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Úvod  

Diplomová práce se ze specifického pohledu věnuje 

problematice česko-slovenského pasivního bilingvismu u českých 

dětí a vývoji jeho úrovně po rozpadu Československa. Tato 

problematika byla předmětem  řady výzkumů a teoretických 

prací. O tématu pojednává první část diplomové práce. Údaje a 

obraz, který poskytují, představují vstup k hlavní části práce 

zaměřené na jeden konkrétní projekt týkající se rozvoje 

pasivního bilingvismu českých dětí – Slovenština do škol, 

jehož výsledky dosud nebyly zkoumány žádným jiným autorem.  

V souvislosti s dřívějšími výzkumy i svým vlastním 

šetřením se ve své práci věnuji obecně problematice česko-

slovenského pasivního bilingvismu s přispěním  vlastními 

výsledky a pohledy. K tomuto tématu, souvisejícímu se studiem 

slovakistiky, mě přivedl obecný zájem o studium jazyků a 

reálií jiných národů a speciálně zájem o vývoj česko-

slovenských jazykových vztahů v období existence samostatných 

států po roce 1993, respektive otázka, jak se vyvíjí schopnost 

českých dětí rozumět slovenštině a jak se k této problematice 

staví česká společnost.  

Mé osobní zkušenosti s přijímáním slovenštiny mohou být 

také určitým svědectvím o přijímání slovenštiny a slovenských 

reálií v České republice – narodila jsem se roku 1984, ve 

společné Československé republice jsem tedy strávila pouhých 

osm let svého života podobně jako respondenti z některých 

skupin, s nimiž pracovali autoři výzkumů, jež ve své práci 

zohledňuji. Než jsem se rozhodla studovat slovakistiku, neměla 

jsem na Slovensko žádné vazby. Vybavuje se mi několik 

vzpomínek na rané dětství, kdy jsem ráda poslouchala 

slovenskou populární hudbu a sledovala slovenské pořady 

v televizi – vzpomínám si  však, že mi porozumění slovenským 

dialogům v televizních pořadech jako dítěti činilo potíže. Na 
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základní škole a gymnáziu, které jsem navštěvovala, nebyla 

slovenštině věnována  výraznější pozornost v hodinách českého 

jazyka a literatury, a ani v jiných předmětech jsme 

nepracovali například se slovenskými texty nebo 

audiovizuálními pomůckami.  

Ke slovenské literatuře jsem se dostala až na vysoké škole 

při studiu hungaristiky. Tehdy jsem při četbě obsáhlého 

staršího slovenského textu zjistila, že mi dělá problémy 

porozumět některým výrazům a musím se na text soustředit 

mnohem více, než bych musela při četbě textu v mateřštině. 

Tato skutečnost a také souvislosti mezi slovenskými a 

maďarskými dějinami a kulturou mě nakonec přivedla k tomu, že 

jsem si ke studiu maďarštiny přibrala slovakistiku jako druhý 

obor.  

Při hodnocení současnosti a budoucnosti úrovně porozumění 

českých dětí slovenštině mě neovlivňuje „nostalgie“ po dobách 

federace, ani příbuzenské vztahy. Nemám slovenské příbuzné a 

kamarády z této země jsem si našla až v průběhu 

vysokoškolských studií, tedy v době, kdy jsem se na 

slovakistiku již specializovala. Můj výzkum byl veden se 

zájmem o legitimitu v současnosti témeř obecně přijímaného 

tvrzení, že „české děti přestávají rozumět slovenštině“ a o 

vývojové jevy, které s touto představou souvisejí. 

Co se týče druhé části práce, pojednání o projektu 

Slovenština do škol z r. 2007, který je možné vnímat jako nový 

projev zájmu české společnosti o rozvíjení pasivního 

bilingvismu českých dětí, nejedná se o výzkum úspěšnosti 

pracovních listů obeznamujících české děti se slovenským 

jazykem a reáliemi, ale o výsledek šetření mezi učiteli 

základních škol. Díky možnosti e-mailové komunikace jsem mohla 

oslovit velké množství základních škol s dotazy týkající se 

tohoto projektu. Při prvním výzkumu této problematiky, který 

jsme provedly v roce 2009 s Beatou Marcsovou v rámci své 
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postupové práce, se ukázalo, že projekt není většině pedagogů 

zákledních škol, kteří reagovali na e-mail s výzkumnými 

otázkami, základních škol vůbec znám. Proto jsem se rozhodla 

oslovit mnohonásobně vyšší množství škol, výsledek prvního 

výzkumu ověřit a zjistit, jaký měla tato iniciativa dopad a 

zda je v českých školách o podobné projekty zájem. 

Diplomová práca si klade za cíl přinést určitý pohled na 

celou problematiku projektu Slovenština do škol, jehož vznik 

dokazuje změnu pohledu České republiky a zejména Ministerstva 

školství na česko-slovenský pasivní bilingvismus u nejmladší 

české generace. Vynaložením určitého úsilí a finančních 

prostředků na tvorbu tohoto projektu prokázala Česká republika 

zájem o další rozvíjení tohoto bilingvismu. Otázkou však je, 

zda tato investice měla smysl. K vzniku mé práce kromě již 

uvedených skutečností vedlo i přesvědčení, že toto úsilí smysl 

mělo, protože výstupem projektu je podle mého názoru kvalitní 

metodická pomůcka, v níž zájemci z řad pedagogů mohou najít 

oporu ve své snaze seznámit žáky s jazykem a reáliemi země 

našich sousedů. Navíc každý takový počin přináší prostor 

k diskuzi, a tím se nabízí i možnost zjistit názory na podobné 

projekty a obecněji vůbec na otázku potřeby a možností 

rozvíjení česko-slovenského bilingvismu na českých školách 

v současné době.  
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1. Bilingvismus a jeho česko-slovenská 

specifika 

 

Hovoříme-li o Češích a Slovácích, o jejich vzájemných 

vztazích v historii, současnosti a budoucnosti, často užíváme 

pojmy jako společný stát, sounáležitost, porozumění, blízkost, 

ale i rozchod, vzdalování, nepřibližování či ztráta 

porozumění. Se vztahem Čechů a Slováků na úrovni jazykové se 

zase setkáváme s pojmy bilingvismus, semikomunikace, 

dvojjazykovost. Cílem této kapitoly je věnovat se právě 

lingvistickým pojmům týkajících se česko-slovenského prostředí 

a jejich specifikým významům v něm. 

 

1.1. Bilingvismus – teoretické otázky 

 Pojem bilingvismus není v běžném chápání ani v odborné 

literatuře věnované tomuto tématu jednoznačně definován, často 

dochází k různému chápání termínu i mezi jazykovědci 

(Štefánik, 2005). V terminologickém slovníku bilingvismu 

v Antologii bilingvismu (Štefánik – Palcútová – Lanstyák, 

2004)autoři uvádějí:  

„bilingvizmus – (,bilingualism´) dvojjazyčnosť, 

(,bilinguality´) bilingválnosť, existuje množstvo definícií, 

napr.: 1. schopnosť alternatívneho používania dvoch jazykov 

(alebo dvoch variet toho stého jazyka, napr. dvoch dialektov) 

v závislosti od situácie a prostredia, v ktorom sa komunikácia 

uskutočňuje; 2. ovládanie dvoch a vícerých jazykov na úrovni 

rodených hovoriacich; 3. -> spoločenský bilingvizmus; <-> 

monolingvizmus; <-> multilingvizmus“. 

Bilingvismus tedy lze chápat jako schopnost užívat dva 

jazyky. Skutečnost, že různí bilingvisté touto schopností 

disponují na různé urovni, si žádá další upřesnění významu 

tohoto pojmu. Někteří lingvisté považují za bilingvního 
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jedince jen toho, který dokáže užívat oba jazyky na stejné 

úrovni jako rodilý mluvčí. Požadavek na dokonalou úroveň 

užívání obou jazyků najdeme u L. Bloomfielda či C. Thieryho, 

který za „pravého“ bilingvistu považuje jen takového, jehož 

berou jako rodilého mluvčího příslušníci dvou jazykových 

komunit (Štefánik, 2005, s. 95). Jedinec, který ovládá oba jazyky 

nedokonale, je pak někdy (převážně ve skandinávské jazykovědě) 

označován jako semilingvista, tento pojem však není obecně 

přijímán (Štefánik, 2005, s. 95).1 

J. Štefánik (tamtéž) hovoří o nebezpečí černobílého 

nazírání na bilingvismus vyplývajícím z tendence posuzovat 

dovednosti bilingvisty z hlediska jazykové kompetence 

monolingvistů. Z takového hlediska se bilingvismus může jevit 

často jako nedokonalý a jako takový by podle některých 

jazykovědců ani nemohl být považován za bilingvismus. Stejně 

tak by ovšem podle Štefánika mohl být v důsledku rozdílných 

jazykových schopností monolingvistů  zaveden pojem „ideální 

monolingvní jedinec“, přičemž ne každý monolingvní člověk by 

tohoto ideálu dosahoval. Vzhledem k nízké pravděpodobnosti 

výskytu těchto ideálních individuí je proto vhodné nazírat jak 

na bilingvismus, tak na monolingvismus jako na vlastnost 

mající u různých lidí různou intenzitu. 

V souvislosti s existencí rozdílných stupňů bilingvismu se 

dostáváme k možnosti výskytu určitých specifických případů a 

tím i k pojmům, jež se užívají v rámci popisu jazykové situace 

Čechů a Slováků ve vzájemném vztahu. V tomto kontextu je 

důležitý zejména termín pasivní bilingvismus označující 

situaci, kdy jedinec dokáže druhý jazyk pouze přijímat, neumí 

v něm však aktivně komunikovat. Tento jev bývá také označován 

                                                           
1
 Srov. definici dvojjazykovosti ve slovníku bilingvismu: semilingvizmus – (,semilingualism‘) neúplné ovládanie 

oboch jazykov, t. j. hovoriaci v dôsledku toho, že si ani jeden jazyk neosvojil dostatočne, nie je schopný 

uspokojovať niektoré svoje komunikačné potreby ani v jednom z jazykov, termín pochádzajúci zo škandinávskej 

sociolingvistiky, väčšina bádateľov ho však odmieta, resp. pochybuje o tom, že existujú takíto hovoriaci; porov. 

tiež → jazykový deficit (Štefánik – Palcútová –  Lanštyák, 2004).   
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jako percepční nebo receptivní bilingvismus (srov. Nábělková, 

2005, 2008; Sloboda, 2004; Štefánik – Palcútová – Lanstyák, 

2004). V souvislosti s rozpadem ČSFR se často hovoří o úpadku 

schopnosti pasivního bilingvismu u českých dětí v důsledku 

ubývání příležitostí ke kontaktu příslušníků nejmladší 

generace se slovenštinou. V souvislosti s problémy, s nimiž se 

mohou setkat děti narozené po rozpadu Československa  při 

percepci slovenštiny se užívá také pojem semikomunikace (viz 

kapitola 1.2) 

1.2. Bilingvismus ve společném státě a po rozpadu 
ČSFR 

M. Nábělková ve své studii věnované vztahu pasivního 

(percepčního) a aktivního (produkčního) bilingvismu v česko-

slovenských jazykových vztazích (2005) ukazuje, jak se 

dřívější společný život obou jazyků v jedné zemi odrážel v 

přizpůsobení některých lingvistických pojmů česko-slovenské 

situaci. Jedním z pojmů reagujících na koexistenci češtiny a 

slovenštiny jako rovnocenných jazyků v období společného státu 

je termín dvojjazykovost.2 Slovenský jazykovědec J. Horecký 

tento pojem stavěl do opozice k dvojjazyčnosti jako stavu, kdy 

mají jazyky užívané v rámci jednoho státu nerovnocenné 

postavení (Horecký, 1990). V některých současných pracích 

věnovaných kontaktu češtiny a slovenštiny se v návaznosti na 

diferenci dvojjazykovosti a dvojjazyčnosti uplatňuje pojem 

dvojjazyková komunikace – M. Nábělková (2008) jej užívá ve 

smyslu pojmenování situace, kdy každý z účastníků komunikace 

užívá svého jazyka.3 J. Horecký na česko-slovenské poměry 

                                                           
2
 Srov. definici dvojjazykovosti ve slovníku bilingvismu: dvojjazykovosť – stav spoločnosti, kde dva národné 

jazyky fungujú ako rovnoprávne a rovnocenné prostriedky komunikácie (napr. bývalé Československo) (Štefánik 

– Palcútová –  Lanštyák, 2004).  

3
 V tomto významu se v zahraniční literatuře uplatňuje více pojmů, např. receptivní multilingvismus, 

semikomunikace, polyglotní dialog  (Nábělková, 2008, s. 15). 
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adaptoval také pojem diglosie, který uplatňoval na označení 

situace, v níž slovenský účastník komunikace využívá ve svých 

promluvách či textech prvky českého jazykového kódu (např. 

citáty)a naopak (Horecký, 1990, 1995). Toto pojetí diglosie 

však není v slovenské a české lingvistice obecně přijímáno, 

protože se liší od jejího běžného chápání navazujícího na Ch. 

Fergusona – tedy na označení koexistence vyšší a nižší 

jazykové variety, přičemž v některých situacích vyšší varietou 

může být jeden jazyk, zatímco jako nižší varieta se užívá 

druhý.4  

Podobný vývoj chápaní pojmu zaznamenává M. Nábělková, ale 

i M. Sloboda u Viery Budovičové, která adaptovala termín E. 

Haugena semikomunikace s cílem upozornit na určité jazykové 

bariéry vznikající během dorozumívání mezi Čechy a Slováky 

(Budovičová, 1987, 1988).5 Důležitým praktickým doplňkem jejího 

nazírání je požadavek prevence semikomunikace spočívající 

v upozorňování nositelů obou jazyků na možné zdroje 

semikomunikace, jakými jsou například výrazy nesoucí v obou 

jazycích odlišné významy.6  

                                                           
4
 Srov. definici diglosie ve slovníku bilingvismu: diglosia – (,diglossia‘) relatívne stabilná jazyková situácia, v 

ktorej popri primárnych dialektoch alebo nadregionálnych varietách jazyka (→ nízke variety) existuje veľmi 

odlišná, výrazne kodifikovaná (často aj gramaticky zložitejšia) nadradená varieta (→ vysoká varieta), ktorej 

znalosť sa väčšinou získava v procese formálneho vzdelávania; vysoká varieta sa používa najmä v písomnom 

jazyku, v literatúre a v hovorenej reči s formálnym zameraním, nie však v bežnom rozhovore ktorejkoľvek časti 

jazykového spoločenstva; 2. situácia, v ktorej sú nízke variety a vysoké variety odlišnými jazykmi, napr. v 

mnohých bývalých kolóniách, kde sú nízkymi varietami lokálne jazyky a vysokou varietou je jazyk koloniálnej 

mocnosti, ktorý sa dodnes používa ako úradný jazyk (Štefánik – Palcútová –  Lanštyák, 2004). 

5
 V pojetí V. Budovičové je semikomunikace potenciální průvodní jev interlingvální komunikace –  chápe ji jako 

„interlingválny komunikačny šum, sposôbujúci nedokonalú, neúplnú, viac či menej defektnú komunikáciu“ 

(Budovičova , 1987, s. 45). 

6
 Marián Sloboda srovnává definici E. Haugena, který semikomunikaci definoval jako „schopnost propouštění 

zpráv přes poněkud vysokou úroveň komunikačního šumu“, s pojetím V. Budovičové, která semikomunikaci vidí 

jako narušenou komunikaci, která není plnohodnotná, a tudíž může vést k nedorozuměním (Sloboda, 2004). 

Původní Haugenovo pojetí se v značné části světové lingvistické literatury věnované problematice bilingvismu 

promítá do současného užívaní termínu semikomunikace ve významu „dvojjazyková komunikace“ (akcentuje se 

v něm sama schopnost dorozumění i přes existující komunikační šum) – v pojetí V. Budovičové  se naopak klade 

důraz na komunikační problémy, které se semikomunikací potenciálně souvisí. 
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 V současné době se vzájemné postavení češtiny a 

slovenštiny v dnes již odděleném Česku a Slovensku změnilo a 

je tedy důležité sledovat vývoj vzájemných jazykových vztahů, 

zejména pokud jde o vývoj pasivního bilingvismu mladé generace 

a jejích schopností vstupovat do dvojjazykové komunikace. Pro 

Čechy se slovenština stala jazykem sousedního státu a (od r. 

1993) nové oficiální slovenské menšiny v Česku. Slováci zase 

vidí obdobně češtinu. Do jisté míry se tak slovenština v České 

republice dostala do obdobného postavení jako němčina nebo 

polština. Riziko semikomunikace, jak jej chápe V. Budovičová, 

se zvýšilo s úbytkem možností kontaktu se slovenštinou. S tou 

se Češi dříve setkávali téměř denně v tisku, rozhlase i 

v televizi. Po rozdělení Československa však tyto kontakty 

značně ztratily na intenzitě – v českých médiích se 

slovenština už neobjevuje v takové míře a poučení o 

slovenštině, které bylo dříve zakotveno v učebních osnovách, 

ze škol téměř zmizelo (viz dále). Jak vyplývá z výzkumů úrovně 

pasivního bilingvismu na české a na slovenské straně, 

slovenské děti přicházejí s češtinou do styku ve větší míře, 

než je tomu u českých dětí a slovenštiny. Z toho důvodu mají 

také menší problémy s porozuměním (srov. Demová, 1999;   

Feuereiserová, 2002;  Koňaříková, 2003). 

Zejména na české straně vznikají obavy, zda se v důsledku 

rozpadu společného československého státu oba národy natolik 

neoddálí, že děti, které společnou republiku nezažily, již 

nebudou schopny jazyku druhé strany porozumět – tvrzení, že 

taková situace ve značné míře už nastala, se nezřídka objevují 

v tisku. Představy tohoto typu představují také podnět 

k výzkumům úrovně česko-slovenského pasivního bilingvizmu dětí 

a mladých lidí. 
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2. Slovenština jako cizí jazyk? 

 Od rozpadu společné česko-slovenské federace se v české 

společnosti často mluví o tom, že české děti přestávají 

rozumět slovenštině. Je jasné, že Češi a Slováci vstoupili 

vznikem dvou samostatných států -  Česka a Slovenska - do nové 

etapy vzájemných vztahů. Zatímco před rozpadem federace se 

děti obou národů pravidelně setkávali s druhým jazykem a 

zastoupení češtiny a slovenštiny např. v médiích bylo téměř 

rovnoprávné7, po roce 1993 možností kontaktu s jazykem druhé 

země ubylo. Právě ztráta kontaktu mezi Čechy a slovenštinou 

oslabuje možnost rozvíjet pasivní bilingvismus a tomuto jazyku 

rozumět a může přispívat k vzájemnému (jazykovému) vzdalování 

Čechů a Slováků. 

 Stává se slovenština pro Čechy skutečně cizím jazykem? 

Otázku postavení slovenštiny v pohledu Čechů si z hlediska 

tohto hodnocení položila M. Nábělková (Nábělková, 2005, 2009). 

Vychází přitom z faktu, že status slovenštiny u nás se od 

rozdělení Československa změnil: „Na rozdiel od 

predchádzajúceho obdobia nevystupuje už ako jeden z dvoch 

rovnoprávnych jazykov spoločného štátu – v rámci Českej 

republiky sa oficiálne (podobne ako čeština na Slovensku) 

stala menšinovým jazykom. Predsa však za špecifikum jej 

súčasného fungovania možno považovať to, že sa v ňom do istej 

miery prelína súčasné postavenie slovenčiny ako menšinového 

jazyka s tradíciou jej „plošnej“ prítomnosti v česko-

slovenskom dvojjazykovom spoločenstve.“ (Nábělková, 2009, s. 

222). Pro přiblížení současného přijímání slovenštiny v českém 

prostředí uvádí příklady z různých internetových diskuzí, kde 

čtenáři reagují negativně či pozitivně na slovensky 

publikované články na českých serverech. Pro téma mé práce je 

                                                           
7
 Kamil Kopecký uvádí, že v televizi a v rozhlase byl zavedený poměr českého a slovenského vysílání 60:40. 

(Kopecký, 2005). 
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zajímavý příspěvek ze serveru root.cz z roku 2007, v němž 

tehdy šestnáctiletý uživatel charakterizuje slovenštinu jako 

cizí jazyk:  

 
„banhof (neregistrovaný) 
 
17. 3. 2007 21:02 
 
Re: Slovenstina v cechach.. 
 
Bohuzel, musim rict, ze se slovenstinou mam pomerne velke problemy, 
mam-li cist neco slovensky je to pro me velmi narocne a neprijemne, 
spatne se mi na text ve slovenstine soustredi (navody, wiki, 
clanky...), mluvene slovenstine nerozumim prakticky vubec. 
 
Pokud bych si mohl vybrat u stejne aplikace mezi anglictinou a 
slovenstinou, bez vahani volim anglicky interface.  
Pro upresneni: je mi 16 let a proti slovakum ci slovenstine nemam 
zadne predsudky,proste ji beru jako cizi jazyk, ktery je s cestinou 
pribuzny  
NO FLAME, please 

 
http://www.root.cz/zpravicky/cesky-preklad-hry-glest-je-
hotov/“ (Nábělková, 2009, s. 228). 
 

 V souvislosti s dětským percepčním bilingvizmem je často 

vyslovována obava, že české děti postupem času ztrácejí, 

přesněji nezískavají schopnost rozumět slovenštině a že se 

tato schopnost obecně postupně vytratí úplně. Toto tvrzení 

však záležitost poněkud zjednodušuje. Je sice pravda, že 

několik výzkumů skutečně potvrdilo, že příslušníci nejmladší 

generace nejsou schopni přeložit jednotlivé výrazy, zejména 

pokud se jedná o výrazy a vazby odlišné od českých nebo stejně 

znějící slova nesoucí v každém z jazyků jiný význam, 

z hlediska porozumění slovenskému textu to však nelze 

přeceňovat. Na určitou neprůkaznost výsledků takovýchto 

výzkumů upozorňuje např. K. Kopecký: „Vždy se totiž ve vztahu 

k percepci slovenštiny české mládeže hovoří o překladových 

kuriozitách typu babička - stará mama, vreckovka – kapesník. 



~ 17 ~ 

 

Je třeba říci, že receptivní bilingvismus české mládeže lze 

jen obtížně jakkoli měřit, česko-slovenská jazyková bilingvita 

se totiž projevuje v konkrétních komunikačních situacích, 

které jsou vymezené konkrétním kontextem.“ (Kopecký, 2005, s. 

15). Po analýze diplomových a závěrečných prací vypracovaných  

na Univerzitě Palackého v Olomouci nemohu než s tímto tvrzením 

souhlasit – v rámci výzkumů pasivního česko-slovenského 

bilingvismu na českých školách překládali žáci často izolované 

výrazy, jejichž význam nebyl odvoditelný ani z kontextu ani ze 

stavby slova (např. Šmídová, 2002, Langerová, 2003). Přínosem 

těchto výzkumů je potvrzení faktu, že příslušníci nejmladší 

generace jsou schopni pochopit rozsáhlejší text i na poměrně 

vysoké odborné úrovni (Langerová, 2003), problémem však pro ně 

zůstávají „chytáky“ jako čučoriedka, ligotať sa nebo figa. 

 Dalším problémem srovnávání úrovně percepčního bilingvismu 

českých dětí v minulosti a současnosti je absence výzkumů 

z období před rozpadem Československa. Nelze s jistotou říci, 

že české děti rozumí slovenštině hůře než jejich rodiče 

v dětském věku, protože na toto tvrzení nejsou dostatečné 

důkazy. Je však jisté, že slovenštiny z českých médií výrazně 

ubylo, a proto se dnešní děti s prvky jazykové odlišnosti od 

češtiny nesetkávají tak často. Při analýze slovenského textu 

se musejí spokojit s vlastním jazykovým citem a tím, co znají 

z mateřštiny (srov. Nábělková, 2008). Aktuální výzkumy ukazují 

především úroveň znalosti vybraných lexikálních diferenčních 

jevů, přičemž se ukazuje, že u dnešních českých dětí je ve 

srovnání se slovenskými dětmi nižší.  

 Tato skutečnost se odrazila např. i ve výsledcích šetření 

Radky Demové (1999). Ta v rámci výzkumu dala žákům ve věku 8-

10 let na jedné české a jedné slovenské základní škole 

k vyplnění dotazníky s patnácti jednoduchými větami, jejichž 

význam byl v obou školách stejný, děti však vždy překládaly 

věty z druhého jazyka do své mateřštiny. Zatímco na Slovensku 
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nečinil překlad výrazné obtíže (8 žáků mělo správně více než 

2/3 vět), české děti dopadly o poznání hůře – oproti téměž 64% 

správných odpovědí slovenských žáků na otázky Radky Demové, 

dosáhly čeští respondenti jen 15% správných a 9,4% přibližně 

správných odpovědí (Demová, 1999).8 Vzhledem k rozmanitosti 

jejich odpovědí musela autorka výzkumu dokonce zavést při 

hodnocení českých výsledků kategorii „přibližně správný 

překlad“, aby byly výsledky vůbec souměřitelné. České děti 

navíc často využívaly při hledání vhodného ekvivalentu 

v češtině hláskový sled překládaných slov a hledaly foneticky 

podobný výraz, což nasvědčuje tomu, že se se slovenskými slovy 

předtím nesetkaly (podrobněji Demová, 1999). Výsledky je možno 

považovat za důsledek asymetrie v kontaktu českých a 

slovenských dětí s jazykem druhého státu. 

   

 

 

 

                                                           
8 Výsledky mohl zkreslit fakt, že zatímco v Česku vyplňovalo dotazník 49 respondentů, na Slovensku 

to bylo jen 27 dětí. Výzkum úrovně bilingvismu u českých i slovenských dětí dělala také Svatava 

Koňaříková (2003), která sice pracovala s vyrovnanějším poměrem respondentů z obou zemí, volila 

však jinou metodu výzkumu (viz kapitola 4.1), proto nejsou její výsledky porovnatelné s výsledky 

výzkumu R. Demové, vzhledem k tomu, že dotazník S. Koňaříkové se týkal spíše schopnosti pochopení 

kontextu. Výzkum pasivního bilingvismu u českých i slovenských dětí prováděla také A. Feuereisová 

(2002). Metoda (překlad výrazů z krátkých vět) byla stejná jako u Demové, respondenti však 

dosahovali věku převážně 12 – 15 let. Lze však říci, že ročníky narození příslušníků výzkumných skupin 

Demové i Feuereisové  byly téměř stejné (1988-9 u Demové a 1986-91 u Feuereisové). Poměr 

respondentů z Česka a Slovenska byl u Feuereisové 141:61, v České republice však autorka výzkumu 

pracovala se dvěma školami (jednou českou a jednou moravskou), a proto lze pracovat např. 

s výsledky moravské ZŠ Zlín a slovenské ZŠ Modra, kde odpovídalo shodně 61 respondentů, zatímco 

z české ZŠ Palmovka v Praze vyplňovalo dotazník 80 žáků. Ať už ale srovnáváme výsledky jen 

z moravské a ze slovenské školy, nebo ze všech tří, v každém případě všechny otázky zodpověděli 

lépe respondenti ze Slovenska, přičemž počet jejich správných odpovědí na všechny otázky 

přesahoval 90% ze všech odpovědí slovenských respondentů. Pražské děti dosáhly v průměru 61% 

úspěšnosti a zlínské 65%. 
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3. Přítomnost Slováků a slovenské kultury v ČR 

  

 Ačkoliv se kontakty Čechů a Slováků po rozpadu 

Českoslovneska omezily, nevytratily se zcela. Srovnání 

výsledků dřívějších výzkumů a současné situace dokonce 

naznačuje určitý pozitivní vývoj. Například K. Kopecký 

v souvislosti s česko-slovenskými kulturními vztahy po roce 

1993 zmiňuje divadelní projekty (Café Theatre Černá Labuť, 

Slovenské dni v Praze), tiskoviny vydávané slovenskými 

menšinovými organizacemi (Slovenské dotyky Slovensko-českého 

klubu či týdeník Mosty) či aktivity Slovensko-českého klubu 

(Kopecký, 2005), šíři přítomnosti slovenské kultury (původem 

ze Slovenska nebo menšinové kultury v českém prostředí) 

zaznamenávají další studie (např. Skalský, 2006; Nábělková 

2008). Tyto počiny sice přispívají k udržení slovenské kultury 

v Česku, bohužel však stěží mohou oslovit širší veřejnost. To 

se však může povést i mezi mládeží populárním médiím – zejména 

televizi a internetu, kde skutečně slovenština nemizí, jak 

ukáží následující kapitoly. 

 

3.1. Přítomnost slovenštiny v českých médiích v 
současnosti 

Jak už bylo řečeno, úbytek kontaktových příležitostí není 

symetrický. Na Slovensku je stále velká možnost sledování 

českých a česky dabovaných filmů. V jaké míře se čeština 

objevuje ve školní výuce není šířeji  zmapováno, ale například 

Radka Demová v rámci svých výzkumů percepčního bilingvismu u 

slovenských dětí zjistila, že děti ve čtvrté třídě na základní 

škole v Nitře v roce 1999 používaly ve škole české 

audiovizuální pomůcky – sledovaly a poslouchaly pohádky 

v češtině (Demová, 1999). Na Slovensku jsou také běžně 

k dostání české knihy a v trafikách si Slovák může koupit 
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například český časopis Reflex v originále, lze poslouchat 

také český rozhlas a sledovat české televizní stanice. 

Slovenské televize navíc vysílají programy v češtině.  

 Možností kontaktů nejmladší české generace se slovenštinou 

a slovenskými reáliemi je obecně méně: „Přes pokračování 

jistých kulturních tradic (divadelní představení, výstavy) 

slovenský jazyk a vztah k slovenské kultuře mizí. Je to 

mimojiné proto, že slovenština v podstatě vymizela 

z nejrozšířenějších masmédií (televize, tisku, rozhlasu) a 

také z vyučovacích osnov pro ZŠ.“ (Kopecký, 2005, s. 11). 

Přesto však nelze říci, že by se slovenština z českých 

médií úplně vytratila – v televizi se objevuje ve sporadicky 

uváděných slovenských pořadech,  v televizních novinách často 

hovoří slovenští zpravodajové, některé programy mají kromě 

českých i slovenské moderátory, například na populárním 

hudebním kanálu TV Óčko působí slovenská moderátorka Tereza 

Nvotová apod. Slovenština je slyšet i na českých rozhlasových 

stanicích – během čtyřhodinového náhodného poslechu rádia 

Frekvence 1 zaznamenala autorka práce tři slovenské písně, 

dvakrát slovensky namluvenou reklamu propagující dovolenou na 

Slovensku a jedno vyjádření slovensky hovořícího (aniž by na 

tuto skutečnost bylo nějak upozorňováno moderátory rádia) 

odborníka v reportáži o automobilech.9  

Specifickým fenoménem posledních let, který je možné 

považovat za projev posilování česko-slovenského kontaktu, 

jsou projekty, na nichž spolupracují české a slovenské 

televizní stanice (hlavně Nova a Markíza, ale také ČT a STV, 

Prima a Joj). Jde o zejména o různé soutěžní programy. Jedním 

z prvních před několika lety bylo sloučení české a slovenské 

verze reality show VyVolení. Roku 2003 měli čeští a slovenští 

                                                           
9
 Kromě televize a rozhlasu v posledních letech vzrástla úloha internetu jako prostoru česko-slovenského 

jazykového kontaktu – častým místem komunikace Čechů a Slováků jsou různé internetové diskuze a chaty. 
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diváci možnost shlédnout „Československý IQ test národa“, 

obdobný test by měly obě televize vysílat na podzim roku 

2010.10 Z hlediska dosahu na mladou generaci možno za 

nejvýznamnější společný projekt považovat vysíláni česko-

slovenské superstar v r. 2009 (viz 3.2 Slovenská populární 

hudba v českých mediích). Na podzim se také chystají dvě 

paralelní česko-slovenské soutěže Talentmánia (Nova a Markíza) 

a Česko Slovensko má talent (Prima a Joj).11 V programové 

nabídce ČT a STV se v průběhu posledních let opakovaně 

objevily „federální“ díly Pošty pro tebe12, na konec roku 2009 

obě televize připravili společný česko-slovenský Silvestr13. 

Další příležitostí setkávání Čechů a Slováků jsou různá 

sportovní klání, zejména fotbalové a hokejové zápasy (televize 

Nova se dokonce několikrát vrátila k česko-slovenskému 

komentování, jaké bylo běžné za společného státu). Ačkoliv 

v případě spolupráce dvou (nejen komerčních) televizí jde 

převážně o snahu zvýšit sledovanost a hrají v ní svou roli 

také ekonomické důvody, jsou tyto kroky z hlediska jazykového 

kontaktu rozhodně pozitivní a přispívají k jazykovému 

„neoddalování“ Čechů a Slováků. Největší prolínání české a 

slovenské kulturní sféry však představuje bezesporu populární 

hudba. Často se zmiňuje, že příslušníci nejmladší české 

generace znají ze slovenských reálií hlavně ty hudební, proto 

se této problematice bude věnovat samostatná kapitola.  

                                                           
10

 Srov. informaci na  http://www.radiotv.cz/p_tv/t_program/eskoslovensk-televizn-spoluprce-na-obzoru/. 

11
 Informace např. na http://tv.nova.cz//clanek/pressweb/cesko-i-slovensko-propadne-talentmanii.html, 

http://www.cas.sk/clanok/165677/boj-o-divaka-bude-neuprosny-jesen-bude-patrit-talentom.html,   

12
 Informace na http://www.digizone.cz/aktuality/ceska-a-slovenska-televize-pripravuji-federalni/; 

http://www.cas.sk/clanok/99563/ceska-televizia-a-stv-spojili-sily-posta-pre-teba-bez-hranic.html; 

http://www.ceskatelevize.cz/program/10211103152-26.12.2009-02:40-1-posta-pro-tebe-

special.html?obdobif=all&broad=10079901208&from=410&orderby=ASC&backaddr=search.  

13
 Informace např. na http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=455352. 
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3.2. Slovenská populární hudba v českých mediích 

 Velice významnou oblastí, z níž se slovenština v žádném 

případě nevytratila, je česká hudební scéna. Tato oblast by se 

rozhodně neměla opomíjet, zvláště když současným trendem je 

seznamovat děti se slovenštinou nenásilně (uvádí to např. 

Kopecký Kopecký, 2005, ve své diplomové práci na to upozorňuje 

také Marie Hozová14 i v důsledku skutečnosti, že dnešní učební 

osnovy českého jazyka jsou již natolik předimenzované, že 

začlenění podrobnějšího seznámení žáků se slovenštinou do nich 

je nereálné. Nabízí se předpoklad, že hudba umožňuje 

proniknout do slovenštiny hlouběji, protože si k ní člověk 

hledá cestu sám, porozumění textu tedy nebere jako „domácí 

úkol“, ale snaží se ho co nejlépe dešifrovat, například proto, 

že ho slova nějakým způsobem osobně zasahují. Navíc pokud si 

dítě některého interpreta oblíbí, je velmi pravděpodobné, že 

bude písně poslouchat víckrát a na text se tak může pozorněji 

soustředit.  

Že je slovenská hudba mezi českou mládeží známá, ukazují 

například pasáže v monografii M. Nábělkové (2008) nebo výzkumy 

I. Šmídové (2002), A Feuereisové (2002) nebo H. Heinzové 

(2002). I malí respondenti z 2. a 5. třídy dovedli jmenovat 

nějakého slovenského interpreta. Z výzkumů, které vedly 

studentky Květoslavy Musilové, dále vyplynulo, že při poslechu 

slovenských písní nemají žáci problémy s porozuměním. 

Například I. Šmídová nechala děti v motivační části svého 

výzkumu mezi žáky 7. - 9. třídy ZŠ Ořechov vyslechnout píseň 

Richarda Müllera Spočítaj ma. Z výsledku šetření vyplynulo, že 

na rozdíl od překladů izolovaných slov nečiní žákům porozumění 

textu písně žádné problémy (Šmídová, 2002). Tento fakt však 

                                                           
14

 M. Hozová hovoří o závěrech konference Výuka mateřského jazyka pro 21. století, která se uskutečnila 

v květnu 1999: „Mimo jiné zde bylo konstatováno, že vzhledem k nízkému počtu  hodin a značné obsáhlosti 

učiva v tomto předmětu jsou žáci spíše přetěžováni. Nebylo by tedy vhodné zařazovat další učivo do předmětu 

český jazyk a literatura. (Hozová, 1999, s. 33). 
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souvisí i s dalšími výsledky výzkumů, které naznačují, že 

příslušníci nejmladší generace nemají problém pochopit význam 

souvislých slovenských textů. Prokázal to například výzkum Evy 

Langerové (2003), která nechala 116 studentů 3. ročníku 

jihlavských středních škol shrnout základní myšlenky odborného 

slovenského textu.  

Důkazy oblíbenosti slovenských interpretů v Česku však lze 

uvést i z jiných zdrojů než z akademických výzkumů. Zajímavá 

fakta přinášejí například webové stránky samotných slovenských 

i českých zpěváků a skupin. V souvislosti s možnostmi česko-

slovenského kontaktu na koncertech uvádím stručné informace 

nalezené na webových prezentacích skupin Elán, NoName,  

Horkýže slíže a Team. 

 Zajímavé je například, že v rámci svého podzimního turné 

chystá skupina Elán koncerty v Praze, Brně, Českých 

Budějovicích a Ostravě, zatímco na Slovensku mohou fanoušci 

této skupiny navštívit letos jen dva koncerty. Celé webové 

stránky Elánu (http://www.elan.cz) jsou vedeny částečně 

v češtině, přičemž nejde o jejich českou obdobu, ale o jediné 

oficiální stránky skupiny. Skupina NoName odehraje letos v ČR 

zhruba polovinu z celkového počtu svých koncertů. Aktuality o 

koncertech jsou na stránkách v češtině nebo ve slovenštině 

podle místa koncertu (http://www.no-name.sk/koncerty.html). 

Zpěvák Richard Müller letos neplánuje velké množství koncertů, 

v letních měsících roku 2010 vystupuje celkem na osmi místech, 

z nichž dvě jsou v Česku. Jeho stránky jsou kompletně ve 

slovenštině 

(http://richard.muller.sk/index.php?sekcia=clanky&id=127732540

4), sám však v mnoha písních zpívá česky a zajímavý je i jeho 

způsob komunikace s českými posluchači, jak na to upozorňuje 

M. Nábělková (2008, s. 69). Také bezmála polovina koncertů 

skupiny Horkýže Slíže v období od července do října 2010 se 

bude konat v České republice. Stránky skupiny jsou ve 
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slovenštině (http://www.horkyzeslize.sk/). Skupina Team 

odehrála letos jen dva koncerty – oba na Moravě. V diskuzi na 

stránkách lze najít velké množství českých příspěvků fanoušků 

této skupiny (http://www.team-online.sk/).  

Z uvedených skutečností plyne, že slovenská populární 

hudby má v Česku nemalý počet fanoušků. Navíc na hudební scéně 

nezřídka dochází k setkávání českých a slovenských interpretů. 

Vzpomeňme nedávno znovu natočený duet Zvonky štěstí populární 

slovenské zpěvačky Dary Rolins a Karla Gotta. Důkazem česko-

slovenského propojení v oblasti populární hudby je i společná 

jazykově česko-slovenská nostalgická píseň Ná ná ná (Jedu za 

tebou), kterou NoName nazpívali společně s českou skupinou 

Chinaski.15 Ukázkou, že slovenština v povědomí mladých 

nevymizela, může být i slovenský verš z písničky Přičichnutí 

alergikovo oblíbeného mladého písničkáře Tomáše Kluse (ročník 

narození 1986):  

„Na základní škole T. G. Masaryka naříká poslední učitel 

dějepisu, 

znuděných studentů se výklad nedotýká, budoucnost národa 

krapet mimo mísu. 

Tak mi doktoři pustili žilou, infekce nátlaku ustoupila, 

pak opustím taky svou milou, zemi, čo zabudla, že mala Kryla.“ 

(http://www.supermusic.sk/skupina.php?idpiesne=354176 ) 

 

 Z česko-slovenských kontaktových jevů hudební sféry, které 

mohou příznivě působit na úroveň porozumění českých dětí a 

mládeže je jako nový specifický jev třeba jmenovat hudební 

reality show Československá Superstar, kterou mohli na podzim 

roku 2009 sledovat diváci televize Nova. V soutěži, kde mezi 

sebou ve zpěvu soutěžili Češi i Slováci, mohli diváci slyšet 

slovenštinu nejen z úst slovenských soutěžících, ale také od 

                                                           
15

 Písničku je možno najít na http://www.youtube.com/watch?v=LqyjcwSvwXc. K problematice společných 

česko-slovenských písní srov. Nábělková, 2008, s. 70. 
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moderátorky Adely Banášové a porotců Dary Rolins a Paľa 

Habery. Na stránkách televizní stanice Nova její ředitel o 

soutěži říká: „Česko Slovenská SuperStar je pro Novu i Markízu 

dosud největším společným projektem. Poprvé v historii budou 

svou pěveckou hvězdu hledat dvě samostatné země společně. 

SuperStar na rozdíl od Testů národa, fotbalu či hokeje nebude 

o vzájemném souboji Čechů a Slováků, ale o společném hledání 

hvězdy, která oslní diváky v obou zemích. Věřím, že hledání 

bude nakonec úspěšné a že se při něm navíc budeme skvěle 

bavit.“16 Ačkoliv zpočátku jednotlivé díly soutěže mnoho diváků 

nepřilákaly, postupně sledovanost vzrostla.17 Nova Superstar 

vnímala i jako jistý test možnosti uvádení programů ve 

slovenštině:  

"Problém přesunu seriálů mezi Českem a Slovenskem je v tom, že pro 

Slováky je čeština všeobecně přijatelná a lidé nemají problém 

seriálům rozumět, v Česku slovenština přece jen více vyprchala. Pro 

nás jako pro Novu je to složitější, ale naše snaha je, abychom ji 

vrátili do stavu, kdy Češi budou slovenštině rozumět a hlavně ji 

budou přijímat," uzavírá pro Mediálne.sk Dvořák. (...) Generální 

ředitel Novy tak vidí ve "federální" SuperStar šanci, jak 

slovenštinu dostat nazpět na českou obrazovku. "Je to první 

vlaštovka, je dvojjazyčná. Myslíme si, že bude dobře fungovat." 

http://www.mediashow.cz/media/nova-chce-superstar-vratit-do-ceska-

slovenstinu-po-show-touzila-hlavne-markiza.html 

I když nejsou  k dispozici výsledky žádného výzkumu, který 

by ukazoval, jaký dosah na zvýšení pasivní kompetence ve 

slovenštině tento pořad mohl mít, jeho vysoká sledovanost 

dokazuje, že slovenštinu vnímalo a příjímalo mnoho mladých 

                                                           
16

 Údaje na stránce http://superstarcz.nova.cz/clanek/oporadu/o-poradu.html.  

17
 Údaje o sledovanosti např.: http://superstar4.com/cesko-slovenska-superstar-mela-rekordni-sledovanost/ , 

http://www.gorilla.cz/article/8452-finle-esko-slovensk-superstar-doshlo-rekordu-ve-sledovanosti-i-v-divckm-

hlasovn.html. 
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lidí. Vzhledem na úspěch pořadu se připravuje jeho 

pokračování18 a další společné česko-slovenské projekty. 

 Slovenská hudba navíc ve velké míře zní v rádiích, 

populární jsou také česko-slovenské „oldies“ diskotéky 

s reprodukovanou hudbou 80. a 90. let, kde se často objevuje 

například hudba Petera Nagye, skupiny Team a dalších. 

 Česká mládež se tedy slovenštině v písních nevyhýbá, 

naopak ji vyhledává, což přispívá aspoň k částečnému udržení 

jejího percepčního česko-slovenského bilingvismu. Dalším 

aspektem česko-slovenské hudební komunikace je i fakt, že 

slovenští umělci jezdí do ČR a pravidelně zde koncertují, 

spolupracují s českými hudebníky a udržují tak o sobě mezi 

českým publikem povědomí a zájem o svou tvorbu.  

Jedním se způsobů podpory porozumění českých dětí 

slovenštině může být tedy například podpora poslechu slovenské 

hudby ze strany rodičů. Práce se slovenskými hudebními 

ukázkami by navíc mohla být pro žáky příjemným zpestřením 

hodin hudební výchovy či školních projektů. 

 

3.3. Dva pohledy na asymetrii – více češtiny na 
Slovensku, více Slováků v ČR 

Jak už bylo dříve řečeno, poměr zastoupení češtiny a 

slovenštiny byl asymetrický už ve federálních médiích – 

v televizi a v rozhlase byla slovenská tvorba zastoupena ze 

40%, zatímco česká ze 60%.  V tom může pravděpodobně být i 

jedna z příčin skutečnosti, že na Slovensku je čeština dodnes 

přístupnější než slovenština v Česku. Pravdou je, že asymetrie 

v přijímání češtiny na Slovensku a slovenštiny v Česku mají 

hlubší historické kořeny (srov. např. Nábělková, 2008). 

                                                           
18

 Srov. http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/cesko-slovenska-superstar-2-spolocnym-projektom-

markizy-a-novy-na-jesen.html . 
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Asymetrie se v současnosti projevuje i v přímých 

jazykových kontaktech – Slováci často jezdí do České republiky 

za prací a za studiem, avšak pokud potkají českého studenta, 

který vyjel studovat na Slovensko, působí to na jeho slovenské 

kolegy překvapivě, jak to zažila například sedmičlenná skupina 

studentů pražské slovakistiky, když se vydala na semestrální 

studijní pobyt do Nitry. U místních studentů vzbudila živý 

zájem o to, proč se její členové rozhodli studovat slovenštinu 

a co je přivedlo právě do Nitry. Pražští studenti se opakovaně 

setkali s názorem, že Praha je po všech stránkách mnohem lepší 

město a že nitranští studenti by dali přednost studiu tam.  

S větší otevřeností Slovenska češtině počítala také ve 

svém výzkumu Svatava Koňaříková, studentka Univerzity 

Palackého v Olomouci (2003). Ta prováděla své šetření u žáků 

od předškolního věku do druhé třídy ZŠ v ČR i na Slovensku. Už 

ve vstupní hypotéze předpokládala, že slovenské děti budou mít 

větší možnost setkání s češtinou v médiích. Jejich učitělé 

navíc často využívali ve výuce české audiovizuální pomůcky. Ve 

všech věkových skupiách také dopadly slovenské děti o 9 a více 

procent lépe, ve druhé třídě dokonce o více než 25%. 

Za jednu z největších příležitostí, kdy se Češi mohou 

setkat se slovenštinou, považují lingvisté kontakt s rodilými 

slovenskými mluvčími, jichž je v České republice mnoho (srov. 

např. Musilová, 2005; Nábělková, 2008, 2009). Podle sčítání 

lidu z roku 2001 žilo v České republice 193 190 Slováku a 

239 355 lidí označilo slovenštinu za svůj mateřský jazyk.19 

Slováci přijíždějí do Česka za studiem nebo za prací. Podle 

výzkumu Květoslavy Musilové z Univerzity Palackého v Olomouci 

vede Slováky ke studiu v Česku větší prestiž českých vysokých 

škol nebo nepřijetí na slovenské vysoké školy (Musilová, 

                                                           
19

 Tento údaj a více k vývoji počtu příslušníků slovenské národnosti v ČR od roku 1921 viz 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/24003E05E7/$File/4032080117.pdf  
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2005), příčinou však může být i atraktivita českého, zejména 

pražského prostředí vůbec. Vzhledem k větší možnosti najít v 

Česku lépe finančně hodnocené zaměstnání než na Slovensku se 

také mnozí studenti rozhodnou v ČR zůstat i po dostudování.  

Šance setkat se na vysoké škole se slovenskými spolužáky 

je tedy vysoká. Kupodivu ale není přímo úměrná možnosti slyšet 

jejich slovenštinu. Tito „zahraniční“ studenti totiž často 

přecházejí do češtiny. Jedná se o opatření jejich jazykového 

managementu – studie ukazují, že se často jedná o opatření, 

kterým chtějí předejít semikomunikaci, tedy nedorozuměním 

vzniklým nedokonalou komunikací mezi českým a slovenským 

mluvčím (srov.: Sloboda, 2004; Nábělková, 2008). Podle výzkumů 

nemálo slovenských mluvčích v ČR narazí při užívání 

slovenštiny na to, že jim český mluvčí nerozumí. Aby tuto 

situaci vyřešili, přijímají kromě užívání češtiny také další 

opatření – nahrazují výrazy, které jsou v češtině odlišné buď 

jejich českými ekvivalenty, nebo hledají taková synonyma, 

která jsou shodná nebo aspoň podobná s výrazem v češtině 

(srov. ukázky příspěvků k internetovým diskuzím od Slováků 

žijících v České republice u Nábělkové, 2008, s. 80n).  

Důvodem, proč Slovák v českém prostředí přejde do češtiny, 

však nemusí jen snaha předejít nedorozumění – Sloboda hovoří 

také o snaze přizpůsobit se jazykové normě a „zapadnout“, tedy 

neupozorňovat na svoji rozdílnost (Sloboda, 2004 s. 7n). K. 

Musilová (2005) během svého výzkumu mezi studenty olomouckých 

vysokých škol narazila na Slováky, kteří používají češtinu 

v situacích, kdy se jim zdá, že tento jazyk nabízí vhodnější 

výraz než jejich mateřština, a také z recese. 

Jako překvapivá by se mohla jevit nízká sebedůvěra Slováků 

v počátcích aktivního užívání češtiny. „Blok na používanie 

češtiny, ktorý u mnohých existuje a ktorý vyplýva z nechuti (v 

podstate nevyhnutne – viac či menej prechodne) komoliť blízky 

jazyk, je podstatne silnejší ako pri iných, cudzích jazykov.“ 
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uvádí M. Nábělková (2008, s. 81). Zmiňuje také skutečnost, že 

někteří slovenští rodilí mluvčí se z tohoto důvodu poté, co 

zkouší hovořit slovensky, zase vrátí ke slovenštině. Zajímavé 

přitom je, že Slováci sami sebe nevnímají ani jako 

bezproblémové příjemce češtiny – pouze 56,9% slovenských 

vysokoškolských studentů uvedlo v dotazníku K. Musilové, že 

zcela bez problémů rozumí psaným českým textům a 63,8% 

studentů dle svého názoru bez obtíží rozumí českému mluvenému 

slovu. Více než 40% uvedlo, že nerozumí občas nějakému slovu 

v psaném textu a 36,2% dělá občas problém porozumět nějakému 

výrazu v mluveném projevu (Musilová, 2005, s. 132). 

Autorka této diplomové práce z vlastní zkušenosti 

potvrzuje, že jev „jazykové stydlivosti“ se vyskytuje i v 

opačném směru – i u mnohých českých studentů slovakistiky se 

objevuje stud ve chvíli, kdy mají hovořit slovensky. 

Nabízí se vysvětlení, že to, že Slováci narážejí při 

komunikaci s Čechy na neporozumění, je výsledkem odloučení 

obou národů po rozpadu Československa. Je však nutno říci, že 

komunikační problémy zde existovaly již dříve. M. Sloboda 

zmiňuje například Ľ. Nováka z roku 1935, kdy píše, že Češi 

„neměli mnoho kontaktů se Slovenskem a Slováky a nebyli na 

percepci slovenštiny vůbec zvyklí. Přesto měli, jak tvrdí 

Novák, pod vlivem idey o československém jazyku představu, že 

čeština a slovenština jsou si tak podobné, že slovenštině 

budou rozumět bez přípravy. (…) Rozdíl tohoto období oproti 

pozdějším poválečným spočívá právě v tom, že možnost 

komunikace ve svých jazycích byla značně omezená kvůli velmi 

slabé schopnosti Čechů rozumět slovensky. Naopak Slováci byli 

tehdy v intenzivnějším přímém styku s Čechy, kterých působilo 

v různých profesích na Slovensku mnoho.“ (Sloboda, 2004, s. 

8). Ačkoliv dnes je mnohem více Slováků v ČR než naopak, je 

situace s porozuměním Čechů Slovákům stejná.  
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Jak už bylo zmíněno v kapitole 1.2, na problémy 

s porozuměním mezi Čechy a Slováky narážely tyto národy i 

v období normalizace, s čímž souvisí zdůraznění potřeby 

předcházet nebezpečí semikomunikace V. Budovičovou (1987). Je 

tedy poněkud zjednodušující hovořit o česko-slovenských 

komunikačních problémech jako o projevu posledních let, 

protože „nové asymetrie sú pritom často překračováním 

predchádzajúcich (zjavných aj skrytých) vzťahov a procesov“ 

(Nábělková, 2008, s. 75). 
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4. Slovenština a vzdělávání 

 

4.1. Výzkumy míry pasivního bilingvismu u českých 
dětí  

O tom, že nastávající generace přijdou po rozpadu ČSFR o 

schopnost pasivního bilingvismu, se hovořilo již od roku 1993. 

Relevantnost těchto obav začali lingvisté a pedagogové již 

v devadesátých letech prošetřovat. Uskutečnilo se několik 

výzkumů, jejichž cílem bylo zjistit, do jaké míry se pro české 

děti stává slovenština nesrozumitelnou a naopak. Šetření se 

prováděla na různých místech České republiky a Slovenska, 

účastnili se jich respondenti rozličných věkových skupin, od 

předškolních dětí až po vysokoškoláky. 

Významným přínosem v této oblasti byly práce vytvořené 

studentkami Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením K. 

Musilové (např. Demová 1999, Langerová, 2003, Heinzová, 2002, 

Feuereiserová, 2002 nebo Hozová, 1999). Studentky pedagogiky 

se v těchto pracích zaměřovaly na sociolingvistické výzkumy 

pasivního bilingvismu.20  

Deset prací, s kterými se  autorka této diplomové práce 

podrobně seznámila, hodnotily stav v letech 1996-2003 u 

respondentů narozených mezi roky 1980 – 1998. Výsledky bohužel 

nejsou příliš porovnatelné, jelikož respondenti byli v různých 

věkových skupinách a autorky při jejich sestavování a 

realizaci volily různé metody.  

Čtyři autorky hodnotily situaci na prvním stupni ZŠ, 

přičemž jedna z těchto prací se zabývala také předškoláky. Tři 

práce se zaměřily na druhý stupeň ZŠ.21 Dvě autorky pracovaly 

                                                           
20

 Podrobnější analýze těchto výzkumů jsme se věnovaly s B. Marcsovou v naší společné práci (2009). 

21
 M. Hozová, která prováděla výzkum opakovaně po tři školní roky za sebou (1996—1999) , pracovala v prvím 

roce i se studenty středních škol do 16 let. V dalších dvou letech se zaměřila na žáky 9. třídy ZŠ. 
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se studenty třetího ročníku střední školy. Autorka jedné práce 

se zaměřila na skupinu respondentů ve věku 11 – 16 let. 

J. Křížová (2002), M. Hozová (1999), H. Srpková (2002) a 

J. Marciánová (2002) zadaly respondentům hledat ve slovenském 

textu české výrazy. M. Hozová zadala navíc i úkol označit 

z nabízených možností spisovný slovenský výraz. 

Ve třech případech z deseti autorky zkoumaly schopnost 

porozumění krátkým větám, z jejichž kontextu často nebylo 

možno vyčíst nápovědu, např. „Dáte si kúsok moriaka a plnku?“ 

(Demová, 1999), pět autorek předkládalo výrazy k překladu 

zcela bez kontextu.  

Pokud výzkumy pracovaly s kontextem, užívaly většinou 

pohádky (s ohledem na věk respondentů). V jednom případě byl 

k další práci určen citát z Bible, v jednom odborný článek a 

v jednom novinový článek o Woody Allenovi. Jedna badatelka 

pracovala s videoukázkou. 

Ve dvou výzkumech se objevilo zkoumání obousměrné percepce 

– autorky zařadily i obdobný výzkum na slovenských školách. 

V obou případech se prokázalo, že české děti mají horší 

výsledky (Demová, 1999; Feuereiserová, 2002).22 

Další výzkumy prováděli také vědečtí pracovníci. Významná 

jsou například šetření J. Svobodové (2006) nebo K. Kopeckého 

(2005). Ti pracovali s žáky druhého stupně – Svobodová s žáky 

6. – 9. třídy (12 – 15 let), Kopecký jen se žáky 9. ročníku 

(14 - 15 let). Kopecký i Svobodová pracovali s izolovanými 

výrazy, Kopecký také zadal přeložit vždy po pěti podtržených 

slov ze dvou kontextů. Ani jeden nepracoval s audiovizuálními 

pomůckami. 

Všechny výše popisované výzkumy prokazují, že schopnost 

příslušníků mladší generace rouzumět slovenštině nevymizela, 

                                                           
22

 Z tohoto pohledu lze k pracím přirovnat také studii Patrika Mittera (2007), na tu se však v této kapitole 

nesoustřeďuji, protože výzkum jednak sleduje situaci na vysokých školách, jednak je zaměřen spíše na zjišťování 

intenzity recepce slovenštiny a vztahu respondentů k tomuto jazyku. 
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přesto mají ti, kteří získali vzdělání po rozpadu ČSFR, velké 

rezervy zejména v přesném překladu jednotlivých izolovaných 

výrazů.  Tento závěr se ovšem zakládá na výsledcích 

provedených výzkumů, přičemž většina těchto výzkumů se 

zaměřuje právě na zkoumání schopnosti porozumět víceméně 

izolovaným diferenčním prvkům slovenštiny a češtiny. Například 

z výzkumu Evy Langerové, který se zabýval jak touto 

problematikou, tak úrovní porozumění českých studentů 

slovenskému odbornému textu, vyplynulo, že titíž žáci, kteří 

porozumění izolovaným prvkům nezvládali, dokázali písemně bez 

problémů zachytit v několika větách myšlenku slovensky psaného 

odborného článku.23 

 

4.2. Slovenština ve školách včera, dnes a zítra 

 Za nejdůležitější prostor, kde by se děti mohly setkat se 

slovenštinou, se tradičně považují školní zařízení. Právě 

v průběhu vzdělávání považují mnozí odborníci za vhodné, aby 

se příslušníci nejmladší generace seznámili se slovenskou 

kulturou, historií a také byli poučeni o slovenském jazyce 

(srov. například Svobodová, 2006). V dobách společného státu 

tomu tak skutečně bylo – učební osnovy Slovensku a slovenštině 

dávaly prostor. Jak byl tento prostor velký, zkoumal K. 

Kopecký. V publikaci Slovenský jazyk na české škole (2005) 

cituje příslušné pasáže učebních osnov. Z jeho výzkumu plyne, 

že před rokem 1993 se žáci setkávali se slovenštinou v páté 

třídě, kdy byli poučeni zejména o slovenské výslovnosti a 

zkoušeli číst slovenské texty. Další setkání se slovenštinou 

je čekalo až v 8. třídě, kde byla slovenština uvedena do 

kontextu slovanských jazyků a rozšířeno poučení o slovenštině 

                                                           
23

 Úkol zaměřený na překlad izolovaných diferenčních jevů plnili studenti zhruba s čtvrtinovou úspěšností, 

souvislému textu však porozuměli všichni (Langerová, 2003). 
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z pátého ročníku na vysvětlení některých rozdílů mezi češtinou 

a slovenštinou ve fonetické, morfologické a lexikální rovině.24 

 V literární výchově byla, jak ukazuje K. Kopecký 

zastoupena četba ukázek děl slovenských autorů v originále od 

šesté třídy v každém ročníku. 

 Po roce 1993 se slovenština z učebních osnov zcela 

vytratila, respektive zmiňuje ji pouze poučení o slovanských 

jazycích zařazené do výuky v rámci celků Obecná poučení o 

českém jazyce a Obecná poučení o jazyce, které se probírají v 

8. a 9. ročníku. Osnovy navíc nepředepisují žádné ukázky 

slovenské literatury, a tak je v dnešní době nabízí jen 

několik čítanek, navíc v překladu do češtiny. K. Kopecký 

upozorňuje na několik kvalitních učebnic (např. nakladatelství 

Alter, Prodos), které v rámci možností nabízejí poučení o 

slovenštině a také praktické ukázky slovenských textů 

(Kopecký, 2005s. 31—35). 

Nakolik tato poučení zanechala ve studentech 

z předrozpadových let nějaké stopy a zvýšila jejich schopnost 

porozumět slovenštině by jistě stálo za podrobnější výzkum.  

Nabízí se totiž otázka, zda se takové poučení neztratilo 

v záplavě jiné učební látky.  Jako namátkový příklad spíše než 

jako důkaz může autorka práce zmínit svoji diskuzi s přítelem, 

který se narodil roku 1976, takže v době rozpadu ČSFR měl již 

povinnou školní docházku za sebou. Ten si na to, zda byl na 

základní škole poučen o slovenštině, nedokázal vzpomenout a 

jako hlavní zdroj svého kontaktu s tímto jazykem uvedl 

sdělovací prostředky.  

Marie Hozová, která v letech 1996-9 v rámci své závěrečné 

práce prováděla průzkum pasivního bilingvismu u českých 

studentů 9. ročníku ZŠ, položila těmto studentům otázku, zda 

                                                           
24

 Před rokem 1978 trvala povinná školní docházka devět let. V této době bylo poučení o slovanských jazycích 

zařazeno do učiva deváté třídy. Poté došlo ke zhušťování učiva v důsledku zkrácení školní docházky na 8 let (viz 

také Kopecký, 2005). 
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se během školní docházky sekali s ukázkami ze slovenské 

literatury. Přestože tento průzkum dělala ve třídách, kde sama 

učila, tudíž bezpečně věděla, že žáci se se slovenskými 

ukázkami v hodinách češtiny setkali, uvědomovalo si tento fakt 

jen zhruba 55% z nich. Téměř třetina žáků uvedla, že si 

nevzpomíná a ve třetím roce průzkumu odpovědělo dokonce více 

než 16% žáků, že se se slovenskými ukázkami nesetkali. 

 Vzhledem k tomu se nabízí otázka, zda je vůbec vhodné 

pokoušet se poučení o slovenštině v takovéto podobě do osnov 

vrátit. Uvedené příklady sice mohou naznačovat, že poučení o 

slovenštině realizovaná v rámci hodin češtiny žákům nemusí 

utkvět v paměti, na druhé straně nedokazují, že takováto 

setkání se základy slovenského jazyka nepřispívají k rozvoji 

pasivního bilingvismu. To ovšem nic nemění na tom, že méně 

násilná metoda, jak seznámit žáky se slovenštinou by mohla 

probudit větší zájem o slovenský jazyk a reálie. Jedním z 

přístupů, v němž se žáci seznamují s látkou nenásilnou formou 

v souvislostech, je dnes populární projektové vyučování. Žáci 

vstupují do určité problematiky při vypracovávání projektů, 

v nichž využijí informace z různých předmětů, a získají tak na 

téma ucelený pohled.  

Do takto koncipovaného vyučování lze začlenit také poznatky 

o slovenském jazyce a reáliích, jak ukazuje Kamil Kopecký na 

příkladu dvou miniprojektů, které realizoval v rámci svých 

výzkumů (Kopecký, 2005, s. 67 – 76). Šlo o projekty zabývající 

se založením Československa, prací se slovenskými překlady 

známých pohádek a prostředím bratislavského hradu. Žáci 7. 

třídy ZŠ ve Žďáru nad Sázavou měli možnost projekt o 

Československu a o pohádkách vyzkoušet a oba projekty 

hodnotili jakou poutavé, veselé a nápadité. 

Na principu mezipředmětových vztahů fungují také metodické 

listy vzniklé v rámci projektu Slovenština do škol. Tento 

projekt by měl nejen vrátit v jisté formě slovenštinu na české 
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školy, ale také přiblížit Českou republiku splnění závazku, 

které si předsevzala podpisem Evropské charty na ochranu 

regionálních či menšinových jazyků. Rozpadem ČSFR se totiž 

slovenština v Česku stala jazykem menšiny a jako taková je 

předmětem ochrany, která je zachycena v této mezinárodně 

platném dohodě. V souvislosti s evropskou koncepcí jazykového 

vzdělávání byl také přijat Národní plán výuky cizích jazyků, 

který upravuje jazykovou výuku na všech vstupních vzdělání 

tak, aby korespondovala s evropskými normami.  

Tento závazek však neexistoval od začátku samostatné České 

republiky: M. Nábělková připomíná stanovisko Ministerstva 

školství z r. 1998: „… v r. 1998 v Mladej fronte Dnes v 

súvislosti s „porozpadovou úpravou“ školských učebníc, pri 

ktorej sa pasáže v slovenčine (ukážky z diel slovenských 

spisovateľov, poučenie o slovenčine) z učebníc vyňali, 

pracovníčka ministerstva školstva J. Delišová konštatovala: 

Zatím se neuvažuje o tom, že by se slovenština do učebnic 

vrátila. Záleží to na učiteli, zda to považuje za důležité a 

zařadí dětem do výuky nějakou ukázku. Ale v osnovách to určitě 

nebude(MFD, 30.9.1998, s. 1)“ (Nábělková, 2008, s. 87). 

V průběhu let se však situace změnila – M. Nábělková uvádí, že 

už roku 2005 se na ministerstvu školství hovořilo o přípravě 

metodické pomůcky související se slovenskou problematikou 

(Nábělková, 2008). V květnu roku 2009 bylo rozvíjení česko-

slovenského bilingvismu deklarováno také na schůzi ministrů 

zahraničních věcí obou zemí.25 

                                                           
25

 Srov. tiskové zprávy o tomto setkání, např:  

 „Šéfové diplomacie chtějí věnovat pozornost především jazykové a kulturní výměně  mezi oběma státy. 

Ministři zdůraznili, že právě z jazykové blízkosti vyplývají dlouhodobě nadstandardní vztahy mezi oběma státy. 

Proto je důležité, aby si slovenské a české děti rozuměly stejně, jako v časech společného státu.“ 

(http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/168374-deti-na-slovensku-by-mely-umet-cesky-rika-novy-sef-

diplomacie-kohout.html) 

10.05.2009 
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4.3. Evropská charta na ochranu regionálních či 

menšinových jazyků v České republice 

 

Evropská charta na ochranu regionálních či menšinových 

jazyků (dále jen Charta) je dokument vydaný Radou Evropy. Byla 

podepsána ve Štrasburku 5. listopadu 1992. O šest let později 

ji ratifikovalo pět států s cílem chránit jazyky etnických 

menšin rozšířené na jejich území. Česká republika podepsala 

Chartu roku 2000, ratifikovala ji však až o šest let později – 

v listopadu 2006 a v platnost vešla až 1. 3. 2007. Proces 

ratifikace si totiž vzhledem k složitosti dokumentu vyžádal 

delší dobu.  

Charta se skládá z Preambule a celkem pěti částí, na 

jejichž základě by měla země, která tento dokument podepsala, 

určit, které jazyky bude chránit a která opatření, jež Charta 

nabízí ve své třetí části, k této ochraně využije. Charta 

rozděluje menšinové jazyky na dvě skupiny podle úrovně 

intenzity ochrany jazyka. Méně ochraňovanou skupinou jsou 

neteritoriální jazyky, které tento dokument definuje jako: 

„jazyky užívané občany státu, které jsou odlišné od jazyka 

nebo jazyků užívaných ostatním obyvatelstvem státu, ale které, 

ačkoliv jsou tradičně užívány na území tohoto státu, nelze 

spojovat s některou jeho konkrétní oblastí“ (Charta, co bychom 

měli vědět?, 2006, s. 9). Za takové jazyky se v Česku považuje 

němčina a romština.  

Za jazyky s vyšším režimem ochrany byla přijata polština a 

slovenština, a sice polština pro území okresů Frýdek Místek a 

Karviná a slovenština vzhledem k velkému rozptylu příslušníků 

                                                                                                                                                                                     
Slovenská a česká diplomacia bude pracovať na tom, aby slovenčina, resp. čeština  neboli pre mládež v našich 

krajinách cudzím jazykom. Na potrebe udržiavať jazykovú blízkosť  sa zhodli ministri zahraničných vecí 

Slovenska a Česka, Miroslav Lajčák a Jan Kohout  na dnešnej schôdzke v Bratislave. 

(http://www.plus1den.sk/aktuality/10050122-sr-cr-treba-posilnit-znalost-cestiny-slovenciny-mladeze.html) 
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menšiny na území celé republiky. Pro tyto jazyky musela Česká 

republika přijmout minimálně 35 odstavců nebo bodů 

z ustanovení ve třetí části Charty. Ratifikací Charty se Česko 

zavázalo přijmout taková opatření, aby dostála požadavkům 

kladeným v těchto odstavcích a bodech. Jedná se o závazky 

v oblasti školství, soudnictví, sdělovacích prostředků, 

veřejné správy, kultury, hospodářského života a příhraničních 

výměn. Na ochranu polštiny v České republice bylo přijato 

celkem 41 těchto odstavců a bodů a na ochranu slovenštiny to 

bylo bodů 37.  

Z Charty dále vyplývá, že o tom, zda se zemím, které 

Chartu ratifikovaly, daří dostát vytýčeným závazkům, mají 

vznikat pravidelné periodické zprávy. První musí být sepsána 

do jednoho roku od ratifikace a další po třech letech. Tato 

zpráva se předkládá Generálnímu tajemníkovi Rady Evropy a její 

znění musí být zveřejněno. Situace z prvního období je 

zachycena v Dokumentu Provádění Charty v České republice – 

první monitorovací cyklus.  

 

4.4. Charta, vzdělávání a slovenština v ČR 

Jak už bylo řečeno, slovenština je chráněna 

prostřednictvím 37 bodů třetí části Charty. Ve vztahu 

k rozvíjení pasivního bilingvismu českých dětí jsou důležité 

body týkající se menšinového jazyka ve vzdělávacích zařízeních 

a sdělovacích prostředcích. Vzdělávání se věnuje článek 8 a 

hromadným sdělovacím prostředkům článek 9 třetí části Charty. 

Na základě ratifikace Charty se Česká republika zavazuje 

v oblasti vzdělávání slovenštinu chránit následujícími 

způsoby: 

- podporou zajišťování předškolní výuky ve slovenštině 

veřejnými orgány, 
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- zpřístupněním základního vzdělání nebo jeho podstatné 

části ve slovenském jazyce vůči žákům, jejichž rodiče o 

takové vzdělání stojí, bude-li těchto žáků dostatečný 

počet, 

- podporou/povolením poskytování univerzitního nebo jiného 

vysokoškolského vzdělávání ve slovenštině nebo možnosti 

vysokoškolského studia slovenštiny jako studijního oboru, 

- zajištěním výuky slovenských dějin a kultury, 

- vytvořením dozorčího orgánu, který bude sledovat plnění 

výše uvedených závazků a podávat o nich periodické zprávy, 

- podporou nebo poskytováním výuky slovenštiny i na těch 

územích, kde se slovenština tradičně nevyskytovala, ale 

nyní je zde dostatečný počet příslušníků slovenské 

menšiny. 

 

V oblasti sdělovacích prostředků se Česká republika 

zavázala k plnění následujících závazků: 

- zajistit vysílání rozhlasových a televizních relací 

ve slovenštině, 

- podpořit výrobu a distribuci zvukových nahrávek, 

- podpořit zřízení či zachování alespoň jedněch novin 

ve slovenštině, 

- zaručit svobodu příjmu slovenských televizních a 

rozhlasových stanic a neomezovat svobodný tok 

informací a svobodu projevu ve slovenštině v tisku. 

Kulturní zařízení by v souladu s přijatými body v oblasti 

kultury měla: 

- podporovat formy projevu a iniciativy typické pro 

slovenštinu a napomáhat zpřístupnění děl v tomto 

jazyce, 

- podporovat přímou účast uživatelů slovenštiny při 

zřizování kulturních zařízení a plánováním kulturní 
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činnosti podporovat zřízení orgánů pro archivaci a 

vydávání děl vytvořených ve slovenštině. 

  

Česká republika se dále podpisem Charty zaručila 

uplatňovat a prosazovat příhraniční spolupráci ve prospěch 

slovenštiny a také podporovat kulturní, informační a 

vzdělanostní styky mezi Slováky na českém a slovenském území. 

Dodržování uvedených bodů by mohlo přispět mimo jiné i 

k udržení a rozvíjení schopnosti pasivního bilingvismu u 

nejmladší české generace. V první periodické zprávě o 

provádění Charty je zhodnoceno, zda Česká republika těmto 

závazkům dostála. Výbor expertů26 na základě výsledků svého 

hodnocení českých právních předpisů a situace v praxi 

doporučil České republice zjistit zájem ze strany slovenské 

menšiny o existenci předškolních zařízení poskytujících 

slovenské nebo dvojjazyčné vzdělání. Ačkoliv existence takové 

školky je jedním ze závazků podepsaných v Chartě, v České 

republice se zatím žádné takové zařízení nenachází, avšak o 

jejím zřízení se jedná.27 Neexistenci žádné slovenské základní 

ani střední školy v Česku vzhledem k nezájmu menšiny o toto 

vzdělání nehodnotí experti záporně, naopak jako pozitivní vidí 

skutečnost, že české orgány se o zavedení tohoto vzdělávací 

zařízení snaží. (Poslední slovenská základní škola se 

nacházela v Karviné. Pro nezájem rodičů roku 2001 zanikla.) 

Výbor však doporučuje tento závazek splnit prostřednictvím 

zavedení slovenštiny jako vyučovacího předmětu v rámci běžných 

učebních osnov, proto je tento závazek hodnocen jako 

                                                           
26

 Orgán jmenovaný Výborem ministrů Rady Evropy za účelem dohlížení na plnění Charty. 

27
Z dokumentu nevyplývá, o kterou organizaci se jedná, podle článku z 28.3. 2008 uveřejněného na serveru 

http://www.somvprahe.sk usiluje o otevření školky Slovensko-český klub 

(http://www.somvprahe.sk/blog/homopragensis/slovenska-materska-skolka-v-prahe )   Z e-mailové 

komunikace s náměstkem předsedy Slovensko-českého klubu Vladimírem Skalským vyplývá, že založení školky 

se plánuje na září 2011 a do budoucna se uvažuje o zřízení dalších poboček, protože zájem o takovou organizaci 

je velký.  
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nesplněný. Naopak pozitivně pohlíží experti na situaci ve 

vysokém školství – nejen že slovenštinu lze studovat jako obor 

na vysoké škole, ale že dokonce i někteří pedagogové vyučují 

ve slovenštině. 

Co se týče závazku přijmout opatření k zajištění výuky 

dějin a kultury Slovenska, nedokáže Výbor expertů rozhodnout, 

zda je tento závazek splněn, protože česká strana nepodala 

dostatek informací, jak je realizace této výuky zajištěna. 

(Podle zprávy české strany se realizuje v rámci výuky historie 

národnostních menšin, která by měla být součástí Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Tematikou 

osidlování národnostních území menšinami se zabývají hodiny 

dějepisu. Ve zprávě není uvedeno, že v dějepisu se o slovenské 

historii hovoří hlavně při probírání období společného 

československého státu.) 

Výbor expertů dále konstatuje, že nemá žádné informace o 

tom, zda je realizace výuky slovenštiny na českých školách 

realizována.28 

Experti dále považují za splněný závazek ohledně realizace 

rozhlasového vysílání, ale žádají poskytnutí více informací 

ohledně situace v televizi29 a vysílání slovenských programů na 

soukromých rozhlasových stanicích. Periodika, která ve 

slovenštině v České republice vycházejí, vycházejí jen jednou 

měsíčně, a proto podle Výboru nemohou být považována za 

noviny, které by podle závazku týkajícího se tisku, měly 

vycházet. Kulturní závazky považuje Výbor expertů za splněné, 

žádá pouze více informací ohledně existence orgánu určeného 

k archivaci děl vytvořených ve slovenském jazyce. Česká vláda 

ve svém vyjádření k tomuto hodnocení upozorňuje na existenci 

                                                           
28

 Zprávu, již Výbor expertů obdržel od Rady Vlády pro národnostní menšiny, tedy  orgánu, za monitorování 

výuky slovenštiny odpovědný, nepovažuje Výbor expertů podle První periodické zprávy za dostačující. 

29
 Přičemž zástupci menšin by podle informace Výboru expertů vysílání ve slovenštině uvítali. 
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projektu slovenské menšiny s názvem Domus (Dokumentace a 

muzejní středisko slovenské menšiny).30  

 Z První periodické zprávy o provádění Charty v ČR tedy 

vyplývá, že co se týče slovenské menšiny, má ještě Česká 

republika hodně co zlepšovat – zejména v oblasti základního 

školství, kde sice není požadavek ze slovenské strany o 

vytvoření slovenské školy v Česu, která by poskytovala výuku 

ve slovenském jazyce nebo dvojjazyčně, nicméně existuje zde i 

závazek poskytnout dětem majority možnost seznámit se 

s minoritním jazykem. Zpráva poukazuje na skutečnost, že „mezi 

představiteli slovenských mluvčích, se kterými se výbor 

expertů během své inspekce na místě setkal, však bylo 

zaznamenáno jasné znepokojení z toho, že úroveň znalostí 

slovenštiny u dětí klesá“ (Provádění Charty, s. 32). Tento jev 

(znepokojení či překvapení slovenských rodilých mluvčích ze 

skutečnosti, že příslušníci české většiny jejich jazyku často 

nerozumějí) reflektuje také Mira Nábělková - v kapitole 

Kľukatá línia vzájemných vzťahov předkládá několik ukázek 

příspěvků v internetových diskuzích, v nichž Slováci žijící v 

ČR popisují, jak měli/mají zejména zezačátku svého pobytu 

s neporozuměním mladých Čechů jejich jazyku problém, což mnohé 

z nich motivuje k aktivnímu užívání češtiny (Nábělková, 2008, 

s. 80-82). 

 Marián Sloboda kriticky nahlíží na nakládání Čechů 

s Chartou – považuje ho totiž za příliš zdrženlivé (Sloboda, 

2010, s. 9) v souladu s dominantní jazykovou ideologií v 

Česku, na níž se zakládá asimilační chování české společnosti. 

Mezi prvky jazykové ideologie, tedy soubor představ členů 

společenstva o jazycích a jejich užívání v sociálním světě, 

patří podle Slobody následující: přímočaré spojování jazyka a 

národnosti, jednojazyčnost jako norma a myšlenka, že v Česku 

                                                           
30

 Viz Komentář ČR ke Zprávě expertů Výboru Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, který je 

přílohou Zprávy. 
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se mluví a má mluvit (jenom) česky (Sloboda, 2010, s. 12). 

Upozorňuje například na skutečnost, že Česká republika 

deklarovala při schvalování Charty ochranu pouhých čtyř 

menšinových jazyků. Podle M. Slobody je to málo. I 

v periodické zprávě je zmíněno, že v České republice je 

v současnosti uznáváno celkem dvanáct národnostních menšin 

(Provádění charty, s. 12). 

 

4.5. Národní plán výuky cizích jazyků  

Dokument Národní plán výuky cizích jazyků (dále jen 

Národní plán) vznikl roku 2005, tedy ještě před ratifikací 

Evropské Charty na ochranu regionálních či menšinových jazyků, 

ale již po jejím podpisu. Národní plán obsahuje obecnější 

prohlášení o sledovaných cílech a dále Akční plán, v němž se 

konkretizují závazky MŠMT na období 2005 – 2007. 

Vzhledem k tomu, že v některých pasážích je kladen důraz 

na výuku jazyků sousedních zemí, jimiž jsou také polština, 

němčina a slovenština, které se zároveň řadí k jazykům 

chráněným v ČR Chartou, odvolává se Národní program také na 

tento dokument. Pokud by se závazky dané Národním programem 

skutečně plnily v praxi, přineslo by to zároveň i posun plnění 

závazků Charty (ačkoliv by nevedlo k jejich naprostému 

splnění, zejména v bodu týkajícím se zavedení výuky 

slovenštiny jako samostatného předmětu).  

Vzhledem k tomu, že Národní plán vešel v platnost ještě 

před ratifikací Charty a První periodická zpráva nehodnotí 

postavení menšinových jazyků na českých školách příliš 

pozitivně, nabízí se otázka, zda se Národní plán výuky cizích 

jazyků skutečně realizuje, případně zda se realizuje 

dostatečně. 

Cílem Národního plánu je „vytvořit odpovídající podmínky 

pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí 



~ 44 ~ 

 

obyvatelstva České republiky v cizích jazycích, aby občané 

dovedli porozumět a komunikovat i v cizích jazycích“ (Národní 

plán výuky cizích jazyků, 2006, s. 1, 

http://aplikace.msmt.cz/PDF/JT010NPvyukyCJnaNet.pdf). Studenti a 

žáci by měli dosáhnout během základního a středního vzdělávání 

ve výuce dvou cizích jazyků takové úrovně, aby byli schopni 

bezproblémově komunikovat s občany dalších států Evropské 

unie.  

Podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 

by měl absolvent střední školy ovládat angličtinu na úrovni 

B2. K ní by si měl zvolit další jazyk, přičemž upřednostňovány 

by měly být jazyky sousedních států. Slovenština vzhledem 

k tradici bilingvního Československa „se dá zvládnout metodou 

„napříč předměty základní školy“, není nutné ji zařazovat jako 

další cizí jazyk“ (Národní plán, s. 2). V tomto bodu tedy 

Národní plán odporuje doporučení Výboru expertů z První 

periodické zprávy o provádění Charty zavést slovenštinu jako 

samostatný vyučovací předmět. Slovenština navíc tím pádem není 

zahrnuta do dotačního programu na podporu málo vyučovaných 

cizích jazyků, jehož vyhlášení Akční plán vyžaduje. Na jeho 

základě by měla být podpořena výuka málo vyučovaných jazyků 

v malých skupinkách čítajících minimálně sedm žáků. 

Podporovány by měly být zejména sousední státy, přičemž 

slovenština si zde zachovává své „výsadní postavení“. Tomu ale 

přímo odporuje odstavec 2.4 z pasáže Akčního plánu 

pojednávající o cizích jazycích v základním vzdělávání: „V 

rámci podpory mnohojazyčnosti se budou nabízet též 

slovenština, polština, nebo jiný cizí jazyk z příbuzné 

jazykové oblasti.“  (Národní plán, s. 6). 

 

Výuka jazyků by podle Národního plánu mohla být zařazena 

už v předškolním věku, ačkoliv není v mateřských školách 

povinná. Plán dává za úkol vytvořit metodickou příručku a 
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zajistit dostatek kvalifikovaných pedagogických sil, které by 

výuku cizího jazyka u takýchto malých dětí zajišťovali. 

V posledním roce předškolního vzdělávání by navíc děti měly 

absolvovat jazykovou propedeutiku, tedy poskytnutí 

příležitosti k nahlédnutí do jiných kultur, jiného vyjadřování 

a motivování dětí k učení se cizímu jazyku. Příručka 

k propedeutice pro první stupeň ZŠ již vznikla a je volně 

dostupná na stránkách Výzkumného ústavu pedagogického 

(http://propedeutika.vuppraha.cz/). 

 

Pozitivním přínosem pro seznamování se žáků se slovenskými 

dějinami a kulturou by měly být metodické příručky vydané „v 

návaznosti na deklarovaná doporučení Evropské charty 

regionálních či menšinových jazyků“ (Národní plán, s. 6). Akční 

plán v odstavci 2.6 doporučuje takové publikace „koncipovat v 

kontextu multikulturní výchovy, tematicky je zaměřit do 

oblasti literatur národnostních menšin žijících v ČR s 

akcentem na literaturu pro děti a mládež, na současnou 

literaturu včetně regionální historie“ (Národní plán, s. 6).  

V rámci článku 2.4 týkajícího se aktivit realizovatelných 

v rámci rozpočtu MŠMT je v akčním plánu zařazeno „Zadat 

vypracování metodických materiálů na podporu slovenštiny a 

dalších jazyků z příbuzné jazykové oblasti ve školách, vydání 

a rozeslání do všech základních škol“ (Národní plán, s. 12). 

Tento závazek sice neodpovídá doporučením souvisejícím 

s Chartou, jeho realizace by nicméně alespoň byla zlepšením 

v porovnání s dosavadní situací – kdy slovenština téměř zcela 

zmizela z osnov základních i středních škol. 

 

Určitý problém myšlenky metodické příručky slovenského 

jazyka spočívá v tom, že Národní plán neuvažuje o jejím 

povinném využívání, ale pouze o jeho vytvoření a rozeslání na 

všechny školy.  
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Výsledkem tohoto bodu v Akčním plánu je právě projekt 

Slovenština do škol, kterým se bude zabývat následující 

kapitola práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 47 ~ 

 

5. Projekt Slovenština do škol 

 

5.1. O projektu 

Slovenština do škol je název projektu, který vznikl na 

základě spolupráce Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, 

Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci a učitelů základních škol a 

víceletých gymnázií. Úkolem projektu bylo splnit závazek 

Národního plánu na ochranu jazyků vytvořit metodickou pomůcku, 

která by napomohla seznámení žáků druhého stupně základních 

škol se slovenštinou. Díky těmto listům by Česká republika 

také částečně jednala v souladu s doporučením nastíněným v 

Evropské chartě na ochranu regionálních či menšinových jazyků 

zavést slovenštinu jako samostatný vyučovací předmět. 

V rámci projektu Slovenština do škol tedy vznikly pracovní 

listy určené pro žáky druhého stupně základní školy a 

odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejichž účelem je 

„nenásilnou formou přiblížit žákům jazyk našich sousedů a 

přátel“ (http://www.vuppraha.cz/sekce/114).  

Metodickou pomůcku tvoří celkem pět listů s úkoly, při 

jejichž plnění žáci využijí znalosti z matematiky a zeměpisu, 

proto s listy lze pracovat i v hodinách těchto předmětů. 

Témata listů a zároveň i jejich názvy jsou: Vysoké Tatry, 

Přísloví, Pohádky, Hrady a zámky Slovenska, Roční období 

(pracovní list Vysoké Tatry viz příloha). Komplexnější 

zaměření listů na několik předmětů je tak v souladu s dnešním 

trendem hledání mezipředmětových vztahů zmíněným v kapitole  

4.2 Slovenština ve školách včera, dnes a zítra. Tyto pracovní 

listy se v jazykové oblasti soustřeďují na hlásky, které se 

v češtině nevyskytují (např. ä, ô), na výrazy, které se 

v češtině a slovenštině výrazně odlišují (názvy měsíců apod.), 

ale i na hledání paralel mezi oběma jazyky (např. podobná 
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přísloví). V úkolu 1 části D3 listu Přísloví např. žáci 

z textu vybírají slova a označují, zda je znají nebo neznají, 

ale jsou přitom schopni jejich význam vyčíst z kontextu, nebo 

jim nerozumí ani z kontextu.  

List Hrady a zámky Slovenska naproti tomu není vůbec 

zaměřen na jazyk – žáci v něm plní jednoduché matematické 

šifry, jež je přivedou na jména slovenských hradů na 

přiložených fotografií. Hrady pak hledají v atlasu a 

zakreslují do mapy.  

Tyto metodické pomůcky nejsou zaměřeny jednostranně – 

v listech o příslovích se žáci seznámí s receptem na bryndzové 

halušky a pracují se slovenskými křestními jmény. Ta hledají 

v kalendáři, přičemž mohou využít i internet.  

Ve srovnání s Kopeckého miniprojekty (viz kap. 4.2) jsou 

tyto listy méně náročné pro pedagogy – stačí je jen předložit 

a odpovídat na dotazy žáků. Navíc jejich vyplňování není tak 

časově náročné. Žáci mohou listy vypracovávat i doma. To by 

mohlo vést k vysoké oblibě listů mezi pedagogy. Nabízí se však 

otázka, zda vyplňování listů není pro žáky monotónní. 

Výzkumy odezvy žáků na tyto listy nejsou dosud nijak 

rozsáhlé. Ke zjišťování zpětné vazby sdělila Táňa Holasová 

z Výzkumného ústavu pedagogického následující: „…vzhledem k 

zájmu tisku se pak částečně zjišťovala reakce škol, školy 

reagovaly velmi dobře, pracovní listy se líbily…“.31 

Další komunikace ohledně reakce dětí na tuto metodickou 

pomůcku probíhala s Jiřím Beránkem z VÚP, který sdělil, že 

ústav se zpětnými vazbami nepracuje. Mohl poskytnout pouze 

krátkou zprávu z Osmiletého gymnázia Příbram, které listy 

využívá ve výuce. Učitelka českého jazyka zde listy dávala 

žákům ke zpracování ve svých hodinách. Zpráva opět potvrdila 

hypotézu, že děti dokáží porozumět souvislejšímu textu, mají 

                                                           
31

 Z e-mailové korespondence mezi Mirou Nábělkovou a Táňou Holasovou, která probíhala v roce 2008. 



~ 49 ~ 

 

však problémy s překladem jednotlivých slov, která se formálně 

liší od českých ekvivalentů. Žáci listy vyplňovali samostatně, 

při práci nepoužívali slovníky ani se neradili s učitelkou. 

Vyplňování každého listu byla věnována vždy polovina vyučovací 

hodiny. Podle zprávy děti práce s listy velice bavila, některé 

dokonce soutěžily o to, kdo list vyplní nejrychleji. Ohlasy 

z příbramské školy byly kladné a vyučující doporučila listy 

využívat, a to nejen v hodinách českého jazyka, ale například 

i v zeměpise či v matematice. 

Pracovní listy projektu Slovenština do škol měly být 

v lednu roku 2007 rozeslány na všechny základní školy. 

Vzhledem k tomu, že Národní plán výuky jazyků nenařizuje 

povinné užívání této metodické pomůcky na školách, bylo by 

vydáním a rozesláním listů požadavku Národního plánu vyhověno. 

S tím pravděpodobně souvisí i malý zájem VÚP a MŠMT o další 

osud  projektu po jeho distribuci.  

Start projektu však vzbudil publicitu, například 31. 1. 

2007 odvysílal Český rozhlas 2 Praha zprávu o vzniku 

pracovních listů (viz příloha). 

Před započetím vlastního výzkumu, který je předmětem této 

diplomové práce, zjišťovala Mira Nábělková u Táni Holasové 

také to, zda bude projekt ještě nějak pokračovat. Odpověď byla 

následující: „S dalším pokračováním projektu podle mého názoru 

ministerstvo nepočítalo, ale možná se situace změnila, to už 

bohužel nevím.“ 

 Vzhledem k tomu, že i stránka VÚP, na níž se (mezi 

dokončenými projekty) nacházejí pracovní listy projektu 

Slovenština do škol, je již dnes označena jako neaktuální a 

současné aktualizované stránky VÚP žádnou zmínku o pracovních 

listech neobsahují, je více než pravděpodobné, že projekt 

Slovenština do škol skončil. Zda projekt zanechal v českém 

školství nějakou stopu, se snaží zjistit výzkum popsaný 

v následujících podkapitolách. 
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5.2. Průzkum dosahu a odezvy projektu Slovenština 
do škol 

Průzkum zjišťující odezvu pracovních listů Slovenština do 

škol prošel značným vývojem. Původním cílem výzkumu bylo 

zopovědět otázku, jak jsou vyučující na základních školách 

spokojeni s metodickým materiálem, který jim měl být v rámci 

projektu rozeslán. První část výzkumu však přinesla nečekané 

výsledky, které úvodní cíl poněkud pozměnily, jak bude 

nastíněno v následujících kapitolách. Na úvod předložím 

několik poznámek k praktické stránce vedení výzkumu. Ten byl 

prováděn metodou rozesílání e-mailu na české základní školy. 

E-mail obsahoval několik dotazů na pedagogy, spíše se však 

podobal dopisu než dotazníku. Tato metoda se jevila být 

nejefektivnější, protože lépe využívá specifika internetové e-

mailové komunikace než například klasický dotazník. V souladu 

s povahou celého výzkumu byla aplikována metoda kvalitativního 

výzkumu. 

 

5.2.1. Využití metod kvalitativního výzkumu  

Vzhledem k povaze tématu tedy nebylo možno přistoupit ke 

klasickému kvantitativnímu výzkumu využívajícího metody 

statistiky. Bylo třeba formulovat otevřené otázky, které se 

s každou další komunikací s respondenty vyvíjely, a k již 

dotazovaným respondentům se vracet s dalšími zpřesňujícími 

dotazy. Odpovědi respondentů tedy měly podíl na vedení 

výzkumu, ačkoliv některé odpovědi bylo možno i kvantitativně 

změřit a zaznamenat měření pomocí grafů.  

Při zjišťování informací jsem tedy vzhledem k povaze celé 

problematiky v případě projektu Slovenština do škol 

nepostupovala jednoduše od hypotézy k jejímu ověření/vyvrácení 

na základě faktů, spíše šlo o tvorbu tzv. zakotvené teorie, 

tedy teorie, která je induktivně odvozená ze zkoumání jevu, 
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který reprezentuje. To znamená, že je odhalena nebo vytvořena 

a prozatímně ověřena systematickým shromažďováním údajů o 

zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů“ (Strauss – Corbinová, 

1990, s. 14). Zakotvená teorie vznikla v 60. letech 20. století 

a jejími tvůrci byli američtí sociologové Anselm Strauss a 

Barney Glaser. Jejich cílem bylo vytvořit teorii užitečnou pro 

profesionály i laiky, opírající se o výzkumy v terénu a jejich 

systematizaci a analýzu. Metoda pomáhá zorientovat se v mnohdy 

složitém získávání informací z rozhovorů či pozorování.  

 

Tato teorie zavádí důležitý pojem teoretická citlivost. 

„Teoretická citlivost je schopnost rozpoznat, co je v údajích 

důležitého, a dát tomu smysl. Pomáhá při tvorbě teorie, která 

odpovídá realitě studovaného jevu“ (Strauss – Corbinová, 1990, s. 

31). Na počátku tvoří teoretickou citlivost znalost odborné 

literatury související s tématem a osobních a profesních 

zkušeností, v průběhu výzkumu se zvyšuje s počtem nabytých 

faktů a informací a s jejich analýzou. V případě výzkumu 

projektu Slovenština do škol spočívala počáteční teoretická 

citlivost před samotným započnutím výzkumu jednak 

v nastudování literatury o samotném projektu, v seznámení se 

jednak s problematikou bilingvismu obecně, jednak se specifiky 

česko-slovenského bilingvismu před rozdělením a po rozdělení 

Československa), jednak s kvalitativními výzkumy, které byly 

v této oblasti prováděny. Za osobní a profesní, či spíše 

studijní zkušenosti lze považovat informace získané například 

osobním setkáváním se se slovenštinou, jehož průběh byl 

naznačen v úvodu, a neformálními rozhovory s přáteli na 

související témata, dále zkušenostmi nabytými při studiu 

slovakistiky na přednáškách a seminářích.  

Z analýzy dosud proběhnuvších výzkumů v oblasti česko-

slovenského bilingvismu vyplývá, že zaměření tohoto výzkumu 

není v této oblasti obvyklé – dosavadní výzkumy si totiž 
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kladly většinou otázku, zda dnešní schopnost porozumět 

slovenštině přetrvává u nejmladší generace i po rozdělení 

Československa (srov. např. Demová, 1999), nebo se zaměřovaly 

na oblast života Slováků žijících trvale nebo dočasně v České 

republice (Musilová, 2006). Zatímco tyto výzkumy značně 

přispěly k mapování stavu česko-slovenských jazykových vztahů, 

výzkum týkající se projektu Slovenština do škol v konečném 

důsledku upozorňuje do určité míry i na situaci realizace 

projektů v rámci českého školství vůbec.  

Výzkum týkající se projektu Slovenština do škol nepracoval 

s příslušníky nejmladší generace a nezjišťoval úroveň jejich 

porozumění slovenštině, ale zaměřoval se na komunikaci 

s pedagogy. V tomto ohledu však není ojedinělý – v letech 

2000-2004 podrobil K. Kopecký dotazníkovému šetření celkem 75 

učitelů českého jazyka z náhodně vybraných škol na celém území 

České republiky. Cílem jeho výzkumu bylo zjistit, jaké 

stanovisko zaujímají čeští učitelé k začlenění slovenštiny do 

výuky na českých školách. Z výzkumu vyplývá, že pro zavedení 

slovenštiny jako izolovaného tématu v rámci výuky předmětu 

český jazyk a literatura by bylo 26,4% učitelů. Zbylí 

pedagogové podporují nenásilné zavedení slovenštiny do škol, 

chybí jim však pomůcky, které by k tomu mohli využít. 73% 

respondentů se však shoduje na tom, že česká mládež ztrácí 

schopnost rozumět slovensky (Kopecký, 2005). 

 

5.2.2. Specifika získávání odpovědí e-mailovou 

cestou 

Následující kapitola se zaměří na způsob získávání údajů 

od respondentů – e-mailovou komunikaci a využití internetu při 

výzkumech obecně. Tato část práce jednak osvětlí motivy 

k volbě využitého komunikačního prostředku a jednak úskalí, na 

něž je možno při takovéto komunikaci narazit.  
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Při výběru původní výzkumné otázky – tedy zjišťování 

odezvy projektu Slovenština do škol na českých školách, byl 

jako komunikační prostředek vybrán internet. Internetová 

technologie přináší nové možnosti výzkumu. Jedná se například 

o metodu online dotazníku nebo možnosti e-mailové komunikace. 

Při použití obou metod lze oslovit velké množství respondentů 

z různých míst v relativně krátké době. Respondent si navíc 

může sám zvolit, kdy na výzkumné otázky odpoví, v případě e-

mailové komunikace může vyplňování dokonce přerušit a později 

se k němu vrátit. Internet je proto pro výzkumníka i 

respondenta výhodný prostředek, při jeho užití se však zvyšuje 

riziko, že respondent bude odpovědi odkládat, až na dotazník 

zcela zapomene. S tímto nebezpečím počítal první mail, který 

byl zasílán učitelům základních škol. Bohužel se však ukázalo, 

že stručnost, která měla co možná snížit časové nároky na 

vyplňování dotazníku, aby se mu respondent věnoval hned po 

otevření e-mailu a tuto činnost nepřerušoval, je na úkor 

výpovědní hodnoty odpovědí – vyučující opovídali příliš krátce 

a neposkytovali tak velké množství informací. 

Na zápory online dotazníku upozornil K. Kopecký 

v souvislosti se zveřejněním výsledků svého průzkumu Sonda 

200132. Formuloval tři základní problémy této metody: „Jak lze 

zjistit, že respondent opravdu uvedl správné demografické 

údaje? Pokud využijeme pro výzkum internetového prostředí, 

jaká bude reálná struktura výzkumného vzorku? Nakolik jsou 

tedy zjištěná data validní a reliabilní?“ (Kopecký, 2005, s. 

47). Kopecký s vědomím nemožnosti zaručit pravdivost a 

spolehlivost navrhuje chápat takto získané odpovědi jako 

rekognoskaci terénu před dalšími výzkumy. Kopecký dále kladně 

hodnotí skutečnost, že anonymita online dotazníků umožňuje 

                                                           
32

 Jednalo se o výzkum zaměřený na zjištění znalosti slovenštiny u českých respondentů, zjištění názorů na 

překlady ze slovenštiny do češtiny, na rozdělení ČSFR, na slovenské školy v ČR a na možnosti podpory slovenské 

minority v ČR (Kopecký, 2005, s. 47). 
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získat otevřenější odpovědi a bezprostřední názory. Získávat 

respondenty online dotazníku lze dvojí metodou – jednak 

aktivní distribucí odkazu na dotazník pomocí e-mailu či 

sociálních sítí (v tomto případě se tato metoda podobá e-

mailové komunikaci). Další respondenty lze získat 

z návštěvníků webových stránek, kde je dotazník umístěn. Pro 

výzkum úspěšnosti projektu Slovenština do škol bylo třeba 

volit metodu umožňující pracovat výhradně s učiteli a cíleně 

respondenty vybírat. Byla tedy zvolena metoda e-mailové 

komunikace – z databází základních škol dostupných na 

internetu a víceletých gymnázií byly vybrány e-mailové adresy, 

na které se poté odesílaly e-maily. Nejedalo se tedy o 

anonymní dotazník. 

 

Výhodou je zde možnost oslovit velké množství respondentů, 

negativem pak skutečnost, že není zaručeno doručení do rukou 

respondenta. Může dojít ke kolapsu techniky, v databázi, z níž 

jsou adresy čerpány, se může nacházet špatně napsaná adresa, 

popřípadě již neaktuální adresa. V důsledku této skutečnosti 

se také několik odeslaných mailů vrátilo jako nedoručitelných.  

Školy navíc tento komunikační kanál vůbec nemusejí 

využívat, proto nelze s určitostí říci, zda respondenti, kteří 

ponechali rozeslané e-maily bez odpovědi, tak učinili 

v důsledku nedostatku času či nezájmu nebo se k nim dotazník 

vůbec nedostal. Proto je k získání dostatečně vysokého 

množství odpovědí třeba oslovit vysoké množství respondentů. 

Poměrně zdlouhavé je vyhledávání adres v databázích škol – 

volně dostupné databáze totiž nedisponují funkcí, která by 

umožňovala nechat si vypsat seznam e-mailových adres. Díky 

možnosti odesílání hromadných mailů je však možno ušetřit čas 

oslovováním více respondentů najednou.  

Jako výhodné se jeví rozesílání mailů po etapách. To 

umožňuje dotazník rozesílaný v další várce pozměnit podle 
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reakcí na dotazník ve várce předešlé – doplnit chybějící 

informace, přeformulovat dotazy atd. Zlepšuje se tak možnost 

reflektovat na zvyšující se teoretickou citlivost, což činí 

z mailové komunikace vhodný prostředek pro zjišťování údajů 

pro kvalitativní výzkum. Díky tomu, že je tazateli dostupný 

kontakt na respondenta, může se k respondentovi vracet a klást 

další dotazy, čímž se mailová komunikace blíží k metodě 

rozhovoru. Díky písemné formě vedení výzkumu navíc zůstávají 

tazateli odpovědi ve znění, v němž je respondent napsal, díky 

elektronické podobě je navíc lze snadno  dále zpracovávat. 

 Při vedení tohoto výzkumu je třeba věnovat zvláštní 

pozornost přizpůsobení rozesílaného dotazníku způsobu jeho 

distribuce. Vzhledem k tomu, že respondent často nemá mnoho 

času na vyplňování dotazníku, měla by převážná většina dotazů 

být zjišťovací, aby respondenta neodradila představa 

ztraceného času nad vymýšlením odpovědí. Samotné téma však 

vyžaduje volit i doplňující otázky. V případě výzkumu 

úspěšnosti projektu Slovenština do škol se tak respondenti 

rozdělili na dva tábory – na respondenty, kteří krátce 

odpovídali jen na zjišťovací otázky, případně se jednoslovně 

vyjádřili k otázkám doplňovacím, a na respondenty, jež 

doplňovací otázky motivovaly k delším zamyšlením. Někteří 

z nich vyjádřili lítost nad faktem, že české děti přestávají 

rozumět slovensky, jiní napsali, že zastávají názor, že po 

rozdělení Česka a Slovenska je slovenština cizím jazykem a 

není třeba se jí nějak významněji věnovat.  

Vzhledem k různému stavu zběhlosti respondentů 

v internetové komunikaci a práci s počítačem vůbec se ukázalo 

jako vhodné dát dotazník do těla e-mailové zprávy i do 

samostatné přílohy, aby si respondent mohl vybrat pro sebe 

příjemnější způsob odpovědi – zatímco text dotazníku přímo 

v těle zprávy nevyžaduje žádné stahování přílohy a jeho 

vyplňování nezabere tudíž tolik času, jeví se text mailu 
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v přiloženém souboru jako přehlednější, a proto umožňující 

snadnější orientaci. 

 

5.2.3. Výzkum dopadu projektu Slovenština do škol 

Jak už bylo zmíněno, rozsáhlejšímu průzkumu na základních 

školách předcházel menší výzkum, který roku 2009 provedla 

autorka spolu s Beatou Marcsovou v rámci postupové práce 

(Eichlerová –  Marcsová, 2009). Těžištěm výzkumu byla e-

mailová komunikace se základními školami a víceletými 

gymnázii. Autorky sestavily jsme e-mail, který měl zjistit, 

zda pracovní listy na školy skutečně došly, jestli je učitelé 

využívají a zda jsou s nimi spokojeni.   

Za tímto účelem bylo v dubnu 2009 s využitím serverů 

zakladniskoly.cz a firmy.cz osloveno 167 základních škol a 44 

víceletých gymnázií. Z celkem 23 odpovědí na stručný mail 

vyplynulo, že jen na tři z oslovených škol pracovní listy 

přišly. Z výzkumu tedy vyplynul zarážející rozpor týkající se 

distribuce listů. V článku na internetových stránkách 

Výzkumného ústavu pedagogického, který listy vydal, je totiž 

napsáno, že pracovní listy byly v lednu 2007 rozeslány na 

všechny školy: „Metodický materiál byl během ledna 2007 

rozeslán na všechny základní školy, a učitelé tak mají možnost 

se s ním podrobně seznámit a využít jej k obohacení jazykových 

znalostí svých žáků i k podpoře česko-slovenské vzájemnost“ 

(http://www.vuppraha.cz/sekce/114 33 Stejnou informaci uvedla také 

Táňa Halasová, která byla v období vzniku pracovních listů 

                                                           
33

 O tom, že VÚP o dalším rozvíjení projektu Slovenština do škol nadále neuvažuje, svědčí i fakt, že na 

nejaktuálnější verzi webových stránek ústavu již o pracovních listech a celém projektu není žádná zmínka. 

Stránky, na něž směruje odkaz, který uvádí tato práce nabízejí informaci o Slovenštině do škol a lze z nich 

stáhnout pracovní listy, nicméně je nad titulem stránky poznámka o neaktuálnosti a z hlavní stránky 

internetové prezentace VÚP nevede k článku o pracovních listech žádný odkaz. 
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zaměstnankyní VÚP, v době našeho výzkumu však už na VÚP 

nepracovala.34  

Vzhledem k dvouletému časovému odstupu mezi rozesláním 

metodických listů do škol a našimi počátečními výzkumy je 

možné, že listy se na školy dostaly, ale z různých důvodů byly 

odsunuty a zapomenuty.35 S ohledem na nepředpokládaný výsledek 

celého výzkumu a na skutečnost, že sám VÚP se na získávání 

zpětných vazeb projektu nezaměřil, jsem se rozhodla oslovit 

další školy.  

K získání většího množství informací bylo třeba zvětšit 

vzorek respondentů a upřesnit výzkumné otázky. Proto probíhal 

od června do srpna 2010 další výzkum, tentokrát bylo 

s využitím databáze Ústavu pro informace a vzdělávání36 

osloveno celkem 720 škol. Původní zaměření výzkumu se vlivem 

odezvy na první část změnilo – cílem komunikace se školskými 

zařízeními již není zjistit jen odezvu na pracovní listy, ale 

zda vůbec listy na školy přišly a jestli je na českých školách 

ze strany pedagogů o tyto pomůcky zájem.  

Respondenti byli v obou případech vybíráni náhodně, tak 

jak je nabízely využívané databáze. Byl však brán ohled i na 

to, aby byly osloveny školy po celé republice. V případě 

druhého výzkumu byly z databáze Ústavu pro informace a 

vzdělávání vybrány všechny základní školy z Prahy a z Brna. 

 

 

 

                                                           
34

 Z e-mailové korespondence mezi Mirou Nábělkovou a Táňou Holasovou, která probíhala v roce 2008. 

35
 Je třeba brát v potaz také fakt, že na e-maily, odpovědělo jen velmi malé procento pedagogů (V prvním 

výykumu ponechalo e-mail bey odezvy 79% dotázaných a v druhém dokonce 81%. Během  obou výzkumů se 

navíc v  osmi procentech případů se e-mail vrátil nedoručený (viz grafy 1 a 2). Na všech těchto školách, nebo 

alespoň na některých z nich, tedy mohou listy využívat. Samozřejmě zůstává i určitý prostor pro nejistotu, zda 

vyučující, kteří uvedli, že listy nedostali, měli opravdu dostupné všechny informace o dění na škole v roce 2007. 

Je však logické domnívat se, že pedagogové, kteří uvedli, že listy nedostali, tuto pomůcku určitě nevyužívají. 

36
 Dostupné na stránce http://www.uiv.cz/clanek/150/1782. 
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5.2.3.1. Průběh prvního výzkumu (2009)37 

Během první části výzkumu byl nejprve na 34 škol zaslán e-

mail s následujícím textem: 

 
Dobrý den, 
jsme studentky oboru Slovakistika na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy 
a v rámci naší postupové 
práce se zabýváme výzkumem úspěšnosti projektu s názvem Slovenština do 
škol, který má za úkol 
seznámit prostřednictvím pracovních listů žáky se základy slovenštiny a 
slovenských reálií.. (více o 
projektu viz http://www.vuppraha.cz/sekce/114 ) Rády bychom Vám proto 
položily několik otázek 
týkajících se tohoto projektu: 
1) Zda jste i na Vaši školu dostali tyto pracovní listy. 
2) Jestli a jakým způsobem tyto pracovní listy využíváte. 
3) Pokud listy na vaší škole využíváte, zda jste při práci s nimi 
zaznamenali nějaké výsledky ve výuce. 
Předem velice děkujeme za pomoc 
S pozdravem 

Beata Marcsová a Jana Eichlerová 
 

Tento mail byl koncipován tak, aby přílišnou rozsáhlostí 

neodrazoval i jinak zaneprázdněné respondenty od odpovědi. 

Záměrně obsahoval jen tři otázky, a tím se podobal spíše 

dopisu než dotazníku. Napsaly jsme celkem na 34 škol. Ze tří 

se mail vrátil nedoručen a odpověď přišla jen ze sedmi. Ze 

všech nám napsali, že pracovní listy neobdrželi. Z těchto 

odpovědí bylo pět velmi stručných bez jakýchkoliv dalších 

informací. Domníváme se, že jedním z problémů v komunikaci se 

školami mohlo být, že listy se rozesílaly již v roce 2007 a 

náš výzkum probíhal až v dubnu 2009, vyučující se mohli 

domnívat, že se jedná o nový projekt, a protože si z nedávné 

doby nic takového nevybavovali, logicky usoudili, že jejich 

škola nebyla oslovena. V našem mailu byl sice odkaz na 

stránku, která o listech podrobněji informuje, nebylo však 

explicitně řečeno, kdy se listy měly na školu dostat. Proto 

                                                           
37

 Text pojednávající o prvním výzkumu je značně přepracovaným textem z té pasáže postupové práce, kterou 

psala autorka této diplomové práce. (Eichlerová – Marcsová, 2009). 
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jsme se rozhodly vzhledem k vysokému počtu dotazovaných, již 

uvedli, že listy neobdrželi, e-mail rozšířit o otázky, na 

které by právě tito respondenti mohli zodpovědět a přinést tak 

do výzkumu další informace. Zajímalo nás také, zda škola 

realizuje seznámení žáků se slovenštinou nějakou jinou formou 

a zda by na ní byl zájem o pracovní listy, případně o jiný 

způsob seznámení žáků se slovenštinou. E-mail pro druhou 

„várku“ respondentů prvního výzkumu tedy vypadal následovně: 

 
Dobrý den, 
jsme studentky oboru Slovakistika na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy a v rámci své postupové práce se zabýváme výzkumem úspěšnosti 
projektu s názvem Slovenština do škol, který má za úkol seznámit 
prostřednictvím pracovních listů žáky se základy slovenštiny a 
slovenských reálií.. (více o projektu viz http://www.vuppraha.cz/sek 
ce/114) 
Tyto pracovní listy měly být v roce 2007 rozeslány na všechny základní 
školy. Rády bychom Vám proto položily několik otázek týkajících se 
tohoto projektu: 
1) Zda jste i na Vaši školu dostali tyto pracovní listy. 
Pokud ne 
1) Zda byste o listy, případně jinou formu seznamování žáků se 
slovenským jazykem a reáliemi měli zájem. 
2) Zda se na vaší škole toto téma nějak realizuje 
Pokud jste listy dostali: 
1) Jestli a jakým způsobem tyto pracovní listy využíváte. 
2) Pokud listy využíváte, zda jste při práci s nimi zaznamenali nějaké 
výsledky ve výuce. 
Předem velice děkujeme za pomoc 
S pozdravem 

Beata Marcsová a Jana Eichlerová 
 

 V této podobě jsme mail odeslaly na 86 základních škol a 

44 gymnázií. V deseti případech se mail vrátil nedoručen. 

Zaznamenaly jsme 14 reakcí. 

Úprava e-mailu se ukázala jako vhodná, protože se více 

rozepsali i respondenti, kteří pracovní listy neobdrželi (11 

škol), nebo se je rozhodli nevyužívat (1 škola). Z pouhých tří 

škol jsme se dozvěděly, že pracovní listy obdrželi a využívají 

je(7. ZŠ Mladá Boleslav, 1. ZŠ Bruntál, ZŠ Šumperk 8.května).  

Další cestou, kterou jsme zvolily za účelem získání 

kontaktů na školy, bylo oslovení známých a přátel s prosbou, 
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aby naše dotazy buď odpověděli, pokud se jednalo o učitele, 

nebo je zprostředkovali pedagogům z řad svých známých. Tímto 

způsobem jsme jednaly se třemi školami. Z jedné jsme nedostaly 

žádnou reakci, ve druhé o listech nevěděli a více se 

k problému nevyjádřili, na třetí také projekt neznali, ale 

projevili o něj zájem. 

V pěti případech z celkového okruhu dotazovaných uvedli 

respondenti, že pracovní listy neznají, ale měli by o ně 

zájem. Do těchto škol jsme listy samy zaslaly a požádaly o 

další spolupráci. Položily jsme následující otázky: 

 

1) Zda se je rozhodnete používat. 
2) Pokud ano, jaké vidíte jejich využití ve výuce. 
3) Pokud ne, co Vás k tomu vede - jaké nedostatky podle Vás listy 

mají. 
4) Uvítáme jakékoliv nápady a připomínky k tématu. 
 

Odpověď přišla jen ze dvou škol, a sice ze ZŠ Dambořice a 
ze ZŠ Terezín.  

Odpověď z Terezína zněla následovně: 
 
„Ano, listy již používáme, zařadila jsem je do Čj - do slohu, 

literatury... Možno též i do matematiky, zeměpisu .... 
Listy jsou zajímavé a srozumitelně provedené, zpestří výuku, děti se 

seznámí se slovenskými výrazy (pro některé to vůbec není cizí jazyk), 
všechny je vstřícně přijaly. Máme zpracované dva listy, děti se ptají po 
dalších.“ 

 

Odpovídala ředitelka školy Mgr. Hana Bažantová.  
Ze ZŠ Dambořice odpověděl zástupce ředitele Ing. Miroslav 

Martiňák: 
 
„ 1. Ano, já určitě  a kolegům doporučím. 
2. Využití vidím  pozitivně, já osobně je využíji v samostatném 

předmětu, který u nás vznikl z průřezových témat (zejména multikulturní 
výchova aj. ) 

4. Všimi jsem si zatím drobné vady, v listech se pracuje se SK a ne 
Eurem. Ale to upřesníme.“ 

 

Oslovily jsme i pět praktických škol, tedy zařízení pro 

děti se speciálními potřebami, a jednu školu pro zrakově 

postižené. Ozvali se jen ze 2 speciálních škol, že listy 
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neobdrželi. Z jedné (Speciální škola Karlovy Vary) projevili 

nezájem o tento projekt s odůvodněním, že vzdělávají pouze 

děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální škola 

v Opavě se k otázce potenciálního využití projektu 

nevyjádřila.  

 

Naše snaha získat zpětnou vazbu nepřinesla četné odezvy. 

Přesto však některé školy projevily zájem nejen o slovenské 

listy, ale o seznamování žáků se slovenštinou jako takovou. 

Překvapující byla skutečnost, že spíše než plánovaný výzkum 

zpětné vazby jsme prováděly „osvětovou činnost“ mezi školami, 

jejichž učitelé podle svých slov neměli o existenci projektu 

Slovenština do škol žádné informace. 

 

 
graf 1 

 

Uvedené procentuální podíly grafu jsou odvozeny 
z celkového počtu 167 oslovených škol.  
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5.2.3.2. Průběh druhého výzkumu (2010) 

S ohledem na výsledky prvního výzkumu se ukázalo jako 

nutné oslovit mnohem větší vzorek respondentů s dotazem, zda 

jejich škola listy obdržela. V tomto výzkumu jsem již 

pokračovala sama pod vedením Miry Nábělkové.  

Vzhledem k tomu, že extrakce e-mailových adres je velmi 

časově náročná, nepodařilo se bohužel oslovit všechny školy, 

jejichž e-mailovou adresu je možno v databázi Ústavu pro 

informace a vzdělávání nelézt. Vzorek 720 škol nicméně 

několikanásobně přesahuje počet respondentů v prvním výzkumu, 

navíc při výběru škol bylo dbáno, aby mezi oslovenými školami 

nebyli respondenti z prvního výzkumu, čímž se zkoumaný vzorek 

v podstatě rozšířil – zvýšil se počet škol, od nichž existuje 

informace o tom, zda mají informace o pracovních listech. Jako 

problém se může jevit skutečnost, že na e-maily nemuseli nutně 

odpovídat vyučující, kteří by listy mohli ve svých hodinách 

reálně nebo perspektivně využívat, případně se nemusí 

pamatovat na to, že listy na jejich školu přišly. Vzhledem 

k tomu, že ve většině případů odpovídal ředitel školy nebo 

jeho zástupce, se však domnívám, že se jednalo o osoby 

k zodpovězení otázek kompetentní a výsledky korespondence mohu 

považovat za relevantní. 

Respondenti byli oslovováni hromadným e-mailem 

s následujícím textem:  

 

Dobrý den, 

jsem studentkou oboru Slovakistika na Filozofické fakultě Karlovy 

Univerzity a obracím se na Vás s prosbou o krátkou informaci ohledně 

realizace projektu Slovenština do škol, kterým se zabývám ve své diplomové 

praci.  

Projekt Slovenština do škol si kladl za cíl prostřednictvím 

pracovních listů seznámit žáky druhého stupně ZŠ a nižších ročníků 

víceletých gymnázií se slovenštinou a slovenskými reáliemi. V roce 2007 

měly být metodické/pracovní listy k projektu rozeslány v papírové verzi na 
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všechny školy, aby je vyučující podle svého uvážení mohli využívat ve 

výuce.  

 
V této souvislosti bych Vás chtěla poprosit o odpovědi na několik 

dotazů. 

 
1) Zda o pracovních listech projektu Slovenština do škol víte: 
2) Pokud o pracovních listech víte, odkud k Vám informace o nich 

přišla: 
3) Zda se tyto pracovní listy na Vaši školu dostaly: 
 

 
Pokud jste pracovní listy neobdrželi: 

 
4) Zda byste o jejich využívání měli zájem: 
5) Zda je problematika slovenštiny a slovenských reálií na Vaší škole 

nějakým způsobem do výuky začleněna: 
 

 
Pokud jste listy dostali: 

 

5) Zda se na Vaší škole ve výuce využívají: 
6) Pokud listy využíváte, na jakých hodinách a jakým způsobem: 
7) Pokud by bylo možné se osobně setkat nebo e-mailem/telefonicky 

spojit s učiteli Vaší školy, kteří metodické/pracovní listy používají, a 
zeptat se je krátce na jejich zkušenosti s nimi, napište, prosím, kontakt 
na ně: 

 
Doplňující otázky: 

 
8) Zda udržujete na Vaší škole nějaké kontakty se Slovenskem: 
9) Pokud má Vaše škola partnerské vztahy se školou na Slovensku, jaká 

je to škola a jakou formou se tyto vztahy realizují: 
 
 

Předem mnohokrát děkuji za Vaši pomoc. 
 
S pozdravem 
Jana Eichlerová 
 
(Více informací o projektu Slovenština do škol: 

http://www.vuppraha.cz/sekce/114 ; tam najdete i pracovní listy ke 
stažení.)  

Odesílání probíhalo postupně, školy byly oslovovány v pěti 

skupinách. Pro žádnou ze skupin nebyl obsah e-mailu pozměněn. 

V rámci e-mailu bylo tedy položeno celkem devět otázek 

rozdělených do čtyř částí. První zjišťovala informovanost o 

listech (zda je o nich respondent informován, jakou cestou a 
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zda byla s projektem seznámena i škola, na níž vyučuje). Druhý 

oddíl směřoval na respondenty, již o listech nevěděli. 

Respondenti byli dotázáni, zda by o takovou učební pomůcku 

měli zájem38 a zda se na jejich škole nějak realizuje seznámení 

žáků se slovenštinou a slovenskými reáliemi. Ve třetím oddílu 

se nacházely otázky na pedagogy, již uvedli znalost projektu. 

Týkaly se využití listů na školách – zda vůbec a jakým 

způsobem se pomůcka začleňuje do výuky a prosba o kontakt na 

vyučujícího, který s listy pracuje. Dotazy z poslední várky 

byly určeny všem a jejich úkolem bylo zjistit, jestli škola 

udržuje kontakty se Slovenskem a realizuje například výměnné 

pobyty.  

Tímto e-mailem byly osloveny školy z celého území ČR. 

Rozložení jednotlivých skupin  bylo následující: 

várka zaměření Počet škol 

1. Celá ČR- soukromé školy, školy 

v menších obcích 

150 

2. Celá ČR kromě Prahy a Brna 180 

3. Celá ČR kromě Prahy a Brna 130 

4. Praha 200 

5. Brno 60 

Celkem 720 

 

Z pražských a brněnských škol byly osloveny všechny kromě 

praktických a speciálních škol. Práce s databází škol byla 

poněkud komplikovaná, jelikož z výpisů informací o 

jednotlivých zařízeních nebylo často zřejmé, o jaký typ školy 

se přesně jedná. Vzhledem k tomu, že výzkum měl oslovit co 

největší množství škol, nebyly jednotlivé školy podrobovány 

většímu zkoumání před odesláním mailu. Díky tomu se však na 

základě odpovědí utvořila nová kategorie respondentů, a sice 

                                                           
38

 Na konci e-mailu byl přiložen odkaz na článek o projektu na stránkách VÚP. 
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vyučující z malotřídních škol. Tato kategorie pak mohla být 

podrobena dalšímu zkoumání, týkajícímu se začlenění 

slovenštiny do výuky na prvních stupních. 

Problémem komunikace prostřednictvím e-mailu je malá 

záruka spolupráce všech dotazovaných – i při takovémto 

množství respondentů zareagovalo jen malé procento oslovených. 

Ze 720 oslovených škol se 56 e-mailů vrátilo nedoručených a 

585 škol nereagovalo. Ze zbylých 78 respondentů uvedlo 34, že 

jejich zařízení nemá druhý stupeň. E-mail byl tedy relevantní 

jen pro 44 škol. Jako zajímavost uvádím, že ředitelka jedné 

z malotřídek odpověděla, že listy na školu přišly. Jedná se o 

Česko-britskou základní školu v Praze 2 a pracovní listy tam 

podle slov ředitelky Petry O´Leary přišly poštou. Ostatní 

respondenti z malotřídních škol se k problematice listů 

nevyjádřili nebo uvedli, že je neznají. 

Rozdělení škol podle reakcí je uvedeno v následujícím 

grafu (malotřídka vykazující znalost listů je započítána do 

kategorie malotřídka, celkový počet respondentů je 720): 

 

graf 2 

 Odečteme-li vrácené e-maily, musíme zkoumaný vzorek snížit 

na 664 respondentů. Podíl respondentů, kteří reagovali, se tak 

zvýší na 12%. Podíl škol, které jsou o pracovních listech 

informovány, je však stále jedno procento.  



~ 66 ~ 

 

 Z devítiletých základních škol, které odpověděly na e-

mail, je informovaných 14% (6 z 44), což naznačuje graf 339: 

 

 

graf 3 

  

Z uvedených dat tedy vyplývá, že 89% respondentů buď e-

mail nedostalo, nebo na něj vůbec nezareagovalo, proto byla 

práce s tak vysokým počtem respondentů namístě. 

Z respondentů devítiletých škol, kteří uvedli, že pracovní 

listy dostali (6 dotázaných), dva uvedli, že pracovní listy 

nepřišli na školu. Jeden napsal, že si nepamatuje, jak se o 

listech dozvěděl, pravděpodobně však po e-mailu. Druhý 

z respondentů uvedl, že o projektu je informován z MŠMT. 

Respondenti ze škol, jež listy dostali, uváděli odpovědi 

obsahující různé informace. Jeden respondent uvedl, že už 

neví, jak se listy na školu dostaly, ale vzpoměl si, že to 

bylo v „papírové podobě“, jeden dotázaný napsal, že listy 

přišly poštou, jedna respondentka je sdědila po předchůdkyni a 

jeden uvedl, že listy přišly z VÚP, ale blíže to 
                                                           
39

 Jedná se vlastně o výseče „vědí“  a „nevědí“ grafu 2, jsou však znázorněny ještě jednou samostatně, aby byl 

vidět jejich vzájemný poměr. 
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nespecifikoval. Z výpovědí těchto vyučujících dále vyplynulo, 

že listy užívají spíše sporadicky – na jedné škole při čtení, 

na druhé jako pomůcku k výkladu o slovanských jazycích, na 

třetí zřídka v hodinách češtiny, zeměpisu a dějepisu a 

v odpovědi ze čtvrté škole nebylo využití více specifikováno. 

Respondenti, již uvedli, že o listech vědí, ale na školu 

nepřišly, zájem o listy neprojevili. Vyučující ze ZŠ Kuncova v 

Praze v odpovědi na tuto otázku sdělila následující: „Spíše 

ne. Nebo jen pro lehkou inspiraci. Tématem bych se moc 

nezabývala, jen na úrovni ostatních sousedních zemí. Není čas. 

A Slovensko se stává stejným sousedem jako Rakousko... 

Slovenské dějiny se stále proplétají s našimi, ale speciálně 

slovenština není nezbytným tématem.“ Na žádné z těchto škol 

nepůsobí slovenský učitel a žádné specifické kontakty se 

Slovenskem neudržují, pouze jedna odpověď sděluje, že kontakty 

na škole mají jako příležitostní turisté na Slovensko. 

Z respondentů, kteří sdělili, že projekt Slovenština do 

škol neznají (celkem 39 škol), 19 napsalo, že o listy mají 

zájem, 5 nevědělo, 2 ponechali tuto otázku bez odpovědi, 6 

škol o listy neprojevilo zájem, 1 dotázaný napsal, že zájem 

spíše nemá a 5 respondentů v mém e-mailu nezaznamenalo odkaz 

na stránky VÚP a napsalo, že by museli listy nejprve vidět. 
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graf 4 

Zcela mimo výsledky uvádím odpověď Martina Metelky ze ZŠ a 

gymnázia Nový PORG v Praze, který uvedl, že jejich škola o 

listech neví, a to z důvodu, že funguje až od roku 2008. Dále 

sdělil, že slovenským reáliím se ve výuce významně nevěnují a 

nemají kontakty se slovenskou školou. Listy jsem mu na jeho 

žádost zaslala, ale vzhledem k probíhajícím prázdninám nemohl 

dát konkrétní odpověď na otázku, zda by jeho škola projekt 

využila. K problematice slovenštiny na českých školách dále 

sdělil: „Upřímně nevím, jaký prostor věnují Slovensku a 

slovenštině jednotlivé školy. Asi to bude dost různé. 

Slovensko je rozhodně víc než jenom jeden z našich sousedních 

států a tomu by měla odpovídat i míra pozornosti, která se mu 

věnuje – myslím ale, že spousta toho vychází z přirozeného 

pocitu sounáležitosti a tak bych se hodně bál nějaké 

školometské kvantifikace…“ 

 Zajímavé je, že zatímco v prvním výzkumu nám praktické 

školy a zařízení pro handicapované děti buď neodpověděly, nebo 

uvedly, že s ohledem na svoji specializaci o tento projekt 

nemají zájem, tentokrát jsem zaznamenala reakci jedné školy, 
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která byla omylem zařazena do seznamu respondentů v domnění, 

že se jedná o nespeciální školu. Odpověď však byla zařazena 

mezi ostatní, protože vyučující projevila o projekt zájem 

právě na základě specializace školy, což je v rozporu 

s odpověďmi z předchozího výzkumu: „Naše škola je pro 

handicapované děti ve věku 6-26 let, po absolvování odchází do 

učilišť,takže pracovní listy uvítáme.“ 

 Co se týče začlenění seznámení se slovenštinou a 

slovenskými reáliemi do výuky na školách, získané odpovědi ze 

všech škol vypovídají o tom, že slovenštině se nevěnuje žádná 

zvláštní pozornost – vyučující odpověděli, že toto téma se 

nerealizuje vůbec. Předpokládám však, že není opomenuto 

v zeměpisu, dějepisu či při probírání slovanských jazyků 

v hodinách českého jazyka či případné krátké ukázky slovenské 

literatury či písňových textů, jen to vyučující nepovažovali 

za nutné zmiňovat. V ostatních případech se respondenti 

zmiňovali právě o těchto předmětech. Pouze v odpovědi z jedné 

školy je zmíněno, že: „Seznamují se s ukázkami různých 

slovanských jazyků, ale slovenštině je věnována největší 

pozornost. Žáci překládají slovenský text do češtiny a u 

vybraných slov hledají rozdíly mezi češtinou a slovenštinou.“ 

Další respondentka v této souvislosti uvedla: „8. ročník - 

slovanské jazyky: tyto pracovní listy by byly skvělou pomůckou 

a ráda bych je plně využívala.“ Vzhledem k tomu, že cílem této 

otázky bylo zjistit spíše, zda nějaká škola s tímto tématem 

pracuje hlouběji, což z žádné odpovědi nevyplynulo, nepovažuji 

za nutné odpovědi dále rozepisovat nebo graficky zpracovávat. 

Kontakty se Slovenskem uvádí celkem šest základních škol, dvě 

školy z toho tuto skutečnost nijak nespecifikovaly. Na dvou 

školách působí slovenští pedagogové. Další dvě školy uvedly 

zatím jednorázovou akci – návštěvu slovenské školy u nich. Ani 

na jedné z těchto škol neměli informaci o pracovních listech. 

Čtyři z těchto škol uvedly zájem o projekt a na dvou školách 
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nevědí. Šest ze všech dotazovaných respondentů ponechalo 

otázku týkající se kontaktů se Slovenskem bez odpovědi. 

Z jedné školy odpověděli, že jedna žákyně má rodinu ze 

Slovenska. V další odpovědi bylo následující: „ne, pouze máme 

několik žáků ze smíšených rodin, také jsme se zapojili do 

projektu Comenius spolu s jednou slovenskou ZŠ, ale projekt 

seneuskutečnil.“ 

 Na otázku zjišťující případné kontakty se slovenskými 

školami odpověděli dva respondenti, že v minulosti kontakty 

udržovali, ale nyní již ne. Jedna škola (ta, kde působí 

slovenská učitelka) udržuje kontakty a výměny se školou 

v Bratislavě. Jedná se o pražskou ZŠ Jižní. Ředitel ZŠ 

Kunratice v odpovědi uvedl, že výměny se zatím nekonají, ale 

už jsou v kontaktu s kolegy ze Slovenska. Z 44 respondentů 

tedy čtyři školy v minulosti měly, mají nebo chystají kontakty 

se slovenskými školami. 

 

Zvláštní skupinu ve výzkumu utvořily malotřídky, tedy 

školy s prvním stupněm ZŠ. Vzhledem k tomu, že malotřídní 

vzdělávací zařízení tvoří 44% škol (tedy 34 škol ze 78), jež 

zareagovaly na výzkumný e-mail, považovala jsem za vhodné 

oslovit je ještě jednou s dalšími otázkami. Bohužel vzhledem 

k probíhajícím prázdninám na druhý e-mail zareagovalo jen sedm 

škol, jak ukazuje následující graf: 
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graf 5 

 
E-mail určený malotřídkám obsahoval následující otázky: 
1) Zahrnujete nějakým způsobem slovenštinu do výuky na prvním 

stupni? 
2) Považujete zařazení poučení o slovenštině do výuky na prvním 

stupni za prospěšné? Proč? 
3) Uvítali byste nějakou učební pomůcku spojenou s touto 

tématikou? 
4) Udržuje Vaše škola nějaké styky se slovenskou školou? 
5) Působí u Vás na škole slovenský učitel? Jestli ano, mohla 

bych na něj, prosím, dostat kontakt? 
 

 

 Z odpovědí vyplývá, že ze sedmi škol, které na e-mail 

zareagovaly, čtyři nějak zahrnují do výuky slovenštinu nebo 

slovenské reálie. Dvě tak činí v rámci čtení, jedna ve slohu a 

jedna odpověď byla rozsáhlejší: „Konkrétně seznámení se 

slovenským jazykem zařazujeme do 3. (našeho posledního) 

ročníku (např. názvy měsíců, dnů, apod.). Využíváme metodiku 

jazykové propedeutiky pro učitele 1. stupně ZŠ od VÚP Praha a 

ještě jednu, jejíž název si teď nemůžu vzpomenout..“ Jedna 

respondentka uvedla, že slovenštinu do výuky nezahrnují, ale 

na další otázku odpověděla: „jen básnička ve slovenštině, 

vyjímečně poslech mg. nahrávky pohádky“. Dvě školy dle e-mailů 

nezahrnují slovenštinu do výuky vůbec. 
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 Slovenštinu na české škole považují za prospěšnou tři 

respondenti z malotřídek (všichni ji také zahrnují do výuky). 

Vyučující, jenž napsal, že slovenštinu zahrnují do výuky ve 

slohu, odpověděl, že děti slovenštinu okrajově znají, proto 

její zařazení do výuky není potřebné. Jedna respondentka 

uvedla, že spíše ne a zdůvodnila to následovně: „asi jen 

zmínka, ukázka, dnešní děti (malé, do 10 let) ji berou jako 

opravdu cizí jazyk, i když většině rozumí“. Tři odpovědi „ano“ 

byly odůvodněny následovně: 

 1) „ Slovenština je nejbližší cizí jazyk a přesto děti už 
spoustě slov nerozumí. Chybí nám slovenské pondělky“. 
 2) „Je to nám nejbližší slovanský jazyk, pro děti 
nejjednodušší“. 
 3) „Zařazení je určitě prospěšné, neboť se jedná o naše 
sousedy, jazyky jsou si podobné, děti si mohou ověřit, že se dokážou 
dorozumět s někým, kdo mluví příbuzným jazykem, rozšíří si jazykové 
obzory.“  
Jedna respondentka uvedla, že neví. 

 Čtyři dotazovaní z malotřídek by uvítali nějakou učební 

pomůcku. Zmíněny byly dětské seriály a menší sbírka pohádek, 

básniček nebo říkanek. Jeden neví. 

Žádná z těchto škol nemá kontakty se Slovenskem ani 

slovenského vyučujícího.  
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6. Další projekty 

 

 Slovenština do škol není jediným projektem, který si dal 

za cíl připomenout tento jazyk nejmladší generaci. Tuto snahu 

vyvíjeli například v letech 2002 - 2006 K. Musilová, K. 

Kopecký a M. Nábělková. Výsledkem jejich spolupráce je projekt 

určený pedagogům Slovenština v současné základní škole.40 Na 

těchto stránkách, které společně s cd-romem obsahujícím 

vlastně to samé, co je na portálu, vznikly jako součást 

disertační práce K. Kopeckého, lze nalézt například propozice 

k miniprojektům K. Kopeckého.41 Dále se zde nacházejí informace 

o historii česko-slovenských vztahů, o bilingvismu, ukázky 

slovenské hudby, mluveného slova i textů a výsledky výzkumů 

již popsaných v kapitole 4.2. Portál se v podstatě částečně 

obsahově překrývá s publikací Slovenština na české škole, jeho 

výhodou je však dostupnost širší veřejnosti prostřednictvím 

internetu. Bohužel jsou stránky těžko k nalezení - nemají 

vlastní doménu, lze je nalézt kliknutím na odkaz na 

neaktualizovaných stránkách Univerzity Palackého v Olomouci 

věnovaným českému jazyku.42 Bohužel nemají ani příliš 

motivující design, což je patrně určeno dobou vzniku stránek. 

 Jinou aktivitou K. Kopeckého jsou metodické listy Pracovní 

listy ke slovenštině.43 Tato pomůcka je na podobné bázi jako 

projekt Slovenština do škol. Projekt je určen převážně pro 

děti z 5. – 7. třídy ZŠ a zahrnuje celekm 32 listů a pokyny 

k motivační a hlavní práci s jednotlivými listy. Jejich autor 

je doporučuje propojit s využitím dalších vizuálních pomůcek a 

                                                           
40

 Stránky projektu: http://cesky-jazyk.upol.cz/slovenstina/.  

41
 Viz 4.2 kapitola  této práce. 

42
 Stránka http://cesky-jazyk.upol.cz/slovak/about.php.  

43
 Dostupné na stránce http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/1620/PRACOVNI-LISTY-KE-SLOVENSTINE.html/.  
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pečlivě s ohledem na funkčnost začlenit do různých vyučovacích 

předmětů. 

Zajímavým projektem je také Slovenský den, který 

prezentují také metodické stránky RUV44. Jeho autorkou je Ivana 

Spěváčková. Jedná se o projekty pro děti s lehkým mentálním 

postižením. Projekty jsou na čtyři vyučovací hodiny a kromě 

multikulturní výchovy zahrnují i přesahy do jiných předmětů. 

Projekty jsou koncipovány po třídách pro 1. – 4. ročník ZŠ a 

mají dětem s lehkým mentálůním postižením nenásilnou formou 

přiblížit dané téma. 

Další aktivitou je například Časopis Euroškolák. Tento 

česko-slovenský dvojjazyčný měsíčník pro děti si kladl za cíl  

žáky zábavnou formou seznamovat s odlišnostmi a podobnostmi 

obou jazyků. Obsahuje rozličné texty, česko-slovenské 

slovníčky k jednotlivým tématům apod. Ačkoliv se na internetu 

nepodařilo vyhledat žádné informace o pozastavení vydávání 

tohoto časopisu, s největší pravděpodobností vycházel jen od 

září 2007 do září 2008.45 Web časopisu je neaktuální, jsou na 

něm však umístěny celá čísla časopisu a vyučující je tedy 

mohou i dnes využívat v hodinách. 

Uvedené  projekty nejsou zdaleka jediné, které lze na 

internetu k témutu najít. Možností, jak představit slovenštinu 

českým dětem, není málo a je jen na vyučujících, zda se 

rozhodnou je využívat. Nicméně otázkou zůstává, zda pedagogové 

v této oblasti znají své možnosti a zda mají vůbec čas, chuť a 

vůli je využít.  

Že existují školy, které jistý čas slovenštině ve výuce 

věnují, potvrdil i výzkum projektu Slovenština do škol. 

V rámci tohoto výzkumu jsem se dozvěděla o projektu zaměřeném 

na Slovensko, chystaném druhou třídou na ZŠ Milíčov. Na třech 
                                                           
44

 Stránka http://clanky.rvp.cz/clanek/s/S/3155/PROJEKT-SLOVENSKY-DEN.html/.   

45
 Stránka projektu: http://www.plenkall.com/euroakademia/, archív jednotlivých čísel: 

http://www.plenkall.com/euroakademia/page7.html.  
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školách (Gymnázium Jižní Město46, ZŠ Kuldova, ZŠ Jižní) navíc 

působí slovenské pedagožky. Ačkoliv byla snaha tyto školy 

kontaktovat a zjistit podrobnosti o působení slovenských 

pedagogů, zůstala zatím bez odezvy. Pouze M. Martiňák 

z Gymnázia Jižní Město uvedl, že slovenská matematikářka mluví 

po dohodě s rodiči žáků v hodinách i slovensky, pokud zrovna 

nevysvětluje odborné pojmy. 

Mimo výzkum byla také postavena odpověď z frýdecko-

místecké ZŠ Galileo, protože se jedná o specifický typ školy, 

a sice vzdělávací ústav, který je vlastně pobočkou slovenské 

školy. Ředitelka školy P. Štefková sdělila následující: 

 

Dobrý den, 
  
jsme začínající soukromou školou, která v oblasti působí teprve 

druhým rokem a s projektem Slovenština do škol nemáme žádnou 
zkušenost. 

  
Na Váš dotaz, zda udržujeme nějaké partnerské vztahy se 

Slovenskem, odpovídám ANO. 
GALILEO SCHOOL je projekt, který vznikl na Slovensku, naše 

školy mají stejnou filozofii vzdělávání. 
Naši žáci byli společně se slovenskými studenty ve škole v 

přírodě v Nitrianském Pravnu a na konci školního roku strávili 
dvoudenní pobyt v bratislavské škole, aby zhlédli projekty 
slovenských žáků. 

Asi tak 4 x ročně vychází časopis GALILEI, do kterého 
přispívají obě školy – česká i slovenská. 

  
S pozdravem  
  
Petra Štefková 
 

 

Činnost základních škol dotýkající se česko-slovenských 

vztahů lze dohledat i na internetu, příkladem je zpráva o 

Slovenském dnu, který pro 6. třídu pořádají na 22. ZŠ Plzeň 

již druhým rokem. Děti jdou každou vyučovací hodinu na jiné 

                                                           
46

 Vyplynulo z prvního výzkumu. 
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„stanoviště“ do třídy, kde se dozví vždy jiné informace 

k nějaké oblasti slovenského jazyka a reálií (zeměpisné údaje, 

slovenská fauna a flóra, četba a překlad slovenského textu, 

seznámení se s folklórem, kulturou, zařazena je dokonce i malá 

ochutnávka sýrů).47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Podrobné informace přímo od jedné žačky viz http://www.22zsplzen.cz/category/souteze/ . 
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Závěr 

 

 Po rozpadu ČSFR se začal českým dětem vzdalovat 

přístup ke sloveskému jazyku a reáliím. Od té doby se touto 

problematikou zabývalo několik výzkumů, z jejichž výsledků 

vyplynulo, že nejmladší generace mají s porozuměním jazyku 

našich sousedů problém, spočívající ne v neznalosti odlišných 

výrazů – ta byla přítomná i v dobách společného státu, ale 

v menší míře možností kontaktu dětí se slovenštinou, při němž 

by si příslušníci nejmladší generace mohli diferenční jevy 

slovenštiny postupně osvojovat. To snižuje míru jejich 

schopnosti pasivního bilingvismu a kompetenci k plné a 

bezchybné a bezproblémové (ve smyslu „pohodlné“) percepci 

slovenštiny a vede k riziku semikomunikace. Snižování možností 

kontaktu českých žáků se slovenštinou je v převážné míře 

důsledkem vypuštění slovenštiny z médií a ze škol.  

 

Tato skutečnost je neoddiskutovatelně prokázána, stejně 

jako fakt, že děti stále neztrácejí schopnost porozumět 

slovenštině tam, kde si mohou význam pro ně cizích slov 

odvodit z kontextu. Vzhledem k přetrvávající, ba rostoucí 

oblibě slovenských hudebních interpretů a stoupajícímu počtu 

pořadů, na nichž spolupracují české a slovenské televizní 

stanice však zatím nehrozí, že nejmladší generace ztratí 

kontakt se slovenštinou natolik, aby jí zcela přestala 

rozumět. O slovenštině se však stále málo mluví ve školách. 

  

V posledních letech však došlo ke zvratu v oficiálním 

nahlížení na slovenštinu ve školách. Začlenění tématu do výuky 

požaduje Evropská rada na základě Charty o menšinových či 

regionálních jazycích, která ovlivnila i podobu Národního 

plánu na výuku cizích jazyků. To vše vedlo ke vzniku projektu 

Slovenština do škol, který tak ukazuje na určitou změnu 
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v oficiálním náhledu ČR na problematiku rozvíjení česko-

slovenského pasivního bilingvismu na českých školách, kde byla 

po rozpadu Československa slovenština zmiňována spíše 

sporadicky. Cílem tohoto projektu mělo být dát vyučujícím 

zabývat možnost se slovenským jazykem a reáliemi s využitím 

moderní metodické pomůcky. 

Výzkum odezvy projektu Slovenština do škol měl ukázat, zda 

byl tento cíl splněn i v praktické rovině. Bohužel vzhledem 

k nízké návratnosti průzkumných e-mailů, která však také může 

vypovídat o malém zájmu o projekt ze strany škol, nelze 

jednoznačně určit, jakou stopu tento projekt na základních 

školách zanechal. Z reakcí škol, které jsem získala, je však 

zřejmé, že v současné době existují školy, kde se projekt 

nevyužívá a jejichž učitelé o něm nejsou informováni. 

Z devítiletých škol, které na e-mail zareagovaly, uvedlo velké 

procento, že pracovní listy se na školu nedostaly a že 

vyučující nejsou o projektu informováni. Bohužel nelze 

jednoznačně říci, zda je na vině v tomto případě VÚP a listy 

tedy na všechny školy rozeslány nebyly, nebo zda se na projekt 

už ve školách zapomnělo, nebo má na svědomí chybu v distribuci 

kanál, jímž byly pracovní listy doručovány. O tom, jakým 

způsobem se měla tato metodická pomůcka do základních škol 

dostat, se nepodařilo získat žádnou informaci. 

Výzkum týkající se projektu Slovenština do škol tedy 

poukázal na skutečnost, že opatření, jež bylo v souladu se 

snahou vyhovět Chartě přijato v podobě úsilí vyvinutého k 

vytvoření metodických listů, nejsou dostačující, zejména pokud 

se tyto listy skutečně nedostaly ke svým adresátům.  

Vzhledem k tomu, že v souladu s dnešními školními osnovami 

a Národním plánem na výuku jazyků není na školách míra 

seznámení žáků ZŠ se slovenským jazykem a reáliemi nijak 

předepsaná, lze jen těžko zajistit, že se příslušníci 

nejmladší generace s jazykem našich sousedů ve škole blíže 
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seznámí. Stav vědomostí dětí je tak přímo úměrný 

informovanosti a aktivitě učitelů, což jistě není situace, 

která by jednak korespondovala s Chartou a jednak to jistě 

není cesta, jak podpořit povědomí o slovenštině a slovenských 

reáliích u příštích generací. Napravit tuto situaci by mohl 

buď nějaký striktnější pokyn k využívání pracovních listů na 

školách, nebo opakovaná snaha informovat školy o tomto 

projektu. Vzhledem k tomu, že 47% respondentů, kteří reagovali 

na e-mail a pro které by byl projekt relevantní, protože na 

jejich škole je zajišťována výuka na 2. stupni ZŠ, sdělilo, že 

o projektu nemá žádné informace, možná by stálo za to 

vynaložit znovu úsilí do propagace této učební pomůcky. 

Vzhledem k tomu, že většina škol má vlastní e-mailovou adresu, 

kterou aktivně používá, nemusela by tato propagace probíhat 

prostřednictvím pošty, ale mohla by se odehrávat méně 

nákladnou elektronickou cestou. Zda by však o listy pak školy 

projevily větší zájem, není jisté – protože na výzkumné e-

maily odpovědělo velmi malé procento dotázaných. 47%, tedy 

podíl z reagujících respondentů devítiletých ZŠ, který o 

projekt projevil zájem v rámci druhého výzkumu, představuje 

pouhých 19 zařízení. V prvním výzkumu se o pracovní listy 

zajímalo pouhých pět vyučujících. Celkový podíl zájemců o 

projekt v obou kolech výzkumu jsou tedy pouhá 3% z 887 

dotázaných škol. Vzdělávací zařízení, jejichž pedagogové 

zareagovali na e-mail a uvedli, že pracovní listy dostali a 

využívají je, byl v prvním výzkumu 4 a ve druhém rovněž 4, 

dohromady tedy o něco málo více než 1% všech dotázaných škol. 

Ať už je tedy problém s distribucí pracovních listů kdekoliv, 

počet škol, které projekt využívají, pravděpodobně nebude 

příliš vysoký. Zda by se tato situace opakovanou lepší 

distribucí a propagací pracovních listů zlepšila, není jisté. 

Existují však i jiné cesty, jak by se školní mládež mohla 

setkávat se slovenštinou.  
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Důležitou kontaktovou oblastí by mohly být také „družby“ 

se slovenskými školami, které podporují vzájemnou komunikaci 

českých a slovenských žáků, ať už prostřednictvím dopisů nebo 

e-mailů, tak díky vzájemným návštěvám. Výzkum ukázal, že u nás 

již existují školy, které tyto kontakty se slovenskými školami 

udržují.  

Dnešní děti se učí cizí jazyk často už od předškolního 

věku. Stojí je nemalé úsilí naučit se slovíčka a gramatiku. 

Porozumět slovenštině jim takové problémy nepřináší, přesto 

tato schopnost není „zcela bez práce“.  K tomu, aby se 

domluvily se slovenskými kamarády, se nepotřebují nic učit 

nazpaměť, stačí jen, aby měly dostatek příležitostí osvojit si 

jazyk, který je nám nejbližší, přirozenou cestou. 
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Příloha č. 2 

Odborníci chtějí přiblížit slovenštinu českým školákům 

Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) vytvořil společně s jazykovými odborníky 

projekt na podporu slovenštiny ve školách. Pomocí pracovních listů mohou 

učitelé žákům druhého stupně základních škol přiblížit slovenský jazyk 

zajímavou formou. ČTK o projektu informovala Zuzana Fojtíková z VÚP. 

Podle odborníků se mladí lidé se slovenštinou téměř nesetkávají a považují ji za 

cizí jazyk. Cizokrajně jim znějí slova jako lopta, ťava nebo gombík. Změnit to 

mají pracovní listy, které pokrývají pět témat - Vysoké Tatry, přísloví, pohádky, 

hrady a zámky Slovenska a roční období. Učitelé je využijí například v českém 

jazyce a zeměpise. Žáci se díky nim seznámí se slovenskými reáliemi a zvyky, 

budou také hledat významy slovenských výrazů. Ústav už metodický materiál 

rozeslal na všechny základní školy. 

Zatímco české děti přichází do kontaktu se slovenštinou zřídka, na Slovensku je 

čeština stále vnímána jako srozumitelný jazyk. Televizní stanice denně vysílají 

seriály či filmy v českém znění. Například během vánočních svátků bývají 

nejsledovanější právě české pohádky. Slovenští studenti jsou léta zvyklí učit se 

z českých skript a příznivci literatury si často knihy od českých autorů kupují 

v češtině. 
(http://www.radio.cz/cz/zpravy/87847) 

 

 

 

 


