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Abstrakt česky: 

Název diplomové práce: Výuka cizímu jazyku v raném věku 

Klíčová slova: cizí jazyk, raná výuka, předškolní věk, bilingvismus, jazyková 

propedeutika, plurilingvismus 

Abstrakt: Diplomová práce představuje studii, která se zabývá problematikou výuky 

cizích jazyků v raném věku. Cílem práce je zjistit, zda výuka cizího jazyka  v předškolním 

věku vede k budoucímu osvojování cizích jazyků a zda napomáhá k výchově jazykové 

diverzity a k formování klíčových postojů vůči jazykům a kulturám. V práci jsou 

představeny předřečové projevy dítěte, vývojové mezníky předškolního dítěte, úloha 

rodičů při osvojování řeči, jazyková výchova v bilingvních rodinách a jazyková 

propedeutika, která nabízí podobu výchovy k životu v mnohojazyčné a multikulturní 

společnosti a k celoživotnímu učení cizím jazykům.  

Koncepce kritického období a další názory vedou k závěrům, že čím dříve se 

člověk začne učit cizí jazyk, tím lépe ho zvládne. Práce však poukazuje na to, že problém 

je třeba vnímat komplexněji s přihlédnutím na individuální vývojové mezníky, procesy a 

osvojování učení a  další faktory. Studie shrnuje názory na ranou výuku cizímu jazyku a na 

základě průzkumu analyzuje řešení této problematiky. 

Abstrakt anglicky: 

Title of the thesis: Teaching foreign language at an early age 

Keywords: foreign language, early teaching, preschool age, bilingualism, language 

awareness, plurilingualism 

Abstract: This thesis presents a study that deals with the teaching foreign languages at an 

early age. The aim is to determine, whether teaching foreign language at preschool age 



 

 

results in building closer relationship with foreign languages in the future and whether it is 

benefit to language diversity education and to fomation of the key attitude to languages and 

cultures in general. We introduce the pre-speech expressions of a child, preschool child 

developmental milestones, the role of parents in language learning, language education in 

the bilingual families and language awareness, which provides an alternative form of 

education for life in multilingual and multicultural society and for lifelong  learning of 

foreign languages. 

The concept of critical periods and other views come to a conclusion that the sooner you 

start learning a foreign language, the better you can master it. In this thesis, however, we 

point out, that the problem should be viewed more comprehensively, taking into account 

the individual developmental milestones, learning processes and other factors. This study 

summarizes the views on early foreign language teaching and based on our research it 

analyzes possible solutions of this issue. 
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Úvod  

Tématem této práce je výuka cizímu jazyku v raném věku. Je to oblast, kterou se 

zabývají nejen tvůrci nových rámcových vzdělávacích programů, odborníci a učitelé , ale i 

rodiče. Problematika výuky dětí v předškolním věku cizím jazykům je vyvolána potřebou 

zlepšení komunikačních schopností obyvatelstva v souvislosti s rozšiřováním Evropské 

unie.  

S otevřením hranic jsme získali možnost cestovat, poznávat jiné kraje, jiné mravy, 

jinou kulturu a místní lidi, ale i naše země se otevírá světu, a z toho vzniká potřeba se 

domluvit. Možnost učit se cizí jazyky rozšiřuje naše vědomí o vnímání světa, který se 

neustále zvětšuje. Stali jsme se součástí Evropy, jsme v Evropské unii a to s sebou přináší i 

potřebu vícejazyčnosti.  Schopnost rozlišovat regionální odlišnosti a znalost alespoň dvou 

cizích jazyků jsou v dnešní společnosti již považovány za standard. Ukazuje se potřeba učit 

žáky intenzivněji a efektivněji, využívat možnosti a navazovat kontakty v zahraničí. Stále 

se snižuje věková hranice, kdy se začíná s výukou jazyka. Těžko lze přehlédnout rodiče, 

kteří svým sotva stojícím dětem popisují předměty, věci a osoby v okolí anglicky, jen aby 

byly vystaveny zvukovému působení cizího jazyka. Výuka cizímu jazyku v předškolním 

věku se stala módní záležitostí, a tak jsou rodiče ochotni podniknout téměř cokoliv.  

Diskuzí i článků, které se zamýšlí nad vhodností či nevhodností výuky cizích 

jazyků v předškolním věku, je velké množství. Toto téma jsme si vybrali, protože je to 

téma v současné době aktuální. O jeho aktuálnosti svědčí nejen zájem rodičů a učitelů, ale i 

lingvodidaktiků, kteří se jím zabývají ve svých odborných článcích. Je třeba se na tuto 

problematiku podívat pokud možno v širších souvislostech. 

Záměrem této práce je zjistit, zda je rané vyučování cizímu jazyku chápáno jako 

příprava na jeho osvojování a jestli toto jazykové vzdělání v mateřských školách a na 

prvním stupni základních škol formuje klíčové postoje vůči jazykům a kulturám. 

Při mapování tohoto tématu jsme vycházeli z článků z časopisů převážně určených 

pro preprimární vzdělávání a z výzkumu, který probíhal formou dotazníků rozdaných 
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rodičům a pedagogům na standardní mateřské a základní škole a zároveň na soukromé 

Montessori mateřské škole. V dotaznících se zaměřujeme na vnímání vícejazyčnosti a 

výuky cizího jazyka v raném věku a zkoumáme vztah dítěte k přijímanému cizímu jazyku.  

Práce je rozdělena do osmi základních částí. 

První část se zabývá obecným výkladem raného věku. Uvádíme v něm stručný 

přehled významných vývojových psychologů, kteří definovali význam raného věku. 

Věnujeme pozornost jejich tezím a závěrům. Na základě tezí vývojových psychologů 

definujeme termín raný věk. 

Druhá část diplomové práce vysvětluje termín řeči obecně z hlediska 

filozofického, psychologického a sociologického. Popisujeme, co pro nás jako lidskou 

bytost řeč znamená a proč by byl náš řečový vývoj bez láskyplného přijetí a prostředí 

chudší. 

Třetí část práce se zabývá popisem cizího jazyka. Snažíme se shrnout obecné 

vnímání cizího jazyka a soustředíme se na termín cizí jazyk. Součástí této kapitoly je také 

zamyšlení se nad uměním milovat cizí jazyk. 

Ve čtvrté části práce se věnujeme řečovým stádiím raného věku. Popisujeme 

prenatální komunikaci, předřečové projevy dítěte, znaky dyadické interakce, základní 

vývojová stádia pro vývoj řeči a  úlohu rodičů při osvojování řeči. Popisujeme vývojové 

mezníky předškolního dítěte a jejich vliv na případnou výuku cizímu jazyku, přičemž 

klademe důraz na respektování schopností dítěte. 

V páté části práce se zabýváme pojmem bilingvismus a multilingvismus. 

Zamýšlíme se, jaký má vliv a přínos pro rozvoj kognitivních schopností jedince. 

Zmiňujeme se o bilingvní rodině, uvádíme možná rizika bilingvních dětí, popisujeme 

termín umělý bilingvismus a rozdíl mezi uměle vytvořeným a přirozeným bilingvním 

prostředím. 
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V šesté části se zaměřujeme na jazykovou propedeutiku. Vysvětlujeme termín, 

původ, smysl a cíl jazykové propedeutiky a zamýšlíme se nad tím, kdy je vhodné začít 

s výukou cizího jazyka. Vnímáme jazykovou propedeutiku jako volbu, která může 

nabídnout mateřským a základním školám výchovu k životu v mnohojazyčné a 

multikulturní společnosti, protože kultivování jazykové a kulturní rozmanitosti je 

považováno za důležitou součást výchovy k evropskému občanství. 

V sedmé části diplomové práce popisujeme výuku cizího jazyka v České 

republice. Rozebíráme vyučování cizímu jazyku a jeho vztah k ranému věku, úlohu 

mateřského jazyka a přednosti a limity výuky cizímu jazyku v raném věku. Shrnujeme 

vývoj názorů na ranou výuku cizích jazyků. 

V osmé části práce zkoumáme smysluplnost výuky cizího jazyka v raném věku a 

zpracováváme informace z  výzkumu, který probíhal formou dotazníků rozdaných rodičům 

a pedagogům na standardní mateřské a základní škole,  a soukromé Montessori mateřské 

škole. Na základě těchto dotazníků vyvozujeme jisté závěry, které následně uvádíme. 

V závěru práce jsou uvedené přílohy. První a druhá příloha  se týká možných 

negativních vlivů bilingvismu a problému umělého bilingvismu. Třetí příloha dokládá 

vyplněné dotazníky od rodičů a pedagogů. 
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1 Raný věk 

V první kapitole Raný věk uvádíme různé definice raného věku od vývojových 

psychologů a vymezujeme termín raného věku pro tuto práci. 

1.1 Definice 

Otázkou vývoje se z psychologického hlediska zabývali mnozí vývojoví 

psychologové. Fáze raného věku není v jednotlivých publikacích definována zcela stejně, a 

proto jsme se opřeli o teze různých vývojových psychologů. 

Již v sedmnáctém století se jako první pokusil o periodizaci vývojových stádií 

jedince Jan Amos Komenský, který je klasifikoval jako: dítě od 1 roku do 7 let, pachole od 

7 let do 14 let, mládenec od 14 let do 21 let, jinoch od 21 let do 28 let, muž od 28 let do 35 

let, starý muž od 35 let do 42 let a kmet od 42 let výše.
1
 

Ve dvacátém století rozdělil Miloslav Skořepa lidský život na 7 etap: etapa raného 

věku do 3 let, etapa dětství od 3 do 8 let  (rané dětství 3 - 4 roky, dětství 4 - 8 let), etapa 

chlapce a děvčete od 8 do 14 let, etapa hocha a dívky od 14 do 17 let, etapa ucelování 

vývoje (adolescence od 17 do 24 let, dovršení vývoje do 32 let), etapa plné zralosti a etapa 

senium.
2
 

Sigmund Freud dělí vývoj osobnosti podle způsobu dosahování slasti na stádium 

orální, kojenecký věk; anální stádium, batolecí věk; falické stádium, věk předškolní; 

stádium latence, raný školní věk; genitální stádium, období dospívání.
3
 

                                                 

1
  Kolektiv autorů: Přehled vývojové psychologie, 2005, str. 18 

2
  tamtéž, str. 19 

3
  srov. Vágnerová M.: Vývojová psychologie I, str. 37-38 
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Jean Piaget dělí etapy podle působení prostředí na dítě a opačně na: 

senzomotorické stádium od 1 do 2 let, symbolické  a předpojmové stádium od 2 do 4 let, 

názorné myšlení od 4 do7 let, konkrétní operace od 8 do 11 let, etapa formálních operací 

11, 12 let.
4
 

Richard Jedlička stanovuje rané dětství jako „údobím lidského života, v němž se na 

mateřské péči zcela závislý (samostatné existence naprosto biologicky neschopný) 

novorozenec postupně mění v sociální bytost, která stále více připomíná dospělého – mluví, 

chodí, myslí, argumentuje a hraje si“.
5
 

1.2 Vymezení termínu raného věku v této práci 

Při definování raného věku v této práci vycházíme z teze Marie Vágnerové, která 

specifikuje vývojovou fázi dítěte od 3 do 6 let jako předškolní období, přičemž konec 

tohoto období není vymezen pouze fyzickým věkem, ale zejména školní zralostí.
6
 Píše, že 

„předškolní věk je charakteristický stabilizací vlastní pozice ve světě, diferenciací vztahu 

ke světu. Toto období je třeba chápat jako fázi přípravy na život ve společnosti.“
7
   

Domníváme se, že výuka cizího jazyka dětí předškolního věku je velice aktuálním 

tématem. Svědčí o tom nejen zájem rodičů, ale i učitelů předškolních zařízení a odborných 

pracovišť, která připravují lingvisty.
8
  

U nás i ve světě roste počet bilingvních rodin. Jsme součástí Evropy a 

multikulturního světa a s tím souvisí i rostoucí potřeba jazykové výbavy. Nelze si 

nevšimnout některých rodičů, kteří se snaží vystavit působení cizímu jazyku své dítě již 

v nejranějším věku, ať z důvodu všestranné výhody pro jeho uplatnění ve společnosti, nebo 

                                                 

4
  http://pf.ujep.cz/user_files/Vyvojovka_Dr_Polivka.pdf, 16.10.2011 

5
  Jedlička, R.: Psychosociální vývoj dítěte a jeho poruchy z hlediska hlubinné psychologie, str. 58 

6
  srov. Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I, str. 173 

7
  Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I, str. 173-174 

8
  srov. http://e-psycholog.eu/pdf/sulova.pdf, str. 49, 16.10.2011 
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z důvodu vlastního jazykového handicapu. Lenka Šulová uvádí, že „to, abychom dítěti 

vytvořili dobré předpoklady pro osvojení cizích jazyků někdy v budoucnu, probíhá již od 

prvních kontaktů s ním po narození“.
9
 

                                                 

9
  http://e-psycholog.eu/pdf/sulova.pdf, str. 49, 16.10.2011 
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2 Řeč 

Ve druhé kapitole se zaměřujeme na řeč jako celek. Popisujeme,  co pro nás jako 

lidskou bytost řeč znamená obecně a proč by byl nás řečový vývoj bez láskyplného přijetí 

a prostředí chudší. V dalších třech podkapitolách vysvětlíme, jak je řeč vnímána 

z filozofického, psychologického a sociálního pohledu.  

2.1 Význam řeči obecně 

V knize Raný psychický vývoj dítěte Lenka Šulová uvádí, že „Od chvíle, kdy 

lidská bytost přišla na svět, se stala komunikace nejdůležitějším faktorem určujícím, jaké 

vztahy si člověk vybuduje, co se mu v životě přihodí, jak dokáže přežít, rozvíjet důvěrní 

vztahy, jak bude výkonný, jaký dá životu smysl.“
10

 

Již od začátku své existence byli lidé nuceni mezi sebou komunikovat, dorozumívat 

se. Člověk potřebuje sdělovat své myšlenky a především vyjádřit své potřeby. Právě 

k těmto účelům využívá člověk jednu ze základních rovin lidské komunikace – řeč.  

Encyklopedický slovník češtiny definuje základní termíny spojené s pojmem řeči 

takto: 

„Řeč je obecná lidská biologická vlastnost, která umožňuje člověku prostřednictvím 

kódování a dekódování (zvukově, písemně, neverbálně) předávat informace. 

Jazyk je specifická vlastnost ohraničené skupiny lidí, která s jeho pomocí kóduje a 

dekóduje předávané informace. Každý jednotlivý jazyk se řídí vlastními zákonitostmi 

(fonologické, fonetické, gramatické, syntaktické, sémantické), které jsou charakteristické 

                                                 

10
  Šulová, L., Raný psychický vývoj dítěte, 2010, s. 104 
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právě pro daný jazyk, jenž používá určitá etnická skupina. I v rámci jednoho jazyka však 

probíhají vývojové změny, které působí nejen změny významů slov (neologismy, 

archaismy), ale i posuny na gramatické a syntaktické úrovni jazyka.  

Mluva je konkrétní reálný jazykový projev, který probíhá v určitém okamžiku, a je 

produkován konkrétním, jedinečným mluvčím.  

Foném je elementární zvukový segment, který je vymezen na základě své schopnosti 

diferencovat vyšší znakové jednotky jazykového systému, tj. v češtině morfémy, slovní 

tvary.“
11

  

Z pohledu řečového vývoje je zajímavé, že v mnoha cizích jazycích se dítě nazývá 

na základě latinského „infans“, což znamená nemluvně. Nemluvně je dítě, které nemluví. 

V dnešní společnosti takto označujeme pouze děti od narození až do fáze prvních řečových 

projevů. Z aktuálních výzkumů vyplývá, že miminko navazuje komunikaci s matkou již v 

prenatálním věku, tedy od začátku své existence a pokračuje v tom i po narození.
12

 

Při osvojování řeči dochází v relativně krátkém čase k zvládnutí různých aktivit 

najednou. To, co dítě slyší, se učí rozdělit, dešifrovat, porozumět, napodobovat, vhodně 

užít, učí se prosadit v komunikaci, upoutat na sebe pozornost. Podle toho co všechno 

jedinec musí zvládnout, zjišťujeme, že důležitým faktorem ve vývoji řeči je kromě věku 

také jeho psychická a fyzická vyspělost a úroveň jeho motorického, kognitivního a 

sociálního vývoje.
13

 Tento vývoj je ale u každého dítěte jiný, individuální, každé dítě má 

své tempo a každé svým tempem dojde k vytyčenému cíli.  

Z výše uvedeného Lenka Šulová soudí, že „…dítě se v tomto období musí skutečně 

vyrovnat s velmi zásadními vývojovými úkoly, mezi které jistě patří osvojení si základů 

                                                 

11
  Karlík, P.: Encyklopedický slovník češtiny, 2002, s. 135 

12
  srov. Teusen, G.; Goeze-Hanel, I.: Prenatální komunikace, 2003, str. 11  

13
  srov. Československá psychologie 2006, roč. L, č. 4, str. 327 
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mateřštiny, ale je zbytečným předbíháním v jeho vývoji, nebo možná nepřiměřeným 

zatěžováním, je-li na něm vyžadována orientace v dalším jazyce než mateřském.“
14

 

Další a velmi důležitou roli pro stimulování řeči hraje prostředí, ve kterém dítě 

vyrůstá, tím se myslí především nejbližší rodina (rodiče). Ani prostředí ani rodinu si dítě 

nevybírá a právě tato okolnost může dítě ovlivnit v jeho řečovém vývoji. Vývoj řečových 

projevů závisí na kvalitě osobnosti rodičů, jejich zájmu o dítě, na délce času, který 

s dítětem tráví, na připraveném a podnětném prostředí a hlavně na celkové rodinné 

atmosféře (chtěnost dítěte, zralost rodičů, klid, láska a harmonie). 
15

 

Lenka Šulová píše, že dalším a také významným činitelem je dědičnost. „Dítě 

z rodiny, kde se vyskytuje množství spisovatelů, právníků či lingvistů, bude mít 

pravděpodobně větší citlivost pro vnímání jazyka.
16

  

Pokud vezmeme v potaz všechny výše uvedené faktory, můžeme říci, že 

nejdůležitější a klíčovou úlohou pro rozvoj dítěte hrají rodiče, zejména matka. Rodiče jsou 

důležitým mezníkem právě v oblasti řečových projevů přibližně do čtyř let věku dítěte, a 

proto není doporučováno dávat děti do jeslí, protože absence rodičů v tomto období má 

nevratné a negativní následky ve vývoji a rozvoji řeči dítěte, i na jeho pozdější řečový 

vývoj. Takovéto dítě má menší slovní zásobu, menší schopnost rozlišovat jazykové 

drobnosti, méně citlivé na tvorbu rýmů, vyhledávání homonym, synonym a horší 

porozumění čtenému textu.
17

  

Dovedeme si tedy vysvětlit, proč se řeč dítěte tak opožděně a nedokonale vyvíjí 

tam, kde není její vývoj právě lidsky stimulován. V rodinách, kde rodiče komunikují 

s dítětem od miminka, se tak vytváří připravené prostředí pro pozdější plynulý řečový 

vývoj jedince. Rodiče dítěti nabízí dostatek podnětů k jeho budoucímu řečovému vývoji 

                                                 

14
  http://e-psycholog.eu/pdf/sulova.pdf, str. 54, 16.10.2011 

15
  http://e-psycholog.eu/pdf/sulova.pdf , str. 49 16.10.2011 

16
  srov. http://e-psycholog.eu/pdf/sulova.pdf, 16.10.2011 

17
  srov. Šulová, L., Raný psychický vývoj dítěte, 2010 
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tím, že komentují jeho výrazy obličeje, vyjadřují  nad ním své pocity a mluví k němu. 

Malé dítě potřebuje nejvíce jistotu ve vztazích ke svému blízkému okolí.
18

 

2.2 Filozofický pohled 

Filozofie je pro pochopení řeči nezbytnou disciplínou, a to zejména proto, že 

filozofie je jediná věda, která se snaží postihnout člověka jako takového v celku. 

V úvodu Janova Evangelia nalezneme citát: „Na počátku bylo slovo, to slovo bylo 

u Boha, to slovo bylo Bůh“
19

 a to slovo se stalo tělem. V souvislosti s touto myšlenkou 

Hogenová uvádí, že slovo je vnímáno jako kosmos, řád, logos. Překlad řeckého slova logos 

je slovo a ve filozofii Logos znamená sjednotit, dát do jednoduché jednoty, usebrat. Slovo 

a řeč nám pomáhají pochopit svět a řád věcí v něm. Proto bylo slovo u Boha a pak bylo 

bohem učiněno  tělem, došlo tedy ke sjednocení, k usebrání.
20

 

V knize Starost o duši se Anna Hogenová zaobírá myšlenkou řeči v souvislosti 

s lidským životem. Specifikuje řeč jako doménu bytí, jako prodlouženou ruku člověka. Řeč 

legitimuje člověka jako lidskou bytost. Narozdíl od zvířat je člověk vztažen do otevřenosti, 

která znamená volbu. Řeč nás transcenduje. Slovy řekneme více než rukou, můžeme slovy 

tedy i více ublížit. Říká se, že člověk má řeč od přírody. Člověk je „zoon logon echon“ 

neboli bytost, která má slovo
21

. To znamená, že kromě jiných schopností má člověk také 

schopnost mluvit.
22

 

Teprve řeč člověku umožňuje, aby byl bytostí. Mluvíme, protože mluvení je pro 

nás přirozené. Jazyk je něco víc než analyzovatelná, empiricko-objektivní danost. Cokoli je 

                                                 

18
  srov. Matějček, Z., Co děti nejvíc potřebují, str. 9-17, str. 97-98 

19
  Janovo Evangelium, str. 91 

20
  srov. Hogenová, A.: Starost o duši, 2009, str. 98 - 101 

21
  srov. tamtéž, str. 135 

22
  srov. tamtéž, str. 136 
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nám dáno, je nám dáno právě v jazyce. Naše poznání se utváří jazykově. Mluvíme jazykem 

o jazyce. Jazyk má vždy a bytostně neempirický transcendentální aspekt.
23

 

Řekové nazývali člověka živou bytostí, která má logos (řeč), latiníci animal 

rationale (živočich rozumný). Tím, že člověk ví, že je zvíře, přestává být zvířetem; člověk 

je občan dvou světů. Za prvé je to smyslová bytost, která vznikla vývojem jako část 

přírody (ontologická reflexe), a za druhé člověk jako subjekt, který není součástí přírody 

(transcendentální reflexe).
24

 

Podle Sartra je člověk protikladem dvou světů. Popisuje ostrý rozdíl mezi bytím 

hmotné reality a vědomou existencí. Sartre používá pojmů „bytí o sobě“, bytí tělem (être 

en soi) a „bytí pro sebe“, bytí subjektem (être pour soi). Bytí o sobě je vždy jen čirou 

přítomností a bytí pro sebe je vědomím sebe sama. Vědomí, které jediné dokáže 

propojovat to, co bylo, s tím, co je a s tím, co bude.
25

  

Každý člověk si je něčeho vědom. Vědomí znamená, na kolik si je sám sebe 

vědom, zatímco nevědomost znamená otevírání se jsoucnům, předmětům. Kdo má vysoké 

procento vědomí, má i větší vědomí souvztažností, tj. že člověk ví s čím zachází a nese za 

to odpovědnost vůči sobě a vůči společnosti. Vědomí je v těsném kontaktu s řečí, neboť 

právě řečí můžeme projevovat naše vědomí, které je nezbytné pro kontakt s okolním 

světem. A svět nekončí našimi hranicemi, těmi právě začíná. Proto je důležité umět a 

vědomě používat řeč v cizím jazyce. 

V současnosti je člověk ponořen do předmětností, prožitek se stal předmětem, 

výrobkem. I řeč, cizí jazyk se stal zbožím žádaným na světovém trhu. Člověk se stane 

člověkem pokud se vzdá, osvobodí od předmětných jsoucen. A  cizí jazyk se lépe jedinec 

naučí s vědomím, že se to učí pro sebe, pro celek.  

                                                 

23
  srov. Hogenová, A.: Starost o duši, str. 136 

24
  srov. Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie 

25
  srov. Pechar, J.: Dvacáté století v zrcadle literatury, str. 307 
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Novověký subjektivismus v nás vyvolal dojem, že člověk je středem všeho, ale to 

je špatně. My, lidé, patříme k celku, a tím se nemyslí pouze příroda. To, co z nás vyvolává 

naše lidství, tím je Bytí samo, povědomí o propojenosti jedince s celkem světa.
26

 

Měli bychom se umět naladit k původní otevřenosti, která dělá ze živočicha 

člověka, a to proto, že člověk umí své vyladění převést na slova, věty, umí použit řeč. 

Dospělý člověk, dospělý národ, dospělé národní společenství se vyznačuje porozuměním 

vlastnímu místu v multikulturním světě či ve vztahu k domácí pluralitní společnosti. Světu 

rozumíme skrze hledání, tázání. A právě tento fakt je úkolem výchovy a vzdělání, probudit 

člověka k tázání.
27

 

2.3 Psychologický pohled na řeč 

V knize Úvod do psychologie Milan Nakonečný napsal, že „Řeč je chápána jako 

prostředek komunikace, jímž mohou být dotyky, gesta, u zvířat neartikulované zvuky a 

pachy ( v tomto smyslu disponují řečí i některé druhy zvířat); v užším smyslu se řečí rozumí 

mluvený a psaný jazyk, který má různou národní formu ( v tomto smyslu je to specificky 

lidský fenomén).“
28

  

Komunikativní funkcí jazyka se zabývá sociální psychologie a psychologické 

aspekty jazyka spadají do oboru psycholingvistiky, který spojuje psychologii s vědou o 

jazyce. Psycholingvistika vychází z psychologie řeči, Radomír Choděra v Didaktice cizích 

jazyků píše, že „…je psychologií řeči, nikoli jazyka“.
29

  V souvislosti s tímto je nezbytné 

zmínit švýcarského lingvistu F. de Saussure, který odlišil řeč (parole) od jazyka (langue) a 

obě tyto části označil jako lidskou řeč (langage).
30

  Řeč je tudíž v jeho podání „mluvený a 

                                                 

26  srov. Hogenová, A.: Starost o duši, 2009, str. 8-9 
27

  srov. Hogenová, A.: Starost o duši, 2009, str. 15 
28

  Nakonečný, M.: Úvod do psychologie, 2003, str. 173 
29

  Choděra, R.:  Didaktika cizích jazyků, str. 63 
30

  srov. tamtéž, str. 174 
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psaný slovní projev, za nímž jsou vnitřní jazykové struktury, které si subjekt při mluvení a 

psaní neuvědomuje, podobně jako si neuvědomuje logické struktury, když myslí“.
31

  

Všeobecně je jazyk vnímán jako systém znaků, přičemž znak chápeme jako něco, 

co stojí za něčím jiným tak, že je zastupuje. „Jazyk spojuje pojem se zvukem (mluvený a 

slyšený jazyk) a s obrazem (psaný a čtený jazyk); označuje něco a propůjčuje mu význam, 

který je obecně sdílen na základě společné dohody.“
32

 

Jazyk nám umožňuje smysluplně sdělit, vyjádřit obsah našeho vědomí tak, aby byl 

srozumitelný pro určitou společnost. Jazyk, a tedy způsob, kterým vyjadřujeme své 

myšlenky, je definován formou pravidel, která se musí uznávat. Pokud by pravidla nebyla 

respektována, sdělení by ztratilo smysl. Podstatným znakem jazyka je, že má možnost 

vytvářet neomezená množství sdělení kombinováním slovních výrazů při respektování 

daných pravidel.
33

  

Marie Vágnerová v knize Základy psychologie zdůrazňuje, že „Rozvoj jazykových 

kompetencí, a z toho vyplývající způsob jejich užívání, je závislý na interakci vrozených 

dispozic a kvality stimulace, především specifických jazykových podnětů.“
34

 Vágnerová se 

zmiňuje i o tom, že se dítě rodí se schopností komunikovat a v raném věku dává přednost 

lidskému hlasu před jinými zvuky. V průběhu raného vývoje dochází k vytvoření 

biologických předpokladů k porozumění řeči a schopnosti vlastní řečové reprodukce a poté 

záleží jazykové osvojení na verbálních podnětech, tudíž je sociokulturně ovlivněno. To, že 

je sociální kontakt důležitý při osvojování řeči, nám ukazují příběhy dětí, které nemluvily, 

vyrůstaly mezi zvířaty bez zvuku lidské řeči, nebo nebyly dostatečným a potřebným 

způsobem stimulovány tak, aby se naučily mluvit bez ohledu na vrozené dispozice.
35

 Josef 

Hendrich v knize Didaktika cizích jazyků uvádí, že „Výzkum tzv. divých dětí vyrůstajících 

v raném věku mimo rámec civilizace prokázal, že řeč se nevyvíjí sama od sebe, že tedy 

                                                 

31
  Choděra, R.:  Didaktika cizích jazyků, str. 174 

32
  tamtéž, str. 174 

33
  srov.  Vágnerová, M.: Základy psychologie, 2004, str. 112 

34
  tamtéž, str. 116   

35
  srov. Vágnerová, M.: Základy psychologie, str.116 
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nepatří do oné reflexní, instinktivní či pudové výbavy, kterou si člověk při narození přináší 

s sebou na svět.“
36

 Dle Marie Vágnerové nám z toho vyplývá, že „…určité vývojové 

období může být pro rozvoj řeči kritické. Mnozí badatelé specifikují toto období na prvních 

pět let života. Důkazy pro takové tvrzení vycházejí ze studií vývoje mozku malých dětí a 

z dosažené úrovně jazykových dovedností v předškolním věku.“
37

 

Děti se učí jazyku, mateřskému jazyku, jen tak mimoděk, osvojují si jej a přijímají 

jej, aniž by si uvědomily, že se u toho řídí nějakými pravidly.
38

 Jazyk se pro děti stává 

nástrojem k pohybování se po světě. V batolecím věku se dítě vyjadřuje procítěně, 

emotivně (důležitě, nahněvaně, naléhavě) tak, jak to vidí u svých rodičů, tedy u 

vychovávající osoby, kterou by měl být někdo z rodiny. Dítě si vytváří svá vlastní slova, 

neologismy, které si ustálí nebo je přestane používat podle toho, zda se dorozumí s okolím. 

Tento fakt je výstižně popsán Zbyňkem Vybíralem v knize Psychologie Komunikace: 

„Každé dítě se učí jazyku svých rodičů tak, jako se učí chodit.“
39

 

V knize Výuka cizích jazyků Věra Janíková píše: „Dítě předškolního věku 

přichází do kontaktu s dalším jazykovým kódem a je vybaveno mnoha vzácnými dary. Vedle 

vrozené spontaneity, hravosti, zvídavosti, ochoty imitovat či nezatíženosti předchozími 

neúspěchy, si přináší i biologicky podmíněnou dobrou mechanickou paměť a s ní spojené 

imitační schopnosti.“
40

  

Dalším důležitým faktorem úspěšnosti dítěte při osvojování cizího jazyka je zájem 

rodičů, kteří se podílí na verbálních projevech svých dětí, např. společným prohlížením 

dětských knížek a popisováním jednotlivých obrázků, či opakováním písniček a říkanek.
41

 

Závěrem citujme Josefa Hendricha, který ve své knize Didaktice jazyků říká, že 

„…jazyk se neosvojuje jen zráním, imitací či empirickou zkušeností, ale záměrným a 

                                                 

36
  Hendrich, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků, str. 49 

37
  tamtéž, str. 116 

38
  srov. tamtéž, str. 117 

39
  Vybíral, Z.: Psychologie komunikace, str. 115 

40
  Janíkova, V. a kol.: Výuka cizích jazyků, str. 168 

41
  srov Janíkova, V. a kol.: Výuka cizích jazyků, str. 168 



 

 

21 

 

cílevědomě řízeným učením. Osvojení cizího jazyka vede nejen k obohacení poznatkové a 

komunikativní sféry člověka, ale k rozvoji celé jeho osobnosti.“
42

 

2.4 Sociologické hledisko 

Sociologie, jakožto věda o společnosti a jejím fungování
43

, je nepostradatelnou 

součástí komplexního pohledu na lidskou komunikaci, a tudíž na jazyk a řeč.  

Zdeněk Helus v díle Dítě v osobnostním pojetí uvádí, že „Socializace je socializací 

osobnosti v tom smyslu slova, že se týká člověka v jeho celistvosti.“
44

 Socializace probíhá 

po celý život. Ze sociologického hlediska se socializace zabývá hlavně učením se 

společenským rolím. Naše chování vychází z biologické výbavy, ale také z kulturního a 

sociálního prostředí, ve kterém vyrůstáme.
45

 Jedinec v dětství a mládí přejímá vzorce 

chování a z hlediska vývoje jedince je jazyk hlavním nástrojem socializace, protože 

jazykem si lidé sdělují své myšlenky, vědění, zákony, zvyky, mýty i domněnky.
46

 

I když jsme zmiňovali, že socializace je proces celoživotní, je socializace 

nejdůležitější a nejzřetelnější právě v dětství a v mládí. Nastává již v prvních kontaktech 

dítěte s okolím v gestech, která nám signalizují určitý význam či potřebu a jsou prvními 

prostředky komunikace před komunikací verbální.  

Člověk je bytost rozporuplná, je součástí přírody, ale zároveň ji přetváří, jako 

přetváří sebe samého, a vnímá se i jako bytost kulturní. Od jiných živočišných druhů se 

lišíme mimo jiné naším sociálním soužitím s druhými lidmi, specifickou lidskou verbální 

komunikací a kooperativní uvědomělou činnosti.
47

 Člověk je vztažen do otevřenosti 

                                                 

42
  Hendrich, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků, str. 49 

43
  srov. Akademický slovník cizích slov, str. 699 

44
   Helus, Z.: Dítě v osobnostním pojetí, str. 207 

45
  srov. Havlík, R.: Úvod do sociologie, str. 4 

46
  srov. Čermák, F.: Jazyk a jazykověda, 2004 

47  srov. Havlík, R.: Úvod do sociologie, 2002 
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znamenající volbu, kterou zvíře nemá. Zvíře žije jen v nutnostech bez volby, bez 

svobody.
48

 

V sociologii jsou jazyk a řeč nástrojem společenské diferenciace. Jsou znakem 

daného etnika. A tato jazyková odlišnost nám dává nějakou informaci o člověku, protože 

jazyk je ve společnosti centrální, a ta bez něj nemůže existovat.
49

 Tuto oblast 

společenských vztahů a vlivů na vývoj struktury jazyka a jeho funkce studuje 

sociolingvistika. 

  

 

                                                 

48  srov. Hogenová, A.: Starost o duši, 2009 
49

  srov. Čermák, F.: Jazyk a jazykověda, 2004 
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3 Cizí jazyk 

Ve třetí kapitole se zaměřujeme na vnímání cizího jazyka jako takového, na jeho 

úlohu a vysvětlujeme význam tohoto termínu. Kapitolu uzavírá podkapitola, která 

pojednává o umění milovat, o nalezení lásky, radosti z cizího jazyka pro naše duchovní 

obohacení, vývoj a rozvoj. 

3.1 Obecné vnímání cizího jazyka 

V dnešní době se neobejdeme bez znalosti cizího jazyka. Můžeme dokonce říci, že 

je to nutnost, bez které se člověk stává negramotným. Znalost alespoň jednoho cizího 

jazyka by měla patřit mezi základní vzdělání. Lidé jazykově vybavení jsou podstatně méně 

ohroženi nezaměstnaností a mají rovněž výrazně větší příjmy. Cizí jazyk se tak stává 

živým majetkem člověka, který si ho osvojil. 

 Dříve panoval názor, že každý vzdělaný člověk by měl dokonale ovládat nejen 

svůj mateřský jazyk jako základ pro komunikaci v mluvené i psané podobě, ale nejméně i 

dva cizí jazyky.
50

 Josef Hendrich dále píše, že pokud se jedná o vědce, odborného 

pracovníka, jeho jazyková kompetence by měla být mnohem širší alespoň pasivně.
51

 

Známé Werichovo rčení „kolik umíš jazyků tolikrát jsi člověkem“ poukazuje na to, 

že výuka cizího jazyka je výchovně vzdělávací proces. Není to pouze učení se cizímu 

jazyku, ale cizojazyčná výuka nám rozšiřuje naše vnímání, znalosti o životě národa, lidí 

dané jazykové oblasti.
52

 Cizí jazyky nám otevírají bránu k poznání jiných kultur, zvyků a 

jejich pochopení, rozšiřují nám naše vědomí, vědomí o multikulturním světě a o našem 

                                                 

50
  srov. Hendrich, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků, str. 13 

51
  srov. tamtéž  

52
  srov. tamtéž 
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místu zde, získáváme tím kulturní bohatství. Jedná se o kognitivní proces, který je 

obousměrný a při kterém nejen něco přijímáme a získáváme, ale také předáváme naši 

kulturu dál za hranice naší země. 

3.2 Termín cizí jazyk 

Radomír Choděra ve své knize Didaktika cizích jazyků poukazuje na to, že dítě se 

učí mateřskému jazyku spontánně, samovolně, přirozeně, zatímco cizímu jazyku se žák učí 

záměrně, cílevědomě v řízeném procesu.
53

 Radomír Choděra píše, že „Pro dítě je mateřský 

jazyk první verbální zkušeností, pro žáka cizí jazyk novým, dalším dorozumívacím 

médiem“.
54

 

V této práci používáme termíny, se kterými se běžně setkáme v knize didaktika 

cizích jazyků, ale bohužel nejsou vždy zcela jasně definovány. Pro lepší orientaci, 

abychom předešli nedorozumění a nejasnostem, objasníme termíny mateřský jazyk a cizí 

jazyk. 

Termínem první jazyk (langue source) se myslí jazyk, který si jedinec osvojí jako 

první. Tímto termínem můžeme označit také jazyk preferovaný, jazyk, kterým jedinec 

mluví nejčastěji, nejraději. Ve většině případech se jedná o jazyk mateřský.
55

 U jedinců 

multilingvních však může během života docházet k předefinování toho, co je chápáno jako 

první jazyk.
56

 

Termínem druhý jazyk (langue cible) se označuje jakýkoliv nemateřský jazyk, 

kterému se člověk učí, až když si osvojil svůj mateřský jazyk. V naší zemi je prvním cizím 

                                                 

53
  srov. Choděra, R.: Didaktika cizích jazyků, str. 95 

54
  tamtéž, str. 95 

55
  srov. Hendrich, J., a kol.: Didaktika cizích jazyků, str. 283-282 

56
  srov. Hardin-Esch, E., Riley, P.: Bilingvní rodina 
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jazykem, jemuž se žáci učí, angličtina, dříve jím byla ruština.
57

 Jedná se o cizí jazyk, který 

si jedinec přeje naučit. 

Lingua franca, la langue véhiculaire, je jazyk, který se používá k dorozumění mezi 

národy například při obchodování, diplomatických jednání, ve vědě, administrativě. 

Hlavním takovýmto jazykem se stala angličtina, užívá se i francouzština, sice méně, avšak 

spadá do statusu la langue véhiculaire. 

3.3 Umět milovat cizí jazyky 

V poslední podkapitole se zamýšlíme nad článkem od Marie Fenclové Cizí jazyky 

a „Umění milovat“? vydaný v časopise Cizí jazyky ročník 45, 2001/2002 strana 146-148. 

Autorka se opírá o dílo slavného myslitele dvacátého století Ericha Fromma Umění 

milovat. V jeho díle se snaží najít novou inspiraci pro didaktiku cizích jazyků, především 

v zájmu respektování plurality jazyků.  

Podle Fromma je umění milovat dovednost člověka, jež ho činí svobodným a 

schopným žít se sebou samým a s druhými lidmi v plnohodnotných a vyrovnaných 

vztazích. Láska člověku pomáhá překonat odloučenost a dosáhnout osvobozující jednoty. 

Každému umění se musíme učit. Abychom se naučili některému umění, je třeba nejdříve 

zvládnout teoretickou část, potom přejít k praktické části a mistrem svého umění se 

staneme, až když spojíme tyto dvě části dohromady. Třetím činitelem je oddat se tomuto 

umění a věnovat mu svůj život.
58

 A to platí o umění milovat, stejně jako o umění učit se 

cizímu jazyku.  

Fromm tvrdí, že nezavršená láska říká: „miluji tě, protože tě potřebuji.“ Úplná 

láska říká: „Potřebuji tě, protože tě miluji.“
59

  Marie Fenclová poukazuje na obdobný 

                                                 

57
  srov. Hendrich, J., a kol.: Didaktika cizích jazyků, str. 283-282 

58
  srov. Fromm, E.: Umění milovat, str. 12-16 

59
  tamtéž, str. 36 
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vývoj ve vztahu k cizím jazykům, když se rozhodujeme o jejich studiu. „Tomuto jazyku se 

budu učit, protože ho budu potřebovat (objektivně).“ Později by se vztah učícího k cizímu 

jazyku měl změnit: „Studuji tento jazyk, jenž mě obohacuje, a proto ho mám rád. 

Poněvadž ho mám rád, potřebuji ho (subjektivně).“
60

 Jedinec si k cizímu jazyku vypěstuje 

lásku. Studuji pro něco a vypěstuji něco, láska a studium jsou neoddělitelné. Člověk miluje 

to, pro co studuje, a studuje pro to, co miluje. 

Láska je tím hnacím motorem, motivací, která nás vede k učení se cizím jazykům, 

jejich pochopení. Nejde jen o materiální přínos (vědět, že znalost cizího jazyka otevírá 

cestu na trhu práce), ale je třeba umět cizí jazyk milovat a vědět, proč se jej učit, že je 

důležitý i rozměr duchovní a tím se myslí umět prožívat, cítit, znát, žít, tedy být.  

Fromm dál rozvíjí svou tezi umění milovat tím, že pokud člověk opravdu miluje 

nějakou osobu, má rád všechny ostatní, má rád svět, má rád život. Pokud jsme schopni říci 

někomu „miluji tě“ máme tím na mysli, že jsme schopni říci: „v tobě miluji všechny, skrze 

tebe miluji svět i sama sebe“.
61

  Na základě této myšlenky Marie Fenclová přichází s teorií, 

že „libovolný jazyk, je-li milován, otevírá cestu dalším jazykům.“
62

 Toto stanovisko je 

možné jen za předpokladu, že učitel, který vyučuje nějaký cizí jazyk, tento jazyk nejen 

miluje, ale dovede lásce k jazyku naučit i své žáky. A pokud někdo učí lásce, musí sám 

sebe milovat, milovat život, umět žít. 

Závěrem se dostáváme k tomu, že umění milovat cizí jazyky je především 

důležitou kompetencí učitele, bez které lze těžko učit a která by se měla rozvíjet v rámci 

didaktiky cizích jazyků. Mluvíme tu o tom, že takovýto učitel je nejen schopný vyučovat 

cizí jazyk, ale stane se i průvodcem pluralitního pojetí jazyků a kultur ve výchově a 

vzdělání. 

                                                 

60
  Cizí jazyky, roč. 45, 2001/2002, číslo 5, str. 14 

61
  Fromm, E.: Umění milovat, str. 40 

62
  Cizí jazyky, roč. 45, 2001/2002, číslo 5, str. 14 
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4 Řečová stádia raného věku 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na druhy komunikace počínaje prenatální komunikací 

přes předřečové projevy dítěte až k základnímu vývoji řeči. Píšeme o tom, co je určující 

pro vývoj řeči dítěte a zdůrazňujeme, jakou roli hraje rodič pro jeho řečový vývoj.  

4.1  Prenatální komunikace 

Kniha Prenatální komunikace pojednává o důležitosti úzkého vztahu a komunikaci 

matky a dítěte již v těhotenství. Kniha specifikuje prenatální komunikaci jako zásadní 

stupeň k vnímání řeči v raném stádiu jedince. Mezi matkou a dítětem existují různé 

komunikační úrovně. První je čistě tělesná a nastává kolem pátého měsíce těhotenství. 

Matka dítě tělesně pociťuje, protože dítě má potřebu se pohybovat. A zároveň dítě vědomě 

reaguje na oslovení a dotyky zvenčí a odpovídá na ně cílenými pohyby. Dítě takto rozvíjí 

svou řeč a sděluje tím své matce své pocity. Na úrovni duchovní navazuje dítě komunikaci 

již před pátým měsícem. Existují případy, kdy ženy s jistotou vědí, že jsou těhotné a 

dokonce mají pocit, že znají pohlaví miminka.
63

  

Prenatální komunikace je pro miminko prospěšná, protože cítí-li dítě od počátku, 

že je milováno a přijímáno, vyroste z něj spokojený a vyrovnaný člověk. Dříve panoval 

názor, že kojenec, a tedy i nenarozené dítě, je hloupé a že ho musíme v průběhu jednoho 

roku učit mnoha věcem.
64

 Dnes se již zjistilo, že tato skutečnost není pravdivá. Neboť se 

dítě učí po dobu celého těhotenství. Vyvíjejí se mu smysly: chuť, sluch, hmat, zrak a čich. 

Každý den se učí něco nového a k tomu mu slouží nejen vnitřní svět v matčině těle, ale 

také podněty zvenčí, na které reaguje. Je vědecky dokázáno, že děti, které poslouchaly 

                                                 

63  srov. Teusen, G., Goze-Hanel, I.: Prenatální komunikace, str. 10-11 
64  srov. tamtéž str. 12-13 
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v břiše určitou hudbu, ji po narození poznaly. Autoři této knihy také uvádějí zjištění, že 

nenarozené děti reagují silněji na svou mateřskou řeč než na řeč pro ně cizí.
65

 

V odborných publikacích najdeme též tvrzení, že období těsně po porodu je stejně 

důležité v navazování komunikace jako předcházejících devět měsíců. Pokud je situace po 

porodu příznivá, dává se matkám příležitost s děťátkem bezprostředně komunikovat. Ihned 

po porodu je dítě umístěno na břicho matky, kde se snaží zvedat hlavičku a pokouší se s 

matkou navázat kontakt očima. Lze si všimnout, že pokud matka k miminku konejšivě 

mluví, vede s ní dítě něco jako rozhovor, sleduje rytmus přestávek, intonaci i hlasitost. 

Rozhodující při tomto prvním kontaktu, bondingu (vytváření vztahu), je to, že lze navázat 

tam, kde se předtím skončilo s prenatální komunikací. Pocity, které matka pociťovala 

v těhotenství, se přenášejí z matky na dítě a to mu usnadňuje lepší start do života.
66

 

Josef Hendrich píše, že „Hned od prvních dnů života existuje mezi osvojováním 

jazyka a duševním vývojem dialektický vztah vzájemné podmíněnosti: úroveň osvojení řeči 

je determinována duševním vývojem a sama je determinantou dalšího duševního vývoje.“
67

 

4.2 Předřečové projevy 

Lenka Šulová se v článku Specifický vliv otcovské a mateřské mluvy v počátcích 

řečového vývoje zamýšlí nad předřečovými projevy dítěte. Vysvětluje, že předřečové 

projevy můžeme chápat jako „procvičování hlasivek, či jako operantní podmiňování, jak 

ho chápou behaviorálně orientovaní psychologové, nebo jako analogii cirkulárních 

reakcí….“
68

 H. Grimmová dokonce uvádí Condonův výzkum z roku 1975, který dokládal, 

                                                 

65
  srov. Teusen, G., Goze-Hanel, I.: Prenatální komunikace, str. 54-55 

66
  srov. Mrowetz, G. a kol.: Bonding jako porodní radost, str. 18 

67
  Hendrich, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků, str. 49 
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  Šulová, L.: Specifický vliv otcovské a mateřské mluvy v počátcích řečového vývoje, 

Československá psychologie, str. 331 



 

 

29 

 

že „existuje vztah mezi novorozeneckými pohyby a nasloucháním lidského hlasu. Členitost 

jazyka (pauzy, zdůraznění) se odrážela v neverbálním chování (pohybech) novorozence.“
69

 

Jak již bylo výše napsáno, matka komunikuje se svým dítětem od počátku jeho 

vývoje. Ze začátku je matka aktivnější v dialogu a udržuje ho, předává mu nová slova a 

nové poznatky. Díky tomuto dialogu zprostředkovává dítěti svět, neustále komentuje jeho 

chování, gesta, pocity, pohyby a přiřazuje jim význam, čímž jej postupně vede 

k samostatnému osvojování základních konceptů a pravidel. 

Lenka Šulová v článku Specifický vliv otcovské a mateřské mluvy v počátcích 

řečového vývoje říká, že „v rovině předřečových projevů se uplatňuje tzv. synchronní či 

asynchronní chování matky a dítěte. K této synchronnosti je matka disponována zvýšenou 

citlivostí na projevy dítěte a dítě je disponováno již zmíněnou proto-sociální výbavou.“
70

   

V knize Počátky našeho duševního života Zdeněk Matějček uvádí, že novorozenec 

reaguje na hlas matky specifickými projevy, otočením hlavičky po zvuku matčina hlasu, 

úsměvem a rozzářenýma očima s očekáváním něčeho příjemného. Často otevírá ústa, 

jakoby očekávalo i dotykovou stimulaci v oblasti orální.
71

 Dítě reaguje na zvuk lidského 

hlasu s větší pozorností než na jiné zvuky z okolí, a na hlas matky je reakce vždy ještě o 

něco živější. Tuto skutečnost můžeme vysvětlit tím, že hlas matky dítě slýchalo nejčastěji 

již během těhotenství a je mu tedy známý. 

Lenka Šulová uvádí, že za první předřečový projev můžeme považovat pláč 

novorozence, který matka brzy rozliší od jiných, a záhy pozná, co který pláč znamená 

(hlad, únavu, bolest).
72

 

                                                 

69
  Šulová, L.: Specifický vliv otcovské a mateřské mluvy v počátcích řečového vývoje, 

Československá psychologie, str. 331  
70  

tamtéž str. 332 
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  Matějček, Z., Langmeier, J.: Počátky našeho duševního života, 1986 
72

  srov. Šulová, L.: Specifický vliv otcovské a mateřské mluvy v počátcích řečového vývoje, 

Československá psychologie, str. 332 
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Důležitý základ pro formování komunikace matka – dítě je oční kontakt. Matka 

zcela instinktivně zachycuje pohled dítěte a odpovídá na něj. Tím, že na dětský pohled 

matka reaguje a opětuje mu jej, je signál vysílaný dítětem posilován. Je známé, že hned po 

porodu se většina matek snaží zachytit pohled svého dítěte. Jakmile dítě otevře oči a 

pohledne na ni, matka okamžitě započne aktivní projevy v rámci interakce.
73

 

Zdeněk Matějček v knize Co děti nejvíc potřebují uvádí jeden výsledek výzkumné 

studie, který říká „že jestliže se na někoho dítě usměje, z tisíce lidí pouze jeden dokáže 

úsměv neopětovat“.
74

 Dalším a tedy neméně důležitým předřečovým projevem je úsměv. 

V dětském úsměvu je obrovská komunikační síla. Svým pláčem si nás přivolá k ochraně a 

k pomoci, svým úsměvem si nás volá ke hře a k radostnému spoluprožívání. Úsměvem 

nám říká: „Vítám tě! Mám radost, že jsi tu! Jsi můj, mám tě rád!“
75

 

Lenka Šulová zkoumá první řečové projevy ve spojitosti s artikulační a akustickou 

povahou zvukových prvků. Píše, že kojenec má první hlasové projevy nejčastěji spojeny 

s vytvářením retnic (m,b,p) což souvisí se zkušeností novorozence se sáním. V této 

souvislosti je třeba zmínit, že u kojenců byla prokázána citlivost na fonémy všech jazyků 

světa do osmého měsíce, potom tato schopnost se vytrácí
76

. Dítě je v počátku svého vývoje 

vybaveno citlivostí pro zvuky charakteristické pro různé jazyky světa. Můžeme tvrdit, že 

v průběhu prvních osmi měsíců života probíhá proces vtisknutí zvuků mateřského jazyka a 

ostatní zvuky ztrácí pro dítě význam, a tudíž mizí i dovednost umět je rozlišovat.
77

 

                                                 

73
  srov. Šulová, L.: Specifický vliv otcovské a mateřské mluvy v počátcích řečového vývoje, 
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  srov. Šulová, L.: Raný psychický vývoj dítěte, str. 105 
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Mezi druhým a třetím měsícem přichází období broukání a lálání a dochází k 

echolálii, jedinec zkouší opakovat náhodné vokalizace.
78

 Dalo by se říci, že se dítěti náhle 

určitý projev zalíbí a začne jej opakovat a přizpůsobovat svým řečovým schopnostem. 

Další fáze předřečových projevů je zdvojování slabik. Nejprve dochází k 

zdvojování labiál (ma-ma, ba-ba), dále dentál (ta-ta, da-da, na-na). Tímto náhodným 

spojením slabik vznikají slova, která dělají radost rodičům, protože si myslí, že je jejich 

dítě pojmenovává. Dítě se učí spojovat zprvu náhodné zdvojení slabik s tou určitou 

osobou, která se mu přitom objeví a reaguje na ni úsměvem a opakováním slova.
79

   

Velké množství autorů píše, že se mezi osmým až jedenáctým měsícem objevují 

náznaky nápodoby v předřečových projevech. Dítě začíná vydávat zvuky, skoro bezhlasně 

a pomalu si je šeptá. Zkouší napodobovat zvuky, které slyší. Tuto iniciativu už můžeme 

považovat za přechod k projevům řečovým. Nastává etapa, kdy dítě rozumí různým 

slovním projevům, která jsou spojená s motorikou např.: jak jsi veliký; paci, paci, pacičky; 

kde je táta.
80

  

                                                 

78
  srov. Šulová,L.: Raný psychický vývoj dítěte, 2004, str. 106 
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32 

 

4.3 Znak dyadické interakce 

V této podkapitole zmiňujeme základní znaky dyadické komunikace, zvláště mezi 

matkou a dítětem.  

V článku Mateřština aneb počátky vývoje řeči Lenka Šulová vyčleňuje v rámci 

dyadické komunikace několik znaků. Zmiňuje, že „rodiče zcela nevědomě a intuitivně 

užívají prostředků, které jsou specifické a interkulturně obecně platné pro mluvení rodičů 

s dítětem“.
81

 Můžeme vidět, že každý dospělý mluví k dítěti jednodušší mluvou, nejen 

rodiče dítěte.  

Znaky dyadické komunikace: 

1. Řeč zaměřená na dítě  

V této kategorii jsou obtížnější hlásky nahrazeny hláskami jednoduššími, nové 

informace jsou zdůrazněny, je užívána přehnaná intonace, zájmena první a druhé osoby 

jsou nahrazeny jmény, hojněji se užívá zdrobnělin, pauzy mezi větami jsou delší, tempo je 

celkově pomalejší, užívají se krátké, srozumitelné a gramaticky správné věty, dochází 

k opakování stejných slov a větných částí, je užívána a zapojována ohraničená slovní 

zásoba, objevují se rituální jazykové hry, při kterých matka zapojuje všechny modality 

dítěte, upoutává jeho pozornost, staví se mu do zorného pole, doprovází verbální projevy, 

nápadnými projevy motorickými (úsměv, tleskání, vzpažování, rozvírání náruče, cinkání, 

klepání, dotýkání se). Velmi často jsou tyto rituální jazykové hry spojovány s určitou 

pravidelností. Například v případech přebalování, oblékání určité části oděvu, určité 

situace (koupání, kojení).
82

 

                                                 

81
  Československá psychologie, 2006, roč. L, číslo 4, str. 333 

82
  srov. tamtéž, str. 334 
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Na dítě zaměřená řeč je vlastně vlastnost rodičů, umět se naladit a přizpůsobit se 

jazykové úrovni jejich dětí. Tím, že rodiče volí pro dítě lehčí a jednodušší slova, věty, 

komunikaci, pomáhají mu k vzájemnému porozumění a motivují dítě k mluvení. 

2. Předávání si slova – dialog  

O předávání slova mluvíme ve chvíli, kdy matka mluví a dítě pozorně naslouchá, 

nebo když mluví dítě, matka tiše naslouchá.
83

 

3. Neverbální projevy  

Při neverbálních projevech aktivuje matka všechny schopnosti dítěte, snaží se 

zachytit jeho pozornost, při mluvení přehnaně gestikuluje rukama a dělá mimiku, stojí tak, 

aby dítě vidělo jen ji.
84

 

4. Citlivost rodičů  

Citlivost rodičů je důležitým znakem. Rodiče vnímají dítě a jeho vývojové období 

a přizpůsobují se mu v řečových projevech.
85

 Tím mu připravují bezpečné prostředí 

k mluvení, dítě se cítí přijato a v bezpečí. 

Lenka Šulová uvádí, že „v dialogů s rodiči dochází k formování koordinace, tedy 

ke spojování vjemů a aktivit optických (dítě sleduje mimiku a hlavně mluvidla komunikující 

osoby), akustických modalit (dítě dává najevo radost, uslyší-li nějaký zvuk či opakování 

oblíbené promluvy – „kva, kva“ - a pozorně naslouchá nebo promluvu anticipuje), 

motorických (různé promluvy jsou vázány na pohybové hříčky – „paci, paci, takhle jedou 

páni“) a kinestetických modalit (dítě je často pohupováno, zvedáno). Různé předřečové hry 

jsou spojovány s tleskáním, hopsáním, ťukáním, doteky.
86

 

                                                 

83
  srov. Šulová, L.: Mateřština aneb počátky vývoje řeči, Propsy, roč. 3, č. 2, 1997, str. 12-13 

84
  tamtéž 

85  srov. tamtéž 
86  http://e-psycholog.eu/pdf/sulova.pdf , str. 49 16.10.2011 
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4.4 Základní vývojové stádium pro vývoj řeči (15 -36 měsíců) 

Základní vývojové stádium pro vývoj řeči bychom mohli specifikovat jako období, 

kdy dítě začne užívat slova nesoucí konkrétní význam, který je spojen s označovanou 

skutečností. (Například pozná-li matku a řekne slovo „máma“, nebo když chce jíst a 

použije slovo „papat“.) Tento fakt nás může dovést k domněnce, že mluvit začínáme tehdy, 

když je jazyk propojen s vjemy, a to i přesto, že je řeč stále  psychomotoricky nevyvinutá, 

primitivní. 

Jean Piaget a Bärbel Inhelderová v knize Psychologie dítěte pokládají za hlavní 

období pro řečový vývoj tzv. období symbolické a předpojmové inteligence. Symbolická 

funkce začíná na konci senzomotorického období, takže zhruba mezi prvním a druhým 

rokem dítěte. Toto období souvisí s nástupem sémiotické funkce, což znamená, že dítě už 

dokáže správně vnímat symboly, se kterými se setkává, a také je samo umí používat a 

vyjadřovat se v nich.
87

 Například s kamínkem jezdí po zemi a přitom dělá „ššš“, přičemž 

tento kamínek vyjadřuje mašinku, o něco později tento kamínek může znázorňovat autíčko 

a dítě užívá citoslovce „tútútú“. Různá citoslovce může také užívat pro označování 

jednotlivých zvířat („haf haf“ znázorňuje psa, kterého vidí za oknem).  

V tomto období dítě neustále potřebuje rodiče (zejména matku), kteří mu dokáží 

jazykově pomoci a konkrétní symboly (např. „tútú“) mu převádí na řeč znakovou („tútú“ 

vyjadřuje auto), na mateřštinu. Kolem jednoho roku dochází k relativně rychlému nárůstu 

slovní zásoby, jedná se především o názvy věcí a osob, které se nacházejí v okolí dítěte.
88

 

Rodiče jsou pro dítě důležitým průvodcem, kteří mu tyto věci pojmenovávají a tím jej 

uvádějí do světa jevů. 

První slova mají spontánní charakter. Dítě jimi prezentuje osobní emoce, prožitky, 

své potřeby, pocity a zájmy. Sděluje je svému okolí, které je ve vzájemné interakci 

                                                 

87
  srov. Piaget, J.; Inhelderová B.: Psychologie dítěte, str. 51 

88
  srov. Šulová, L.: Raný psychický vývoj dítěte, str. 109 
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ovlivňuje.
89

 Objevují se jednoslovné věty, které mají mnohoznačný charakter („ham“ může 

znamenat „mám hlad“ a nebo že „někdo jí křupky“).  

Lenka Šulová uvádí fakt, že dítě je schopno nejprve porozumět a teprve poté umí 

slovo samo říct. „Ve třinácti měsících dítě rozumí asi padesáti slovům, ale už v osmnácti 

měsících samo padesát slov ovládá. I dále je měsíční přírůstek chápaných slov kolem 

dvaceti dvou, ale pouze devět produkovaných.“
90

  

Kolem dvou let dochází k dvouslovnému stádiu, ale tento řečový vývoj je hodně 

individuální. Dítě si najednou uvědomuje, že vše, co je kolem něj, co jej obklopuje, má své 

jméno a tím si rozšiřuje slovní zásobu díky matce nebo otci, kteří mu s láskou a trpělivostí 

pojmenovávají jednotlivé skutečnosti.  

„Podle Piageta dochází právě v této době k přechodu od senzomotorického stádia, 

vázaného především na rozvoj a kvalitu motoriky a smyslů, k symbolickému stádiu, které je 

vázáno především na řečový vývoj a jeho pokroky. Zatímco dříve měla slova jen 

regulativní či expresivní funkci, dochází nyní k přebírání třetí funkce zástupné – znakové, 

která referuje k něčemu třetímu nebo zastupuje nepřítomný objekt.“
91

 

Dítě postupně přechází od označování osob, zvířat a věcí a vyjadřování činností, 

k vyjadřování vzájemných vztahů mezi nimi, a to je pro dítě důležitý krok k tomu, aby se 

jazyk stal nástrojem, kterým uchopuje vnější svět. To, jak dítě uchopuje svět kolem sebe a 

jak vnímá vzájemné vztahy a souvislosti, je formou otázek. Nejčastější, dlouhotrvající a 

dobře známá otázka „Proč?“ (kolem tří let věku dítěte) nahrazuje předchozí otázku „Co je 

to?“. Otázka „Proč?“ pomáhá dítěti zkoumat souvislosti v rovině znakové. Některé děti 

jsou schopné rozvést své tázání a po odpovědi na otázku „Proč?“ se ptají „A kdyby…?“, 

ptají se na jinou variantu získané odpovědi, chtějí vědět důsledek. 

                                                 

89
  srov. Šulová, L.: Mateřština aneb počátky vývoje řeči, Propsy, roč. 3, č. 2, str. 12-13 

90
  Šulová, L.: Mateřština aneb počátky vývoje řeči, Propsy, roč. 3, č. 2, str. 12-13 
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  Šulová, L.: Specifický vliv otcovské a mateřské mluvy v počátcích řečového vývoje, 

Československá psychologie, str. 327-341  
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Časově toto období spadá do předškolního věku (3 – 6 let). Stále je zde ale velmi 

důležitá a nepostradatelná individuální péče jedné osoby, která trpělivě dokola odpovídá na 

nikdy nekončící otázky, jimiž se dítě učí příčinné souvislosti světa.  Díky těmto otázkám si 

dítě rozvíjí nejen řeč, ale také celkovou orientaci a především sociální cítění. Tím, že mu 

dospělí odpovídají, dávají dítěti pocit sounáležitosti, důležitosti a přijetí do skupiny.  

Asi kolem tří let věku dítěte dochází k užití prvních gramatických struktur, což 

znamená snahu podřizovat řečové projevy určitým pravidlům. Lenka Šulová uvádí, že „Ve 

třetím roce života se rozvíjí jak obsah, tak forma, dítě se dovede vyjádřit ve víceslovných 

větách, které mohou být ještě občas agramatické.“
92

 Pro dítě je zcela jednoznačně 

důležitější obsah sdělení než jeho forma, takže syntaktická složka řeči se opožďuje. Kolem 

druhého a třetího roku si děti začínají osvojovat základy syntaxe. Začínají užívat plurál, 

časovat, skloňovat. Toto období je však ovlivněno nejen rodiči, ale také vrstevníky, 

institucemi a schopností dítěte navazovat kontakty s dalšími dospělými mimo rodinu. 

Nedostatky v gramatice po dosažení pěti let již signalizují poruchy vývoje.
93

 

Období tří až šesti let je typické pro rozvoj a zdokonalování výslovnosti 

jednotlivých hlásek, což hodně závisí na mluveném vzoru, tedy na osobě, která s dítětem 

mluví nejčastěji a od začátku jeho vývoje. Zde je vývoj více méně individuální. Děti se 

naučí správně vyslovovat do pěti až šesti let. 

V knize Přehled vývojové psychologie se píše, že v předškolním věku dochází 

k disproporci u myšlení a řeči: „Řeč zaostává za myšlením, myšlení dosahuje vyšší úrovně, 

než řeč. To je typické pro začátek předškolního věku, kdy například dítě dovede úspěšně 

vykonat nějakou činnost, nedokáže ji však pojmenovat. Řeč předbíhá myšlení, počátkem 

druhé poloviny předškolního věku nastává prudký rozvoj řeči, narůstá řečová aktivita, což 
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souvisí s tvořením pojmů a neznámých věcí a situací. Vyspělost myšlení a řeči se odráží 

v emočních projevech a v sociálním chování.“
94

 

Je ovšem také důležité připomenout, že řečový vývoj je interakční proces. 

Mluvíme o procesu interakce s personálním a předmětným prostředím při osvojování 

jazyka a též interiorizaci jednání prostřednictvím jazyka jak zdůrazňoval Piaget.
95

  Podle J. 

Piageta platí následující schéma vývoje řeči: „mimojazykové autistické myšlení;  

egocentrická řeč a egocentrické myšlení; socializovaná řeč a logické myšlení.“
96

  

Také sledujeme interakci jedinec – okolí, a interakci biologických možností dítěte 

s podněty přicházejícími z prostředí. Z tohoto vyplývá, že záleží nejen na schopnostech a 

předpokladech dítěte, ale rovněž na připraveném prostředí, tedy zda jsou dítěti 

poskytovány bohaté, interaktivní a jeho věku přiměřené  podněty z prostředí.
97

 

Rozvoj řeči se odehrává mezi druhým a pátým rokem života, ve věku intenzivního 

vnímání, kdy se pozornost dítěte spontánně obrací k okolním předmětům a jeho paměť 

výborně funguje. Současně je to věk pohybu. Díky této tajuplné vazbě, která spojuje 

sluchové a motorické dráhy mluveného jazyka, má sluchové vnímání tu moc, že stimuluje 

složité pohyby artikulované řeči, která se díky sluchovým podnětům instinktivně rozvíjí. 

V tomto období získává verbální projev člověka veškeré charakteristické modulace. A 

právě proto je mateřský jazyk jediným jazykem, kde jedinec velmi dobře artikuluje, 

protože tento jazyk se fixuje právě v dětství.
98

 

Shrneme-li tuto kapitolu, tak si uvědomíme, že řeč provází dítěte od začátku jeho 

početí a již v prenatálním období jedinec zjišťuje, jakou důležitou roli má řeč v životě lidí. 

Během prvních šesti let musí dítě zvládnout velké množství vývojových úkolu. Jen za 

první rok se z nemluvněte, z nošence, stane chodící jedinec, který začíná s prvními 
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  Kolektiv autorů: Přehled vývojové psychologie, str. 71 

95
  tamtéž  
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  Šulová, L.: Specifický vliv otcovské a mateřské mluvy v počátcích řečového vývoje, 

Československá psychologie, str. 327-341 
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  srov. tamtéž 
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  srov. Montessori, M.: Objevování dítěte, 2002 
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řečovými projevy. Naším cílem bylo ukázat, jak důležitá je role rodičů a prarodičů při 

vývoji řeči dítěte, protože jedním z vývojových úkolů je dokonalé zvládnutí mateřského 

jazyka. Pokud rodiče tento úkol zvládnou, aniž by své dítě přetěžovali, vychovají zdravého 

a sebevědomého člověka, který se ve škole bude umět sám poprat s výukovými nároky, 

mezi něž  patří i schopnost naučit se cizí jazyk.     



 

 

39 

 

5 Bilingvismus a vývoj bilingvního jedince 

V této kapitole se zabýváme pojmem bilingvismus a multilingvismus. Zamýšlíme 

se, jaký má vliv na vývoj jedince. Nejdříve se podíváme na význam dvojjazyčnosti 

z pohledu celé společnosti, na život bilingvní rodiny, řečový vývoj u bilingvních dětí, a 

s jakými problémy se tyto děti potýkají.  Nakonec se zmíníme o umělém bilingvismu a 

jeho negativním dopadu na dítě. 

5.1 Bilingvismus 

Jedním z požadavků současnosti je respektování odlišnosti, tolerance a formování 

multikulturní společnosti. Středoevropský prostor, podobně jako většina obydlených míst 

na zemi, byl a je místem setkávání, střetávání, soužití a míšení různých sociokulturních 

skupin, ať už jsou tyto skupiny definovány etnicky, národnostně, nábožensky, 

socioekonomicky, kulturně či jinak. 
99

 

Dá se předpokládat, že sociokulturní rozmanitost obyvatel České republiky se 

bude nadále zvyšovat, budou sem přicházet uprchlíci z krizových oblastí světa, lidé 

z chudších zemí zde budou hledat pracovní příležitosti, zahraniční studenti zde budou 

vyžívat nabídky vzdělávacích institucí, společenská a ekonomická potřeba si vynutí 

příchod stále většího počtu odborníků a pracovních sil z Evropy. Zároveň se ukazuje, že 

občanská společnost založená na rovnosti všech členů před zákonem nevede automaticky 

k rozpouštění tradičních kulturních identit a že nedochází ke kulturní homogenizaci, 

společnost „rovných“ neznamená společnost „stejných“. Českou republiku neminou ani 

procesy, které již v západní Evropě probíhají: bude docházet k nalézání, prohlubování či 
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  srov. Havlík, R.: Úvod do sociologie, str. 35  
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znovuoživení kulturní identity minorit, žijících zde po staletí. Jinými slovy: společnost 

v České republice je a nadále bude multikulturní.
100

 

V současnosti v Evropě dochází k velkému pohybu obyvatelstva, důvody jsou 

nejčastěji ekonomické. Vzhledem k nadnárodním společnostem, které se snaží pronikat do 

východní a střední Evropy, se naše země díky své poloze stává svědkem míšení národů. 

Průvodním jevem této skutečnosti je vznik smíšených manželství a následně dvojjazyčné 

(bilingvní) výchovy dětí. 

Když se kohokoliv zeptáte co znamená dvojjazyčný, většina lidí odpoví, že se 

jedná o člověka, který perfektně ovládá dva cizí jazyky. Ale mohli bychom popsat, co 

znamená dokonale ovládat cizí jazyk? Nikdo nepoužívá svůj jazyk v plném rozsahu, 

existují slova jež neznáme, jedná se o slova odborná, technická, a pokud se v tomto okruhu 

nepohybujeme, význam slov neznáme. Používáme jen část své mateřštiny a i bilingvní 

osoba používá roviny dvou jazyků, které se zřídkakdy překrývají. Bilingvní člověk mluví 

jiným jazykem v práci, protože zná odborné termíny v tomto jazyce lépe, a jiným jazykem 

doma.
101

 Je tedy nemožné srovnávat jazykové schopnosti jednoho člověka ve dvou 

různých jazycích, protože neměříme totéž. 

Edith Harding-Esch a Philip Riley v knize Bilingvní rodina označují pojmem 

bilingvismus jako schopnost hovořit plynně dvěma jazyky, ale zároveň zmiňují, že nelze 

přesně definovat bilingvismus. Zdůvodňují to tím, že bilingvismus se váže ke složitým 

sociálním otázkám.
102

 Do jisté míry se bilingvním stává každý, kdo si vedle své mateřštiny 

navíc osvojí další jazyk. Nejčastěji se to daří usilovným jazykovým studiem, obohaceným 

případně o kontakt s rodilými mluvčími. Skutečně bilingvní je však jenom ten, kdo oba 

jazyky ovládá na zhruba stejné úrovni, kdo je schopen v každém z nich také přemýšlet. 
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Více než polovina světové populace je bilingvní a spektrum  dvojjazyčných a 

mnohojazyčných rodin je dnes širší než dříve. Toto sdělení překvapí hodně lidí, pro které 

je dvojjazyčnost či mnohojazyčnost něčím výjimečným.
103

  

To, že je nějaký národ oficiálně bilingvní, obvykle nenapovídá mnoho o 

zastoupení bilingvních občanů v tomto národě.  „V mnoha takzvaně jednojazyčných zemích 

je velké procento lidí, kteří pravidelně používají dva či více jazyků, zatímco 

v mnohojazyčných zemích je bilingvních lidí poměrně málo.“ 
104

 

Mezi oficiálně monolingvní národy patří například Francie, Německo, Česká 

republika, kde je oficiální jazyk mateřským jazykem většiny obyvatel, ale kde žije mnoho 

bilingvních lidí patřících k menšinovým skupinám.
105

 Jsou i takové země jako je Tanzanie 

nebo Indonésie, kde byl v mnohojazyčné společnosti zvolen jeden jazyk jako Lingua 

franca.
106

 

Mezi bilingvní národy patří například Kanada, Belgie nebo Finsko, kde jsou 

oficiálními jazyky dva či více jazyků, z čehož jeden z jazyků je jazykem menšinové 

skupiny. To ale nemusí znamenat, že všichni občané jsou bilingvní. „Ve skutečnosti je 

méně bilingvních lidí v dvojjazyčných zemích než v takzvaně jednojazyčných zemích. Často 

se totiž opomíjí, že bilingvní země nebyly založeny za účelem propagace bilingvismu, ale 

aby se zajistilo užívání dvou či více jazyků v tomtéž národě.“ 
107

 

V bilingvní Kanadě používá pravidelně francouzštinu i angličtinu přibližně pouze 

třináct procent populace, kdežto v jednojazyčné Tanzanii mluví dvěma jazyky  devadesát 

procent populace a v bilingvním Finsku nalezneme pouze šest procent bilingvních 

obyvatel.
108
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Multilingvní národ je země, kde jsou všechny hlavní národní jazyky úředně 

uznávanými jazyky. Do této kategorie řadíme například Švýcarsko a Indii. V Indii, kde je 

několik národních jazyků, z praktického hlediska ustanovili jako úředně uznávaný jazyk 

pouze hindštinu a angličtinu, ale pravidelně používá tyto dva jazyky asi jen deset procent 

obyvatel.
109

 

Označení zemí jako monolingvní, bilingvní a multilingvní jsou spíše politickými 

ukazateli k menšinám než ukazatelé výskytu bilingvismu u populace dané země.
110

  

Bilingvismus tedy neznamená pouze schopnost dokonale mluvit ve více jazycích, 

ale také schopnost vstřebat odlišnou kulturu, tradice a zvyky, a tímto se právě 

prostřednictvím jazyka identifikovat s jinými národy. V tomto kontextu je pojem 

bilingvismus klíčový i pro Čechy žijící v zahraničí, a to jak z hlediska integrace do jiné 

společnosti, tak i z hlediska uchování a předání vlastní identity. 

5.2 Bilingvní rodina 

V této kapitole zmiňujeme pojem bilingvní rodina a nejdůležitější faktory 

ovlivňující jazykovou situaci v bilingvní rodině. 

Bilingvní rodina je taková rodina, ve které se běžně mluví dvěma jazyky. Tyto 

rodiny můžeme rozdělit podle jazyků, kterými hovoří členové rodiny, nebo podle vztahu 

mezi jazykem užívaným v rodině a jazykem užívaným ve společnosti.
111

 V takovéto rodině 

se dítě učí dva jazyky stejným způsobem jako se monolingvní dítě učí mateřský jazyk, 

s tím rozdílem, že bilingvní dítě se musí naučit rozlišovat mezi dvěma jazyky, ale není 
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známo, že by to vyžadovalo zvláštní postupy při zpracování jazyka, uplatňuje se pouze 

pravidlo jeden rodič, jeden jazyk.
112

 

Ze sociologického hlediska je velmi důležité se zaměřit na jazyk otce stejně jako 

na jazyk matky a na sociální roli, jakou mají tyto jazyky ve společnosti. Nezbytnou úlohu 

sehrává také fakt, zda jazyk užívaný v rodině je jazykem dané země, zda je v dané zemi 

prestižní, nebo naopak, zda je to jazyk v dané společnosti znehodnocovaný, potlačovaný.  

Další faktory, které ovlivňují osvojování jazyka, jsou například jazyková úroveň  

otce nebo matky ovládající svůj jazyk, jakou citovou vazbu k němu mají, zda rodiče hovoří 

také jazykem toho druhého nebo mají společný třetí komunikační jazyk a v neposlední 

řadě, zda je užívaný jazyk  kladně či záporně přijímán v zemi, ve které rodina žije.  

Je také nezbytné si položit otázky, zda je jazyk hostitelské země jazykem otce či 

matky a jaký je vzájemný status užívaných jazyků.  

Výše jmenované faktory hrají velmi důležitou roli při přijímání jazyka a ovlivňují 

jazykovou situaci v bilingvní rodině. Většina lidí si myslí, že být bilingvní je dar a že 

člověk, který se v bilingvní rodině narodí, má v životě vyhráno, ale není to tak zcela 

pravda. Nic není bílé a nic není černé. Vše má svůj rub a líc. 

Bilingvním dítětem často myslíme dítě, které pochází odjinud. Toto ovšem nelze 

říci jednoznačně a právě o této problematice pojednává autobiografický článek Le 

bilinguisme n´est pas un don, autorka Maya Akkari; les cahiers pédagogiques n°473, mai 

2009 (příloha n°1), který zmiňuje, jak hodně záleží na rodinných podmínkách a jazyku, 

kterým dítě mluví, a jak je tento jazyk vnímán v dané zemi. 

Ve vícejazyčných manželstvích je dobré a důležité stanovit si strategii jazykové 

výchovy. Je třeba zvolit prostředek komunikace manželů, ale také dětí. Lze říci, že volba 
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jazyka je jakousi součástí výchovy či rodinných postojů obecně. Rodina v podstatě volí ze 

tří možností: 

1. Všichni hovoří jazykem otce.  

2. Všichni hovoří jazykem matky. 

3. V rodině se hovoří oběma jazyky, a to podle nevědomého či neúmyslného modelu, 

kdy převládá dominantní jazyk; či úmyslného, vědomého modelu ve snaze udržet 

oba jazyky. 
 113

  

Nejčastější je bilingvismus souběžný, kdy si dítě osvojuje dva jazyky a toto 

osvojování se neliší od osvojení pouze jednoho jazyka. Existuje i pozdní bilingvismus 

kolem čtvrtého roku dítěte. Dítě si osvojilo a přijalo první jazyk a pak nastává osvojování 

druhého jazyka a zde dochází k následnému bilingvismu. 
114

 

Bilingvní dítě se v jazykovém vývoji neopožďuje, ale může začít mluvit později 

než jednojazyčné dítě, z důvodu pochopení a odlišení specifických pravidel dvou jazyků. 

5.3 Možná rizika bilingvních dětí 

Lenka Šulová uvádí, že největším možným rizikem při jazykovém vývoji 

bilingvních dětí je strach, úzkost, obava a přehnané nároky ze strany rodičů a okolí o 

řečový vývoj dítěte. Dítě je těmto úzkostným požadavkům vystaveno, rodiče na něj kladou 

jisté nároky a dítě se jim snaží vyhovět, což může vést k frustraci ze strachu ze selhání.
115

 

Negativní vliv bilingvismu se objevuje zejména v souvislosti s psychickým 

vývojem dětí, které jsou od raného dětství okolnostmi přinuceny jazykově štěpit svoji 

mysl. Může se stát, že nakonec ani v jednom jazyce řádně nezakoření, což v budoucnu 
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poznamená nejen způsob jejich myšlení a vyjadřování, nýbrž i samotnou podstatu jejich 

osobnosti neboli vlastní identitu. Může docházet k horším školním výsledkům, k mutismu, 

k dyslexii atd.
116

 

Na otázku vlivu bilingvismu na psychiku dítěte se snažilo hledat odpověď mnoho 

psychologů, lingvistů i pedagogů. Dříve převládal názor, že bilingvismus negativně 

ovlivňuje intelektuální vývoj dítěte. Někteří psychologové upozorňovali na nebezpečí 

směšování obou jazyků a zpomalení osvojování jazyka, jiní odborníci byli dokonce 

přesvědčeni, že bilingvismus omezuje kapacitu mozku a limituje tak schopnost nabývání 

jiných znalostí a bývá příčinou vzniku koktavosti.
117

 

Dříve se nevědělo, že batolata a předškolní děti jsou schopny se přirozeně, lehce a 

rychle naučit současně dva jazyky, a tak bilingvní rodiče raději nezatěžovali své děti a 

doma mluvili pouze jedním jazykem. K této variantě přistupovali zejména z důvodu, aby 

jejich dítě zapadlo do společnosti. Často nepoužívali mateřský jazyk, ale mluvili výhradně 

jazykem dané země. Jednalo se většinou o rodiny, které se přestěhovaly do jiné země, ať 

už z důvodu politického, ekonomického, či z důvodu uzavření sňatku. Tito lidé se učili 

druhý cizí jazyk až v dospělém věku, a přestože mají perfektní znalost jazyka dané země, 

jejich akcent je odlišný od řeči rodilých mluvčích,  a právě těchto komplikací chtěli ušetřit 

své děti. Raději tedy na ně mluvili pouze jazykem dané země. 

Výsledky pozdějších výzkumů však tyto názory jednoznačně vyvrátily, a naopak 

poukázaly na mnohé výhody, které bilingvismus přináší. Můžeme jmenovat například větší 

vědomí arbitrárnosti jazyka, rychlejší oddělení významu od formy, větší schopnost 

kreativního myšlení, větší kognitivní a jazyková variabilita, či větší schopnost při tvoření 

představ.
118
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Současné výzkumy potvrzují, že přirozený bilingvismus (vznikající ve smíšených 

manželstvích za předpokladu, že oba rodiče mluví na dítě od narození důsledně svou 

mateřštinou) a bilingvismus souřadný (např. u dětí emigrantů, které hovoří jiným jazykem 

doma s rodiči a jiným ve škole) děti nezatěžuje. Je ale nezbytné pozorovat, jak dítě prožívá 

přítomnost dvou jazyků, zda je na své jazyky pyšné a identifikuje se s případnou 

minoritou, a nebo se za svou jinou příslušnost stydí. Záleží na tom, v jakém sociokulturním 

a ekonomickém kontextu se bilingvismus vyvíjí.
119

 

Rádi bychom zmínili ještě  tzv. metodu guvernantky, která je postavená na 

přirozeném bilingvismu a jež má kořeny ve šlechtických rodinách. Spočívá v tom, že dítě 

tráví značnou část dne s cizí vychovatelkou, která ovládá mateřštinu svého svěřence jen ve 

velmi omezené míře. Chce-li se dítě tedy s vychovatelkou domluvit, musí se naučit její 

jazyk.
120

Tato metoda je velmi účinná, ale finančně náročná. 

5.4 Umělý bilingvismus 

Výše jsme dostatečně zmínili pojem tradičního bilingvismu. Narozdíl od přirozené 

dvojjazyčnosti, která vzniká u dětí, jejichž rodiče mají odlišné mateřské jazyky, umělá 

dvojjazyčnost (intenční bilingvismus) je jevem nepřirozeným. Vzniká ve chvíli, kdy mají 

oba rodiče stejný mateřský jazyk, ale jeden z rodičů mluví na dítě pouze cizím jazykem. 

K umělému bilingvismu musíme připravit umělé podmínky, například zapíšeme české dítě 

do anglické mateřské školky, jeden rodič či člen rodiny na dítě mluví pouze cizím 

jazykem.  

Mnoho rodičů své předškolní děti zapisuje do kurzů cizího jazyka. Můžeme to 

vnímat jako dobrý přínos pro dítě, které se prostřednictvím tohoto kurzu setkává s faktem, 

že lidé mluví jiným jazykem a že existuje rovněž jiná kultura a jiné zvyky. V případě 
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kvalitních lektorů, nejlépe rodilých mluvčí, mají děti možnost získat správnou výslovnost, 

neboť v raném věku mají největší schopnost napodobování. Od tohoto přístupu ale 

nemůžeme očekávat, že dítě bude bilingvní. Když dítě jedenkrát do týdne navštěvuje kurz 

cizího jazyka, nejedná se o umělý bilingvismus. V případě, že by někdo z rodiny kvalitně 

mluvil na dítě menšinovým jazykem denně nebo by se dítě setkávalo s minoritou takto 

mluvících vrstevníků a lidí a navíc ještě navštěvovalo kurz cizího jazyka, poté bychom 

mohli mluvit o umělém bilingvismu a takovéto dítě by pravděpodobně mohlo být  

dvojjazyčné nebo by se stalo pasivně dvojjazyčné. Ale již takto postavené základy dítěti 

umožní, aby se později stalo aktivně bilingvním. Je třeba tomu věnovat čas, dobře si to 

promyslet, být trpělivý a hlavně bez nátlaku a bez očekávání. Jakékoliv nároky na dítě 

vedou k frustraci a psychosomatickým onemocněním a láska k cizímu jazyku se změní 

v noční můru.  

Pokud se ale rodiče rozhodnou i přes výše uvedené komplikace vytvořit pro dítě 

umělé dvojjazyčné prostředí, musí přísně dodržovat metodu: Jeden rodič – jeden jazyk. 

Tato metoda je založena na principu, že rodič používající svůj nerodný jazyk musí 

dodržovat jednoduchou zásadu: předstírat, že nerozumí, když jej dítě o něco požádá v jeho 

rodném jazyce. Tento fakt je obtížnější, než zní. Rodiče milují své děti a chtějí splnit jejich 

přání. Zkušenosti ukazují, že rodiče, kteří podlehnou a začnou příležitostně používat svůj 

rodný jazyk, brání rozvoji cílového jazyka u dítěte. Výsledkem nedůslednosti může být 

receptivní bilingvismus (dítě bude rozumět cílovému jazyku, ale nebude jím mluvit). 

Kdyby důslednost převládla, vyvinul by se úplný bilingvismus.
121

  

Otázkou zůstává, nebude-li dítě citově strádat, když na ně jeho matka nemluví 

svým mateřským jazykem. V umělém bilingvismu je to tak, že jeden rodič na dítě mluví 

cizím jazykem neustále a pořád, ale s lidmi z okolí mluví mateřským jazykem. Můžeme se 

domnívat, že zpočátku je to malému dítěti jedno, zvykne si, že jeden jeho rodič mluví 

jiným jazykem, přijímá to a nezamýšlí se nad tím. Ale co pak, až mu dojdou souvislosti a 

bude si klást otázku: Proč s jinými lidmi mluví mateřským jazykem a se mnou ne!!!  
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Pro dítě je snadné užívat oba jazyky, ale snadnější je pro ně mluvit většinovým 

jazykem. Děti navíc nechápou budoucí výhody znalosti cizích jazyků a v raném věku jim 

tyto výhody ani nelze vysvětlit. Je tudíž třeba být opravdu důslední a hlavně přirození a 

láskyplní. Dítě potřebuje především cítit, že je přijímáno a milováno, pokud bude ale cítit 

veliký tlak ze strany rodičů, může dojít u dítěte k mutismu, autismu či kognitivním 

poruchám.  

Pokud je tedy přijímání jazyka vedeno formou výuky, která dítě přetěžuje (výuka v 

příliš raném věku, přílišná intenzita výuky), může u dítěte dojít k výše uvedeným 

poruchám. V případě přirozeného bilingvismu k takovému přetěžování nedochází.  

V článku, Učiť cudzí jazyk v predškolskom veku?, autorka Murínova Danice, v časopise 

cizí jazyky, roč.39, č. ½ (1992/93), str. 51-55 (příloha n°2)  popisuje učitelka anglického 

jazyka svůj vlastní experiment na svém dítěti a zkoumá, jak bude miminko reagovat na cizí 

jazyky. Popisuje zde negativní vliv umělého bilingvismu, kdy se dítě v jeslích nemohlo 

domluvit s vychovatelkami ani s dětmi, a tak přestalo hovořit a za celý den 

nepromluvilo.
122

 

O umělém bilingvismu jako o velmi nešťastném a riskantním osvojování cizího 

jazyka píší v článku Fenomén času v učení se cizím jazykům Petr Najvar a Světlana 

Hanušová „Pokud k takové imitaci dojde, dítě je poškozováno nejen po stránce lingvistické 

(rodič prakticky nikdy neovládá cizí jazyk dokonale, a neposkytuje proto skutečný model 

„rodilého mluvčího“), tak i po stránce psychologické, protože je dítě zbaveno přirozeného 

a zcela autentické komunikace s jedním nebo oběma rodiči.“
123

 

Rodiče by měli být zejména trpěliví a uvědomit si, s čím vším se dítě během 

řečového vývoje v předškolním věku musí umět vypořádat a jaké nároky jsou na ně 

kladeny nejen ze strany rodiny, ale i ze strany společnosti. Kromě osvojení jazyka  se musí 
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naučit rozlišit bezpečně dva jazykové systémy a navíc se umět vyrovnat s identifikací 

odlišných kultur, které oba jazyky reprezentují.
124

 

Závěrem této kapitoly bychom chtěli zdůraznit, že rodiče bilingvních dětí si musí 

předem ujasnit svůj postup při přijímání užívaných jazyků a dodržovat jej. Tento postup 

musí být ohleduplný k vývojovým potřebám dítěte. Nejvhodnějším prostředím pro 

osvojení jednoho či dvou jazyků je přirozená situace bez stresu. Dítě má v období od 

narození do šesti let věku největší schopnost si řeč osvojit jak po stránce strukturální, tak 

po stránce zvukové. Z hlediska jazykových schopností je tato etapa neopakovatelná. 

Z tohoto pohledu je pro dítě přirozený bilingvismus, přirozené jazykové prostředí, nejlepší 

a nejefektivnější. 

 

 

 

                                                 

124
  Šulová,L.: Raný psychický vývoj dítěte, 2010, str. 155 
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6 Jazyková propedeutika 

V šesté kapitole se zaměřujeme na jazykovou propedeutiku. Vysvětlujeme termín, 

původ a co je smyslem a cílem jazykové propedeutiky. Myslíme si, že jazyková 

propedeutika je vhodnou variantou pro ranou výuku cizímu jazyku. Tato metoda 

seznámení s jazyky jako jediná nediskvalifikuje žádný jazyk a ani žádný jazyk nevyvyšuje 

nad jiný cizí jazyk. Každý jazyk má svou strukturu a svá pravidla, díky kterým můžeme 

porovnávat, nacházet odlišnosti a podobnosti s mateřským jazykem. 

6.1 Definice  

Na úvod je nutné zmínit, že se jazykovou propedeutikou u nás dlouhodobě zabývá 

a mapuje její vývoj docentka Marie Fenclová, o jejíž články se opíráme. 

Marie Fenclová ve svém článku Otevírání brány jazykům a jejich studiu píše, že 

„Jednou z možných strategií, která se pokouší vzdorovat jazykové globalizaci, představuje 

systém jazykové propedeutiky pro základní školy.“
125

 

Jazyková propedeutika, také se užívá termínu jazykové probuzení
126

, je úvod do 

jazykové rozmanitosti. Má otevírat dětem bránu do jazyků, seznamovat je s jejich kulturou, 

upozorňovat na příbuznost některých jazyků, podněcovat k otázkám, zamýšlet se nad tím, 

jak je možné, že některá slova se řeknou stejně, i když jazyky nejsou spřízněné. 

Tento způsob výuky, jak uvádí Marie Fenclová, má „vzbudit zájem žáků o jazyky a 

jejich učení vůbec, posílit jejich studijní sebedůvěru, rozvinout jejich lingvistické 

                                                 

125
  Cizí jazyky, roč. 45, 2001/2002, číslo 2, str. 38 

 
126

  srov. Pedagogika, roč. LIV, 2004, str. 254 
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pozorovací a analytické schopnosti, pěstovat dovednost zvukové diskriminace cizích 

fonémů apod.“
127

 

6.2 Původ 

V didaktice cizích jazyků se tento nový směr objevil začátkem 80. let dvacátého 

století v řadě evropských zemí. U jeho zrodu byla skupina britských odborníků v čele s E. 

Hawkinsem. Na jejich práci navázali v 90. letech dvacátého století Francouzi, zmiňme 

alespoň M. Candeliera, který působil v Paříži. Asi největšího uznání a ohlasu dosáhl tento 

směr ve Švýcarsku, kde byla vytvořena skupina odborníků k vypracování odborných 

pomůcek a k proškolení učitelů prvního stupně základní školy tak, aby se jazyková 

propedeutika stala součástí kurikulí od roku 2002, zatím jen ve frankofonních 

kantonech.
128

 

V České republice se prosadil termín Jazyková propedeutika/jazykové probuzení. 

V Anglii se v odborných publikacích uvádí termín language awareness, francouzské 

prameny zaznamenávají výraz éveil aux languages / éveil aux langues, nebo se také 

můžeme setkat se slovem ouverture aux langues a v německých textech nacházíme termín 

Sprachaufmerksamkeit.
129

 

Systém jazykové propedeutiky je od roku 1997 částí jednoho z projektů Socrates 

lingua a přijal jméno Brána jazyků (Janua Linguarum – JaLin-Comenius)
130

. Jeho 

stoupenci se hlásí k odkazu Jana Amose Komenského a chtějí žákům základních škol 

otevřít  dveře do světa jazyků. 

                                                 

127
  Pedagogika, roč. LIV, 2004, str. 254 

128
  Srov. Cizí jazyky, roč. 45, 2001/2002, číslo 2, str. 38 

129
  Srov. Tamtéž, str. 38 

130
  Srov. Pedagogika roč. LIV 2004, stra. 255 
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6.3 Smysl jazykové propedeutiky 

Principem jazykové propedeutiky je seznámení se s různými cizími jazyky. Žák 

základní školy, než se začne učit prvnímu cizímu jazyku, je konfrontován se širokou 

škálou různých jazyků i těch, které jsou nějakým způsobem přítomny v okolí žáka 

(například jazyky sousedních zemí, menšiny či třeba emigrantů). 

V jazykové propedeutice se v žádném případě nejedná o učení se konkrétním 

jazykům, ale o usnadnění přístupu k jazykům obecně. V článku Éveil aux langues Isabelle 

Limami píše „les élèves rencontrent une grande diversité de langue, de divers statuts, à 

propos desquelles ils effectuent des activités de découverte dans une perspective 

constructiviste.“
131

 Úkolem je tedy rozvíjet pozitivní postoj k jazykové diverzitě a zároveň 

vybudovat metalingvistikou kompetenci, která se zúročí při budoucím učení se cizímu 

jazyku, ale i při vyučování mateřskému jazyku. 

Marie Fenclová uvádí, že „Základním smyslem programu „Brána jazyků“ je 

uvádět žáky základních škol do jazykově rozrůzněného světa a do celoživotního studia 

cizích jazyků  v souladu s potřebami Evropy, jednotlivých států a občanů.“
132

  

Zakladatelé programu Brána jazyků zaměřují svou pozornost na plurál ve svém 

názvů, nejeví zájem o jeden určitý jazyk, ani o ten nejsilnější a společensky 

nejuznávanější, kladou důraz na jazyky. Mají tím na mysli pluralitu jazyků a kultur. Děje 

se to v souladu s jazykovou situací a s ohledem na národní zájmy konkrétní země a jejích 

občanů. Mluvíme tu o dvou protipólech:  

jazyková a kulturní uniformita  

jazyková a kulturní diverzita.
133

  

                                                 

131
  Cahiers pédagogiques, Étudier la langue, N°453, mai 2007, str. 49 

132
  Cizí jazyky, roč. 45, 2001/2002, číslo 2, str. 38 
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Doplňme to citací Marie Fenclové: „Historie však evropské národy opakovaně 

poučila, že jednostrannost v zaměření na určitý jeden jazyk (jazyk regionální či globální 

velmoci) je základem závislosti a závislost je vždy patologická.“
134

 Závislost svazuje a 

omezuje naší svobodu vnímání světa jako takového, avšak jazyková propedeutika v nás 

probouzí chuť po poznání jedinečnosti každého jazyka. Naše mysl, srdce a vnímání mají 

být otevřená, pokud máme být bdělí. 

Globalizace světa, propojení ekonomik, sjednocení trhu a otevření hranic jsou 

důvodem demografického pohybu, který má za následek změny dosud relativně stabilního 

jazykového prostředí. A tato změna jazykového prostředí začala probíhat i u nás, v České 

republice. Nejvíce a dlouhodobě zaznamenáváme přítomnost jazyků sousedních států, 

národů (zvl. němčina, polština), ale čím dál tím více si můžeme všimnout i jazyků 

migrantů (vietnamština, ukrajinština, ruština). Tyto jazyky u nás vedle více či méně 

ustálených minoritních jazyků (romština, slovenština, polština) vytváří proměnlivé 

jazykové prostředí. Dnešní děti navštěvující české školy se běžně setkávají s dětmi jiné 

národnosti, kultury a jazykové vybavenosti. S touto skutečností jsou v denním kontaktu a 

musí se s ní umět sžít.  Je nutné se s touto situací vyrovnat v rovině výchovné, ale zároveň 

by byla škoda ji nevyužít v rovině vzdělávání, ve prospěch seznámení se s jazyky a jejich 

bohatstvím a uvědomění si výjimečnosti každého z nich. Mít možnost vlastního výběru, 

podle svých zájmů a potřeb. 
135

 

                                                                                                                                                    

133
   srov. Cízí jazyky, roč. 45, 2001/2002, č. 2, str. 38 

134
  tamtéž, str. 39 

135
  srov. tamtéž 
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6.4 Cíl jazykové propedeutiky 

Cíle jazykové propedeutiky jsou tři: 

cíl výchovný 

cíl vzdělávací   

 cíl moci se podílet na vytvoření si vlastního jazykového životopisu. 

Cíl výchovný má za úkol podporovat u nejmladších žáků kladný vztah k jazykové 

rozmanitosti a vést je k životu v jazykově a kulturně odlišné evropské společnosti.
136

 

Úkolem cíle vzdělávacího je rozvíjet u dětí metalingvistickou kompetenci. 

Myslíme tím, umět uplatnit dovednosti a znalosti při následném učení se zvolených cizích 

jazyků i jazyku mateřskému.
137

 

Neméně důležitý cíl jazykové propedeutiky vede k seznámení se s nabídkou cizích 

jazyků, které daná škola vyučuje. Díky úvodu do cizích jazyků si žáci mohou sami zvolit 1. 

cizí jazyk a 2. cizí jazyk. Marie Fenclové upozorňuje, že „Cílem tedy není učení určitému 

jazyku/určitým jazykům, ale příprava na toto učení (žáci se učí učit).“
138

 Ale aby se mohl 

žák svobodně rozhodnout, musí mít přístup k odpovídajícím informacím a také musí být 

schopný a svolný s nimi pracovat.
139

 

Souhrnně můžeme říci, že se projekt „Brána jazyků“ snaží o dosažení dvou 

hlavních kompetencí – umět se učit jazykům a umět žít v jazykově a kulturně rozrůzněné 

                                                 

136
  srov. Cizí jazyky, roč. 45, 2001/2002, číslo 2, str. 39  

137
  srov. tamtéž  

138
  Pedagogika roč. LIV, 2004, str. 255 

139
  srov. Cizí jazyky, roč. 45, 2001/2002, číslo 5, str. 146 
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společnosti.
140

 To se shoduje s cíli vzdělávání pro 21. století, které kladou důraz na tzv. 

čtyři pilíře budoucí edukace: „ učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně a učit se 

být.“
141

 

V rámci humanizujícího se vzdělávání může právě jazyková propedeutika vytvořit 

takové prostředí, atmosféru, při které se dětí budou učit jazyky s láskou a bez stresu a díky 

variabilitě metod to bude zajímavé jak pro žáky nadané, tak pro žáky pomalejší. Proč? 

Protože je bude hnát jejich vlastní motivace a zájem.
142

 

Program Brána jazyků, jak jsme napsali výše, má pomoci zbavit se strachu z cizích 

jazyků a najít si k nim svou vlastní cestu, vztah a lásku k jejich učení. „Brána jazyků 

otevírá cestu.“
143

  

Závěrem zmiňme, že cílem tohoto projektu jazykového vzdělání v Evropě je 

zabránit globalizaci celosvětového prostoru jazykové komunikace, která se projevuje 

jednostranným používáním výhradně jednoho jazyka, a tím je angličtina jako jazyk „lingua 

franca“. „Faut-il systématiquement privilégier l´anglais, le choix majoritaire des familles, 

au risque de nier la diversité linguistique?“
144

 Pokud budeme vnímat cizí jazyk jen jako 

nástroj k základnímu dorozumění se mezi lidmi různých mateřštin a opomineme-li jeho 

další sociální funkce, dojde ke zjednodušení a jazykové unifikaci.
145

 Ochudíme se tím o 

vlastní osobní rozvoj.  

                                                 

140
  Cizí jazyky, roč. 45, 2001/2002, číslo 2, str. 39 

141
  tamtéž, str. 40 

142
  srov. tamtéž, str. 40 

143
  Cizí jazyky, roč. 45, 2001/2002, číslo 2, str. 40 

144
  Monde de l´éducation; Apprentissage précoce: oui, mais comment?, roč. 2005, č. 333. str. 24-26 

145
  Pedagogika roč. LIV, 2004, str. 252 
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6.5 Kdy začít s výukou cizího jazyka? 

Kdy začít se soustavnou výukou cizího jazyka? Tuto otázku si klademe v rámci 

jazykové propedeutiky, zajímá nás, jak se k této problematice rané výuky cizímu jazyku 

staví jazyková propedeutika. 

Marie Fenclová ve svém článku Otevírání brány jazykům a jejich studiu uvádí, že 

otázka vhodného věku pro zahájení soustavné výuky cizího jazyka je ožehavým, sporným 

tématem. Píše, že „ Existují studie, které naznačují, že přímá úměra mezi raným počátkem 

vyučování cizího jazyka a úspěšnosti jeho zvládnutí je iluze. V této souvislosti je škoda, že 

program Brány jazyků není ještě dostatečně rozpracován a experimentálně ověřen, aby 

bylo možno o něm uvažovat jako o určité alternativě „raného“ vyučování cizího jazyka, jež 

se dnes u nás těší tak veliké oblibě, ačkoli jeho efektivita je přinejmenším sporná.“
146

  

Ve svém článku Jazyková propedeutika pro základní školu aneb kudy do Evropské 

multilingvní budoucnosti ukazuje na skutečnost, že málokdo tuší, že jazyková diverzita je 

velmi ohrožena právě neochvějnou představou o pozitivních důsledcích raného učení 

cizímu jazyku. Raný věk je zde definován, jako učení se cizímu jazyku před desátým 

rokem dítěte.
147

 Zdůvodňuje to tím, že první jazykem je vždy angličtina. Dítě se relativně 

brzy naučí porozumět, dorozumět a komunikovat cizím jazykem a tím ztrácí motivaci 

k učením se dalším cizím jazykům.  

Další pozoruhodné zjištění důsledku raného učení cizímu jazyku jsou uveřejněné 

výsledky výzkumu z roku 1998, který se zaměřil na efektivitu raného učení. Výsledky 

ukázaly, že „raný začátek nezajišťuje automaticky výrazné pozitivní výsledky, že přínos 

není závislý na době zahájení, ale na kvalitě učení a na času, který je mu věnován.“
148

  Už  

                                                 

146
  Cizí jazyky, roč. 45, 2001/2002, číslo 2, str. 40  

147
  srov. Pedagogika roč. LIV, 2004, str. 254 

148
  tamtéž, str. 254 
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v šedesátých letech minulého století došel švédský badatel Butstalla k závěru, že 

„desetileté děti se učí cizí jazyk podstatně rychleji než děti šestileté.“
149

  

Výsledky poukazují na skutečnost, že raná výuka nemůže nahradit intelektuální 

nedostatky. Dítě, které začne s výukou cizího jazyka později než dítě, které začne v raném 

věku, svůj handicap během dvou let smaže. Naopak raná výuka může spět k demotivaci a 

ke ztrátě zájmu jedince o učení se cizímu jazyku v době, kdy je k tomu nejlépe disponován. 

Tyto výsledky jsou u nás téměř neznámé a spíše se odkazuje na publikace, které 

ranou výuku propagují. Ví se, že malé děti mají tvárný sluch a jsou schopny přijmout a 

zpracovat zvukovou podobu cizí řeči podstatně lépe než potom, co si utvoří fonologický 

filtr mateřštiny, který ovlivňuje výslovnost a schopnost přijímání zvuků cizího jazyka. To 

se děje kolem pátého nebo šestého roku dítěte, tudíž tato výhoda již nespadá do doby 

školní docházky. A právě proto si zaslouží pozornost jazyková propedeutika jako 

alternativa raného vyučování. 
150

 

                                                 

149
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7 Výuka cizího jazyka v České republice 

V této kapitole se zabýváme výukou cizího jazyka v naší zemi. Na začátku 

kapitoly se podíváme, kdy se s výukou začíná ve školách a jak se k tomu staví mateřské 

školy. Závěrem se zaměříme na výhody a nevýhody učení se cizímu jazyku v raném věku. 

Můžeme říci, že tato kapitola je velmi důležitou částí této práce, neboť se opírá o 

předcházející teoretické teze, a to především její druhá část, kde se dostáváme k 

bilancování kladných a záporných vlastností raného vyučování cizímu jazyku. 

7.1 Vyučování cizímu jazyku 

Dvacáté a jednadvacáté století je stoletím globalizace a evropské integrace, 

společně s tímto jevem přichází i trend zavádění vícejazyčnosti do primárního kurikula, ale 

i preprimárního kurikula. Je to proces celoevropský. 

Výukou cizímu jazyku se zabývají didaktiky cizího jazyka, které se zaměřují na to, 

jak se cizímu jazyku co nejlépe naučit. „Do zájmové sféry didaktiky cizího jazyka spadá 

především školní výuka, svou stimulační, iniciační součástí - řízením.“
151

 Radomír 

Choděra dále píše, že učení se cizímu jazyku spadá do jiné disciplíny a to do  tzv. 

cizojazyčné psycholingvistiky, kde didaktika cizího jazyka je rovněž přítomna.
152

 „Místem, 

kde se rozhoduje o úspěšnosti učení, a tedy i celé výuky, je hlava žáka. Konečně není sporu 

o tom, že teorie učení je součást psychologie“
153

 

                                                 

151
  Choděra, R.: Didaktika cizích jazyků, str. 15 

152
  srov. tamtéž 
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  tamtéž, str. 16 
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Didaktika cizích jazyků patří k didaktikám oborovým a  poslední dobou se čím dál 

více mluví o didaktice výcejazyčnosti, která „reflektuje ve výuce střetávání příslušníků 

různých etnik jako důsledek rozplývání hranic mezi státy.“
154

  

Rada Evropy od roku 2002  klade důraz na koncepci vícejazyčnosti ve školách. 

Vícejazyčnost (plurilingvismus) se liší od multilingvismu, který znamená znalost většího 

počtu jazyků. Multilingvismu se dá jednoduše dosáhnout rozšířenou nabídkou jazyků ve 

školách, ale koncepce vícejazyčnosti si klade za cíl překročit rámec vzdělávacího systému, 

kterému jde jen o naučení se jednoho či více jazyků. Michel Candelier, obhájce jazykové 

propedeutiky, říká v článku Apprentissage précoce: oui, mais comment od Julie Chupin 

„nous cherchons à cultiver chez les plus jeunes des attitudes et des aptitudes, telles que 

l´ouverture à la diversité ou la capacité à observer et analyser des phénomenes 

linguistique, oraux ou écrits.“
155

 Vícejazyčnost zdůrazňuje budování komunikativní 

kompetence, kdy jedinec propojuje všechny smysly a nevnímá jazyky a kultury jako přísně 

rozškatulkované, ale naopak získává schopnost propojit své zkušenosti a znalosti 

s jazykem, a „ve které jsou všechny jazyky usouvztažněny a navzájem se ovlivňují.“
156

 

Plurilingvismus označuje jazykové a interkulturní kompetence daného jedince. 

Podle rámcově vzdělávacího programu se na základních školách začíná vyučovat 

první cizí jazyk v třetím ročníku základní školy, zmiňuje se však i o zahájení cizojazyčné 

výuce v ročnících nižších.
157

 Základní škola nabízí  výuku anglického jazyka nebo 

německého jazyka jako prvního cizího jazyka podle zájmu žáka (spíše rodiče) a podmínek 

školy.  Kamila Sladkovská v článku Další cizí jazyk v českých základních školách píše, že 

„v období od roku 2003 do roku 2010 počet žáků, kteří se učí angličtinu, významně vzrostl. 

Tato všeobecná tendence souvisí se zavedením povinného cizího jazyka od třetího, ročníku 
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ZŠ, s doporučeným upřednostněním výuky angličtiny v RVP ZV a přirozenou poptávkou po 

tomto jazyce.“
158

 

Výuka druhého cizího jazyka je pak zahájena v rámci volitelných předmětů 

v sedmém ročníku
159

, ale většinou v šestém ročníku. Řada škol dnes vyučuje druhý cizí 

jazyk jako povinný předmět. Každá škola si to upravuje podle svého, po dohodě ředitele 

školy se školskou radou, ale podle rámcově vzdělávacího programu se výuka dalšího 

cizího jazyka má zahájit nejpozději v osmém ročníku základní školy.
160

 

Abychom to shrnuli, tak první výuka cizího jazyka začíná ve třetím ročníku 

základní školy a druhý cizí jazyk se přibírá v šestém ročníku základní školy. V základní 

škole s rozšířenou výukou jazyků se začíná s výukou prvního cizího jazyka už v prvním 

ročníku a výuka druhého cizího jazyka je zahájena ve čtvrtém ročníku.
161

 Z toho prvním 

cizím jazykem bývá většinou anglický jazyk nebo německý jazyk. Němčina má v českých 

školách stále regionální i historické opodstatnění, i když oproti anglickému jazyku  zájem o 

ni klesá. A pak tu máme ostatní jazyky, jako je ruština, francouzština španělština atd.
162

, 

jejichž obliba je podle úspěšnosti na trhu vzdělání zhruba stejná.  

7.2 Raný věk a výuka cizího jazyka 

Jak už jsme definovali výše, raným věkem máme na mysli věk předškolní, v této 

kapitole se tedy podíváme, jak vypadá jazyková situace u předškoláků v mateřské školce.  

Mateřská škola má u nás dlouhodobou tradici, zajišťuje dítěti pravidelný kontakt 

s vrstevníky; řeší situaci jedináčků; pomáhá dítěti zažívat určitý rytmus a řád, který často 
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162

 srov.http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/9557/DALSI-CIZI-JAZYK-V-CESKYCH-ZAKLADNICH-

SKOLACH.html/, 20.02.2012  



 

 

61 

 

v rodinách chybí; umožňuje předškolákům pomalu si zvykat na autority; předává dětem 

určité poznatky.
163

 Dříve školky zajišťovaly dětem základní potřeby hygienické a 

stravovací a umožňovaly dětem si spontánně a bezpečně hrát venku či v interiéru, zatímco 

rodiče byli v práci. Nekladly si vyšší výchovné cíle, než aby bylo dítě spokojené. 

Změna nastává společně se změnou společnosti jako celku. Ačkoliv by nám dnešní 

vynálezy měly usnadnit práci a šetřit čas, život se nezadržitelně zrychluje a na prvním 

místě je výkon. Tak končí radostná, bezstarostná a spontánní hra a z mateřské školy se 

stává místo k přípravě na školu. Lenka Šulová píše „Mateřské školy se začaly více podobat 

škole i s přesnými osnovami a předčasnými nároky na výkon dětí.“
164

 Mateřská škola 

v souvislosti s vyššími nároky základní školy mění své kurikulum a nabízí předškolákům 

různé výukové kroužky, z nichž nejvíce rozšířená je právě jazyková výchova. Respektive 

výuka anglického jazyka.  

Jazyková výuka předškoláků se u nás stala velkou módou po roce 1989. Vhodnost 

zahájení výuky cizímu jazyku tak brzy je téma, o kterém se hodně diskutovalo a stále 

diskutuje. Petr Najvar a Světlana Hanušová zmiňují, že „Z příkladů multilingvních rodin 

vyvozujeme, že malé dítě je schopno se naučit i dva nebo více „mateřských jazyků“. Navíc, 

děti mají před sebou množství času, který by bylo škoda nevyužít. Tento názor, značně 

rozšířený mezi laickou veřejností, se v dnešní době, v kombinaci s velmi aktuální potřebou 

rozvoje cizojazyčných kompetencí u celé naší populace, snadno stává podkladem pro 

víceméně politická rozhodnutí, která velmi málo reflektují odborná hlediska. Důsledkem 

těchto trendů se cizí jazyky objevují v kurikulu základní školy v čím dál nižších ročních.“
165

  

Nevztahuje se to pouze na základní školu, ale čím dál více rodičů požaduje pro své 

děti výuku cizímu jazyku již v předškolním věku. Důkazem je velký nárůst cizojazyčných 

školek, velká nabídka jazykových kroužků pro předškoláky a působení mnoha jiných 

společností, které se orientují na výuku angličtiny již v batolecím věku s návazností až do 
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školního věku. Při volbě cizojazyčné školky, „je třeba přihlédnout k osobnosti dítěte a 

k tomu, zda má s jazykem přirozený kontakt i mimo budovou mateřské školy. Adaptovat se 

na prostředí, v němž zpočátku nerozumí učitelkám ani ostatním dětem, může být pro nejisté 

dítě značně náročné a může to v něm posilovat úzkostné rysy.“
166

 uvádí Daniela 

Kramulová v článku Kolik řečí znáš... 

 

V časopise Pedagogická orientace v článku Výuka cizího jazyka v raném věku se 

píše o doporučení zahájení nepovinné výuky anglického jazyka v předškolním věku a o 

akčním plánu Evropské komise na roky 2004-2006, „aby  umožnily začátek cizojazyčného 

vyučování již ve velmi raném věku. Akční plán se přitom odvolává na zasedání Rady 

Evropy v Barceloně (2002), kde bylo navrženo, aby se vyučovaly již ve velmi raném 

(předškolním) věku nejméně dva cizí jazyky. Připouští sice možné problémy, jako je 

nedostatek kvalifikovaných učitelů, nicméně se zdá, že výhodou raného začátku považuje 

za samozřejmou.“
167

 Petr Najvar a Světlana Hanušová z toho vyvozují, že toto plošné 

zavádění cizojazyčné výuky do nižších ročníků není důsledkem výsledků odborného 

výzkumu nebo diskuse, ale že se tu jedná o politická rozhodnutí „motivována laickými 

názory odrážejícími politicko-ekonomické trendy ve sjednocující se Evropě.“
168

  

Podle Ivany Tvrzové v článku Kolik řečí umíš… odborníci dochází k závěru, že 

„dobře vedená výuka nemůže dítěti ublížit, naopak“.
169

 Apelují na zvídavost a bystrost 

předškolních dětí. Ale dále upozorňují, že „ výuka v předškolním věku může dítě negativně 

poznamenat tehdy, je-li přetěžováno“.
170

 Myslí tím přehnané ambiciózní nároky ze strany 

rodičů. Jsou tu samozřejmě možné výhody a nevýhody spojené s ranou výukou cizímu 

jazyku, které si rodiče ani neuvědomují v zájmu všeho dobrého pro své dítě, ale o tom 

v kapitolách níže. 
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Lenka Šulová poukazuje na to, že předškolní věk je věkem velké kapacity 

mechanické paměti, kdy si děti snadno zapamatují básničky, písničky, poznají chybu 

v čteném textu, který už dříve několikrát slyšely, a pokud se stýkají s vrstevníky jiné 

národnosti, velmi rychle v rámci hry začnou komunikovat jazykem kamaráda. A právě tato 

lehkost osvojování si cizího jazyka vede rodiče a učitele mateřských škol k záměru začít 

s výukou cizímu jazyku v předškolním věku.
171

 

V článku Výchovné přístupy k dětem v současné MŠ Lenka Šulová píše, že 

předškolní věk je vhodný pro výuku cizímu jazyku formou hry, avšak je třeba "zdůraznit, 

že je to především období, kdy si dítě osvojuje gramatickou stavbu vlastního mateřského 

jazyka, dochází ke značnému nárůstu slovní zásoby, probíhá náprava procvičování 

výslovnosti obtížnějších hlásek, dítě začíná se zájmem poslouchat rozsáhlejší čtený text. To 

vše by mělo být upřednostňováno před výukou dalších jazyků. Občas jsme svědky toho, že 

dítě s poruchami výslovnosti, které se dokáže domluvit skutečně základním způsobem 

česky, je nuceno předvádět anglické říkanky.“
172

 

Závěrem můžeme říci, že koncept vícejazyčnosti je skvělý nápad, ale ve 

skutečnosti moc nefunguje. Stále je a zřejmě i bude hlavním zájmem rodičů, aby se jejich 

děti učili angličtinu. Je to i zájem trhu, společnost nabízí americký styl života, nenápadně, 

milou formou. Jak píše Erich Fromm v knize Umění milovat, „Diktátorské soustavy 

používají hrozeb a teroru, aby vyvolali konformitu, demokratické země volí sugesci a 

propagandu. Je jeden veliký rozdíl mezi oběma soustavami. V demokraciích je 

nekonformita možná a skutečně nikdy zcela nechybí; v diktátorských soustavách jen 

několik neobyčejných hrdinů bude odmítat poslušnost. Ale přes tento rozdíl se i 

v demokratických společnostech projevuje zdrcující převaha konformity. Důvod je ten, že 

musí existovat nějaká odpověď na hledání jednoty, a není-li žádný jiný či lepší způsob, 

jednota stádní konformity převládne.“ 
173
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Změna by měla začít u těch nejmenších. Místo anglického kroužku, školky začnou 

nabízet jazykový kroužek (jazyková propedeutika), kde by se děti formou hry, pohybu a 

výtvarného umění seznamovaly s různými jazyky a s tradicemi země daného jazyka. Tento 

kroužek by byl veden v místě školky, jednou z učitelek, kterou děti znají. Nejedná se o 

výuku jazyků, ale o srovnávání jazyků a kulturních zvyků, které se váží ke komunikaci. 

Pozoruhodné je, že vyučující nemusí být jazykový expert, důležitý je jeho projev, empatie. 

Děti se budou cítit bezpečně a s lehkostí jim vlastní budou přijímat nové znalosti. Čím více 

bude dítě dítětem, tím plnějším bude dospělým. 

7.3 Úloha mateřského jazyka 

V procesu učení se druhému jazyku je důležité, aby jedinec měl v sobě zažitý 

mateřský jazyk, byl pro něj zdrojem a nikoli překážkou. Učíme-li se cizí jazyk, vždy se 

opíráme o znalosti jazyka, který již známe. Mateřský jazyk je vlastně takovým filtrem, 

kterým projdou všechny nové získané znalosti. Žák by si měl v procesu osvojování 

druhého jazyka udělat určitý odstup od toho jazyka, tak aby ho viděl z vnějšku.  Je problém 

naučit se druhý jazyk ve srovnání s prvním jazykem, který se učíme přirozeně. Proto je při 

jeho studiu třeba oprostit se od vlastní zkušenosti s prvním jazykem a podívat se na něj 

objektivně. 

V článku Un outil indispensable: Comparons nos langues se píše, že „l´apprenant 

va procéder par simplifications ou encore par interférences, il va même construire une 

interlangue et se trouver, comme le terme l´indique, entre deux langues, avant de posseder 

les deux systèmes. Par exemple, un son qui n´existe pas dans la langue maternelle sera 

produit en le rapprochant du son le plus proche connu.“
174

 Je třeba pochopit, že chyby 

žáků nevznikají z důvodů jejich nepozornosti nebo špatného porozumění, ale mají původ 

právě v interferenci, která je běžná a je součástí etap osvojování jazyka. Tak například 
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v češtině se zásadně přídavná jména dávají před podstatná jména, ve francouzštině, až na 

pár výjimek, se přídavné jméno dává za podstatné jméno. Je důležité vědět, proč k chybám 

dochází, neboť to dává smysl a žák tak lépe chybám porozumí. Žák pak pochopí, že se 

může opírat o mateřský jazyk, že je to normální, aby mohl postupovat ve studiu dalšího 

jazyka. A tak ve finále, když si propojí souvislosti obou jazyků, sám pochopí smysl a 

funkci jazyka.  

Interference je záporný vliv osobních zkušeností mateřského jazyka při získávání 

nových znalostí při výuce cizímu jazyku. Radomír Choděra v knize Didaktika cizích 

jazyků tvrdí, že „Interference je konstantní faktor osvojování i užívání cizího jazyka. Její 

poznání patří k základním podmínkám úspěšného řízení cizojazyčného učení.“
175

 Dále 

připomíná, že „interference je hlavní příčinou chyb“.
176

 

Mateřský jazyk připravuje půdu pro osvojení cizího jazyka a je přitom 

nejdůležitějším spojencem. Pedagog by měl dbát při vedení výuky na to, aby působení 

mateřského jazyka bylo potlačeno tam, kde se oba jazyky liší, a využito tam, kde se 

shodují.
177

 Petr Najvar a Světlana Hanušová v článku Fenomén času v učení se cizím 

jazykům poukazují na to, že „děti, které včas rozvíjejí svůj mateřský jazyk, procvičují tím 

svou schopnost osvojování jazyků a tím si vytvářejí předpoklady pro úspěšné zvládnutí 

nemateřského jazyka.“
178 

7.4 Přednosti výuky cizímu jazyku v raném věku 

Mateřská školka slouží dětem k otevírání dveří do velkého světa. Jejím posláním je 

podporovat v dětech přirozenou touhu učit se a poskytovat vlídné, útulné prostředí pro 

jejich vzdělání. Hlavním cílem by mělo být rozvíjení dítěte tempem, které odpovídá jeho 
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nadání, pěstovat v něm láskyplný vztah k rodině i kamarádům a naučit je vnímat odlišnosti 

každého jednotlivce. Dítě se naučí starat nejen o své vlastní potřeby, ale zároveň získá 

povědomí o zodpovědnosti a aktivitách, které přispívají k fungování společenství jako 

celku. A v takovém prostředí nachází své plody seznámení s cizími jazyky. 

Předškolní děti mají schopnost brát nové věci lehce a samozřejmě. Nemají 

problém se kamarádit s dětmi jiné barvy pleti ani je nepřekvapí, když někdo mluví jinou 

řečí. Projevují entusiasmus při setkání se s něčím novým. Předškolní děti jsou prostě a 

jednoduše velmi zvědavé a připravené objevovat a zažívat nové zážitky. Proto zde výuka 

cizímu jazyku nachází své místo a zájem.  

Většina autorů shodně tvrdí, že setkání dítěte s cizím jazykem v předškolním věku 

kladně přispívá k jeho rozvoji, ale ten čas, ta hodina musí být vedena kvalitně. V článku 

Kolik řečí umíš… uvádí Ivana Tvrzová, že „dobře vedená výuka nemůže dítěti ublížit, 

naopak.“ A dodává „aby se vědomosti v hlavě žáka udrželi i do budoucna, je třeba na ně 

navázat hned od 1. třídy.“
179

 Musí se dbát na to, aby hodina byla vedena kvalitně jak po 

stránce obsahové, tak po stránce metodické, a aby nedocházelo k chybám, kterých se 

jedinec později špatně zbavuje. 

Důležité je, aby děti měly chuť a radost se zúčastnit procesu osvojování cizímu 

jazyku (záměrně nemluvíme o výuce, protože se v této věkové kategorii nejedná o 

klasickou výuku). Je tedy velmi důležitá motivace, a to motivace ze strany učitele i ze 

strany rodiče, aby se dítě nadchlo pro cizí jazyk. Kontakt s cizím jazykem by měl probíhat 

denně a musí být postaven na hravosti a komunikativnosti. „Pokud je cizí jazyk dětem 

zprostředkován zajímavou a zábavnou formou, pokud výuka cizího jazyka rozvíjí 

poznávání dítěte, jeho vyjadřovací schopnosti, jeho představivost, motorické a hudební 

schopnosti a kreativitu, pokud přispívá k vytváření sebeúcty dítěte, tak určitě ano, 
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seznamujte je s ním.“
180

 Píše Alžběta Palatinová v článku Seznamujeme děti s cizím 

jazykem.  

Dalším argumentem proč začít s výukou cizímu jazyku v raném věku je lehkost, 

s jakou jsou děti schopny odposlouchat a správně napodobit zvuk, slovo v cizím jazyce. 

„La plasticité de l´audition et la flexibilité phonatoaire l´amèneront à jouer avec les sons 

grâce à la musique et à la crétaion poétique. Cette formation de l´oreille a 

incontestablement avantage à s´enrichir des sonorités d´une langue étrangère.”
181

 

Zmiňuje Edith Nail v článku Les langues étrangères chez les petits... Marie Těthalová si 

myslí to samé a v článku Cizí jazyk u předškoláku, ano ale jen kvalitně tvrdí, že „I když 

každý předškolák rozhodně nemusí chodit do jazykovky nebo na kroužek cizího jazyka, 

nabízí mu raná výuka něco, co časem zmizí – otevřené „fonetické síto“. Když se začne učit 

cizí jazyk později, bude mu déle trvat, než se v něm naučí myslet a také se možná bude více 

koncentrovat na gramatiku než na řeč a porozumění.“
182

 

V článku Průzkum výuky cizích jazyků v pražských mateřských školách od 

autorek Zuzany Křížkové a Danieli Capcarové vyšlo najevo, že „Ředitelé MŠ se  

v průzkumu shodli v názoru, že s vyučováním cizího jazyka se má začít již ve věku pěti, 

případně čtyř let. Předškolní věk je podle nich ideálním obdobím pro první kontakt s cizím 

jazykem a ulehčuje dětem osvojování jazyka na základní škole. V mateřských školách se 

jazyk vyučuje nejčastěji 1-2krát týdně v kroužcích po 6-10 dětech.“
183

 Většina také uvedla, 

že hodina je vedena hravou formou s kombinací střídání cizího a mateřského jazyka. 

Ředitelé, kteří v mateřských školách nabízí kurz cizího jazyka, potvrzují, že jazykové 

vzdělání předškoláků má pozitivní efekty: 

1. rozvíjí myšlení 

2. podporuje komunikační schopnosti dítěte 

                                                 

180
  Informatorium: Seznamujeme děti s cizím jazykem, roč.14, č.3, rok 2007, str. 8 
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  Cahiers pédagogiques: Les langues étrangères chez les petits…, N°352, mars 1997, p. 29 
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  Děti a my: Cizí jazyk u předškoláku, ano ale jen kvalitně, roč. 40, č. 11, rok 2010, str. 35 

183
  Cizí jazyky: Průzkum výuky cizích jazyků v pražských mateřských školách, roč. 52, č. 1, rok 

2008/2009, str. 20 



 

 

68 

 

3. zprostředkovává dětem nové zážitky a zkušenosti.
184

 

Děti předškolního věku mají otevřené fonetické okno asi do pěti let. Výukové 

okno je pro dítě nejlepší období naučit se to, co ho právě nejvíce zajímá. Je to vývojová 

fáze, kdy všechny smysly, receptory, všechny komponenty jedince zajímá ta určitá věc. 

Důležité je tuto fázi podchytit a dát dítěti prostor. Dítě, které má chuť se učit číst, se to 

naučí jakoukoliv metodou a to platí i u cizích jazyků. Avšak dítě nemá potřebu se učit 

vyjadřovat v angličtině nebo ve francouzštině, neboť žije v Česku. A proto je důležité, aby 

byly ve výuce cizímu jazyku voleny takové aktivity, které budou dostatečně zajímavé a 

v dítěti probudí chuť a cit pro cizí jazyk.  

Známé motto, zdravé dítě se rádo hýbe, mluví za vše. Předškolní věk je spojený 

s pohybem, s akcí a i takto by měl být cizí jazyk dětem představován. To znamená, že 

metoda jak naučit děti mluvit, je formou vyjádřit a předvést. Děti si slova zapamatují 

pohybem, pozorováním, kontaktem, obrázky. Určitě by se nemělo pracovat stylem „Jak se 

řekne dům“, dítě by bylo otrávené a nic by si neodneslo, naopak mohla by v něm zakořenit 

nechuť pro cizí jazyk, které se bude těžko zbavovat.  

7.5 Limity výuky cizímu jazyku v raném věku 

Jednoduchost, s jakou se bilingvní děti učí souběžně dva jazyky najednou, vede 

monolingvní rodiče k myšlence, dávat děti do jazykových kurzů již v předškolním věku. 

Ano je to etapa, kdy děti s lehkostí přijímají vše nové, co je zaujme, nadchne. Navíc 

opravdu jednoduše napodobují zvuky cizích slov. O tom všem jsme se zmiňovali 

v předchozí kapitole. Rodiče volí různé způsoby, jen aby jejich dítě mluvilo cizím 

jazykem, a kolikrát si ani neuvědomí, jaké trauma tím svému dítěti způsobí. Jedním asi 

nejčastějším příkladem je cizojazyčná školka. Rodič dá dítě do anglické školky, kde 

všichni učitelé a většina dětí mluví anglicky, dítě nerozumí a nemůže vyjádřit své potřeby. 
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Pokud se jedná o dítě introvertní, nejisté, rozpačité a uzavřené, může to pro něj mít 

psychosomatické důsledky. 

V článku Kolik řečí znáš… od Danieli Kramulové upozorňuje doktorka Halíková, 

že „před zápisem do takové školky by se mělo přihlédnout k osobnosti dítěte a k tomu zda 

má s jazykem přirozený kontakt i mimo budovu mateřské školy. Adaptovat se na prostředí 

může pro dítě být značně náročné a může to v něm posilovat úzkostné rysy.“
185

  Myslíme 

si, že monolingvní dítě má dost času začít s výukou druhého jazyka, pomožme mu ukotvit 

si svůj mateřský jazyk a zajistit mu dětství bez traumat. Níže uvádíme několik důvodů, 

proč není kam spěchat.  

Zdeněk Matějček v knize Co, kdy a jak ve výchově dětí netvrdí, že by raná výuka 

cizímu jazyku byla bez kladného efektu. Uvádí, že „dítě se naučí cizí řeč poslouchat, 

naučí se určité množství slov, získá dobrou výslovnost, přijme intonaci dané řeči atd.“
186

 

Na druhou stranu, ale píše o zkušenosti, která říká, že „námaha a čas, které jsou celému 

tomuto učení věnovány, zdaleka nedávají takové výsledky, jak by se snad dalo čekat. Je to 

situace přeci jen uměle vytvořená, a nikoliv životní nutnost, takže dítě ji přijímá víceméně 

jako „hru na cizí řeč“ a nic víc. Ale hlavně, paměť je ještě málo trvalá, takže děti to, čemu 

se rychle naučily, i rychle zapomínají. Později na školách jsou rozdíly mezi dětmi už více 

dány jejich jazykovým nadáním, pílí, motivací, učební metodou a podobnými činiteli, a ne 

tím, zdali začaly v předškolním věku nebo až ve škole.“
187

 

Petr Najvar a Světlana Hanušová v článku Výuka cizího jazyka v raném věku píší 

o výzkumné studii, která neprokázala výhody raného zahájení cizojazyčné výuky. Zmiňují 

se o problému raného začátku, jako je ztráta motivace u dětí.
188

 Tento výzkum byl 

orientován na děti mladšího školního věku, ranou výuku autoři definovali obdobím 7–10 

let, velmi raná výuka spadá do preprimárního kurikula. V souvislosti se zahájením 
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cizojazyčné výuky v mateřských školách poukazují na to, že emipirické důkazy 

nestanovily optimální věk pro začátek cizojazyčné výuky a dodávají, že raný začátek 

nezaručuje vůbec nic. Ze zkoumaných skupin vyšla nejlépe skupina vysoce inteligentních 

dětí, z čehož vychází, že není důležitý raný začátek výuky, ale hrají tu roli činitelé, „jako je 

sociální a rodinné prostředí, inteligence žáka, metody výuky a osobnost učitele.“ 
189

 Tento 

argument sdílí i Marie Fenclová, která píše, že „raný začátek nezajišťuje automaticky 

výrazné pozitivní výsledky, že přínos není závislý na době zahájení, ale na kvalitě učení a 

na času, který jemu věnován.“
190

 V závěru výše jmenovaného článku (Výuka cizího jazyka 

v raném věku) autoři informují o důležité podmínce v zájmu zavedení cizojazyčné výuky 

do mateřských škol, a tou je zajistit kontinuitu výuky cizímu jazyku v dalších ročnících.
191

  

„Podle zkušené lektorky je důležitá i návaznost: pokud rodiče dva roky vodí dítě na 

jazykový kurz a při nástupu do školy jej přeruší, dítě bude po roce začínat znova. Možná si 

zapamatuje nějaké barvy nebo základní slovíčka, ale zbytek znalosti bude pryč.“
192

 

Napsala autorka článku Brána jazyků otevřená? Marie Těthalová. 

Bohužel, ale tuto návaznost zatím české školy nezajišťují. Děti, které prošly ranou 

výukou cizímu jazyku, ať to byl jazykový kroužek, nebo navštěvovaly cizojazyčnou 

školku, se na školách začínají učit cizí jazyk od začátku. Nikdo se ani neptá, zda už se 

dříve setkaly s vyučovaným jazykem a jaké jsou jejich znalosti. Nikoho to nezajímá. 

Pokud rodiče chtějí, aby jejich dítě plynně navázalo, musí je dát do cizojazyčné školy. Tam 

je kontinuita zajištěna. Tato volba je ale finančně náročná, a na druhou stranu nevyroste 

z takového jedince nakonec například anglosas, nebo Francouz místo Čecha? 

Marie Těthalová tvrdí, že pokud nebude výuka zajištěna kvalitně, je lepší výuku 

cizímu jazyku vůbec nenabízet. „Výuka cizím jazykům má podle oborníků své místo už 

v předškolní výchově. Pokud ale nebude kvalifikovaná a stane se jen „módním doplňkem“ 
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  tamtéž, str. 45 

190
  Cizí jazyky: Některé důsledky raného učení cizím jazykům, roč. 48, č.2, rok 2004/2005, str. 41 
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  srov. Pedagogická orientace: Výuka cizího jazyka v raném věku, roč. 2007, č. 3, str. 50-51 
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  Informatorium: Brána jazyků otevřená?, roč. 14, č. 2, rok 2007, str. 7 
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programu mateřské školy, bude snad asi lepší, pokud „bránu jazyků“ otevřeme až později, 

kdy proto budeme mít zajištěny podmínky.“
193

 V článku Bilingvismus a předškolní výuka 

cizích jazyků od Veroniky Hutarové se píše o stejném problému, že výuka cizího jazyka 

přináší „ v předškolním věku řadu praktických i teoretických problémů, z nichž se jako 

nejdůležitější jeví otázky motivace dítěte a jazykové kompetence učitele.“
194

 Kvalita výuky 

by měla být profesionálně zajištěna, ale chybí kvalifikovaní učitelé, a proto nemůžeme 

dospět k očekávaným výsledkům.  

Eva Opravilová z katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK Praha 

píše, že „často učí jazyk lidé bez znalosti vývojových specifik předškolního období a 

didaktiky předškolního vzdělávání a někdy i s problematickou znalostí jazyka. Škola je 

třeba ráda, že získala rodilého mluvčího – a ona je to Japonka.“
195

 A dodává, že „Výuka 

cizích jazyků se zaměřením na didaktiku předškolního vzdělávání se zatím na institucích 

vzdělávajících učitelky mateřských škol nekoná. Nevylučuji, že až budeme mít dostatečně 

připravené učitelky, pak bude možné zavést i do jazykové přípravy děti v mateřské škole 

určitý systém.
196

  

Učitel by měl rozumět problematice předškolních dětí, ale často hodinu vedou 

studenti bez pedagogického vzdělání, nebo rodilý mluvčí, který se s dětmi nedomluví. 

Správné by bylo, aby výuku vedla učitelka, která je s dětmi denně, může tak vytvořit 

prostor, aby se cizímu jazyku věnovaly průběžně, a ne jen vyhrazenou hodinu a den. 

Problém je ten, že pokud má učitelka špatnou výslovnost, děti se to od ní naučí a pak se to 

těžko budou přeučovat.  

Hodně dětí dostává školní odklad z důvodů velkých nároků na dítě a z nárůstu 

poruch učení u dětí předškolního věku. Dítě, které se špatně vyjadřuje v mateřském jazyce, 

bychom neměli zatěžovat a stresovat ho tím, aby mluvilo cizím jazykem. Děti nic 
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  Cizí jazyky: Bilingvismus a předškolní výuka cizích jazyků, roč. 38, č. 5/6, str. 216 

195
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nepropásnou, počkají-li si na systematickou výuku až na základní škole.  Stejný názor 

zastává i Eva Opravilová, která slýchá podobné stanovisko i od lingvistů, a na závěr píše 

„Václav Příhoda kdysi řekl, že mateřské školy představují experiment, jehož výsledky se 

budou moci zhodnotit, až jimi projde několik generací. V souvislosti s tímto problémem je 

na místě si jeho slova připomenout.“
197

 

Závěrem sedmé kapitoly můžeme říci, že méně je někdy více. Učit se cizí jazyk je 

přání rodičů, a nikoli dětí. Často si bohužel rodiče neuvědomují, zda svojí tužbou dítěti 

spíše neublíží, protože ne každé dítě má předpoklady pro výuku cizímu jazyku. Dítě by 

nemělo šišlat ani ráčkovat a jeho výslovnost musí být správná, neboť se bude snažit něco 

říci v angličtině či francouzštině, ale nikdo mu nebude rozumět, když bude jazyk komolit. 

Dítě poté ztratí motivaci k dalšímu učení a přestane raději mluvit. Ze zkušeností můžeme 

vypozorovat, že tento fakt nastává i v mateřském jazyce.  

Ovšem na druhou stranu dítě je od přírody tvor hravý, vnímavý, tvořivý a nadšený 

pro vše nové, zajímavé, živé. Je-li cizí jazyk vnímán nenásilnou formou, bez drilu, a 

nejlépe pokud jsou v procesu učení zapojení rovněž rodiče, pak výuka cizího jazyka 

nemůže dítěti uškodit. Společný prožitek rodiče s dítětem upevňuje jejich vztah, dítě je 

nejšťastnější, když dělá něco společně s rodiči, napodobuje je. Těžko dítě naučíme plavat, 

když sami neplaveme nebo se vody bojíme. Stejné je to i s výukou cizího jazyka. Pokud 

rodiče neumí cizí jazyk, nejezdí do ciziny nebo nemají přátele mluvící cizí řečí, 

neposlouchají filmy v originálním znění či nepoužívají-li jiná multimedia v cizím jazyce, 

dítě nemá vztah k cizímu jazyku a těžko lze předškolákovi vysvětlit, jak je pro něj cizí 

jazyk důležitý a pomoci mu nalézt důvody, proč by mělo mluvit jinou řečí než jeho rodiče.  

Angličtina je nejčastěji vyučovaným jazykem v mateřských školách, jiný cizí 

jazyk se v mateřských centrech většinou nenabízí. V Praze se nachází asi tři francouzské 

školky, z toho jedna z nich bude v září tohoto roku nahrazena anglickou školkou z důvodu 

malého zájmu, nedostatku dětí. Anglických školek je již v současné době velké množství a 
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vznikají stále nové. Ve školách se pokračuje v propagování angličtiny a jako první cizí 

jazyk, který se žáci začínají učit, je angličtina. Děti se relativně rychle naučí v tomto jazyce 

komunikovat a rozumět, a tím ztrácí motivaci k učení se druhému cizímu jazyku. Při 

pohledu na tuto skutečnost se nám koncept vícejazyčnosti na školách ztrácí, pokud tedy 

vůbec můžeme pracovat s myšlenkou, že koncept plurilingvismu byl na školách přítomen. 

Tento systém ovšem vede k jazykové unifikaci, a to není v souladu s projektem 

plurilingvismu, který propaguje Rada Evropy již od roku 2002. 
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8 Výzkum smysluplnosti výuky jazyka v raném věku 

Kapitola zkoumá smysluplnost výuky cizímu jazyku v raném věku a zpracovává 

informace z  výzkumu, který probíhal formou dotazníků rozdaných rodičům a pedagogům 

na standardní mateřské a základní škole  a soukromé Montessori mateřské škole.  

8.1 Dotazníky pro rodiče a pedagogy 

Pro zjištění pravdivých informací byly dotazníky pojaty anonymně, byly rozdány 

v různých ročnících a byl zde zjišťován vztah rodičů a pedagogů k výuce cizího jazyka. 

Dotazníky byly vyhotoveny ve dvou variantách. Jedna varianta zaměřující se na 

vnímání výuky cizího jazyka v raném věku očima pedagogů a druhá varianta pro rodiče 

zkoumající vztah dítěte a přijímaného cizího jazyka. Dotazníky uvádíme v příloze n°3.  

8.1.1 Koncepce dotazníků pro rodiče 

Dotazník pro rodiče žáků mateřských škol obsahuje sedmnáct otázek v kombinaci 

otevřených a uzavřených typů otázek, pro rodiče žáků základních škol obsahuje devatenáct 

otázek. Kromě základních informací, jako jsou jméno a věk dítěte, navštěvovaná škola, 

studovaný jazyk, jsme se zaměřili na otázky týkající se vztahů a pocitů rodičů a dětí při 

setkání se s cizím jazykem a v jeho procesu výuky.  
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Základní otázky dotazníků pro mateřskou školu jsou následující: 

1. Křestní jméno a věk dítěte? 

2. Jakou školku Vaše dítě navštěvuj? 

3. Hovoří se ve vaší rodině pouze česky? 

4. Hovoří alespoň jeden z rodičů plynně cizím jazykem? 

5. Který cizí jazyk se učí Vaše dítě? 

6. Jakým způsobem se Vaše dítě učí cizí jazyk? 

7. Mluvíte doma s dítětem cizím jazykem? 

8. Pomáháte dítěti s učením cizího jazyka? 

9. V kolika letech se Vaše dítě začalo učit cizí jazyk? 

10. Podle Vašeho mínění, jaký je vztah Vašeho dítěte k výuce cizího jazyka? 

11.  Neobáváte se, že bude Vaše dítě nemotivováno v počátcích výuky cizího jazyka 

na ZŠ, když bude opakovat základy cizího jazyka, kterého se učilo v MŠ?  

12. Myslíte si, že předškolní výuka cizího jazyka je nezbytnou přípravou pro výuku 

cizího jazyka na ZŠ? 

13. Myslíte si, že děti, které neprošly ranou výukou cizího jazyka v předškolních 

centrech, mají handicap před dětmi, které měly výuku cizího jazyka před nástupem 

do ZŠ? 

14. Bylo by podle Vašeho mínění dostačující i zahájení výuky cizího jazyka v deseti 

letech dítěte? 

15. Myslíte si, že jazykové vzdělání v mateřských a základních školách napomáhá 

k otevřenosti a k pochopení jiným kulturách? 

16.  Setkali jste se někdy s pojmem jazyková propedeutika, jazyková přípravka 

(smyslem je uvádět děti do jazykově rozrůzněného světa a do celoživotního studia 

cizích jazyků, rozvíjet kladné postoje k jazykové diverzitě)? 

17. Byli byste nakloněni tomu, aby takováto výuka probíhala v mateřských školách a 

na prvním stupni základních škol? 
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Základní otázky dotazníku pro základní školu jsou následující: 

1. Křestní jméno a věk dítěte 

2. Jakou školu Vaše dítě navštěvuje? 

3. Hovoří se ve Vaší rodině pouze česky? 

4. Hovoří alespoň jeden z rodičů plynně cizím jazykem? 

5. Který cizí jazyk se učí Vaše dítě na ZŠ? 

6. Mluvíte doma  s dítětem cizím jazykem? 

7. Pomáháte dítěti s učení cizího jazyka? 

8. V kolika letech se Vaše dítě začalo učit cizí jazyk? 

9. Podle Vašeho mínění jaký je vztah Vašeho dítěte k výuce cizího jazyka? 

10. Jakým způsobem se učil/la cizí jazyk před nástupem do ZŠ? 

11. Podle Vašeho mínění, jaký přínos měla výuka cizího jazyka v MŠ pro Vaše 

dítě? 

12. Jakým způsobem reagovalo Vaše dítě po nástupu do ZŠ na počátky výuky 

cizího jazyka, kterého se učilo před nástupem do ZŠ? 

13.  Jste spokojeni s návazností výuky cizího jazyka mezi MŠ a ZŠ? 

14.  Myslíte si, že předškolní výuka cizího jazyka je nezbytnou přípravou pro 

výuku cizího jazyka na ZŠ? 

15.  Myslíte si, že děti, které neprošly ranou výukou cizího jazyka v předškolních 

centrech, mají handicap před dětmi, které měly výuku cizího jazyka před 

nástupem do ZŠ? 

16.  Bylo by podle Vašeho mínění dostačující zahájení výuky cizího jazyka v deseti 

letech dítěte? 

17.  Myslíte si, že jazykové vzdělání v mateřských a základních školách napomáhá 

k otevřenosti a k pochopení jiným kulturám? 

18.  Setkali jste se někdy s pojmem jazyková propedeutika, jazyková přípravka 

(smyslem je uvádět děti do jazykově rozrůzněného světa a do celoživotního 

studia cizích jazyků, rozvíjet kladné postoje k jazykové diverzitě)? 

19.  Byli byste nakloněni tomu, aby takováto výuka probíhala v mateřských školách 

a na prvním stupni základních škol? 



 

 

77 

 

8.1.2 Vyhodnocení dotazníků pro mateřské školy 

Dotazníky byly rozdány do mateřské školy Přímětická a soukromé mateřské 

Montessori školy. Z dvaceti rozdaných dotazníků, je vyplněno třináct, sedm dotazníku 

z mateřské školy Přímětická a šest z montessori školky. 

V klasické mateřské škole byla předmětem zkoumání skupina dětí, z nichž 

nejmladší mělo tři a půl roku a nejstarší šest let, přičemž přibližně sedmdesát procent bylo 

chlapců. Jedná se výhradně o rodiny, kde všichni členové hovoří pouze česky a minimálně 

jeden rodič je schopen plynule hovořit minimálně jedním cizím jazykem, většinou 

anglickým, popř. německým.  

Z položených otázek vyšlo najevo, že pouze tři z dotazovaných dětí se již 

v předškolním věku učí anglickému jazyku a to přímo v mateřské škole, kam docházejí. Ve 

většině rodin rodiče na své děti mluví výhradně česky, pouze ve třech rodinách občas 

mluví na dítě cizím jazykem a pomáhají mu s učením. Z dotazníku vyplývá, že pokud se 

dítě začne učit cizí jazyk v raném věku, věk počátku výuky se obvykle shoduje s nástupem 

do mateřské školy. A vztah dítěte k vyučovanému jazyku je povětšinou kladný, možná 

právě i proto, že si dítě neuvědomuje, že se jedná o klasickou výuku, ale o přijímání 

nového jazyka formou hry. 

Při otázce, zda by dítě mohlo být demotivováno v počátcích výuky cizímu jazyku 

na základní škole, pokud se již učilo cizí jazyk v raném věku, odpověděli všichni rodiče, že 

se této skutečnosti neobávají. V otázce, zda je předškolní výuka cizího jazyka nezbytnou 

přípravou pro výuku cizího jazyka na základní škole, se rodiče rozdělili na dvě skupiny. Ti, 

jejichž děti studují cizí jazyk již v raném věku se domnívají, že předškolní výuka cizího 

jazyka je nezbytným předpokladem pro výukou jazyka na základní škole, neboť dítě získá 

cit pro cizí jazyk, bude si připadat jistější a bude mít velké předpoklady pro využití cizího 

jazyka v budoucnu. Ti, jejichž děti se cizí jazyk začnou učit až na základní škole, 

předpokládají, že je nejprve potřeba zvládnout dostatečně mateřský jazyk a cizí jazyk lze 

dostudovat až posléze. Všichni rodiče ale vidí výuku cizího jazyka v raném věku spíše jako 

výhodu než nezbytnost. 
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V otázce třináct rodiče zvažovali, zda děti, které neprošli ranou výukou cizího 

jazyka v předškolních centrech, mají handicap před dětmi, které měly výuku cizího jazyka 

před nástupem do základní školy. I zde byly odpovědi nejednoznačné. Většina rodičů tvrdí, 

že děti handicapované nebudou a záleží zejména na talentu dítěte. Někteří rodiče se 

domnívají, že děti v tomto případě znevýhodněné budou, protože je velký rozdíl mezi 

výukou cizího jazyka v předškolním a školním věku, neboť v předškolních centrech se děti 

cizí jazyk neučí, nýbrž prostřednictvím něj komunikují, a to je přirozenější. Dle rodičů by 

se výuka cizího jazyka měla zahájit dříve než v deseti letech dítěte, poněvadž mají rodiče 

dojem, že se v raném dětství učí děti snáze, a že výuka formou hry (cca od tří let) je 

nejlepší variantou v případě, že rodič není rodilý mluvčí. Pouze jeden rodič souhlasí se 

zahájením výuky cizího jazyka v deseti letech, protože se děti v tomto věku dokáží lépe 

soustředit a studovat. 

Poslední tři otázky se zaměřují přímo na vlastní pojem jazykové propedeutiky 

v mateřských školách. Zjistili jsme, že se většina rodičů s termínem jazyková propedeutika 

nikdy nesetkala, ale i přesto by souhlasili s jejím zavedením na základních školách. A 

zároveň se domnívají, že již v mateřských školách je důležitá jazyková přípravka, která 

vede k pochopení jiných kultur a napomáhá k multikulturalitě. 

Při porovnání mateřských škol s klasickou výukou a Montessori mateřské školy 

jsme došli k závěru, že v otázkách deset až sedmnáct se odpovědi shodují. U otázek 

týkající se vztahu jazyka a rodinného prostředí jsme nalezli více cizojazyčných, popř. 

bilingvních rodin, a tudíž se jazykové podmínky dětí mírně liší. 

8.1.3 Vyhodnocení dotazníků pro základní školy 

Dotazníky byly rozdány do základní školy Bítovské, základní školy Poláčkové a 

základní školy Horáčkové s rozšířenou výukou jazyků. Každá škola dostala deset 

dotazníků, z toho jich bylo vráceno deset a pouze ze základní školy Horáčkové 

s rozšířenou výukou.  
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V základní škole Horáčkově s rozšířenou výukou jazyků byla předmětem 

zkoumání skupina dětí, z nichž nejmladší mělo osm let a nejstarší deset let, přičemž 

polovina byla chlapců a polovina dívek. Jedná se téměř výhradně o rodiny, kde všichni 

členové hovoří pouze česky a jeden rodič je schopen plynule hovořit minimálně jedním 

cizím jazykem, většinou anglickým, popř. německým, ruským jazykem. Pouze jedna 

rodina je bilingvní (česko-ruská). 

Všechny dotazované děti se učí anglický jazyk, dítě z bilingvní rodiny se navíc učí 

ještě francouzštinu. Tři rodiny v dotazníku uvádí, že s dětmi doma mluví cizím jazykem, 

avšak většina rodičů mluví s dětmi výhradně česky. S výukou cizího jazyka dítěti pomáhají 

často dvě rodiny, občas většina rodičů, a jedna rodina  nepomáhá dítěti vůbec. Větší počet 

dětí se začalo učit cizí jazyk mezi čtvrtým a pátým rokem, tři děti začaly v šesti letech, 

pouze jedno dítě ve třech letech. Většina dětí se s cizím jazykem setkala v mateřských 

školách, dvě děti byly bez výuky cizího jazyka v předškolním věku, dvě děti navštěvovaly 

jazykovou školu a jedno dítě uvedlo pobyt v zahraničí. Všichni dotazovaní se shodli, že 

dítě má kladný vztah k cizímu jazyku a má ho rádo. 

Na otázku jedenáct, jaký přínos měla výuka cizího jazyka v MŠ, většina rodičů 

odpověděla, že to pro děti byla hra, dva rodiče míní, že si dítě vytvořilo kladný vztah 

k cizímu jazyku a jeden rodič píše, že se naučilo dorozumět v cizím jazyce. Rodiče, jejichž 

děti se učily cizí jazyk v předškolním věku uvedli, že dětem opakování cizího jazyka na 

základní škole nevadilo, dvě rodiny odpověděli, že si nevšimli žádné reakce dítěte na 

výuku cizího jazyka na základní škole a jen jeden rodič napsal, že se jeho dítě při výuce 

cizímu jazyku na základní škole nudilo, protože už to umělo, a jedno dítě bylo rádo, že 

může při výuce předvést své znalosti z cizího jazyka. Z dotazníku vyplývá, že většina 

rodičů je spokojená s návazností výuky cizího jazyka mezi mateřskou školou a základní 

školou a jen dva rodiče spokojeni nejsou, protože i když většina dětí začala s výukou 

angličtiny již v předškolním věku, nikdo se nepokusil zjistit, co už umí, a mají tak pocit, že 

je to tudíž bez efektu. 

V otázce, zda je předškolní výuka cizího jazyka nezbytnou přípravou pro výuku 

cizího jazyka na základní škole, si více než polovina rodičů myslí, že není, nýbrž všechny 
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děti na základní škole začínají od začátku a jeden rodič napsal, že si myslí, že výuka 

anglického jazyka je v mateřské škole zbytečná. Tři rodiče odpověděli ano, protože si 

myslí, že je to pro dítě samozřejmost a že mu to usnadní navázání výuky cizímu jazyku na 

základní škole. 

 V otázce patnáct rodiče zvažovali, zda děti, které neprošly ranou výukou cizího 

jazyka v předškolních centrech, mají handicap oproti dětem, které měly výuku cizího 

jazyka před nástupem do základní školy. I zde byly odpovědi nejednoznačné. Většina 

rodičů tvrdí, že děti handicapované nebudou, protože vnímání cizího jazyka začíná 

v pozdějším věku. Ti co odpověděli, že budou handicapované, tvrdí, že pro dítě je vše nové 

a kdyby byla zajištěna návaznost cizího jazyka na základních školách, byl by vidět rozdíl. 

Návaznost na školách chybí, tak proč tedy začínat dříve? 

Na otázku šestnáct, zda by bylo vhodné začít s výukou cizího jazyka v deseti 

letech, se rodiče shodli, že nebylo, protože malé dítě má menší zábrany komunikovat 

v cizím jazyce a lépe vstřebává informace. Pouze jeden rodič odpověděl ano a napsal, že 

jeho dítě začalo s výukou cizího jazyka ve třetím ročníku a nemělo žádný problém 

s výukou. 

Poslední tři otázky se týkají pojmu jazyková propedeutika. Zjistili jsme, že se 

většina rodičů s termínem jazyková propedeutika setkala při studiu na vysoké škole a nebo 

v odborných článcích o výchově dětí. Všichni souhlasili s jejím zavedením  v mateřských a 

na základních školách. Jeden rodič nehodnotil z důvodu malé informovanosti a jeden rodič 

si myslí, že jazyková propedeutika je v mateřských školách zbytečná, zatímco na základní 

škole s dobrou úrovní má velký přínos. A kromě dvou rodičů se všichni shodují, že 

jazykové vzdělání napomáhá k otevřenosti a k pochopení jiných kultur. 

8.1.4 Koncepce dotazníků pro pedagogy 

Dotazník pro pedagogy mateřských a základních škol obsahuje patnáct otázek 

v kombinaci otevřených a uzavřených typů otázek. Otázky v dotazníku můžeme rozdělit na 
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dva okruhy, jeden okruh se ptá na výuku cizího jazyka v základní škole a druhý okruh 

otázek se týká jazykové propedeutiky a vnímání cizojazyčnosti ve škole. 

Základní otázky dotazníku pro pedagogy jsou následující: 

1. V které základní škole učíte? 

2. jakým způsobem je ve Vaší škole dítě připravováno na výuku cizího?  

3. Setká se dítě během svého pobytu ve škole s cizími slovíčky i mimo výuku 

cizího jazyka a jakým  způsobem jsou mu předkládána? 

4. Jak ve Vaší škole děti reagují na spolužáky cizí národnosti? 

5. Co Vám pomáhá v začleňování těchto dětí do kolektivu? 

6. Jakým způsobem je ve Vaší škole vyučován cizí jazyk? 

7. Máte zpětnou vazbu od rodičů dětí, které prošly ranou výukou cizího jazyka 

v MŠ? 

8. Myslíte si, že předškolní výuka cizího jazyka je nezbytnou přípravou pro výuku 

cizího jazyka na ZŠ? 

9. Myslíte si, že děti, které neprošly ranou výukou cizího jazyka v předškolních 

centrech, mají handicap před dětmi, které měly výuku cizího jazyka před 

nástupem do ZŠ? 

10.  Neobáváte se, že budou děti nemotivovány v počátcích výuky cizího jazyka na 

ZŠ, když opakují základy cizího jazyka, kterého se učily v MŠ? 

11.  Jste spokojeni s návazností výuky cizího jazyka mezi MŠ  a ZŠ? 

12.  Bylo by dostačující podle Vašeho mínění začít výuku cizího jazyka v deseti 

letech dítěte? 

13.  Myslíte si, že raná výuka cizího jazyka napomáhá k otevřenosti a k pochopení 

jiným kulturám? 

14.  Setkali jste se někdy s pojmem jazyková propedeutika, jazyková přípravka 

nebo jazykové probuzení? 

15.  Poskytujete ve Vaší škole hodiny jazykové přípravky, kde by se děti učily 

uvědomovat pestré jazykové bohatství jehož jsou součástí? 

8.1.5 Vyhodnocení dotazníků pro pedagogy 
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Do mateřských škol byly rozdány tři dotazníky a do základních škol 5 dotazníků. 

Z toho vyplněné se vrátily dva dotazníky z montessori školky, tři ze ZŠ Horáčkové 

s rozšířenou výukou jazyků, jeden ze ZŠ Bítovské. Mateřská škola Přímětická a ZŠ 

Poláčkova neodevzdaly žádný vyplněný dotazník. 

V soukromé montessori školce probíhá jednou týdně (45 min) anglický jazykový 

kroužek, který vede jedna z učitelek formou hry. Děti se během dne s cizími slovíčky ve 

školce setkají minimálně a to od spolužáků mluvících vícejazyčně. Spolužáci cizí 

národnosti se integrují bez problémů. Učitelky pomáhají začleňování těchto dětí do 

kolektivu tím, že vysvětlí situaci nového kamaráda a jemně mu pomáhají se zapojit do 

společných aktivit, pojmenovávají věci v mateřském jazyce dítěte i v češtině. Zpětnou 

vazbu od rodičů, zda děti pokračují ve výuce stejného cizího jazyka i na základní škole 

nemají. 

Odpověď pedagogů se liší na otázky číslo osm, devět a dvanáct. Na otázku, zda si 

myslí, že předškolní výuka cizího jazyka je nezbytnou přípravou pro výuku cizího jazyka 

na ZŠ, jedna paní učitelka odpověděla ano z důvodu, že dítě, které se učilo cizí jazyk 

v MŠ, má v této oblasti náskok a má čas se věnovat jiným předmětům, pokud by neprošlo 

ranou výukou cizího jazyka, mohlo by být znevýhodněné. Začínat v deseti letech je příliš 

pozdě. Druhá paní učitelka odpověděla ne, protože v mateřské škole si má dítě pevně 

ukotvit mateřský jazyk a zbavit se chybné výslovnosti. A také si nemyslí, že dítě by bylo 

handicapované, pokud neprojde ranou výukou cizího jazyka, protože děti vstřebávají cizí 

jazyk dobře i v mladším školním věku. A proto by bylo dostačující podle jejího mínění 

začít s výukou cizího jazyka v deseti letech. 

Shodně odpovídají, že děti nebudou nemotivované v opakování výuky cizího 

jazyka na ZŠ a jedna učitelka je spokojená s návazností výuky cizího jazyka mezi MŠ a 

ZŠ, druhá nemůže posoudit, protože úroveň je v každých školkách a školách jiná. Na 

otázky, které se týkají jazykové propedeutiky, učitelky odpověděly, že jejich školka 

takovýto kroužek nenabízí a ani se s tímto pojmem nikdy nesetkaly. Na otázku, zda raná 

výuka cizího jazyka napomáhá otevřenosti a pochopení jiných kultur, odpověděly, že 

záleží na tom, jak je výuka pojatá. 
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Pedagogové ze základní školy Horáčkové a ZŠ Bítovské odpověděli, že děti jsou 

na výuku cizího jazyka připravovány v rámci školního rozvrhu od prvního ročníku dvě 

hodiny týdně hravou formou, navíc mohou navštěvovat volitelné jazykové kroužky a 

některé děti navštěvují kurzy cizího jazyka mimo školu. Děti se setkávají během svého 

pobytu ve škole s cizími slovy pomocí učitelů, spolužáků či starších žáků. Děti cizí 

národnosti se integrují navzájem bez problémů. Učitelům při začleňování dětí jiné 

národnosti pomáhá spolupráce rodičů a třídního učitele, vlastní zkušenost s dlouhodobým 

pobytem v zahraničí, empatie, vzájemná pomoc a společné akce ve výuce českého jazyka. 

Dva pedagogové mají zpětnou vazbu od rodičů, jejichž děti prošly ranou  výukou cizího 

jazyka v MŠ a děti pokračují ve stejném jazyce, který začaly v MŠ. Cizí jazyk se vyučuje 

dle rámcového vzdělávacího programu školy, plus nabídka anglického kroužku. Na ZŠ 

Horáčková s rozšířenou výukou jazyků probíhají navíc přípravné kurzy na mezinárodní 

zkoušky.  

Všichni pedagogové se shodli, že předškolní výuka cizího jazyka není nezbytnou 

přípravou pro výuku cizího jazyka na ZŠ, protože výuka začíná od začátku. Děti, které 

s výukou cizího jazyka začaly v MŠ, mají často špatně zafixovanou výslovnost a hůře se 

přeučují. Mezi dětmi, které prošly, nebo neprošly ranou výukou cizího jazyka není vidět 

velký rozdíl. Pokud by nějaký handicap měly, tak jen dočasný a velmi brzy jej vyrovnají a 

vše se během několika hodin výuky srovná. Všichni se také shodli v tom, že děti, které 

prošly ranou výukou cizího jazyka nejsou na školách demotivovány v počátcích výuky 

cizího jazyka, protože je to jiná forma výuky. Tři učitelé si myslí, že začínat s výukou 

cizího jazyka v deseti letech je příliš pozdě vzhledem k rozvoji internetu, a jeden učitel o 

tom ještě nepřemýšlel. 

S pojmem jazyková propedeutika se nikdo nesetkal, někteří napsali, že se jedná o 

motivační kroužky nebo o přípravu předškoláků. Ale na otázku, zda poskytuje jejich škola 

hodiny jazykové přípravky, odpověděli tři ze čtyř kladně. Popisují tyto hodiny jako 

jazykové kurzy a pouze k přípravnému přijímacímu řízení. Nejsme si jisti, zda pochopili, 

na co jsme se jich ptali. Všichni jsou stejného názoru, že raná výuka cizího jazyka 

napomáhá otevřenosti a pochopení jiných kultur.  
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8.2 Konečný závěr dotazníků   

I když podle odpovědí rodičů většina dětí začala s výukou cizího jazyka 

v předškolním věku, z dotazníků vyplývá, že výuka cizímu jazyku v raném věku není 

nezbytnou přípravou pro osvojování cizího jazyka na základní škole, ani že by děti, které 

neprošly ranou výukou cizího jazyka byly znevýhodněny. Pedagogové zastávají stejné 

stanovisko, protože výuka cizímu jazyku na základní škole začíná od začátku, a děti které 

začnou s výukou cizího jazyka na základní škole, rychle doženou ty, které začaly 

s osvojováním cizího jazyka v mateřské škole. Učitelé se u dětí často setkávají se špatně 

zafixovanou výslovností, kterou těžko odstraňují. Z toho plyne, že návaznost výuky cizímu 

jazyku mezi mateřskými školami a základními školami chybí. Z tohoto závěru tudíž 

vyplývá otázka, kdy tedy začít? Pedagogové i rodiče se shodli, že je vhodné začít dříve než 

dítě dovrší desátý rok. Samozřejmě lze najít i výjimečné případy. Zkušenost jednoho 

rodiče, kdy jeho dítě začalo s výukou cizího jazyka až ve třetí třídě, je kladná, protože dítě 

nemělo sebemenší problém při osvojování cizího jazyka, protože mělo dobře ukotvený 

mateřský jazyk a chápalo smysl výuky. 

Rodiče i učitelé shodně odpověděli, že raná výuka cizímu jazyku probíhá hravou 

formou a děti mají k osvojovanému jazyku kladný vztah. Můžeme říci, že děti jsou 

motivované a mají rády přijímaný cizí jazyk.  Nejčastějším jazykem, se kterým se děti 

setkávají v raném věku, je jazyk anglický a ve stejném jazyce pokračují i na základní 

škole. Z toho vyplývá, že jazyková výuka  na školách vede k jazykové unifikaci, nikoli ke 

koncepci vícejazyčnosti. Plurilingvismus zajišťuje jazyková propedeutika, která, jak vyšlo 

najevo z dotazníků v mateřských a na základních školách, není vyučována, a většina 

dotazovaných se navíc s tímto termínem ani nesetkala. Přesto se téměř všichni shodují, že 

výuka cizího jazyka napomáhá otevřenosti a pochopení jiných kultur. Pokud se ale děti 

setkávají převážně s jedním cizím jazykem, jak můžeme říci, že vedeme děti k jazykové 

diverzitě? 

Faktem ovšem je, že  výuka cizímu jazyku v raném věku se stala módní záležitostí, 

a tak jsou mnozí rodiče ochotni podniknout téměř cokoliv. Závěrem je třeba říci, že  nelze 
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jednoznačně odpovědět na otázku, zda je výuka cizímu jazyku v raném věku výhodou, či 

naopak. Lze nalézt i rodiče, kteří rezolutně tvrdí, že dítě má začít s výukou cizího jazyka 

v předškolním věku, tudíž čím dříve, tím lépe. Děti jsou v tomto věku tvárné, rychleji se 

učí a lépe přijímají nové věci. Na druhé straně jsou rodiče, kteří budou oponovat 

skutečností, že dítě si má nejprve ukotvit svůj mateřský jazyk a nezatěžovat se přijímáním 

nových věcí.  

Mnohé děti předškolního věku navštěvují veliké množství zájmových kroužků. 

Stává se, že každý den se dítě účastní jiné aktivity a většina dětí chodí rovněž do 

jazykového kroužku, a to často právě do kroužku anglického jazyka. Rodiče volí tuto 

alternativu zejména proto, že „chození do kroužků“ je společenský trend. Člověk se bojí 

odloučenosti, protože vyčlenění z kolektivu vyvolává úzkost a pocit viny, a tak je v dnešní 

západní společnosti splynutí s kolektivem převládající formou překonávání odloučenosti. 

Nemáme ani jinou možnost. Dítě si samo venku hrát nebude, chce být tam, kde je jeho 

kamarád ze školky, a ten je právě na hodině angličtiny. Z těchto skutečností lze vyvodit 

závěr, že jazykový kroužek je spíše forma zábavy, je to jeden ze zájmových kroužků dítěte, 

kde si dítě pohraje s kamarády, zabaví se a něco se rovněž naučí. Neočekávejme, že dítě 

bude plynně hovořit a rozumět, důležité je, aby ho učení cizího jazyka bavilo a dítě k němu 

získalo kladný vztah a bylo motivováno k jeho dalšímu osvojování a také si nezafixovalo 

žádné špatné návyky, které by v pozdějších věku nebylo schopné odstranit. Této 

problematice lze  předcházet správným výběrem výuky a vyučujících a soustavnou 

stimulací v rodinném prostředí.  
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Závěr 

Odpověď na tuto problematiku není jednoznačná. Výuka cizímu jazyku v raném 

věku může být chápana jako příprava na jeho budoucí osvojování, není však nutností. Mezi 

odborníky i rodiči převládá názor, že by výuka cizím jazykům v raném věku měla 

odpovídat schopnostem a stádiu vývoje dítěte. Dítě by mělo být patřičně motivováno, 

rodiče by se měli do výuky aktivně zapojovat a neměli by své děti zbytečně přetěžovat. K 

výuce cizím jazykům by se mělo přistoupit až poté, co dítě zvládne svůj mateřský jazyk, a 

zároveň je třeba klást velký důraz na její kvalitu, aby si dítě zbytečně neosvojovalo chyby, 

které by se později složitě odstraňovaly.  Měla by probíhat pro dítě přirozenou  a hravou 

formou. 

            Nepodařilo se nijak prokázat, že by byly děti, které se vyučují cizím jazykům již od 

mateřské školy, nějak zvýhodněny oproti dětem, které s jazyky začínají až ve třetí třídě 

základní školy.  Zájmové kroužky angličtiny plní spíše funkci společenskou a pro další 

schopnost učit se jazyky nemají zásadní význam. Princip výuky cizího jazyka 

v mateřských školách a na prvním stupni základních škol navíc neodpovídá principu 

vícejazyčnosti navrhnutému Radou Evropy. Na školách se převážně učí pouze jazyk 

anglický a děti tedy v těchto hodinách nejsou vedeny k porozumění odlišným kulturám a 

jazykům. Jako alternativu k výuce pouze jednoho jazyka  v raném věku bychom mohli 

navrhnout výuku jazykové propedeutiky, kde se děti učí vnímat různá jazyková prostředí, 

seznámí se s fungováním různých kultur a samy budou moci určit, který jazyk se jim líbí a 

je jim nejbližší.  

Anglický jazyk je samozřejmě v dnešní době nutností, domníváme se však, že je 

potřeba v dětech zejména v raném věku pěstovat schopnost vnímat různé kultury a zvyky a 

zároveň zvukovou stránku rozmanitých jazyků a rozvíjet jejich touhu po objevování 

nových a nepoznaných skutečností. 
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Jinou kapitolou je přirozený bilingvismus, který přináší velké výhody a děti 

nijakým způsobem nepřetěžuje. Můžeme jej tedy v rámci výuky cizích jazyků považovat 

za zásadní přínos, nicméně je třeba říci, že v naší republice je to zatím jev spíše ojedinělý a 

v žádném případě jej nelze nahradit umělým prostředím.  

Dospělý člověk, dospělý národ, dospělé národní společenství se vyznačuje 

porozuměním vlastnímu místu v multikulturním světě či ve vztahu k domácí pluralitní 

společnosti. Světu rozumíme skrze hledání, tázání. A právě tento fakt je úkolem výchovy a 

vzdělání, probudit člověka k tázání. 
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Résumé 

Le thème de ce mémoire consiste en l’apprentissage des langues étrangères dès la 

petite enfance. C’est un sujet traité non seulement par les professionnels pédagogiques, les 

spécialistes, les enseignants mais aussi les parents. La problématique de l’apprentissage 

des langues au plus jeune âge ressort d’une nécessité d’améliorer la communication des 

peuples au sein de l’Union Européenne en expansion . 

Avec l’ouverture des frontières, on a acquis la possibilité de voyager , de connaître 

d’autres pays, d’autres mœurs, d’autres cultures, d’autres peuples. Notre pays s’est 

également ouvert vers le monde d’où un besoin de communication. La possibilité 

d’apprendre de nouvelles langues étrangères élargit notre conscience de la perception du 

monde lequel s’agrandit toujours. Nous appartenons à l’Europe au sein de l’Union 

Européenne et cela nous impose d’être polyglotte. Connaître les différences régionales 

ainsi que la maîtrise d’au moins deux langues étrangères est considéré comme un standard 

dans la société d’aujourd’hui. De tout cela, découle le besoin d’apprentissage intensif 

s’appuyant si possible sur des contacts à l’étranger. L’apprentissage des langues commence 

de plus en plus tôt. On observe souvent les parents s’adresser aux très jeunes enfants en 

décrivant tantôt des objets et tantôt des personnes dans l’environnement proche en Anglais 

et ce pour mieux les initier à la sonorité d’une langue étrangère …cet enseignement devenu 

à la mode implique beaucoup les parents.  

Il existe de nombreux débats,  articles , sur le sujet que nous avons retenu pour son 

actualité observée tant auprès des parents , des professeurs , et des linguistes lesquels en 

parlent dans leurs ouvrages professionnels. Cette problématique de l’apprentissage précoce 

devant s’observer sous un angle élargi. 

Ce travail a pour but de déterminer si cet apprentissage précoce s’entend comme 

une préparation à l’assimilation et si cette démarche en maternelle et primaire forme une 

voie vis-à-vis des langues et cultures.  
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Pour l’exposé de ce thème , nous avons utilisé des articles de presse spécialisée sur 

l’apprentissage précoce ainsi que les conclusions d’une étude sous forme de questionnaires 

à l’usage des parents et pédagogues auprès des écoles maternelles et primaires de 

l’enseignement public mais aussi de l’école maternelle privée de MONTESSORI. Le but 

de ces questionnaires consistant à cerner le niveau de perception des parents par rapport à 

l’apprentissage des langues et les conséquences pour l’enfant .  

Le travail se partage en huit chapitres . 

La première partie traite d’une explication globale sur l’âge précoce ainsi que des 

plus grands psychologues spécialisés, de leurs thèses et conclusions afin d’apporter une 

juste définition. 

La seconde partie explique le mot « parole » au niveau philosophique, 

psychologique et sociologique. Que signifie la « parole » pour nous les hommes? Y-a-t-il 

un développement possible de la parole sans environnement favorable? 

La troisième partie évoque la langue étrangère dans sa perception en s’appliquant 

sur la définition du terme. A la fin de ce chapitre, nous évoquons dans un sous chapitre 

l’importance de l’amour dans l’apprentissage pour notre épanouissement personnel. En 

déduction, aimer une langue étrangère est une compétence nécessaire à un enseignant 

désireux d’être un guide à la compréhension des langues et cultures. 

La quatrième partie traite des étapes de la parole chez les jeunes enfants. 

Descriptions des communications prénatales, expression d’enfants sans l’usage de la 

parole, étapes d’évolution de la parole, rôle des parents, limites évolutives et leurs 

conséquences dans le respect de la capacité des enfants. En synthèse, la parole accompagne 

l’enfant dès sa conception en soulignant l’importance de celle-ci dans la vie des personnes. 

L’évolution de l’apprentissage est- marquante pendant les cinq premières années de 

l’enfant. Dans sa première année d’existence, le nouveau-né « porté »devient un individu 

marcheur utilisant ses premières expressions orales. Notre but, démontrer le rôle et 

l’importance des parents et grands parents dans l’évolution de la parole chez l’enfant par la 

connaissance de la langue maternelle. L’atteinte de cet objectif naturel aura vu ainsi 



 

 

90 

 

l’épanouissement d’un enfant sain, consciencieux, le rendant autonome dès l’école et donc 

en capacité d’apprendre une langue étrangère. 

Dans la cinquième partie nous traitons des notions de bilinguisme et de 

multilinguisme. La réflexion porte sur l’apport et l’influence du développement cognitif de 

l’être. Nous évoquons les familles bilingues et les risques associés à leurs enfants. Mise en 

évidence des différences entre le bilinguisme naturel et artificiel ayant un effet négatif sur 

l’enfant., les parents des enfants bilingues ont besoin de procédures bien définies dans 

l’utilisation des langues et de s’y tenir. Ce procédé devant être plein d’égards par rapport à 

l’évolution de l’enfant. Pour un meilleur apprentissage linguistique l’environnement doit 

être naturel et sans stress. L’enfant dans les cinq premières années a les plus grandes 

capacités d’assimilation dans la structuration et la tonalité de la langue …étape initiale non 

renouvelée. De ce point de vue, le bilinguisme naturel s’avère le meilleur par son 

efficacité. 

La sixième partie traite de l´eveil aux langues. Nous en expliquons la terminologie, 

l’origine, le sens et le but de cette démarche en réfléchissant sur le moment favorable au 

démarrage. Ainsi, nous pensons que l´evil aux langues est une bonne variante à 

l’apprentissage précoce d’une langue étrangère. Cette méthode ne disqualifie aucune 

langue sans en privilégier une seule! Chaque langue ayant sa propre structure et ses règles 

grâce auxquelles s’apprécient les différences et similitudes avec notre langue maternelle. 

Nous percevons ainsi la propédeutique linguistique comme un choix possible proposant 

aux écoles maternelles et primaires une éducation pour la vie en société pluri-linguistique 

et pluri-culturelle. En effet, cultiver la diversité linguistique et culturelle est considéré 

comme le plus important de l’éducation vers le civisme Européen. Le but de ce projet 

linguistique étant d’empêcher la globalisation de la communication linguistique se 

traduisant en une langue unique ou universelle tel l’Anglais « lingua franca ». 

Dans la septième partie nous traitons de l’apprentissage d’une langue étrangère en 

République Tchèque par rapport à l’âge de l’enfant et au rôle de la langue maternelle. 

Ensuite, nous évoquons les priorités et limites d’apprentissage d’une langue étrangère dans 

l’âge précoce. Apprendre une langue étrangère reste le souhait des parents et moins des 
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enfants. Souvent les parents n’imaginent pas que leurs désirs puissent nuire à leurs enfants, 

tous les enfants n’ayant pas les mêmes prédispositions à l’apprentissage des langues 

étrangères. L’enfant ne devrait pas avoir de problèmes de prononciation dans la langue 

maternelle à défaut ses difficultés se reporteraient sur la prononciation des mots étrangers 

incompris et ce par déformation de la dite langue. S’en suivra une perte possible de 

motivation de l’enfant et conduisant à un blocage de la parole. Par expérience, nous 

observons que ce fait pourrait survenir également dans la langue maternelle. Par ailleurs, 

l’enfant par nature est un être joueur, créatif, curieux, perceptif et enthousiaste à toute 

nouveauté intéressante et vivante. Si la langue étrangère est perçue ou adoptée 

naturellement et en douceur avec l’implication des parents alors son apprentissage n’est 

plus nuisible à l’enfant. La symbiose de l’enfant et de ses parents restant primordiale. 

L’enfant construisant avec ses parents par mimétisme est le plus heureux. L’apprentissage 

par exemple de la natation à un enfant sera un exercice difficile si nous-mêmes ne savons 

pas nager ou sommes effrayés par le milieu aquatique. Même difficulté si les parents ne 

sont pas bilingues, ne voyagent pas, n’ont pas d’amis polyglottes, n’ont pas accès à des 

films en version originale ou s’ils n’utilisent pas d’autres moyens Multimédias en version 

étrangère. Ainsi l’enfant n’ayant pas de relation avec une langue étrangère, il sera difficile 

de lui expliquer l’importance de celle-ci et de l’aider dans la recherche des motivations 

nécessaires à son apprentissage . 

L’Anglais reste la langue la plus enseignée dans les écoles maternelles par manque 

d’autres propositions. A Prague, nous recensons trois écoles maternelles Françaises dont 

l’une sera d’ailleurs remplacée en septembre prochain par l’enseignement de l’anglais suite 

à une baisse de fréquentation et d’intérêt. Par contre on observe la présence de nombreuses 

écoles maternelles anglaises et de nombreux projets en création pour la promotion de cette 

langue. Les progrès rapides en communication des enfants en anglais peuvent les 

démotiver pour l’accès à d’autres langues et ce d’autant que l’anglais est considéré comme 

une langue accessible et facile. Face à cette réalité, notre concept de multilinguisme se perd 

sans doute avant d’avoir pu exister en école maternelle. Le système actuel débouche sur 

une unification linguistique en opposition aux projets initiaux du Conseil Européen en 

2002 . 
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Dans la huitième partie nous étudions la signification et le sens de l’apprentissage 

de la langue étrangère chez les petits. Nous traitons les informations issues de la synthèse 

des questionnaires proposés auparavant aux enseignants et parents des écoles maternelles 

et primaires ainsi qu’à l’école maternelle privée Montessori . 

Il appert de l’examen des questionnaires que l’apprentissage précoce d’une langue 

étrangère ressort majoritairement sans être toutefois indispensable aux travaux 

préparatoires d’assimilation d’une langue à l’école primaire. Donc les enfants n’ayant pas 

bénéficié de cette initiation linguistique ne semblent pas pénalisés …sentiment confirmé 

d’ailleurs par les pédagogues …l’apprentissage en primaire commence avec 

l’enseignement de bases permettant assez rapidement de rattraper l’avance des jeunes 

initiés dès la maternelle. Par ailleurs, la prononciation acquise en maternelle loin d’être 

parfaite s’avère parfois difficile à corriger ensuite. Il en résulte qu´il manque la continuité 

de l´apprentissage d´une langue étrangère entre l´école maternelle et l´école primaire. Il 

s´ensuite la question quel est l´âge optimal pour commencer à apprendre la langue 

étrangère? Les enseignants et les parents ont répondu identiquement sur cette question, la 

réponse semble avant d´avoir dix ans. 

Ce sondage nous apprend également l’existence d’une convergence d’opinion 

entre les enseignants et les parents sur le fait que l’apprentissage précoce passe par une 

forme de jeu ayant une influence positive sur l’enfant pour sa progression vers une autre 

langue. La prédominance de l’anglais en maternelle est confirmée également en primaire 

d’où l’hypothèse d’une direction vers l’unification linguistique et pas vers la conception du 

plurilinguisme envisagé par Conseil de l´Union européenne. Le plurilinguisme est assuré 

par la propédeutique linguistique, non enseigné aujourd’hui en école, selon l’examen des 

remontées relevées sur les questionnaires précités, sans oublier la méconnaissance même 

du terme par les sondés. Toutefois, selon un dénominateur commun aux sondés, 

l’apprentissage d’une langue étrangère contribue à l’ouverture d’esprit vers d’autres 

cultures …difficile d’évoquer la diversité linguistique par la connaissance d’une unique 

langue étrangère. L´apprentissage précoce est très à la mode et les parents sont prêts à 

apprendre précocément une langue étrangère par tous moyens. 



 

 

93 

 

A la question, est-il avantageux ou non de recevoir un apprentissage précoce, la 

question reste en suspens …d’aucuns proclament que l’apprentisage doit être précoce, le 

plus tôt et au mieux …d’autres privilégient avant tout la maîtrise préalable de la langue 

maternelle comme axiome pour éviter une surcharge de travail . 

D’autre part, beaucoup d’enfants fréquentent plusieurs associations périscolaires 

en y trouvant des activités sportives, manuelles, intellectuelles (langues)à la demande 

expresse parentale par conformité au nouveau modèle social ( trent social ). L’homme 

appréhende la séparation ou l’isolement car l’exclusion d’un collectif provoque un 

sentiment de culpabilité, de faute et d’ angoisse donc la tendance sociale est la seule forme 

qui aide l´homme a dépasser son séparation, tel est le point de vu de la societé 

d´aujourd´hui. On n´a pas de choix. L´enfant ne voudra pas être seule dehors, il voudra être 

avec ses copains mais où sont-il? En ce moment, ils sont au cours d´anglais. En raison de 

cette réalité on perçoit le cours d´anglais comme une sorte de divertissment pour les 

enfants plutôt que l´apprentissage d´une langue étrangère. 

En conclusion nous pouvons dire que la problématique mentionnée ci-dessus n’est 

pas univoque. L’apprentissage d’une langue étrangère à l’âge précoce peut être compris 

comme une préparation, non obligatoire, à l’assimilation future. Les parents comme les 

spécialistes disent que l’apprentissage linguistique précoce devrait répondre aux aptitudes 

et à l’évolution de l’enfant. L’enfant devant trouver sa motivation avec une participation 

active des parents sans surcharge de travail. L’apprentissage ne devrait commencer 

qu’après la maîtrise de la langue maternelle en veillant à la qualité de l’enseignement, tout 

en restant attentif aux éventuelles fautes de l’enfant devant être corrigées au plus tôt . La 

méthodologie devrait s’apparenter à un jeu naturel.  

Nous ne pouvons démontrer si l’enfant en apprentissage précoce à l’école 

maternelle serait avantagé par rapport à celui ne débutant la langue étrangère qu’au CE 1 ( 

troisième classe ). Les cercles linguistiques ayant plutôt une fonction sociale qu’éducative. 

Le principe d’apprentissage des langues à la maternelle comme en primaire ne répond pas 

au principe de multilinguisme  proposé  par le Conseil Européenne. Dans les écoles, 

l’anglais est principalement enseigné sans conduire les enfants vers la compréhension des 
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différences culturelles et linguistiques. En alternative, nous proposons l´Éveil aux langues 

où l’enfant apprend à saisir les différents milieux linguistiques. Dans ce cadre, l’enfant 

découvre le fonctionnement de cultures différentes afin qu’avec son libre arbitre, il se 

détermine lui-même sur le choix de la langue lui étant la plus proche .  

L’anglais tout en restant une nécessité incontournable aujourd’hui, nous pensons 

que dès l’âge précoce, il est souhaitable de cultiver une capacité de perception d’autres 

cultures en stimulant la diversité sonore de diverses langues en développant l’envie et la 

curiosité de découverte d’une nouvelle réalité jusqu’à présent méconnue .  
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