 

V této otevřené otázce měli respondenti popisovat své zkušenosti s bilingvní výchovou. Byla 

zmíněna především témata obtíží a výhod, uvědomění si své situace, role MŠ ve výchově a další. 

Dotazovaní se zabývali problematikou bilingvismu ve vztahu k prostředí. Ve dvou případech 

respondenti popisovali, že jejich děti ve Francii mluví pouze francouzsky a v Čechách pouze 

česky a že toto přepínání jazyků v závisloslosti na prostředí jim nečiní problémy. Jeden 

respondent uvedl, že dítěti trvá přibližně týden, než se plně do češtiny v českém prostředí přepne. 

Tři respondenti uvedli, že děti vyžadují, aby rodiče dodržovali předem „domluvený" jazyk a 

nemluvili jazykem druhého rodiče nebo země, ve které žijí. 

Mezi hlavní výhody, které bilingvismus jejich dítěti přináší, rodiče řadí lehkost a zájem učit 

se další jazyky a snadnější pochopení gramatických pravidel, která si v rámci svých jazyků 

analyzují. 

Na druhou stranu rodiče vidí také limity svého dítěte v závislosti na bilingvismu. Děti 

v češtině mívají problémy, především se slovní zásobou, používájí francouzskou gramatiku. 

Matka sedmileté dívky uvedla, že některé odborné výrazy zná pouze v jednom jazyce. 

Mezi negativa, která bilingvismus dítěti může přinést, rodiče řadí vyčlenění z kolektivu a 

posměch. Jeden chlapec musel čelit posměškům kamarádů, že mluví i jiným jazykem. Dnes už 

se umí bránit a vysvětlovat kamarádům, že dva jazyky jsou pozitivum, že si přečte dvakrát více 

knih a uvidí dvakrát více filmů. 

Rodiče, kteří mají více dětí, se zamýšlí nad rozdílnými schopnostmi a dovednostmi 

sourozenců v jazycích. Dva respondenti uvedli, že mladší sourozenec mluví česky lépe než 

starší, rodiče úroveň jazyka hodnotí především podle slovní zásoby, přízvuku a code-mixing. 

V případě české rodiny matka popisuje, že starší syn měl větší problém s francouzštinou než 

mladší dcera. Hodně mu v tom napomohl vstup do MŠ. S tímto koresponduje i výpověď matky 

pětiletého chlapce, který pochází také z české rodiny a do nástupu do MŠ jinak než česky 

nemluvil. Po 1 až 2 měsících začal rozumět pokynům učitelky, ale sám se odvážil mluvit 

francouzsky až ke konci školního roku, avšak bez jakéhokoliv přízvuku. 

Rodiče také popisují pro ně nevysvětlitelné paradoxy, se kterými se u svých bilingvních dětí 

setkávají. V jednom případě osmileté dívky, matka popisuje, že ačkoliv každý den telefonuje 

s českými prarodiči, mluví i rozumí česky bez problému, s českou matkou mluvit česky odmítá. 
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U osmiletého chlapce zase jeho matka popisuje, že ačkoliv mluví česky výborně, občas mluvit 

odmítá, což je v jeho případě forma vzdoru. 

Vnějšími faktory, které na bilingvismus mají vliv, se zabývá jedna z respondentek, klade 

důraz na vztahy v rodině, matka s otcem, popř.rodiče s prarodiči. Poukazuje na to, že udržet si 

český jazyk ve francouzském nebo jiném cizojazyčném prostředí je náročné. 

K sebepojetí ve vztahu , j á a bilingvismus" jedna z matek uvedla, že si myslí, že se její syn 

svojí dvojjazyčností nezabývá, svoji situaci považuje za standartní. 

10.5 Vyhodnocení hypotéz 
Hypotéza č. 1 byla vyvrácena. 

Hypotéza „Jazyk, který je používán mezi sourozenci, je shodný s jazykem školním. " byla 

vyvrácena na základě zjištění, kdy pro 100% dětí je školním jazykem francouzština, zatímco 

francouzsky se svými sourozenci mluví pouze 44% dětí. Přestože je tato hodnota nejvyšší ze 

všech získaných, nemůže hypotézu potvrdit. Dalším nejvíce používaným jazykem je s 33% 

čeština. Výběr jazyka mezi sourozenci byl také ovlivněn jazykem matky, ve výsledcích 

figurovala také slovenština a maďarština. 

Hypotéza č. 2 byla potvrzena. 

Hypotéza „Většina rodičů bilingvních dětí dosáhla vysokoškolského vzdělání." byla 

potvrzena. Bylo zjištěno, že vysokoškolského vzdělání dosáhlo 87% rodičů, 13% má vzdělání 

středoškolské. Majitelem vysokoškolského diplomu bylo 90% matek a 85% otců. Tímto můžeme 

konstatovat, že česká či česko-francouzská komunita ve Francii je vzdělaná a podle dělení 

Harding-Eschové a Rileyho její bilingvismus můžeme řadit jako elitářský. 

Hypotéza č. 3 byla potvrzena. 

Hypotéza „Většina rodičů bilingvních dětí ovládá alespoň tři jazyky (včetně 

mateřského). " byla potvrzena. Matky bilingvních dětí tohoto šetření hovoří v průměru 3,85 

jazyky a otcové 3,4. Celkově průměrně hovoří 3,6 jazyky. Tato hodnota převyšuje námi 

stanovený limit „tři jazyky", tudíž se hypotéza potvrzuje. Někteří z rodičů tento limit převyšují i 

dvojnásobně. Mezi uvedené jazyky, kterými rodiče disponují, patří francouzština, angličtina, 

ruština, španělština, němčina, slovenština, maďarština, polština, holandština, italština a 

kabilština, portugalština a arabština. 
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10.6. Shrnutí a závěr orientačního výzkumného šetření 

Na základě výzkumného šetření jsme došli k následujícím závěrům. Výzkumný vzorek 

rodin je složen jak monolongvních, tak bilingvních partnerství. Zatímco všechny matky i otcové 

mluví francouzsky, česky hovoří 85% matek a 55% otců. Rodiče jsou z valné většiny 

vysokoškolsky vzděláni a mají vysokou jazykovou vybavenost. Zatímco všechny matky Francii 

přijaly za svůj nový domov, stejně tak učinila právě polovina otců. 

Dozvídáme se, že většina dětí začala česky mluvit dříve nebo ve stejnou dobu jako 

francouzsky. Tato vysoká hodnota je ovlivněna vysokým procentem česky mluvících matek, 

které většinou v prvních třech letech života tráví s dítětem mnohem více času než otec. 

Dále zjišťujeme, že většina dětí žije pouze ve Francii a nikdy místo bydliště nezměnila, 

přesto 35% dětí alespoň jednou v životě žilo dlouhodoběji v cizí zemi. Avšak v tomto kontextu 

je za cizí zemi považována země jednoho z mateřských jazyků zmiňovaných dětí, Česká 

republika. 

Češtinu se většinou děti učí buď od matky, nebo otce. Mezi další možnosti přijetí českého 

jazyka se řadí čeští prarodiče, i když v některých případech je frekvence komunikace nízká. Děti 

se česky učí také díky českým učitelům a pravidelným kontaktem s českou komunitou v 

rámci České školy bez hranic. Celých 15% dětí s matkou komunikuje jak česky, tak francouzsky. 

Šotci děti komunikují výhradně v jednom jazyce. Vzhledem k nízkému počtu dětí mluvících 

s rodiči bilingvně lze usoudit, že děti samy vyžadují dodržování principu „one person, one 

language". Avšak i v tomto případě výjimka potvrzuje pravidlo. 

Potěšující informací bylo zjištění, že nej častější aktivitou, kde dominuje český jazyk, je 

četba knih rodičem. Poté následuje sledování DVD, ale jeho četnost není zdaleka tak vysoká. Při 

čtení knihy je dítě v přímém kontaktu s rodičem a tudíž si k jazyku získává osobnější vztah než 

sledováním DVD nebo televize. 

Vysoká hodnota se objevila při zjišťování přízvuku v češtině, 70% má dle rodičů 

v češtině přízvuk. Pro přijetí správné výslovnosti v jazyce dítě potřebuje maximum podnětů a 

možností kontaktu s daným jazykovým prostředím. V rámci této komunity je častý a pravidelný 

kontakt obtížný. Snaží se ho vytvořit Česká škola bez hranic, nicméně frekvence docházky 

jedenkrát týdně, kterou Česká škola nabízí, není dostačující a je na rodičích, jakými dalšími 

prostředky kontakt dítěti s češtinou zprostředkují. 
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V rámci výpovědí rodičů bylo k diskuzi předloženo mnoho témat. Celkově z daných 

odpovědí vyzařoval pozitivní náboj, rodiče byli spokojeni s bilingvismem u svých dětí, viděli 

v něm kladné dopady, i přes některé negativní poznatky některých z nich. 
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11 Závěr 

Bilingvismus je světově natolik rozšířený, že je nazýván normou. Pro většinu lidí naší 

planety je naprosto přirozené mluvit dvěma nebo více jazyky. Proč nás tedy tato informace 

překvapuje i dvacet let po pádu železné opony? Proč s údivem a mnohdy se závistí hledíme na 

malé dítě, které mluví plynně dvěma jazyky? Snad proto, že žijeme v silně monolingvní 

společnosti. Avšak povědomost o bilingvismu jako normě se jistě bude se vzrůstající migrací 

obyvatel v rámci Evropy či světa postupně zabydlovat v celkovém povědomí. 

Bilingvismus v širším kontextu neznamená pouze dva jazyky, ale i dvě kultury, dvě cesty. 

V rozhovoru, jehož část je zaznamenána v kapitole 9, děti popisovaly, jaké možnosti s bilingvní 

výchovou mají. Samy si byly vědomy, že dva jazyky jim nabízejí širší výběr. 

Cíl této bakalářské práce, který byl vytyčen v úvodu, byl splněn. Na základě empirického 

výzkumu byla zmapována daná česká komunita v Paříži, hypotézy byly vyřešeny a bohatství i 

limity bilingvních dětí byli demonstrovány průběžně v teoretické i empirické části. Přínos této 

práce spočívá ve zpracování dat týkajících se Čechů a jejich dětí žijících v Paříži a jejím okolí. 

Jedním z výstupů této práce byla stanovena bilingvní česko-francouzská kniha. Tuto knihu 

jsem zpracovala společně s pětiletým česko-francouzským chlapcem. V době, kdy jsem tohoto 

chlapce poznala, česky nemluvil, ačkoliv měl čtyři roky. Pouze rozuměl. Společně jsme 

postupně překonávali bariéry, které mu tento jazyk nastavoval. Vzhledem k tomu, že chlapec 

velice rád čte, chtěla jsem jeho úsilí v jazykovém vývoji podpořit a nabídla mu společné 

vytvoření knihy. Naším cílem bylo, aby knize rozuměla česká maminka i francouzský tatínek. 

Po dobu šesti měsíců jsem zaznamenávala jeho výpovědi, které jsem neměnila, je tedy 

z a c h o v á n jeho styl jazyka, což považuji za cenné a přínosné. Z pedagogického hlediska práci na 

knize považuji za velmi obohacující jak pro chlapce, který měl vytyčen cíl, ke kterému směřoval 

a tím obohacoval svoji slovní zásobu, rozvíjel kreativitu a zároveň se podílel na společném 

programu, který byl součástí tvorby knihy, tak i pro mě. Práce sním pro mě byla velmi 

obohacující, dovolil mi nahlédnout do svého česko-francouzského světa. 

Naše snažení vyvrcholilo 10. června 2009 křtem knihy Amauryho cesty v Českém centru 

v Paříži v rámci Závěrečné slavnosti České školy bez hranic. Kmotrem byl pan ředitel Českého 

centra Martin Bonhard, který byl také vychováván jako bilingvní dítě. 
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Díky tomu chlapci jsem pochopila, že pro bilingvní osobu mluvit dvěma jazyky je stejně 

přirozené jako pro monolingvní mluvit pouze jedním. A také, že svět bilingvního dítěte je 

bohatší a hravější. Je fascinující pozorovat nadšené malé dítě, které touží objevovat druhý jazyk. 

Co ale udivuje nejvíce, je lehkost, se kterou se jazyk učí. 

Poněvadž je pro mě bilingvismus a vše s ním spjato velmi atraktivním tématem, které navíc 

v české odborné literatuře není dostatečně zpracováno, chtěla bych se mu věnovat i nadále, a to 

z pedagogického, ale i lingvistického hlediska. Mezi mé nejbližší plány patří zpracování dat 

z knihy Amauryho cesty z hlediska lingvistického. Zaměřím se na morfologickou, syntaktickou, 

lexikální i stylistickou stránku. 

Mým cílem je specifikovat užší téma týkající se bilingvismu, které bych zpracovala 

v diplomové práci. 
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Příloha 1 - Dotazník výzkumného šetření 

DOTAZNÍK č-

Pohlaví dítěte: chlapec dívka 

Datum narození (věk dítěte) 

Národnost dítěte 

MATKA: národnost 

věk 

nejvyšší dosažené vzdělání 

délka dlouhodobého pobytu ve Francii 

jazyková vybavenost 

OTEC: národnost 

věk 

nejvyšší dosažené vzdělání 

délka dlouhodobého pobytu ve Francii 

jazyková vybavenost 

1. Prosím, uveďte jazyky, které Vaše dítě ov ládá /každodenně / téměř každodenně užívá Uvp rtW l - -, 

tlí n ^ t a . r ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ * ^ ^ ^ P ř e s t a l° ^ud ' tomu 

Jazyk Počáteční věk Konečný věk 
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2. Uveďte, prosím, chronologicky místo delšího pobytu Vašeho dítěte a jazyk kterv 
v různých sociálních kontextech. J y ' r y po tuto dobu převažoval 

Věk Místo 

(země/město) 

Doma Škola /školka Okolí (kamarádi, 

hřiště...) 

3. Odkdy Vaše dítě užívá ěeštiny a druhého (popřípadě třetího) jazyka každodenně? 

Uveďte, prosím, s kým a jak Vaše dítě používá jaké jazyky. Zakroužkujte písmeno, které odpovídá frekvenci jeho 

K - každodenně 

T - několikrát za týden 

M - několikrát za měsíc 

R - několikrát za rok 

Pokud s některou osobou dítě mluví více jazyky, prosím, uveďte frekvenci dalšího jazyka do poznámek 
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Učitel K T M R Ano - Ne 

Kamarád 1. K T M R Ano - Ne 

Kamarád II. K T M R Ano - Ne 

Kamarád III. K T M R Ano - Ne 

K T M R Ano - Ne 

K T M R Ano - Ne 

K T M R Ano - Ne 

Můžete doplnit další důležité osoby, se kterými se dítě setkává (členové rodiny, osoby ze zájmových kroužků....) 

4. Uveďte, prosím, jak často Vaše dítě používá češtinu / francouzštinu / jiný jazyk v různých aktivitách. 

K - každodenně 

T -někol ik rát za týden 

M - několikrát za měsíc 

R — několikrát za rok 

N - nikdy 

Aktivita V češtině Ve francouzštině 

Sledováni televize K T M R N 

vidoekazet / DVD K T M R N K T M R N 

Čtení knih - sám K T M R N 
K T M R N 

rodiči K T M R N K T M R N 

Čtení dětských časopisů - sám K T M R N K T M R |\j 

rodiči K T M R N 
K T M R N 

Psaní textů (dopisů...) K T M R N 
K T M~Ř~~N 

Poslouchání kazet, rádia K T M R N 
K T M R iši 

K T M R N K T 1 V P F ~ N " 

5. Má Vaše < 
přízvuk a 

e dítě cizí přízvuk v češtině nebo ve francouzštině? Použijte stupnici 1 - 7 „ř i íW,* , 
7 velmi silný přízvuk). ' "-en>z i znamená slabý 
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Přizvu k Síla 

čeština Ano - Ne 1 2 3 4 5 6 7 

francouzština Ano - Ne 1 2 3 4 5 6 7 

Jak často a na jak dlouho Vaše dítě navštěvuje Českou republiku (je pouze v českém prostředí)? 

6. Popište, prosím, všechny zkušenosti a poznatky spojené s životem dítěte pod vlivem více jazyků. 
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Příloha 2 - Grafické zpracování výsledků výzkumu 
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Četba knih rodičem 
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Příloha 3 - Fotodokumentace ze křtu knihy Amauryho cesty 
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Příloha 4 - Výpovědi bilingvních dětí 

1. Příklady jazykových interferencí 

1.1 Výslovnost 

1.2 Slova a idiomatické vazby 

1.2.1 Slova 

Amaury (5 let): „ Opice tomu klukovi vzala kasketu. " (fr.une casquette - čepice) 

Amaury: „ My jsme dělali Marché de chaussures. Pojď si k nám koupit boty. " (fr. un 

Marché de chaussures - Obchod/trh s botami) 

Amaury: „ To je jedna ,plaka ' na koupelnu. " (fr. une plaque - dlaždička) 

Amaury: „ My máme velký mraveniště, tak jsou ty brouci. Fourmis. " (fr.une fourmis 

- mravenec) 

Já: „ V mraveništi jsou mravenci. " 

Amaury: „Jo, mravenci ou fourmis. " (fr. ou - nebo) 

Amaury: „Když jsme byli na tý ,vakanď, tak jsme plavali." (fr. les vacances -

prázdniny) 

Amaury: „ Byly tam dva faktory. " Správně: Pošťáci (fr. un facteur - pošták) 

1.2.2 Idiomatické vazby 

Amaury: „Já jsem se to snažil rozmotat, ale ono to nejelo. " Správně: nešlo( fr. aller -

jít i jet) 

Amaury při otevírání lahve: „ To je moc tvrdý. " Správně: těžký (fr. dur - těžký i 

tvrdý) 

Amaury:, Jako métier on pracoval u hasičů. " Správně: povoláním byl hasič. (fr. 

Comme métier il travaillait chez pompiers.) 

Emma (81et): „Dělali jsme kuchyň. " Správně: Vařili jsme. (fr. On a fait de la cuisine.) 


