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ERRATA K DIPLOMOVEJ PRÁCI „POROVNÁVACIA ŠTÚDIA 

PRIRODZENE BILINGVÁLNYCH DETÍ A DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH 

DVOJJAZYČNÚ VÝCHOVNÚ INŠTITÚCIU“ 

 

Str. 8, 1.odstavec 

Doplnenie chýbajúcich slov: 

Na takom území, ako je mnohonárodnostná Európa sa prejavuje zvlášť často, a to nielen 

v pohraničných oblastiach, ale aj v súvislosti s prístupnejšou mobilizáciou celého sveta, 

kedy  uzatváranie internacionálnych partnerských zväzkov nie je ničím raritným. Títo 

rodičia čelia otázke, v akom jazyku či kultúre budú svoje dieťa vlastne vychovávať. 

 

Str.8, posledný odstavec 

Oprava gramatiky a syntaxe vo vete: 

Na záver teoretickej časti v krátkosti čitateľovi priblížim dvojjazyčné predškolské 

zariadenia, spôsob výučby a princípy v nich uplatňované.  

 

Str.9 

Oprava gramatiky a syntaxe vo vete: 

Empirická časť je pojatá ako mapujúca sonda do života bilingválnych detí predškolského 

veku. 

 

Str.11 

Oprava preklepu v mene autora úvodného citátu: 

Gordie Howe 

 

Str.62 

Oprava poslednej vety v poslednom odstavci: 

V snahe  zmapovať skúmanú problematiku a zodpovedať výskumné otázky bol tento 

dotazník zaslaný rodičom bilingválnych detí. 

 

 



2 
 

Str.62 

Doplnenie chýbajúcich údajov v predposlednom odstavci: 

Dotazník tvorilo 49 otázok, z toho bolo povinných 42. Nepovinných položiek bolo 7, 

pričom väčšina nadväzovala na určitú odpoveď predchádzajúcej otázky, preto sa 

niektorých respondentov netýkali (otázka č. 12, 41-44 ). 

 

Str.76 

Úprava popisu grafu č.11: 

 

 

Str.77 

Doplnenie názvu grafu:  

Graf č.13: Komunikácia medzi rodičmi 

 

Str.78 

Doplnenie názvu grafu:  

Graf č.14: Komunikácia medzi rodičmi z pohľadu dominancie jazykov 

 

Str.78 

Doplnenie posledného odstavca: 

Podobný princíp sa uplatňuje i v prípade voľby jazyka v emocionálne (v negatívnom 

alebo pozitívnom smere) silne podfarbených situáciách. Hoci väčšina bilingválnych detí 

používa dominantný jazyk (zdá sa, že o niečo viac v prípade vyjadrenia negatívnych 

emócií), vo viacerých prípadoch používa obidva jazyky. Tento jav sprehľadňujú 

nasledujúce grafy. 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Absolútna 
podpora 

Skôr podpora Ani podpora, 
ani kritika 

Skôr kritika Kritika až 
odhováranie 

49% 

12% 

30% 

3% 
6% 

Reakcia širšieho okolia u prirodzene bilingválnych detí 
navštevujúcich jazykovú MŠ  



3 
 

Str.79 

Doplnenie názvu grafu:  

Graf č.15: Vyjadrenie emócií a egocentrická reč u pôvodne monolingválnych deti 

navštevujúcich jazykovú MŠ 
Graf č.16: Vyjadrenie emócií a egocentrická reč u prirodzene bilingválnych detí 

navštevujúcich jazykovú MŠ 

 
Str.80 

Doplnenie názvu grafu:  

Graf č.17: Vyjadrenie emócií a egocentrická reč u prirodzene bilingválnych detí bez 

jazykovej MŠ 

 

Str.82 

Doplnenie názvu grafu:  

Graf č.18: Miešanie jazykov v konverzácii 

 
Str.82 

Doplnenie posledného odstavca:  

Väčšina rodičov  prirodzene bilingválnych detí uvádza občasné (v 9 prípadoch) alebo 

časté (7 prípadov) miešanie jazykov. U niektorých detí sa však už prejavuje code-

switching, kedy prepínajú medzi jazykmi len s bilingvistami (7 detí). V 4 prípadoch 

dieťa vkladá slová zo slabšieho jazyka do silnejšieho. Je skôr výnimočné, ak dieťa jazyky 

nemieša vôbec, čo je v súlade s teoretickými poznatkami. Pôvodne monolingválne deti si 

v škôlke často pomáhajú svojím silnejším, resp. materinským jazykom. 

 

Str.88 

Doplnenie zoznamu tabuliek a grafov: 
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