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Abstrakt 

Predmetom tejto práce je bilingvizmus u detí pochádzajúcich z dvojjazyčných 

rodín a detí navštevujúcich bilingválne alebo cudzojazyčné predškolské zariadenie. 

Teoretická časť kladie dôraz hlavne na špecifiká detského bilingvizmu či 

bilingvizmu všeobecne, charakteristiku bilingválnych rodín a predškolskej jazykovej 

inštitúcie. Ďalej popisuje všeobecný rečový vývin u detí a porovnáva ho s vývinom 

reči u simultánne bilingválnych detí, tj. vychovávaných dvojjazyčne v rámci rodiny už 

od narodenia. 

Praktická časť má mapujúci charakter a jej predmetom je bilingvizmus detí 

v predškolskom veku. Metódou výskumu je online dotazník predložený rodičom. 

Výskumná vzorka zahŕňa 45 detí. Dáta sú porovnávané medzi deťmi vychovávanými 

dvojjazyčne v rodine a deťmi navštevujúcimi bilingválne škôlky. Zároveň naznačujú 

všeobecné tendencie bilingválnej výchovy. Zaujímavým zistením je, že sa rodičia detí, 

ktoré chcú vychovávať bilingválne, na tento druh výchovy nijako nepripravujú a že aj 

slabší jazyk dieťaťa, ktorý sa učí v predškolskom zariadení, sa prejavuje  v 

jeho egocentrickej reči. 

 

Kľúčové slová: detský bilingvizmus, bilingválna rodina, dvojjazyčné predškolské 

zariadenie, bilingválny rečový vývin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The topic of this work is bilingualism in children coming from bilingual 

families, and children visiting bilingual or foreign language preschools. 

The theoretical part puts emphasis mainly on the specifics of children's 

bilingualism and bilingualism in general as well as characteristics of bilingual families 

and language focused preschool institutions. Furthermore, describes the general 

language development in children and compares it with the language development at 

simultaneous bilingual children, ie raised bilingual in the family since birth. 

The practical part has a mapping study of bilingualism in children with 

preschool ages. The research method is an online questionnaire presented to parents. 

The research sample includes 45 children. The data are compared between child-

brought up in a bilingual family and children attending bilingual preschools. At the 

same time indicates a general tendency for bilingual education. An interesting finding 

is that the parents of children who want to raise their children in this kind of bilingual 

education do not prepare in any way and that the weaker language of the child, which 

is learning in pre-school, is reflected in his egocentric speech. 

Keywords: child bilingualism, bilingual family, bilingual kindergarten, bilingual 

language development 
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ÚVOD 

 

Bilingvizmus, alebo dvojjazyčnosť, je celosvetovým sociálno-psychologicko-

lingvistickým fenoménom. Na takom území, ako je mnohonárodnostná Európa sa 

prejavuje zvlášť často, a to nielen v pohraničných oblastiach, ale v súvislosti 

s prístupnejšou mobilizáciou celého sveta, kedy  uzatváranie partnerských zväzkov 

nie je ničím raritným. Títo rodičia tak čelia otázke, v akom jazyku či kultúre svoje 

dieťa vlastne vychovať. Okrem toho  s globalizáciou sveta súvisí i pragmatická 

 nutnosť ovládania cudzích jazykov, a priamo úmerne s týmto faktom narastajú 

i možnosti lingvistického vzdelávania dieťaťa už vo veľmi útlom veku.  

Napriek tomu, že bilingvizmus býva i laickej verejnosti pomerne známy, je 

zároveň opradený mnohými tajomstvami, otázkami a domnienkami, ktoré sa na 

nasledujúcich stránkach pokúsim odkryť či spresniť. 

V teoretickej časti sa budem v 1. kapitole budem venovať vymedzeniu základných 

pojmov spojených s problematikou bilingvizmu a čitateľa oboznámim s prístupmi 

k bilingvizmu v minulosti a v dnešnej modernej vede. Upozorním tiež na niekoľko 

najrozšírenejších mylných predstáv o dvojjazyčnosti a v priebehu celej diplomovej 

práce ich budem uvádzať na pravú mieru. Jedným z najrozšírenejších omylov pri 

uvažovaní o bilingvizme je jeho posudzovanie cez monolingvizmus. Kvôli tomu 

vznikajú o bilingvizme i spomínané mýty a rôzne mylné domnienky.  Hoci sú 

bilingvisti v istých ohľadoch monolingvistom podobní, je vhodnejšie bilingvizmus 

posudzovať ako inú kvalitu so svojimi vlastnými špecifikami. O nich je 2. kapitola. 

Ďalej  sa venujem vývinu reči u detí, pričom poukazuje na aspekty simultánneho 

osvojovania jazykov v rôznych štádiách jeho štádiách. Následne prejdem k  typológii 

bilingválnych rodín, aké stratégie výchovy používajú a ktoré faktory pravdepodobne 

podmieňujú ich úspech či neúspech. Zmienim tiež prípad intencionálneho 

bilingvizmu, kedy rodič komunikuje s dieťaťom jazykom, ktorý nie je jeho 

materinským. V rámci tejto predposlednej kapitoly sa venujem otázke, ktorú si 

zrejme kladie viacero rodičov bilingválnych detí – „Kde bude moje dieťa cítiť, že sú 

jeho skutočné korene?“ – tj. identite bilingvistu. Na áver teoretickej časti  v krátkosti 

čitateľovi priblížila dvojjazyčné predškolské zariadenia, spôsob výučby a princípy v nich 

uplatňované.  
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Empirická časť si dala za cieľ mapujúcu sondu do života bilingválnych detí 

predškolského veku. Jej cieľom je zistiť, ako funguje realita v porovnaní 

s teoretickými poznatkami, v akých oblastiach sa vyskytujú rozdiely či spoločné prvky 

u detí, ktorých bilingválna výchova prebieha len v rámci primárnej rodiny a detí, 

ktorým k osvojeniu druhého (resp. slabšieho) jazyka dopomáha bilingválna alebo 

cudzojazyčná materská škola. Štúdia sa tiež pokúsi zmapovať súčasné trendy 

bilingválnej výchovy. V tejto časti formulujem výskumné otázky v súvislosti 

s bilingvizmom a uvádzam použitú metódu výskumu, ktorý bol realizovaný za pomoci 

rodičov detí. Ďalej popisujem priebeh výskumu, výskumnú vzorku bilingválnych detí 

a spracovanie výledkov a ich interpretáciu. V dikusii rozoberám limity výskumu 

a návrhy na jeho rozšírenie či aplikáciu. 
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1. Fenomén bilingvizmu 

 

“All hockey players are bilingual. They know English and profanity.” 

Gordie Hawe 

 

1.1 Bilingvizmus vo svete 

Hoci by sa mohlo zdať, že bilingvizmus sa týka len malého počtu jedincov, pravda 

je taká, že až dve tretiny svetovej populácie vyrastá v dvojjazyčnom prostredí. 

V približne 200 suverénnych štátoch sveta sa totiž v súčasnosti hovorí okolo 5000 

jazykmi. Už len z tohto samotného faktu vyplýva, že sa vôbec nejdená o ojedinelý 

fenomén (Bhatia & Ritchie, 2006; Grosjean, 2010a). 

Existujú oficiálne monolingválne (napr. Česká republika, Nemecko, Francúzsko), 

bilingválne (Belgicko, Fínsko, Kanada) a multilingválne krajiny (Švajčiarsko). 

V Európe je bilingvizmus nespornou výhodou, avšak vo všeobecnosti sú kladené 

veľmi vysoké teoretické požiadavky na to, koho uznať skutočne bilingválnym. Pri 

podmienkach ako dokonalá znalosť oboch jazykov, perfektný prízvuk a časť života 

vyrastať v každej z krajín sa za bilingválneho považuje málokto, dokonca ani 

obyvatelia Švajčiarska (Grosjean, 2010b). 

Spojené štáty americké majú zas vzhľadom na veľký počet prisťahovalcov 

teoreticky výborné podmienky pre bilingvizmus. Napriek tomu však často dochádza 

k medzigeneračnej strate jazyka v prospech anglického monolingvizmu (Grosjean, 

2010b). Uplatňuje sa tu tzv. „pravidlo troch generácií“. Imigranti prvej generácie 

narodení v inej krajine komunikujú svojím pôvodným jazykom a do istej miery si 

osvoja angličtinu. Ich deti, tj. druhá generácia sú väčšinou bilingválni. Tretia generácia 

je obyčajne anglicky monolingválna, z jazyka svojich predkov pozná len určité slová či 

frázy. V Českej republike sa tento jav vyskytuje napríklad v prisťahovaleckých 

vietnamských rodinách (Průcha, 2011, pp. 166-167). 
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1.2 Problematická definícia pojmu 

Hneď na začiatok je potrebné stanoviť si, čo vlastne znamená byť bilingválny. 

Veľmi zjednodušene by sa dalo povedať, že monolingvizmus označuje prípad 

ovládania jedného, tj. materinského, jazyka a bilingvizmus dvoch jazykov jedincom. 

Existuje veľké množstvo definícií dvojjazyčnosti, ktoré sa však navzájom veľmi 

odlišujú alebo si dokonca až protirečia. Jedným z príkladov je domnienka, že 

bilingvista je ten, ktorý dokonale ovláda dva jazyky (Harding-Esch & Riley, 2008, p. 

39). Protipólom je zase tvrdenie, že každý človek je v podstate bilingválny, pretože 

pozná aspoň pár slov, ktoré nepatria do jeho materinského jazyka, ale do cudzej reči 

(Edwards, 2006, p. 7).  Ako to teda je? 

Skutnabb-Kangas (1981, pp. 79-89) rozdeľuje rôzne definície bilingvizmu podľa 

štyroch kritérií alebo aspektov, z ktorých väčšina autorov pri operacionalizácii tohto 

pojmu vychádza: 

a) Kritérium pôvodu 

Bilingválny jedinec je ten, kto sa učí oba jazyky od začiatku v rodine od 

rodených hovoriacich (Swain, 1972). Definícia podľa tohto kritéria sa však 

dotýka len tzv. prirodzeného alebo primárneho typu bilingvizmu. 

b) Kritérium kompetencií 

Pri definíciách na základe kompetencií bilingvistu sa dostávajú do 

popredia schopnosti a zručnosti v daných jazykoch. Klasická definícia podľa 

Bloomfielda (2005, p. 56) označuje bilingvistu ako človeka ovládajúceho dva 

jazyky na úrovni rodených hovoriacich, tj. disponujúceho plnou kompetenciou 

v oboch rečiach. Presadzuje tiež predstavu ovládania jazyka ako akéhosi 

kontinua, na ktorom môžeme bilingvistu umiestniť. Nie je možné určiť presný 

moment, kedy sa z monolingvistu stáva bilingvista, ale skôr popísať ako veľmi 

je človek bilingválny.  

Iní autori sú menej prísni, napr. Macnamara (1967), podľa ktorého stačí na 

uznanie jedinca za bilingválneho, ak disponuje kompetenciou v inom než 

materinskom jazyku aspoň v jednej z nasledujúcich lingvistických oblastí - 

porozumenie, hovorenie, čítanie a/alebo písanie. 

Samotné posudzovanie jazykových schopností jedného človeka v dvoch 

rôznych jazykoch prináša mnoho úskalí. Pri hodnotení bilingválneho jedinca 
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na základe jeho relatívnych schopností sa totiž často vyskytuje tendencia 

porovnávať ho s nedosiahnuteľným ideálom rodeného hovoriaceho, ktorý by 

mal ovládať všetky možné spôsoby vyjadrovania sa v danom jazyku, vo 

všetkých jeho rovinách a vo všetkých témach. Podobné kritérium na určenie 

jazykových schopností u monolingvistov však neexistuje. Tak, ako človek 

hovoriaci len jedným jazykom používa iba časť svojej materinčiny, tiež 

bilingvista využíva vo svojom živote v rôznych oblastiach len časti svojich 

jazykov, a tie sa málokedy prekrývajú. Preto je takmer nemožné ich medzi 

sebou porovnávať (Harding-Esch & Riley, 2008, p. 39).  

c) Kritérium používania 

Grosjean (2010a) za podstatu bilingvizmu považuje hlavne jeho pravidelné 

používanie v bežnom živote a tvrdí, že „bilingvisti sú tí, ktorí používajú dva 

alebo viac jazykov (alebo dialektov) vo svojom každodennom živote“ 

(Grosjean, 2010a, p. 10). Jazyk a nárečie v zásade nerozlišuje - človek 

ovládajúci a na každodennej báze užívajúci dialekt, ako i spisovnú formu 

jazyka krajiny, z ktorej pochádza a kde žije, nie je menej bilingválny, než niekto 

hovoriaci dvoma oficiálnymi jazykmi. 

Prístup z hľadiska reálneho užívania jazyka je určitým spôsobom tiež 

problematický. V praktickom živote je totiž takmer nemožné, aby jedinec 

používal vyrovnane oba svoje jazyky v rovnakých situáciách či frekvencii. 

Dvojjazyčnosť sa interindividuálne odlišuje podľa toho, čo v každom jazyku 

daní jedinci robia, v akom prostredí sa nachádzajú, o čom hovoria, s akými 

ľuďmi, aký k nim majú vzťah, apod. Takisto existujú oblasti, v ktorých majú 

bilingválni jedinci skúsenosť len v jednom jazyku (Harding-Esch & Riley, 

2008). 

d) Kritérium identifikácie 

Definície bilingvizmu podľa tohto kritéria zdôrazňujú postoj daného 

jedinca k obom jazykom, komunitám a ich kultúram. Mal by sa s nimi 

identifikovať a tiež obe jazykové komunity by ho mali považovať za rodeného 

hovoriaceho (Malmberg, 1977 podľa Skutnabb-Kangas, 1981, p. 88). 

 

Skutnabb-Kangas (1981, p. 90) odporúča bilingvizmus skôr popisovať než 

definovať, prípadne vo vyčerpávajúcej definícii spojiť čo najviac aspektov, ako 
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napríklad:  „Dvojjazyčný jedinec je ten, ktorý má možnosť konať v dvoch (či 

viacerých) jazykoch, v monolingválnej i bilingválnej komunite podľa sociokultúrnych 

nárokov na základe komunikačných a individuálnych kognitívnych kompetencií 

vyžadovanými danou spoločnosťou na rovnakej úrovni ako rodený hovoriaci, a ten, 

kto je schopný kladne sa identifikovať s oboma (alebo všetkými)  jazykovými 

komunitami (a ich kultúrami) alebo ich časťou.“ 

 

1.3 Typy bilingvizmu 

Existuje viacero rozdelení či typov bilingvizmu, podľa kritéria, ktoré je brané do 

úvahy. 

Určitým základným rozdelením je bilingvizmus individuálny, ktorý je i predmetom 

tejto práce, a bilingvizmus spoločenský. Samotné slovo bilingvizmus väčšinou 

označuje práve prípad individuálneho bilingvizmu, kedy jedinec používa ešte iný 

jazyk, než je jazyk okolitej spoločnosti. Naproti tomu spoločenský bilingvizmus sa 

týka používania zároveň dvoch a viac jazykov v celých geografických oblastiach či 

sociálnych skupinách. Často sa označuje termínom diglosia (Baker, 2006). 

Spoločenský bilingvizmus však neurčuje individuálny. Naopak, v skutočnosti je viac 

bilingválnych ľudí v oficiálne tzv. jednojazyčných národoch. Bilingválne krajiny totiž 

neboli založené za účelom propagácie bilingvizmu, ale na to, aby sa zaistilo 

rovnoprávne postavenie a užívanie viacerých jazykov v tej ktorej krajine (Mackey, 

1967).  

Podľa úrovne ovládania jazyka rozlišujeme receptívny (pasívny) a produktívny 

(aktívny) bilingvizmus. V prípade receptívneho bilingvizmu ide o tzv. pasívnu 

znalosť jazyka, kedy jedinec danej reči rozumie, ale sám ňou z rôznych dôvodov 

aktívne nehovorí. Naproti tomu pri produktívnom bilingvizme jedinec obaja jazyky 

aktívne ovláda a používa. O pasívnom bilingvizme sa niekedy hovorí ako o 

semibilingvizme. Je však potrebné nezamieňať si ho s pojmom semilingvizmus, ktorý 

označuje stav, kedy jedinec nehovorí poriadne ani jedným jazykom. Tento pojem 

naviac získal pejoratívny a politický podtext v súvislosti s prisťahovaleckou 

problematikou a jazykovými menšinami (Edwards, 2006, p. 10). 

Na základe spôsobu osvojenia si druhého jazyka sa rozlišuje bilingvizmus 

prirodzený (primárny) a umelý (sekundárny). Ak k osvojeniu druhého jazyka 
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došlo v prirodzene bilingválnom prostredí domova alebo dlhodobým pobytom 

v cudzojazyčnom prostredí (predovšetkým v materskej škole či jasliach - osvojovanie 

novej reči teda prebiehalo podobnou cestou ako sa to deje v rámci rodiny, tzv. 

„ponorením“), ide o prirodzený alebo primárny bilingvizmus. Ak sa jedná o formálnu 

systematickú výuku cudzieho jazyka, dochádza k bilingvizmu umelému, resp. 

sekundárnemu (Edwards, 2006, p. 11; Štefánik, 2000). Odlišuje sa ešte prípad tzv. 

intencionálneho bilingvizmu, kedy sa jeden z rodičov - monolingvistov toho istého 

materinského jazyka rozhodne v komunikácii s dieťaťom používať cudzí jazyk 

(Štefánik, 2000). 

Vzhľadom na vek osvojenia druhého jazyka sa zvykne bilingvizmus rozdeľovať na 

simultánny a sukcesívny. Simultánne osvojenie dvoch jazykov napovedá, že dieťa si 

osvojuje obe reči súčasne, ktoré sa podľa zavedeného úzu označujú ako L1 a L2. Dieťa 

je obom rečiam vystavované prakticky od počiatku svojej existencie, tj. dokonca už 

od prenatálneho obdobia, ako bude pojednané v ďalšej kapitole. Tieto deti nemajú 

materinský a druhý jazyk, ale práve bilingvizmus je ich materinčinou. Naproti tomu 

pri sukcesívnom (alebo postupnom, následnom) bilingvizme dochádza k osvojeniu si 

druhého jazyka až po úplnom zvládnutí prvého – materinského (Baker, 2006, p. 97; 

Meisel, 2006). Z časového hľadiska niektorí autori označujú ako vekovú hranicu 

medzi simultánnym a sukcesívnym bilingvizmom tretí až štvrtý rok života dieťaťa 

(Edwards, 2006, pp. 11-12). Niektorí autori rozlišujú tiež bilingvizmus detský, 

adolescentný (ktorý datujú od puberty) a dospelý (približne od  dvadsiateho roku 

života) (Harding-Esch & Riley, 2008). Za bilingválneho sa teda považuje i ten, kto si 

druhý jazyk osvojí i neskôr, keď už nie je dieťaťom. 

Pri detskom bilingvizme sa spravidla dosiahne dokonalý prízvuk rodeného 

hovoriaceho, pri neskoršom osvojení druhého jazyka je skoro vždy zreteľný cudzí 

prízvuk. K sukcesívnemu typu bilingvizmu často dochádza pri presťahovaní sa rodiny 

do inej krajiny. Deti sa učia druhý jazyk veľmi rýchlo, ak sú mu vystavené a potrebujú 

ho používať. Ak však toto vystavenie či potreba zmiznú, rovnako rýchlo ho dokážu 

i zabudnúť. Deti mladšie ako 8 rokov nepotrebujú formálne vyučovanie a jazykové 

kurzy. Stačí im hlavne bohaté jazykové prostredie a sociálny kontakt s rovesníkmi 

hovoriacimi druhým jazykom (Harding-Esch & Riley, 2008). 

Týmto rozdelením bilingvizmu sa dostávame i k otázke ideálneho veku 

osvojenia si druhého jazyka. Odpoveď na ňu ale prináša zmiešané závery. 
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Všeobecne sa má za to, že schopnosť naučiť sa cudzí jazyk s vekom postupne slabne. 

Niektorí autori (Harding-Esch & Riley, 2008, p. 90) ale vyjadrujú názor, že deti na 

rozdiel od dospelých dávajú do toho, aby sa druhý jazyk naučili prakticky všetok svoj 

čas a energiu. Majú tiež oveľa viac príležitostí k učeniu, z hľadiska kvality i kvantity, 

a maximálnu podporu okolia. 

Podľa „hypotézy kritického obdobia“ sú ľudia z biologického hľadiska 

naprogramovaní k osvojeniu si jazyka „prirodzenou cestou“ (t.j. nie formálnym 

vyučovaním, ale spôsobom podobným osvojovaniu si materinskému jazyku v rodine) 

len do určitého veku, spravidla do puberty. Mozog potom stráca svoju plasticitu 

a schopnosť učeniu sa novej reči týmto spôsobom klesá (Lennenberg, 1967). Malo sa 

za to, že časové vymedzenie tohto obdobia súvisí konkrétne s procesom lateralizácie 

mozgových hemisfér. Tento predpoklad však nebol potvrdený (Meisel, 2006, p. 104). 

Jedným z najsilnejších argumentov pre hypotézu je prízvuk. Ako už bolo 

spomenuté, deti si spravidla osvoja s ďalším jazykom (v prípade, že jeho osvojenie 

prebehlo do desiateho roku života) i prízvuk rodených hovoriacich, zatiaľ čo dospelí 

nie (Sebatián-Gallés & Bosch, 2005; Scovel, 1988). Iní autori (Singleton, 2004) ale 

namietajú, že dôležitejším faktorom pre úspešné ovládanie cudzieho jazyka než vek je 

motivácia a príležitosť učiť sa ho a používať ho. 

Ako vo viacerých psychologických témach, i v bilingvizme a učení sa jazykom 

všeobecne, existuje nedoriešený spor vrodených faktory verzus vplyv prostredia, 

resp. tiež motivačných faktorov. Z bežnej životnej skúsenosti by som bola viac 

ochotná prikloniť sa k určitým biologickým obmedzeniam, čo sa týka ľahkosti 

osvojovania si cudzej reči s postupujúcim vekom. Od toho by bolo dobré i odvíjať 

stratégiu učenia sa druhému jazyku. Záleží však samozrejme i na celom rade ďalších 

sprievodných faktorov, ktoré tomuto procesu napomáhajú alebo ho naopak sťažujú.  

 

Na základe spomenutých delení sa u predškolských, resp. školských detí v rámci 

kritického veku pre osvojenie cudzieho jazyka (tj. približne do nástupu puberty) 

môžu vyskytnúť nasledujúce typy bilingvizmu: 

 prirodzený simultánny (v prípade bilingválnej výchovy v rodine so 

začiatkom osvojovania si oboch jazykov už od narodenia) 

 prirodzený sukcesívny (v prípade bilingválnej výchovy v rodine so 

začiatkom osvojovania si druhého jazyka až po zvládnutí základov prvého) 
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 intencionálny simultánny (v prípade bilingválnej výchovy v monolingválnej 

rodine, kde jeden rodič hovorí s dieťaťom cudzím jazykom už od narodenia) 

 intencionálny sukcesívny (v prípade bilingválnej výchovy v monolingválnej 

rodine, kde jeden rodič hovorí s dieťaťom cudzím jazykom až po zvládnutí 

základov prvého) 

 umelý (sekundárny) sukcesívny (v prípade prirodzene monoligválnych detí, 

ktoré sa zoznamujú s druhým jazykom až v cudzojazyčnej inštitúcii, a tiež detí 

imigrantov navštevujúcich predškolské či školské zariadenie v krajine, do 

ktorej sa rodina presťahovala) 

To, nakoľko bude ktorý jazyk dominantný a či bude bilingvizmus detí skôr 

receptívny alebo produktívny, záleží na viacerých faktoroch, o ktorých bude zmienka 

neskôr. 

 

1.4 Prístupy k dvojjazyčnosti v minulosti a súčasnosti 

Až do 60. rokov minulého storočia panoval rozšírený názor, že bilingvizmus je 

pre dieťa veľmi zaťažujúci až dokonca škodlivý pre jeho jazykový, intelektuálny a 

osobnostný vývin. Bilingválne deti sa považovali za menej inteligentné než 

monolingválne (Siguán Soler, 1976, p. 7). Nové štúdie, o ktorých sa ešte bližšie 

zmienim, naopak zdôrazňujú, že bilingvizmus vedie k rozvoju určitých kognitívnych 

schopností  Ako je možné, že došlo až k takémuto posunu? 

Za pôvodnými negatívnymi názormi stáli hlavne výsledky počiatočných 

inteligenčných testovaní, ktoré poukazovali na horší výkon bilingválnych detí 

v porovnaní s monolingválnou protistranou. Tieto testy a porovnávanie však v sebe 

niesli závažné metodologické nedostatky (Baker & Jones, 1998, pp. 62-63).  

Okrem už spomínanej problematiky definovania bilingvizmu a jednoznačného 

určenia, kto bilingválny je a kto nie je, taktiež pojem „inteligencia“ je ťažko 

operacionalizovateľný a dodnes je takmer nemožné presne definovať, čo všetko sa 

skrýva za číslom inteligenčného kvocientu. Navyše test IQ je značne kultúrne 

podmienený, na čo sa do polovice 20. storočia neprihliadalo. Koncepcia zodpovedala 

skôr západnému pojatiu inteligencie a testy boli vytvárané na mieru bielej strednej 

vrstvy obyvateľstva. Testované bilingválne deti naviac pochádzali skôr z nižších 

sociálnych vrstiev, zatiaľ čo kontrolná vzorka monolingvistov z vyšších tried. 
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Výsledky mohli byť teda ovplyvňované viac socioekonomickým rozdielom a 

triednou zaradenosťou a s tým spojeným príležitosťami a možnosťami kognitívnej 

stimulácie než samotným bilingvizmom (Baker & Jones, 1998, p. 63). 

Štatistické spracovanie výsledkov inteligenčných testov bolo takisto 

nedostatočné, išlo  totiž len o porovnanie dosiahnutých priemerov v oboch 

skupinách bez rozsiahlejšej štatistickej analýzy. Výsledky získané v USA boli naviac 

automaticky aplikované na ostatné krajiny sveta (Baker, 2006). 

Ďalším problémom bolo, že testy boli väčšine detí bilingválnych detí podané len 

v ich slabšom jazyku, t.j. angličtine, čím sa automaticky ocitli v nevýhode (Baker & 

Jones, 1998, p. 63). Ukázalo sa, že rozdielne výsledky v neprospech bilingválnych 

detí sa ukazovali práve vo verbálnych častiach testov. V performačných častiach 

bol výkon dvojjazyčných a jednojazyčných detí rovnaký (Harding-Esch & Riley, 2008, 

p. 96). Niektoré revidované a metodologicky ošetrenejšie štúdie naopak vykazovali 

dokonca lepší výkon bilingvistov (Peal & Lambert, 1962). 

Po etape skúmania negatívneho, neutrálneho a nakoniec pozitívneho vplyvu 

bilingvizmu na inteligenciu (Baker & Jones, 1998, pp. 62-65) sa pozornosť dnešnej 

vedy obracia na odhaľovanie špecifických rysov inteligencie bilingválnych jedincov a 

ich výskum  (Harding-Esch & Riley, 2008, p. 97). 

Ako som už spomínala, o bilingvizme ako takom, koluje veľa mýtov a nepresných 

predstáv. Medzi tie najčastejšie patria: 

 Bilingvizmus je neobvyklý fenomén.  

 Bilingvista ovláda obe reči na perfektnej úrovni. 

 Bilingvista nemá cudzí prízvuk ani v jednom zo svojich jazykov. 

 Bilingvista je rodeným tlmočníkom. 

 Bilingvizmus spôsobuje oneskorenie jazykového vývinu detí. 

 Bilingvizmus negatívne ovplyvňuje ďalší kognitívny  vývin detí. 

 Bilingválne deti budú vždy jazyky spolu miešať a nenaučia sa poriadne 

ani jeden. 

 Praví bilingvisti si musia jazyky osvojiť v detstve (Grosjean, 2010a; 

Grosjean, 2010b).  
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Už v tejto kapitole som niektoré z nich aspoň čiastočne vyvrátila a v priebehu 

diplomovej práce postupne uvediem na pravú mieru ostatné. 
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2. Psycholingvistické špecifiká bilingvistov 

“A different language is a different vision of life.” 

Federico Fellini 

 

2.1 Dominantný jazyk 

Často rozšírenou predstavou je, že jeden bilingvista sú vlastne dvaja 

monolingvisti v jednom, a teda sa od neho očakáva 100% ovládanie každého z 

jazykov. Ukazuje sa však, že tzv. vyrovnaný bilingvizmus, teda stav, kedy jedinec 

dokonale ovláda oba jazyky, prakticky neexistuje (Meisel, 2006, p. 94). Bilingvista 

používa svoje jazyky v rôznej miere na rôzne účely, neovláda všetky domény každého 

z jazykov (Grosjean, 2010a). Jeden jazyk vždy býva dominantnejším a druhý slabším. 

Otázkou je nakoľko (Meisel, 2006, p. 94). Dominancia jedného jazyka znamená jeho 

uprednostňovanie a spravidla lepšie ovládanie dieťaťom. Podľa Heredia (1997) je 

dominantný jazyk ten, ktorý je lepšie rozvinutý alebo ten, ktorý jedinec viac používa. 

Ak má dieťa jeden jazyk veľmi dominantný, môže sa ich oddelenie pri 

simultánnom osvojovaní jazykov oneskoriť. Silnejší jazyk totiž ovplyvňuje slabší či už 

na úrovni výslovnosti alebo gramatiky. Dieťa často komponuje jeho prvky do svojho 

slabšieho jazyka. V takomto prípade je vhodné zabezpečiť dieťaťu väčší kontakt so 

slabším jazykom, predovšetkým na komunikačnej úrovni (Harding-Esch & Riley, 

2008). 

Všeobecne platí, že jazykové schopnosti dieťaťa v každom z jeho jazykov 

zodpovedajú pomeru, v akom mu je dieťa vystavené. Čím viac dieťa jazyk používa, 

tým lepšie ho ovláda (Průcha, 2011). Niekedy však dojem zdanlivej dominantnosti 

môžu vytvárať rozdiely vo vetnej stavbe oboch jazykov. Dieťa sa skôr naučí jazyk, kde 

môže danú myšlienku vyjadriť jednoduchším gramatickým pravidlom, viď 3. kapitola 

o vývine reči. 

Jazyková dominancia v detstve neurčuje dominanciu v dospelosti. Človek je 

dynamickým tvorom, jeho dôvody i príležitosti na používanie jednotlivých jazykov sa 

môžu v čase meniť, preto sa môže v priebehu života meniť i dominancia jazykov 

bilingvistu (Meisel, 2006, p. 94). V extrémnych prípadoch, ak dlhú dobu nemá s danou 

rečou žiadny kontakt, môže dieťa jazyk zdanlivo dokonca zabudnúť (Harding-Esch & 

Riley, 2008, p.80). Deťom trvá aj bežný každodenný návrat k druhému jazyku dlhšie, 
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ak vyjdú z intenzívneho prostredia prvého jazyka, napríklad zo školy, pričom doma 

majú komunikovať iným jazykom. Tým viac to platí o pobytoch v zahraničí. Po krátkej 

aklimatizácii však bez väčších ťažkostí prechádzajú k druhému jazyku (Saunders, 

1988, p. 212).  

 

2.2 Receptívny bilingvizmus 

Ako v všetkých schopnostiach a zručnostiach, aj v oblasti jazyka sa najskôr 

vyskytuje jeho pasívne zvládanie a neskôr i aktívne užívanie. Niekedy sa však stane, 

že k plnej aktívnej produkcii nedôjde, prípadne postupom času dieťa dospeje 

k výhradne pasívnemu ovládaniu jedného jazyka. Ide o prípad  tzv. receptívneho 

bilingvizmu. Dieťa danému jazyku síce bez problémov rozumie, ale samo ho aktívne 

vo svojej verbálnej činnosti nepoužíva (Edwards, 2006, p.10). Okolie to niekedy môže 

vnímať ako jeho neochotu hovoriť (Harding-Esch & Riley, 2008). 

Existuje viacero príčin receptívneho bilingvizmu. Jednou z najčastejších je, že 

dieťa vie, že môže reagovať i v jeho silnejšom, dominantnom jazyku a nezostane 

nepochopené. Môže to byť napr. prípad, kedy rodičia komunikujú jedným jazykom 

medzi sebou a iným s dieťaťom. Dieťa im teda rozumie, ale odpovedá jazykom, ktorý 

je pre neho pravdepodobne ľahší. Dieťa totiž používa jazyk len vtedy, keď ho 

potrebuje. Preto je pri posudzovaní receptívneho bilingvizmu nevyhnutné zamyslieť 

sa nad jeho sociálnym svetom a možnou motiváciou. Je tiež potrebné rozlišovať medzi 

odmietaním hovoriť jedným jazykom v konkrétnych situáciach či s určitými ľuďmi 

a jeho dlhodobým odmietaním. Od toho závisí i prístup k danému problému. Ak má 

však dieťa voči danému jazyku skutočnú averziu, nemá zmysel na neho tlačiť a radšej 

sa uspokojiť s receptívnym bilingvizmom ako prijateľnou alternatívou komunikácie 

(Harding-Esch & Riley, 2008). 
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2.3 Asymetrický bilingvizmus 

Opačným javom než receptívny je tzv. asymetrický bilingvizmus, kedy je 

schopnosť hovoriť v druhom jazyku väčšia než rozumieť. Hoci to znie zvláštne, 

stáva sa to napríklad v prípade, ak dieťa nemá dostatočný kontakt s rôznymi 

prízvukmi či štýlmi hovoreného prejavu v danom jazyku. Okrem toho, hoci bilingvisti 

určitú reč ovládajú, ale dlhodobo žijú v zahraničí, nevedia množstvo vecí, ktoré sú pre 

kultúru ľudí hovoriacich daným jazykom úplne samozrejmé a bežné. Prípadné 

neporozumenie teda nemusí mať nič spoločné s jazykom ako takým (Harding-Esch & 

Riley, 2008). 

 

2.4 Jazykový prenos  

U dvoj a viacjazyčných detí sa zaznamenáva tzv. jazykový prenos. Znamená to, že 

pokrok či zručnosť v jednom jazyku sa prenáša do druhého jazyka (Genesee, 

2009). 

Typicky sa to prejavuje v čítaní (Riches & Genesee, 2006) či počítaní (Harding-

Esch & Riley, 2008), kedy dobre rozvinuté schopnosti v čítaní v silnejšom jazyku 

napomáhajú v napredovaní rozvíjania schopnosti čítania v jazyku slabšom (Riches & 

Genesee, 2006). Zdokonaľovanie jazyka, ktorým dieťa komunikuje napr. v domácom 

prostredí (napr. v prípade minoritného jazyka v prípade imigrantov, apod.), môže byť 

prospešné aj pre jazyk používaný v škole a naopak (August & Shanahan, 2006). 

Pokroky v jednotlivých jazykoch sú významné aj pre celkový kognitívny vývoj 

dieťaťa, o čom sa zmienim v ďalších kapitolách. 

 

2.5 Interferencia 

Interferencia je ďalším (skôr nežiaducim) javom, ktorý sa u bilingvistov vyskytuje 

v dôsledku toho, že ovládajú viac než jeden jazyk. Sú to vlastne rôzne odchýlky od 

noriem v jednotlivých jazykoch (Weinreich, 2011). Môže k nej dochádzať v rovine 

fonetickej vo forme „cudzieho prízvuku“ (ak bilingvista hovorí napr. anglicky 

francúzskym akcentom) či v rovine lexikálnej, kedy sa interferencia prejavuje 

neschopnosťou správne zvoliť medzi príbuznými výrazmi (napr. 
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knižnica/kníhkupectvo, a pod.). Poukazuje na výraznejšiu dominanciu jedného jazyka 

(Harding-Esch & Riley, 2008, p.52).  

 

2.6 Prepínanie kódov (code-switching) 

Prepínanie kódov, tzv. code-switching, je znak typický pre komunikáciu medzi 

bilingválnymi jedincami. Ide o prepínanie jednotlivých jazykov v konverzácii, resp. 

v rámci jedného prejavu, kedy sa slovo alebo fráza jedného jazyka nahradí slovom 

alebo frázou jazyka druhého  (Li, 1996). Vzniká len v komunikácii medzi 

bilingvistami, ktorí tak využívajú všetky svoje zručnosti v oboch jazykoch. Pre 

bilingválne dieťa je teda prirodzenou záležitosťou. 

Napríklad: „Nos quedamos en casa alebo pôjdeme vonku?“ („Zostaneme doma...“ – 

španielčina + slovenčina) 

Na druhej strane, aj monolingvisti prepínajú medzi rôznymi jazykovými štýlmi 

podľa formálnosti situácie či medzi dialektmi (Kerswill, 1994). K prepínaniu jazykov 

dochádza dokonca aj medzi hovorenou a znakovou rečou, jedinec ovládajúce oba 

spôsoby komunikácie, môže z orálnej produkcie plynule prejsť do ukazovania znakov 

a z nich opäť do hovorenej reči (Grosjean, 2010a, p.56). 

Najčastejšou príčinou prepínania kódov je, keď si hovoriaci nevie spomenúť na 

slovo v danom jazyku, pretože ho v jednom jazyku často nepoužíva (Heredia & 

Altarriba, 2001, p.2), zodpovedajúce slovo v ňom neexistuje, (ako napríklad 

v španielčine neexistuje doslovný preklad slova „tešiť sa“) (Grosjean, 2010a, p.54) 

alebo je lepšie vyjadrené v inom jazyku (Grosjean, 2010a, p.53; Heredia & Altarriba, 

2001, p.2). Ďalším prípadom môže byť je tzv. spúšťací mechanizmus – emočné 

rozrušenie či stres, slovo, ktoré je v oboch jazykoch podobné, vlastné meno, určitá 

asociácia či špecifický názov, ktorý „prinúti“ hovoriaceho prejsť do druhého jazyka. Je 

to skôr však ukĺznutie, než vedomý zámer (Harding-Esch & Riley, 2008). 

Ak však pri výchove v bilingválnych rodinách rodičia prepínajú jazyky náhodne či 

bez zákonitostí a pre dieťa nečitateľným spôsobom, môže ho to priviesť k 

nekontrolovateľnému miešaniu jazykov a ich nejasnému rozlišovaniu. Prepínanie 

kódov v rámci rodiny poukazuje na podobnosti medzi oboma jazykmi a určitým 

spôsobom tak dieťaťu v učení pomáha. Znižuje sa tým však význam špecifických 
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rysov každého jazyka. Preto by dieťa malo mať tiež dostatočný kontakt 

s monolingválnym prostredím (Harding-Esch & Riley, 2008). 

Prepínanie jazykov, niekedy nazývané aj miešaním jazykov (language mixing)  

(Heredia & Altarriba, 2001) často býva kritizovaná hlavne u monoligvistov. Pôsobí 

totiž ako nedostatočné ovládanie každého jazyka zvlášť, lenivosť, pohodlnosť či 

nejasnosť. V niektorých prípadoch dostáva až pejoratívnym pomenovania, ako napr. 

„špangličtina“ (code-switching medzi španielčinou a angličtinou). Takisto vedie 

k obavám z prípadného semilingvizmu (Grosjean, 2010a, pp.52-53). Nie je však 

pravdou, že by prepínanie jazykov nemali bilingvisti pod kontrolou. Grosjean (2010a, 

p.53) uvádza, že nekontrolovateľný code-switching sa vyskytuje len u málo 

bilingválnych jedincov postihnutých najťažšou formou afázie. 

Hoci to znie paradoxne, čím lepšie človek oba jazyky ovláda, tj. je viac bilingválny, 

tým viac dochádza k prepínaniu kódov. Prepínanie je viac koordinované, aby sa vyhol 

gramatickým kolíziám či nedorozumeniu, je schopný zložitejších spôsobov prepínania 

uprostred vety, apod. V prípade jedného výraznejšie dominantného jazyka sa 

prepínanie obmedzuje na jedno či dve slová (Harding-Esch & Riley, 2008). 

Iným prípadom než code-switching je voľba jazyka. Hovoriaci prechádza 

z jedného jazyka do druhého podľa (monolingválneho) partnera v rozhovore. Už 

veľmi malé deti (v prípade simultánneho osvojovania oboch jazykov od narodenia) 

rozlišujú používanie svojich jazykov podľa toho, s kým hovoria (Genesee, 2009). 

 

2.7 Jazykové pôžičky (borrowings) 

S prepínaním kódov sa niekedy zvykne zamieňať tzv. jazyková pôžička alebo 

borrowings. Bilingvista vtedy jedno slovo (hoci len predložku alebo spojku) či krátky 

výraz z jedného jazyka použije v druhom (Grosjean, 2010a) v jeho „naturalizovanej“ 

podobe, t.j. podlieha gramatickým pravidlám druhého jazyka (Harding-Esch & Riley, 

2008). 

Napríklad: „I like babička´s cookies.“ („Mám rád babičkine sušienky.“ – slovenčina 

a angličtina) 

Tento jav sa môže týkať jednotlivcov, ale aj celých jazykových komunít či sa 

dokonca rozšíriť globálne a stať sa súčasťou iného jazyka (Baker & Jones, 1998, 

p.164). Príkladom môžu byť rôzne anglické slová či výrazy, ktoré sa, najmä 
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v posledných rokoch, stali súčasťou i českého slovníka (napr. open-space, notebook, 

web, snowboarding, atď.).  
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3. Rečový vývin dieťaťa a bilingvizmus 

„Potrebujeme dva roky, aby sme sa naučili hovoriť. A päťdesiat, aby sme sa naučili 

mlčať.“ 

Ernest Hemingway 

 

V tejto kapitole sa pokúsim popísať a porovnať normálny (t.j. bez patologických či 

iných nežiaducich javov) všeobecný vývin reči monolingválneho a bilingválneho 

dieťaťa. Budem popisovať jednotlivé vývinové štádiá od prenatálneho obdobia až po 

predškolský vek. Nástupom do školy, t.j. okolo šiesteho až siedmeho roku, sa 

predpokladá zavŕšenie rozvoja jazyka. Je však dôležité upozorniť, že časové 

ohraničenia sú predovšetkým orientačné. Každé dieťa je individualita, jeho vývin sa 

môže v porovnaní s väčšinou mierne odlišovať a tento nepomer nemusí nevyhnutne 

znamenať poruchu alebo závažné oneskorenie.  

O bilingválnom dieťati budem v rámci kapitoly uvažovať ako o prípade 

simultánneho bilingvizmu, t.j. dieťati vychovávaného dvojjazyčne od narodenia 

prirodzeným spôsobom v rámci rodiny. Simultánny bilingvizmus je špeciálnym 

prípadom osvojovania dvoch a viac jazykov, ktorý sa môže kvalifikovať ako 

mnohonásobné osvojovanie primárneho, t.j. materinského jazyka. Pre takto 

vychovávané dieťa je bilingvizmus jeho materinčinou, teda všetky simultánne 

osvojené jazyky sú pre neho materinské. Až pri sukcesívnom alebo ešte neskôr 

dospelom bilingvizme sa rozlišuje primárny a druhý jazyk (Meisel, 2006, p. 95). 

Kľúčovú rolu pre celkový zdravý vývin dieťaťa hlavne v prvých rokoch života 

zohrávajú jeho rodičia, respektíve osoby, ktoré sa o neho primárne starajú. V oblasti 

jazyka majú na dieťa zásadný vplyv približne do štvrtého roku veku. Absencia rodičov 

v tomto období má nezvratný negatívny dopad na momentálny, i neskorší rozvoj reči 

(Šulová, 2004, p. 104). V jazykovom prejave dieťaťa sa takisto odráža pôsobenie jeho 

okolia, a to predovšetkým kvantita i kvalita podnetov, ktoré dieťaťu poskytuje. Podľa 

uznávanej Bernsteinovej teórie má sociálny status rodiny vplyv na to, ako si deti 

osvojujú a užívajú jazyk. Deti pochádzajúce z vyspelého sociokultúrneho prostredia 

mávajú abstraktnejší jazykový štýl, bohatú slovnú zásobu a tvoria gramaticky 

správnejšie vety. Od začiatku sú vystavované širšej škále jazykových podnetov než je 

tomu u detí zo sociálno-ekonomicko znevýhodnených rodín, sú im často kladené 
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otázky a učia sa jazyk používať na rôzne komunikačné účely (Bernstein, 2003; Hart & 

Risley, 1995). 

 

3.1 Prenatálne obdobie 

Väčšina odbornej literatúry sa venuje vývinu detskej reči a komunikácie od 

narodenia dieťaťa. Aktuálnejšie výskumy ale poukazujú na to, že počiatky 

komunikácie a vnímania reči siahajú až do neskorších štádií prenatálneho obdobia, 

kedy je ešte budúce dieťa ešte ako plod schopné vnímať rôzne zvuky a začína si 

zvykať na ľudské hlasy, špeciálne na matky, ktorému je vystavované deväť mesiacov 

(Vialle, Lysaght & Verenikina, 2000, p.73). 

Okrem samotnej farby hlasu je plod vystavovaný aj určitej rytmike jazyka matky. 

Čerství novorodenci tak preferujú jazyk, ktorý je rytmicky a zvukovo podobný tomu, 

ktorý počúvali počas svojho prenatálneho vývinu (Moon, Cooper & Fifer, 1993). Na 

hlas matky tiež neskôr reagujú s ešte väčším zaujatím než na iné ľudské hlasy. 

Predpokladá sa, že je to preto, lebo im je známy práve z obdobia pred narodením 

(DeCasper & Fifer, 1980). 

Štúdia Byers-Heinleinovej, Burnsovej & Werkerovej (2010) ukazuje, že vlastný 

proces osvojovania si dvojjazyčnosti začína prebiehať už počas gravidity. 

Bilingválna matka, ktorá počas tehotenstva pravidelne používa oba jazyky, vystavuje 

plod ich stálemu pôsobeniu. Už čerstvý novorodenec tak uprednostňuje oba jazyky a 

dokonca je schopný registrovať ich odlišnosť. 

  

3.2 Novorodenecké obdobie 

Novorodenecké obdobie, tj. približne prvý mesiac života dieťaťa po pôrode, je 

z rečovej stránky charakteristický preverbálnymi prejavmi, ktoré sa dajú pokladať 

za akúsi základňu ďalšieho rečového vývinu (Šulová, 2004, p. 105). 

Dieťa od prvého dňa svojho života viditeľne reaguje na zvukové podnety – 

spozornie, začne načúvať, hľadá zdroj zvuku. Ľudské hlasy sú pre neho zo všetkých 

zvukov najpríjemnejšie a najzaujímavejšie. Je vyladené na jazykové prostredie a jeho 

cieľom je osvojiť si jazyk (Langmeier, Langmeier & Krejčířová, 1998, p. 55). Ako už 
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bolo spomínané, špecificky reagujú hlavne na hlas matky (DeCasper & Fifer, 1980; 

Vialle, Lysaght & Verenikina, 2000). Od 3.týždňa sa dokonca snažia otáčiť, resp. 

dostať do takej polohy, aby mohli jej hlas počuť čo najlepšie (Siegler, 1998). 

Novorodenci uprednostňujú jazyk, ktorému boli vystavovaní počas prenatálneho 

vývinu a ktorému sú vystavovaní po narodení, a to už aj svojím najbližším okolím, nie 

len matkou (Moon, Cooper & Fifer, 1993; Nazzi, Bertoncini & Mehler, 1998). Dieťa sa 

v prvom roku svojho života nachádza v preverbálnom období, kde reč ešte samo 

neprodukuje. Rozdiel medzi budúcimi monolingválnymi a bilingválnymi deťmi 

v tomto období je v tom, že novorodeni vyrastajúci v dvojjazyčnom prostredí majú 

k dispozícii dve množiny (teda väčšie množstvo kvalitatívne odlišných) jazykových 

podnetov, ktoré môžu receptívne prijímať. Novšie výskumy naviac ukazujú, že už 

takto malé dieťa je schopné vnímať, že k nemu hovoria rozličnými jazykmi (Bosch, 

Sebastián-Gallés, 2001). 

 

3.3 Obdobie dojčaťa 

Prvý rok života dieťaťa, t.j. obdobie dojčaťa, sa vyznačuje počiatkom aktívneho 

verbálneho prejavu. 

Detský krik sa diferencuje na plač, ktorý je už väčšinou signálom nespokojnosti a 

začína ostro a tvrdo, a mrnčanie (kňourání) vyznačujúce sa mäkkým hlasovým 

začiatkom a vzdialene pripomínajúcim hlásku /h/. Postupne prechádza do výskotu či 

hrkútania (broukání), ktoré býva spravidla prejavom spokojnosti. Dieťa začína 

produkovať dlhšie samohláskové zvuky podobné fonémam ako /ááááá/, /áááíííí/, 

apod. Pôvodne reflexný krik sa teda po pár mesiacoch stáva nástrojom vôle 

(Kutálková, 2004, p. 10; Langmeier, Langmeier & Krejčířová, 1998, p. 54). 

Dojčatá rady experimentujú s vlastným hlasom. Dochádza k tzv. echolálii - deti 

napodobňujú a pre radosť si donekonečna opakujú vlastné náhodné zvuky. Je to 

dôležitá súčasť procesu učenia sa reči (Harding-Esch & Riley, 2008, pp. 22-23). 

V období okolo 6.mesiaca dochádza k tvoreniu prvých slabičných zvukov, ako 

/ba/, /pa/, /ma/. Prvými vyslovenými zvukmi – fonémami – sú tzv. retnice (m, b, p), 

pravdepodobne kvôli podobnosti so satím, s ktorým má dieťa najviac skúseností 

(Šulová, 2004, p. 105). 
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Medzi 6. a 8. mesiacom dieťa začína džavotať (žvatlat). Na rozdiel od 

hrkútania, kedy dochádzalo k opakovaniu náhodných zvukov, už dieťa začína slabiky 

zdvojovať. Najprv labiál – „ma-ma“, „ba-ba“, neskôr dentál – „ta-ta“, „da-da“, „na-na“. 

Spočiatku ide len o hru s hovoridlami, zvuky nemajú pre dieťa špeciálny význam. 

Sociálne okolie však na „komunikáciu“ dieťaťa reaguje, pretože je presvedčené, že 

dieťa sa snaží niečo pomenovať a tým jeho pokusy kladne posilňuje (Kutálková, 2005, 

p. 10; Šulová, 2004, p. 106). 

Hlavnou motiváciou dieťaťa pre rozvoj reči je potreba sociálneho kontaktu. 

V zásade nie je ešte veľmi dôležitý obsah, ale forma komunikácie (Vágnerová, 2005). 

Dieťa sa snaží napodobňovať reč dospelých. Je preto krajne nevhodné naňho šušlať, 

mohol by sa tak nechtiac vytvoriť základ pre niektorú z rečových porúch. (Kutálková, 

2005, p. 11). 

Medzi 8. a 11. mesiacom dieťa prechádza z preverbálnej fázy k rečovým 

prejavom, dochádza k prvému napodobňovaniu reči. Dieťa vyslovuje prvé 

napodobňované zvuky pomalšie, používa tzv. bezhlasný šepot (Šulová, 2004, p. 

106). Už rozumie jednoduchým slovným výzvam („daj mi“) a zákazom („no-no“) 

väčšinou spojených s príslušnou gestikuláciou a tiež reaguje na svoje meno. Význam 

slov je spojovaný nielen s ich zvukovou podobou, ale aj s pochopením kontextu 

a správaním sa dospelých (Langmeier, Langmeier & Krejčířová, 1998, p. 55). 

Na konci dojčenského obdobia teda džavot stráca svoj opakovací charakter a  deti 

začínajú kombinovať slabiky. Prejavy dieťaťa sa stále viac približujú materinskému 

jazyku. Môžu dokonca už znieť ako skutočná reč, majú aj obvyklú intonáciu 

(Bernstein-Ratner, 1984).  

Hrkútanie všetkých dojčiat na svete je nerozlíšiteľné, nezáleží na tom, v akom 

jazykovom prostredí sa nachádzajú, ani akou rečou budú neskôr hovoriť. Má reflexný 

charakter, a preto sa objavuje dokonca aj u detí, ktoré od narodenia nepočujú. Keďže 

však u nich nie je táto aktivita posilňovaná spätnou väzbou, časom vyhasína 

(Sternberg, 2002, p. 338). 

Predpokladá sa, že deti prichádzajú na svet so schopnosťou rozlišovať zvuky 

zodpovedajúce fonémam akéhokoľvek jazyka. Tento stav trvá približne do 

8.mesiaca veku dieťaťa, kedy sa dieťa naučí rozlišovať, ktoré fonémy prináležia k 

jeho jazyku, resp. jazykom, a zvyšok sa vytratí (Kutálková, 2004, p. 10; Siegler, 1998). 
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Ešte medzi 6.-8.mesiacom rozlíši rôzne znejúci ten istý foném s 95% presnosťou. 

Potom však táto presnosť postupne klesá, okolo roka je len 25%-ná (Werker, 1994). 

Zrejme i to je jedným z dôvodov, prečo je simultánne osvojovanie dvoch jazykov 

jedným z najúspešnejších prípadov bilingvizmu, vrátane dokonalej výslovnosti i 

akcentu. Hrkútanie má v podstate za úlohu skúmať, aké všetky fonémy je možné 

orálne vyprodukovať (Sternberg, 2002, p. 338). 

Zatiaľ čo hrkútanie je na celom svete rovnaké, džavot charakterizuje jazyk, 

resp. jazyky, ktoré dieťa získava. Tendencia receptívne preferovať ľudí hovoriacich 

jazykom, ktorý je alebo bude jeho materinským, pretrváva (Sternberg, 2002). 

Bilingválne vychovávané dojča bude spravidla viac uprednostňovať jazyk matky. 

Bude to tiež jazyk, ktorý si aktívne osvojí ako prvý a v ranom detstve bude pre neho 

dominantnejší (Harding-Esch & Riley, 2008). 

Reč, ktorou sa dospelí vo všeobecnosti - teda nielen rodičia - prihovárajú 

k dieťaťu má svoje zvláštne znaky. Ide o tzv. „na dieťa zameranú reč“ 

(„motherese“) (Vágnerová, 2005., p.93), pravdepodobne vrodený mechanizmus, 

pretože sa tak dokážu správať aj ľudia, ktorí nemajú s deťmi žiadne skúsenosti, ani 

nič nevedia o ich výchove (Matěječek, 1995). Je to schopnosť prispôsobovania 

rečového prejavu úrovni dieťaťa. Prvýkrát sa takéto správanie objavuje u detí 

stredného školského veku (Vágnerová, 2005., p.93). 

Jedným z typických znakov reči zameranej na dieťa je prehnaná intonácia. 

Dospelí sa k dieťaťu prihovárajú vyšším hlasom než k iným ľuďom. Zvýrazňujú 

podstatné mená a slovesá. Zámená 1. a 2. osoby nahrádzajú menami. Slovný prejav 

prebieha v pomalšom rytme a vety a výroky veľmi jasne oddeľujú zreteľnými 

prestávkami. Taktiež opakujú rovnaké slová či vetné časti a nahrádzajú ťažšie 

hlásky jednoduchšími. Používajú zdrobneniny a obmedzenú slovnú zásobu, 

pričom dávajú prednosť slovám s konkrétnym významom. Používajú krátke, 

zrozumiteľné, jednoduché a gramaticky správne vety, najčastejšie opytovacie. Pri 

interakcii s dieťaťom zdôrazňujú nové informácie. Okrem toho využívajú jazykové 

rituálne hry, kde zapájajú všetky modality dieťaťa, snažia sa upútať jeho pohľad 

a pozornosť stavaním sa mu do zorného poľa. Rečové prejavy a nápadné motorické 

prejavy sa vzájomne dopĺňajú (Šulová, 2004, pp. 107-108). 
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Na dieťa zameraná reč je vlastne akýsi intuitívny spôsob, ako dieťaťu čo najviac 

pomôcť v osvojovaní si jazyka. 

 

3.4 Obdobie batoľaťa 

Dieťa nazývame batoľaťom približne od prvého až do tretieho roku jeho života. 

Prvé slovo s významom sa obyčajne objavuje na začiatku tohto obdobia. Dieťa si 

začne spájať určitý zvuk s istým významom (Langmeier, Langmeier & Krejčířová, 

1998, p. 54). Najčastejšími (v češtine a slovenčine) sú zvukomalebné citoslovce, ako 

„bum“, „ham“, „haf“, apod. Málokedy je však úplne prvé slovo dieťaťa dvojslabičné, 

teda málokedy je to tiež slovo „mama“. Štatisticky chlapci začínajú hovoriť neskôr než 

dievčatá, niekedy to môže byť dokonca až okolo druhého roka (Kutálková, 2005, pp. 

11-12). 

Krátko po prvom slove nasledujú ďalšie a dieťa začína používať jednoslovné 

výpovede, tzv. holofrázy, t.j. jednoslovnú situačnú vetu. Svoje zámery, túžby 

a požiadavky vyjadruje jedným slovom, zvyčajne podstatným menom – predmety, 

ktoré  dieťa pozoruje alebo chce, napr. „mama“, „auto“, „papu“. Je na dospelom, aby 

vetu vhodne situačne doplnil (Kutálková, 2005, p. 11; Sternberg, 2002, p. 339). 

Hoci dieťa aktívne používa málo slov, rozumie podstatne viac. Pred dosiahnutím  

druhého roka počet slov v slovníku batoľaťa prudko narastá. Okolo 18. mesiaca 

priemerné dieťa pozná a používa okolo 20-30 slov, v dvoch rokoch ich je už 200 až 

300 a okolo tretieho roka sa ich počet odhaduje okolo 1000 (Langmeier, Langmeier 

& Krejčířová, 1998, p. 62). Počiatočné malé množstvo slov, ktoré dieťa ovláda, nestačí 

na vyjadrenie všetkých jeho myšlienok a prianí, a tak nadmerne rozširuje význam 

slov svojho slovníka, dochádza k tzv. omylu prílišného rozširovania 

(overextension error). Napríklad slovo „tata“ môžu považovať za všeobecný pojem 

pre mužov alebo „pes“ zasa za všeobecný pojem pre štvornohé zvieratá (Sternberg, 

2002, p. 339). 

Deti sa najľahšie učia objekty alebo deje. Ako prvé teda začínajú používať 

podstatné mená a slovesá, ktoré mu napokon dospelí najviac sprostredkovávajú 

(viz podkapitola 3.3.2 Na dieťa zameraná reč). Ľahšie sa učia konkrétne pojmy. Na 
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začiatku batoľacieho obdobia považujú deti názov za neoddeliteľnú súčasť nejakej 

veci (Vágnerová, 2005). 

Okolo dvoch rokov sa batoľa dostane na úroveň dvojslovných, tzv. primárnych 

viet. Jednoslovné vety už zvyknú označovať skôr nejaký dej – napr. „hajá“ 

(Vágnerová, 2005). Spájaním slov do dvojslovných výpovedí sa vlastne začína 

porozumenie syntaxe. Táto raná komunikácia však pripomína skôr telegram než 

konverzáciu. Dieťa používa len slová, ktoré nesú najdôležitejší obsah, napr. „tam 

krava“. Je to tzv. telegrafická reč (Sternberg, 2002, p. 339). 

Prvé rečové prejavy sú teda agramatické, pre dieťa je zrejme obsah dôležitejší 

než forma. Základy skutočnej syntaxe si deti osvojujú až medzi 2. a 3. rokom. 

Začínajú používať plurál, skloňovať, časovať, apod. Keď staršie batoľatá pochopia 

zmysel gramatických pravidiel, začnú ich až prehnane aplikovať, nepripúšťajú 

výnimky (napr. pri skloňovaní môžu určité pravidlo aplikovať na všetky slová – 

„ideme k dedkovi a babkovi“) (Vágnerová, 2005). 

V úvode kapitoly spomínané interindividuálne rozdiely medzi deťmi sa týkajú i 

súrodencov. Niekedy je oneskorenie vývinu reči rodové, t.j. u viacerých členov rodiny 

vo viacerých generáciách sa vyskytlo oneskorenie prvého slova či začiatku tvorby reči 

oproti priemeru populácie. Veľakrát však po veľmi dlho očakávanom prvom slove 

sa vývin rýchlo vyrovná. Medzi deťmi je takisto veľký rozdiel v schopnosti správne 

vyslovovať. Niektorým je ťažšie porozumieť, iné vyslovujú slová pomerne zreteľne už 

od začiatku (Kutálková, 2005, p. 12). 

Proces osvojovania jazyka u bilingválneho a monolingválneho dieťaťa sa 

v zásade viac podobá než odlišuje. Prebieha kvalitatívne rovnakými fázami - od 

produkcie jednoducho vysloviteľných zvukov po zložitejšie, od jednoduchších 

konštrukcií slov a viet ku komplikovanejším. Výsledkom je rovnaká gramatická 

kompetencia u monolingválnych, aj bilingválnych detí (Meisel, 2006). 

Rozdiel je však v tom, že oproti monolingválnemu sa má bilinguálne dieťa naviac 

naučiť rozlišovať medzi dvoma jazykovými systémami. Podstata tohto 

rozpoznávania je často prirovnávaná k rozlišovaniu medzi rôznymi spôsobmi 

komunikácie (napr. formálnym a neformálnym) a tým i zvolením príslušného 

jazykového štýlu u monolingvistu. Bilingválne deti teda nedisponujú špeciálnymi 
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schopnosťami, ale zdokonaľujú si tie, ktoré sú všetkým ľuďom spoločné (Harding-

Esch & Riley, 2008). 

Zrejme kvôli tejto doplnkovej úlohe sa medzi monolingválnymi a bilingválnymi 

deťmi vyskytujú určité rozdiely kvantitatívnej povahy. Jedným z nich je, že 

dvojjazyčne vychovávané deti v porovnaní s monolingválnymi začínajú hovoriť 

neskôr. Je však dôležité zdôrazniť, že toto priemerné oneskorenie nie je patologické. 

Stále sa pohybujú v hraniciach normy, t.j. od 8. do 15.mesiaca veku dieťaťa. Na 

druhej strane, závery o omeškaní nie sú jednoznačné, pretože je veľmi ťažké zvoliť 

vhodné kritérium a validné meradlo, ktorým by sa dala určovať rýchlosť osvojovania 

jazyka u detí (Meisel, 2006, p. 95). Veľká časť výskumov sa tiež opiera o výpovede 

rodičov, ktoré nemusia byť spoľahlivé. Štatistický rozdiel vo veku detí pri ich prvom 

slove, čo sa týka monolingválnych a bilingválnych detí je však menší než štatistický 

rozdiel medzi chlapcami a dievčatami (Harding-Esch & Riley, 2008, p. 61-62). 

Bilingválne deti tiež mávajú v jednotlivých jazykoch menší slovník v porovnaní 

s monolingválnymi deťmi. Ich celková slovná zásoba je však väčšia (Meisel, 2006). 

Väčšina detí si ako prvý osvojí jazyk primárnej osoby, s ktorou trávi najviac 

času, teda spravidla matky. Otcovmu jazyku bude rozumieť, ale môže sa stať, že 

spočiatku bude odpovedať v jazyku matky. Často sa teda deje, že jazykový vývin je u 

bilingválnych detí asynchrónny, tj. jeden jazyk je silnejší a dominantnejší  (Harding-

Esch & Riley, 2008). 

 

Dlho sa predpokladalo, zrejme hlavne kvôli všeobecnej tendencii posudzovať 

bilingvizmus očami monolingvistov, že dieťa spočiatku vníma reči ako jeden jazykový 

systém (t.j. ako monolingvista) a až neskôr začne jazyky rozlišovať a oddeľovať. 

Miešanie jazykov, ktoré sa u batoliat skoro vždy vyskytuje, bolo brané ako dôkaz, že 

dieťa ešte bilingválnym nie je (Baker, 2006, p. 100; Genesee, 2009).   

Do 90.rokov 20.storočia bola všeobecne prijímanou teória 3 vývinových štádií 

u bilingválneho dieťaťa, asi najviac citovaná od Virginie Volterra a Traute Taeschner z 

Ríma. Podľa tejto teórie patria do obdobia batoľaťa prvé dve štádiá vývinu. 

V prvom, ktoré datujú od objavenia rečových aktivít do približne dvoch rokov, 

budúce bilingválne deti disponujú jedným spoločným lexikálnym systémom. 

Z oboch jazykov si osvojujú len izolované slová, medzi ktorými nerobia rozdiely, ale 

berú ich skôr ako synonymá. Aj vo zvukovej rovine si dieťa vytvára jednotný 
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systém zvukov z oboch jazykov. V aktívnom slovníku nie je schopné prekladu, 

pretože zodpovedajúce páry slov zatiaľ ešte nie sú vytvorené. Používané slová sú 

často zmiešaninou oboch jazykov. Je to však prirodzené štádium rečového vývoja 

bilingválnych detí (Volterra & Taeschner, 1983). 

V druhom štádiu si už dieťa vytvára dva odlišné lexikálne systémy. Používa 

dvojslovné asociácie, ale stále uplatňuje rovnakú syntax pre oba jazyky.  Môže však 

poznať slová, pre ktoré nemá ekvivalent vo svojom druhom jazyku, a tak do viet 

zmieša prvky z oboch jazykov. Môže sa tiež vyhýbať používaniu slov, ktoré sa ťažko 

vyslovujú a uprednostňovať dané slovo vo svojom druhom jazyku, prípadne začať 

svoj slabší jazyk odmietať. Dieťa si totiž vždy vyberá pre neho tú ľahšiu cestu 

(Saunders, 1988; Volterra & Taeschner, 1983).  

Podľa tejto teórie je dieťa skutočne bilingválne až od 3 rokov, kedy už svoje 

jazyky jasne rozlišuje. Novšie výskumy však preukazujú, že sa tak deje už oveľa 

skôr, ako aj to, že dieťa prispôsobuje výber jazyka konverzačnému partnerovi 

dokonca už vo fáze holofráz a primárnych viet (Baker, 2006, p. 100; Bosch, Sebastián-

Gallés, 2001; Genesee, 2009, pp. 4-5; Nazzi, Bertoncini & Mehler, 1998). 

 

3.5 Predškolský vek 

Predškolské vek sa datuje približne od tretieho do šiesteho roka života dieťaťa, 

resp. do začiatku jeho školskej dochádzky. Správna výslovnosť a reč je tiež 

podmienkou nástupu do školy. 

Predškolák sa verbálne rozvíja v obsahu i forme. Zdokonaľuje sa najmä pri 

rozhovoroch s dospelými, ale je ovplyvnené aj médiami a komunikáciou s rovesníkmi. 

Otázka „prečo?“ má veľký význam pre obohatenie znalostí dieťaťa, jeho detského 

slovníka a pre rozvoj správneho vyjadrovania sa. Dieťa sa učí chápať 

komplexnejšie vzťahy medzi objektmi a zároveň sa učí používať príslušné slovné 

výrazy predovšetkým napodobňovaním dospelých alebo starších detí. Táto nápodoba 

má však selektívny charakter. Zapamätá si len určitú časť povedaného, ktorá je pre 

neho nová. Rado experimentuje s novými slovami a modifikuje ich. Dospelí by si preto 

už mali dávať pozor na obsah povedaného, pretože zvlášť nadávky sú po rytmickej 

stránke pre dieťa veľmi zaujímavé (Kutálková, 2005; McTear, 1985). 
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Gramatické pravidlá sa predškoláci tiež učia napodobňovaním. Od štyroch rokov  

sa začínajú vyjadrovať v dlhších a zložitejších vetách, neskôr aj v súvetiach. Stále sa 

však u nich objavujú mnohé nepresnosti a agramatizmy, najmä pri vyjadrovaní 

časových vzťahov, zoradení slov neobvyklým spôsobom, a pod. (Vágnerová, 2005). 

Štvrtým rokom získavajú základy dospelej syntaxe a štruktúry jazyka. V piatich 

rokoch chápu a samé tvoria značne zložité vetné konštrukcie. Vo veku desať 

rokov je detský jazyk v zásade rovnaký ako jazyk dospelých (Sternberg, 2002, p. 

339). 

Po štvrtom roku dieťa väčšinou vie vysloviť všetky hlásky, až na /r/, /l/, 

v češtine tiež /ř/, prípadne varianty týchto a im podobných hlások na základe 

konkrétneho jazyka. Nie je problémom, ak ešte niekedy nahradzuje alebo zamieňa 

niektoré hlásky inými. V prípade používania chybných hlások je však potrebné zahájiť 

nenápadnú úpravu výslovnosti. Schopnosť dieťaťa samostatne sa vyjadrovať odráža, 

ako sa mu okolie doposiaľ venovalo. Preto sú medzi predškolákmi veľké rozdiely 

(Kutálková, 2005). 

Významnou u predškolského dieťaťa je tzv. egocentrická reč. Býva spojená 

s myslením - je to reč určená pre samotné dieťa, nie pre jeho sociálne okolie. 

Rozpráva si samo pre seba, nepotrebuje poslucháčov a nemusí sa prispôsobovať 

vonkajšej realite a spôsobu myslenia dospelých. Tento typ reči  sprevádza rôzne 

detské aktivity, slúži na slovnú expresiu emócií, zjednodušenie orientácie, 

uvedomovanie a riešenie problémov. Neskôr prechádza na reč  vnútornú (Vágnerová, 

2005). 

Podľa Volterry a Taeschner (1983) bilingválne dieťa v predškolskom veku 

postupne prechádza z druhej do tretej fázy jazykového vývinu. Toto finálne štádium 

sa vyznačuje jasne oddelenými jazykmi, a to v lexikálnej i gramatickej stránke. 

Interferencia je minimálna. Výber jazyka prispôsobuje svojmu partnerovi 

v rozhovore. 

Napriek tomu, že tento model jazykového vývinu dieťaťa je dnes už prekonaný, je 

pravdou, že bilingválne dieťa prechádza obdobím, kedy oba jazyky značne mieša. 

Prejavuje sa to i pri riekankách a iných detských slovných hrách, kde čerpá z oboch 

jazykov. Práve to je moment, ktorý zvykne rodičov najviac vystrašiť. Hoci to môže 

pôsobiť mätúco, miešanie jazykov je v skutočnosti súčasťou procesu utrieďovania 
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oboch jazykov. Najčastejšie sa objavuje vsunutie slova z jedného jazyka do druhého, 

spravidla ide o vkladanie slov zo silnejšieho jazyka do slabšieho. Veľmi malé 

množstvo detí jazyky nikdy nemieša alebo len vzácne. Je však vhodné vyhýbať sa 

miešaniu jazykov vo výchove a dieťaťu sprostredkovať čo najviac príležitostí na 

stretnutie s monolingválnymi ľuďmi (Harding-Esch & Riley, 2008). Napriek 

spomalenejšiemu začiatku a fáze miešania, k oddeleniu jazykov u bilingválnych detí 

napokon dochádza i bez zvláštnej pedagogickej podpory (Meisel, 2006, p. 96). 

Pripomeniem, že i reč jednojazyčných predškolských detí obsahuje ešte mnoho 

agramatizmov.  

Bilingválne deti môžu tiež prechádzať obdobím, kedy majú v jednom jazyku 

cudzí prízvuk. Pri dostatočnom množstve kvalitných jazykových podnetov a hlavne 

príležitostí používať obe reči, si však napokon prízvuk rodeného hovoriaceho 

spravidla získajú. To platí aj u starších detí pri sukcesívnom type bilingvizmu 

(Harding-Esch & Riley, 2008). 

Je potrebné mať na pamäti dve základné skutočnosti pri osvojovaní si jazyka u 

detí - učia sa ho tým, že ho používajú a používajú preto, lebo ho potrebujú. Preto je 

dôležité sprostredkovať dieťaťu sociálne vzťahy a situácie, kde potrebuje daný jazyk 

používať (Harding-Esch & Riley, 2008). 

Jednou z najzaujímavejších a najkontroverznejších otázok je, či sa proces 

osvojovania a výsledná kompetencia v prípade simultánneho a v prípade 

sukcesívneho bilingvizmu odlišuje. Žiaľ, empirických výskumov ohľadne tejto témy je 

minimum a teoretické predpoklady sú často protichodné, takže je nemožné robiť 

v tejto oblasti jednoznačné závery. 

Ako už bolo spomínané v prvej kapitole, podľa „hypotézy kritického obdobia“ 

existuje kritický čas súvisiaci so zrením mozgových štruktúr, kedy sú ľudia (resp. 

deti) schopní osvojiť si jazyk tzv. „prirodzenou cestou“ (Lennenberg, 1967). Tento čas 

by sme si mohli predstaviť ako krivku, ktorá má svoj vrchol okolo druhého roku 

života a potom postupne klesá až do približne piateho roka. Nasleduje tzv. 

optimálne/vhodné obdobie (už ale nie kritické) pre osvojenie ďalšej reči, ktoré končí 

niekde v rozpätí medzi siedmym a desiatym rokom. Z toho vyplýva, že existujú 3 

kvalitatívne odlišné typy bilingvizmu – bilingvizmus v kritickom veku (druhý jazyk 

si dieťa osvojí v priebehu prvých troch až štyroch rokov svojho života), bilingvizmus 
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v optimálnom veku (medzi približne piatym a desiatym rokom) a tzv. dospelý 

bilingvizmus (tj. osvojenie ďalšieho jazyka prebehlo až po 10. roku). Napriek tomu, 

že simultánny i sukcesívny bilingvizmus časovo teoreticky zapadajú do tzv. kritického 

obdobia, mnohí autori tvrdia, že ich výstup nie je kvalitatívne identický. Bohužiaľ, 

relevantné empirické dôkazy pre, či proti chýbajú (Meisel, 2006). Každopádne 

v kritickom období by dieťa malo byť vystavované obom jazykom v dostatočnej 

miere. Inak hrozí, že jeden z jazykov bude oveľa slabší, prípadne nebude dosiahnutá 

plná gramatická kompetencia (Meisel, 2006). 
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4. Dvojjazyčná výchova v bilingválnej rodine 

„První podmínkou dobré výchovy je rozumět dítěti.“ 

Zdeněk Matějček & Josef Langmeier 

 

4.1 Typy bilingválnych rodín 

Bilingválnou rodinou sa myslí rodina, v rámci ktorej prebieha komunikácia vo 

viacerých jazykoch, väčšinou z dôvodu, že rodičia detí pochádzajú z lingvisticky 

rôznych prostredí. Ďalším variantom rodiny, ktorú veľa autorov označuje ako 

bilingválnu, hoci deti sú v rámci nej vystavované len jednému jazykovému inputu, sú 

rodiny imigrantov, kde rodičia síce zdieľajú rovnaký materinský jazyk, ale ten sa 

odlišuje od jazyka okolitej spoločnosti. 

V odbornej literatúre sa zmieňuje 6 základných typov bilingválnych rodín a ich 

lingvistickej situácie, z ktorej sa odvodzujú kombinácie jazykovej výchovy u detí 

(Harding-Esch  & Riley, 2008, pp. 70 – 72; Romaine, 1995): 

1. Rodičia majú rozličné materinské jazyky, pričom jazyk jedného z nich je 

tiež dominantným jazykom komunity. Každý z rodičov komunikuje 

s dieťaťom od narodenia vlastnou rečou, tj. používa metódu jeden 

človek/jeden jazyk, o ktorej bude reč v ďalšej časti kapitoly. Tento prípad je 

tým najčastejším v rámci bilingválnych rodín a simultánneho bilingvizmu. 

2. Rodičia majú rozličné materinské jazyky, jazyk jedného z nich je 

dominantným jazykom komunity. S dieťaťom komunikujú obaja rodičia 

v nedominantnom jazyku. Uplatňujú tak ďalšiu najpoužívanejšiu metódu 

jeden jazyk/jedno prostredie. 

3. Rodičia majú rovnaký materinský jazyk, ktorý sa však odlišuje od jazyka 

komunity. S dieťaťom komunikujú svojím jazykom. Je to najmä situácia 

imigrantov, kedy sa deti zoznamujú s jazykom majoritnej spoločnosti väčšinou 

až v predškolskom alebo školskom veku. V tomto prípade teda pôjde 

o prípadný sukcesívny bilingvizmus. 

4. Rodičia majú odlišný materinský jazyk, ktorými od narodenia komunikujú 

so svojím dieťaťom, tj. je uplatňovaná metóda jeden človek/jeden jazyk. 

Dominantný jazyk komunity, v ktorej žijú je odlišný od jazykov oboch 
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rodičov. U dieťaťa tak dochádza k simultánnemu bilingvizmu, neskôr 

k sukcesívnemu trilingvizmu.  

5. Rodičia majú rovnaký materinský jazyk, ktorý je zároveň i jazykom 

komunity. Jeden z rodičov komunikuje s dieťaťom jazykom, ktorý nie je 

jeho materinský. Ide o prípad intencionálneho bilingvizmu, ktorému bude 

venovaná nasledujúca podkapitola. 

6. Rodičia aj komunita sú zhodne dvojjazyčné. Rodičia komunikujú 

s dieťaťom obom jazykmi, pričom sa v ich komunikácii prejavujú špecifiká 

komunikácie medzi bilingvistami, ako code-switching, borrowings, ale aj 

miešanie jazykov nezávisle na osobe, či prostredí.   

Pre prehľadnosť uvádzam typológiu bilingválnych rodín a ich jazykovej situácie 

v tabuľke.  

Tabuľka č. 1: Typológia bilingválnych rodín 

Typ rodiny 
Jazyk rodičov 

Jazyk spoločnosti 
Jazyk rodič – dieťa 

Rodič 1 Rodič 2 Rodič 1 Rodič 2 

1. A B A A B 

2. A B A B B 

3. A A B A A 

4. A B C A B 

5. A A A A B 

6. AB AB AB AB AB 

 

4.2 Intencionálny bilingvizmus 

Väčšina odbornej literatúry o bilingvizme tvrdí, že rodičia by mali s dieťaťom 

komunikovať jazykom, ktorý sami najlepšie ovládajú. Predpokladá sa teda, že ním 

bude ich materinčina (Harding-Esch  & Riley, 2008). Existujú však rodičia, ktorí sa 

rozhodnú komunikovať s dieťaťom iným jazykom, než je ich vlastný. Väčšinou ide 

o jazyk partnera, t.j. druhého rodiča, jazyk majoritnej spoločnosti, ale vyskytujú sa 

i prípady, keď si rodičia cudzí jazyk vyberú bez toho, že by sa v ich bezprostrednom 

okolí akokoľvek vyskytoval, pričom sám nie je v nich bilingválny (na druhej strane, aj 

tu sa dostávame k problematike definície dvojjazyčnosti, kto „už je“ a kto „ešte nie je“ 
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dvojjazyčný). Ide o prípad tzv. „umelého bilingvizmu“ - v zmysle, že jazykový input 

neposkytuje rodený hovoriaci vo svojej materinčine, ale jazyk je „naučený“. 

Samotný pojem „umelý bilingvizmus“ je však nešťastne zvolený. Obsahuje totiž 

negatívnu konotáciu – naznačuje „umelosť“ komunikácie rodiča s dieťaťom a tým 

i povahu ich vzťahu, keďže je jazyk je súčasťou jeho definície (Saunders, 1988, p. 41). 

Štefánik (2000) navrhuje názov intencionálny (usmernený, zámerný) 

bilingvizmus. 

Saunders (1988, p.41) tvrdí, že umelá môže byť len situácia, nie samotný 

bilingvizmus. Naviac, pri intencionálnom bilingvizme je situácia „neprirodzená“ len 

pre rodiča, ktorí používa pri komunikácii s dieťaťom iný než svoj materinský jazyk, 

prípadne sa môže javiť okoliu. Pre dieťa je to však situácia prirodzená a autentická, 

nezáleží na tom, aký jazyk rodič používa, pretože sa tak deje od začiatku. Dieťa nevie, 

ktorý jazyk je pre rodiča jeho materinský a ktorý „naučený“, zvlášť ak ho ovláda 

plynule a s istotou. Pre neho je to skrátka jazyk, v ktorom komunikuje so svojím 

rodičom a spoločne v ňom zdieľajú emócie.  

Rodičia, ktorí sa rozhodnú vychovávať vlastné dieťa iným, než svojím 

materinským jazykom, by v ňom mali vykazovať solídnu lingvistickú a kultúrnu 

spôsobilosť a neustále sa snažiť o ďalšie vzdelávanie. Stagnácia jazykového 

vzdelávania rodičov by mohla mať na jazykový vývin dieťaťa veľmi 

kontraproduktívny vplyv. Ďalšou podmienkou intencionálnej bilingválnej výchovy je 

neustála komunikácia s dieťaťom, najmä ak vyrastá v inak monolingválnom 

prostredí. Dieťa musí byť motivované daný jazyk používať a túto potrebu vytvára len 

jeho rodič. Výsledný efekt závisí na sofistikovanom prístupe rodičov, ktorí sa 

v niektorých aspektoch líšia od rodených hovoriacich, napr. majú tendenciu prejsť do 

materinského jazyka v záťažových situáciách. Veľmi dôležitá je tiež podpora okolia. 

(Jiménez, 2010, p.5). 

Veľa lingvistov i laikov tento spôsob bilingválnej výchovy však kritizuje. 

Argumentujú neprirodzenosťou situácie, možnosťou prenosu gramatických chýb či 

prízvukom prevzatým od rodiča, ktorý keďže nie je rodeným hovoriacim má prízvuk 

iný, než by mal byť (Jiménez, 2010, p.4). 

Iným prípadom je, keď bilingválni rodičia vychovajú monolingválne deti. Stane sa 

to napr. v rodine imigrantov, ak rodičia hovoria svojím vlastným jazykom len sami 

medzi sebou a s deťmi jazykom okolitej spoločnosti, alebo keď bilingválny rodič svoj 
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pôvodný jazyk (prípadne jeden zo svojich jazykov) v komunikácii s deťmi nepoužíva 

(Baker & Jones, 1998). 

 

4.3 Trilingvizmus a multilingvizmus 

Ako som už spomínala, pojem bilingvizmus sa často nepresne používa i na 

označenie prípadu, kedy jedinec má kompetenciu nie len v dvoch, ale dokonca v troch 

a viac jazykoch. Trilingvizmus alebo trojjazyčnosť teda znamená ovládanie troch 

jazykov. Multilingvizmus, tj. viacjazyčnosť, ovládanie viacerých jazykov 

(spravidla viac než dvoch, ale bez udania ich presného počtu). 

Táto realita je typická predovšetkým pre štáty Afriky či Ázie, kde vedľa seba 

koexistuje viacero kmeňových jazykov a oficiálny jazyk či jazyky štátu. Ich znalosť je 

pre život v danej krajne veľkou výhodou, až nutnosťou. V posledných rokoch však 

multilingvizmus sa začína rozmáhať nielen kvôli migrácii národov, ale hlavne 

v krajinách s „nesvetovými“ jazykmi sa ovládanie niekoľkých jazykov považuje za 

obrovskú výhodu na trhu práce. Na dopyt reagujú rôzne edukačné zariadenia, a tak 

sú dnešným trendom bilingválne školy či škôlky. Iným pripadom trilingvizmu sú 

individuálne rodinné situácie, napr. imigrácia do rôznych krajín v dôsledku 

pracovných aktivít rodičov, rodičia pochádzajúci z rôznych krajín hovoriaci rôznymi 

jazykmi, ktoré sa naviac líšia od jazyka okolitej majoritnej spoločnosti či prirodzene 

bilingválne deti, ktoré nastúpili do dvojjazyčného predškolského zariadenia s ešte 

ďalším jazykom. 

Multilingvizmus, podobne ako bilingvizmus, môže byť simultánny alebo 

sukcesívny, prirodzený alebo umelý, produktívny alebo receptívny, spoločenský alebo 

individuálny. V princípe je podobný bilingvizmu, ale zahŕňa v sebe naviac ďalšie 

špecifiká, ktoré vyplývajú zo vzájomnej interakcie medzi jednotlivými jazykmi (Cenoz 

& Genesee, 1998). Napríklad v prípade trilingvizmu obyčajne nedochádza 

k miešaniu všetkých troch jazykov. Buď jedinec hovorí výlučne jedným z jazykov a 

k ostatným pristupuje receptívne alebo spolu mieša len dva jazyky. Väčšinou tie, 

ktoré sú si lingvisticky bližšie (Barnes, 2005). 

Vyvážený multilingvizmus je ešte menej pravdepodobný než vyvážený 

bilingvizmus. Človek totiž nemá neobmedzené možnosti každý jazyk používať na 

všetky možné účely či žiť viacero životov monolingvistov (Cenoz & Genesee, 1998). 
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Väčšinou má jeden jazyk tendenciu byť dominantným a ostatné slabšími. Vplyv na 

osvojenie jazykov a ich dominanciu má okrem iného nielen množstvo a kvalita 

jazykových podnetov, ale aj lingvistická štruktúra jazykov a emocionálna väzba ku 

človeku, ktorý je pre dieťa reprezentant daného jazyka (Quay, 2011). 

 

4.4 Stratégie bilingválnej výchovy 

To, že deti vyrastajú vo viacjazyčných rodinných podmienkach, neznamená, že sa 

automaticky stávajú bilingválnymi. 

Deti z rodín imigrantov si môžu prvý jazyk osvojiť u rodičov a druhý od majoritnej 

spoločnosti v predškolskom alebo školskom veku (prípad sukcesívneho 

bilingvizmu). Rovnako môže ale dôjsť k tzv. medzigeneračnej strate jazyka, kedy si 

deti osvoja hlavne jazyk majoritnej spoločnosti. Jazyk rodičov si však neosvoja do 

takej miery, aby mohli byť bilingválne (Průcha, 2011, p.166). 

Ani v prípade lingvisticky zmiešaných rodín nedochádza vždy k plnému 

(simultánnemu) bilingvizmu u detí. Týka sa to len približne 75% detí, z jednej 

štvrtiny detí vyrastú monolingvisti. U 25% detí dochádza k tzv. medzigeneračnému 

prenosu jazykov. Hoci vyrastajú v bilingválnom rodinnom prostredí, jazyk 

majoritnej populácie používajú vo väčšom množstve a postupne ho preferujú viac. 

Autorka preto z praktických dôvodov odporúča doma v rámci rodiny používať 

minoritný jazyk (De Houwer, 2006). Jazykový input ale nie je jediným faktorom 

ovplyvňujúcim dvojjazyčnosť, o tom pojednám v ďalšej podkapitole. 

Stratégie bilingválnej výchovy sa často odvodzujú od lingvistickej situácie, v ktorej 

sa rodina nachádza. Najčastejšími z nich sú:  

 Jeden človek, jeden jazyk (OPOL = one person/one language) alebo tzv. 

Grammontovo pravidlo 

Táto metóda je asi najznámejšia, najviac odporúčaná a asi najrozšírenejšia 

v prípade bilingválnych rodín, kde rodičia pochádzajú z odlišných jazykových 

prostredí. Prvýkrát ju v roku 1913 popísal francúzsky lingvista Jules Ronjat  

(1913 podľa Saunders, 1988, pp.42-43), ktorý ju na radu svojho priateľa, 

takisto filológa, Grammonta (odtiaľ názov Grammontovo pravidlo) použil pri 

výchove svojho nemecko-francúzskeho syna. 
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Podstatou tejto stratégie je, že rodičia s dieťaťom komunikujú od jeho 

narodenia každý len svojím jazykom a dôsledne to dodržiavajú. Jej cieľom je 

teda simultánny bilingvizmus. Dieťa si tak jazyk začne spájať s príslušnou 

osobou. Problémom (ako však aj u iných metód) je, že princíp sa nedá 

dodržiavať 100% za každých okolností, napr. v prípade, že sú prítomné aj iné 

osoby, ktoré danej reči nerozumejú (Saunders, 1988, pp. 42-43). 

 Jeden jazyk, jedno prostredie (nondominant home language/one language, 

one environment) 

Metóda sa zakladá na užívaní jazyka podľa prostredia, resp. delí jazyky na 

„domáci jazyk s rodinou“ a „jazyk vonku s ostanými“. Jeden jazyk si osvojuje 

doma a druhý formálne či neformálne od okolitého prostredia (Baker, 2006, 

pp.102-103). Výsledkom je teda sukcesívny bilingvizmus. 

Niektorí autori (napr. Grosjean, 2010a; De Houwer, 2006) odporúčajú túto 

stratégiu hlavne v prípade, ak sa jazyk jedného z rodičov zhoduje s jazykom 

majoritnej spoločnosti. Ak obaja rodičia s dieťaťom komunikujú doma v 

minoritnom jazyku, zvyšujú rozsah jeho jazykového inputu než ako by to bolo 

v prípade, keby bol zdrojom jazykových podnetov v znevýhodnenom jazyku 

len jeden rodič. Samozrejme, predpokladom je, že hoci druhý rodič nie je 

rodeným hovoriacim, daný jazyk ovláda na uspokojivej úrovni alebo sa jedná 

o rodinu imigrantov. 

 Jazyk podľa situácie 

Voľbu jazyka určujú zmeny miesta, času alebo témy. Zmena miesta znamená 

napríklad, že rodina v súkromí domova hovorí jedným jazykom, ale na 

verejnosti prechádza do jazyka majoritnej spoločnosti. Rodina môže meniť 

jazyk v rôznych časových úsekoch, napr. vo všedné dni komunikovať jazykom 

matky a cez víkendy jazykom otca. Tematickou zmenou je situácia, keď sa 

napríklad školská tematika vždy preberá v jazyku školy, zatiaľ čo bežné témy v 

inom jazyku (Burkhardt Montanari, 2002, podľa Morgensternová, Šulová & 

Scholl, 2011, p.100). Je dôležité, aby zmeny boli čo najviac logické, spontánne a 

nevedomé. Možno preto je prepínanie jazyka v nadväznosti na čas najmenej 

účinné. Je totiž plne vedomým rozhodnutím (Morgensternová & Šulová, 2007, 

p. 43).    
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 Určujúca prvá veta 

V tomto prípade nasledujúcu komunikáciu určuje to, v ktorom jazyku rozhovor 

začne, t.j. dieťa je zvyknuté reagovať v tom jazyku, v ktorom s ním rodičia 

začnú hovoriť (Burkhardt Montanari, 2002 podľa Morgensternová, Šulová & 

Scholl, 2011, p.101). 

V posledných dvoch zmienených stratégiách už rodičia nie sú pre dieťa 

predstaviteľmi len jedného jazyka. V ich konverzácii sa uplatňujú špecifiká určité 

špecifiká konverzácie bilingvistov, ako prepínanie kódov či jazykov. Je však vhodné, 

ak je toto striedanie podmienené určitou „logikou“. Pre dieťa môže byť neplánované a 

neprehľadné prechádzanie z jedného jazyka do druhého nečitateľné a mätúce. Môže 

viesť až k miešaniu jazykov, kedy nebude od seba dané reči jasne rozlišovať 

(Morgensternová & Šulová, 2007, p. 43).   

Vytvoriť dvojjazyčnú domácnosť znamená pre oboch rodičov deliť sa o výchovu 

rovnakým dielom, aby bolo dieťa vystavované jazykom vyvážene. V praxi je to však 

ťažké dodržať, pretože aspoň počas prvých dvoch rokov dieťa trávi čas najmä 

s jedným rodičom, ktorý sa oňho doma stará, tj. vo väčšine prípadov s matkou. Jej 

jazyk si dieťa osvojuje ako prvý (Harding-Esch& Riley, 2008). Aj z lingvistického 

hľadiska je teda dôležité, aby sa otec na výchove čo najviac podieľal, prípadne aby 

bolo dieťa jazyku otca vystavované aj z iných zdrojov (napr. prostredníctvom starých 

rodičov), aby bol jazykový input v oboch jazykoch vyváženejší. 

Pre mnoho rodičov veľmi ťažké nehovoriť so svojím dieťaťom materinským 

jazykom. Napriek tomu sa stáva, že jeden z rodičov kvôli obavám z preťaženia dieťaťa 

s ním po dobu prvých dvoch rokov radšej komunikuje iným jazykom. Je však ťažké 

náhle a bez zjavnej vonkajšej príčiny neskôr zmeniť jazyk komunikácie 

s dieťaťom. Pravdepodobne náhlu zmenu jazyka nepochopí a je aj ťažké ju takému 

malému dieťaťu vysvetliť.  Vo všeobecnosti je nesmierne ťažké zmeniť jazyk(y), 

ktorým(i) ľudia zvyknú s niekým komunikovať. Je totiž spätý s históriou vzťahu, 

zdieľanými zážitkami, skúsenosťami a definuje tento vzťah. Na druhej strane, ako už 

bolo spomínané pri jazykovej dominancii, jedinci a ich rodiny sú dynamické veličiny, 

a teda ani dvojjazyčnosť jednotlivca, ani vzorce dvojjazyčnosti v rodine nie sú 

nemenné v čase. Faktom ale zostáva, že čím viac podnetov motívov k zmene existuje 

a čím sú pre dieťa pochopiteľnejšie, tým prebieha ľahšie. Príkladmi môže byť 
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odsťahovanie sa do krajiny slabšieho jazyka dieťaťa či intenzívnejší kontakt s jednou 

stranou rodiny, a pod. Značne komplikovaným i nešťastným riešením pre vývin 

dieťaťa je  brániť mu stretnutiu s časťou rodiny alebo inými deťmi, ktoré hovoria 

„nežiaducim“ jazykom počas prvých rokov jeho života. Naopak, kontakt s rodinou, 

hoci býva ďaleko, pomáha k udržovaniu druhého jazyka a rozvoju bilingvizmu 

(Harding-Esch& Riley, 2008). 

 Aj v rámci jednej rodiny môžu mať jednotlivé deti rôzny stupeň bilingvizmu. 

Každé dieťa je individuálny a ich jazykový vývin podlieha viacerým faktorom, ktoré 

pravdepodobne u každého variujú. U často migrujúcich rodín sa dokonca deti môžu 

často učiť a zabúdať rôzne jazyky. Za istých okolností si ich môžu udržať, ale je na to 

potrebné veľké úsilie a tiež dostatok príležitostí daný jazyk využívať (Harding-Esch& 

Riley, 2008). 

 

4.5 Úspech verzus neúspech dvojjazyčnej výchovy  

Výsledný efekt dvojjazyčnej výchovy nepochybne závisí od viacerých faktorov. 

Asi najdôležitejším je kvantita a kvalita jazykových podnetov a dôsledné 

dodržiavanie zvolenej stratégie jazykovej výchovy, čo majú rodičia i najviac pod 

kontrolou (Harding-Esch& Riley, 2008). Jazykový input vytvára tzv. cyklický efekt – 

väčšie množstvo inputu vedie k lepšiemu zvládaniu jazyka, čo si vyžaduje ďalší input, 

atď. (Průcha, 2011, p.169). Táto cesta však nie je automatická a priamočiara, pretože 

nie všetky dvojjazyčne vychovávané deti sa bilingválnymi aj stávajú. 

Ďalším faktorom je status jazyka. Jazyk majoritnej spoločnosti je pre deti 

atraktívny, pretože sa ním môžu dohovoriť s ostatnými rovesníkmi (Průcha, 2011, 

pp.169-170). Čo sa týka rozdielu medzi jazykmi, Harding-Esch & Riley (2008) tvrdia, 

že všetky jazyky sú približne rovnako zložité, ale každý v inej oblasti. Štrukturálne 

rozdiely ovplyvňujú konkrétne postupy procesu osvojovania jazyka, ale neurčujú či 

a do akej miery sa podarí bilingvizmus dosiahnuť. Avšak rozdiely vo 

svetovom postavení jazykov jednoznačne ovplyvňujú rozhodnutie rodičov, či sa 

rozhodnú vytvoriť dvojjazyčnú domácnosť. Tieto rozdiely tiež 

podmieňujú rozmanitosť prostriedkov, ktoré môžu rodičia použiť a taktiež postoj 

okolia k dvojjazyčnej výchove, ktoré ju často hodnotí podľa relatívneho postavenia 

jazyka na vlastnej škále prestíže jazykov. I v prípade „neprestížneho“ jazyka však 
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bilingválne vychovávané dieťa získava rozsiahle sociálne výhody, ako možnosť 

dohovoriť s polovicou vlastnej rodiny či získať určité kultúrne dedičstvo. Pre malé 

deti je postoj rodičov k vlastnému jazyku a ich hodnoty dôležitejšie než postavenie 

tohto jazyka v cudzej zemi a hodnoty v okolitej spoločnosti. Sociálne okolie a jeho 

podpora má však vplyv predovšetkým na rodičov, či sa pre bilingválnu výchovu 

nakoniec rozhodnú. 

Podpora komunity hrá veľkú rolu pri udržaní minoritného jazyka. Jednak 

udržiavajú vzťahy medzi príslušníkmi menšín a pomáhajú im, jednak pomáhajú 

k zachovávaniu a predávaniu pôvodného jazyka a kultúry (Průcha, 2011, p.170). 

Ďalšími odporúčaniami je okrem veľkej trpezlivosti tiež ujasnenie si stratégie 

bilingválnej výchovy a jej čo najdôslednejšie dodržiavanie, nemať na dieťa prehnané 

nároky, ale brať ohľad na jeho vývinové potreby, podporovať ho v jeho snahe 

a chváliť. V žiadnom prípade ho pre jazyk netrestať, nevhodné je tiež žiadať ho, aby 

sa „predviedlo“ pred návštevou či porovnávať ho s monolingválnymi deťmi. 

V prípade bilingválnych rodičov je žiaduce sa čo najviac vyhýbať miešaniu jazykov, 

aby dieťa tieto vzorce komunikácie nenapodobňovalo, ale naučilo sa jazyky dobre 

rozlišovať. Dôležité pre udržanie bilingvizmu je ďalšie vzdelávanie. Malo by sa 

prispôsobiť jazykovému vybaveniu dieťaťa, aby mohlo svoje jazyky ďalej rozvíjať 

a nestratilo s nimi kontakt (Harding-Esch& Riley, 2008). 

Rizikovým faktorom je snaha o vytvorenie dvojjazyčnej domácnosti tam, kde je 

potrebné zmeniť jazyk či jazyky komunikácie rodičov. Taktiež dvojjazyčnú 

výchovu čaká pravdepodobný neúspech v prípade, ak jeden rodič nerozumie 

jednému z jazykov (Harding-Esch  & Riley, 2008, p. 109). Napriek tomu existujú 

výskumy nepotvrdzujúce tento predpoklad (napr. Morgensternová, Šulová, & Scholl, 

2011), kedy fakt, že jeden z rodičov neovládal jazyk toho druhého, nebol prekážkou 

bilingválnej výchovy. 

Dieťa používa jazyk vtedy, keď ho potrebuje a ľudia túto potrebu vytvárajú. 

Televízia či rádio k osvojeniu si druhej reči nestačia. Udržanie tejto potreby používať 

druhý jazyk súvisí s ďalším dôležitým faktorom bilingválnej výchovy, a to 

pravidelným vystavovaním dieťaťa aj monolingválnemu okoliu. Slúži mu na to, 

aby získalo skúsenosti z prostredia, v ktorom sa pravdepodobne bude vo svojom 

živote ocitať a v ktorom sa  neuplatňujú určité špecifiká dvojjazyčného prostredia, 

ako code-switching či borrowings (Grosjean, 2010a). 
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Zopakujem, že na dieťa a jeho rečový vývin majú počas prvých štyroch rokov 

najväčší vplyv rodičia a ich postoj, resp. postoj rodiny, k jazyku. Ak bilingválna 

rodina považuje jazyk len za praktickú nevyhnutnosť, nebude sa spravidla starať 

o jeho správne používanie, zásady a odporúčania dvojjazyčnej výchovy či miešanie 

jazykov. Týmto spôsobom je však pravdepodobné, že deti nebudú správne hovoriť 

ani jedným jazykom. Výsledným efektom nie je bilingvizmus, ale už spomínaný 

semilingvizmus. 

Na záver pripomeniem, zo všetkého najdôležitejšie je pri výchove dieťaťa to, aby 

bolo šťastné. Pokiaľ ide o rodičov pochádzajúcich z rôznych krajín s rôznymi 

materinskými jazykmi, dieťa bude svoj druhý jazyk potrebovať predovšetkým preto, 

aby mohlo komunikovať s polovicou svojej rodiny a prežilo šťastné detstvo. 

 

4.6 Identita bilingvistu 

Doposiaľ som sa venovala hlavne jazykových či kognitívnych aspektom a 

bilingvizmu či stratégiám rodičov pri dvojjazyčnej výchove. Nemenej dôležitou je však 

otázka: Kým sa bilingvista cíti byť? 

 

Veľa dvojjazyčných detí či dospelých má problém určiť, ktorý z používaných 

jazykov je vlastne ich materinčinou. Na identifikáciu materinského jazyka u 

bilingvistov Skutnabb-Kangas (1984, pp.84-89) odporúča použiť rovnaké štyri 

kritériá, na základe ktorých rozlišuje možné definície bilingvizmu (uvádzané 

v 1.kapitole): 

1. Kritérium pôvodu – materinský jazyk je ten, ktorým hovorí matka jedinca, 

resp. osoba, ktorá sa najviac podieľa(la) na jeho výchove, teda jazyk, ktorý sa 

jedinec naučil ako prvý. 

2. Kritérium kompetencie – materinský jazyk je ten, ktorý jedinec ovláda 

najlepšie. 

3. Kritérium používania – materinský jazyk je ten, ktorý jedinec používa viac. 

4. Kritérium identifikácie – materinský jazyk je ten, s ktorým sa jedinec sám 

identifikuje alebo ktorý mu pripisujú rodení hovoriaci daného jazyka. 
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Ako som však spomínala, používanie jazykov v živote jedinca sa môžu, niekedy aj 

dosť radikálne, zmeniť. Pre človeka, ktorý je, odkedy si pamätá, vychovávaný 

viacerými jazykmi a miera ich zastúpenia v jeho živote sa časom obmieňa, býva veľmi 

ťažké rozhodnúť sa, ktorý jazyk je jeho materinský a kde sú vlastne jeho korene. 

Najprijateľnejším sa teda javí brať ako materinský jazyk samotný bilingvizmus či 

trilingvizmus. 

 

Mnoho rodičov, ktorí plánujú vychovávať alebo už vychovávajú svoje deti 

dvojjazyčne v rámci rodiny, rozmýšľa, ku akej kultúre budú ich deti v konečnom 

dôsledku vlastne patriť. Jazyk je spätý nielen s jednotlivými vzťahmi, ale aj 

spomienkami a identitou jedinca (Abdelilah-Bauer, 2007, p. 42), ktorú môžeme 

definovať ako „prežívanie a uvedomovanie si seba samého, svojej jedinečnosti 

i odlišnosti od ostatných“ (Hartl & Hartlová, 2010, p. 212) alebo tiež ako „súbor rysov, 

podľa ktorých je jedinec známy konkrétnej skupine“ (Hartl & Hartlová, 2010, p. 212). 

Kým sa tieto deti môžu cítiť byť, ak od útleho veku komunikujú jedným jazykom 

s matkou, druhým s otcom a prípadne tretím s kamarátmi či inými ľuďmi? 

Jazyk je určitým nástrojom, prostredníctvom ktorého sa vyjadruje kultúra a ktorý 

je zároveň kultúrou aj vytváraný (Abdelilah-Bauer, 2007, p. 43). V kontexte tejto 

diplomovej práce je kultúra chápaná vo svojom užšom pojatí, a to ako prejav 

ľudského správania, najmä vzhľadom k zvyklostiach, hodnotám, komunikačným 

normám či jazykovým rituálom, ktoré sa uplatňujú v určitom spoločenstve ľudí 

(Průcha, 2007, p. 45). 

V prípade bilingválnej výchovy od narodenia si dieťa spolu s jazykmi väčšinou 

osvojuje i znaky dvoch rôznych kultúr a dochádza k ich stretu. Vníma ich rozdiely, 

relativitu toho, ako možno nazerať na svet. S tým jednojazyčné dieťa skúsenosť nemá. 

Bilingválne dieťa nepatrí ani do jednej kultúry takým spôsobom, ako napríklad jeho 

rodičia či ostatní ľudia žijúci v danej krajine. Vytvára si svoju vlastnú kultúru a s ňou 

spojenú identitu, ktorá je produktom stretu viacerých kultúr. Je to tzv. dieťa tretej 

kultúry – „third-culture kid“ (Pollock & van Reken, 2009). Nie je typickým 

reprezentantom kultúry A po matke, ani predstaviteľom kultúry B po otcovi, ale jeho 

kultúrou ich vzájomné prepojenie alebo zloženina AB. V prípade, že rodičia žijú 

v krajine C, z ktorej ani jeden z nich nepochádza, kultúrna identita ich dieťaťa bude 

ABC (Abdelilah-Bauer, 2007, p. 45). Rodičia by mali akceptovať túto odlišnosť 
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vlastných detí (Abdelilah-Bauer, 2007) a primerane veku s nimi o bilingvizme či  

bikulturalizme hovoriť, aby svoju situáciu chápalo (Grosjean, 2010a). Harding-Esch & 

Riley (2008) uvádza, že niektoré bilingválne deti majú dokonca dva jasne odlišné 

spôsoby neverbálneho prejavu. Nie je to však pravidlom. 

Záverom asi najlepšie o tom, ako vníma svoju identitu väčšina bilingvistov, 

dokladá výpoveď jednej z nich: „Nie som schopná povedať, či som Francúzka alebo 

Nemka. Zvyčajne sa cítim v Nemecku ako Francúzka a vo Francúzsku ako Nemka. 

Avšak zároveň sa nepovažujem za cudzinku ani vo Francúzsku, ani v Nemecku“ 

(Abdelilah-Bauer, 2007, p. 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

5. Dvojjazyčné predškolské zariadenia 

„Všetko, čo potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“  

Robert Fulghum  

 

5.1 Špecifiká predškolských detí v učení sa cudzím jazykom 

Podľa Marxtovej (2003) je najvhodnejším vekom dieťaťa pre zahájenie výuky 

cudzieho jazyka, resp. sukcesívneho bilingvizmu, asi okolo piateho roku. Tento vek 

zodpovedá tiež teórii kritického obdobia ako optimálny čas pre osvojenie ďalšieho 

jazyka, hoci sa už nachádza mimo samotného kritického veku (Meisel, 2006). Nutným 

predpokladom zahájenia je však bezproblémové ovládanie materinského jazyka, 

dostatočná slovná zásoba a takmer úplne správne vyslovovanie (ako som už 

spomenula, v tomto veku ešte môžu deťom robiť mierne problémy hlásky /l/, /r/, 

prípadne /ř/) a žiadne logopedické ťažkosti. V opačnom prípade je vhodnejšie 

s cudzím jazykom začať, až dané komplikácie pominú (Marxtová, 2003). 

Vek okolo piateho roku je veľmi priaznivý na zoznámenie dieťaťa s cudzím 

jazykom z viacerých dôvodov. Jednak je to spontánnosť prejavu detí a absencia 

zábran a kontroly, ktoré sa prejavujú v staršom veku. Dieťa v predškolskom veku tiež 

disponuje veľkou kapacitou mechanickej pamäte a sluchovej diferenciácie (Marxtová, 

2003; Vágnerová, 2005). Ako bolo spomínané v 3. kapitole, jeho schopnosť 

napodobňovania je obrovská. 

Táto výhoda predškolských detí v učení sa druhému jazyku sa však týka imerznej 

formy výučby, teda tzv. ponorením, ktoré je podobné osvojovaniu viacerých jazykov 

aj v rámci bilingválnej rodiny. Dieťa je „ponorené“ do jazyka celým svojím ja. Čo sa 

týka formálneho spôsobu výučby, zatiaľ nebol potvrdený predpoklad, že by skorší 

začiatok v detstve priniesol lepšiu rečovú kompetenciu v staršom veku (Průcha, 

2011).  Mám za to, že by sa v tomto veku malo radšej využiť špecifických vlastností 

predškolského dieťaťa, než aby sa začalo učiť jazyk akýmkoľvek spôsobom. 

Nepovažujem však za žiadúce uprednostňovať jazykové ambície na úkor ostatných 

potrieb dieťaťa. Každý prípad by sa mal posudzovať individuálne. 
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5.2 Spôsob výuky v dvojjazyčných škôlkach 

V dvojjazyčnej materskej škole je na cudzí jazyk zvyčajne vyhradená špeciálna 

trieda. Deti sa ho učia doobeda, jazyk je zasadzovaný do všetkých činností, ako 

zodpovedá imerznej forme osvojenia jazyka. 

Optimálny počet detí v jednej triede je päť až šesť, nie však viac než 10, pretože 

potom už deti nie sú schopné udržať pozornosť pri opakovaní a byť v kontakte 

s učiteľom. Organizovaná skupinová práca by nemala prekračovať 10 až 20 minút. 

Opakovanie naučeného je dobré rozložiť na časti a počas dňa opakovať s deťmi 

zábavnou a hravou formou. Takisto je vhodné, aby si deti to, čo s naučili v škôlke, 

opakovali denne s rodičmi. To, že neovládajú jazyk, ktorý sa ich dieťa v škôlke učí, nie 

je prekážkou. Môžu sa učiť s ním a zaradiť to ako ako spoločnú aktivitu, ktorá je 

zároveň veľmi užitočná pre vzdelanie ich dieťaťa. Je výhodné, ak učiteľ, hoci je 

rodený hovoriacim daného jazyka, ktoré sa má dieťa naučiť, ovláda i materinčinu 

dieťaťa. Okrem toho, že dieťa nemusí byť vždy ochotné a schopné komunikovať 

cudzím jazykom, ktorý ešte ani poriadne, resp. vôbec ovláda, ale najmä pri riešení 

konfliktov či rôznych detských starostí bude ako pedagóg viac nápomocný 

v materinskom jazyku detí (Marxtová, 2003). 

Je potrebné mať na pamäti, že dieťa sa učí cudzí jazyk celým svojím bytím 

a prežívaním. Učí sa ho  preto, že niečo potrebuje alebo niečo chce. Vhodnou 

metodikou je tzv. didaktická hra. Umožňuje dieťaťu osvojenie si cudzieho jazyka 

prostredníctvom skúseností, t.j. jeho používaním v rôznych situáciách. Príkladom je 

spojenie cudzieho jazyka a nových slovíčok s pohybom,  manipuláciou s vecami, 

kreslením, spievaním, jedlom, vychádzkou, a pod (Marxtová, 2003). Ide teda o 

spojenie kognitívneho s motorickým, tak ako sa to v podstate deje i pri vývine 

materinského jazyka. 

Zopakujem, čo už bolo spomenuté, a to, že hlavnou motiváciu dieťaťa pre učenie 

sa cudziemu jazyku  je motivácia sociálna, teda hra s inými cudzojazyčnými  deťmi, 

prípadne dospelými. Najdôležitejšie je, aby dieťa malo z danej činnosti radosť a 

dostatok primeraných podnetov. Je však zásadné deti nepreťažovať. Nedostatok, 

ale aj príliš veľké množstvo podnetov má nežiadúce dôsledky. Nemenej dôležité je 

časté opakovanie naučených fráz a pochvala. Aby výuka mala dlhodobý zmysel je 
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dôležité, aby s ňou deti mohli pokračovať i po nástupe do základnej školy, kde má 

však už spravidla formálnejší charakter (Harding-Esch & Riley, 2008). 
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II. EMPIRICKÁ ČASŤ 
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6. Zámer výskumu praktickej časti 

Zo spracovanej teórie som si urobila určitú predstavu o fungovaní bilingválnych 

rodín, špecifikách či ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú biligválne deti a ich rodičia. 

Cieľom empirickej časti predloženej diplomovej práce  je zistiť, ako funguje 

realita bilingválnych detí, tj. či ich situácia a skúsenosti zodpovedajú teoretickým 

poznatkom. Takisto je zámerom zistiť, v akých oblastiach sa odlišujú, alebo naopak, 

čo majú spoločné deti, ktorých bilingválna výchova prebieha len v rámci primárnej 

rodiny a deti, ktorým k osvojeniu druhého (resp. slabšieho) jazyka dopomáha 

bilingválne alebo cudzojazyčné predškolské výchovné inštitúcie. Štúdia sa tiež pokúsi 

zmapovať súčasné trendy bilingválnej výchovy a skúsenosti rodičov dvojjazyčných 

detí s jej praktizovaním. 

Výskum je pojatý ako výskumná sonda do zvolenej problematiky. Jej zámerom je 

porovnať teoretické poznatky s realitou, pričom jej zistenia sa môžu v budúcnosti 

prostredníctvom testovania hypotéz kvantitatívne overiť na väčšom množstve 

respondentov. V rámci tejto diplomovej práce je však zvolený kvalitatívny prístup, 

pričom jednotlivé výstupy sú porovnánané nielen v rámci zvolenej výskumnej vzorky, 

ale taktiež sa prihliada na jednotlivé individuálne premenné, ktoré môžu s výsledným 

stavom nejako súvisieť. Empirická analýza sa tiež pokúša identifikovať faktory, ktoré 

môžu mať s bilingvizmom u detí podstatný súvis. 

Hlavnými cieľmi predloženej diplomovej práce teda sú: 

a) Porovnať výstupní dáta výskumu s teoretickým základom (tj. empirickú časť 

diplomovej práce s teoretickou) 

b) Zistiť, v ktorých oblastiach sa odlišujú a čo majú spoločné deti, ktorých 

bilingválna výchova prebieha len v rámci primárnej rodiny a deti, ktoré 

navštevujú bilingválne alebo cudzojazyčné edukatívne zariadenie. 

c) Zmapovanie súčasných výchovných trendov v bilingválnych rodinách. 

d) Identifikácia faktorov, ktoré môžu zásadne súvisieť s detským bilingvizmom. 
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7. Výskumné otázky 

Na základe zamýšľaného cieľa výskumu som si stanovila niekoľko okruhov 

výskumných otázok. V rámci nich sa budem sústreďovať na prípadné rozdiely medzi 

teóriou a praxou a deťmi vychovávaných bilingválne len v rodine a deťmi 

navštevujúcimi jazykovú škôlku. 

1. Spôsob bilingválnej výchovy. 

Pripravujú sa rodičia na bilingválnu výchovu svojich detí? Akým 

spôsobom? Aké stratégie výchovy používajú? 

2. Motivácia bilingválnej výchovy. 

Aké dôvody vedú rodičov k započatí dvoj a viacjazyčnej výchovy u svojich 

detí? Aké majú plány s jazykmi svojho dieťaťa? 

3. Postoje. 

Aký majú postoj rodičia k jazykom svojho dieťaťa? Ktorý je pre nich 

dôležitý? Ako zvykne reagovať okolie rodiny na bilingvizmus detí? 

Podporuje ho? 

4. Komunikácia rodičov. 

V akom jazyku zvyknú komunikovať medzi sebou rodičia bilingválnych 

detí? Rozumejú jazyku druhému jazyku svojho dieťaťa? 

5. Emócie. 

V akom jazyku zvykne dieťa reagovať v emočne nabitých situáciach? 

V akom jazyku si zvykne hovoriť samo pre seba? 

6. Jazyková anamnéza dieťaťa 

Kedy začína bilingválne dieťa hovoriť? Oddeľuje predškolské dieťa svoje 

jazyky alebo ich nekontrolovane mieša? Má tendenciu odpovedať 

v oslovovanom jazyku, tzn. rozlišovať jazyk podľa partnera v rozhovore?  
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8.  Výskumná vzorka 

8.1 Výber výskumnej vzorky 

Výber výskumnej súboru prebiehal lavínovým výberom (Ferjenčík, 2000 p. 

117), resp. technikou snehovej gule (snowball technique). Tento spôsob síce 

nespĺňa kritérium reprezentatívnosti, ale je vhodný pre populáciu ktorá ma v rámci 

výskumu zaujíma. Lavínový výber sa používa pri populáciách výskumníkovi ťažko 

prístupných a ktoré majú určitú prepojenú sieť vzájomných vzťahov. 

Prostredníctvom tejto siete je možné nájsť nositeľov požadovaných znakov 

(Bleakwell, 2001). Špeciálnou populáciou sú v tomto výskume bilingválne deti a ich 

rodina. Predpokladala som, že väčšina bilingválnych rodín sa určitým spôsob 

združuje alebo má aspoň kontakt na rodiny v podobnej situácii. 

Technika snehovej gule predpokladá určité nabaľovanie probandov cez 

probandov. V prvom štádiu sú požadované informácie získané od respondentov na 

základe osobných konktaktov. Títo respondendenti identifikujú ďalších vhodných 

adeptov do výskumnej vzorke, ktorí sú po prispení do výskumu takisto požiadaní 

o informáciu o ďalších možných probandoch, ktorí by splňovali požadované kritériá 

(Bleakwell, 2001). V rámci výberu výskumnej vzorky som sa teda snažila cez 

bilingválne rodiny, ktoré som poznala osobne (prípadne tiež cez známych, o ktorých 

som vedela, že sa v ich blízkom okolí niekto taký vyskytuje), dostať k ďalším 

dvojjazyčným rodinám a cez nich k ďalším. 

Podobným spôsobom som postupovala aj v prípade bilingválnych a 

cudzojazyčných materských škôl, cez ktoré som sa snažila nájsť ďalších rodičov 

bilingválnych detí. Škôlky boli kontaktované na základe internetového vyhľadávania. 

Z dôvodu problematického prístupu ku skúmanej populácii a pojatia výskumného 

dizajnu ako mapujúceho, som sa rozhodla kritériá výskumnej vzorky minimalizovať. 

Zásadnými podmienkami však bola dvojazyčnosť detí v zmysle výskytu 

minimálne dvoch jazykov v ich živote, či už v rámci predškolského zariadenia alebo 

rodiny. Správne pochopenie tohto kritíria bol samotný spôsob výberu, keďže boli 

o účasť vo výskume požiadané len deti z bilingválnych rodín alebo deti navštevujúce 

bilingválne alebo cudzojazyčné zariadenie. Nemohlo sa tak stať, že by do výskumu 

bolo zahrnuté monolingválne dieťa navštevujúce napr. len jazykový kurz. 
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Druhým podstatným kritériom bol predškolský vek detí, tj. približne od 3. do 

6.roku. V prípade, že dieťa už prekročilo  pohybovalo nad hornou hranicou (o pár 

mesiacov), ale ešte nezahájilo školskú dochádzku, bolo do výskumu zahrnuté. 

Konkrétne jazyky dieťa, krajina pobytu, národnosť rodičov, apod. neboli pre 

výskum určujúce. 

8.2 Popis vybranej vzorky 

Konečný počet detí zaradených do výkumu je 45, s približne vyrovnaným 

zastúpením oboch pohlaví, tj. 25 chlapcov a 20 dievčat. Vekové rozmedzenie detí sa 

pohybuje od najmladšieho probanda vo veku 3 rokov, 1 mesiaca do 6 rokov, 4 

mesiacov, čo je vek najstaršieho skúmaného dieťaťa. Priemerný vek detí je 4 roky, 

11 mesiacov. Dve deti sú dvojičky. Vekové rozloženie názorne dokladá nasledujúci 

graf. 

 

Graf č.1: Vekové rozloženie skúmaných detí 
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Z celkového počtu detí (45) je: 

 6 pôvodne monolingválnych (tj. s druhým jazykom začali jazyk až 

v škôlke, ide o prípad umelého sukcesívneho bilingvizmu) 

 30 prirodzene bilingválnych detí, ktoré sú k dvojjazyčnosti vedené 

v primárnej rodine 

- pričom 4 deti navštevujú bilingválne alebo klasické 

predškolské zariadenie vo svojom slabšom jazyku 

- a zvyšných 26 bilingválnych detí navštevujú škôlku, kde sa 

používa ich silný jazyk alebo do žiadnej nechodia   

 9 trilingválnych - ich rodičia uviedli v ich živote zastúpenie 3 jazykov 

- z toho u 5 detí hlavne o pasívne vnímanie komunikačného 

jazyka rodičov, tj. tretieho jazyka (dva tieto prípady sú už 

spomínané dievčatá – dvojičky, jedno dieťa okrem vnímania reči 

prostredníctvom komunikácie medzi rodičmi navštevuje aj 

jazykový kurz) 

- u 4 detí ide o nejakým spôsobom aktívny trilingvizmus 

 

Vzorka detí je pestrá čo do počtu jazykov, ktoré v ich živote figurujú, kombinácií 

týchto jazykov a aj krajin, v ktorých deti doposiaľ žili alebo žijú. Sprehľadniť túto 

rôznorodosť pomáhajú nasledujúce grafy a tabuľky. 
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Graf č.2: Prehľad jazykov skúmaných detí 

 

Tabuľka č. 2: Prehľad jazykov skúmaných detí 

JAZYK POČET DETÍ 

Slovenčina 5 

Nemčina 4 

Ruština 1 

Angličtina 24 

Španielčina 16 

Čeština 34 

Arabčina 1 

Poľština 2 

Francúzština 5 

Turečtina 3 

Taliančina 1 

Maďarčina 2 

Gréčtina 1 

Holandčina 1 

Wolofština 1 
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Tabuľka č. 3: Prehľad jazykových kombinácií skúmaných detí 

 

*deti vystavené tzv. „pasívnemu“ trilingvizmu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čeština-španielčina 9 

slovenčina-angličtina 1 

španielčina-angličtina 2 

španielčina-angličtina-nemčina 1 

čeština-angličtina 10 

poľština-francúzština-angličtina 1 

čeština-angličtina-nemčina 1 

čeština –arabčina 1 

čeština-ruština 1 

čeština –taliančina 1 

čeština- francúzština 2 

čeština-francúzština-wolofčština* 1 

slovenčina –gréčtina 1 

slovenčina-holandčina 1 

slovenčina-maďarčina 2 

čeština –turečtina 2 

čeština- španielčina-francúzština* 1 

nemčina-turečtina 1 

čeština –nemčina 1 

čeština-španielčina-poľština 1 

čeština-španielčina- angličtina* 3 
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Tabuľka č. 4: Prehľad krajín, kde bilingválne detí žili alebo žijú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAR – Juhoafrická republika 

VB – Veľká Británia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajina Počet detí 

Česká republika 31 

Slovensko 5 

USA 3 

Ekvádor 2 

Španielsko 2 

Rusko 1 

Francúzsko 1 

Turecko 1 

Mexiko 1 

Venezuela 1 

JAR 1 

Grécko 1 

VB 1 

Nemecko 1 
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9. Metóda výskumu 

Vzhľadom na skúmanú problematiku, dostupnosť respondentov a stanovený cieľ 

empirickej časti diplomovej práce som ako výskumnú metódu zvolila dotazník, ktorý 

je vo svojej základnej forme vlastne štrukturované interview predložené v písomnej 

podobe (Ferjenčík, 2000, p. 183). V tomto prípade som navyše zvolila elektronickú 

online variantu dotazníka.  zaslaného rodičom bilingválnych detí som  zmapovať 

skúmanú problematiku a zodpovedať výskumné otázky. 

Použila som modernú metódu online dotazníka, ktorá má oproti verzii „papier, 

tužka“ niekoľko výhod, ako napríklad grafický dizajn, vkladanie rôznych prvkov, ako 

napr. internetových odkazov či videí alebo možnosť povinných položiek, na ktoré je 

proband upozornený, prípadne ho systém nepustí ďalej  (Sturgis, 2012, p. 136). Túto 

metódu som zvolila najmä kvôli rýchlej dostupnosti k respondentom, s ktorými by 

bolo ťažké alebo nemožné sa stretnúť osobne. Zároveň pre svoju rýchlosť a 

jednoduchosť napomáha jeho šíreniu ďalej. V neposlednom rade k ochote účasti na 

výskume prispieva i grafická podoba dotazníka (špeciálny podklad, priložený 

obrázok, apod.), ktorou som sa snažila respondentov zaujať. 

Dotazník bol koncipovaný pre rodičov bilingválnych detí a vymyslela som ho 

sama na základe preštudovanej a spracovanej literatúry. Čiastočne ma inšpiroval 

dotazník pre rodičov rozhodujúcich sa pre bilingválnu výchovu od Harding-Esch & 

Riley (2008, pp. 112-115). 

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

bolo a ich väčšinou nadväzovali na určitú odpoveď predchádzajúcej otázky, preto sa 

niektorých respondentov netýkali (otázka č. 12, 41-44 ). Posledné dve otázky (48., 

49.) boli tiež dobrovoľné a mali kvalitatívny charakter. Stávalo sa však, že i otázky 

s nútenou voľbou obsahovali vlastné komentáre rodičov. 

Otázky dotazníka boli väčšinou koncipované ako uzavreté a mali zisťovací 

charakter. Kde to bolo možné, otázky s nútenou voľbou obsahovali možnosť inej 

odpovede, a rodičia mohli svoju odpoveď špecifikovať a vysvetliť. Dve otázky (25., 

26.) obsahovali v odpovedi posúdenie na škále. 
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Dotazník bol v 4 jazykových verziách – slovenčina, čeština, angličtina, 

španielčina. Text bol preložený autorkou diplomovej práce, pričom bol bol 

konzultovaný aj s rodenými hovoriacimi daných jazykov. Jednotlivcom boli naraz 

rozposlané viaceré jazykové variáce, mohli si teda vybrať jazyk, v ktorý ovládajú 

najlepšie a predísť prípadným nedorozumeniam vyplývajúcim z nepochopenia 

zadania. Text bol však zadaný pomerne jednoducho, a nestretla som sa so spätnou 

väzbou v podobe nepochopenia. 

OKRUHY A ZAMERANIE OTÁZOK DOTAZNÍKA (presné znenie otázok sa nachádza 

v časti Prílohy): 

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O DIEŤATI (4) – otázka č.1., 2., 3., 4. 

 Vek dieťaťa 

 Pohlavie dieťaťa 

 Jazyky dieťaťa 

 Krajina pobytu dieťaťa od narodenia vrátane sťahovania 

 

II. JAZYKOVÉ ÚDAJE O RODIČOCH (4) – otázka č. 5., 6., 7., 8. 

 Materinské jazyky rodičov 

 Vzájomné ovládanie, resp. porozumenie jazykov medzi rodičmi 

(aktívne, pasívne ovládanie alebo neovládanie jazyka toho druhého) 

 Jazyk/y, ktorými komunikujú rodičia medzi sebou (jazykom otca, 

matky, okolitej spoločnosti alebo iným) 

 

III. NAJBLIŽŠIE OSOBY DIEŤAŤA (6) – otázka č. 9., 10., 11., 12., 13., 14. 

 Počet súrodencov dieťaťa 

 Poradie dieťaťa medzi súrodencami 

 Iní členovia domácnosti a ich komunikačný jazyk s dieťaťom 

 Ktorý z rodičov bol s dieťaťom na materskej dovolenke a ako dlho 

 

IV. JAZYKOVÁ ANAMNÉZA DIEŤAŤA (17) – otázka č. 15., 16., 17., 18., 19., 20., 

21., 27., 29., 30., 31., 32., 34., 35., 37., 38., 39. 
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 Jazyk/y, ktorými dieťa komunikuje s matkou, otcom, súrodencami, 

širšou rodinou, rovesníkmi a ďalšími ľuďmi 

 Zvykne reagovať v jazyku, v ktorom sa mu prihovárajú? 

 Koľko % času týždenne v priemere trávi dieťa v každom zo svojich 

jazykov? 

  Kedy a v akom jazyku povedalo dieťa svoje prvé slovo 

 Kedy a v akom jazyku začalo komunikovať vo forme viet 

 Kedy začalo pasívne a aktívne reagovať v druhom jazyku 

 Súčasný dominantný jazyk 

 Pomáhanie si slovami z druhého jazyka (borrowings/miešanie jazykov) 

  V akom jazyku dieťa reaguje pri silných pozitívnych alebo negatívnych  

emóciách 

 Aký je jazyk jeho egocentrickej reči 

 

V. BILINGVÁLNA VÝCHOVA (4) – otázka č. 22., 23., 24., 36. 

 Stratégia bilingválnej výchovy 

 Dôvody Vášho rozhodnutia pre bilingválnu výchovu 

 Príprava na bilingválnu výchovu 

 Podpora slabšieho jazyka dieťaťa 

 

VI. POSTOJ OKOLIA (2) – otázka č. 25., 26. 

 Reakcia blízkeho okolia na rozhodnutie vychovávať dieťa bilingválne 

 Reakcia širšieho okolia a nových známych na rozhodnutie vychovávať 

dieťa bilingválne 

 

VII. POSTOJ RODIČOV K JAZYKOM DIEŤAŤA (2) – otázka č. 28., 33. 

 Dôležitosť jednotlivých jazykov v živote dieťaťa 

 Ktorý jazyk považuje rodič za materinský jazyk svojho dieťaťa 

 

VIII. PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVNÁ INŠTITÚCIA (5) – otázka č. 40., 41., 42., 43., 44.  

 Typ predškolského zariadenia, ktoré dieťa navštevuje 

 V akom veku ho začalo navštevovať 
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 Akým jazykom/jazykmi sa tam komunikuje 

 Koľko hodín týždenne je v priemere dieťa vystavované 

cudziemu/druhému jazyku v rámci predškolského zariadenia 

 Ako sa mu v ňom darí 

 

IX. PLÁNY DO BUDÚCNOSTI OHĽADNE JAZYKA (3) – otázka č. 45., 46., 47. 

 V akom jazyku je plánovaná školská dochádzka dieťaťa 

 Bude dieťa pokračovať s druhým/cudzím jazykom zo škôlky? 

 Bude sa v budúcnosti učiť ešte ďalšie jazyky? 

 

X. INDIVIDUÁLNE SKÚSENOSTI (2) – otázka č. 48., 49. 

 Ťažkosti, úskalia, výhody či zaujímavosti, ktoré si rodičia dávajú do 

súvislosti s bilingvizmom ich dieťaťa 

 Rozhodli by sa rodičia v niečom dnes inak? 

Najviac odpovedí som obdržala v českej verzii dotazníka (24), potom v anglickej 

(9), španielskej (7) a slovenskej (5).  
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10. Priebeh zberu dát 

Využitý online dotazník bol vytvorený a rozposlaný v roku 2013. Cez osobné 

kontakty na bilingválne rodiny s deťmi a sieť známych s možnými kontaktami na 

ďalšie dvojjazyčné rodiny bola prostredníctvom e-mailu poslaná žiadosť o vyplnenie 

dotazníka za účelom diplomovej práce o detskom bilingvizme (podobného znenia ako  

úvod v samotnom dotazníku, viz. Prílohy) s prosbou posunutia ďalej známym 

biligválnym rodinám alebo rodinám, ktorých deti navštevujú bilingválnu alebo 

cudzojazyčnú škôlku. 

Ďalej bolo elektronickou poštou kontaktovaných 31 dvojjazyčných 

a cudzojazyčných preškolských výchovných zariadení v Českej republike a na 

Slovensku. V krátkosti som sa im písomne predstavila a vysvetlila účel mojej prosby 

o spoluprácu. Spočiatku som spolu so žiadosťou posielala i znenie zadania diplomovej 

práce, ale neskôr som od toho pre rozsiahlosť mailu upustila. Škôlky boli požiadané 

o rozposlanie dotazníka medzi rodičov detí, ktoré do inštitúcie dochádzajú. Zvlášť 

som upozorňovala na to, že diplomová práca neposudzuje ich výukovú metodiku či 

úspechy. 

Pôvodne som plánovala osloviť len pražské škôlky a v prípade potreby a ochoty 

s nimi nadviazať bližšiu spoluprácu alebo ich môcť osobne navštíviť. Bohužiaľ som od 

nich dostala len žiadnu alebo odmietavú odpoveď, väčšinou odôvodňovanú tým, že 

zatiaľ svoje výsledky nechcú prezentovať alebo počet ich detí je príliš malý. Z jedného 

zariadenia odpísali, že mali v minulosti s podobnou spoluprácou negatívnu skúsenosť 

a preto bez výnimky všetky ďalšie ponuky odmietajú.  

Vzhľadom na tieto nepriaznivé skutočnosti som sa rozhodla rozsah oslovených 

škôlok rozšíť na celú Českú republiku a ešte 5 škôlok na Slovensku. Predškolské 

zariadenia boli vyhľadávané hlavne cez internetové vyhľadávače po zadaní kľúčových 

slov. Z jednej inštitúcie odpovedali, že výskum medzi rodičmi avizovali, ale tí neboli 

ochotní sa ho zúčastniť. Takisto jedna škôlka odpovedala, že dotazníky posunula 

rodičom prostredníctvom e-mailu a oznam o výskume umiestnili na nástenke 

v zariadení a sociálnej sieti. Dokonca prejavila záujem o záver výskumu. Napriek 

snahe poslednej zmienenej škôlky nie je isté, koľko rodičov detí, ktoré práve ju 

navštevujú, odpovedalo. 
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V konečnom čísle som obdržala 48 vyplnených dotazníkov, z ktorých som však 3 

musela z výskumu vylúčiť pre príliš nízky (okolo 2 rokov) alebo príliš vysoký vek 

(puberta až dospelosť) probandov. Do výskumu bolo teda zaradených 45 detí. 
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11. Spracovanie dát, výsledky a ich interpretácia 

Veľkosť vybranej vzorky je pomerne malá a najmä pri vzájomnom porovnávaní 

jednotlivých skupín deti je dôležité brať na túto limitujúcu skutočnosť ohľad. Napriek 

tomu však výskum priniesol pohľad na rôznorodú realitu bilingválnych rodín a ich 

detí. Či nasledujúce zistenia platia všeobecne, prípadne za akých podmienok, by si 

však vyžadol kvantitatívny výskum a použitie zložitejších štastických metód. 

Pre účel spracovania a interpretácie výskumu som sa rozhodla vzorku detí 

rozdeliť na  2 skupiny, pričom jedna z nich je rozdelená na 2 podkupiny. 

Z celkového počtu detí som sa rozhodla vytvoriť dve skupiny, a to na základe ich 

návštevy predškolského zariadenia. Skupinu detí, ktoré cudzojazyčnú alebo 

blingválnu škôlku navštevujú som rozdelila ešte na dve podskupiny. 

12 zo skúmaných detí navštevuje jazykovú bilingválnu alebo cudzojazyčnú 

škôlku v cudzom alebo vo svojom slabšom jazyku. 6 z týchto detí pochádza 

z pôvodne monolingválnych rodín, 4 deti z bilingválnych a jazyk škôlky je ich 

slabším jazykom, a 2 deti z trilingválnych rodín, resp. ich tretím jazykom je jazyk 

škôlky. 

Zvyšných 33 detí pochádza z bilingválnych alebo trilingválnych rodín a do 

školky nechodia alebo ju navštevujú vo svojom silnejšom jazyku. 

 Výsledné dáta sú kvantitatívne porovnávané medzi tými dvomi, resp. tromi 

skupinami, a to vzhľadom k výskumnám otázkam. Takisto je porovnávané, či 

výsledné odpovede zodpovedajú teoretickým podkladom.  

1. Spôsob bilingválnej výchovy 

Pripravujú sa rodičia na bilingválnu výchovu svojich detí? Akým spôsobom? 

Aké stratégie výchovy používajú? 

 

1.1 Príprava na bilingválnu výchovu 

Prekvapujúcim zistením v predkladanom výskume bolo pre mňa 

množstvo rodičov, ktorí sa na bilingválnu výchovu svojich detí nijako 

nepripravovali. Predstavovali až nadpolovičnú väčšinu (56%). Ostatní 

rodičia využili k príprave hlavne pomocou kontaktov s inými 

bilingválnymi rodinami (33%), 7 opýtaných (16%) preštudovalo 
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odbornú literatúru, 4 rodičia sa o bilingvizme informovali formou 

internetu a 2 rodičia boli sami bilingválni a mali teda s týmto typom 

výchovy skúsenosti z druhej strany. Niektorí rodičia kombinujú prípravu 

z viacerých zdrojov. 

Vzhľadom k veľkosti skúmanej vzorky sa síce nedá zovšeobecňovať, ale 

by zaujímavé zistiť, či by sa tento pomer potvrdil i na väčšom súbore 

probandov. 

Graf č. 3: Prehľad prípravy rodičov na bilingválnu výchovu svojho dieťaťa 

 

 

 

1.2 Stratégia viacjazyčnej výchovy 

V literatúre je najčastejším spôsobom dvojjazyčnej výchovy stratégia 

jeden človek/jeden jazyk (OPOL), kedy každý rodič komunikuje s dieťaťom 

jedným, spravidla svojím materinským, jazykom. Vo výskumnej vzorke je 

tiež najpoužívanejšou stratégiou, a to v 69 %. Druhou najčastejšou 

stratégiou je voľba jazyka podľa toho, v akom jazyku konverzácia začne 

(tzv. určujúca prvá veta), a to vo 8 prípadoch detí. Podľa témy sa rodičia 

orientujú vo voľbe jazyka u 2 detí a podľa časových úsekov tiež u 2. Podľa 

literatúry druhá najčastejšia stratégia bilingválnej výchovy – jeden jazyk, 

jedno prostredie (tj. podľa miesta) - sa týka len 2 detí.  Pre 7 detí je 

škôlka jediným zdrojom ďalšieho jazyka. V 6 prípadoch išlo 

o deti pochádzajúce z monolingválnych rodín, v jednom prípade 
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o trilingválne dieťa. Je nutné podotknúť, že niektorí rodičia stratégie 

kombinujú, napr. jazyk podľa určujúcej prvej vety a témy rozhovoru. 

Vo výskumnej vzorke sa vyskytlo 5 detí, pri ktorých nebola zvolená 

žiadna stratégia bilingválnej výchovy. Z toho ale u dvoch detí rodičia pridali 

aj iné druhy stratégie, čo si vysvetľujem skôr ako nedôslednosť 

dodržiavania určitého zvoleného spôsobu, nie ako absolútne žiadne 

pravidlo. U 3 detí bola položka „žiadne pravidlo“ ako jediný spôsob 

bilingválnej výchovy. Pri bližšom pohľade ide o dieťa rodičov žijúcich 

v oblasti, kde je bilingvizmus bežný, potom o dieťa stiedavo pobývajúce 

v oboch krajinách svojich jazykov a nakoniec o dieťa, ktoré má prístup 

k otcovmu len cez oboch rodičov, ktorí ho striedavo používajú bez 

akéhokoľvek pravidla. Práve u posledného menovaného dieťaťa sa podľa 

výpovede rodiča vyskytuje až takmer receptívny bilingvizmus. Pri otázke 

o tom, čo by rodič urobil inak, je uvedené, že by v domácnosti trval na 

používaní výhradne otcovského (slabšieho) jazyka (stratégia jeden jazyk, 

jedno prostredie) alebo na  komunikácii s otcom len v jeho jazyku 

(stratégia OPOL). 

Je nesporné, že bilingvizmus u detí súvisí s veľkým množstvom 

premenných a vo výskumná vzorka je príliš rozmanitá. Zdá sa však, že i pri 

neuplatnení vedomého pravidla či vedomej stratégie je možná určitá 

uspokojivá úroveň dvojjazyčnosti dieťaťa. Záleží však na ďalších 

podporných faktoroch, ako je napríklad časté cesty do krajín, kde je dieťa 

dieťaťa prinútené používať len jeden zo svojich jazykov, alebo tiež ak dieťa 

pochádza z krajiny, kde je bilingvizmus bežnou súčasťou všetkých 

aspektov života. Stojí za úvahy, či v tomto prípade rodičia predsa len určitú 

účinnú stratégiu nevolia, hoci si to ani neuvedomujú. 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Graf č. 4: Používané stratégie bilingválnej výchovy vo výskumnej vzorke 

 

 

2. Motivácia bilingválnej výchovy 

Aké dôvody vedú rodičov k započatí dvoj a viacjazyčnej výchovyu svojich 

detí? Aké majú plány s jazykmi svojho dieťaťa? 

 

2.1 Dôvody bilingvizmu 

Jediným v dotazníku spomenutým motívom rodičov pôvodne 

monolingválnych detí je  budúcnosť ich dieťaťa v zmysle väčších 

štúdijných či pracovných možností. 

 Najväčším motívom pre výchovu vo viacerých jazykoch je u 

bilingválnych a trilingválnych rodín komunikácia s časťou rodiny, a to až v 

82%. Ďalšími dôvodmi týchto rodín je jazyk okolitej spoločnosti (21%) a 

prirodzenosť situácie (21%). V jednom prípade bola ako dôvod uvedená 

interkulturalita a zväčšenie mentálnej kapacity dieťaťa. 

Pre pôvodne monolingválne rodiny sú jediným dôvodom budúce 

možnosti ich dieťaťa v štúdijnej a pracovnej oblasti. Je to celkom logický 

výsledok, nakoľko uvážime, že jazykové materské škôlky poskytujú výuky 

vo svetových jazykoch, hoci pri početnej národnostnej menšine existujú 

škôlky aj v tomto jazyku. Je to však lokálna záležitosť a tieto deti a ich 

rodiny nie sú čisto monolingválne už len z toho dôvodu, že žijú v zemi 

s iným majoritným jazykom. 
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Graf č. 5: Dôvody bilingvizmu u detí v prirodzene bilingválnych 

a trilingválnych rodinách 

 

 

2.2 Plány do budúcnosti 

Podľa prieskumu si všetci rodičia bilingválnych detí si prajú, aby ich 

deti v budúcnosti pokračovali v štúdiu ďalších cudzích jazykov. 

Pri porovnaní rodičov detí, ktoré navštevujú jazykovú škôlku a rodičov 

detí, ktoré sú k bilingvizmu vedené len v rámci domáceho prostredia je 

veľký rozdiel v tom, ako jazykovú budúcnosť svojich detí plánujú 

realizovať. Len vo 8% chcú, aby ich dieťa absolvovalo školskú dochádzku 

vo svojom momentálne silnejšom jazyku. Naproti tomu v 58% plánujú 

dať svoje dieťa do bilingválnej školy. 

Naproti tomu, u väčšiny detí, ktoré neabsolvovali ani bilingválnu škôlku, 

vidia rodičia školskú dochádzku v ich silnejšom jazyku. Zdá sa, že o ďalšom 

smerovaní dieťaťa aspoň v tejto vzorke rozhoduje už preškolská 

dochádzka. 
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Graf č. 6: Jazyk budúcej  školy detí navštevujúcich jazykovú MŠ  

 

 

 

Graf č. 7: Jazyk budúcej  školy detí nenavštevujúcich jazykovú MŠ  
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3. Postoje 

Aký majú postoj rodičia k jazykom svojho dieťaťa? Ktorý je pre nich dôležitý? 

Ako zvykne reagovať okolie rodiny na bilingvizmus detí? Podporuje ho? 

 

Pre všetkých rodičov je najdôležitejším jazykom dieťaťa jeho 

aktuálny dominantný jazyk. Je však kladený dôraz i na svetovosť jazykov, 

pretože v prípade nerodinného jazyka u prirodzene bilingválnych rodín, či 

v prípade pôvodne monolingválnych rodín je ako ďalší dôležitý jazyk 

v živote dieťaťa  uvádzaná angličtina. 

Najbližšieho okolie  pôvodne monolingválnym rodinám preukazuje 

v iniciatíve dvojjazyčnej výchovy len podporu (50% absolútna podpora, 

50% skôr podpora), zatiaľ čo u zostávajúcich dvoch skupín sú reakcie 

rôznorodejšie. Negatívne reakcie sa týkajú hlavne menšinových až 

vzácnych jazykov, kedy ich okolie nepovažuje za dostatočne dôležité 

a záťaž dieťaťa. Názory týchto konkrétnych rodičov sa však s názormi 

okolia rozchádzajú a považujú bilingvizmus svojich za prospešný 

v budúcnosti. U detí z podobného prostredia, ale s jazykovou MŠ sa však 

kritika bilingvizmu nevyskytuje. Je pravda, že jazyky detí, sú v tomto 

prípade svetovými. Podobné tendencie sa ukazujú i v reakciách širšieho 

okolia a nových známych. Prehľad poskytujú nasledujúce grafy 
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Graf č. 8: Reakcia blízkeho okolia u prirodzene bilingválnych detí bez 

jazykovej MŠ 

 

Graf č. 9: Reakcia blízkeho okolia u prirodzene bilingválnych detí 

navštevujúcich jazykovú MŠ  
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Graf č.10: Reakcia širšieho okolia u prirodzene bilingválnych detí bez 

jazykovej MŠ  

 

 

 

Graf č.11: Reakcia širšieho okolia u prirodzene bilingválnych detí 

navštevujúcich jazykovú MŠ  
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Graf č.12: Reakcia širšieho okolia u pôvodne monolingválnych detí  
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V akom jazyku zvyknú komunikovať medzi sebou rodičia bilingválnych detí? 

Rozumejú jazyku druhému jazyku svojho dieťaťa? 
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Väčšina rodičov uvádza aspoň pasívne ovládanie jazyku partnera, tj. 

úroveň porozumenia. 7 rodičov uviedlo, že partnerov jazyk vôbec 

neovláda. Zdá sa však, že im to nebráni v praktikovaní bilingválnej 

výchovy u detí. Je však otázne nakoľko je táto výchova úspešnou. U 3 detí 

sa podľa rodičov prejavuje silná dominancia jedného z jazykov, ktorý 

zároveň je i jazykom spoločnosti. Je teda otázne, čo je príčinou tejto 

jazykovej dominancie. 

Zaujímavým zistením je, že väčšina rodičov komunikuje jazykom otca 

a dominantným jazykom je skôr jazyk matky. 

 

5. Emócie. 

V akom jazyku zvykne dieťa reagovať v emočne nabitých situáciach? V akom 

jazyku si zvykne hovoriť samo pre seba? 

Zaujímavým zistením vo vzorke je, vo viacerých prípadoch egocentrickú 

reč ovplyňuje jazyk škôlky či slabší jazyk, a to jak u pôvodne 

monoligválnych, tak u prirodzene bilingválnych detí. 
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Pôvodne monolingválne deti v jazykovej MŠ: 

 

 

Bilingválne deti v jazykovej MŠ: 
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Bilingválne deti bez jazykovej MŠ: 

 

 

 

Zaujímavým zistením vo vzorke je, vo viacerých prípadoch egocentrickú 

reč ovplyňuje jazyk škôlky či slabší jazyk. 

 

 

6.  Jazyková anamnéza dieťaťa 

Kedy začína bilingválne dieťa hovoriť? Oddeľuje predškolské dieťa svoje 

jazyky alebo ich nekontrolovane mieša? Má tendenciu odpovedať 

v oslovovanom jazyku, tzn. rozlišovať jazyk podľa partnera v rozhovore? 

 

Rodičia si vo viacerých prípadoch nevedeli presne spomenúť na 

presnejší vek dieťaťa a počiatku tvorby jeho prvých viet. Častokrát 

odpovedali, že si nepamätajú, nevedia alebo uvádzali vek zhodný s prvým 

slovom. V analýze som sa teda snažila orientovať podľa na prvého slova 

dieťaťa ako začiatku jeho verbálnej produkcie, a to konkrétne: 

 v akom veku bola zahájená 

 v akom jazyku, najmä či to bol jazyk osoby, ktorá sa v tomto 

o nich primárne starala (tj. bola s nimi na rodičovskej 

dovolenke) 
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 a či to bol jazyk, ktorý je pre neho aj v súčasnosti dominantný 

Kvôli analýze som deti rozdelila na dve skupiny podľa toho, či až do 

veku počiatku aktívnej verbálnej produkcie (tj. prvého slova) vyrastali 

v dvoj a viacjazyčnom rodinnom prostredí alebo naopak, v jednojazyčnom. 

Ako deti vystavené viacerým jazykom som brala do úvahy prakticky 

všetky, ktoré mohli byť ďalším jazykom akokoľvek dotknuté, to znamená 

od samotných rodičov, iných členov domácnosti, najbližších, ale 

i vzdialenejších príbuzných a taktiež prípad rodičov komunikujúcich 

s dieťaťom zhodným jazykom,  ktorý sa však odlišuje od jazyka majoritnej 

spoločnosti. Do tejto skupiny bolo teda zo skúmanej vzorky zahrnutých 39 

detí. Odlišovalo len 6 detí monolingválnych detí, ktoré s druhým jazykom 

začali až v jazykovej škôlke. 

Priemerný vek prirodzene bilingválnych detí pri produkcii ich 

prvého slova bol okolo 13. mesiaca. Deti umelo bilingválne, resp. 

pôvodne jednojazyčné, začali podľa rodičov hovoriť okolo jedného roka.  

U prirodzene bilingválnych detí bol jazyk, v ktorom bolo vyslovené ich 

prvé slovo, zhodný s jazykom, ktorým s ním komunikovala jeho 

primárne opatrujúca osoba, v 89% prípadov. Šlo pritom takmer vždy 

o komunikačný jazyk matky, až na jeden prípad, kedy bol s dieťaťom na 

rodičovskej dovolenke jeho otec. Len u 4 detí sa tento jazyk odlišoval. V 6 

prípadoch rodičia uvádzajú, že deti od začiatku aktívne komunikovali 

oboma jazykmi. V tomto prípade bol ich priemerný vek, kedy povedali 

svoje prvé slovo vyšší, a to 17 mesiacov. V troch prípadoch s nimi 

v týchto dvoch jazykoch komunikovala matka na materskej dovolenke. 

U 4 detí sa reč, v ktorej započali svoju verbálnu produkciu odlišuje od 

súčasného dominantného jazyka, ktorý je však jazykom krajiny, v ktorej 

momentálne žijú. 

Priemerný vek, kedy podľa rodičov začalo prirodzene bilingválne 

dieťa pasívne reagovať na druhý (slabší) jazyk bolo okolo 15. mesiaca. 

Aktívnu produkciu v priemere datujú okolo 26. mesiaca veku dieťaťa, tj. 

dvoch rokov a dvoch mesiacov. Podľa dotazníka ale päť detí na jazyky 

aktívne či pasívne reagovalo súčasne. V 4 prípadoch sa pritom jednalo aj 
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o vyslovenie prvých slov v oboch jazykoch. U dvoch detí z výskumnej 

vzorky bolo prvé slovo vyslovené síce len v jednom jazyku, ale od približne 

18.mesiaca začali produkovať prvé vety už v oboch jazykoch. 

 

Omiešaní jazykov v konverzácii detí vypovedá nasledujúci graf: 

 

 

Č – vkladanie slov zo silnejšieho jazyka do slabšieho veľmi často nezávisle na osobe 

ČB - vkladanie slov zo silnejšieho jazyka do slabšieho veľmi často len s bilingvistami 

OB – vkladanie slov zo silnejšieho jazyka do slabšieho občas len s bilingvistami 

O - vkladanie slov zo silnejšieho jazyka do slabšieho nezávisle na konverzačnom partnerovi 

 NIE – jazyky takmer nikdy nemieša 

SL – vkladá slová zo slabšieho jazyka do silnejšieho 
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12. Diskusia 

Treba priznať, že výskum obsahuje mnoho limitov, ktoré vyplývajú predošetkým 

z charakteru skúmanej problematiky. 

Napriek spomínanej globalizácii sveta, otvoreným hraniciam a emigrácii za prácou 

a vzdelaním, patria bilingválne rodiny či deti navštevujúce bilingválne alebo 

cudzojazyčné predškolské výchovné zariadenie patria v spoločnosti k pomerne 

vzácnej menšine. Prvý limit výskumu tak vychádza z prístupnosti k tejto špecfickej 

skupine detí a ich rodín.  

Ako už bolo spomínané, kontakty na bilingválne deti a ich rodičov som čerpala 

predovšetkým z osobných kontaktov lavínovým  výberom, ktorý nebol 

reprezentatívny. Skúmaná vzorka naviac pozostávala z veľmi malého počtu detí 

pochádzajúcich pôvodne z monolingválnych rodín, ktorých jediným prístupom 

k cudziemu jazyku by bolo predškolské zariadenie. Tak, ako v iných výskumoch, 

rozhodujúcou bola ochota respondentov sa výskumu zúčastniť. Vzhľadom na 

množstvo rozposlaných a vyplnených dotazníkov a záujem o ďalšie informácie či 

závery výskumu, usudzujem na väčšiu ochotu rodičov detí, ktoré vyrastajú 

v prirodzene bilingválnom prostredí. Môže to byť tým, že bilingvizmus a bikulturalita 

je od počiatku jednou z esencií ich partnerského vzťahu a rodinného života. Na druhej 

strane, nízky počet vyplnených dotazníkov od monolingválnych rodičov, ktorých deti 

navštevujú bilingválnu či cudzojazyčnú škôlku môže byť spôsobený nerozšírením 

dotazníkov medzi rodičov z predškolského zariadenia. Zaručenú informáciu o pomoci 

(prostredníctvom rozposlaných dotazníkov medzi rodičov, čo však nerozhoduje o ich 

ochote ho vyplniť) zo strany škôlky som dostala iba od jediného edukačného 

zariadenia. Ani to však nerozhoduje o ochote samotných rodičov zúčastniť sa 

výskumu. Iným vysvetlením tohto nepomeru môže byť skutočnosť, že podobné 

zariadenia využívajú aj deti z dvoj- alebo viacjazyčných rodín, ako napokon vyplynulo 

i z výskumu. Je možné, že respondenti sprostredkovaní oslovenou škôlkou boli práve 

cudzinci či bilingválne rodiny, a nie monolingválni rodičia prirodzene 

monolingválneho dieťaťa, ktoré sa má v škôlke naučiť cudzí jazyk. 

Nepochybne však jedným dôvodov prevažujúcich prirodzene bilingválnych detí 

v skúmanej vzorke je fakt, že som k nim lepší prístup cez osobné kontakty. Je možné, 
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že v prípade, že by som sama mala deti navštevujúce bilingválnu škôlku, mala by som 

pre spoluprácu vo výskume v tomto zariadení oveľa lepšie podmienky. Už len 

z dôvodu, že by som pre rodičov, ani inštitúciu nebola neznámym človekom a ich 

ochota účasti na výskume by bola pravdepodobne aspoň o niečo väčšia. 

Ďalšou problematickou charakteristikou skúmaného súboru je vysoká 

individuálna variabilita bilingválnych detí a rodín. Bilingválne rodiny väčšinou 

vznikajú na základe odlišnej národnosti a kultúry rodičov. Len možná variabilita ich 

vlastných jazykov je rozsiahla, takisto sa líšia v mieste či miestach (v prípade 

sťahovania) pobytu, počte detí, istý čas môžu byť súčasťou ich domácnosti aj iní 

členovia, ktorí sa tiež môžu striedať v čase. Existuje viacero stratégií bilingválnej 

výchovy, ktoré môže rodina uplatňovať. Rodičia sa odlišujú nielen v stupni ovládania 

svojich jazykov vzájomne, ale aj komunikačným jazykom medzi sebou a so svojimi 

deťmi. Rodine prejavuje okolie rôzny stupeň podpory či nepodpory, ktorá môže 

čiastočne odrážať i postavenie jazykov bilingválneho dieťaťa vo svete či v danej 

krajine. Nie každá bilingválna rodina dá svoje dieťa do bilingválnej škôlky, či už zo 

situačného, finančného alebo iného dôvodu. Naviac v prípade nesvetového jazyka 

rodičia väčšinou nemajú reálnu možnosť, aby ich dieťa navštevovalo škôlku či neskôr 

škôlku v tomto jazyku. 

Kombinácia zásadných i menej zásadnejších intevernujúcich premenných je 

v prípade bilingválnych detí a rodín nesmierne početná. Ak by som sa mala s mojimi 

reálnymi možnosťami v rámci diplomovej práce obmedziť skúmanú vzorku len na 

určité jazykové, zemepisné či iné variácie, počet možných respondendentov by sa 

radikálne znížil, prípadne by ani nebol napokon možný. 

Pri uvážení vzácnosti výskytu skúmanej časti populácie, s ňou spojeným 

problematikým prístupom k nej a nutnom vekovom ohraničení detí, považujem 42 

použiteľných (zo 45 zodpovedaných) dotazníkov za úspech. 

Na druhej strane si uvedomujem, že táto vzorka je príliš malá na 

zovšobecňujúce závery. Výsledné dáta som preto porovnávala hlavne so 

spracovaným teoretickým základom. Jednotlivé prípady som sa tiež snažila 

posudzovať individuálne s maximálnym ohľadom na viaceré premenné, ktoré môžu 

mať s výsledným stavom možný súvis. 
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Ďalším limitom predloženej diplomovej práce je samotná forma výskumu. Forma 

online dotazníka bola zvolená na základe maximalizácie: 

a) prístupu k respondentom, nakoľko bol dostupný i osobám žijúcim v 

zahraničí 

b) ochoty respondentov participovať na výskume vzhľadom na jeho časovú 

nenáročnosť a graficky príťažlivú podobu 

c) počtu respondentov, keďže nebol časovo a technicky náročný, mohol ho 

prakticky vyplniť ktorýkoľvek rodič a myslím, že to prispelo i k väčšej 

ochote rozširovať formulár ďalej a tým rozšíriť rady probandov 

Štrukturovanosť dotazníka mala zabezpečiť pridržiavanie sa danej témy 

a podtém. V niektorých prípadoch mali probandi na výber z viacerých možností kvôli 

úpore času a uľahčeniu následného spracovania. 

Je nesporné, že dotazník či formulár nikdy nemôže dosiahnuť bohatosť a plnosť 

informácií hĺbkového rozhovoru. Ten bol však žiaľ z rôznych príčin (najmä časovej 

a priestorovej dostupnosti) nerealizovateľný. V prípade rozšírenia diplomovej práce 

na rigoróznu by som však výskumnú časť o hĺbkové rozhovory rada obohatila. 

Určitú informačnú obmedzenosť dotazníka som snažila rozšíriť nasledujúcimi 

spôsobmi: 

 možnostou otvorených odpovedí v prípade, že nestačila stručná uzavretá 

odpoveď (otázky č. 1., 3. - 6., 12., 14. – 20., 27. – 34., 37. – 39., 41.- 43., 45., 

48., 49.) 

 pri nútenom výbere vložením možnosti „iné“ a žiadosťou o jej 

skonkrétnenie (otázky č. 10., 21. – 24., 35., 36., 40., 44.) 

 možnosťou uviesť na seba kontakt, čo väčšina rodičov využila a ja som sa 

mohla spýtať na prípadné nejasnosti 

Ďalším limitom dotazníka je sprostredkované skúmanie danej problematiky, 

v tomto prípade cez rodičov. V niektorých prípadoch je určite možný odlišný pohľad 

rodičov na ten istý aspekt výchovy alebo iný údaj, a tento fakt v realite ovplyňuje 

napr. spôsob výchovy.  Otázky ohľadom jazykovej anamnézy dieťaťa kladie nároky na 

pamäť rodiča (tým viac, čím je jeho dieťa staršie), najmä pri otázkach o počiatkoch 

verbálnej aktivity. Tento fakt môže výskum značne skresľovať, čo napokon tvrdili i 
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Harding-Esch & Riley (2008). Priame skúmanie či longitudinálne sledovanie 

bilingválnych detí je však veľmi problematické i pre skúsených výskumníkov. 

Hoci bol výskum koncipovaný len ako mapujúca štúdia do reálneho fungovania 

bilingválnych detí a všeobecne platné závery preto nie sú možné, môže poslúžiť ako 

informačný materiál pre rodiny rozhodujúce sa o bilingválnej výchove svojich detí či 

už vo forme prirodzeného bilingvizmu alebo v navštevovaní preškolskej jazykovej 

prípravy. Na druhej strane, z výskumu vyplynulo, že rodičia sa špeciálne nevenujú 

príprave na tento typ výchovy. 

Určite by bolo prínosné zistiť hĺbkovým rozhovorom bližšie súvislosti dát 

jednotlivých probandov. Následne by mohla byť na väčšom vzorku zisťovaná ich 

všeobecná platnosť na väčšej vzorke pomocou štatistického spracovania. 
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ZÁVER 

 

V tejto diplomovej práci som sa venovala detskému bilingvizmu 

u predškolských detí v teoretickej i praktickej časti. 

 V teoretickej časti som sa snažila podať ucelený pohľad o situácii detí 

vychovávaných dvoj- a viacjazyčne prirodzeným spôsobom, špecifikovať 

charakteristiky a odlišnosti bilingvistov, poukázať na ich v istých bodoch podobný 

a v iných odlišný jazykový vývin v porovnaní s monolingválnymi jedincami. Venovala 

som sa tiež tématike identity bilingvistov a oboznámila som čitateľa s princípom 

dvojjazyčných predškolských inštitúcií. 

 Praktická časť bola pojatá ako mapujúca sonda do života detí vyrastajúcich 

prirodzene dvojjazyčne v rodinách a detí, ktoré navštevujú predškolské dvojjazyčné 

zariadenie. Výskumu sa zúčastnilo 45 detí, a to prostredníctvom rodičov, ktorí za nich 

vyplnili online dotazník. Prekvapivým zistením bolo, že sa budúci rodičia 

bilingválnych detí na tento spôsob výchovy vopred väčšinou nepripravujú. 

Najčastejšou stratégiou výchovy je v súlade s odbornou literatúrou stratégia jeden 

človek, jeden jazyk.  Rodičia pôvodne monolingválnych detí navštevujúcich 

dvojjazyčnú škôlku zaznamenávajú na zvolený druh výchovy pozitívnejšie reakcie než 

prirodzene bilingválne rodiny, čo môže mať istý súvis i s prestížou druhého jazyka. 

Jedným z najzaujímavejších výsledkov bolo, že v egocentrickej reči sa u detí zvykne 

prejavovať slabší jazyk, a to dokonca vtedy, ak je jediným zdrojom tohto jazyka 

škôlka.  
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Zoznam príloh 

I. Dotazník v slovenčine 

II. Dotazník v češtine 

III. Dotazník v angličtine 

IV. Dotazník v španielčine 

 

Prílohy 

I. Dotazník v slovenčine 

Dobrý deň, 

za účelom výskumu v rámci mojej DIPLOMOVEJ PRÁCE na Katedre psychológie FF UK 

v Prahe si Vás dovoľujem požiadať o vyplnenie nasledujúceho dotazníka venovaného 

DETSKÉMU BILINGVIZMU. 

Dotazník je ANONYMNÝ, obsahuje 49 otázok a jeho vyplnenie by malo zabrať menej 

než 15 minút. Týka sa Vášho dvojjazyčne vychovávaného dieťaťa a niektorých údajov 

ohľadne dvojjazyčnej výchovy a Vašich skúseností s ňou. 

Dotazník je koncipovaný pre deti predškolského veku (tj. od 3 do 6 rokov). 

Ak Vás bližšie zaujíma tento výskum alebo samotná problematika detského 

bilingvizmu, uveďte, prosím, na konci dotazníka svoj e-mail a otázku a ja sa Vám ju 

pokúsim zodpovedať. 

Veľmi ďakujem za Váš čas! 

IVANA GULÁŠOVÁ 

1. Dátum narodenia dieťaťa (rok, mesiac) 

2. Pohlavie dieťaťa 

3. Jazyky dieťaťa, ktorými sa dorozumieva a figurujú v jeho živote 

4. Krajina pobytu dieťaťa od narodenia (Ak došlo k sťahovaniu, prosím, doplňte kam, v 

akom veku dieťaťa, prípadne na ako dlho.) 

5. Materinský jazyk matky (Ak ich je viac, prosím, označte hlavný jazyk.) 

6. Materinský jazyk otca (Ak ich je viac, prosím, označte hlavný jazyk.) 
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7. Ovládajú rodičia dieťaťa navzájom svoje materinské jazyky? (Vyberte, prosím, 

VŠETKY možnosti, ktoré vystihujú Vašu situáciu. Aktívnym ovládaním jazyka sa myslí vlastná 

produkcia v danom jazyku, pasívnym len porozumenie.) 

 MATKA ovláda AKTÍVNE jazyk otca 

 MATKA ovláda PASÍVNE jazyk otca 

 MATKA NEOVLÁDA jazyk otca 

 OTEC ovláda AKTÍVNE jazyk matky 

 OTEC ovláda PASÍVNE jazyk matky 

 OTEC NEOVLÁDA jazyk matky 

8. Akým jazykom/jazykmi komunikujú rodičia medzi sebou? (Označte prosím 

VŠETKY odpovede zahŕňajúce Vašu situáciu.) 

 Jazykom otca 

 Jazykom matky 

 Jazykom okolitej spoločnosti 

 Iným jazykom 

9. Počet súrodencov dieťaťa 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 a viac 

10. Poradie dieťaťa medzi súrodencami (V prípade inej odpovede, prosím, doplňte 

konkrétnu odpoveď.) 

 Nemá súrodencov 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 iné 

11. Sú v domácnosti prítomní aj iní členovia než rodičia a súrodenci? 

 Áno 

 Nie 

12. Ak áno, kto je to a akým jazykom s dieťaťom komunikuje? 

13. Ktorý z rodičov bol s dieťaťom na materskej dovolenke? 

 Matka 

 Otec 



96 

 

14. Ako dlho? (Roky + mesiace) 

15. Akým jazykom/jazykmi komunikuje dieťa s MATKOU? 

16. Akým jazykom/jazykmi komunikuje dieťa s OTCOM? 

17. Akým jazykom/jazykmi komunikuje dieťa so SÚRODENCAMI? 

18. Akým jazykom/jazykmi komunikuje dieťa s ĎALŠOU RODINOU? 

19. Akým jazykom/jazykmi komunikuje dieťa s ROVESNÍKMI? 

20. Akým jazykom/jazykmi komunikuje dieťa s ĎALŠÍMI ĽUĎMI? 

21. Zvykne dieťa reagovať v jazyku, v ktorom sa mu prihovárajú? (V prípade inej 

odpovede, prosím, doplňte konkrétnu odpoveď.) 

 Áno 

 Iné 

22. Akú stratégiu bilingválnej výchovy ste zvolili? (V prípade inej odpovede, prosím, 

doplňte konkrétnu odpoveď.) 

 Každý rodič komunikuje s dieťaťom svojím jazykom 

 S rodinou dieťa komunikuje jedným jazykom, s ostatným okolím druhým 

 Doma všetci komunikujeme jedným jazykom, mimo domu všetci druhým jazykom 

 Všetci komunikujeme všetkými jazykmi, závisí na tom, v ktorom jazyku konverzácia 

začne 

 Všetci komunikujeme všetkými jazykmi, závisí na téme, o ktorej hovoríme 

 Všetci komunikujeme všetkými jazykmi, ale v určitých časových úsekoch používame 

jeden jazyk, v iných druhý 

 Všetci komunikujeme všetkými jazykmi, nemáme žiadne pravidlo 

 Dieťa komunikuje druhým jazykom len v škôlke 

 Iné 

23. Aké boli dôvody Vášho rozhodnutia pre bilingválnu výchovu? (V prípade inej 

odpovede, prosím, doplňte konkrétnu odpoveď.) 

 V krajine, kde žijeme, je bilingvizmus bežný 

 Možnosť komunikácie s časťou rodiny 

 Možnosť komunikácie s okolitým prostredím, kde žijeme 

 Väčšie možnosti pre štúdium a prácu v budúcnosti 

 Iné 

24. Pripravovali ste sa na bilingválnu výchovu? 

 Áno, hlavne pomocou odbornej literatúry 

 Áno, hlavne prostredníctvom kontaktov s ľuďmi v podobnej situácii 

 Áno, konzultáciou s odborníkom na danú problematiku 

 Nie 
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 Iné 

25. Na nasledujúcej škále (1-5), prosím, zhodnoďte reakciu Vášho blízkeho okolia 

na rozhodnutie vychovávať dieťa bilingválne. 

 1 = ABSOLÚTNA PODPORA v bilingválnej výchove 

 5= KRITIKA až ODHOVÁRANIE od bilingválnej výchovy 

26. Na nasledujúcej škále (1-5), prosím, zhodnoďte, ako zvykne reagovať na Vaše 

rozhodnutie vychovávať dieťa bilingválne širšie okolie či noví známi. 

 1 = ABSOLÚTNA PODPORA v bilingválnej výchove 

 5= KRITIKA až ODHOVÁRANIE od bilingválnej výchovy 

27. Odhadnite, prosím, v % koľko času týždenne (v priemere) trávi dieťa v 

každom zo svojich jazykov. 

28. Prosím, zoraďte podľa Vášho názoru dôležitosť jazykov dieťaťa od 

najdôležitejšieho po najmenej dôležitý. 

29. Uveďte, prosím, približný MESIAC veku dieťaťa a JAZYK, v ktorom povedalo 

svoje PRVÉ SLOVO. 

30. Uveďte, prosím, približný MESIAC veku dieťaťa a JAZYK, keď začalo 

komunikovať vo forme VIET. 

31. Kedy začalo pasívne reagovať v druhom jazyku? (Uveďte, prosím, približný rok a 

mesiac veku.) 

32. Kedy začalo dieťa aktívne reagovať v druhom jazyku? (Uveďte, prosím, približný 

rok a mesiac veku.) 

33. Ktorý jazyk považujete za materinský jazyk dieťaťa? 

34. Ktorý jazyk v súčasnej dobe podľa vás dieťa uprednostňuje (je jeho silnejším, 

dominantnejším jazykom)? 

35. Zvykne si dieťa v situáciách, kedy nepozná slovo v jednom (slabšom) jazyku, 

pomôcť slovom z druhého (silnejšieho) jazyka? 

 Áno, veľmi často, nezáleží na tom, s kým hovorí 

 Áno, občas, nezáleží na tom, s kým hovorí 

 Nie, nikdy 

 Áno, veľmi často, ale LEN v rozhovore s inými BILINGVISTAMI 

 Áno, občas, ale LEN v rozhovore s inými BILINGVISTAMI 

 Viac vkladá slová zo slabšieho jazyka do silnejšieho 

 Iné 

36. Čo robíte pre podporu slabšieho jazyka dieťaťa? 

 Konverzácia s rodičom v slabšom jazyku 
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 Stretávanie sa s časťou rodiny, ktorá hovorí slabším jazykom dieťaťa 

 Stretávanie sa s miestnou komunitou ľudí hovoriacich slabším jazykom dieťaťa 

 Jazykový kurz 

 Cesty do zeme slabšieho jazyka 

 TV, audio v slabšom jazyku 

 Rozprávkové knihy v slabšom jazyku 

 Nič 

 Iné 

37. V akom jazyku dieťa zvykne reagovať pri vyjadrení silných pozitívnych 

emócií? 

38. V akom jazyku dieťa zvykne reagovať pri vyjadrení silných negatívnych 

emócií? 

39. V akom jazyku si dieťa hovorí samo pre seba, napr. pri hre? 

40. Aký typ predškolského zariadenia dieťa navštevuje? (V prípade inej odpovede, 

prosím, doplňte konkrétnu odpoveď.) 

 Klasickú jednojazyčnú škôlku (v jazyku zhodnom s majoritnou spoločnosťou) 

 Škôlku cudzojazyčná 

 Škôlku dvojjazyčná 

 Intenzívny jazykový kurz (niekoľko dní týždenne) 

 Žiadne 

 Iné 

41. V akom veku ho dieťa začalo navštevovať? (Rok a mesiac.) 

42. Akým jazykom/jazykmi sa komunikuje v predškolskom zariadení Vášho 

dieťaťa? 

43. Odhadnite, prosím, koľko HODÍN TÝŽDENNE je v priemere dieťa vystavované 

cudziemu/druhému jazyku v rámci predškolského zariadenia, ak tomu tak je. 

44. Ako sa mu v ňom darí? (V prípade inej odpovede, prosím, doplňte konkrétnu odpoveď.) 

 Na druhý jazyk si pomerne rýchlo zvyklo a aktívne ho používa 

 Na druhý jazyk si zvyklo, ale používa ho len čiastočne 

 Druhému jazyku rozumie, ale aktívne ho nepoužíva, odpovedá v prvom jazyku 

 Zatiaľ sa v druhom jazyku nezlepšil, dokonca ho odmieta 

 Zatiaľ sa v druhom jazyku nezlepšil, dokonca ho odmieta a má v škôlke aj iné ťažkosti 

 Iné 

45. V akom jazyku plánujete školskú dochádzku Vášho dieťaťa? 

46. V prípade, že dieťa začalo v škôlke s cudzím/druhým jazykom, bude v ňom 

pokračovať? 
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 Áno 

 Nie 

 Neviem 

47. Plánujete, že sa dieťa bude v budúcnosti učiť ešte ďalšie jazyky? 

 Áno 

 Nie 

 Neviem 

48. Aké ťažkosti, úskalia, výhody či zaujímavosti si dávate u svojho dieťaťa do 

súvisu s jeho bilingvizmom? 

49. Čo sa týka dvojazyčnej výchovy, urobili by ste alebo sa rozhodli v niečom dnes 

inak? 
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II. Dotazník v češtine 

 

Dobrý den, 

pro účel výzkumu v rámci mé DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře psychologie FF UK v 

Praze si Vás dovoluji požádat o vyplnění následujícího dotazníku věnovaného 

DĚTSKÉMU BILINGVIZMU. 

Dotazník je ANONYMNÍ, obsahuje 49 otázek a jeho vyplnění by mělo zabrat méně než 

15 minut. Týká se Vašeho dvojjazyčně vychovávaného dítěte a některých údajů 

ohledně dvojjazyčné výchovy a Vašich zkušeností s ní. 

Dotazník je koncipován především pro děti předškolního věku (tj. od 3 do 6 let). 

Zajímá-li Vás výzkum nebo samotná problematika dětského bilingvizmu, uveďte, 

prosím, na konci dotazníku svůj e-mail a otázku a já se Vám ji pokusím zodpovědět. 

Moc děkuji za Váš čas! 

IVANA GULÁŠOVÁ 

1. Datum narození dítěte (rok, měsíc) 

2. Pohlaví dítěte 

3. Jazyky dítěte, kterými komunikuje a figurují v jeho životě 

4. Krajina pobytu dítěte od narození (Došlo-li ke stěhování, prosím, doplňte kam, v jakém 

věku dítěte, případně na jak dlouho) 

5. Mateřský jazyk matky (Jestli je jich víc, prosím, označte hlavní jazyk) 

6. Mateřský jazyk otce (Jestli je jich víc, prosím, označte hlavní jazyk) 

7. Ovládají rodiče dítěte vzájemně své mateřské jazyky? (Vyberte, prosím, VŠECHNY 

možnosti, které vystihují Vaši situaci. Aktivním ovládáním jazyka se myslí vlastní produkce v 

daném jazyce, pasivním jen porozumění) 

 MATKA ovládá AKTIVNĚ jazyk otce. 

 MATKA ovládá PASIVNĚ jazyk otce. 

 MATKA NEOVLÁDÁ jazyk otce. 

 OTEC ovládá AKTIVNĚ jazyk matky. 

 OTEC ovládá PASIVNĚ jazyk matky. 

 OTEC NEOVLÁDÁ jazyk matky. 



101 

 

8. Jakým jazykem/jazyky komunikují rodiče mezi sebou? (Označte, prosím, VŠECHNY 

odpovědi odpovídající Vaší situaci) 

 Jazykem otce. 

 Jazykem matky. 

 Jazykem okolní společnosti. 

 Jiným jazykem. 

9. Počet sourozenců dítěte 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 a víc 

10. Pořadí dítěte mezi sourozenci (V případě jiné odpovědi, prosím, doplňte konkrétní 

odpověď) 

 Nemá sourozence. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 Jiné 

11. Jsou v domácnosti přítomni taky jiní členové než pouze rodiče a sourozenci? 

 Ano 

 Ne 

12. Jestli ano, kdo je to a jakým jazykem s dítětem komunikuje? 

13. Který z rodičů byl s dítětem na mateřské dovolené? 

 Matka 

 Otec 

14. Jak dlouho? (Roky + měsíce) 

15. Jakým jazykem/jazyky komunikuje dítě s MATKOU? 

16. Jakým jazykem/jazyky komunikuje dítě s OTCEM? 

17. Jakým jazykem/jazyky komunikuje dítě se SOUROZENCI? 

18. Jakým jazykem/jazyky komunikuje dítě s DALŠÍ RODINOU? 

19. Jakým jazykem/jazyky komunikuje dítě s VRSTEVNÍKY? 

20. Jakým jazykem/jazyky komunikuje dítě s DALŠÍMI LIDMI? 

21. Zvykne dítě reagovat v jazyku, ve kterém sa mu přimlouvají? 
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 Ano 

 Jiné 

22. Jakou strategii bilingvní výchovy jste zvolili? (V případě jiné odpovědi, prosím, 

doplňte konkrétní odpověď) 

 Každý rodič komunikuje s dítětem svým jazykem 

 S rodinou dítě komunikuje jedním jazykem, s ostatním okolím druhým 

 Doma všichni komunikujeme jedním jazykem, mimo domu všichni druhým jazykem 

 Všichni komunikujeme všemi jazyky, závisí na tom, ve kterém jazyku konverzace 

začne 

 Všichni komunikujeme všemi jazyky, závisí na tématu, o ktorém mluvíme 

 Všichni komunikujeme všemi jazyky, ale v určitých časových úsecích používáme jeden 

jazyk, v jiných druhý 

 Všichni komunikujeme všemi jazyky, nemáme žádné pravidlo 

 Dítě komunikuje druhým jazykem jen ve školce 

 Jiné 

23. Jaké byli důvody Vašeho rozhodnutí pro bilingvní výchovu? (V případě jiné 

odpovědi, prosím, doplňte konkrétní odpověď) 

 V krajině, kde žijeme, je bilingvizmus běžný 

 Možnost komunikace s částí rodiny 

 Možnost komunikace s okolním prostředím, kde žijeme 

 Větší možnosti pro studium a práci v budoucnu 

 Jiné 

24. Připravovali jste se na bilingvní výchovu? (V případě jiné odpovědi, prosím, doplňte 

konkrétní odpověď) 

 Ano, hlavně pomocí odborné literatury 

 Ano, hlavně prostřednictvím kontaktů s lidmi v podobné situaci 

 Ano, konzultací s odborníkem na danou problematiku 

 Ne 

 Jiné 

25. Na následující škále (1-5), prosím, zhodnoťte reakci Vašeho blízkého okolí na 

rozhodnutí vychovávat dítě bilingválně 

 1 = ABSOLÚTNÍ PODPORA v bilingvní výchově 

 5= KRITIKA až ODMLOUVÁNÍ od bilingvní výchovy 

26. Na následující škále (1-5), prosím, zhodnoťte, jak zvykne reagovat na Vaše 

rozhodnutí vychovávat dítě bilingválně širší okolí nebo noví známí 

 1 = ABSOLÚTNÍ PODPORA v bilingvní výchově 

 5= KRITIKA až ODMLOUVÁNÍ od bilingvní výchovy 
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27. Odhadněte, prosím, v % kolik času týdně (v průměru) tráví dítě v každém ze 

svých jazyků 

28. Prosím, seřaďte podle Vašeho názoru důležitost jazyků dítěte od 

nejdůležitějšího po nejméně důležitý. 

29. Uveďte, prosím, přibližný MĚSÍC věku dítěte a JAZYK, ve kterém řeklo své 

PRVNÍ SLOVO. 

30. Uveďte, prosím, přibližný MĚSÍC věku dítěte a JAZYK, když začalo 

komunikovat vo formě VĚT. 

31. Kdy začalo pasivně reagovat ve druhém jazyce? (Uveďte, prosím, přibližný rok 

a měsíc věku.) 

32. Kdy začalo dítě aktivně reagovat ve druhém jazyce? (Uveďte, prosím, približný 

rok a měsíc věku.) 

33. Který jazyk považujete za mateřský jazyk dítěte? 

34. Který jazyk v současné době podle vás dítě upřednostňuje (je jeho silnějším, 

dominantnějším jazykem)? 

35. Zvykne si dítě v situacích, kdy nezná slovo v jednom (slabším) jazyce, 

vypomoct slovem z druhého (silnějšího) jazyka?(V případě jiné odpovědi, prosím, 

doplňte konkrétní odpověď) 

 Ano, hodně často, nezáleží na tom, s kým mluví 

 Ano, občas, nezáleží na tom, s kým mluví 

 Ne, nikdy 

 Ano, hodně často, ale JEN v rozhovoru s jinými BILINGVISTY 

 Ano, občas, ale JEN v rozhovoru s jinými BILINGVISTY 

 Víc vkládá slova ze slabšího jazyka do silnějšího 

 Jiné 

36. Co děláte pro podporu slabšího jazyka dítěte? (V případě jiné odpovědi, prosím, 

doplňte konkrétní odpověď) 

 Konverzace s rodičem ve slabším jazyce 

 Setkávaní se s částí rodiny, která mluví slabším jazykem dítěte 

 Setkávání se s místní komunitou lidí mluvících slabším jazykem dítěte 

 Jazykový kurz (několik hodin týdně) 

 Cesty do země slabšího jazyka 

 TV, audio v slabším jazyce. 

 Pohádkové knížky ve slabším jazyce. 

 Nic. 
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 Jiné 

37. V jakém jazyce dítě zvykne reagovat při vyjádření silných pozitivních emocí? 

38. V jakém jazyce dítě zvykne reagovat při vyjádření silných negativních emocí? 

39. V jakém jazyce si dítě mluví samo pro sebe, např. při hře? 

40. Jaký typ předškolního zařízení dítě navštěvuje? (V případě jiné odpovědi, prosím, 

doplňte konkrétní odpověď) 

 klasickou jednojazyční školku (v jazyce shodném s majoritní společností) 

 školku cizojazyční 

 školku dvojjazyční 

 intenzivní jazykový kurz (několik dní týdně) 

 žádné 

 jiné 

41. V jakém věku zařízení dítě začalo navštevovat? (Rok a měsíc.) 

42. Jakým jazykem/jazyky se komunikuje v předškolním zařízení Vašeho dítěte? 

43. Odhadněte, prosím, kolik HODIN TÝDNĚ je v průměru dítě vystavováno 

cizímu/druhému jazyku v rámci předškolního zařízení, je-li tomu tak. 

44. Jak se mu tam vede? 

 Na druhý jazyk si poměrně rychle zvyklo a aktivně jej používá. 

 Na druhý si jazyk zvyklo, ale používá jej jen částečně. 

 Druhému jazyku rozumí, ale aktivně jej nepoužívá, odpovídá v prvním jazyce. 

 Zatím se ve druhém jazyce nezlepšil, dokonce jej odmítá. 

 Zatím se ve druhém jazyce nezlepšilo, dokonce jej odmítá a má ve školce taky jiné 

potíže. 

 Jiné 

45.  V jakém jazyce plánujete školní docházku Vašeho dítěte? 

46.  V případě, že dítě začalo ve školce s cizím/druhým jazykem, bude v něm 

pokračovat? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

47. Plánujete, že se dítě bude v budoucnu učit ješte další jazyky? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

48. Jaké potíže, úskalí, výhody či zajímavosti si dáváte u svého dítěte do souvislosti 

s jeho bilingvizmem? 
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49. Ohledně dvojazyčné výchovy, udělali by jste nebo se rozhodli v něčem dnes 

jinak? 
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III. Dotazník v angličtine 

 

Hello, 

For the purpose of the end of my dissertation research in the Department of 

Psychology at Charles University in Prague I would like to ask for your help 

completing the following questionnaire on child bilingualism. 

The questionnaire is ANONYMOUS, consists of 49 questions and filling it should take 

less than 15 minutes. It is related to bilingual education of children and some data on 

bilingual education and your experience with it. 

The questionnaire is designed especially for preschool children (ie, 3-6 years old).  

If you are interested in the research or in the problematic of childhood bilingualism, 

please provide, at the end of the questionnaire, your e-mail and question/s and I will 

try to answer it in the best way. 

Thank you very much for your time! 

1. Date of birth of your child (Year, month) 

2. Gender of your child (Male / Female) 

3. Languages child uses to communicate and play part in his or her life 

4. Country of residence of the child from birth (If you ever had to move, please specify 

where, how old was the child at that time and for how long) 

5. Mother's native language (If more than one please select the main language) 

6. Father's native tongue (If more than one please select the main language) 

7. Do parents speak each other's native languages? (Please marc more than one answer 

if necessary) (Actively means own handling of the language, while passively means only 

understanding) 

 The MOTHER speaks ACTIVELY the father's language 

 The MOTHER speaks PASSIVELY the father´s language 

 The MOTHER doesn´t speak the father´s language 

 The FATHER speaks ACTIVELY the mother´s tongue 

 The FATHER speaks PASSIVELY the mother´s tongue 

 The FATHER doesn´t speak the mother´s tongue 
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8. What language/s parents communicate with each other? (Please mark all answers 

that fit your situation.) 

 In the language of the father 

 In the language of the mother 

 In the language of the surrounding society 

 In another language 

9. Number of siblings of the child 

  0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 or more 

10. Among his/her brothers the child was born (In case you select other answer, please 

describe your answer) 

 Does not have siblings 

 First 

 Second 

 Third 

 Fourth 

 Other 

11. At home, are there other people besides parents and siblings? 

 Yes 

 No 

12. If so, who is it and how language interacts with the child? 

13. Which parent was with the child on maternity/paternity leave? 

 Mother 

 Father 

14. For how long? (Years + months) 

15. In what language / languages the child communicates with the mother? 

16. In what language / languages the child communicates with the father? 

17. In what language / languages the child communicates with his/her siblings? 

18. In what language / languages the child communicates with other family 

members? 

19. In what language / languages the child communicates with friends? 

20. In what language / languages the child communicates with others? 
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21. The child tends to respond in the language you speak? (In case you select other 

answer, please describe your answer) 

 Yes 

 Other 

22. Which strategy of bilingual education did you choose? (In case you select other 

answer, please describe your answer) 

 Each parent communicates with the child in their own tongue 

 With family child communicates in one language, with others in another one 

 At home we all communicate in one language, beyond all in a second language 

 We all communicate in all languages, depends on the language in which the 

conversation begins 

 We all communicate in all languages, depending on the topic of conversation 

 We all communicate in all languages; during an specific period of time we use one, 

otherwise another 

 We all communicate in all languages, we have no rule 

 The child speaks his/her second language only in kindergarten 

 Other 

23. What were the reasons for deciding on a bilingual education? (In case you select 

other answer, please describe your answer) 

 We are living in a country where bilingualism is common  

 To be able to communicate with part of the family 

 To be able to communicate with the environment where we live 

 Increase opportunities of studies and work in the future 

 Other 

24. Did you prepare for a bilingual education? (In case you select other answer, please 

describe your answer) 

 Yes, mainly with the help of literature 

 Yes, especially through contacts with people in a similar situation 

 Yes, through consultations with experts in the field 

 No 

 Other 

25. On the following scale (1-5), please rate the state of the close environment in 

relation to the bilingual education of the child 

 1 = ABSOLUTE SUPPORT in bilingual education 

 5 = CRITICAL, even discouraging any bilingual education 

26. On the following scale (1-5), please rate the state of distant or new 

environments in relation to your decision to raise a child bilingually 
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 1 = ABSOLUTE SUPPORT in bilingual education 

 5 = CRITICAL, even discouraging any bilingual education 

27. Estimate the percentage (%) of the amount of time per week (on average) the 

child is exposed to each of the languages 

28. Please enlist and order, according to your opinion, your child's languages from 

the most important to least important 

29. Please indicate, for each language, the approximate months of age in which the 

child said his/her first word 

30. Please indicate, for each language, the approximate months of age when the 

child began to communicate using sentences 

31. When did the child start to passively react in a second language? (Please indicate 

the approximate year and month of age) 

32. When did the child begin to actively react in a second language? (Please indicate 

the approximate year and month of age) 

33. Which language do you consider the child's mother language? 

34. Currently, what language does your child prefers (stronger and predominant 

language)? 

35. Is your child used to situations where he/she does not know a word in one 

language (weaker), using words from the second (stronger) language instead? 

(In case you select other answer, please describe your answer) 

 Yes, very often, no matter whom they're talking with 

 Yes, sometimes, no matter whom they're talking with 

 No, never. 

 Yes, very often, but just in conversation with other BILINGUIST 

 Yes, sometimes, but only in conversation with other BILINGUIST 

 More often inserts words from the weaker to the stronger language 

 Other 

36. What do you do to support the weaker language of your child? (In case you select 

other answer, please describe your answer) 

 Conversations with parents in the weaker language 

 Meeting with the part of a family that speaks the weaker language of the child 

 Meetings with local communities of people who speak the child´s weaker language 

 Language courses (few hours a week) 

 Travel to places where the spoken language is the weaker child´s language 

 TV, audio in the child´s weaker language 

 Fairy books in the weaker language 
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 Nothing 

 Other 

37. In what language the child tends to react during strong positive emotions? 

38. In what language the child tends to react during strong negative emotions? 

39. In what language the child speaks to him/herself, for example while playing? 

40. What type of pre-primary school the child attends? (In case you select other answer, 

please describe your answer) 

 Classical monolingual kindergarten (in the language of the biggest part of the society) 

 Foreign language nursery 

 Bilingual kindergarten 

 Intensive language course (several days a week) 

 No 

 Other 

41. At what age did the child start attending it? (Year and month of age) 

42. What language / languages uses your child to communicate in pre-school? 

43. Please estimate how many hours per week on average the child is exposed to a 

foreign / second language in pre-school 

44. How is he doing in pre-school? (In case you select other answer, please describe your 

answer) 

 Quickly got used to the second language and is actively using it 

 Got used to the second language but uses it only occasionally 

 Understands the second language but doesn´t use it actively, replies using the primary 

language 

 So far, there is no improvement in the second language, even rejects it 

 So far, there is no improvement in the second language, even rejects it and has other 

difficulties in the kindergarten 

 Other 

45. In what language are you planning your child's school? 

46. Will the child continue with a foreign language, with which began in 

kindergarten? 

 Yes 

 No 

 I don´t know 

47. Are you planning in the future to have your child learn even more languages? 

 Yes 

 No 
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 I don´t know 

48. What difficulties, obstacles, advantages or benefits your child may have in 

relation to his/her bilingualism? 

49. Regarding bilingual education, would you decide or do something different 

today? 
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IV. Dotazník v španielčine 

 

Buenos días: 

Con el propósito de la investigación final de mi tesis en el Departamento de Psicología 

de la Universidad Charles en Praga le solicito que complete el siguiente cuestionario 

sobre bilingüismo infantil. 

El cuestionario es ANÓNIMO, consta de 49 preguntas y rellenarlo debería tardar 

menos de 15 minutos. Está relacionado con la educación bilingüe de niños y algunos 

datos sobre la educación bilingüe y su experiencia con ella. 

El cuestionario está diseñado especialmente para niños de pre-escolar (es decir, 3-6 

años de edad).  

Si usted está más interesado en la investigación o la problemática del bilingüismo 

infantil indique por favor, al final del cuestionario, su e-mail y la pregunta que tengan, 

y yo trataré de responderla de la mejor manera. 

Muchas gracias por su tiempo! 

IVANA GULÁŠOVÁ 

1. Fecha de nacimiento del niño (Año, mes) 

2. Género del niño 

3. Idiomas que el niño habla, entiende y figuran en su vida 

4. País de residencia del niño desde su nacimiento. (Si en algún momento se tuvieron 

que mudar, por favor especifique el destino, ¿qué edad tenía el niño en ese entonces, y por 

cuánto tiempo se mudaron?)  

5. Lengua materna de la madre (Si es más de uno por favor indique el idioma principal) 

6. Lengua materna del padre (Si es más de uno por favor indique el idioma principal) 

7. Manejan los padres del niño ambos idiomas maternos? (Por favor, marque TODAS 

las respuestas que implican su situación. Se entiende por manejo activo del idioma cuando se 

lo usa de forma natural, y pasivo si únicamente se entiende) 

 La MADRE maneja ACTIVAMENTE el idioma del padre. 

 La MADRE maneja PASIVAMENTE el idioma del padre. 

 La MADRE no maneja el idioma del padre. 
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 El PADRE maneja ACTIVAMENTE el idioma de la madre. 

 El PADRE maneja PASIVAMENTE el idioma de la madre. 

 La PADRE no maneja el idioma de la madre. 

8. ¿En qué idioma / idiomas los padres se comunican entre sí? (Por favor, marque 

TODAS las respuestas que implican su situación.) 

 En el idioma del padre. 

 En el idioma de la madre. 

 El idioma de la sociedad que los rodea. 

 En otro idioma 

9. Número de hermanos del niño. 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 o más 

10. Entre sus hermanos el niño nació (Si selecciona como respuesta "otra", por favor 

especifique su respuesta) 

 No tiene hermanos 

 Primero 

 Segundo 

 Tercero 

 Cuarto 

 Otra respuesta 

11. En el hogar se encuentran otras personas además de los padres y hermanos? 

 Si 

 No 

12. Si es así, ¿quién es y en qué lenguaje interactúa con el niño? 

13. Quién estuvo con el niño en licencia de maternidad/paternidad? 

 Madre 

 Padre 

14. Por cuánto tiempo? (años + meses) 

15. En qué idioma / idiomas se comunica el niño con la madre? 

16. En qué idioma / idiomas se comunica el niño con la padre? 

17. En qué idioma / idiomas se comunica el niño con sus hermanos? 

18. En qué idioma / idiomas se comunica el niño con el resto de la familia? 
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19. En qué idioma / idiomas se comunica el niño con sus amigos? 

20. En qué idioma / idiomas se comunica el niño con los demás? 

21. Tiende el niño a responder en el idioma en el que le hablan? (Si selecciona como 

respuesta "otra", por favor especifique su respuesta) 

 Si 

 Otra respuesta 

22. Qué estrategia de educación bilingüe elijieron? (Si selecciona como respuesta "otra", 

por favor especifique su respuesta) 

 Cada padre se comunica con el niño en su propio idioma 

 Con la familia el niño se comunica en un idioma, con otras personas en otro idioma 

 En casa todos se comunican en un idioma y fuera de ella todos se comunican en otro 

idioma 

 Todos se comunican en todos los idiomas, dependiendo del idioma en que empieza la 

conversación 

 Todos se comunican en todos los idiomas, dependiendo del tema de conversación 

 Todos se comunican en todos los idiomas, usando un idioma en momentos específicos 

(por ejemplo días específicos como fines de semana)  y otro en cualquier otro 

momento 

 Todos nos comunicamos en todos los idiomas, no tenemos ninguna regla. 

 El niño habla su segunda idioma sólo en guardería 

 Otra respuesta 

23. Cuáles fueron las razones de decidirse por una educación bilingüe? (Si selecciona 

como respuesta "otra", por favor especifique su respuesta) 

 En el país donde vivimos el bilingüismo es común 

 Posibilidad de comunicarse con parte de la familia 

 Posibilidad de comunicarse con el entorno donde vivimos 

 Mayores oportunidades de estudio y trabajo en el futuro 

 Otra respuesta 

24. Se prepararon para una educación bilingüe? 

 Sí, principalmente con la ayuda de literatura especializada. 

 Sí, principalmente a través de contactos con personas en una situación similar. 

 Sí, mediane consultas con expertos en la materia. 

 No 

 Otra respuesta 

25. En la siguiente escala (1-5), por favor valore la situación de su entorno cercano 

en relación a la educación de niños bilingües 

 1 = APOYO ABSOLUTO en la educación bilingüe 
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 5= CRÍTICA, llegando a DEMOTIVAR la educación bilingüe 

26. En la siguiente escala (1-5) por favor valore la reacción de entornos lejanos 

o nuevos conocidos a su decisión de una enseñanza bilingüe para el niño 

 1 = APOYO ABSOLUTO en la educación bilingüe 

 5= CRÍTICA, llegando a DEMOTIVAR la educación bilingüe 

27. Estime el porcentaje (%) de la cantidad de tiempo a la semana (en promedio) 

que el niño está expuesto a cada uno de sus idiomas 

28. Enliste y ordene de acuerdo a su opinión los idiomas del niño desde el más 

importante al menos importante 

29. Indique, por cada idioma, cuántos meses aproximadamente tenía el niño 

cuando pronunció su primera palabra 

30. Indique, por cada idioma, cuántos meses aproximadamente tenía el niño 

cuando se empezó a comunicar usando oraciones 

31. Cuándo comenzó pasivamente a reaccionar en su segundo idioma? (Indique 

aproximadamente el año y mes de edad del niño) 

32. Cuándo el niño empezó a reaccionar activamente en su segundo idioma? 

(Indique aproximadamente el año y mes de edad del niño) 

33. Qué idioma considera usted como la lengua materna del niño? 

34. Actuálmente qué idioma prefiere su hijo (idioma más fuerte y predominante)? 

35. Su hijo está acostumbrado a situaciones en las q no conoce la palabra en un 

lenguaje (más débil), usando palabras en un segundo idioma (más fuerte)? (Si 

selecciona como respuesta "otra", por favor especifique su respuesta) 

 Si, muy a menudo, no importa con quién está hablando. 

 Si, a veces, no importa con quién está hablando. 

 No, nunca. 

 Si, muy a menudo, pero SOLO en una conversación con otro BILINGÜISTA. 

 Si, a veces, pero SOLO en una conversación con otro BILINGÜISTA. 

 Más inserta palabras de la lengua más débil a la lengua más fuerte. 

 Otra respuesta 

36. Qué hace para apoyar el idioma más débil de los niños? (Si selecciona como 

respuesta "otra", por favor especifique su respuesta) 

 Conversaciones con los padres en la lengua más débil. 

 Encuentros con parte de la familia que habla el idioma más débil del niño. 

 Encuentros con comunidades locales de personas que hablan la lengua más débil del 

niño. 
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 Cursos de idiomas (algunas horas a la semana). 

 Viajes a lugares donde se habla el idioma más débil del niño. 

 TV, audio en el idioma más débil del niño. 

 Libros / cuentos en la lengua más débil. 

 Nada. 

 Otra respuesta 

37. En qué idioma el niño tiende a reaccionar durante emociones fuertes 

positivas? 

38. En qué idioma el niño tiende a reaccionar durante emociones fuertes 

negativas? 

39. En qué idioma el niño habla a sí mismo, por ejemplo mientras juega? 

40. A qué tipo de institución pre-primaria el niño asiste? (Si selecciona como respuesta 

"otra", por favor especifique su respuesta) 

 clásica escuela monolingüe (en el lenguaje de la sociedad mayoritaria) 

 guardería donde se habla un idioma extranjero 

 guardería bilingüe 

 curso intensivo de alguna lengua (algunas días a la semana) 

 ninguna 

 Otra respuesta 

41. A qué edad empezó el niño a asistir a este lugar? (Indique la edad en años y meses) 

42. En qué idioma / idiomas se comunican en el pre-escolar de su hijo? 

43. Indique cuántas HORAS POR SEMANA en promedio el niño está expuesto a una 

lengua extranjera / a un segundo idioma durante su enseñanza preescolar 

44. Cómo le esta yendo al niño en la guardería? (Si selecciona como respuesta "otra", por 

favor especifique su respuesta) 

 Se ha acostumbrado rápidamente a su segunda lengua y la usa activamente. 

 Se ha acostumbrado a su segunda lengua pero la usa solo de vez en cuando. 

 Entiende el idioma secundario pero no lo usa activamente, responde en su idioma 

primario. 

 Hasta ahora no hay una mejoría de la segunda lengua, incluso la rechaza. 

 Hasta ahora no hay una mejoría de la segunda lengua, incluso la rechaza y tiene otras 

dificultades en la guardería. 

 Otra respuesta 

45.  En qué idioma planea la escuela para su hijo? 

46. El niño va a continuar con el idioma extranjero con el que comenzó la 

guardería? 
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 Si 

 No 

 No lo se 

47. Planea que en el futuro su hijo va a aprender más idiomas? 

 Si 

 No 

 No lo se 

48. Qué dificultades, obstáculos, ventajas o atractivos puede tener su hijo en 

relación a su bilingüismo? 

49. Hoy, en relación a los estudios en dos lenguas, haría o se decidiría por alguna 

forma diferente a la que sucedió? 

 

 

 


