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Anotace 

Bilingvní dítě a rozvoj jeho osobnosti v prostředí české školy je teoreticko-empirická 

studie, která se zabývá pedagogicko-psychologickými aspekty výchovy a rozvoje 

bilingvních dětí. V teoretické části se jsou tři nosná témata - rozvoj řeči, myšlení 

a identity bilingvního dítěte. Empirická část obsahuje závěry dotazníkového šetření 

ohledně výhod či možných rizik bilingvismu pro dítě, které navštěvuje českou 

základní školu. 

Summary 

The Bilingual Child and His Personal Development in the Czech School System 

is an academic paper conceming the educational and psychological aspects 

of the bilingual children education and development. The first part looks at three 

main themes - the language, thinking and identity development of the bilingual 

child. The second part describes the results of a small research on the advantages 

or possible disadvantages of bilingualism for a child attending a Czech elementary 

school. 
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1. Úvod 

Mnohé školy v zahraničí se již delší dobu potýkají s problémem výchovy 

a vzdělávání dětí vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí. Tuto otázku budou nuceny 

vážně řešit i české školy a čeští rodiče. Po roce 1989 máme znovu možnost cestovat 

a lidé jiných národností přicházejí do naší země. Tato migrace obyvatelstva se bude 

zvyšovat nyní po vstupu do Evropské unie. Lidé se budou stěhovat za prací do jiných 

zemí a budou s sebou brát celou rodinu. Ve svých nových domovech budou chtít 

vychovávat děti. S rozvojem cestování, soukromého či pracovního, souvisí také fakt, 

že je čím dál tím více manželství uzavíráno napříč národy, kulturami a jazyky. 

Rodiče jsou pak postaveni před problém, v jakém jazyce vychovávat své děti. 

Jsme na tyto změny připraveni? 

V českých školách se zvyšuje počet dětí cizinců a dětí ze smíšených manželství. 

Co se týká výhledu do budoucna, bude se počet bilingvních dětí s největší 

pravděpodobností zvyšovat. V této práci se věnujeme bilingvismu jako pro Čechy 

relativně novému fenoménu, který má však již svou tradici v zahraničí. V teoretické 

části budeme zmiňovat některé zahraniční výzkumy a odkazovat se převážně 

na anglo-americkou literaturu. 

Jedná se o teoreticko - empirickou studii. V teoretické části se nejprve podíváme 

na bilingvismus jako takový - jeho formy a tradici. Dále nás čekají tři teoretické 

kapitoly. Kapitola o jazyce je zaměřena převážně na jazykový vývoj dítěte 

a jeho souvislosti. Kapitola o identitě se mimo jiné zamýšlí nad otázkou, jak je 

utvářena kulturní identita bilingvního dítěte. Kapitola o myšlení a inteligenci 

se zabývá možnými rozdíly v myšlení bilingvních a monolingvních dětí. 

Empirickou částí je dotazníkové šetření, které proběhlo na Základní škole 

Angelovova v Praze - Modřanech. Ptali jsme se rodičů a učitelů bilingvních dětí, 

zda považují bilingvismus pro dítě v české škole spíše za výhodu či nikoli a v čem 

se výhody bilingvismu projevují. Také nás zajímalo, jak jsou spokojeni se spoluprací 

rodiny a školy a jak se bilingvní děti a jejich rodiny ve škole cítí. 
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Teoretická část 

8 



2. Vícejazyčné prostředí a bilingvismus 

2.1 Vícejazyčné prostředí a bilingvismus 

Pojďme se nejprve zamyslet nad pojmem vícejazyčné prostředí a co si pod ním 

máme představit. 

Jedná se víceméně o situace, kdy je z různých důvodů potřeba, aby byl člověk 

schopen plynule komunikovat ve dvou, popř. více jazycích. Situace, kdy členové 

různých etnických skupin žijí vedle sebe a jsou spolu často v kontaktu. (Salzmann, 

1997) Může to být z rodinných důvodů, je-li jeden z rodičů cizinec. Anebo jsou 

všichni členové rodiny stejné národnosti, ale žijí v jiné zemi, ať už dlouhodobě (např. 

národnostní menšiny) anebo krátkodobě (např. pracovní stáž rodičů). Nastane-li 

kombinace těchto dvou případů - rodiče jsou různé národnosti a žijí ve třetí zemi -

dítě se pak nachází mezi třemi jazyky. Podobné podmínky mají také děti, které 

ve své rodné zemi navštěvují cizojazyčnou školu, aby se naučily cizí jazyk. Tento 

jazyk se pro ně stává jazykem školním, mimo školu a doma komunikují ve svém 

rodném jazyce. 

Naučí-li se člověk používat více jazyků než svou mateřštinu, stává se 

multilingvním. "Termín multilingvismus označuje užívání nebo schopnost užívat dva 

nebo více jazyků. Nejběžnějším případem multilingvismu je bilingvismus, 

charakterizovaný schopností mluvit dvěma jazyky." (Salzmann, 1997, s. 81) Takto 

lze velice stručně definovat pojem bilingvismus. Co všechno tento pojem obnáší 

a co to znamená pro život být bilingvní, je tématem této práce. 

Různé definice popisují bilingvismus jako schopnost plynně komunikovat dvěma 

jazyky. Nicméně faktem je, že ani bilingvní člověk pravděpodobně nezná úplně vše 

z obou jazyků. Důvodem může být, že to většinou ani nepotřebuje. Pokud je pro něj 

jeden jazyk jazykem komunikace v rodině, nepotřebuje používat odborné termíny 

z jazyka druhého, kterým komunikuje v zaměstnání. A naopak - při rozhovoru 

s malými dětmi volíme jinou slovní zásobu a jiné obraty než při rozhovoru 
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s nadřízeným v zaměstnání. Z tohoto hlediska považuji za zajímavější přístup 

lingvistů, kteří posuzují bilingvismus z pohledu jazykových kompetencí, které 

plynou z potřeby užívání jazyka. Tím se totiž zamezí posuzování bilingvismu 

z hlediska perfektních vědomostí. Bilingvní člověk skutečně často používá jazyky 

při rozdílných příležitostech, určité oblasti jazyka (např. slovní zásobu, hovorovou 

formu) používá v odlišných situacích, a tak se stává, že v každém jazyce zvládá lépe 

něco jiného. Přesto však většinou rozumí všemu, co slyší od druhých v obou 

jazycích. Problém někdy nastává, když má bilingvní člověk mluvit o věcech 

a tématech vázaných pro něj pouze na jeden jazyk. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

Jako příklad uvádím vlastní zkušenost. Pracovala j sem v mezinárodní mateřské 

škole, v které byla vyučovacím jazykem angličtina. V komunikaci s dětmi jsem vždy 

používala angličtinu. Po nějaké době se mi začalo stávat, že při komunikaci se stejně 

starými dětmi svých známých mi jako první jazyk automaticky naskočila angličtina 

a musela jsem hledat česká slova. Tento jev se nazývá interference, což v mluveném 

projevu bilingvního člověka znamená moment, kdy zasahuje jeden jazyk do druhého. 

(Weinreich, 1953 in Harding-Esch, Riley, 2005) Interference se objevuje ve všech 

oblastech jazyka. Na fonetické úrovni se týká přízvuku, u slovní zásoby se týká 

špatně zvolených slov, u gramatiky závisí hodně na konkrétních gramatických 

strukturách obou jazyků, příkladem je pořádek slov ve větě či způsob tvoření otázek. 

(Harding-Esch, Riley, 2005) 

Oba dva jazyky bilingvního člověka jsou tedy vázány na konkrétní situace, 

a proto je těžko můžeme porovnávat. Zpravidla také platí, že jeden jazyk převažuje 

nad druhým, a to ten, který člověk používá častěji a v širším okruhu situací. I toto 

se může měnit během života člověka v závislosti například na tom, ve které zemi 

žije, jaké národnosti jsou lidé, se kterými se nejčastěji stýká apod. Zároveň je třeba 

si uvědomit, že i monolingvní člověk má určité oblasti jazyka, ve kterých vyniká 

nad druhými. Zejména se jedná o profesní jazyk nebo jazyk, který používáme 

v závislosti na našich zájmech. Nejednou se mi stalo, že jsem byla svědkem debaty 

lidí, kteří se zajímají o počítače, matematiku či fyziku, a vůbec jsem nerozuměla, 
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o čem spolu mluví. Toto platí úplně stejně v případě bilingvismu. (Harding-Esch, 

Riley, 2005) 

Jednou z forem bilingvismu je receptivní bilingvismus, což znamená, že člověk 

rozumí druhému jazyku, ale sám jím nemluví. Kdy tato situace nastává? Příkladem je 

jazyková asimilace u imigrantů nebo bilingvní rodina, ve které každý partner mluví 

s dítětem jiným jazykem. Postupně si oba partneři mohou vybudovat porozumění 

druhému jazyku, aby rozuměli hovoru svého partnera s dítětem a širší rodinou. 

Pokud oba rodiče nerozumí oběma používaným jazykům, je bilingvní výchova dítěte 

ohrožena. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

Opakem receptivního bilingvismu je asymetrický bilingvismus, což znamená, 

že schopnost člověka mluvit druhým jazykem je lepší než jeho porozumění tomuto 

jazyku. Často se to týká různých akcentů a nářečí. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

S bilingvismem se nyní setkáme snad v každém státě světa. Bilingvismus se týká 

jak jednotlivců, tak celých společností. (Harding-Esch, Riley, 2005) Příkladem 

stabilního státního bilingvismu, zakotveného zákonem je Švýcarsko, které má 

celkem čtyři národní jazyky: němčinu, francouzštinu, italštinu a rétorománštinu; 

provincie Quebec v Kanadě, kde jsou dva oficiální jazyky: angličtina a francouzština. 

Multilingvismus objevíme také u indiánů v severozápadní Brazílii a v přilehlé části 

Kolumbie, kde příslušníci kmenů užívají tři i více místních jazyků. (Salzmann,1997) 

Harding-Esch a Riley (2005) uvádějí, že více než polovina světové populace je 

bilingvní. 

Bilingvismus se přímo pojí s celým komplexem sociálních témat. V dějinách 

se bilingvismus objevoval často v souvislosti s přistěhovalectvím, čehož příkladem 

jsou např. Spojené státy, Velká Británie a další země. Často se však původní jazyk 

rodiny přestal předávat dalším generacím a biligvismus se stal v rodině 

pouze přechodným jevem. (Salzmann, 1997) 

Podíváme-li se na důvody pro bilingvismus v současnosti, můžeme rozlišit 

dvě základní formy bilingvismu. První se týká situace etnických menšin, které mluví 

odlišným jazykem než většinová společnost ve státě. Tyto rodiny víceméně nemají 

na vybranou - v rodině a ve své etnické skupině se dorozumívají jazykem 

II 



jejich etnika v rámci zachování tohoto etnika a v majoritní společnosti se musí 

přizpůsobit a domlouvat jazykem většiny, jsou pod tlakem ekonomickým 

nebo politickým. Druhá se týká rodin, které na výběr spíše mají. Mají možnost 

se rozhodnout zda a jakým způsobem budou bilingvní. Do této kategorie můžeme 

zařadit smíšená manželství, rodiny, které se stěhují za prací, děti navštěvující 

cizojazyčnou školu. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

2.2 Bilingvismus v Čechách 

Bilingvismus a multikulturalita se stávají charakteristikami současné doby. 

Jde však skutečně o nové fenomény? Dostávají se Češi na neznámou půdu? Pojd'me 

se nejprve krátce podívat do historie. Dnešní Česká republika je samostatným státem 

poměrně krátkou dobu v porovnání s historií českého národa. Máme za sebou 

zkušenosti, jaké to je být součástí většího celku. Jak na tom byli Češi a bilingvismus 

v dřívějších dobách? 

Podíváme-li se zpět do 14. století, historikové tvrdí, že již tehdy bylo slovo jazyk 

považováno za synonymum ke slovu národ. Ruku v ruce s národním uvědoměním 

vždy šlo i prosazování mateřského jazyka. Jazyk zároveň od sebe odlišoval 

příslušníky různých národů. Ne vždy se však národy vůči sobě pomocí jazyka pouze 

vymezovaly. Z historických pramenů můžeme vypozorovat, že v Čechách 

v 15. století se neobjevovaly pouze negativní postoje k Němcům, jak píše 

např. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Vedle nich je patrný také česko-německý 

bilingvismus. Někteří vzdělanci i měšťané považovali za užitečné ovládat oba jazyky 

- češtinu i němčinu. Byli k tomu pravděpodobně vedeni důvody praktickými. Stejně 

jako dnes se naprostá většina Čechů učí nějaký světový jazyk a snaží se jej 

ovládnout, jak nejlépe to lze. Zkrátka a dobře jej potřebují pro svůj pracovní 

i soukromý život. (Průcha, 2004) 

Co se týká naší současnosti, je určitě zcela na místě zmínit oblast českého 

Těšínska, která je dvojjazyčná. Právě na tomto území proběhl v roce 1991 výzkum 
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zaměřený na jazykovou komunikaci středoškolské a vysokoškolské mládeže. 

Na tomto území fungují české i polské školy. Mezi běžně používané jazyky patří 

čeština, polština a nářečí. Převážná část respondentů měla rodiče ze stejné oblasti 

(česko-polský smíšený pruh). Ve výzkumu byly čtyři skupiny respondentů: polští 

středoškoláci, čeští středoškoláci, studenti polštiny na vysoké škole a studenti 

bohemistiky. Jedna z položených otázek byla, který jazyk považují studenti za svůj 

mateřský. Přestože toto území je typické právě používáním nářečí, ze 30 dotázaných 

českých středoškoláků odpovědělo 28, že považují za svůj mateřský jazyk češtinu, 

což dokládá, že klíčovým hlediskem pro orientaci na určitý jazyk není hledisko 

zeměpisné, ale rodina a to, v jakém jazyce je dítě vychováváno. (Bogoczová, 1993) 

Bilingvismus tedy není pro nás Čechy zcela novým fenoménem. Možná se k nám 

teď spíše dostávají jeho nové podoby, jako jsou např. přibývající manželství partnerů 

z různých kulturních a jazykových prostředí. 

Bilingvismus souvisí s celou škálou oblastí a životních situací. Jednou z nich 

je multikultura, příležitost setkávání rozličných kultur v běžných životních situacích 

- můžeme se dostávat do konfliktů, ale můžeme z toho i těžit, získat jiný úhel 

pohledu, naučit se novým věcem. S tím je nesporně spjata multikulturní výchova, 

a to nejen v bilingvních rodinách, ve kterých je samozřejmostí, ale i v rodinách 

"pouze" českých. Multikultura začíná být rysem naší společnosti a je zcela běžné, 

že v jednom státě spolu žijí příslušníci různých etnik. Souvisí s tím začleňování 

imigrantů do majoritní společnosti, ale také komunikace zaměstnanců v některých 

firmách. Tím pádem jsou kladeny nároky na jazykovou i kulturní vybavenost státní 

správy, soudnictví, policie, zdravotních zařízení pro komunikaci s příslušníky 

různých etnik. Právě v oblasti zdravotnictví pak vystupují do popředí kulturní, 

etnické a náboženské faktory. V neposlední řadě se odlišnosti vyjadřování a kultur 

objevují na poli mezinárodní politiky. Z toho vidíme, jak komplexní je problematika 

setkávání a propojení dvou či více jazyků a kultur. 
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2.3 Typologie bilingvních rodin 

Za posledních deset let se v cizině objevily nejrůznější typologie bilingvních 

rodin. Každá z nich akcentovala různá hlediska. Harding-Esch a Riley založili 

svou typologii na základě autorů Romaina (Romaine, S. Bilingualism. 2nd ed., 

Oxford: Blackwell, 1995) a Tokuhama-Espinosy, který Romainovu typologii rozšířil 

na multilingvní děti (Tokuhama-Espinosa, T. Raising Multilingual Children: Foreign 

Language Acquisition and children. Westport, ct: Bergen & Garvey, 2001). Autoři 

rozlišují pět hlavních typů bilingvních rodin: 

1) Rodiče mají odlišné mateřské jazyky a zároveň každý z rodičů má do jisté 

míry schopnost používat jazyk svého partnera. Jazyk jednoho z rodičů 

je jazykem společnosti, ve které rodina žije. Zvolená strategie jazykové 

výchovy jejich dítěte: každý z rodičů mluví s dítětem svým jazykem. 

2) Rodiče mají odlišné mateřské jazyky a zároveň ovládají jazyk svého partnera. 

Jazyk jednoho z rodičů je jazykem společnosti, ve které rodina žije. Zvolená 

strategie jazykové výchovy jejich dítěte: oba rodiče mluví s dítětem stejným 

jazykem a to tím, který není jazykem společnosti. Dítě se doma setkává 

s jedním jazykem a mimo rodinu s druhým - s jazykem společnosti, ve které 

žijí. 

3) Rodiče mají stejný mateřský jazyk. Jazyk společnosti, ve které rodina žije, 

je jiný než mateřský jazyk rodičů. Zvolená strategie jazykové výchovy jejich 

dítěte: oba rodiče mluví s dítětem jejich mateřským jazykem. Dítě se doma 

setkává s jedním jazykem (mateřským jazykem svých rodičů) a mimo rodinu 

s druhým - s jazykem společnosti, ve které žijí. 

4) Rodiče mají odlišné mateřské jazyky. Jazyk společnosti, ve které rodina žije, 

je jiný než oba mateřské jazyky rodičů. Zvolená strategie jazykové výchovy 

jejich dítěte: každý z rodičů mluví s dítětem svým jazykem. Dítě se doma 

setkává se dvěma jazyky a mimo rodinu se třetím - s jazykem společnosti, 

ve které žijí. 
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5) Rodiče mají stejný mateřský jazyk. Jazyk společnosti, ve které rodina žije, 

je stejný jako mateřský jazyk rodičů. Zvolená strategie jazykové výchovy 

jejich dítěte: jeden z rodičů mluví s dítětem druhým jazykem, nikoli svým 

mateřským jazykem. 

(volně přeloženo z Harding-Esch, Riley, 2005, s. 51-53) 

Všechny příklady výchovy ve dvou a vícejazyčném prostředí vedou k úvaze 

nad těmito věcmi: rozvojem jazykových kompetencí dítěte, rozvojem myšlení 

a otázkám identity. Nejedná se totiž pouze o otázky jazykové, ale také kulturní. 

Jazyk národa je těsně spjat s jeho kulturou. Osvojuje-li si dítě dva jazyky, osvojuje si 

zároveň dvě kultury. Se kterou kulturou se dítě identifikuje? Jaká je vlastně 

jeho pravá národnost? Právě těmto otázkám se budeme věnovat v následujících 

kapitolách. 

15 



3. Jazyk 

V kapitole věnované jazyku se budeme zabývat vývojem jazyka, jak jej popisuje 

lingvistická antropologie, vztahem jazyka a etnicity, vývojem řeči dítěte, procesy 

osvojování jazyka a pokusíme se odpovědět i na některé problémy a otázky, 

které se mohou objevit při jazykové výchově bilingvních dětí. 

3.1 Význam jazyka 

Velice se mi líbí, jak PopISUJe význam jazyka následující citát z knihy 

Mozaika v re-konstrukci: "Jazyk ustavuje lidskou zkušenost s objekty a událostmi 

jako srozumitelnou a smysluplnou." (Szaló, 2003, s. 23) Každý člověk pak vnímá 

tuto smysluplnost uvnitř, sám pro sebe, a zároveň pomocí jazyka ji mohou lidé sdílet 

mezi sebou navzájem. Z toho nám vyplývá, že jazyk je pro společnost klíčovým 

médiem či prostředkem pro interakci. Zároveň je těžké si představit, že by jazyk 

existoval sám o sobě, tedy bez společnosti. To, že spolu lidé interagují a komunikují, 

dává prostor pro vznik kultury. Vzájemné interakce příslušníků jedné kultury mají 

určitou strukturu, díky které tito lidé interpretují svět podobně ajsou schopni vyjádřit 

svoje myšlenky způsobem srozumitelným pro ostatní. (Szaló, 2003) 

Zakořeněnost jazyka v komunitě lidí, kteří jej používají také velmi dobře 

podtrhují zásady Institutu pro rozvoj indiánských jazyků ve Spojených státech. 

Podle nich: "Je třeba přemýšlet o jazyce nejenom jako o akademickém předmětu, 

ale jako o hlavní a hnací síle pro celkový vývoj dítěte. Tudíž: 

• Jazyk není "kompletní", pokud jej lidé neužívají v běžném životě. 

• Jazyk není "kompletní", pokud se neužívá při komunikaci mezi lidmi. 

• Jazyk není "kompletní", pokud nám neumožňuje tvořivost a představivost. 

• Jazyk není "kompletní", pokud není prostředkem k poznávání životního 

prostředí a světa kolem nás a učení se, kdo jsme a kdo ne. 
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• Jazyk není "kompletní", pokud nám nepomáhá uspokojovat fYzické, 

psychické a společenské potřeby. 

• Jazyk není "kompletní", pokud nám nepomáhá při změnách chování 

a myšlení ve vztahu k sobě a druhým. 

• Jazyk není "kompletní", pokud nám nezajišťuje prostředky v rámci interakcí 

a při vytváření a udržování vztahů s jinými lidmi. 

Proto je třeba jasně stanovit, jak je třeba jazyk užívat, aby byl užitečný. Neučíme 

se tedy jazyk jenom jako akademický předmět; učíme se jej jako součást 

naší komplexní existence a jako základnu pro smysluplnou existenci." 

(WATAHOMIGIE - YAMAMOTO 1992: 14)" (Šatava, 2001, s.61,62) 

3.2 Teorie vývoje jazyka 

Jazyk postupně vznikal jako velice efektivní způsob dorozumívání se lidí během 

posledního milionu let kulturního vývoje lidstva. Na konci 20. století ještě stále 

existovaly na světě jazyky, o kterých se nevědělo vůbec nic, a také stovky jazyků, 

o kterých se toho ví relativně málo (např. jazyky v Papui - Nové Guineji, Indonésii, 

Brazílii). Dnes se setkáváme s jazyky, které přežily během vývoje lidstva, počet těch, 

které nepřežily nelze odhadnout. Příkladem kdysi používaného jazyka 

Je praindoevropština, kterou se pravděpodobně mluvilo ve stepích severně 

od Černého moře. Z tohoto prajazyka se postupně vyvinuly jazyky další, 

a přestože jsou si příbuzné přes svůj prajazyk, patří do stejné jazykové rodiny, 

jsou si některé z nich navzájem nesrozumitelné, např. angličtina s ruštinou 

nebo albánština s francouzštinou. (Salzmann, 1997) 

Lingvistická antropologie popisuje dvě základní teorie vývoje jazyka. 

Jsou to následující: 

1. Kontinuitní teorie - vychází z názoru, že lidská řeč se vyvinula z nižších forem 

komunikace používaných živočichy. Podle ní se jazyk vyvíjel přímou linií, jazyk 

je pouze složitější forma komunikace zvířat. Pro tuto teorii však nejsou potřebné 
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důkazy. Komunikace lidoopů se lidské řeči příliš nepodobá a podle výzkumů 

tato zvířata, ač člověku nejpodobnější, nemají potřebné schopnosti pro řeč. 

2. Diskontinuitní teorie - zastává názor, že lidská řeč je jedinečný způsob 

komunikace a jako takový se i vyvíjela (bez předešlých vývojových stupňů 

komunikace živočichů). (Salzmann, 1997) 

Obě teorie se však shodují na následujícím, cituji: " ... protože všichni lidé mají 

stejný biologický potenciál pro osvojení si jakéhokoli jazyka, schopnost řeči musela 

charakterizovat společné předky všech lidí, dříve než se lidské populace adaptovaly 

na různá prostředí a rozlišily se fyzicky (rasově)." (Salzmann, 1997, s. 21) 

Můžeme vidět, že vývoj jazyka se počítá na miliony let. Z tohoto pohledu 

a ve srovnání např. se změnami společenskými vidíme, že jazyk je skutečně jev 

poměrně stálý a jeho změny jsou povlovné a velmi dlouhé. (Salzmann, 1997) 

Jako základní médium mezilidské interakce však jazyk musí odrážet celospolečenské 

změny. Tyto změny mohou postupně zasahovat různé struktury jazyka - od nových 

slov ve slovní zásobě, přes pořádek slov ve větách, přízvuk atd. (Harding-Esch, 

Riley, 2005) Jazyk je tedy z pohledu svého poslání jako média pro interakci stálý 

- aby se zachovala kultura a mohla se přenášet z generace na generaci - a zároveň 

z titulu své funkce flexibilní, schopný odrážet společenské dění. 

Neustále jsme stavěni před problém dalšího mizení jazyků. Velmi mnoho jazyků 

se nepředává mladším generacím, a tak jsou vohrožení postupného zániku. 

Jak se to stane, že jazyky takto mizí? Existuje několik podob jazykové asimilace. 

Může se stát, že jazyk menšiny je nahrazen jazykem kulturní většiny. Nebo je jazyk 

vyřazen z významných funkcí (např. komunikace ve školách, na úřadech). 

Také se stává, že je jazyk silně ovlivňován jazykem kulturní většiny v gramatice, 

slovní zásobě, až postupně ztratí svou svébytnost. Ztracením charakteristických rysů 

přestává odrážet kulturu etnika. Z toho hlediska jsou jazykové menšiny chápány 

jako kulturní dědictví lidstva a zachování menšinových jazyků a kultur je hodně 

podporováno, žel však ne ve všech částech světa. (Šatava, 2001) 
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3.3 Vývoj řeči dítěte 

Již v prenatálním období dítě slyší zvuky z vnějšího prostředí, např. hudbu 

nebo hlasy známých lidí a reaguje na ně většinou různou intenzitou pohybu. 

(Vágnerová, 2000) 

Hned po narození začíná vývoj jeho řeči. Miminko si cvičí hlas a dech křikem, 

používá pláč jako prostředek komunikace s okolím, dává tím najevo, že něco 

potřebuje. Později nastává období broukání (období vývoje řeči viz níže uvedená 

tabulka), což je nevědomá hra s mluvidly, nejedná se tady ještě o společenský jev. 

(Kutálková, 1992) Zároveň však je pro správný rozvoj řeči nezbytný. Děti se učí 

používat svoje mluvící ústrojí a zacházet s ním, zkoušejí různé způsoby výslovnosti, 

které jim jejich mluvidla umožní. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

Řeč se rozvíjí zároveň na základě sociálního zpevňování ze strany okolí, 

hlavně rodičů, a jako důsledek přirozené tendence dítěte osvojit si jazyk. (Kutálková, 

1992) 

Jednou ze schopností, která je pro dítě nezbytná při osvojování si jazyka, 

ještě než začne mluvit, je tzv. kategoriální vnímání. Jedná se o schopnost rozlišit 

zvuky a hlásky, které znějí podobně. Jsou to např. "t" a "d" ve slovech ten a den, 

"i" a" í" ve slovech vir a vír. Podle provedených testů jsou děti schopny rozlišovat 

slabiky lišící se pouze první souhláskou (t,d) již v prvním měsíci života. (Salzmann, 

1997) 

V období broukání dítě vydává spoustu různých zvuků, mnohé z nich nejsou 

součástí jeho mateřského jazyka. Toto stadium bude pravděpodobně instinktivní, 

protože jím procházejí i neslyšící děti. Ve výzkumech bylo zjištěno, že děti se rodí 

se schopností rozlišovat velmi podobné hlásky, přestože do jejich mateřského jazyka 

nepatří. Zároveň také výzkumy poukazují na to, že většina dětí bez ohledu na jejich 

národnost nejdříve používá samohlásky, které znějí velmi odlišně (a, i, u), a teprve 

o něco později přidává další samohlásky. Také si dříve osvojí souhlásky vyslovované 

pomocí rtů a zubů (p, b, m, t, cl) než souhlásky, které se tvoří vzadu v ústech. 
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(Salzmann, 1997) Každé dítě se vyvíjí individuálně, avšak tyto výzkumy jsou určitě 

dobrou zprávou pro rodiče bilingvních dětí. 

Asi v desátém měsíci začne dítě vypouštět zvuky, se kterými se ve svém okolí 

nesetkává, a ponechá si jen ty zvuky, které používají jeho lidé (Fontana, 1997). 

Rodiče mohou svému dítěti v této selekci pomoci tím, že ho naučí asociacím 

některých zvuků a činností, např. "pápá" se zamáváním a situačním kontextem 

odchodu Gako pozdrav na rozloučenou). Podobně dítě začne používat jednotlivé 

slovo (slova), pokud chce například upoutat pozornost rodičů. (Harding-Esch, Riley, 

2005) Pro dobré osvojení si více jazyků je proto důležité, aby je dítě slyšelo 

kolem sebe již v kojeneckém věku, tím se zabrání vypouštění zvuků jednoho 

z jazyků (Fontana, 1997). 

Další rozvoj řeči závisí nejvíce na rodičích. Nejdůležitějším je silný oboustranný 

citový vztah rodičů s dítětem, odezva na zvukové projevy dítěte, dostatek příležitostí 

slyšet lidský hlas. Dítě si tak zvyká na jazyk, jeho melodii a systém. Zároveň je třeba 

dát dítěti dost prostoru, aby se mohlo samo vyjádřit a aby pochopilo nutnost používat 

jazyk ke komunikaci. Učíme-li dítě vyjadřovat slovy svoje pocity, pozitivně 

působíme na jeho emocionální rozvoj. (Kutálková, 1992) 

Zásady pro výchovu dítěte ve dvou (či více) jazycích JSou úplně stejné 

jako v případě jazyka jednoho. Učení jazyku musí být pro dítě radostí, dítě musí mít 

pozitivní zkušenosti s používáním jazyka - tzn. správnou odezvu ze strany rodičů 

a vychovatelů. Úlohou rodičů je vytvořit stimulující prostředí pro rozvoj 

obou jazyků, prostředí bez stresu a s dobrou atmosférou. 

V následující tabulce jsou uvedena stadia vývoje řeči dítěte. Nesmíme však 

zapomenout, že se nejedná o vzor, kterému musí přesně odpovídat rozvoj řeči 

každého dítěte. 
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Věk dítěte Stadium vývoje řeči 

prvních 8 - 10 týdnů biologické zvuky (říhání, pláč, kašel) 

kolem 6. měsíce hlasová hra (pestrá škála zvuků, které připomínají souhlásky 

a samohlásky) 

1. rok života broukání, první slabiky 

kolem 1. roku první srozumitelná slova, první snahy o intonaci 

během 2. roku kombinace dvou a postupně čtyř slov, náznaky krátkých vět, 

aktivní slovní zásoba je 200 i více slov, pasivní slovní zásoba 

je několikanásobně větší 

3 -4 roky krátké věty se mění na delší, upevňuje se gramatika a větná 

struktura, dítě začíná konverzovat 

do 5 let dítě dovede klást otázky, tvořit záporné věty, souvětí, mluvit 

i o věcech, které se netýkají komunikace tady a teď, povídat 

si o tématech, kterým rozumí, říká i věci, které předtím 

neslyšelo 

6 let schopnost samostatně se vyjadřovat 

(Baker, 1998; Salzmann, 1997) 

Tab. Č. 1 - Stadia vývoje řeči 

Je třeba zdůraznit, že každé dítě se vyvíjí individuálně ve všech oblastech, 

tedy i voblasti jazyka. Nemluví-li dítě vychovávané v bilingvním prostředí 

tak plynně jako dítě ze sousedství, které mluví jen jedním jazykem, není ještě nutno 

panikařit. Bilingvní děti často začínají mluvit později, ale i tak jsou tyto začátky 

ve stejném časovém rozmezí jako počátky řeči dětí učících se pouze jeden jazyk, 

průměrné časové rozmezí je 8 - 15 měsíců. Výraznější opoždění ve vývoji jazyka 

se bilingvních dětí netýká. Můžeme proto pozorovat stejné faktory určující rychlost 

vývoje řeči jako u dětí, které mluví jedním jazykem. Např. rozdíl mezi děvčaty 

a chlapci (dívky v průměru začínají mluvit o několik týdnu dříve než chlapci) 
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je větší, než kdybychom porovnali rozvoj řeči bilingvního a monolingvního dítěte. 

Záleží také na pořadí sourozenců, prvorozené děti zpravidla začínají mluvit dříve 

než jejich mladší sourozenci. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

Veškeré výše zmíněné informace o vývoji jazyka platí stejně pro monolingvní 

bilingvní děti. Přičemž z hlediska bilingvismu můžeme ještě určit několik fází 

osvojování si obou jazyků, kterými bilingvní děti procházejí, jsou-li oběma jazykům 

vystaveny od narození. 

~ Pro první fázi je typické, že si dítě tvoří svou vlastní slovní zásobu ze slov, 

která umí v obou jazycích. Často přiřazuje kjedné věci pouze jeden výraz. 

Pokud zná tento výraz v obou jazycích, přiřazuje jim odlišný význam. 

Také se stává, že dítě slova ze dvou jazyků skládá a kombinuje, což většinou 

dělá starosti rodičům. Pro tuto první fázi je to však zcela běžné, dítě začne 

jazyky odlišovat až postupem času. Stejně to bývá i s hláskami a přízvukem. 

Dítě má zprvu jeden systém všech hlásek, které používá a neodlišuje přízvuk 

v obou jazycích. Postupně začne i tuto stránku jazyka odlišovat. (Harding

Esch, Riley, 2005) 

~ V druhé fázi jazykového vývoje bilingvního dítěte dochází k oddělení slovní 

zásoby, dítě však ještě váhá u slov, která si jsou v obou jazycích podobná 

(např. slovo robot v češtině a angličtině se liší pouze výslovností). Zároveň 

mohou existovat slova, která dítě zná pouze v jednom jazyce, proto je děti 

někdy do vět vkládají. Důkazem, že u dítěte opravdu vznikají dvě oddělené 

slovní zásoby je, když pomalu začíná překládat. Co se týká gramatiky, dítě 

se v této fázi snaží aplikovat základní gramatická pravidla na oba jazyky 

stejně. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

~ Třetí fáze nastává v momentě, kdy jsou oba jazyky oddělené na úrovni slovní 

zásoby i gramatiky. Děti zprvu v této fázi mohou trvat na striktním oddělení 

jazyků, např. mají-li jazyky spojeny s konkrétními lidmi. Zároveň 

ve svém okolí mapují, kteří lidé mluví kterým jazykem a v kterých situacích. 

Není možné určit, v jakém věku bude dítě procházet kterou fází, je to velice 

individuální a závisí to nejen na individuálním rozvoji každého dítěte, 
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ale také na jeho okolí - kteří lidé mluví jakým jazykem, množství interakcí 

v obou jazycích, atd. O procesu oddělování jazyků u bilingvních dětí toho 

zatím víme velmi málo. Ze zkušeností bilingvních rodin si zatím můžeme být 

poměrně jisti tím, že k oddělení obou jazyků u dítěte skutečně dojde 

a mixování se s věkem snižuje. Snížení výskytu mixování také napomáhá, 

pokud rodiče udržují oba jazyky v rovnováze a rodina dodržuje pravidla 

oddělování jazyků. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

Dále je třeba si uvědomit, že vždy jeden jazyk převažuje, dítě má víc příležitostí 

Jej slyšet a komunikovat v něm, takže tento jazyk se bude vyvíjet rychleji a lépe. 

Zároveň se jazyky mezi sebou odlišují v gramatických strukturách. Např. čeština má 

mnohem více slovesných koncovek než angličtina (v češtině dělám, děláš, dělá, 

děláme, děláte, dělají, kdežto v angličtině u stejného slovesa máme pouze do a does). 

Neexistují jazyky snazší a těžší k naučení, pro dítě je každý jazyk stejně obtížný. 

Každý jazyk si ale v jeho komplexnosti dítě osvojuje různým způsobem a v různých 

stádiích. Může se proto někdy zdát, že v jednom jazyce dítě umí něco, co ještě 

v druhém ne. (Harding-Esch, Riley, 2005) Ze všeho nejdůležitější vždy je stimulující 

prostředí a dobrá atmosféra, jak jsme se již zmínili (Baker, 1998). 

Správný vývoj řeči malého dítěte lze podpořit řečovou hrou. S řečí si hrají 

a experimentují již velmi malé děti. Dříve než umějí první slova, experimentují 

se slabikami, jejich délkou, opakováním. Když se pár slov naučí, přidají melodii 

a udělají z nich písničku. Je to pro ně naprosto spontánní činnost. (Harding-Esch, 

Riley, 2005) Později učí rodič nebo vychovatel dítě různé říkanky, hádanky, 

jazykolamy, písničky, rozpočitadla, rýmy ke hře třeba s míčem, se švihadlem, 

opakují si je společně nebo dítě doplňuje slova, postupem času si je zapamatuje 

a je schopno je říci samo. Využívá se rým, rytmus, melodičnost jazyka 

a v neposlední řadě humor. Učení se jazyku se tak stává pro dítě zábavou. Příklady 

v češtině: Vařila myšička kašičku ... ; Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze, 

co je to? Ententýky dva špalíky ... Strč prst skrz krk.; v angličtině: rozpočitadlo Eeny, 

meeny, miney, mo, catch a tiger by its toe.; říkanka Humpty Dumpty sat 

on a wall ... a tak dále. (Salzmann, 1997) 
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Mluvená řeč každého člověka má své individuální rysy. Lišíme se zabarvením 

hlasu, které je dáno anatomií hlasových orgánů Gazyk, nosní a ústní dutina, hlasivky, 

hrtan a další části), tempem řeči, hlasitostí, rozsahem tónů. 

Tyto vlastnosti se mění s věkem na základě změn ve svalech a chrupu. Nemění se 

však pouze fyziologické předpoklady pro řeč, ale také naše výslovnost, výběr slov 

i gramatika. (Salzmann, 1997) 

Lidé ovšem také nemluví stejně v každé situaci. "Výrazný způsob, kterým se lidé 

vyjadřují v určitých situacích se nazývá styl. Řečové styly je možno srovnávat 

se styly oblékání. Člověk by se cítil nesvůj a nepohodlně, kdyby šel na výlet 

ve formálních šatech nebo se zúčastnil tradiční svatební hostiny v teniskách, 

džínsech a v tričku." (Salzmann, 1997, s. 78) Stejně tak používáme různé styly řeči, 

mluvíme-li s rodinou, kamarády či zákazníky. 

Závěrem k vývoji jazyka ještě jedna otázka: kdy si dítě uvědomuje 

svou schopnost používat dva jazyky? Na základě pozorování bilingvních dětí k tomu 

většinou dochází ve věku okolo tří let. Poznáme to v momentě, kdy je dítě schopno 

používat každý z jazyků adekvátně k situacím. Dalším znakem je schopnost 

překládat. V této době začínají děti reflektovat, že mluví dvěma jazyky. (Harding

Esch, Riley, 2005) 

3.4 Osvojování jazyka 

3.4.1 Teorie osvojování jazyka 

Na poli teorií osvojování jazyka se můžeme setkat s následujícími třemi 

(podle Salzmanna, 1997): 

1. Behavioristická teorie - založená na principu S - R - O (stimul či podnět -

reakce - odměna či zpevnění). Dítě dostává podněty ze svého okolí ve formě 

mluveného projevu. Reaguje na ně zprvu většinou tak, že zopakuje, co slyší, 

později odpovídá již samo za sebe. Tato jeho reakce je zpevněna pochvalou, 
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přikývnutím, úsměvem apod., je-li podle člověka, který signál vyslal, co se týká 

vývoje řeči, správná. 

2. Kognitivistická teorie - vychází z J. Piageta a je založena na propojení 

osvojování jazyka s kognitivním vývojem dítěte. Předpokládá, že vývoji řeči 

předchází kognitivní vývoj, dítě se nejprve musí seznámit se svým okolím, 

pakje teprve začne pojmenovávat. A podobně: zvládnutí významu slov předchází 

ovládnutí gramatických struktur jazyka. 

3. Teorie o vrozených předpokladech - vychází z N. Chomského a je jednou 

z nejnovějších. Tato teorie je založena na předpokladu, že se všechny děti rodí 

s určitými schopnostmi pro rozvoj jazyka. Přičemž tyto schopnosti není možné 

zatím specifikovat. Může se jednat o jakési obecné postupy platné pro naučení se 

všech jazyků nebo základní gramatická pravidla a jejich možné vanace, 

takže dítě si pak vybírá, jaká varianta se hodí pro ,jeho" jazyk nejlépe. 

Tato teorie by vysvětlovala, jak je možné, že se děti naučí prakticky jakýkoli 

jazyk v poměrně krátké době pouze na základě podnětů z okolí, které jsou často 

jen útržky gramatické struktury. Ve1ice zřídka uslyšíme např. jak v jedné větě 

mluvčí použije přítomný, minulý i budoucí čas jednoho slovesa. Tuto teorii také 

podporuje hypotéza o kritické periodě, která říká, že jazyk se dětem dobře 

osvojuje během dozrávání mozku, dokud ještě není plně dokončena lateralizace 

(funkce mozku jsou definitivně lokalizovány v pravé či levé hemisféře). Přičemž 

některé výzkumy tvrdí, že to je v době před pubertou, jiné, novější, udávají 

koncem pátého roku věku dítěte. (Salzmann, 1997) Proti této hypotéze stojí 

zkušenosti dospělých lidí, kteří si osvojili ještě jeden jazyk, a stali se tak 

v dospělosti bilingvními. Velkou roli v osvojení si dalšího jazyka hraje vnitřní 

motivace člověka, která může být podpořena nutností osvojit si daný jazyk, 

postojem člověka kjazyku a společnosti, která jím mluví, vztahy s lidmi 

mluvícími tímto jazykem, a vystavení novému jazyku. (Harding-Esch, Riley, 

2005) 
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Zamyslíme-li se nad celkovým vývojem jazyka dítěte jako nad dlouhodobým 

procesem, můžeme do něj zapojit částečně každou teorii. Děti opakují a napodobují 

a je to pro ně velmi důležité. Dospělý člověk je pro ně mluvní vzor a správná slova 

a věty přirozeně odměňujeme. Zároveň nelze popřít, že rozvoj řeči je spojen 

s kognitivním vývojem dítěte. A poslední teorie osvětluje, jak je možné, že se dítě 

opravdu naučí jakýkoli jazyk bez velkých obtíží, což je pro dospělého, který se snaží 

aspoň do nějaké míry ovládnout některý ze světových jazyků, nepochopitelné 

a zůstává mu nad tím rozum stát. (Salzmann, 1997) 

Během osvojování jazyka si dítě také osvojuje kulturu společnosti, jejíž jazyk 

se učí, probíhá proces socializace. Osvojování jazyka vždy probíhá v sociokulturním 

kontextu. Dítě se "učí nejen produkovat gramaticky správné a smysluplné věty, 

ale věty přiměřené okolnostem a posluchačům." (Salzmann, 1997, s. 122) Aby si dítě 

z interakcí se svými vychovateli mohlo odnést kulturní vzorce, musí tyto interakce 

s dítětem odpovídat běžným interakcím mezi dospělými, což zároveň musí probíhat 

na jazykové úrovni srozumitelné dítěti. Jazyk se tudíž stává prostředkem socializace, 

ale zároveň je další vývoj jazyka umožněn právě pomocí socializačního procesu. 

Jazykový vývoj se tedy stává jedním z cílů a zároveň prostředků socializace. 

(Salzmann, 1997) 

Učení dítěte řeči se také odlišuje v různých kulturách a společnostech. Rozdíly 

nejsou jen v předávání různých sociokulturních informací, ale také ve vlastním 

předávání jazyka. Jedním z odlišných prvků může být např. poměr množství 

interakcí dítěte s jedním člověkem (tzv. dyadická interakce) a vystavení dítěte 

skupinovým interakcím. (Salzmann, 1997) 

V průběhu osvojování jazyků si dítě vytváří postoj k oběma jazykům. Mají na něj 

vliv tři psychologické dimenze: 

~ způsobilost ovládání jazyka (do jaké míry jazyk skutečně ovládá a jak moc si 

věří, že jazyk skutečně umí), 

~ osobní integrita dítěte (která souvisí s jeho identitou), 

~ společenská atraktivita (který jazyk je okolím považován za atraktivní a 

žádoucí). (Šatava, 2001) 
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Na tyto psychologické dimenze také působí rodiče a vychovatelé při výchově 

bilingvních dětí. Základem je, aby si oni sami kladli otázky: jak na tom jsem já 

v těchto oblastech? Považuji tento jazyk za atraktivní? Co předávám dítěti? 

V případě osvojování dvou jazyků u bilingvních dětí, existují dvě školy, 

které svým způsobem odpovídají na otázku, jak je to s oddělením obou jazyků 

u těchto dětí. Jedna škola zastává názor, že jsou oba jazyky v jeho mozku oddělené 

již od doby, kdy začne mluvit - dítě tedy ovládá dva jazykové systémy. Druhá škola 

říká, že se oba dva jazyky spojí v jeden jazykový systém. Z pohledu dětí pro jejich 

správný jazykový rozvoj je to naštěstí nedůležité. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

3.4.2 Vývojová období získání bilingvismu 

Na světě žije velké množství bilingvních lidí. Zdaleka ne všichni jsou 

bilingvními od svého narození. Můžeme rozlišit čtyři základní vývojová období, 

během kterých se člověk může stát bilingvním (podle Harding-Esch, Riley, 2005): 

1. Rané dětství - období zhruba do tří let věku dítěte, dítě se učí oba jazyky zároveň 

již od narození. Jedná se asi o nejrozšířenější a zároveň nejefektivnější formu 

bilingvismu. Může však dojít k tomu, že dítě aktivně hovoří nejprve jedním 

jazykem např. proto, že se jedná o řeč jeho matky, s kterou je v neustálém 

kontaktu, a druhý jazyk začne aktivněji používat až v momentě, 

kdy jej samo začne potřebovat - např. pro hru s kamarády. 

2. Dětství - období asi od tří let věku dítěte do konce puberty. Předpokládá se, 

že dítě se učí jazyky postupně, v raném dětství se setkalo pouze s jedním. 

Tyto případy nastávají např. v souvislosti se stěhováním rodiny kvůli zaměstnání 

jednoho z rodičů. Pro dítě je to období docela náročné adaptace, ale kupodivu 

se s ním vyrovná velice rychle a stejně tak si velmi rychle osvojí druhý jazyk. 

Rychlost naučení se nového jazyka se však téměř vyrovná rychlosti jeho úplného 

vypuštění, pokud ho dítě přestane používat a tudíž i potřebovat. 

Pozdní bilingvismus se také dělí na dvě období, podle doby osvojení si druhého 

jazyka. 

3. Adolescence - období od konce puberty do asi 20 let. 
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4. Dospělost - od 20 let výše. Člověk se může stát bilingvním i v dospělosti. 

Přičemž pozdní bilingvismus bývá někdy spojen s problémy osvojit si 

výslovnost, jakou mluví rodilí mluvčí. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

3.5 Sféry užívání jazyka 

3.5.1 Základní sféry 

Způsob komunikace člověk volí podle svých osobních potřeb, podle nastalé 

situace a situačního kontextu a své předešlé zkušenosti. Co se týká užití jazyka, 

lze popsat několik sfér, které se od sebe odlišují. Jedná se o sféru 

~ Osobní - do které řadíme jazyk snění, klení, modlitby, situace, v kterých člověk 

promlouvá sám k sobě. Jak je to s jazykem přemýšlení a vnitřního monologu 

u bilingvních lidí? Oni sami často na tuto otázku odpoví, že to záleží na spoustě 

různých faktorů. Jazyk přemýšlení si ku příkladu vědomě volí podle situace 

a problému, který řeší. Avšak často převažuje právě ten jazyk, který ovládají 

lépe. Zároveň je přemýšlení ve více jazycích výhodou pro kreativní řešení 

problémů. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

~ Rodinnou - do které patří jazyk komunikace blízkých příbuzných. 

~ Přátelskou - kterou se rozumí jazyk, který používáme v hovoru s přáteli. 

~ Oficiální - která se týká použití jazyka ve škole, v zaměstnání, při úředním styku, 

obchodních jednáních. (Šatava, 2001) 

3.5.2 Dítě a jazyk 

Když se dítě učí mluvit, dospělí nevidí a nevědí, co přesně se odehrává 

v jeho hlavě. Jak se učí jazyk můžeme pozorovat pouze z toho, co pro nás viditelné 

je - jeho chování. Můžeme pozorovat jednotlivé oblasti jeho života, ve kterých 

používá jazyk. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

První z těchto oblastí je navazování a budování vztahů. Ve věku tří až čtyř 

měsíců děti reagují na úsměv rodičů také úsměvem. Úsměv často bývá začátkem 
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interaktivních "rozhovorů" rodiče s dítětem. Příkladem takového rozhovoru může 

být následující: 

"Matka: Ahoj, no tak se na mě usměj. Gemně dloubne miminko do žeber) 

Miminko: (zívne) 

Matka: Dneska jsi ospalý? Probudil ses brzy. 

Miminko: (otevře pěstičku) 

Matka: (dotýká se ruky dítěte) Copak to hledáš? Co vidíš? 

Miminko: (uchopí matčin prst) 

Matka: Aha, tak tohle jsi chtěl. Takže máš dobrou náladu. No tak, usměj se 

na nás." 

(Harding-Esch, Riley, 2005, s. 4) 

Zda se jedná či nejedná o rozhovor, o tom by se dalo polemizovat, dítě ve skutečnosti 

nic neříká, zároveň se však učí velice důležitou dovednost - střídat se při vedení 

rozhovoru, reagovat na slova druhého, opětovat úsměv, pozdrav. (Harding-Esch, 

Riley, 2005) 

Další oblastí užití jazyka je pro dítě výměna informací. Děti se poměrně brzy 

začnou snažit pojmenovávat lidi, věci a děje kolem nich. Začínají sdělovat informace 

pomocí jazyka, např. táta pápá. Spousta těchto slovních reakcí však může být 

pro rodiče nesrozumitelná a nezbývá jim než se domnívat, hádat, opakovat, zkoušet, 

ujasňovat si, co se vlastně dítě snažilo sdělit. Tyto rodičovské reakce jsou pro rozvoj 

řeči velice obohacující. Dítě tak získává zpětnou informaci, co vše mohlo jeho jedno 

slovo znamenat. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

Tyto zpětné informace a také chyby, které děti v pojmenovávání věcí udělají, 

jim pomáhají porozumět světu kolem sebe. Používají jazyk k přemýšlení. Příkladem 

je, když dítě uvidí čtyřnohé zvíře a řekne "pejsek", i když se o psa zrovna nejedná. 

Dítě učící se jazyk, se učí také o světě - jak je organizován, jak funguje. 

V tom se také liší učení jazyka bilingvního dítěte od dospělého, který se učí druhý 

jazyk. Dospělý už má svoje vidění světa, na které se snaží aplikovat druhý jazyk. 

Bilingvní dítě však používá oba jazyky k objevování světa. Velkou výhodou 

bilingvních dětí je, že si už v raném věku uvědomují, že vztah mezi jedním slovem 
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a jedním předmětem není jediný, stejná věc může mít různá jména. (Harding-Esch, 

Riley, 2005) 

Jakmile dítě doroste do věku, kdy si hraje s ostatními dětmi, začíná pro něj být 

jazyk komunikačním nástrojem. Jazykový a sociální vývoj se doplňují. Dítě 

si zdokonaluje svůj jazyk tím, že ho používá. Neučí se o jazyce, ale učí se v něm. 

Proto také můžeme pozorovat rychlé osvojování jazyka právě, když je dítě 

ve skupině dalších dětí. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

3.5.3 Složky jazyka 

Přestože je jazyk sám o sobě komplexní, můžeme rozlišit jednotlivé složky 

jeho struktury: zvuk, gramatiku a význam. (podle Harding-Esch, Riley, 2005) 

);;> Zvuk - každý jazyk používá z nepřeberného množství zvuků, které je člověk 

schopen vydat, jen velmi málo. Patří sem výslovnost - jak jsou slova 

artikulována, důraz, který dáváme na jednotlivá slova nebo jejich části, délka 

slabik, tón hlasu a intonace, přízvuk. Způsob, kterým člověk vyslovuje, 

je odrazem sociální skupiny, ke které patří nebo by chtěl patřit. 

Zároveň se naše výslovnost odlišuje podle situací, podle posluchačů, často si tyto 

odlišnosti vůbec neuvědomujeme. 

);;> Gramatika - každý jazyk má svá morfologická pravidla pro tvoření slov 

a syntaktická pro tvorbu vět. 

);;> Význam - význam slov je vázán na mluvčího, který slova pro danou situaci volí. 

Spousta slov už zdaleka není používána v jejich základním etymologickém 

významu. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

3.6 Vztah jazyka a etnicity 

Jazyk bývá považován zajeden z hlavních znaků etnicity. Jako takový má i velmi 

silnou emoční roli. Na jednom Lužickosrbském gymnáziu byl proveden výzkum 

zaměřený na hodnotící a vztahové postoje studentů vůči lužické srbštině a němčině. 
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Vyučovacím jazykem na tomto gymnáziu byla lužická srbština. U faktorů typu "síly, 

aktivity a vitality" byly naměřeny vyšší hodnoty němčiny; u faktorů typu "krása, 

veselost, zajímavost" a ve sféře pocitové byly naměřeny vyšší hodnoty lužické 

srbštiny. (Šatava, 2001) 

Důležitým tématem, které se také týká bilingvismu a etnicity, je situace 

národnostních menšin a menšinových jazyků. Pro jejich zachování je potřeba 

jak podpora ze strany státu, tak zároveň lokální, komunitní život menšin, jejich snaha 

předávat jazyk svým dětem, a tak jej zachovat. Každý jazyk existuje ve své kulturní 

matici. Je tedy třeba zachovat společně s jazykem i kulturu, což je možné 

jen v podmínkách menšinové komunity. (Šatava, 2001) 

Mezi citlivé a aktuální životní otázky příslušníků menšin patří osobní identita, 

role národnosti při výběru partnera, výchova dětí, sebevědomí a hrdost. (Šatava, 

2001) Vybere-li si příslušník menšinového etnika za životního partnera příslušníka 

většinové společnosti a sám mluví plynně dvěma jazyky, může stát před problémem, 

jestli má smysl učit svoje dítě menšinový jazyk, nebude-li pro ně výhodnější a snazší 

pro život naučit se pouze jazyk společnosti? Obhájci zachování menšinových jazyků 

přicházejí se dvěma druhy argumentů (podle Šatavy, 2001): 

1. Idealistická argumentace vyzvedává krásu tradic a je postavena emocionálně. 

Podle antropologů Sapira a Whorfa je jazyk víc než slova, je klíčem ke světu, 

protože lidé jeho prostřednictvím pohlížejí na svět zcela svébytným způsobem. 

Každý jazyk tedy vytváří specifickou vizi reality, na základě které pak vzniká 

"společná paměť etnika". Když zanikne jazyk, zanikne i určitý svět. 

2. Praktická argumentace zdůrazňuje praktické výhody, které pro dítě plynou 

z bilingvismu, mezi něž patří schopnost dříve vnímat významy slov a chápat 

jejich relativitu, s čímž jde ruku v ruce rozvoj abstraktního myšlenÍ. 

Tyto argumenty jsou potvrzeny testy. Např. ve Walesu byl proveden následující 

test. Dětem byla napsána tři slova: CAP, CAN, HAT (přel. hrnek, plechovka, 

klobouk). Jejich úkolem bylo vybrat dvě slova, která jsou si navzájem 

nejpodobnější. Většina bilingvních dětí vybrala CAP a HAT (hrnek a klobouk) -

vybíraly podle podobnosti předmětů, podle významu slov. Monolingvní děti 
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vybraly CAP a CAN (hrnek a plechovka) - orientovaly se podle podobnosti 

písmen. (Šatava, 2001) 

To je argumentace odborníků, kterým záleží na zachování jazyků a kultur. 

Vlastním rozhodováním, jestli dítě vychovávat ve dvou jazycích či ne pak prochází 

každý rodič sám. Co bude pro tuto volbu rozhodující? Pojďme se zamyslet 

nad různými faktory, které ji ovlivňují. 

3.7 Rozhodování rodičů - bilingvní výchova ano či ne? 

Rozhodovacím procesem, zda zvolit bilingvní výchovu či ne, prochází ve větší 

či menší míře každý rodičovský pár, jehož partneři mluví rozličnými jazyky. Není to 

lehké rozhodnutí a jeho důsledky pak budou provázet rodiče a dítě až do konce 

života. Při rozhodování je doporučeno zabývat se následujícími otázkami (podle 

Harding-Esch, Riley, 2005): 

~ Jakým jazykem (či jazyky) mluví každý z rodičů a jakým způsobem si jej 

osvojil. Většina rodičů, kteří jsou bilingvními sami o sobě, považují 

bilingvismus za přirozený a často jej volí pro výchovu svých dětí. Na druhou 

stranu, pokud mají rodiče s jedním jazykem spojený nepříjemný úsek života, 

na který chtějí zapomenout, pravděpodobně se pro výchovu v tomto jazyce 

nerozhodnou. Pro dítě to může být škoda, přijde o určité jazykové a kulturní 

dědictví, zároveň je však pro ně lepší, aby jeho vztah s rodičem nebyl 

poznamenán negativními vlivy z jeho minulosti. 

~ Dalším důležitým faktorem je, kterým jazykem spolu mluví rodiče navzájem 

a zda je tento jazyk jazykem společnosti, ve které rodina žije. Pokud není, 

jsou rodiče postaveni před situaci minoritní rodiny ve většinové společnosti. 

Pro život jejich dítěte to pak bude mít dopad na vrstevnické vztahy -

u něj doma se mluví jinou řečí než v domácnostech jeho kamarádů. 

Mluví-li spolu rodiče jazykem okolí a rozhodnou se pro bilingvní výchovu, 

bude to náročnější pro toho partnera, který bude učit dítě druhý jazyk. 

Komunikují-li spolu rodiče oběma jazyky, je třeba stanovit pravidla 
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pro jejich používání, která budou všichni členové domácnosti dodržovat, 

např. jazyk určuje ten, kdo zahájil konverzaci, a ostatní jej pak budou 

respektovat. Problematickým bodem bývá, pokud rodiče musí změnit jazyk, 

kterým komunikují se sebou navzájem. Často se pak stává, že se jim 

to nepodaří, ztratí pozitivní postoj k bilingvismu svých dětí a raději od něj 

upustí. 

? Pak je tu otázka, kdo všechno se bude o dítě starat, kdo jej bude hlídat, vodit 

do školy atd. Bude-li každý ze dvou jazyků vázán vždy na jednoho rodiče, 

což se ukázalo asi jako pro dítě nejpříjemnější postup, znamená to 

rovnoměrně rozložit výchovu dítěte mezi oba partnery. Pokud by byla 

např. matka na mateřské dovolené a otec vytížen v zaměstnání, dítě tráví 

mnohem více času s matkou a tudíž bude mluvit jejím jazykem mnohem lépe 

než jazykem otce. 

? Primární roli hrají také postoje rodičů k jazykům, které jsou pro zdravý vývoj 

dítěte důležitější, než postoje okolní společnosti k těmto jazykům. 

Někteří rodiče jsou se svým jazykem natolik svázáni, že si opravdu 

nedovedou představit mluvit se svými dětmi jinak. Tento postoj většinou 

podporuje bilingvismus dětí. Jiným rodičům až tak nevadí vzdát se svého 

rodného jazyka a přizpůsobit se okolí. 

? Dalším klíčovým momentem jsou kontakty rodičů s příbuznými a přáteli 

mluvícími oběma jazyky s důrazem na ten z nich, který není jazykem 

společnosti. Děti potřebují vědět, kdo ještě kromě jednoho z rodičů hovoří 

druhým jazykem. Zároveň by bylo smutné, kdyby se prarodiče nemohli 

domluvit se svými vnoučaty. 

? Je třeba vzít na vědomí, jaký status mají oba jazyky rodiny ve společnosti, 

zda je druhý jazyk, o kterém přemýšlejí používán a respektován okolím, 

zda bude pro dítě přínosem v sociální sféře, zda vůbec stojí zato snažit se dítě 

jej naučit. Bilingvismus je třeba podpořit hlavně tehdy, pokud jej dítě 

potřebuje, aby plně prožilo své dětství. 

? Také je třeba zvážit dostupnost zdrojů (dětských knížek, filmů, kazet). 
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Na závěr bych ráda uvedla několik důležitých postřehů z bilingvních rodin. 

K rozhodnutí jednoho rodiče nepoužívat s dítětem svůj rodný jazyk dochází 

zejména tehdy, pokud tento jazyk není používán či přijímán většinovou populací, 

ve které rodina žije. Může to však mít dalekosáhlé důsledky pro tohoto rodiče 

ve smyslu ohrožení jeho identity. Spousta rodičů, kteří se nejprve rozhodli 

nepoužívat svůj rodný jazyk při výchově dětí, zjistili po jejich narození, že 

nemohou na dítě mluvit pro ně druhou řečí. A naopak děti někdy vyžadují, aby 

na ně rodič mluvil svým mateřským jazykem, přestože on nechce, protože se 

chce maximálně začlenit do nové společnosti. Děti chtějí tímto způsobem více 

proniknout do kulturního dědictví svého rodiče a poznat svoje kořeny. (Harding

Esch, Riley, 2005) 

3.8 Možné problémy a doporučení 

3.8.1 Doporučení pro výchovu dítěte v prostředí dvou jazyků 

Jedním ze základních doporučení pro výchovu dětí ve dvou jazycích je ukázat 

dětem pozitivní postoj k oběma jazykům a bilingvismu vůbec a pokusit se zařídit, 

aby se dítě s oběma jazyky setkávalo v co největší míře. Chybou některých rodičů 

(a nejen rodičů bilingvních dětí) je snaha předvádět okolí, co už dítě umí. Rozhodně 

však rodič dítěti neprospěj e, bude-li po něm chtít přeložit něco sousedům jenom 

proto, aby se pochlubil, jak šikovné má dítě. (Šatava, 2001) 

Rodiče a vychovatelé by neměli zapomenout, že na prvním místě je vždy nikdo 

jiný než dítě samo. Z toho vyplývá, že pokud nastane nějaká závažná překážka 

pro výchovu dítěte k bilingvismu (např. lehká mozková dysfunkce), je třeba 

se zaměřit na pomoc dítěti, byť by to bylo na úkor jednoho z jazyků. Na druhou 

stranu, pokud dítě má možnost být vychováváno v obou jazycích rodičů a není tomu 

tak, zcela jistě o něco přichází (např. možnost komunikace se širokou rodinou). 

Pokud nastane situace, že okolí začne zpochybňovat bilingvní výchovu a vidět v ní 
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přílišnou zátěž, rodiče se nemusejí nechat vyvést z míry, protože na základě 

výzkumů víme, že bilingvismus sám o sobě nemůže způsobit žádnou poruchu. 

Má-li ovšem dítě problém, je jeho vyřešení na prvním místě, ať už se to podaří 

rodičům samotným nebo za pomoci odborníků. (Šatava, 2001) 

Pravidlem, které je opravdu podstatné dodržovat je smysluplné oddělení obou 

jazyků, které budou rodiče a vychovatelé praktikovat již od narození dítěte po celou 

dobu osvojování si jazyků, dokud nebude samo schopno už vědomě přepínat 

jazykové kódy (přepínání kódů viz oddíl Mixování jazyků). (Šatava, 2001) 

Pro správný rozvoj dítěte, jazykový i sociální, je třeba dodržovat jasné hranice 

mezi jazyky. Napomáhá to lepší orientaci dítěte. V případě, že se jazyky 

příliš prolínají, může dítě nabýt dojmu, že existuje jen jeden univerzální jazyk. 

Uveďme si zde některé příklady, jak zorganizovat správný rozvoj oboujazyků: 

a) každý rodič mluví s dítětem jiným jazykem (matka mluví s dítětem 

pouze česky, otec pouze francouzsky) 

b) jazyk rodiny se liší od jazyka okolní společnosti, dítě se učí druhý jazyk 

mimo domov (v rodině spolu všichni členové hovoří rusky, ve škole, v práci, 

kdekoli jinde členové rodiny používají češtinu) 

c) další způsoby, např.: určité dny v týdnu mluví rodina jedním jazykem 

a ostatní dny druhým jazykem; kdo zahájil konverzaci, určuje jazyk; 

prázdninový jazyk a jazyk pracovního roku; víkendový jazyk; nedělní jazyk; 

atd. (Kandolf; Harding-Esch, Riley, 2005) 

Způsob, pro který se rodina rozhodne, se může měnit v závislosti na okolnostech, 

jako je například přestěhování do jiné země. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

Jak jsme již zmínili dříve, jazyk existuje v sociokulturních souvislostech. Proto je 

třeba dítěti předávat obě řeči společně s kulturou, s kterou jsou provázány. Zároveň 

je většinou jeden jazyk pro dítě o něco více dominantní než druhý. Slabší jazyk 

je někdy třeba více podporovat. (Šatava, 2001) 

Rodiče a vychovatelé jsou pro dítě mluvními vzory. Během vývoje řeči 

a získávání schopnosti se vyjádřit dělají děti chyby. Všichni chybujeme, 

když se učíme, chybovat je lidské. Chyby dítěte by se neměly zdůrazňovat. 
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(Šatava, 2001) Zároveň přerušování dítěte a opravování jeho chyb v řeči mu ubírá 

na sebevědomí. Posilujme správné věty a oceňujme snahu a pokroky. 

Jedním z doporučení, jak reagovat na chybně vyslovenou nebo řečenou větu, je dát 

najevo porozumění a danou větu zopakovat ve správném znění. Často se stane, 

že dítě ji pak po dospělém znovu zopakuje již správně. Učí se nápodobou. 

V neposlední řadě snažme se zařídit, aby mluvení v obou řečech byla pro dítě 

zábava. Příjemné emoční prožívání podporuje prožití úspěchu. (Šatava, 2001) 

Rodiče a děti vyrůstající v bilingvním prostředí se mohou setkat s následujícími 

otázkami či problémy: 

3.8.2 Mixování jazyků a přepínání kódů 

Do tří let věku dítěte je mixování jazyků zcela normálním jevem. U mladších dětí 

dochází ke komolení slov. Jedná se o jazykovou hru a dítě si zároveň snaží udělat 

v obou jazycích pořádek. Alarmující by spíše mohlo být, kdyby dítě s jazykem takto 

neexperimentovalo. (Harding-Esch, Riley, 2005) Starší děti kombinují slova z obou 

jazyků, znají jeden výraz pro věc a ten použijí nezávisle na tom, v jakém jazyce 

zrovna mluví. Postupem času a s rozšiřující se slovní zásobou se jazyky začnou 

oddělovat a kolem tří let bývají děti schopny mluvit vždy jen jedním z nich 

podle potřeby a situace. U malých dětí se tedy mixování jazyků objevuje tehdy, 

jestliže potřebují upřesnit to, co se snaží říct. Nejčastěji se jedná o vkládání 

jednotlivých slov z druhého jazyka. (McLaughlin, 1995) Zároveň neustále platí, 

že jazykový rozvoj každého dítěte je specifický svým jedinečným způsobem. 

Některé děti jazyky nemixují téměř vůbec. Většina dětí projde tímto stadiem v raném 

věku a brzy začne jazyky oddělovat. Avšak téměř vždy platí, že mixování jazyků 

je projevem procesu porozumívání světu kolem. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

Mixování jazyků se však objevuje i u starších dětí a dospělých. Tentokrát však 

už jako řízený způsob komunikace. Důvodem může být identifikace se skupinou, 

sociální zabarvení komunikace, navození atmosféry při vyprávění apod. 

Řízené mixování jazyků není považováno za nedostatečné ovládání jazyka, 
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ale naopak za určitý druh lingvistického umění. Směšovat jazyky takovým způsobem 

může pouze ten, kdo si perfektně osvojil oba jazyky včetně jejich kulturního 

a sociálního zázemí. (McLaughlin, 1995) V tomto kontextu se přechod z jednoho 

jazyka do druhého nazývá přepínání kódů (Salzmann, 1997). 

Nejčastějším případem přepínání kódů je, když člověk nemůže najít adekvátní 

slovo v jednom jazyce, a tak si vypomůže svým druhým jazykem. Dalším druhem 

přepínání kódů je spuštění druhého jazyka během hovoru. Spouštěčem přepnutí 

jazykového kódu v tomto případě bývá např. slovo, které je podobné v obou 

jazycích, jméno člověka nebo název věci, které nějakým způsobem vyvolají druhý 

jazyk. Spuštění druhého jazyka během hovoru nebývá úmyslné. (Harding-Esch, 

Riley, 2005) 

S přepínáním kódů se také setkáme při citaci jiného člověka. Pokud bilingvní dítě 

cituje někoho druhého, může citaci přizpůsobit i volbu jazyka, týká se to převážně 

citací v přímé řeči. Jazyk nepřímé řeči dítě většinou přizpůsobí posluchači. (Harding

Esch, Riley, 2005) 

Přepínání kódů má také svůj sociální význam. Bilingvní lidé jej mohou používat 

ze solidarity k ostatním, nebo naopak když chtějí někoho vyloučit z konverzace. 

(Harding-Esch, Riley, 2005) 

3.8.3 Děti se specifickými poruchami učení, poruchami chování nebo podobnými 

problémy v bilingvním prostředí 

V naprosté většině případů není bilingvismus dítěte příčinou problému, 

proto se varujme unáhlených závěrů, že dítě trpí, protože žije ve dvou jazycích. 

V každém případě je nutno kontaktovat odborníka - logopeda, dětského psychologa, 

speciálního pedagoga, apod. Bude-li výsledkem vyšetření dítěte nutnost přejít na 

používání pouze jednoho jazyka, můžeme se v budoucnu, až se problémy vyřeší, 

ke druhému jazyku vrátit, a dítě si jej pak bude moci snáze osvojit, protože základ již 

byl položen. (Baker, 1998) 
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3.8.4 Čtení a psaní 

Co se týká výuky čtení a psaní, doporučuje se, aby se dítě naučilo číst a psát 

nejprve v jednom jazyce (tj. v jazyce školní výuky) a v druhém až o něco později. 

Umění číst v jednom jazyce usnadní dítěti naučit se číst i v druhém. Se čtením 

v druhém jazyce je dobré začít až v době, kdy už dítě samo plynule čte v jazyce 

prvním. Nejdůležitější však je radost dítěte ze čtení a kladný vztah ke knihám. 

Ten můžeme posilovat již od útlého dětství prostřednictvím pohádek a dětských 

knih. Dítě pravděpodobně nebude rozumět všem použitým slovům, porozumí ale 

příběhu, a to je podstatné. Utváří si tak pozitivní vztah ke knihám a čtení celkově. 

(Baker, 1998) 

Umění číst v obou jazycích je nesmírně důležité, protože schopnost číst posiluje 

celkově schopnost komunikovat oběma jazyky, rozšiřování slovní zásoby a upevnění 

gramatiky. 

3.8.5 Kritika okolí 

Okolí bude pravděpodobně hodnotit bilingvní výchovu dětí také 

podle společenské prestiže jazyka - jestli se jedná o světový jazyk, jazyk národnostní 

menšiny či dialekt apod. Rodiče budou muset reagovat na otázky, k černu to dítěti 

bude, zda by se spíše nemělo učit jiný jazyk, jestli to má nějaký význam. Učit dítě 

menšinový jazyk určitě význam má, možná však ne z pohledu společnosti, 

ale rozhodně z důvodů rodinných. Znamená to komunikaci s rodinou a kulturní 

dědictví. (Harding-Esch, Riley, 2005) 
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4. Myšlení a inteligence 

V následující kapitole se budeme zabývat myšlením a inteligencí. Nejprve 

se podíváme, jakým způsobem je zakotvena řeč v mozku z funkčního hlediska. Dále 

se zamyslíme nad pojmem inteligence a nad vztahem bilingvismu a myšlení dítěte. 

4.1 Lokalizace řeči v mozku 

Největší částí lidského mozku je velký mozek, který se skládá ze dvou hemisfér

levé a pravé, z nichž každá plní různé funkce - a struktur, které je spojují. V levé 

hemisféře je zakotveno např. asociativní myšlení, analytické procesy, časové vztahy, 

atd. V pravé hemisféře je zakotven např. hmat, nejazykové sluchové podněty, atd. 

Zakotvení řeči se liší u praváků a leváků. Většina praváků má řeč zakotvenu 

převážně v levé hemisféře. U leváků je to složitější. Více než polovina z nich má řeč 

zakotvenu převážně celou nebo některé její složky také v levé hemisféře, ostatní 

v pravé. Kromě šedé mozkové kůry pomáhají v práci s jazykem ještě některé jiné 

části mozku, např. levý talamus. Poškození částí mozku, které se zabývají jazykem 

(po úraze, infekci) se potom projevuje problémy v řeči, např. různými afáziemi. 

(Salzmann 1997) 

Dlouholeté výzkumy postupně prokázaly, že řeč v mozku nemá jasně ohraničená 

centra. Řeč je funkční mozkovou soustavou, která vznikala postupným vývojem. 

Podle Koukolíka se na tvorbě řeči podílejí, cituji: " ... části mozkové kůry a jejích 

spojení, která žádná zvířata, ani antropoidní opice nemají, tvořené stovkami milionů, 

možná miliardami nervových buněk rozmanitých druhů." (Koukolík, 1995, s. 105) 

Funkční mozková soustava řeči spolupracuje s dalšími mozkovými soustavami, 

např. s pamětí. V dospělosti je vázána na některé mozkové oblasti, které se nacházejí 

v obou hemisférách. Řeč jako funkční mozková soustava má podle soudobého pojetí 

dva důležité uzly: Brocovu oblast a Wemickeovu oblast. Brocova oblast je klíčová 
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pro správnou výslovnost a gramatiku a jako taková zároveň řídí zapojení 

artikulačních svalů při vyslovování jednotlivých slov. Jsou to svaly rtů, jazyka 

a hrtanu. Wemickeova oblast se zabývá významem řeči, obsahuje sluchové vzorce, 

na které je význam vázán. Podle Wemickeho - Geschwindova modelu funguje řeč 

v mozku následovně, cituji: "Jestliže má být vysloveno slovo, jeho sluchový vzorec 

musí být aktivován ve Wemickeho oblasti a přenesen pomocí svazku nervových 

vláken do Brocovy oblasti, kde aktivuje odpovídající artikulační vzorec. Dále je 

artikulační vzorec přenášen do motorické oblasti k vytvoření mluveného slova. 

Jestliže má být porozuměno mluvenému slovu někoho jiného, musí být přeneseno 

ze sluchové oblasti, kde je slyšená forma slova porovnána se svým sluchovým 

vzorcem, který pak aktivuje význam slova." (Atkinson, 2003, s. 55) Při vnímání 

psaného slova se ještě zapojí další oblast mozku zvaná gyrus angularis, která k sobě 

přiřadí vizuální formu slova s jeho sluchovým vzorcem, na základě kterého je pak 

slovu přiřazen význam. Brocova oblast, Wemickeova oblast a gyrus angularis 

se nacházejí v levé mozkové hemisféře. Citový obsah řeči pak vzniká jako výsledek 

spolupráce zrcadlových částí pravé a levé hemisféry. (Atkinson, 2003; Koukolík, 

1995) 

Bilingvní dítě si osvojuje jazyk stejným způsobem jako monolingvní dítě. 

K tomu, aby zvládlo dva lingvistické systémy, nepotřebuje žádné zvláštní mentální 

procesy. Bilingvním se tedy může stát v podstatě každé dítě, které se ocitne v životní 

situaci, jež to vyžaduje. Přičemž největší vnitřní motivací bývá potřeba domluvit se 

s ostatními a potřeba vytvářet sociální vztahy. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

4.2 Inteligence 

Co je z hlediska inteligence důležité pro úspěšně prožitý život člověka? 

Podle Gardnera (1999) je základním rysem inteligence soubor schopností řešit 

problémy. Inteligence pomáhá člověku vyřešit běžné životní problémy, s kterými 

se potýká. Zároveň je inteligence základem pro získávání nových vědomostí 
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a dovedností. V tomto případě probíhá proces obráceně: inteligence pomáhá člověku 

nalézat nebo vytvářet problémy. Jejich vyřešení jej pak posouvá dál. 

Fontana (2003) se také přiklání k charakteristice inteligence jako schopnosti řešit 

problémy, a to na základě rozpoznávání vztahů mezi jednotlivými jevy. 

Různí autoři se věnovali popisování inteligence z různých hledisek. 

Gardner ji popisoval z hlediska obsahu. Rozlišil různé druhy inteligence: jazykovou, 

hudební, logicko-matematickou, prostorovou, tělesně-pohybovou, personální. 

Sternberg se při studiu inteligence zabýval popisem základních procesů sebeřízení, 

které působí ve všech oblastech lidské inteligence. Eysenk popisoval inteligenci 

jako strukturu. (Gardner, 1999; Howard, 1998) 

Mezi lidmi nejrozšířenějším pojmem, který se vztahuje k inteligenci, 

je pravděpodobně IQ - inteligenční kvocient. IQ popisuje skóre, které člověk získá 

v některém z testů inteligence. Testování IQ má svůj původ ve Francii, kde se jeho 

pomocí vyhledávali studenti, kteří budou úspěšní ve škole. Sternberg (Stemberg: 

Triarchic Mind in Howard, 1998) uvádí dle mého názoru velmi zajímavé průvodní 

jevy, které doprovázely či stále doprovázejí měření IQ. Patří mezi ně např. užívání 

stopek, které nemusí být vždy stoprocentně přesné; předpoklad, že úroveň IQ 

je stálá; slovní a matematické uvažování jsou v hodnocení inteligence příliš úzkým 

měřítkem či kulturní podmíněnost. Rozumíme-li inteligenci jako schopnosti řešit 

problémy, hraje zde velkou roli etnická skupina, do které člověk patří. Různé kultury 

se v současnosti i v historii potýkaly s rozdílnými problémy. Velmi zjednodušeně 

se tedy např. evropské pojetí řešení problémů nutně musí lišit třeba od afrického. 

Rozdíly nejsou ani tak ve "výši" či "větší míře inteligence", ale spíše v tom, 

jakou část inteligence člověk potřebuje mít nejvíce rozvinutou vzhledem 

k problémům, s kterými se ve svém životním prostředí potýká. (Fontana, 2003) 
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4.3 Myšlení a inteligence bilingvních dětí 

Malé děti se neučí pouze samotný jazyk, ale jeho prostřednictvím se zároveň učí 

o světě kolem sebe. Objevují jazyk jako nástroj poznávání, díky kterému mohou 

poznávat okolní svět. Bilingvní děti, učící se dva jazyky zároveň již od nejútlejšího 

věku, zjišťují, že stejné věci lze nazývat různým způsobem v obou osvojovaných 

jazycích. Na rozdíl od monolingvních dětí, mají bilingvní děti možnost vnímat, 

že vztah mezi slovem a předmětem není jediný možný. Je pravděpodobné, že díky 

tomuto faktu a ranému cvičení v abstrakci, je myšlení bilingvních dětí pružnější 

a otevřenější novým poznatkům a myšlenkám. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

Na základě výzkumů provedených v první polovině 20. století byl učiněn závěr, 

že dvojjazyčnost dítěte je pro ně handicapem a snižuje IQ. Později byl dokázán opak 

a tyto testy byly prohlášeny za neplatné ze dvou důvodů. Prvotní srovnávací IQ testy 

byly psány v jazyce majority, který nebyl pro děti minority jazykem mateřským. 

Porovnávané skupiny byly vybírány z odlišného prostředí. Rodilí mluvčí pocházeli 

většinou ze střední vrstvy, kdežto rodiče dětí z dvojjazyčného prostředí byly 

příslušníky nižší, dělnické třídy. Děti tedy nepocházely ze stejného prostředí, děti 

mluvící dvěma jazyky byly při výzkumech ve znevýhodněné pozici. (Baker, 1998) 

Novější výzkumy ve Spojených státech, Kanadě a Walesu však dokázaly 

dokonce opak. Děti byly velmi citlivě vybírány, pocházely ze stejného sociálního 

prostředí a děti se dvěma jazyky měly oba jazyky velmi dobře rozvinuty. Výsledky 

testů ukázaly o něco vyšší IQ u dětí mluvících plynně dvěma jazyky. Největší přínos 

těchto nových výzkumů spočívá v tom, že na výchovu ve dvojjazyčném prostředí 

se už nenahlíží jako na handicap, ale jako na přínos. (Baker, 1998) 

Porovnávat vyšší či nižší inteligenci bilingvních a monolingvních dětí je velice 

komplikovaná záležitost. Vstupuje sem totiž kromě volby jazyka IQ testů ještě 

množství dalších faktorů. Mezi ně patří socioekonomické zázemí dětí, vzdělání a 

zaměstnání jejich rodičů, do jaké míry a jakým způsobem se rodiče dětem věnují 

apod. Možná právě otázky ohledně vlivu bilingvismu na inteligenci nebyly 

nejšťastněji položené. Mezi bilingvními dětmi se vyskytují děti s vysokým či nižším 
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IQ stejně jako mezi monolingvními. Nejnovější výzkumy již pokládají otázku jinak: 

V čem je myšlení bilingvních dětí jiné než myšlení dětí mluvících pouze jedním 

jazykem? (Harding-Esch, Riley, 2005) 

Tyto výzkumy ukazují, že schopnost komunikovat ve dvou a více jazycích 

podporuje kreativní myšlení. Děti s dvěma jazyky odpovídají originálněji na otevřené 

otázky a soustředí se více na smysl slov než na jejich zvuk. To pro ně může být 

výhodou ve věku, kdy se učí číst a psát. Konkrétním příkladem může být výraz 

škola, v angličtině school má pouze jeden význam. Oproti tomu waleské slovo škola 

ysgol znamená kromě školy také žebřík. Dítěti, které mluví plynule anglicky 

a walesky, se spojují s výrazem škola jiné asociace než jen anglicky mluvícímu 

spolužákovi. (Baker, 1998) 

Díky těmto asociacím nahlíží dítě na řešení problémů z širší perspektivy a lépe 

jim porozumí, jeho myšlení je pružnější. Výchova ve vícejazyčném prostředí má tedy 

na myšlení dítěte vliv převážně pozitivní. Učí-li se dítě dvěma jazykům zároveň, 

pozitivně se tím rozvíjí jazykové schopnosti celkově a cit dítěte pro jazyk. Dítě bude 

umět používat jazyky odděleně a plynule v nich komunikovat, ale v jeho myšlení 

striktně oddělené nebudou. Např. učí-li se dítě ve škole v jednom jazyce, získané 

vědomosti bude schopno používat i ve druhém. (Baker, 1998) 

Podle Bialystocka (Bialystock, E. Bilingualism in Development: Language, 

Literacy and Cognition. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. In Harding

Esch, Riley, 2005) jsou bilingvní děti při řešení problémů schopny zaměřit svou 

pozornost na to, co je klíčové, a nenechají snadno odvést svou pozornost k méně 

důležitým informacím. Z hlediska neuropsychologie to znamená, že rozvoj inhibice 

(zábran) pozornosti v přední části předního mozkového laloku, který je spojován 

se snižující se schopností zaměřit myšlení, souvisí s věkem. Z čehož tedy vyplývá, 

že bilingvismus v dětství má velký vliv na intelektový rozvoj dítěte. Doposud 

zjištěné rozdíly v myšlení bilingvních dětí jsou pro rozvoj jejich kognice výhodou. 

Negativní vliv tohoto prostředí na myšlení dítěte by se mohl objevit jen 

v případě, že se oba jazyky definitivně vyvíjejí příliš pomalu, dítě kvůli tomu 

např. neprospívá ve škole a rozvoj jeho myšlení je tak zpomalován. V těchto 
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případech se však ukázalo, že příčinou pomalého či nesprávného vývoje jazyka není 

fakt, že dítě je vychováváno ve vícejazyčném prostředí, ale nějaký jiný problém 

ve vývoji dítěte, např. lehká mozková dysfunkce, snížená inteligence, nedostatečné 

mluvní vzory apod. V takovém případě je třeba dítěti pomoci za spolupráce 

s odborníkem. Přestože vícejazyčné prostředí není příčinou problémů dítěte, 

může jeho situaci komplikovat. Vypuštění jednoho jazyka je pak pomocí při řešení 

problémů. Toto vypuštění však nemusí být definitivní a vyřeší-li se problémy dítěte, 

lze používání druhého jazyka znovu obnovit. (Baker, 1998) 
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5. Identita 

"Jazyk je v podstatě jev mentální povahy, existuje ve vědomí lidí, a tudíž má 

důležité psychologické aspekty." (Průcha 2005, s.33) 

Rozhodla jsem se zahájit tuto kapitolu citátem z knihy lnterkulturní psychologie, 

protože na následujících stránkách se budeme zabývat kulturní identitou dítěte, 

které je vychováváno ve vícejazyčném prostředí. Výše citované řádky podle mého 

názoru velmi dobře naznačují souvislost mezi jazykem a lidskou psychikou. 

5.1 Psychologický pohled na identitu 

Psychologický slovník definuje identitu jako "prožívání a uvědomování si sebe 

sama, své jedinečnosti i odlišnosti od ostatních; soubor rysů, podle nichž je jedinec 

znám v určité specifické skupině." (Hartl a Hartlová, 2000, s.221) 

Zdeněk Matějček charakterizuje identitu člověka jako nahlížení na sebe sama, 

za co se pokládám, jakou mám hodnotu vočích svých i vočích druhých, 

jaké postavení zaujímám ve vztazích a ve společnosti. (Matějček, 1992) 

5.1.1 Sebepojetí ve vývoji dítěte, rozvoj identity 

Z výše uvedených definic vyplývá, že identita úzce souvisí se sebepojetím 

člověka. Sebepojetí se vyvíjí a mění v průběhu života. V prenatálním vývoji 

a v období novorozeneckém můžeme za první krok k rozvoji identity považovat 

interakce mezi plodem, později novorozencem a jeho nejbližšími, převážně matkou. 

Dítě dovede hlas své matky rozeznat od hlasů jiných lidí a instinktivně ví, že k ní 

patří. (Vágnerová, 2000) 

Během prvního roku života získává dítě první zkušenosti s okolím. Většina z nich 

by měla být pozitivní, aby dítě nevnímalo okolí jako ohrožující. Podle Eriksona 

je kojenecké období charakterizováno bojem důvěry proti nedůvěře. Dítě 

se potřebuje naučit, že druhým lidem je možné důvěřovat, pak může přistupovat 
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ke zkoumání světa s pocitem bezpečí. Dítě si také začíná uvědomovat svoj e tělo 

včetně jeho aktivity, začíná vnímat své emoce a souvislost mezi určitými podněty 

a citovými prožitky, začíná chápat trvalost své existence, což je podpořeno převážně 

tím, že dítě vnímá matku jako stálý pevný bod. Nesmírně důležité jsou také reakce 

dalších lidí, které pro dítě představují potvrzení své vlastní hodnoty. (Erickson in 

Vágnerová, 2000; Fontana, 2003) 

Vlastní identita se u dítěte začíná utvářet přibližně ve druhém až třetím roce 

života. Její utváření bezprostředně závisí na rodinných vztazích a prostředí. 

(Matějček, 1992) 

Batolecí věk je charakteristický osamostatňováním se, podle Eriksona se jedná 

o období autonomie. Batole potřebuje prostor pro svou snahu o samostatnost. 

Nedostává-li se mu tohoto prostoru a jsou-li jeho snahy vnímány jako vzpurnost 

a trestány, dítě je zmatené a začíná o sobě pochybovat. Může tím být pak ohroženo 

získání pro život tak potřebné základní důvěry v sebe a své schopnosti, což pak 

ovlivňuje i další vývojová stadia. Taková zkušenost se může také negativně odrazit 

v jeho následném postoji k zátěžovým situacím v životě. V závěru batolecího období 

dítě prochází prvním obdobím negativismu, jakousi hlubší fází oddělení se od matky 

na cestě k bytí sám sebou, kdy separace od matky je jedním ze dvou důležitých 

mezníků. Tím druhým je potřeba sebeprosazení. (Erickson in Vágnerová, 2000; 

Fontana, 2003) 

V předškolním věku ovlivňuje sebepojetí také rozvoj poznávacích procesů. 

Dítě o sobě přemýšlí a uvědomuje si svoji odlišnost od ostatních. Sebehodnocení 

je však závislé na názoru okolí a dítě jej přejímá nekriticky. Součástí identity jsou 

také všechny sociální role, které dítě má. (Vágnerová, 2000) 

Pro mladší školní věk zvolil Erikson jako charakteristiku snaživost. Pokud však 

snahy dítěte nejsou korunovány úspěchem, prožívá dítě pocity méněcennosti, 

které mají vliv na jeho sebevědomí. (Erickson in Fontana, 2003) 

Střední školní věk je charakteristický potřebou kontaktu s vrstevníky, 

díky kterému si dítě osvojuje různé sociální kompetence a uspokojuje svou potřebu 

seberealizace. Ve vrstevnických skupinách se děti vzájemně hodnotí na základě 
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vnějších projevů. Dětská identita bývá stále ještě spoluurčována názory jiných lidí. 

(V ágnerová, 2000) 

S obdobím dospívání je spojeno hledání identity, podle Eriksona zde stojí identita 

proti zmatení rolí, člověk bojuje s pochybnostmi o sobě samém, o svém postavení 

ve společnosti. Mladý člověk se mnohem více zabývá sám sebou a je také schopen 

hlubšího sebepoznání. Velkou roli opět hraje vrstevnická skupina. V tomto období 

se všechny složky sebepojetí, které člověk objevoval a získával dříve, spojí a utvářejí 

již ucelený obraz, člověk získává stálejší osobnost. Pro takovou identitu jsou 

charakteristické dlouhodobější životní cíle, související se schopnostmi a hodnotami 

každého jednotlivce. Toto období je ukončeno fází psychického osamostatnění 

od rodiny. (Erickson in Vágnerová, 2000; Fontana, 2003) 

Právě v období dospívání může nastat situace, kdy bilingvní dítě odmítá jeden 

ze svých osvojenýchjazyků používat. Důvodem je snaha o identifikaci se svými 

vrstevníky a touha ničím se neodlišovat. To se odrazí nejen v módě a způsobech 

chování dítěte, ale i v jeho vyjadřování a používání jazyka. Dítě odmítá používat jiný 

jazyk, než jazyk společnosti, ve které žije, a jazyk svých vrstevníků. I doma se chce 

dorozumívat pouze tímto jazykem a odmítá používat jazyk rodiny. V takové situaci 

se nedoporučuje přizpůsobovat již lety zaběhnutou komunikaci v rodině. Dítě je stále 

členem stejné domácnosti, která má daná pravidla pro všechny. Úloha rodičů spočívá 

v zachování tohoto jazyka jako komunikačního jazyka v rodině. Dítě může odmítat 

jím doma mluvit, ale aspoň jej pasivně vnímá, když ho používají ostatní 

ke komunikaci mezi sebou. Velice často je to záležitost dočasná a v dospělosti 

se opět mladý člověk ke svému druhému jazyku vrátí. (Baker, 1998) 

5.1.2 Dynamičnost identity 

Ačkoli první citovaná definice z Psychologického slovníku, PopISUJe identitu 

jako něco vnitřního, jistou stálost člověka, která se vyvíjí a odlišuje jej od ostatních, 

Matějčkova definice již zahrnuje také postavení člověka ve vztazích, ve společnosti. 

Tuto druhou definici podpírá pohled na rozvoj sebepojetí z hlediska vývojové 

psychologie. V každém období vývoje dítěte je patrné, jak velice důležité jsou 
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pro rozvoj jeho sebepojetí signály okolí, jeho reakce a vztahy, jichž se dítě účastní, 

ať už aktivně nebo pasivně. 

Protože se zabýváme kulturní identitou jako jakousi užší částí celku identity 

člověka, která ovšem se vším souvisí, nabízí se jako zajímavé srovnání pohled 

na sociální identitu. 

V knize Mozaika v re-konstrukci nabízejí autoři v kontextu sociologie 

konstruktivistický pohled na sociální identitu jako dynamický systém strukturálních 

vztahů. Pokusím se velmi zjednodušeně nastínit pohled autorů na sociální identitu 

člověka. Nepodávají žádnou definici sociální identity, ale vymezují ji ve vztazích 

k různým dalším skutečnostem, jako jsou např. národnost, občanství, sexualita, 

individualita, stereotypy atd. Zároveň rozumějí identitě jako porozumění sobě 

samému a zároveň jednání člověka v sociálním prostředí, ve kterém žije. Vnitřní 

rozumění sobě i jednání se vzájemně s okolním prostředím neustále ovlivňují a mění. 

Z toho tedy plyne, že sociální identita je dynamická a neustále se proměňující 

a zároveň způsobuje změny ve svém sociálním prostředí. Podle jejich slov, cituji: 

"Identita neexistuje sama o sobě, vždy musí být vytvářena ..... je nazírána jako 

proměnlivé vědění o jiných a o nás samých." (Szaló, 2003, str. 15, 18) 

Sociální identity jednotlivých lidí se utvářejí v rámci strukturálních podmínek 

jazyka, vědění a moci, které jsou sice také samy o sobě proměnlivé, ne však 

v nějakém radikálním měřítku. Český jazyk se mění, ale výraznější změny jsou 

patrné v průběhu staletí, ne v průběhu desetiletí. Proto můžeme říci, že pro jednoho 

člověka a jeho sociální identitu je jazyk strukturální podmínkou poměrně stálou. 

Autoři zároveň zdůrazňují velkou roli jazyka v utváření sociální identity člověka. 

Jazyk činí lidské zkušenosti srozumitelnými a smysluplnými a umožňuje tak vznik 

kultury. Zároveň si však nelze představit jazyk bez společnosti. Jazyk a společnost 

jsou bezprostředně provázány a jsou na sobě závislé. Jazyk také umožňuje 

komunikaci různých kultur mezi sebou navzájem. (Szaló, 2003) 

V tradici západní kultury se hledělo na člověka jako na osobu, která má svůj 

střed, centrum nebo jádro, které bylo reprezentováno právě identitou. Jádro bylo 

něco stálého, jakási jistota ve změnách v okolí. Tento sociologický pohled s identitou 
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jako jádrem člověka počítá, ale maximálně se snaží zdůraznit její proměnlivost 

a vztahovost k okolí. Sociální identitu chápou jako jeden z prvků utvářejících 

individuální mozaiku sebe-identity každého člověka. (Szaló, 2003) 

5.2 Souvislosti kulturní identity 

Zamýšlíme-li se nad kulturní identitou člověka, dostaneme se nutně na vědecké 

pole různých oborů. ledním z nich je antropologie, přičemž právě kulturou se blíže 

zabývá její podoblast, kulturní antropologie. Věnujeme se kulturní identitě, pojďme 

si nejprve odpovědět na otázku - co je kultura? V kulturní antropologii se jedná 

o velmi složitou otázku, nad kterou by bylo možné se zamýšlet hodně dlouho. 

Asi nejširším popisem vymezení kultury jako jedné z hlavních kategorií 

společenských věd je podle Matějů a Soukupa: "Kultura ve svém nejširším pojetí 

vyjadřuje specifický lidský způsob organizace, realizace a rozvoje činnosti, 

objektivovaný ve výsledcích fyzické a duševní práce." (Vodáková, 2000, s. 85) 

Tento pohled tedy říká, že kultura je vše, co vytvářejí lidé - jejich materiální 

i duchovní výtvory. 

Budil popisuje kulturu pomocí pracovního vymezení následovně: "Pracovní 

vymezení kultury jako sféry sdílených norem, hodnot, idejí a jazyka." (Budil, 2003, 

s. 15) Dodává však, že toto vymezení podle jeho názoru nenahradí odbornou definici, 

jejíž konečná podoba zatím nebyla vodborné antropologické literatuře popsána. 

Zatím existuje více než 150 nejrůznějších definic kultury. Kroeber a Kluckhohn se je 

pokusili složit do jedné definice, cituji: "Kultura je produkt, je historická, zahrnuje 

ideje, vzory a hodnoty, je selektivní, lze se ji učit, je založena na symbolech 

a je abstrahována z chování a produktů chování." (Kroeber a Kluckhohn in Budil, 

2003, s. 17) 

Co se týká historického vývoje pojmu kultura, jeho kořeny nalezneme v antice. 

V průběhu dějin se pojem kultura pohyboval mezi duševními a duchovními akty 

a popisem lidské činnosti. Někteří myslitelé jej spojovali více s filozofií, s intelektem 
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a uměním, jiní spíše s civilizací celkově. Někteří myslitelé jej spojovali se všemi 

lidskými výtvory, jiní spíše s duchovními, duševními výtvory či se vzdělaností. 

Moderní antropologické pojetí kultury se varuje hodnocení. Kulturní odlišnosti 

nehodnotí, pouze popisuje a srovnává. Přičemž nejdůležitější je snažit se nedívat 

na jiné kultury přes kulturní hodnoty a normy kultury nám vlastní. (Vodáková, 2000; 

Budil,2003) 

Pro nás v této práci je z hlediska kulturní identity podstatné vnímat kulturu 

v podobě sociokulturních regulativů (norem, hodnot, pravidel, kulturních vzorců) 

a idejí (kognitivních a symbolických systémů), kterým se člověk učí prostřednictvím 

socializace a enkulturace v rámci institucí organizujících lidské chování (rodina, 

škola). Pro zachování specifičnosti různých kultur je klíčové, aby starší generace 

předávala kulturní dědictví generaci mladší. (Vodáková, 2000) 

Další pro nás důležitou podoblastí antropologie je psychologická antropologie, 

což je označení pro etnopsychologicky orientované výzkumy. U jejího zrodu stál 

F. Boas. Důležitým pojmem z psychologické antropologie pro nás pak bude kulturní 

determinismus, jehož hlavními představiteli jsou Margaret Meadová a Ralph Linton. 

Kulturní determinismus říká, že kultura je projevem naučeného chování, což tedy 

znamená, že klíčovou roli při formování lidské osobnosti zaujímá kultura, 

kterou si člověk osvojuje v procesu socializace a enkulturace. Oproti této teorii stojí 

genetický determinismus, který zdůrazňuje vliv dědičnosti na lidské vlastnosti 

a vzory chování. (Průcha 2005; Vodáková, 2000) Murphy se ve svých úvahách 

o vlivu dědičnosti a výchovy zásadně nepřiklání ani kjednomu vyhraněnému 

pohledu. Zdůvodňuje to tím, že oblast dědičnosti chování v genetice ještě není úplně 

probádána, a také tím, že lze těžko od sebe odlišit přímé vlivy prostředí a dědičnosti, 

protože všichni lidé jsou ovlivňováni prostředím ještě před narozením. 

(Murphy, 2006) Souhlasila bych s Murphym, že vývoj člověka je ovlivněn 

kombinací dědičných faktorů a výchovného prostředí, ve kterém vyrůstá. 

Pro praktickou potřebu bilingvních rodin je z tohoto hlediska spíše důležitý aspekt 

výchovného prostředí, protože to je oblast jejich života, kterou mohou ovlivnit. 
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Jak jsme již zmínili výše, výchova hraje klíčovou roli v předávání 

sociokulturních regulativů a idejí mladším generacím. Mezi hlavní předávané 

kulturní dědictví patří kulturní vzorce a hodnoty. 

Kulturní vzorce jsou předávány z generace na generaci, od nejmladšího věku je 

děti přejímají od svých rodičů a okolní společnosti. Jedná se o vzory chování, normy 

dané společnosti, na základě kterých dítě přejímá, co je pro společnost přijatelné 

a co ne, jak se chovat v nejrůznějších situacích, co je mezi ,jeho" lidmi zvykem. 

Kulturní vzorce jsou také součástí transmise kultury, kterou právě zajišťují rodiče, 

prarodiče, vrstevníci, učitelé a další lidé. Pojem kulturní transmise má velmi 

podobný obsah jako pojem enkulturace, známý v psychologii, sociologii a kulturní 

antropologii. Enkulturace se však vztahuje k vývoji dítěte, kdežto kulturní transmise 

může probíhat i v dospělosti, v rámci akulturace - kdy dochází ke kulturním 

změnám v důsledku trvalého soužití dvou nebo více kultur. (Průcha, 2005) 

Zamyslíme-li se nad bilingvní rodinou z pohledu kulturních vzorců, můžeme se 

domnívat, že uvnitř ní dochází hned k několika různým procesům kulturního 

přenosu. Každý z rodičů vyrůstal v jiném kulturním prostředí, a tudíž si přináší 

kulturní vzorce svého původního prostředí do nynějšího společného života. 

Oba partneři se nutně ovlivňují navzájem, vytvářejí si vlastní rodinnou kulturu 

a možná z některých svých zvyků musejí upustit ve prospěch jejich soužití. Dítě 

tohle vše vnímá, vnímá kulturní prostředí své rodiny, a zároveň kulturní prostředí 

a dědictví obou rodičů. To bývá podporováno okolním prostředím a styky se širší 

rodinou. Dle mého názoru je proto nesmírně důležité o různých kulturních rozdílech 

s dítětem mluvit, protože tak je možné předejít vnitřním konfliktům, které by pro dítě 

při procesu enkulturace mohly nastat. 

Hodnoty jsou jedním z nejdůležitějších prvků předávaných dětem od jejich 

rodičů a vychovatelů v procesu socializace. Podle Psychologického slovníku 

je hodnota, cituji: "vlastnost, kterou jedinec přisuzuje určitému objektu, situaci, 

události nebo činnosti ve spojitosti s uspokojováním jeho potřeb, zájmů. Hodnoty 

se vytvářejí a postupně diferencují v procesu socializace, jsou součástí společenského 

vědomí, odrážejí kulturu společnosti." (Hartl a Hartlová, 2000, s.192) Z uvedené 
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definice vyplývá, že hodnoty se týkají nejen jednotlivých lidí a jejich rodin, 

kde se děti hodnotám učí, ale jsou záležitostí společnosti a kultury. 

Na poli interkulturní psychologie je asi nejznámější srovnávací výzkum hodnot 

nizozemského vědce Geerta Hofstedeho. Na základě dotazníkového šetření odvodil 

pět dimenzí národní kultury: 

~ Mocenský odstup - jedná se o vztah lidí k autoritě, resp. očekávání a přijetí toho, 

že moc je rozdělena nerovnoměrně a že existuje sociální odstup mezi vedoucími 

pracovníky a jim podřízenými pracovníky, mezi učiteli a žáky. 

~ Vyhýbání se nejistotě - dimenze určující rozsah, v němž se lidé cítí ohroženi 

nejistými či neznámými situacemi, nakolikjim vadí podstupovat riziko. 

~ Individualismus - kolektivismus - dimenze vyjadřuje rozsah závislosti člověka 

na kolektivu a míru volnosti pro jeho vlastní iniciativu. V individualistických 

společnostech jsou vazby jednotlivců na skupiny volné, každý se stará sám o sebe 

a o svou nejbližší rodinu, v kolektivistických společnostech jsou lidé od narození 

a po celý život zapojeni do soudržných skupin, jsou s danou skupinou loajální 

a skupina je na oplátku ochraňuje. 

~ Maskulinita - feminita - maskulinita zastupuje kultury, které zřetelně odlišují 

rodové role, oproti tomu feminita zastupuje kultury, v kterých se rodové role 

překrývají. 

~ Dlouhodobá - krátkodobá orientace - odráží rozdíly v západním a východním 

myšlení, vztahuje se k cílům, určuje, zda jsou lidé zaměřeni na dlouhodobé 

či krátkodobé cíle. (Průcha, 2005) 

Měla jsem možnost pracovat s dítětem, jehož matka byla Japonka a otec 

Američan, rodina žila v České republice. V Hofstedeho výzkumu hodnot v kategorii 

dlouhodobá - krátkodobá orientace se Japonsko řadí mezi země dlouhodobě 

orientované, kdežto USA mezi země krátkodobě orientované, což by na první pohled 

mohlo značit nebezpečí konfliktů, co se týče zaměřenosti na cíle. Já jsem ovšem 

v této rodině viděla spíše harmonii než konflikt. Vstupuje sem totiž ještě druhá 

dimenze, kterou je maskulinita - feminita. Japonsko vyšlo jako maskulinní země. 
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Z toho pak v realitě této rodiny, což měla jsem možnost pozorovat, vyplynula 

dobrovolná a zcela přirozená podřízenost matky otci. Matka se skutečně velmi dobře 

přizpůsobila americkému způsobu života možná i právě proto, že její kultura 

ji naučila rodovému rozdělování rolí. Určitě s tím ale souvisí i skutečnost, že matka 

žila nějakou dobu ve Spojených státech, než se seznámila se svým manželem, 

takže určitě měla jistou vůli přijmout americký způsob života za svůj, probíhal 

proces akulturace. Ve výchově dítěte byla na prvním místě kultura americká a sem 

tam se objevovaly prvky japonské, např. počet anglických dětských knih a 

videokazet byl vyšší, kontakty se širší rodinou v Americe mnohem častější než 

s rodinou v Japonsku. Japonská kultura se začala objevovat víc po návratu rodiny 

z dovolené v Japonsku a také s každou návštěvou příbuzných a přátel Japonců. 

Všemi těmito vlivy byla a je utvářena identita dítěte. Jeho chování bude možná na 

první pohled spíše "americké", ale zároveň si v sobě uchová i něco navíc, něco 

zjaponské kultury. Například při hře s ním byla patrná jistá bojovnost v pohybech 

i odhodlání, připomínající bojovníky bojových umění. 

Co se týká českých rodin, jsou podle mezinárodního srovnávacího výzkumu 

hodnot v Evropě preferovány následující hodnoty, cituji: "slušnost, pracovitost, 

samostatnost, pocit odpovědnosti, snášenlivost, naopak nízká je preference 

náboženské víry. ... Autoři ovšem upozorňují, že z hlediska "sociologického 

realismu" je nutno chápat verbálně proklamované výchovné preference s opatrností, 

neboť není známo, jak probíhá skutečná každodenní výchova v rodinách." 

(Průcha 2005, s.161) 

Většinu kulturních aspektů si člověk osvoJuJe nevědomě, prostřednictvím 

socializace. Většina z nich je nějakým způsobem přímo propojena s jazykem. 

Některé specifické zvyky své vlastní kultury si uvědomíme až tehdy, když je 

konfrontujeme se zvyky kultury jiné. Svojí kulturu mohou mít lidé natolik 

zvnitřněnou a mohou být natolik přesvědčeni o její "správnosti", že to může vést 

ke kulturní nesnášenlivosti a intoleranci. (Harding-Esch, Riley, 2005) 

Právě z důvodu propojení jazyka s kulturou nám vyplývá, že bilingvismus 

Je blízce spjat s bikulturalismem, což je pojem zachycující existenci dvou 
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zvnitřněných kultur v jednom člověku. Nemůžeme přitom tvrdit, že to tak platí 

vždycky, i tady velice záleží na životních podmínkách každého jedince a oblastech, 

situacích a důvodech, proč se stal bilingvním. Někteří lidé mohou být schopni užívat 

dvou jazyků, ale náležet pouze kjednomu kulturnímu prostředí. A naopak lidé 

mluvící jedním jazykem, mohou být příslušníky dvou kulturních prostředí, 

např. britský podnikatel, který se pohybuje mezi Británií a Spojenými státy. 

(Harding-Esch, Riley, 2005) 

Protože každý člověk žije jenom jeden život a má jednu identitu, představa, 

že v Čechách bude Čechem a v Německu Němcem, může působit nereálně. Ve finále 

totiž lidé, kteří se pohybují mezi dvěma kulturami, tyto kultury v sobě kombinují 

a jejich identita je pak tvořena kombinací těchto dvou kultur, přičemž to je opět 

velice individuální. Nejtěžší chvíle nastávají, pokud jsou tyto dvě kultury v nějakých 

oblastech výrazně odlišné nebo dokonce protichůdné. V jiných situacích než jsou 

tyto, bikultumí člověk nemívá problém chovat se podle očekávání obou kultur. 

(Harding-Esch, Riley, 2005) Podíváme-li se tedy na bikulturalitu z hlediska 

bilingvního (či bikulturního) člověka, můžeme vidět, že svoje chování volí podle 

situace, v které se nachází, a co se týká jeho vnitřního prožívání sebe sama, 

jeho kulturní identita je specifická a jemu vlastní, nelze mluvit o identitě a projevech 

příslušníka jednoho etnika. Z čehož vyplývá, že pro jeho život je typická zvýšená 

prostupnost, zamlžení nebo postupně úplné vymizení hranice diferencující různá 

etnika. (Šatava, 2001) 

Přestože vývoj kultury jde ruku v ruce s jazykem, nebyla prokázána závislost 

mezi typem jazyka a typem kultury. Existují totiž společnosti, které si jsou kulturně 

blízké, avšak mluví úplně odlišnými jazyky, např. některé kmeny severoamerických 

indiánů. Funguje to i obráceně. Existují jazykově příbuzná etnika, která se kulturně 

velmi liší, jako např. Estonci a Laponci. (Salzmann, 1997) 
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5.3 Model kulturní identity 

Psychologický slovník definuje kulturní identitu takto: "ztotožnění jedince 

se sociálními a mravními normami určité etnické či sociální skupiny". 

(Hartl a Hartlová, 2000, s.222) Na základě našeho přemítání o identitě z pohledu 

vývojového, přemítání o sociální identitě a o souvislostech identity kulturní, 

si dovolím s touto definicí nesouhlasit. Jsem přesvědčená, že kulturní identita 

je záležitost mnohem komplexnější - že se netýká pouze mravních norem - a není 

konečná, nýbrž je v neustálém procesu. Proto bych ráda uvedla svůj pohled 

na kulturní identitu. 

Domnívám se, že kulturní identita je neustále se měnící součást každého člověka. 

Působí na ní nepřeberné množství faktorů. Souvisí nejen s kulturním prostředím, 

v kterém člověk žije, ale také se mění s věkem, se získanými znalostmi 

a zkušenostmi člověka, je závislá na vztazích, ve kterých člověk žije, na jeho práci 

a pracovním prostředí a v neposlední řadě na tom, jak se svou kulturní identitou 

nakládá on sám. Kulturní identitu tedy chápu jako systém vztahů různých situací, 

faktorů a stálých či nestálých podmínek. Přičemž jejich stmelujícím činitelem není 

nikdo jiný než každý člověk sám. Každý člověk je jedinečný. Někdo má možná 

svou mozaiku kulturní identity pestřejší, protože pochází z bilingvního prostředí, jiný 

proto, že se zabývá studiem různých kultur a co se mu líbí si vybírá a bere za své. 

To však nic nemění na tom, že kulturní identita různých lidí je různá a nemůžeme 

nikdy říci, že dva Češi mají stejnou kulturní identitu jen proto, že jsou Čechy. 

Vymezení sociální identity ve vztazích k různým dalším skutečnostem, 

mě inspirovalo k vytvoření modelu kulturní identity, který znázorňuje následující 

obrázek. Kulturní identita je znázorněna jako součást identity člověka v síti vztahů 

s nejrůznějšími faktory, které ji ovlivňují. Kulturní identitu nemůžeme nijak ohraničit 

a chápat ji jako oddělenou část člověka či uzavřenou kapitolu. Proto i faktory 

ovlivňující kulturní identitu de facto ovlivňují celého člověka. 
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Jazyk 

Kultura 

kulturní přenos 
(od rodičů) 
kulturní vzorce 
hodnoty 

- komunikace 

Etnicita 

etnická příslušnost 
zkušenosti s jinými 
kulturami 

a další faktory ... 

. 

Sociální prostředí 

rodina 
vrstevnické skupiny 
škola 
vztahy a sociální role 

~ identita .. . 
•• .+ ............... 

Identita člověka 

Obr. č. 1 - Model kulturní identity 

Osobnost 

emoce 
myšlení 
chování 
postoje 
znalosti 

Náhled na sebe 

sebeprožívání 
sebereflexe 
sebevědomí 

Podíváme-li se na výše uvedené faktory komplexně, můžeme opravdu vidět, 

že jich je veliké množství a zároveň jsou mnohé z nich pro každého člověka odlišné 

a neustále se proměňující. Také právě proto, že se uvedené faktory týkají vždy právě 

jednoho konkrétního člověka a jsou nezaměnitelné, jedinečně se ovlivňují 

mezi sebou navzájem. Zároveň nesmíme opomenout velký vliv vývojových období 

na identitu člověka. Například v období dospívání prožívá (faktor emoce) mladý 

člověk příslušnost k vrstevnické skupině (faktor sociální prostředí) úplně jinak, 

než ho prožíval vobdobí batolecím. Zároveň si však mnohem více uvědomuje 

(faktor náhled na sebe) svou kulturní identitu a v závislosti např. na kulturních 

vzorcích (kultura) a aktuálních vztazích (sociální prostředí) j i vědomě (osobnost, 

náhled na sebe) utváří a mění. 

Některými faktory, které ovlivňují kulturní identitu jsme se již zabývali výše 

(kultura, vývojová období). Dalšími faktory se budeme zabývat nyní. Opět nezbývá 

než zopakovat, že jednotlivé faktory se nejen ovlivňují navzájem, ale také spolu úzce 

souvisí, takže se v našem textu objevují na různých místech. 
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5.4 Etnická příslušnost a etnická identita 

Dalším důležitým pOjmem Je etnická příslušnost, což můžeme vysvětlit 

jako vědomí sounáležitosti člověka s určitou etnicitou. Pod pojmem etnicita 

rozumíme soubor faktorů a charakteristik, např. jazyk, zvyky, historie, hodnotový 

systém, aj., typických pro skupinu lidí stejného etnika. (Průcha, 2005) Přičemž jazyk 

bývá označován za hlavní znak etnicity, často hraje velice silnou (i emočně silnou) 

roli při identifikaci člověka s určitým etnikem. Etnicita se celkově týká jak původu 

a chování člověka, tak i významu, který člověk subjektivně přikládá faktu, 

že je příslušníkem určitého etnika. Člověk potřebuje vědět, že někam patří, že patří 

k určitém národu. Etnická identita tedy naplňuje lidskou potřebu sounáležitosti, 

bratrství, kořenů a bezpečí. (Šatava, 2001) Právě tato oblast je pro biligvní děti velice 

komplikovaná. Nikdy totiž nebudou úplně a zcela příslušníkem jednoho etnika, 

ale vždy dvou. Přičemž se jim v některých oblastech může stávat, že si budou 

připadat ztraceny, což je velice srozumitelné, vezmeme-li v úvahu, že potřeba 

bezpečí je jednou ze základních psychických potřeb. 

Jako příklad můžeme uvést děti amerických misionářů, které se se svými rodiči 

přestěhovali do cizí země. Nejedná se sice o biligvní rodiny, ale tyto děti 

se biligvními přirozeně stávají vlivem prostředí, ve kterém žijí. Často lépe než rodiče 

si osvojili jazyk dané země, chodili bud' do místní školy, nebo byly doma vzdělávány 

matkou. Ve své nové zemi byly vždy příchozí, misionáři, cizinci. Když se potom 

tyto děti vracejí jako už dospělí mladí lidé vosmnácti letech, často sami, do 

Spojených států na univerzitu, spoustu věcí, kterými žijí jejich američtí vrstevníci 

neznají a nechápou. Jsou sice národností Američané, ale jakoby tam najednou 

ne zcela patřili. Naštěstí to většinou netrvá dlouho a brzy vše doženou, čemuž 

napomáhá mimo jiné i fakt, že Američané mají velmi silně vyvinuté národní vědomí. 

Tato situace nám posloužila jako příklad zmatku, který může nastat v nitru dítěte 

- kam vlastně patřím? Myslím si, že v takové situaci potřebuje dítě vědět od svého 

okolí, že patří minimálně do jednoho, lépe do obou prostředí, že nestojí někde mimo, 

naopak má tu výhodu, že se může považovat za příslušníka dvou etnik. 
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Tímto se dostáváme k pojmu etnická identita, který se v po statě shoduje 

s pojmem etnické vědomí. Etnické vědomí má dvě složky - složku kognitivní a složku 

emocionální. Kognitivní složka obsahuje znalosti a vědomosti o svém etnickém 

původu, emocionální složka je velice subjektivní, jedná se totiž o prožívání člověka, 

které se vztahuje kjeho etnické identitě. (Průcha 2005) 

5.5 Jazyk a identita 

5.5.1 Jazykové odlišnosti dané kulturou 

Z vlastní zkušenosti pravděpodobně většina z nás ví, že ve vzájemné komunikaci 

příslušníků rozdílných kultur občas narážíme na oblasti, v kterých se lišíme. 

Klíčovými oblastmi, které jsou i předmětem výzkumů, je způsob vyjadřování emocí 

v různých kulturách, zdvořilostní komunikace, používání mužského a ženského rodu 

podstatných jmen, styly komunikace a vyjednávání, pejorativní označování různých 

etnik. (Průcha, 2005) 

Co se týká vyjadřování emocí, příkladem zajímavým pro nás Čechy 

jsou zdrobněliny, které tak rádi používáme. Vyjadřujeme jimi emocionalitu, 

což je údajně součástí charakteru slovanských etnik. Na rozdíl od nás to 

např. Angličané či Američané svým jazykem vyjádřit nedovedou. Jejich národní 

charakter je mnohem více pragmatický. (Průcha, 2005) 

V oblasti zdvořilostní komunikace je pro nás Čechy důležité tykání a vykání, 

které situace vyžadují vykání, kdo nabízí tykání atd. Např. do angličtiny je tykání 

a vykání z gramatického hlediska nepřeložitelné. V angličtině jsou totiž druhá osoba 

jednotného a množného čísla totožné, což se týká zájmena i slovesného tvaru. 

"Do you speak English?" Znamená jak Mluvíš anglicky? tak Mluvíte anglicky? 

Pro přesný překlad do češtiny potřebujeme situační kontext. Zároveň je zajímavé 

uvědomit si, co vlastně pro nás tykání a vykání znamená. Tykáme si s rodinou, 

přáteli, blízkými lidmi. Vykáme většinou nadřízeným, učitelům, úředníkům, 

prodavačům, lidem, které jednou potkáme a více nevidíme. Tykání značí pro nás 
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Čechy větší intimitu a zároveň rovnost, či symetrii. Pro každodenní mezilidské 

interakce má tykání a vykání obrovský význam. A teď si představme, že rodilí 

mluvčí z anglicky mluvících zemí, tohle neznají, pro ně je jejich komunikační 

partner vždycky you, nemusejí přemýšlet o ty - vy. 

Podobně můžeme občas narazit na jednotlivá slova, která jsou těžko přesně 

přeložitelná jednoslovným ekvivalentem. Příkladem je anglické sloveso enjoy. 

Pokud se vás Angličan zeptá "Did you enjoy your holiday?" Znamená to nejen, jestli 

se vám líbilo na dovolené, ale jestli jste si ji opravdu užili, jestli vás těšili aktivity, 

které jste podnikali, jestli to bylo opravdu to pravé, co jste chtěli. Kdyby totiž chtěl 

vědět jenom, zda se vám dovolená líbila, prostě se zeptá: "Did you like your 

holiday?" Dalším takovým slovem je přídavné jméno excited. Doslovný překlad 

slova excited je rozčilený nebo rozrušený. Pokud vám však Angličan řekne: "1 was 

so excited when 1 heard the good news!" Nemyslí tím, že byl rozčilený, když uslyšel 

dobrou zprávu, nýbrž že byl nadšený, jak jen to nejvíc jde, že měl obrovskou radost. 

5.5.2 Teorie jazykového relativismu 

Pojďme se zamyslet nad vztahem mezi jazykem a charakterem etnika. 

V této souvislosti se nemohu nezmínit o teorii jazykového relativismu, která má 

údajně též řadu odpůrců, nicméně mně se zdá velmi zajímavá. Podle svých tvůrců, 

amerického antropologa a lingvisty německého původu Edwarda Sapira (1884-1939) 

a jeho studenta, lingvisty Benjamina L. Whorfa (1897-1943), se také nazývá 

Sapirova-Whorfova hypotéza. Základem této teorie jsou dvě teze, cituji: 

+:+ "Myšlení lidí a jejich pohled na svět je určován charakterem toho jazyka, 

kterým mluví. 

+:+ Rozdíly mezi jazyky se tudíž musí odrážet vodlišnostech vidění světa 

u jejich uživatelů." 

(Průcha 2005, s.35) 

Příkladem podporujícím tuto teorii jsou na základě výzkumů a srovnání americké 

angličtiny s jazyky indiánských kmenů, která provedl Whorf. Zjistil 

např. že v indiánském jazyce hopi neexistují slovesné kategorie minulého 

59 



a budoucího času, které angličtina samozřejmě má. Kulturní pozadí tohoto faktu 

u indiánů souvisí s tím, že vnímají čas a prostor jako stále plynoucí kontinuum. 

(Průcha, 2005) 

Tato teorie bývá kritizována např. proto, že každý jazyk nějakým způsobem, 

i když odlišným, dokáže vyjádřit cokoli potřebuje. (Průcha, 2005) Rozhodně však 

není nepodstatná právě z hlediska prevence konfliktů, způsobených rozdílnými 

národnostmi. Přistupujeme-li k cizinci s vědomím, že jeho vnímání skutečnosti 

i na základě jazyka je jiné než naše, budeme mít větší šanci dosáhnout vzájemného 

porozumění. Budu-li se snažit Angličanovi přeložit některé české zdrobněliny, 

nenajdu proto v angličtině odpovídající výrazy. Aby byl však překlad úplný, musím 

mu to vysvětlit právě jako citové zabarvení. Připojím-li k tomu vědomí, že Angličan 

je z povahy svého národa zaměřen spíše pragmaticky, bude pro mne snáze přijatelné, 

když našim zdrobnělinám a jejich důležitosti neporozumí, protože je prostě jiný. 

A možná je právě proto tak důležité toto vědět v rodině, ve vztahu mezi partnery, 

protože právě tam se k sobě dva lidé dostávají nejblíže a neporozumění může 

způsobit hodně nepříjemného. 

5.6 Výchova a vzdělávání 

Rodina tvoří základ pro identitu člověka, jeho rodinná historie je spojnicí kjeho 

osobní identitě. Zároveň se právě v prostředí rodiny člověk poprvé snaží vymezit 

vůči rodičům jako autoritě. (Szaló, 2003) 

Vyrůstá-li dítě v dvojjazyčném prostředí, žije zároveň v prostředí dvou kultur. 

V rámci učení se řeči se dítě setkává s pohádkami, říkankami, příslovími a úslovími 

v jazyce, který se učí. Tímto způsobem se dítě seznamuje s kulturou, která souvisí 

s jazykem. Společně se slovy se dítě učí i různé významy a asociace, s kterými 

se tato slova pojí. Prostřednictvím slov se dítě učí, jak nahlížet na svět, na vztahy, 

přivlastňuje si hodnoty a ideály a určitý způsob života. (Baker, 1998) 
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K naučení se druhému jazyku je nezbytná komunikace s někým, kdo tímto 

jazykem mluví - rodič, učitel, prarodič, přítel, kdo je s dítětem v těsném kontaktu. 

Dítě se nikdy nenaučí druhý jazyk např. jen z televize, bez kontaktu s druhým 

člověkem. (Baker, 1998) 

Rodiče mohou dítěti pomoci tím, že mu umožní mít co největší zkušenost 

s oběma kulturami, např. skrze videokazety, dětské říkanky a knížky, které obsahují 

co nejvíce informací o dějinách, literatuře, hodnotách druhé kultury, skrze setkávání 

s příbuznými a přáteli. Pro maximální zachování rovnováhy mezi dvěma kulturami, 

ve kterých je dítě vychováváno je důležité zdůraznit tu kulturu, kde rodina právě 

nežije. (Baker, 1998) 

Různé kultury se liší, jak svým přístupem k výchově a vzdělávání, tak obsahem 

a výchovně vzdělávacími prostředky. lnterkulturní rozdíly ve výchově a vzdělávání 

se týkají hned několika oblastí, nejrůznější výzkumy existenci těchto rozdílů 

potvrzují. Mezi rozdílné oblasti patří: 

y rozdíly v rodinné výchově. Např. byly výzkumem zjištěny rozdílné přístupy 

k dětem v kulturách východních a západních. V západních kulturách kladou 

rodiče důraz na rozvoj individuality dítěte, jeho autonomie a nezávislosti, kdežto 

ve východních kulturách rodiče spíše rozvíjejí schopnost dítěte přizpůsobit se 

sociálním očekáváním. To potvrzuje i Hofstedeho výzkum - dimenze 

individualismus - kolektivismus. Byly provedeny výzkumy zabývající se 

analýzou chování a komunikace matek k malým dítětem. Matky z východních 

kultur zdůrazňovaly citový vztah a fyzický kontakt, kdežto matky ze západních 

kultur povzbuzovaly děti, aby samy vyjadřovaly svoje potřeby. (Průcha 2005) 

Tyto rozdíly potvrzuje také výzkum založený na srovnání výchovných idejí 

a edukačního chování u ruských a amerických matek a učitelek mateřských škol 

(v roce 1994). Ze závěru cituji: "Ruské matky a učitelky vychovávají děti 

k poslušnosti, k zachovávání norem konformity a vůbec udržují tradiční orientaci 

výchovy. Ruské respondentky přikládaly velkou váhu orientaci dětí na vrstevníky 

a vztahy k nim. Americké matky a učitelky považují za důležitou výchovu 
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k individuálnímu rozvoji dětí, k posilování jejich zvídavosti, k jejich nezávislému 

chování." (Průcha 2005, s.157) 

y různé postoje rodičů ke vzdělávání svých dětí. Ve výzkumech jsou zjišťovány 

rozdíly v očekávání a požadavcích na školní vzdělání a v tom, jakou měrou 

je rozložena odpovědnost za výchovu dětí mezi školu a rodinu. Právě na tuto 

oblast proběhl v devadesátých letech výzkum v 11 zemích OECD (včetně České 

Republiky). Výsledkem bylo, že pouze ve Finsku a Dánsku si respondenti myslí, 

že rodina má mít větší zodpovědnost než škola, ve většině států a též u nás 

si respondenti z řad rodičů myslí, že rodina a škola mají nést za výchovu 

společnou zodpovědnost. Rozdílné jsou postoje rodičů ke školnímu výkonu dětí, 

k přípravě dětí na školu (např. finští rodiče považují předškolní věk za období, 

do kterého příprava na školu vůbec nepatří, v Japonsku jsou naopak děti 

připravovány rodiči nebo soukromými učiteli). Rozdílná je také angažovanost 

rodičů ve vztahu ke školnímu vzdělávání (tj. jak kontrolují prospěch dětí, 

jak podporují učení doma, jak spolupracují s učiteli), velmi vysoká angažovanost 

rodičů byla zjištěna na Tchajwanu, nízká v USA. (Průcha, 2005) 

y rozdílné styly učení (Průcha, 2005) 

y rozdílné postoje žáků k učení a sebehodnocení vlastní školní úspěšnosti. 

Příkladem je výzkum studentů v USA. Žáci asijského etnika výrazně převyšovali 

americké děti ve vzdělávacích výsledcích v matematice a některých dalších 

předmětech. Americké děti však prokázaly vyšší sebehodnocení než asijské děti. 

(Průcha, 2005) 

y postoje učitelů ke vzdělávání (Průcha, 2005) 

y různé způsoby komunikace učitelů s žáky. Američtí učitelé více chválí své žáky 

než jejich japonští kolegové, ale na druhou stranu američtí učitelé mnohem méně 

vedou své žáky k opravě svých chyb. (Průcha, 2005) 

y postoje učitelů ke vzdělávání dětí pocházejících z bilingvního a bikulturního 

prostředí 

Existuje tedy spousta nejrůznějších rozdílů ve výchově a vzdělávání v různých 

kulturách. Každá rodina se s nimi bude vyrovnávat svým způsobem na základě 
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specifických podmínek a okolností, v kterých žije. Zároveň však také existují oblasti 

společné právě pro výchovu bilingvních dětí. ledním z rizik (a to z hlediska 

jazykového vývoje i z hlediska identity dětí), se kterým se bilingvní rodiny mohou 

setkat, je změna jazyka v rodině. 

V životě mohou nastat různé situace, které nutí rodinu změnit jazyk používaný 

doma. Důvodem je např. rozvod, prarodiče nebo jiní příbuzní sdílí s rodinou stejnou 

domácnost, přestěhování se do jiné země. Nejprve je však třeba důkladně se zamyslet 

nad tím, jestli je opravdu nutné jazyk měnit a nebude-li touto změnou poznamenán 

citový a osobnostní rozvoj dítěte. Ať už rodiče vede k této změně jakýkoli důvod, 

je důležité, aby to prodiskutovali s dítětem pokud možno dříve, než bude učiněno 

rozhodnutí. Dítě má právo na vysvětlení a potřebuje je. Děti mnohdy dokážou 

svým vlastním způsobem vyjádřit konkrétní strach a obavy. Při každé změně 

je důležité být dostatečně citliví k potřebám dítěte. Tato citlivost nám pomůže změnu 

uskutečnit tempem, které bude dítěti vyhovovat. Vždy musí dítě cítit podporu a lásku 

ze strany rodiče nebo vychovatele. (Baker, 1998) 

O změně jazyka v rodině mají být informováni učitelé a vychovatelé, 

kteří přicházejí s dítětem do kontaktu, aby věděli, čím dítě prochází a mohli je také 

podpořit, když to bude potřebovat. 

5.7 Slovo závěrem ... 

Otázkou je, zda vůbec existuje monokulturní rodina. Podíváme-li se na rodiny 

z pohledu různých rodinných kultur, každý z obou partnerů nově se zakládajícího 

manželství, pochází z jiného prostředí, z jiného kulturního zázemí. A tak vlastně 

téměř všechny rodiny ve větší či menší míře bojují s jakousi kulturní pluralitou 

a výsledkem bývá nová, specifická rodinná kultura. (Harding-Esch, Riley, 2005) 
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Empirická část 
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1. Charakteristika dotazníkového šetření 

Na základě teoretické části této práce a výzkumů provedených v zahraničí 

se domníváme, že pro bilingvní dítě v prostředí české školy přináší jeho bilingvismus 

výhody i rizika. Z toho nám vyplývá následující hypotéza, o kterou se opíráme: 

~ Hypotéza: Bilingvismus je pro dítě v české škole spíše výhodou. 

V malém dotazníkovém šetření jsme pokusili zjistit, jaké výhody a jaká rizika 

spatřují pro bilingvní dítě v české škole jeho rodiče a učitelé. Naše otázky směřují 

do následujících oblastí: 

1) Výhody a rizika bilingvismu ve škole (otázka 2) - zajímalo nás, co sami rodiče 

a učitelé vidí jako výhody, popř. nevýhody pro dítě plynoucí z bilingvismu 

v prostředí české školy. Abychom zjistili co nejširší záběr názorů, použili jsme 

kombinaci uzavřené a otevřené otázky. Nejprve mají rodiče a učitelé možnost 

vyjádřit se pomocí škály k následujícímu výroku: 

"Bilingvismus je pro dítě ve škole spíše výhodou." 

Poté mají prostor popsat, s jakými výhodami či nevýhodami se setkávají. 

2) Přístup učitelů k bilingvním dětem (otázka 3,4) - zajímalo nás, jakým způsobem 

přistupují učitelé k bilingvním dětem, zda se nějakým způsobem odlišuje pomoc, 

kterou při vyučování poskytují bilingvním dětem od pomoci, kterou poskytují 

dětem mluvícím pouze česky. V následující otázce jsme se ptali, jak jsou 

spokojeni učitelé sami se sebou, co se týká jejich přístupu k bilingvním dětem, 

ajakjsou s tímto přístupem spokojeni rodiče. 

3) Vztah rodina - škola (otázka 5) - zajímala nás spokojenost s mírou spolupráce 

rodiny a školy, přičemž jak učitelé, tak rodiče dostali prostor napsat, čeho si 

nejvíce cení a co by naopak potřebovali změnit. 

4) Multikulturní prostředí školy (otázka 6) - zajímalo nás, zda učitelé a rodiče 

považují atmosféru ve škole za otevřenou a přijímající pro děti a rodiny mluvící 

jiným jazykem než česky, co podle jejich názoru takovou atmosféru vytváří 

a co jim případně schází. 

Úplné znění dotazníku pro rodiče a dotazníku pro učitele jev příloze 1. 
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Pro toto dotazníkové šetření jsme měli dvojí cíl. Chtěli jsme zjistit, jakým 

způsobem se současná česká škola vyrovnává s přibývajícím počtem bilingvních dětí 

a získat informace pro tuto práci. Zároveň jsme se pokusili získat zpětnou vazbu pro 

učitele od rodičů a pro rodiče bilingvních dětí od učitelů. Tato zpětná vazba by 

mohla pomoci zlepšit vztah mezi rodinami a školou a pomoci dětem samotným 

v jejich školním životě. 

2. Charakteristika školy 

Dotazníkové šetření proběhlo na Základní škole v ulici Angelovova 3183, 

v Praze 12 - Modřanech (přesný název: Základní škola a mateřská škola ANGEL 

v Praze 12). Ve škole základní i mateřské je dohromady cca 950 žáků a kolem 100 

pedagogických pracovníků. Škola byla otevřena v roce 1986, v roce 1995 se stala 

školou s rozšířenou výukou jazyků a byla k základní škole přičleněna škola mateřská. 

(www.zsangel.cz) 

V mateřské škole se začalo pracovat podle programu Začít spolu (Step by Step), 

který byl pak zaveden i na první stupeň školy základní. Jako jedna z prvních škol 

v republice, které tento program začaly používat, se stala ZŠ Angel pilotní školou. 

Na internetových stránkách školy je práce podle programu Začít spolu hodnocena 

následovně: "Právě díky programu Step by Step došlo k zásadním pozitivním 

změnám v pojetí výuky a vzájemným vztahům učitelů a žáků. Úcta k dětem a respekt 

jejich osobnosti při zachování profesionálního odpovědného přístupu ve sféře 

harmonického rozvíjení všech dispozic žáka, snaha s láskou vycházet vstříc 

specifickým dětským potřebám a zároveň klást na žáky potřebné množství 

požadavků, začaly postupně přinášet výsledky." (Z historie modřanské školy; 

dostupné na www.zsangel.cz) 

Pro výsledky našeho dotazníkového šetření považuji za důležité stručně popsat 

školu včetně alespoň letmé charakteristiky programu Začít spolu, protože tento 

vzdělávací program silně ovlivňuje nejen metody výuky, ale také přístup učitelů 
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k žákům a celkové zaměření školy. Má tak vliv na naše dotazníkové položky ohledně 

přístupu učitelů k žákům, spolupráce rodiny a školy i atmosféry na škole. 

Vzdělávací program Začít spolu vychází z přístupu orientovaného na dítě a jsou 

pro něj charakteristické zejména následující metody a formy přístupu k žákům: 

individualizace - individuální plány pro žáky na základě jejich vzdělávacích potřeb 

učitel integruje do plánů práce s celou třídou; rozvíjející hodnocení - hodnocení jako 

sběr informací o žákovi a pro žáka; portfolio prací dítěte; integrace dětí s handicapem 

nebo specifickými vzdělávacími potřebami; učení hrou; pozorování dětí při práci; 

centra aktivit - třída je uspořádána do jednotlivých center, která slouží k různým 

vzdělávací činnostem; spolupráce rodiny a školy; projektové plánování; multikultura; 

důraz na pozitivní interakci učitele s žáky - aktivní naslouchání, otevřené otázky; 

ranní setkávání - práce v kruhu; týmová spolupráce mezi učiteli; integrovaná 

tématická výuka - mezipředmětové souvislosti jednoho tématu a jeho vztah 

k reálnému životu. (Krejčová, Kargerová, 2003) 

Pro svou dobrou pověst se škola stala známou a přitáhla i děti ze vzdálenějších 

oblastí. Proto musely být prostory školy rozšířeny o další objekt. Kapacita prostor 

je nyní maximálně naplněna. (www.zsangel.cz) 

Obr. Č. 2 - Logo ZŠ Angel 

ANGELOVOVA 3183 
PRAHA 12 MODŘANY 
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Základní škola Angel je komunitní školou, což se projevuje v celkovém zaměření 

školy - v zásadách a principech jejich práce. Pod pojmem komunitní oni sami 

rozumí být otevřenou školou pro celou společnost a pro všechny děti, budují 

partnerské vztahy a jde jim o spolupráci s okolím a dalšími organizacemi, 

které prosazují podobné principy. Škola spolupracuje s širokým okolím - nejen 

rodiči dětí, ale také s radnicí městské části, s různými firmami a podnikateli a dalšími 

institucemi, které působí na Praze 12. Škola nabízí nejrůznější aktivity zaměřené 

na potřeby celé komunity lidí, kteří k ní nějakým způsobem patří. Komunitní práci 

školy řídí komunitní centrum. Školní kurikulum je také zaměřené na komunitu -

např. formou propojení výuky se skutečným životem kolem školy, v okolní 

komunitě. ZŠ Angel chce být školou pro všechny děti bez rozdílů národnostních, 

kulturních, sociálních či zdravotních. (www.zsangel.cz) 

Jedním z dlouhodobých cílů ZŠ Angelje stát se dvojjazyčnou, česko - anglickou, 

školou. Prvním krokem kjeho realizaci je bilingvní výchova v mateřské škole. 

S dětmi budou pracovat jak česká učitelka s aprobací angličtina tak rodilá mluvčí. 

Postupně bude navazovat dvojjazyčná výuka na základní škole, která bude zakotvena 

ve školním vzdělávacím programu školy. (www.zsangel.cz) 
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3. Výsledky dotazníkového šetření a analýza odpovědí 

Do školy chodí celkem 60 dětí CIZInCŮ, jejichž rodiče pocházejí z 12 

následujících zemí: Čínská lidová republika, Indická republika, Korejská republika, 

Maďarská republika, Republika Kazachstán, Republika Uzbekistán, Ruská federace, 

Slovenská republika, Spojené státy americké, Švýcarská konfederace, Ukrajina, 

Vietnamská socialistická republika. 

Celkem bylo rozdáno 60 dotazníků pro rodiče dětí cizinců. Vyplněných bylo 

vráceno 15. Jeden z navrácených dotazníků se týkal dítěte, které chodí do třetího 

ročníku, otec je Čech, matka Ruska, dítě však mluví pouze česky. Jak je uvedeno 

v dotazníku, jeho mateřským jazykem je čeština. Nejedná se tedy o bilingvní dítě, 

jak tento pojem chápeme v tomto dotazníkovém šetření. Do statistických výsledků 

proto tento dotazník zařadit nemůžeme, budeme tedy počítat se 14 rodičovskými 

dotazníky. Odpovědi na otevřené otázky v analýze uvedeme, protože je také 

vnímáme jako inspirativní. 

V základní škole pracuje celkem 60 učitelů. Vyplněných dotazníků bylo vráceno 

28. 

Nyní se podíváme na výsledky našeho dotazníkového šetření. U každé otázky 

uvedeme pro srovnání odpovědi jak rodičů tak učitelů. Odpovědi na otázky pomocí 

škál jsou znázorněny grafy, za kterými následuje analýza slovních odpovědí 

a komentářů respondentů. Plné znění obou dotazníků je uvedeno v příloze 1. Tabulky 

počtu odpovědí ze škál, které jsme použili jako východisko pro grafy, jsou uvedeny 

v příloze 2. Doslovné odpovědi rodičů a učitelů jsou uvedeny v příloze 3. 

Otázkač.l 

Cílem první otázky pro rodiče bylo zmapovat národnost rodičů, jazyky, kterými 

dítě hovoří, ročník, do kterého chodí, a celkovou dobu, po kterou navštěvuje školu. 

Odpovědi jsou zaznamenány v následující tabulce: 
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Ročník Doba Národnost otce Národnost matky Jazyky, které dítě ovládá 

l. I rok čečenská čečenská čeština, čečenština, ruština 

l. I rok USA slovenská čeština, angličtina 

2. 2 roky + 2 vietnamská vietnamská čeština, vietnamština 

roky 

mateřské 

školy 

4. 4 roky česká ukrajinská čeština, ukrajinština, 

angličtina 

4. neuvedena vietnamská vietnamská čeština, vietnamština 

5. 3 roky ukrajinská ukrajinská čeština, ukrajinština 

5. 5 let ukrajinská ukrajinská čeština, ukrajinština, ruština 

5. 5 let ukrajinská ukrajinská čeština, ukrajinština, ruština 

6. 6 let čečenská neuvedena čeština, čečenština, ruština 

7. 7 let vietnamská vietnamská čeština, vietnamština 

7. 5 let ukrajinská ukrajinská čeština, ukrajinština 

7. 2 roky vietnamská vietnamská čeština, vietnamština 

7. 4 roky vietnamská vietnamská čeština, vietnamština 

9. 9 let +2 roky vietnamská vietnamská čeština, vietnamština, 

mateřské zčásti i angličtina 

školy 

Tabulka č. 2 - charakteristika rodičů respondentů 

Cílem první otázky pro učitele bylo zjistit, které předměty vyučují. Učitelé uvedli 

následující předměty: anglický jazyk (AJ), člověk a příroda (ČaP), člověk 

a společnost (ČaS), český jazyk (ČJ), dějepis (D), fyzika (F), gramotnost a centra 

aktivit (GrCA), hudební výchova (HV), chemie (Ch), informační technologie (IT), 

matematika (M), mediální tvorba (MT), německý jazyk (NJ), občanská výchova 

(OV), paralelní výuka českého jazyka (ParČJ), pracovní činnosti (PČ), přírodopis 
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nebo přírodověda (Př), rodinná výchova (RV), tělesná výchova (TV), vlastivěda (Vl), 

výtvarná výchova (VV), zeměpis (Z). 

Otázka č. 2 

Druhá otázka se týkala výhod bilingvismu pro dítě ve škole. V první části otázky 

rodiče a učitelé odpovídali pomocí škály. Zajímalo nás, zda si respondenti myslí, 

že bilingvismus je pro dítě ve škole spíše výhodou či nikoli. V druhé části otázky 

měli rodiče a učitelé možnost vyjádřit, v čem konkrétně spatřují výhody, 

popř. nevýhody bilingvismu." 

Odpovědi rodičů znázorňuje graf č . 1, odpovědi učitelů graf č . 2 (následující 

strana). 

"Bilingvismus je pro moje dítě ve 
škole spíše výhodou." 

00% 

07% . 0% 

O výrazně souhlasím . souhlasím 
O nevím O nesouhlasím 
. výrazně nesouhlasím 

Počet respondentů: 14 

Graf č . 1 - odpovědi rodičů (ot. č. 2) 
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"Bilingvismus je pro dítě v mých hodinách spíše 
výhodou." 

. 82% 

o výrazně souhlasím . souhlasím 

O nevím O nesouhlasím 
• výrazně nesouhlasím 

Počet respondentů: 27 

Graf Č. 2 - odpovědi učitelů (ot. č . 2) 

Z obou grafů vyplývá, že bilingvismus považuje za výhodu 89% dotázaných 

učitelů a 93% dotázaných rodičů. Pouze 4% učitelů nepovažuje bilingvismus 

za výhodu. Žádný z dotázaných rodičů nepovažuje bilingvismus za nevýhodu. 

7% učitelů a 7% rodičů zvolilo odpověď nevím. 

Rodiče i učitelé dále odpovídali na otázku, v čem konkrétně spatřují výhody 

bilingvismu. Jednoznačně se v komentářích shodli na tom, že schopnost dítěte 

ovládat ještě jeden jazyk mu umožňuje dostupnost více informačních zdrojů -

odborných knih, encyklopedií, časopisů, učebnic, televizních pořadů a informací 

z internetu. Dítě může hledat informace pro svoje studium ve dvou jazycích, zvyšuje 

se tedy počet zdrojů, které má dítě k dispozici. Rozšiřuje tak své vědomosti, poznává 

další kultury. Získané informace pak může srovnávat. Stejně tak může srovnávat 

jazyky, tradice a zvyky jednotlivých národů. 
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Dále spatřují rodiče výhody bilingvismu při studiu dalších jazyků, 

např. je pro děti snazší osvojit si dobrou výslovnost. Bilingvismus také rozšiřuje pole 

komunikace dítěte. A v neposlední řadě může podpořit kladný postoj dítěte 

k jazykům. 

Možnost vyhledávat informace z cizojazyčných zdrojů hodnotí učitelé velice 

kladně i z hlediska spolupráce s dalšími dětmi. Přináší to obohacení a zpestření 

do běžné výuky. Znalost země, ze které pochází jeden (popř. oba) z rodičů, dítě také 

zvýhodňuje, když se ve škole učí o této zemi. Z hlediska jazyků (komentář učitele 

českého a německého jazyka) si dítě snadněji osvojuje další jazyk a lépe porozumí 

odlišnostem. V jazykové výuce zároveň dítěti pomáhá, pokud jsou slovíčka v daném 

jazyce podobná slovům v jeho druhém jazyce. Zároveň se děti více orientují 

a rozumí cizím slovům a mezinárodním výrazům - což se projevuje např. v chemii, 

fyzice, matematice, na počítačích. Děti, jejichž druhým jazykem je angličtina, 

se aktivně podílejí na výuce v hodinách angličtiny - vyprávějí o své zemi, jsou 

mluvním vzorem pro spolužáky a pomáhají jim. Podle učitelů dovednost používat 

dva jazyky také pozitivně působí na sebedůvěru dětí. Zaujal mě komentář dvou paní 

učitelek z prvního stupně, které napsaly, že děti v českém jazyce lépe rozlišují 

znaménka a interpunkci. 

Co se týká nevýhod bilingvismu, neměli rodiče žádné komentáře. U učitelů padl 

komentář, že záleží na úrovni logického myšlení (vyučující matematiky a tělocviku). 

Jeden učitel má dojem, že teoreticky se výhody bilingvismu projevují lepším 

přístupem k informacím, ale prakticky v ničem. 

Otázka Č. 3 

Třetí otázka byla zaměřena na pomoc, kterou poskytují učitelé bilingvním dětem. 

Rodiče a učitelé nejprve měli možnost pomocí škály vyjádřit míru souhlasu s tím, 

zda se liší pomoc, kterou poskytují učitelé bilingvním dětem, od pomoci, 
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kterou poskytují dětem mluvícím pouze česky. V druhé části otázky dostali rodiče 

a učitelé prostor vyjádřit se k tomu, jak konkrétně tato pomoc vypadá. 

Odpovědi rodičů znázorňuje graf č. 3, odpovědi učitelů graf č. 4 (následující 

strana). 

"Pomoc, kterou učitelé poskytují mému dítěti 
během vyučování, se liší od pomoci, kterou 

poskytují dětem mluvícím pouze česky." 

. 0% 014% 

o výrazně souhlasím • souhlasím 

O nevím O nesouhlasím 
• výrazně nesouhlasím 

Počet respondentů: 14 

Graf č. 3 - odpovědi rodičů (ot. č. 3) 
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"Pomoc, kterou poskytuji bilingvním dětem 
během vyučování, se liší od pomoci, kterou 

poskytuji dětem mluvícím pouze česky." 

. 0% 

. 27% 

053% 

012% 

o výrazně souhlasím • souhlasím 

O nevím O nesouhlasím 

• výrazně nesouhlasím 

Počet respondentů: 26 

Graf č. 4 - odpovědi učitelů (ot. č. 3) 

50% dotázaných rodičů a 35% učitelů souhlasí s výrokem, že učitelé ve škole 

poskytují jinou pomoc bilingvním dětem než dětem mluvícím pouze česky. 

21 % rodičů a 53% učitelů nesouhlasí. 29% rodičů a 12% učitelů zvolilo odpověď 

nevím. V této otázce se většina jednoznačně nepřiklání k žádné odpovědi. Pojďme se 

tedy podívat na slovní komentáře rodičů a učitelů. 

Souhlas vyjádřilo vyšší procento rodičů než učitelů. V odpovědi na otázku, 

v čem se tato pomoc odlišuje, uváděli rodiče pozornost, kterou učitelé věnují jejich 

dětem, individuální přístup. Dále se učitelé ptají, zda dítě rozumí českému textu, 

pomáhají při získání správného přízvuku a pravopisu (konkrétně rozlišování i a y), 

popř. zadávají dětem procvičování českého jazyka a také více vysvětlují. 

Když to shrneme, podle komentářů rodičů učitelé berou ohled na to, že čeština 

je pro některé děti druhým jazykem, a individuálně se jim snaží pomáhat. 
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Učitelé zmiňují ve svých komentářích různá hlediska. Např. mluví-li dítě česky 

stejně plynně jako ostatní děti, přistupují k němu jako k ostatním a jejich pomoc 

tomuto dítěti se nijak neodlišuje od pomoci, kterou poskytují jiným dětem ve třídě. 

Pokud však dítě potřebuje pomoci, učitel mu např. věnuje více individuální péče 

nebo tím pověří jiného žáka, ověřuje si porozumění a pochopení, popř. dovysvětlí. 

Dále učitel také toleruje nepřesnosti v mluveném i psaném projevu, ale zároveň 

se snaží pracovat s těmito chybami s cílem posunout dítě dál k většímu zdokonalení 

jeho češtiny. Učitelé také používají názorné pomůcky. 

Na základě těchto komentářů se domnívám, že odpovědi v grafech pokrývaly 

téměř celou škálu právě proto, že děti cizinců ve škole jsou v češtině na různých 

úrovních. Některé děti mluví plynně, jiné děti mají až s nástupem do školy poprvé 

pořádnou příležitost začít používat češtinu. Dalším důležitým faktorem je důraz 

na individualizaci, který je zakotven již ve vzdělávacím programu Začít spolu. 

Používají-li učitelé individuální přístup k dětem, pak se jejich pomoc bilingvním 

dětem odlišuje od pomoci ostatním jen částečně - ve své formě (ověřování 

porozumění apod.), ne ve své kvalitě (individuálně přistupují ke všem dětem, 

každé má trochu jiné potřeby). 

Otázka Č. 4 

Čtvrtá otázka byla zaměřena na přístup učitelů k bilingvním dětem, do jaké míry 

jsou rodiče spokojeni s přístupem učitelů kjejich dítěti a pokud spokojeni nejsou, 

co by se mělo v přístupu učitelů změnit. A do jaké míry jsou učitelé spokojeni sami 

se sebou, pokud spokojeni nejsou, co by jim pomohlo, aby byli se sebou 

spokojeněj šL 

Odpovědi rodičů jsou na následující straně znázorněny grafem Č. 5, odpovědi 

učitelů grafem Č. 6. 
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Míra spokojenosti rodičů s přístupem učitelů 
k jejich dítěti. 

00% 

00% 

o velmi spokojen/a • spokojen/a 
O nevím O nespokojen/a 
• velmi nespokojen/a 

Počet respondentů: 14 

Graf Č. 5 - odpovědi rodičů (ot. Č. 4) 

043% 

Míra spokojenosti učitelů s jejich vlastním 
přístupem k bilingvním dětem . 

• 0% 

. 67% 

o velmi spokojen/a • spokojen/a 

O nevím D nespokojen/a 

• velmi nespokojen/a 

Počet respondentů: 27 

Graf Č. 6 - odpovědi učitelů (ot. Č. 4) 
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Všichni dotázaní rodiče, tj. 100%, vyjádřili, že jsou spokojeni s přístupem učitelů 

kjejich dítěti. 78% učitelů je spokojeno se svým přístupem k bilingvním dětem, 

7% spokojeno není a 15% zvolilo odpověď nevím. 

Zaujal mě komentář jednoho z rodičů, že na tuto otázku by měly odpovídat 

spíše děti. V odpovědích na otázku, co by učitelům pomohlo, aby byli spokojenější, 

napsali učitelé několik zajímavých postřehů. Vyučující angličtiny by pomohlo, 

kdyby byly menší třídy, větší disciplína, snaha a zájem o jazyk. Jiná vyučující 

by potřebovala umět anglicky, aby mohla komunikovat s rodinami žáků. Podobně 

další učitel napsal, že je spokojen, pokud druhému jazyku Gazyku rodiny) rozumí 

a umí to využít. Z hlediska bilingvismu mě velmi zaujal nápad, že by bylo dobré 

poskytovat bilingvním dětem více prostoru pro udržení, uplatnění a využití jejich 

druhého jazyka. Také by učitelům pomohly konkrétní náměty cílené práce s těmito 

žáky. 

Otázka č. 5 

Pátá otázka byla zaměřena na vztah rodiny a školy. Rodiče a učitelé měli nejprve 

pomocí škály vyjádřit míru své spokojenosti se spoluprací mezi rodinou a školou. 

Potom dostali prostor k vyjádření, čeho si nejvíce cení a co postrádají ve spolupráci 

bilingvních rodin a školy. 

Odpovědi rodičů znázorňuje graf č. 7, odpovědi učitelů graf č. 8 (následující 

strana). 

85% dotázaných rodičů a 74% učitelů je spokojeno se spoluprací bilingvních 

rodin a školy. 4% učitelů nejsou spokojeni. Žádný z rodičů nevyjádřil nespokojenost. 

15% rodičů a 22% učitelů zvolilo odpověď nevím. 
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Míra spokojenosti rodičů s fungováním 
spolupráce rodiny a školy. 

00% 

. 0% 
015% 

---~~~----

o velmi spokojen/a • spokojen/a 

O nevím O nespokojen/a 

• velmi nespokojen/a 

Počet respondentů: 13 

Graf Č. 7 - odpovědi rodičů (ot. Č. 5) 

Míra spokojenosti učitelů s fugnováním 
spolupráce školy s rodinami bilingvních dětí. 

. 0% 

. 63% 

o velmi spokojen/a • spokojen/a 

O nevím O nespokojen/a 

• velmi nespokojen/a 

Počet respondentů: 27 

Graf Č. 8 - odpovědi učitelů (ot. Č . 5) 
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Rodiče na spolupráci se školou nejvíce oceňují individuální přístup k dětem 

a zájem o ně ze strany učitelů. Dále oceňují vstřícný přístup učitelů, ochotu 

poskytovat informace o dítěti (co se týká prospěchu i chování) kdykoliv a způsob 

řešení problémů. Celkově jsou rodiče spokojeni s komunikací učitelů s nimi 

a s množstvím informací, které dostávají. Dále jsou spokojeni s množstvím 

mimoškolních aktivit, které škola nabízí a výlety za kulturou, na které děti jezdí. 

Mají dobrou zkušenost s tím, že děti na škole nejsou znevýhodňovány, protože jsou 

CIZInCI. 

Rodiče by potřebovali někdy přesnější informace o jednotlivých školních dnech, 

častěji kontrolovat domácí úkoly dětí. Objevila se i prosba o individuální přístup 

k dítěti. Jeden z rodičů by sám potřeboval mít více času věnovat se školnímu životu 

svého dítěte. 

Učitelé velmi oceňují, když se rodiče dorozumí česky. V takových případech 

se jim pak dobře spolupracuje - rodiče mají zájem o dítě a projevují ochotu při řešení 

kázeňských i prospěchových problémů, jsou vstřícní, kladou důraz na vzdělávání. 

Pokud rodiče česky nemluví, je to problém. Dále učitelé oceňují snahu obou stran -

rodiny i školy - při zapojení dítěte do kolektivu, přirozenost vztahů a kontaktů, 

jednotný výchovný postup se školou. Z hlediska výuky je to také možnost seznámení 

se zvyky v cizí zemi, což napomáhá také atmosféře na škole a podporuje 

multikulturní prostředí. Zajímavý byl jeden komentář, který říkal, že přístup rodičů 

je zodpovědnější, nežje u nás obvyklé. 

Učitelé by potřebovali více času, větší podporu vedení školy při řešení 

kázeňských problémů, odstranit jazykovou bariéru mezi nimi a rodiči, kteří nemluví 

česky. V některých případech by učitelé uvítali více snahy ze strany rodičů a lepší 

péči o dítě. Zároveň by ocenili, kdyby někteří rodiče bilingvních dětí neužívali 

neopodstatněné nadřazování se nad Čechy. 

Z uvedených odpovědí vyplývá, že jedním z klíčových faktorů ovlivňujících 

kvalitu spolupráce rodin bilingvních dětí a školy je možnost dorozumět se s rodiči 

bez jazykové bariéry. Kvalitní spolupráci rodiny a školy podporuje, pokud rodiče 
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mluví česky, nebo učitel ovládá stejný jazyk jako rodiče, popř. se dohovoří společně 

třetím jazykem. 

Otázkač.6 

Poslední otázka byla zaměřena na atmosféru ve škole. Nejprve rodiče a učitelé 

pomocí škály vyjadřovali svůj souhlas či nesouhlas v odpovědi na otázku, 

zda je na škole otevřená a přijímající atmosféra pro rodiny jiné národnosti. 

V druhé části otázky měli rodiče a učitelé prostor popsat, jak se taková atmosféra 

projevuje, popř. co by se mělo změnit, aby na škole taková atmosféra byla. 

Odpovědi rodičů znázorňuje graf Č. 9, odpovědi učitelů graf Č. 10 (následující 

strana). 

79% rodičů a všichni dotázaní učitelé, tj. 100%, souhlasí s tím, že na škole 

Je otevřená a přijímající atmosféra pro děti a rodiny mluvící jiným jazykem 

než česky. Nikdo nevyjádřil nesouhlas. 21 % rodičů zvolilo odpověď nevím. 

Rodiče velmi oceňují, že jejich děti nejsou diskriminovány nebo jakkoli 

oddělovány od ostatních jenom proto, že jsou cizinci. Dále velmi oceňují nejrůznější 

akce, které škola pořádá a které jsou zaměřeny na poznávání jiných národů a zemí 

a zapojuje děti do výuky - např. projektové práce, projektové hodiny, referáty, četba 

v mateřštině před třídou s následným překladem, povídání o tradicích a odlišnostech, 

zájem o tradice a kulturu jiných národů, zapojení anglicky mluvících dětí do výuky 

angličtiny. Protože nikdo z rodičů neopověděl nesouhlasím ani výrazně nesouhlasím, 

komentáře k případným změnám nebyly žádné. 

Podle učitelů otevřenou a přijímající atmosféru podporují především 

multikulturní dílny, projektové vyučování, v rámci kterého děti využijí své znalosti 

o jiných zemích a bilingvní děti mají prostor prezentovat svoji zemi (popř. zemi 

jednoho z rodičů), projektové dny zaměřené na kulturu menšin žijících v ČR, 

multikulturní projekt Varianty. Učitelé s dětmi o různých zemích a kulturách mluví, 

čímž dávají vetší možnost porozumět kultuře země, odkud dítě pochází. Škola 

je otevřená pro všechny bez rozdílu nejen kultury. Součástí celkového zaměření 
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školy je integrace, která se týká nejen cizinců či příslušníků národnostních menšin. 

Učitelé snaží o rovnocenný přístup k dětem. 

Padl však také komentář, že bilingvní děti jsou často upřednostňovány. Také mě 

zaujala poznámka, že na škole je otevřená a přijímající atmosféra, dítě však musí 

umět alespoň trochu česky, aby se cítilo dobře. Pokud česky vůbec nerozumí, musí 

být velmi stresováno přes veškerou toleranci ze strany školy. 

Je podle Vašeho názoru na škole otevřená a 
přijímající atllDSféra pro děti a rodiny mlNÍcí 

jinýmjazykem než česky? 

00% 

021% 
. 0% 

. 430/0 

Dvýrazněsouhlasím . souhlasím Drevím 

o nesouhlasí m • výrazně nesouhlasím 

Počet respondentů: 14 

Graf Č. 9 - odpovědi rodičů (ot. Č . 6) 
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Je podle Vašeho názoru na škole otevřená a 
přijímající atmosféra pro děti a rodiny mluvící 

jiným jazykem než česky? 

00% 
00% 

. 0% 

. 39% 

o výrazně souhlasím . souhlasím 

D nevím O nesouhlasím 
• výrazně nesouhlasím 

Počet respondentů: 28 

Graf Č. 10 - odpovědi učitelů (ot. č. 6) 
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Závěr 

1. Možnosti dalšího výzkumu 

89% dotázaných učitelů a 93% dotázaných rodičů souhlasí s naší hypotézou, 

že bilingvismus je pro děti ve škole spíše výhodou, což je v souladu s výzkumy 

bilingvismu provedenými v zahraničí. Podle Šatavy se výhody bilingvismu projevují 

v přístupu k většímu objemu informací, což se v našem dotazníkovém šetření 

potvrdilo. Dále Šatava uvádí, že bilingvní jedinci lépe chápou sémantické asociace, 

mají flexibilnější intelekt, jsou tolerantnější a flexibilnější v postojích, mají menší 

strach z neznámého, jejich světonázor je vyváženější (jsou zvyklí na mnohdy 

i protichůdné koncepty), jsou schopni chápat problémy z různých hledisek, lépe 

se učí novému a lépe zvládají nové situace. (Šatava, 2001) 

Na základě literatury i našeho dotazníkového šetření se bilingvismus promítá 

do vědomostí, dovedností i do postojů dětí. Co se týká vědomostí a dovedností, 

bilingvismus zvyšuje přístup k informacím, což např. podle komentářů rodičů dává 

bilingvním dětem možnost srovnávat dvě kulturní prostředí. Dále bilingvismus 

kladně zasahuje jazykové schopnosti a dovednosti dětí. Podle komentářů našich 

respondentů bilingvismus pozitivně ovlivňuje osvojení si dalšího jazyka, bilingvní 

děti si rychleji a lépe osvojí výslovnost třetího jazyka. Podle některých zkušeností 

učitelů bilingvní děti v českém jazyce lépe rozlišují znaménka a interpunkci. 

Velmi mě zaujalo, že bilingvismus pravděpodobně zasahuje postoje dětí. 

Jistě by bylo z tohoto hlediska zajímavé se ve výzkumu zabývat otázkou, 

jaké postoje jsou bilingvismem ovlivněny a co na ně působí. Na základě tohoto 

dotazníkového šetření se nabízejí následující hypotézy: 

~ Možnost bilingvních dětí srovnávat dvě kulturní prostředí pozitivně 

ovlivňuje jejich schopnost tolerance odlišných kultur. 

~ Bilingvismus kladně ovlivňuje postoje člověka k jazykům. 

~ Dovednost používat dva jazyky působí pozitivně na sebedůvěru dětí. 
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Z odpovědí dále vyplynulo, že by bylo zajímavé pracovat přímo s bilingvními 

dětmi a zeptat se jich, co jim v jejich školním životě nejvíce pomáhá, s čím jsou 

spokojeny a co by potřebovaly. Zároveň by mohlo být zajímavé udělat ve třídách, 

do kterých tyto děti chodí, sociometrii a zkoumat, zda bilingvismus ovlivňuje 

postavení dětí ve třídě a jejich vztahy v kolektivu. 

2. Praktické nápady pro školu 

Co se týká spolupráce rodiny a školy, učitelé velmi oceňují zájem rodičů o dítě 

a možnost se s rodiči dorozumět. Bohužel ne každý z rodičů ovládá češtinu. Určitě 

by pomohlo zvyšovat možnost komunikovat ve škole ve více jazycích. Další velmi 

zajímavý postřeh byl nějakým způsobem podpořit vzdělávání bilingvních dětí 

i v jejich druhém jazyce. Jako možné řešení, které bych navrhovala zkusit realizovat, 

by mohlo být otevření jazykových klubů, v rámci kterých by se vyučovaly právě 

ty jazyky, kterými mluví děti navštěvující školu. 

Tyto jazykové kluby by mohly v podstatě nabízet tři druhy kurzů. Kurzy pro děti, 

které daný jazyk ovládají, je to jejich mateřský jazyk. Mohly by se tak zdokonalovat 

ve čtení, psaní a gramatice svého jazyka. Další kurz by mohl být pro dospělé -

učitele a zájemce z řad veřejnosti, což by zapadalo do komunitního obrazu školy. 

Třetí kurz by byl pro české děti, které by se učili řeč svých spolužáků, to by zároveň 

podporovalo multikulturní ráz školy. Pro tyto děti by to mohl být velmi zajímavý 

vklad do budoucna, pro jejich budoucí povolání. Málokdo z Čechů ovládá 

vietnamštinu, ukrajinštinu či čečenštinu. Tyto jazyky se však objevují v nejrůznějších 

odvětvích a profesích - od diplomacie, mezinárodního obchodu, překladatelské 

a tlumočnické služby, po průvodcovské služby, obchod, stavebnictví, poradenství 

a v neposlední řadě učitelství. 

Otázkou je, kdo by takové kurzy vedl. Mohl by to být někdo z rodičů, pracovník 

ambasády či vysokoškolský student. Takový člověk by zároveň byl na škole 
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pravidelně přítomen a mohl by pomoci i jako tlumočník mezi rodiči, kteří češtinu 

neovládají, a učiteli jejich dětí. 

Pro svou práci by učitelé také uvítali možnost získat konkrétní náměty cílené 

práce s bilingvními žáky. V tomto případě by se dalo zorganizovat dílnu nápadů 

jak pracovat s bilingvními dětmi - jak jim pomoci, jak je rozvíjet, jak zapojit jejich 

druhý jazyk do výuky. 

3. Bilingvismus a rozvoj osobnosti 

V teoretické části této práce jsme se nejprve zabývali bilingvismem jako takovým 

- jeho formami a tradici. Zjistili jsme se, bilingvismus je celosvětovou záležitostí. 

S největší pravděpodobností můžeme říci, že prakticky neexistuje stát, ve kterém by 

nežili bilingvní lidé. Zároveň jsme se dozvěděli, že bilingvismus není záležitostí 

pouze moderní a postmoderní doby, ale můžeme se s ním setkat také v historii, 

a to i v historii českého národa. Zabývali jsme se různými formami bilingvismu 

z několika hledisek. Z hlediska prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, dále z hlediska 

věku, kdy si dítě osvojuje jazyky, strategií, které rodina zvolí pro osvojování jazyků 

a v neposlední řadě z hlediska důvodů, které stojí za rozhodnutím rodičů vychovávat 

dítě bilingvně (či multilingvně). 

V kapitole věnované jazyku jsme se věnovali významu jazyků pro člověka, 

vývojem jazyka a jeho souvislostmi z pohledu lingvistické antropologie, vztahem 

jazyka a etnicity, vývojem řeči dítěte, procesy osvojování jazyka a pokusili jsme se 

reagovat na některé problémy a otázky, které se mohou objevit při jazykové výchově 

bilingvních dětí. 

V kapitole o myšlení a inteligenci jsme se nejprve podívali, jakým způsobem 

je zakotvena řeč v mozku z funkčního hlediska. Dále jsme se zamýšleli nad pojmem 

inteligence a nad vztahem bilingvismu a myšlení dítěte. Také jsme se zabývali 

možnými rozdíly v myšlení bilingvních a monolingvních dětí. 
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Kapitola o identitě nabízí psychologický pohled na kulturní identitu člověka 

a zamýšlí se nad otázkou, jak je utvářena kulturní identita bilingvního dítěte. 

Kulturní identitu chápeme jako dynamickou strukturu, na kterou působí různé 

faktory (např. vývojové období) a složky vlastní identity člověka (např. etnická 

identita). Přičemž kulturní identita tyto faktory a složky také ovlivňuje. 

Na základě teoretické i empirické části této studie se domníváme, 

že bilingvismus v sobě za určitých podmínek nese velký potenciál pro rozvoj 

osobnosti dítěte. Pokud tyto podmínky nastaveny nejsou, může naopak osobností 

rozvoj brzdit. Mezi tyto podmínky patří vytvoření rozvojetvorného prostředí 

pro výchovu a vzdělávání dítěte. V situaci bilingvní rodiny se jedná o bezpečné 

prostředí, které mohou rodiče zajistit např. tím, že budou oba jazyky smysluplně 

odděleny, nebudou dítě kritizovat za chyby, které při osvojování si jazyka bude dělat, 

budou se snažit poskytovat příležitost poznávat a používat oba jazyky v co nejširší 

míře apod. Základním principem je, aby rodiče měli na prvním místě dítě, naplnění 

jeho individuálních potřeb a jeho osobní spokojenost a štěstí. 

Rozvojetvorné prostředí pro bilingvní dítě ve škole je podle našeho názoru 

charakterizováno celkovou atmosférou školy - zda je otevřená a přijímající, 

přístupem učitelů k bilingvním dětem a rodinám a možnostmi rozvoje, které škola 

dětem nabízí. Cílem našeho dotazníkového šetření bylo prověřit, zda je prostředí 

české školy bilingvismu nakloněno či nikoli. 

Námi po stavená hypotéza, že bilingvismus Je pro dítě v české škole spíše 

výhodou, se jednoznačně potvrdila. V dotazníku jsme se dále ptali právě na školní 

prostředí. Rodiče i učitelé mají zato, že v jejich škole je otevřená a přijímající 

atmosféra a pozitivně hodnotí snahy o bližší poznávání kultury odlišných národů. 

V odevzdaných dotaznících jsou také rodiče i učitelé spokojeni se vztahem rodiny 

a školy i s přístupem učitelů k bilingvním dětem. Nejvíce se odlišovali odpovědi 

týkající se pomoci bilingvním dětem při vyučování - zda se odlišuje nebo zda je 

stejná u dětí bilingvních a u dětí mluvících pouze česky. Když to shrneme, 

podle komentářů rodičů učitelé berou ohled na to, že čeština je pro některé děti 

druhým jazykem, a individuálně se jim snaží pomáhat. Učitelé zmiňují ve svých 
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komentářích různá hlediska. Např. mluví-li dítě česky stejně plynně jako ostatní děti, 

přistupují k němu jako k ostatním a jejich pomoc tomuto dítěti se nijak neodlišuje 

od pomoci, kterou poskytují jiným dětem ve třídě. Pokud však dítě potřebuje pomoci, 

učitel mu např. věnuje více individuální péče nebo tím pověří jiného žáka, ověřuje si 

porozumění a pochopení, popř. dovysvětlí. Tyto odpovědi se hodně orientují 

do oblasti porozumění českému jazyku. 

Ve škole se tedy projevuje snaha poskytnout dětem pro ně příjemné prostředí, 

které se pracovníci školy snaží zařídit otevřenou a přijímající atmosférou a poskytují 

dětem podporu v porozumění českému jazyku. Pokud dítě rozumí česky a cítí se 

ve škole dobře, řekněme - že se dostane do situace srovnatelné s dětmi mluvícími 

pouze česky - zdá se, že přístup učitelů k němu se již neliší od jejich přístupu 

k monolingvním dětem. To můžeme hodnotit kladně z hlediska rovného přístupu 

ke všem dětem bez rozdílů. Jednou z charakteristik ZŠ Angel je také individuální 

přístup k dětem, což považuji za jednu ze základních podmínek pro vytvoření 

rozvojetvomého prostředí. Můžeme dítěti pomáhat v situacích, které jsou pro něj 

obtížnější než pro ostatní, a rozvíjet jeho talenty a oblasti, ve kterých nad ostatními 

vyniká. Učitel má možnost pomoci dítěti dohnat matematiku, kterou má problém 

zvládnout, a umožnit mu hrát hlavní roli v divadelním představení dramatického 

kroužku, kde vyniká. 

Jakje to ale s bilingvismem? Co znamená vytvoření rozvojetvomého prostředí ve 

škole pro bilingvní dítě, které zvládá češtinu bez problémů a cítí se ve škole dobře? 

Máme k němu přistupovat stejně jako k monoligvnímu dítěti - pomoci mu 

v matematice a umožnit hrát hlavní roli? Je to dostačující rozvojetvomé prostředí 

nebo můžeme udělat ještě něco navíc? Stačí, když se bilingvní dítě mluvící česky 

a anglicky účastní ve škole stejných vyučovacích hodin češtiny a angličtiny jako děti 

mluvící zatím pouze česky, nebo bychom mu mohli nabídnout ještě lepší 

rozvojetvomé prostředí? 

Tyto otázky jsou pro nás zároveň výzvou. Nebuďme spokojeni jen s tím, 

když naučíme vietnamské, ruské či americké dítě česky. Pojďme hledat, 
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jak vypadá rozvojetvomé prostředí pro bilingvní děti, jak jim lépe pomoci rozvíjet 

jejich nejen jazykový ale též osobnostní potenciál. 
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Příloha 1 

Úplné znění dotazníku pro rodiče a pro učitele 



Dotazník pro učitele 

1. Napište prosím názvy předmětů, v jejichž hodinách učíte bilingvní děti (děti, které mluví 
plynně česky aještě dalším jazykem): 

2. Na škále od 1 do 5 vyznačte prosím, zda souhlasíte s následujícím tvrzením: 
"Bilingvismus je pro dítě v mých hodinách spíše výhodou. " 

výrazně souhlasím souhlasím nevím nesouhlasím výrazně nesouhlasím 

1 2 3 4 5 

Pokud jste odpověděli výrazně souhlasím nebo souhlasím, popište prosím co 
nejkonkrétněji, v čem se výhody bilingvismu projevují (např. dítě vyhledává informace na 
internetu v cizím jazyce): 

Pokud jste odpověděli nesouhlasím nebo výrazně nesouhlasím, popište prosím co 
nejkonkrétněji, v čem se projevují nevýhody bilingvismu (např. dítě si často během testu 
ověřuje, zda rozumí zadání): 

3. Na škále od 1 do 5 vyznačte prosím, zda souhlasíte s následujícím tvrzením: 
"Pomoc, kterou poskytuji bilingvním dětem během vyučování, se liší od pomoci, kterou 
poskytuji dětem mluvícím pouze česky. " 

výrazně souhlasím souhlasím nevím nesouhlasím výrazně nesouhlasím 

1 2 3 4 5 

Pokud jste odpověděli výrazně souhlasím nebo souhlasím, popište prosím co 
nejkonkrétněji, jak se odlišuje Vaše pomoc bilingvním dětem (např. ověřuji si porozumění 
českému textu): 

4. Každý z Vás, učitelů, kteří mají ve třídách bilingvní děti, se nějakým způsobem s touto 
situací vyrovnáváte (vypořádáváte). Na škále od 1 do 5 vyznačte prosím, jak jste 
spokojeni sami se sebou, se svým přístupem k bilingvním dětem. 

velmi spokojen/a spokojen/a nevím nespokojen/a velmi nespokojen/a 

1 2 3 4 5 



Pokud jste odpověděli nespokojen/a nebo velmi nespokojen/a, napište prosím co 
nejkonkrétněji, co by Vám pomohlo, co byste potřeboval/a, aby Vaše spokojenost byla 
větší: 

5. Na škále od 1 do 5 vyznačte prosím míru spokojenosti s tím, jak funguje Vaše spolupráce 
s rodinou bilingvního dítěte. 
Jakjste spokojen/a s tím,jakfunguje spolupráce s rodinami bilingvních dětí? 

velmi spokojenla 

1 
spokojenla 

2 
nevím 

3 
nespokojenla 

4 

Napište prosím, co na spolupráci s rodinou nejvíce oceňujete: 

velmi nespokojen/a 

5 

Napište prosím, co byste potřeboval/a, aby byla spolupráce s rodinou efektivnější: 

6. Na škále od 1 do 5 vyznačte prosím odpověď na následující otázku: 
Je podle Vašeho názoru na škole otevřená a přijímající atmosféra pro děti a rodiny 
mluvícíjinýmjazykem než česky? 

výrazně souhlasím souhlasím nevím nesouhlasím výrazně nesouhlasím 

1 2 3 4 5 

Pokud jste odpověděli výrazně souhlasím nebo souhlasím, popište prosím co 
nejkonkrétněji, jakým způsobem se tato atmosféra projevuje, co ji vytváří (např. 

projektové dny zaměřené na kulturu menšin žijících v ČR): 

Pokud jste odpověděli nesouhlasím nebo výrazně nesouhlasím, popište prosím co 
nejkonkrétněji, co by se mělo na Vaší škole změnit, abyste o ní mohl/a říci, že je v ní 
otevřená a přijímající atmosféra (např. projektové dny zaměřené na kulturu menšin 
žijících v ČR): 



Dotazník pro rodiče 

1. Napište prosím, jaké národnosti jste Vy sám/sama a Váš partnerlka: 

Národnosti rodičů: otec: matka: ------------------ -------------------
Dále prosím uveďte jazyky, kterými Vaše dítě hovoří plynně (např. čeština, ruština), 
ročník, do kterého chodí (např. 6. ročník) a celkovou dobu návštěvy české školy (např. 4 
roky): 
Jazyky: 

Ročník: Doba: ----------------------
2. Na škále od 1 do 5 vyznačte prosím, zda souhlasíte s následujícím tvrzením: 

"Bilingvismus je pro moje dítě ve škole spíše výhodou. " 

výrazně souhlasím souhlasím nevím nesouhlasím výrazně nesouhlasím 

1 2 3 4 5 

Pokud jste odpověděli výrazně souhlasím nebo souhlasím, popište prosím co 
nejkonkrétněji, v čem se výhody bilingvismu projevují (např. dítě vyhledává informace na 
internetu v cizím jazyce): 

Pokud jste odpověděli nesouhlasím nebo výrazně nesouhlasím, popište prosím co 
nejkonkrétněji, v čem se projevují nevýhody bilingvismu (např. dítě si často během testu 
ověřuje, zda rozumí zadání): 

3. Na škále od 1 do 5 vyznačte prosím, zda souhlasíte s následujícím tvrzením: 
"Pomoc, kterou učitelé poskytují mému dítěti během vyučování, se liší od pomoci, kterou 
poskytují dětem mluvícím pouze česky. " 

výrazně souhlasím souhlasím nevím nesouhlasím výrazně nesouhlasím 

1 2 3 4 5 

Pokud jste odpověděli výrazně souhlasím nebo souhlasím, popište prosím co 
nejkonkrétněji, v čem se podle Vašeho názoru pomoc učitelů bilingvním dětem odlišuje 
(např. učitelé si ověřují, zda moje dítě rozumí českému textu): 

4. Učitelé se každý svým způsobem vyrovnávají (vypořádávají) s tím, že mají ve třídách 
bilingvní děti. Na škále od 1 do 5 vyznačte prosím, jak jste Vy sami spokojeni s přístupem 
učitelů k Vašemu dítěti. 



velmi spokojenla spokojenla nevím nespokojenla velmi nespokojenla 

1 2 3 4 5 

Pokud jste odpověděli nespokojen/a nebo velmi nespokojen/a, napište prosím co 
nejkonkrétněji, co by se mělo změnit, co by učitelé měli dělat jinak, aby Vaše spokojenost 
byla větší: 

5. Na škále od 1 do 5 vyznačte prosím míru spokojenosti s tím, jak funguje spolupráce 
Vaší rodiny se školou. 
Jakjste spokojen/a s tím, jakfunguje spolupráce rodiny a školy? 

velmi spokojenla spokojenla nevím nespokojen/a velmi nespokojenla 

1 2 3 4 5 

Napište prosím, co na spolupráci se školou nejvíce oceňujete: 

Napište prosím, co byste potřeboval/a, aby byla spolupráce se školou efektivnější: 

6. Na škále od 1 do 5 vyznačte prosím odpověď na následující otázku: 
Je podle Vašeho názoru na škole otevřená a přijímající atmosféra pro děti a rodiny 
mluvícíjinýmjazykem než česky? 

výrazně souhlasím souhlasím nevím nesouhlasím výrazně nesouhlasím 

1 2 3 4 5 

Pokud jste odpověděli výrazně souhlasím nebo souhlasím, popište prosím co 
nejkonkrétněji, jakým způsobem se tato atmosféra projevuje, co ji vytváří (např. 

projektové dny zaměřené na kulturu menšin žijících v ČR): 

Pokud jste odpověděli nesouhlasím nebo výrazně nesouhlasím, popište prosím co 
nejkonkrétněji, co by se mělo na Vaší škole změnit, abyste o ní mohl/a říci, že je v ní 
otevřená a přijímající atmosféra (např. projektové dny zaměřené na kulturu menšin 
žijících v ČR): 



Příloha 2 

Tabulky četností odpovědí na otázky pomocí škál 



Otázka č. 2 

Tabulka četností odpovědí rodičů. 

Počet odpovědí 

výrazně 

souhlasím 

5 

souhlasím 

8 

Tabulka četností odpovědí učitelů. 

Počet odpovědí 

výrazně 

souhlasím 

2 

souhlasím 

22 

nevím 

1 

nevím 

2 

nesouhlasím 

o 

nesouhlasím 

1 

výrazně 

nesouhlasím 

o 

výrazně 

nesouhlasím 

o 
Na jednom dotazníku nebyla na škále zaškrtnuta žádná odpověď. 

Otázka Č. 3 

Tabulka četností odpovědí rodičů. 

Počet odpovědí 

výrazně 

souhlasím 

2 

souhlasím 

5 

Tabulka četností odpovědí učitelů. 

Počet odpovědí 

výrazně 

souhlasím 

2 

souhlasím 

7 

nevím 

4 

nevím 

3 

Na 2 dotaznících nebyla na škále zaškrtnuta žádná odpověď. 

Otázka Č. 4 

Tabulka četností odpovědí rodičů. 

Počet odpovědí 

velmi 

spokojen/a 

6 

spokojen/a 

8 

nevím 

o 

nesouhlasím výrazně 

nesouhlasím 

3 o 

nesouhlasím výrazně 

nesouhlasím 

14 o 

nespokojen/a velmi 

nespokojen/a 

o O 



Tabulka četností odpovědí učitelů. 

Počet odpovědí 

velmi 

spokojen/a 

3 

spokojen/a 

18 

nevím nespokojen/a 

4 2 

Najednom dotazníku nebyla na škále zaškrtnuta žádná odpověď. 

Otázka Č. 5 

Tabulka četností odpovědí rodičů. 

velmi spokojen/a nevím nespokojen/a 

spokojen/a 

Počet odpovědí 4 7 2 O 

V jednom dotazníku chybělo vyznačení na škále. 

Tabulka četností odpovědí učitelů. 

velmi spokojen/a nevím nespokojen/a 

spokojen/a 

Počet odpovědí 3 17 6 1 

Na jednom dotazníku nebyla na škále zaškrtnuta žádná odpověď. 

Otázka Č. 6 

Tabulka četností odpovědí rodičů. 

Počet odpovědí 

výrazně 

souhlasím 

5 

souhlasím 

6 

Tabulka četností odpovědí učitelů. 

Počet odpovědí 

výrazně 

souhlasím 

17 

souhlasím 

11 

nevím nesouhlasím 

3 O 

nevím nesouhlasím 

O O 

velmi 

nespokojen/a 

o 

velmi 

nespokojen/a 

O 

velmi 

nespokojen/a 

O 

výrazně 

nesouhlasím 

O 

výrazně 

nesouhlasím 

O 



Příloha 3 

Doslovné odpovědi rodičů a učitelů 



Otázka č. 2 

Výhody bilingvismu podle rodičů: 

)o- Komunikace, informace. 

)o- Dítě je zvyklé na více jazyků, a tím má výhodu při studiu dalších jazyků; hlavně, 

co se týče výslovnosti. 

)o- Informace ze zahraničního tisku, internetu. 

)o- Dozví se informace v ruštině z internetu, televize, časopisů, čte knihy, odborné 

publikace ... Srovnává podoby slovanských jazyků, tradice. 

)o- Více komunikuje, poznává více kultur, více čte různé knihy. 

)o- Vědomosti. 

)o- Dítě čte dvěma jazyky světovou literaturu a vědeckou literaturu, např. encyklopedie. 

)o- Vyhledává na internetu, v knihovnách. 

)o- Dítě si získá lásku k různým jazykům a ve výslovnosti tím má ulehčenou práci. 

Protože nikdo neopověděl nesouhlasím anI výrazně nesouhlasím, komentáře 

k případným nevýhodám bilingvismu nebyly žádné. 

Výhody bilingvismu podle učitelů: 

)o- Používání cizojazyčných zdrojů, přináší informace z cizích zemí. (Ch, Př, PČ) 

)o- Používání cizojazyčných zdrojů a učebnic. (Ch, Př, PČ, M) 

)o- Dokáže vyhledávat informace např. ze zdrojů pro jiné děti nepřístupných 

(lepší spolupráce při učení s ostatními dětmi). (ČJ, M, Vl, Př) 

)o- Zvládla lépe učivo o Severní Americe, kterou pravidelně navštěvuje. (TV, Z) 

)o- Snáze uchopuje další jazyk, má porozumění pro jiné odlišnosti. (ČJ, NJ, OV, RV). 

)o- Pokud vyhledává slovíčka, která jsou podobná slovům v jeho jazyce, poměrně 

rychle se orientuje. Občas se stává pomocníkem při výuce svých spolužáků. (AJ) 

)o- Vyhledávat ve více zdrojích. (M, TV) 

)o- Možnost více informačních zdrojů. (Předměty nebyly uvedeny.) 

)o- Při vyučování komunikuje pouze anglicky, dává tak dobrý příklad ostatním, mohou 

slyšet jeho výslovnost, vypráví jim o zvycích v rodině ... (AJ) 

)o- Komunikace, vyjádření, sebedůvěra, intelektuální jednání, znalost slov. (AJ) 

)o- Možnost více informačních zdrojů. (ČJ) 



~ Při anglickém jazyce pomáhá slabším spolužákům, asistuje při dramatických 

scénkách a konverzaci vedené v cizím jazyce. (1. stupeň - všechny předměty) 

~ Pokud jde o dítě s rodným jazykem angličtinou, spolupracuje s učitelem, pomáhá 

ostatním dětem i seznamuje se zvyky a tradicemi, učí je pozdravy, ... (AJ) 

~ Lepší orientace a porozumění cizím, mezinárodním a přejatým výrazům. Možnost 

práce s cizojazyčnými materiály. (Ch, F, MT) 

~ Lepší přístup k informacím. (ČJ, OV, VV) 

~ Teoreticky -lepší přístup k informacím. Prakticky - v ničem. (Př, Ch, RV) 

~ Při práci v počítačové pracovně je znalost angličtiny výhodou (nejen při pohybu 

na www stránkách, ale např. při tvorbě html dokumentů). (M, IT, ČaS, MvS) 

~ Bilingvismus je pro dítě spíše výhodou v setkání se spolužákem. Praktikujeme 

výhody v setkání s cizinci (např. v červnu přijíždí žák s Itálie a anglicky prezentuje 

svoje projekty). (Předměty nebyly uvedeny.) 

~ Obohacení a zpestření výuky, používání cizojazyčných zdrojů. (ČJ, D, OV, ČaS) 

~ V českém jazyce lépe rozlišují (slyší) znaménka a interpunkci. (ČJ, M ČaS, ČaP, 

HV, TV, TD, VV) 

~ V českém jazyce lépe rozlišují znaménka a interpunkci. (ČJ, M ČaS, ČaP, HV, TV, 

TD, VV) 

~ Využívám znalostí dítěte k obohacení výuky pro ostatní (sdělování informací -

kultura, tradice, cestování. .. ); vrstevnické vyučování. (ParČJ) 

~ Dokáže se orientovat v používaných materiálech, je rychlá v práci. (M, Z) 

~ V druhém jazyce - informace z internetu, zahraničních autentických zdrojů, slovní 

zásoba. 

Nevýhody bilingvismu podle učitelů: 

~ Záleží na úrovni logického myšlení atd. (M, TV) 

Poznámky učitelů: 

~ Děti jsou do paralelní výuky českého jazyka zařazeny z důvodu zlepšení kvality 

porozumění českému jazyku, čtenému textu a přijímání pravidel české gramatiky. 

(ParČJ) 



Otázka č. 3 

Komentáře rodičů - v čem se tato pomoc odlišuje: 

~ Pozornost, individuální přístup. 

~ Ptají se, zda moje dítě rozumí českému textu. 

~ Pomáhají při získání správného přízvuku, zdůrazňují první slabiku, a také opakování 

T " ." psam"y a,,1 . 

~ Více vysvětlují. 

~ V první ročníku dítě čas od času dostávalo cvičení zaměřené na gramatiku 

a výslovnost. 

Komentáře učitelů - v čem se tato pomoc odlišuje: 

~ Dítě mluví anglicky bez problémů, je snazší vysvětlit mu zadání úkolu, může 

pomoci slabším; česky komunikuje bez problémů - nepotřebuje zvláštní pomoc. 

(AJ) 

~ Jsou sami donuceni skládat anglické věty jinak, jiná taktika a systém výuky. (AJ) 

~ Věnuji mu více individuální péče nebo tímto úkolem pověřím jiného žáka. (AJ) 

~ Ověřování porozumění, pochopení, případné vysvětlení. Tolerance případných 

nepřesností v mluveném i psaném projevu, upozornění na tyto nepřesnosti 

za účelem zdokonalení. (Ch, F, MT) 

~ Když hovoří bilingvně (tj. plynně česky), proč bych měl ověřovat porozumění 

textu? (ČJ) 

~ Používám co nejvíce názorné pomůcky a často si ověřuji, zda děti porozumí zadání, 

chápou látku ve všech souvislostech. (ParČJ) 

~ Zdůvodnění odpovědi nesouhlasím: žák umí výborně česky. (Předměty nebyly 

uvedeny.) 

~ Pokud hovoří plynně česky, přístup mám stejný. Pokud nehovoří plynně, přistupuji 

dle individuálních potřeb Gednodušší zápis, individuální výklad, práce 

se slovníkem, konzultace, vrstevnické vyučování, jednodušší úkoly ve skupině, ... ) 

(ČJ, D, OV, ČaS) 

~ Ověřuji zpětnou vazbu v pochopení, vysvětlování jevů, objasňování typických 

českých jevů, delší čas při opakování a kontrole písemných cvičení. (ČJ, M ČaS, 

ČaP, HV, TV, TD, VV) 



~ Ověřuji zpětnou vazbu pochopení textu při čtení, delší čas při kontrole, opakování 

textu při diktátu. (ČJ, M ČaS, ČaP, HV, TV, TD, VV) 

~ Nápravná cvičení zaměřena především na trénink porozumění, fixaci písmen 

abecedy, atd. Dle specifických obtíží žáka. (ParČJ) 

~ Rychlost práce, srozumitelnost textu. (M, Z) 

Otázka č. 4 

Komentáře rodičů: 

~ S přístupem jsem spokojen. 

~ Na tuto otázku by měly spíše odpovídat samI děti. Ale mám pocit, že kluk je 

spokojený, své učitele má velmi rád. 

Komentáře učitelů: 

~ Jsem spokojena na 90%. Na 100% bych byla spokojena, kdyby byly třídy menší, 

disciplína větší, větší snaha a zájem o jazyku. Děti si neuvědomují, jak důležité jsou 

jazyky pro jejich budoucnost. (AJ) 

~ Poskytovat těmto žákům více prostoru pro "udržení", uplatnění, využití druhého 

jazyka. Pomohly by mi konkrétní náměty cílené práce s těmito žáky. (Ch, F, MT) 

~ Potřebovala bych se umět domluvit anglicky (i z důvodu kontaktu s rodinami žáků). 

(ParČJ) 

~ Jsem spokojen(a), pokud tomu druhému jazyku alespoň trochu rozumím a umím 

toho využít. (D, ČaS, AJ) 

Otázka č. 5 

Rodiče nejvíce oceňují: 

~ Individuální přístup, zájem. 

~ V střícný přístup učitele, ochota poskytnout informace kdykoliv a také způsob řešení 

problémů. 

~ Skutečnost, že jsme vždy informováni o chování a prospěchu dítěte, včetně jeho 

styků s ostatními dětmi. 



~ Co se týká spolupráce se školou, oceňuji informace o úspěších mojí dcery. 

~ Vždycky mi dají vědět změny ve škole, nebo co je s dítětem. (U tohoto komentáře 

chybělo vyznačení odpovědi na škále.) 

~ Pochopení kvůli časté absenci, hodně zájmových kroužků, výletů za divadlem, 

do muzeÍ. .. 

~ Komunikace, reagování na nedostatky. 

~ Nikdy ani ze strany učitelů ani ze strany žáků nebylo mOJe dítě ponižováno, 

protože je cizinec. 

~ Konverzace o učení a chování dítěte ve škole. 

~ Rodiče mají podrobné informace o prospěchu dítěte i o jeho chování. 

Rodiče by potřebovali: 

~ Přesnější informace o způsobu a časovém rozmezí jednotlivých dní. 

~ Častěji kontrolovat ve třídě domácí úkoly. 

~ Možná více času z mé strany. 

~ Individuální přístup k jednotlivým dětem. 

Učitelé nejvíce oceňují: 

~ Ochotu při řešení problémů kázeňských i prospěchových. (ČJ, M, Vl, Př) 

~ Dorozumí se česky, ochotně spolupracují. (M, TV) 

~ Dorozumívám se s rodiči česky, dobrá a ochotná spolupráce. (TV, Z) 

~ Snaha obou stran o zapojení dítěte do kolektivu. (ČJ, NJ, OV, RV) 

~ Když se s rodiči dorozumím; zájem o dítě. (M, TV) 

~ Asi dorozumění a zájem o dítě. (Předměty nebyly uvedeny.) 

~ Děti mně mají rády, rády komunikují, zúčastňují se her, dialogů, debat, skupinové 

práce. Mají rády povzbuzení, pochvalu a potěšení z dobrých známek. (AJ) 

~ Zájem o dítě, vstřícnost při řešení problémů. (ČJ) 

~ Seznámení dětí se zvyky v cizí zemi. (1. stupeň - všechny předměty) 

~ Přirozenost vztahů a kontaktů. (všechny předměty kromě AJ) 

~ S rodiči jednají třídní učitelé. Oceňuji důraz kladený na vzdělávání, vstřícnost. (Ch, 

F,MT) 

~ Zájem o dítě. (ČJ, OV, VV) 

~ Zájem o dění ve škole, jednotný výchovný postup se školou. (Př, Ch, RV) 



~ V mém případě dvě rodiny projevují velký zájem o vzdělávání dítěte, navštěvují 

naše hodiny, spolupořádají akce. V jednom případě není zájem. (GrCA) 

~ Přístup rodičů je zodpovědnější, nežje u nás obvyklé. (M, IT, ČaS, MvS) 

~ Vstřícnost, pravidelné návštěvy, konzultace. (Předměty nebyly uvedeny.) 

~ Vstřícnost, otevřenost. (ČJ, D, OV, ČaS) 

~ Zájem o spolupráci s třídním učitelem, ocenění přístupu učitelů kjejich dětem, 

vděčnost. Komunitní školaje přijala. (ČJ, M, ČaS, ČaP, HV, TV, TD, VV) 

~ Zájem o školu, ocenění přístupu učitele kjejich dětem a celková atmosféra (vřelá) 

ve škole. (ČJ, M, ČaS, ČaP, HV, TV, TD, VV) 

~ Zájem o výsledky vzdělávání dítěte. (ParČJ) 

~ Zájem o práci svých dětí. (M, Z) 

~ Snaha a ochota spolupracovat a podílet se na chodu školy - multikultura. (D, ČaS, 

AJ) 

Učitelé by potřebovali: 

~ Více času. (ČJ, M, Vl, Př) 

~ Nespolupracuji s rodinou žádným zvláštním způsobem. (AJ) 

~ Je pár dětí, co zájem o angličtinu nemají, zlobí. Když se to zapíše do žákovských 

knížek, vedení podporuje rodiče, ne učitele, který je chce disciplinovat. Tak děti nic 

nepřinutí změnit, když rodiče s jejich chováním souhlasí. To mě mrzí. (AJ) 

~ To bych taky potřeboval vědět. (všechny předměty kromě AJ) 

~ Více snahy ze strany rodičů a péče o dítě. (AJ) 

~ Rodiče těchto žáků často neovládají v dostatečné míře jiný než mateřský jazyk, 

čímž je komunikace obtížnější. (Ch, F, MT) 

~ Odstranit jazykovou bariéru meZI mnou a rodiči, kteří nehovoří česky (často 

překládá žák). (ParČJ) 

~ Aby někteří rodiče bilingvních dětí neužívali neopodstatněné nadřazování se 

nad Čechy. (D, ČaS, AJ) 

Otázka č. 6 

Rodiče nejvíce oceňují: 



);- Důležité je, že děti jako cizince nediskriminují, nesnaží se je oddělit, nebo z nich 

udělat něco zvláštního. V naší škole se tento problém nevyskytuje. 

);- Zapojení dětí při výuce angličtiny a vedení k pomoci ostatním. 

);- Stačí mi k tomu říci jen to, že je na zdejší škole nemálo cizinců a nikdy jsem 

neslyšela výraznější stížnost ze strany rodičů dětí. Kromě toho se pořádají i akce 

pro poznání jiných kultur. 

);- Projektové práce, referáty, četba v mateřštině s následujícím překladem před třídou, 

povídání o tradicích, odlišnostech, apod. 

);- Zájem o tradici a kulturu národa. 

);- Spíše ve třídě projektové hodiny: o své zemi, Vánoce u nás doma. 

);- Na škole se neprojevují žádné známky nesouhlasu proti dětem s jinou národností. 

Protože nikdo neodpověděl nesouhlasím anI výrazně nesouhlasím, komentáře 

k případným změnám nebyly žádné. 

Projevy otevřené a přijímající atmosféry podle učitelů: 

);- Multikulturní dílny, projektové vyučování (využití znalostí z jiných zemí). (Ch, Př, 

PČ) 

);- Multikulturní dílny a projekty, "Varianty", projektové vyučování, děti mohou 

prezentovat své mateřské země. (Ch, M, Př, PČ) 

);- Komunikace, snaha o pochopení kultury, státu a zvyků, projektové dny zaměřené na 

konkrétní zemi ... (M, TV) 

);- Komunikace, pochopení kultury země, odkud dítě přichází. (TV, Z) 

);- Projektové dny zaměřené na kulturu menšin žijících v ČR, seznámení spolužáků 

s rodinou, která mluví jiným jazykem než česky. ČJ, NJ, OV, RV) 

);- Žáci mohou v hodinách AJ připravit vstup o své mateřské zemi, zvycích atd. (AJ) 

);- Projekty - Varianty, multikultura, možnost vyprávět o své zemi, kultuře 

ve vyučování. (M, TV) 

);- Multikultura, projekt Varianty, žáci mohou vyprávět o své zemI. (Předměty 

nebyly uvedeny.) 

);- Množství projektů (zejména v ZAS, MOZAIKA) - možnost představit svou kulturu, 

zpřístupnit ji ostatním. (AJ) 

);- Hodiny jsou připraveny tak, aby děti měly super zábavu. Komunikace je dobrá, 

otevřená. Výjimečně některé děti nekomunikují. (AJ) 



~ Multikultura, projekty, Varianty, žáci mají možnost prezentovat svou zemi. (ČJ) 

~ Např. ochutnávka národních kuchyní v rámci projektu. (1. stupeň - všechny 

předměty) 

~ Pokud je mi známo, tak nebylo odmítnuto žádné dítě rodičů - cizinců, kteří zažádali 

o přijetí jejich dítěte na školu. (všechny předměty kromě AJ) 

~ Děti je přijímají normálně, pokud i oni se k nim takto chovají. (AJ) 

~ Tito žáci jsou přijímáni kolektivem, nejsou z něj vyčleňováni, nejsou oběťmi šikany 

a jiných diskriminujících projevů. (Ch, F, MT) 

~ Projekty, výukové varianty, tolerance k odlišnostem různých kultur. (ČJ, OV, VV) 

~ Souhlasím v případě, že dítě umí alespoň trochu česky. Dítě nerozumějící ničemu, 

musí být velmi stresováno přes všechnu naši toleranci. (Př, Ch, RV) 

~ Naše škola je velmi otevřená všem bez rozdílu kultury, ale např. i postižení. 

Integrujeme i žáky s poruchami atd. Děti i rodiče se v ZAS dobře znají a poznávají 

se při společných akcích - třídních i celoškolních. (GrCA) 

~ Děti mají mnoho možností, jak prezentovat svou kulturu a obohatit tak život školy. 

(M, lT, ČaS, MvS) 

~ Citlivě reagující projekty na děti jiné národnosti. Od 4. třídy multikulturní dílny 

z Multikulturního centra - Vietnamci, Číňani, náboženství apod. (Předměty nebyly 

uvedeny.) 

~ Individuální přístup, tolerance, respekt, podpora spolupráce mezi všemi žáky, 

projekty, srovnávání a seznamování se se zvyky - hodiny ČJ, OV (D). (ČJ, D, OV, 

ČaS) 

~ Děti a rodiny mluvící jiným jazykem než česky jsou často upřednostňovány. (ČJ, M, 

ČaS, ČaP, HV, TV, TD, VV) 

~ V mnohých případech jsou tyto děti upřednostňovány. (ČJ, M, ČaS, ČaP, HV, TV, 

TD, VV) 

~ Individuální přístup, projektové dny, vrstevnické vyučování, setkávání 

rodičů ... (ParČJ) 

~ Naprostá rovnocennost mezi dětmi, vstřícnost k dětem. (M, Z) 

~ Multikulturní výchova - "dny cizích národností" - představení své rodné kultury 

ostatním, zapojení rodičů do aktivit školy. (D, ČaS, AJ) 



Souhlasím s tím, aby moje diplomovápráce byla půjčována k studijním účelům. Žádám, aby 
citace byly uváděny způsobem užívaným ve vědeckých pracích a aby se vypůjčovatelé řádně 
zapsali do přiloženého seznamu. 
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