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Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma Předškolní výuka cizích 

jazyků: její klady a zápory. К napsání této diplomové práce jsem se rozhodla po 

přečtení článků pojednávajících o budoucím plánu výuky cizích jazyků na 

mateřských školách. Jako laickou veřejnost i mne tato zpráva velice zaujala a říkala 

jsem si, jak je to úžasné. Po několika takovýchto článcích jsem se rozhodla 

dozvědět se o této problematice více. Podle známého úsloví, že každá strana má 

svůj rub i líc jsem si začala uvědomovat, že ne všechno je v tomto směru tak skvělé 

a pozitivní, jak se mi v počátcích zdálo. Začala jsem se tématu věnovat ve všech 

jeho podobách a pátrat po tom, jak vlastně dnes taková mateřská škola a výuka 

jazyků funguje, jaká je pedagogická vzdělanost učitelek a jejich kompetentnost 

к výuce jazyků. 

V dnešní době, kdy se výuka cizím jazykům skloňuje ve všech pádech a 

vyzdvihuje se potřeba znát nejméně jeden cizí jazyk je tato tématika velice aktuální. 

Po roce 1989, kdy se hranice našeho státu otevřely světu, jsou cizí jazyky vlastně 

neustále jedním z ústředních témat. Ačkoliv od té doby uplynula již téměř dvě 

desetiletí a mohlo by se tudíž předpokládat, že výuka cizích jazyků je po 

pedagogické a psychologické stránce zmapována ve všech obdobích vývoje dítěte 

právě věkové období předškoláka je, v našich podmínkách, stále ještě v „plenkové" 

fázi. 

Ve své diplomové práci jsem se tedy zaměřila především na to, jestli tak raná 

výuka v mateřských školách na území ČR má svůj smysl. Jinými slovy zamýšlím se 

nad tím, jestli tolik komerčně rozšířený názor, že čím dříve se s výukou začne, tím 

je to pro jedince lépe, má na úrovni pedagogicko-psychologické své podložení a 

opodstatnění. V médiích se pějí ódy na to, jak výborné je začít s výukou jazyků již 

od nejužšího věku dítěte. To znamená již ve zmiňovaných mateřských školách na 

našem území. 
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Ve všech mediálních oblastech je téměř nemožné nepovšimnout si do očí 

bijících inzerátů a reklam na mateřské školky s výukou cizích jazyků, tedy 

v převážné většině výukou anglického jazyka a máme pocit, že pokud dítě 

takovouto školkou neprojde, ochudíme ho tím o velkou zkušenost a možnost vývoje 

tím správným směrem. I já, jako část laické veřejnosti, ačkoliv s pedagogickými 

znalostmi, zaujata reklamními tahy, s obdivem míjela tyto poutače s přesvědčením, 

že „čím-dříve-tím-lépe" je úžasné řešení a že to může být jen ku prospěchu dítěte. 

Ačkoliv studuji na Pedagogické fakultě obor anglický jazyk - francouzský 

jazyk pro 2.stupeň ZŠ a střední školy a tématika mateřské školy je vzdálenější než 

by se na první pohled mohlo zdát, z hlediska jazykového vývoje mých budoucích 

studentů je třeba dozvědět se o tom, jak jsou zvýhodněny či znevýhodněny děti, 

které prošly mateřskou školkou s výukou cizích jazyků oproti dětem, které 

takovouto možnost neměly a tudíž vstupují na prvním stupni základní školy do 

výuky cizích jazyků jako „tabula rasa". 
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1. Mateřská škola a výuka jazyků, historie a současnost 

V dnešní době, kdy se vede stále více diskusí o prospěšnosti výuky cizích 

jazyků v mateřských školách (a kde jsou shledávána mnohá pro i proti), je mnoho 

mateřských škol, které se z vlastní iniciativy, či v důsledku rodičovského zájmu, 

cizojazyčnými "výukovými" programy předškoláků již delší dobu zabývají. Od r. 

1990, kdy se tyto aktivity začaly rozvíjet, došlo к určitému posunu. Na jedné straně 

původní obrovská vlna zájmu poněkud opadla, zejména v důsledku malé účinnosti 

některých forem jazykového vzdělávání předškolních dětí. Na straně druhé zájem 

rodičů o jazykové vzdělávání potomků roste, bohužel často za každou cenu, někdy 

bez ohledu na kvalitu "výuky", na prospěch a možnosti dítěte. 

Je třeba podotknout, že o stavu výuky cizích jazyků v mateřských školách na 

našetti'neexistuje žádný oficiální průzkum a tak nashromážděné poznatky jsou 

teoretického rázu založené na poznatcích odborníků, které v této oblasti buď pracují 

anebo jsou s ní obeznámeni či studentů, kteří se na téma cizích jazyků rozhodli 

napsat své diplomové práce. 

Vzhledem k tomu, že s angličtinou v mateřské škole začíná počítat do 
—V /' с 

budoucna i Národní plán výuky cizích jazyků podívejme se o něco málo zpět do 

minulosti. Zájem o světové jazyky u nás začal otevřením se světu po r. 1990 a 

snaha osvojit si je co nejdříve se promítla specifickým způsobem právě do praxe 

mateřských škol. Podívejme se tedy do historie^a to konkrétně do roku 1992, kdy 

byl uskutečněn průzkum za pomoci inspektorek pro mateřskou školu. Výsledky 

tohoto/zřejmě jediného^vcelku kompletního orientačního průzkumu z téměř všech 

regionů Čech mapují situaci rané jazykové výuky té doby. (Smolíková 2006, RVP) 

1.1 Výuka jazyka v mateřských školách v roce 1992 

Situace v roce 1992 vypadala následovně (Smolíková, 2006): 

^ Výukou cizího jazyka se zabývala více než 1/4 všech mateřských škol. V 

některých regionech, zejména pak ve větších městských aglomeracích, to bylo 

V 



dokonce 60 - 80 % všech zařízení, (údaj je převzat z internetových stránek - jelikož 

procentuální číslo je značně vysoké, je možné pochybovat o správnosti údaje) 

Ф Největší pozornost byla věnována angličtině, na druhém místě, zejména v 

příhraničních oblastech, probíhala výuka němčiny. 

Ф Značný zájem o ranou výuku jazyků projevili rodiče, mnohdy ji také sami 

iniciovali.Významně se podíleli na organizačním a finančním zajištění. 

Ф Cizí jazyk nejčastěji učili externí lektoři, kteří však mívali problémy s 

metodikou. Druhou skupinu vyučujících tvořily učitelky mateřských škol, sice 

dobře vybavené po stránce metodické, ovšem s mnohdy nedostatečnými 

jazykovými znalostmi. 

Ф V zásadě se uplatňovaly dvě formy zprostředkování cizího jazyka, z nichž každá 

měla svá specifická pozitiva i negativa: 

1) V prvním případě probíhala výuka za účasti externího lektora, a to formou 

"zaměstnání" dva až třikrát v týdnu s vybranou skupinou dětí. 

2) V druhém případě, kdy výuku zabezpečovala sama učitelka, probíhal 

program nejčastěji v kombinaci vyčleněných řízených aktivit a průběžného 

uplatňování cizojazyčných aktivit při nejrůznějších dalších činnostech. (Smolíková 

2006, RVP) 

1.2 Výuka cizího jazyka v mateřské škole dnes 

Dnes jsou v praxi využívány různé formy seznamování dětí s cizím 

jazykem, od průběžné nenásilné nabídky realizované učitelkami, až po nejrůznější 

kroužky organizované najímanými agenturami. Některé formy jsou vhodné více, 

jiné méně a rozdílná je i jejich účinnost. 

Lze se setkat např. s tím, že jsou děti vzdělávány způsobem, který 

nedostatečně respektuje specifiku pedagogické práce s předškolními dětmi a jejich 

vývojové možnosti. Výsledky jsou pak nevalné a motivační funkce к dalšímu 

vzdělávání pro děti téměř nulová. 
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Na druhé straně jsou známy i případy, že děti, které se s angličtinou v 

mateřské škole setkávají při běžných hrách a aktivitách, jsou na konci svého 

předškolního období schopné komunikovat mezi sebou i s učitelkou už z velké části 

v angličtině. Výuku vede buďto učitelka, resp. český lektor, nebo ji lektorsky 

zajišťuje rodilý mluvčí. Zejména v tomto směru se velmi liší státní mateřské školy a 

školy soukromé. 

Soukromé školy se snaží vytvářet přirozené cizojazyčné prostředí, které je 

určeno zejména dětem z bilingvních rodin. Často se zde na výuce podílejí rodilí 

mluvčí. Tomu odpovídá také vysoké školné (v rozpětí od cca 4 000,- Kč do 15 000,-

Kč měsíčně). Při výuce je uplatňována především přirozená metoda. 

Státní mateřské školy uplatňují dvě možnosti: 

1) Nejběžnější formou je výuka anglického jazyka v podobě krátkých, 

rozdílně intenzivních kurzů. Obvykle se jedná o jednotýdenní cca hodinové lekce 

nabízené jako "nadstandard", jsou hrazeny rodiči. Někde jsou zajišťovány rodilými 

mluvčími. 

2) Druhou formou je integrovaná výuka. To znamená, že ji vede učitelka 

sama, a že s angličtinou běžně pracuje v celodenním vzdělávacím programu, 

propojuje ji s různými vzdělávacími i režimovými činnostmi, aktivní zábavou a 

hrou. Někdy bývá angličtina propojena s počítačovými programy. 

Každá z těchto forem má své pro i proti. Optimálně by mohl fungovat model 

propojující obě tyto možnosti. To znamená, že integrovanou průběžnou výuku 

zajišťuje učitelka mateřské školy a dokonalý jazykový vzor poskytuje dětem rodilý 

mluvčí, např. v podobě pravidelných lekcí. (Smolíková 2006, RVP) 
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2.Uvedení národního plánu výuky cizích jazyků do mateřských škol a 

problémy s ním spojené 

Při bližším pohledu na budoucí národní plán, stejně tak i na výuku 

v minulosti je zřejmé, že spíše než o názvu Národního plánu výuky cizích jazyků 

zahrnujících mateřské školy by se mělo mluvit o Národním plánu výuky angličtiny 

v mateřských školách. Národní plán výuky cizích jazyků pro období 2005 - 2008 

počítá výhledově s tím, že se základy cizího jazyka, v případě našeho státu se 

hovoří jen o výuce angličtiny, by se měly seznamovat již děti v posledním ročníku 

mateřské školy. Se systematickou výukou angličtiny by pak děti začínali v první 

třídě základní školy formou nepovinného předmětu. 

Je třeba dodat, že nemá jít o klasickou výuku jazyka, ale o přípravu dítěte к 

budoucímu osvojování jazyků, jako jeho příležitost nahlédnout do jiných kultur, 

jako možnost uvědomit si existenci různých jazyků, jako podnět k tomu, aby dítě 

vnímalo znalost více jazyků jako samozřejmost a bylo tak к jejich učení přirozeně 

motivováno. (Smolíková, RVP) 

Děti by se neměly učit jen jazykovým dovednostem, ale také se seznamovat s 

okolním světem, rozšiřovat si obzor poznání v době, kdy jsou na podněty okolí 

velmi citlivé. Výuka by měla mít multikulturní rámec, děti by měly poznávat i reálie 

Jiných zemí, učit se o kultuře jiného národa, toleranci к cizincům, rozvíjet své 

multikulturní postoje. 

Z průzkumu uskutečněného v roce 1992 (Smolíková 2006) vyplynuly i jiné 

než jazykové skutečnosti, které je nutno brát v úvahu při realizaci cizojazyčných 

výukových programů v mateřských školách. Kromě osvojeného obsahu spatřovaly 

učitelky přínos jazykového vyučování i v mnoha dalších oblastech rozvoje 

osobnosti dítěte. Aktivity spojené s výukou cizího jazyka se podílely na rozvoji celé 

řady kognitivních a senzomotorických schopností a funkcí, podporovaly rozvoj 

komunikačních dovedností, rozšiřovaly obzor dítěte, přinášely dětem radostné 

prožitky a uspokojení apod. Učení se cizímu jazyku se příznivě podílí na rozvoji a 

6 



učení dítěte, vychází z přirozených schopností a dispozic dítěte v tomto vývojovém 

období, z čehož byl učiněn závěr, že tyto činnosti mohou představovat pro děti, 

zejména pak pro děti starší, vhodný a hodnotný program. 

Je však v tomto bodě nutné upozornit a zdůraznit, že v běžné mateřské škole 

by měl být vnímán jako program doplňující. Tomu by měl odpovídat čas i prostor, 

který je těmto aktivitám věnován. Program cizojazyčné výuky by neměl být 

realizován na úkor ostatních vzdělávacích aktivit přirozeně náležejících této 

vzdělávací etapě. 

Problémem však zůstává, že pro zahájení výuky cizích jazyků v mateřských 

školách nejsou vytvořeny potřebné podmínky. Jejich kvalita a odbornost je 

otázkou času a otázkou zůstává, zda se tyto změny dají zvládnout v průběhu příštích 

tří let, kdy by měl do praxe vstoupit Národní plán výuky cizích jazyků zahrnujících 

i mateřské školy. 

2.1 Kvalitní a kvalifikovaný lektor? 

Největším problémem je nedostatek kvalitních a dostatečně 

kvalifikovaných vyučujících. Státní mateřská škola, ve které by fungovala 

učitelka, která ovládá na výborné úrovni angličtinu, ale také didaktiku a metodiku 

práce s malými dětmi, aby ji mohla v průběhu dne v krátkých časových intervalech 

použít, je zřejmě stále ještě snem. Jistě nějaké takové existují, ale vzhledem 

к vzdělávacímu programu budoucích učitelek v mateřských školách je taková bytost 

spíše raritou. Stále je nutné si uvědomovat, že zde mluvíme o českých státních 

školkách, nikoliv o soukromých zařízeních, za která se platí a to dost často horentní 

sumy. Nicméně díky těmto sumám jsou některé školky schopny pořídit si kvalitního 

zahraničního lektora odborně vzdělaného a vyškoleného právě pro výuku cizích 

jazyků malých dětí předškolního věku. I zde však platí, že kvalita nemusí 

odpovídat ceně. Mnoha rodičům totiž postačuje, že daná mateřská škola disponuje 
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lektorem, který je rodilý mluvčí a již nejsou schopni kriticky posoudit, zda po 

odborné stránce je právě takovýto učitel vhodný. 

2.2 Forma a metoda výuky 

A tak dochází k tomu, že cizí jazyk se vyučuje v mateřské škole převážně ve 

formě kroužku. Tedy pokud vůbec školka tuto možnost nabízí. „Pokud v mateřské 

škole pracuje jazykový kroužek, často ho vede lektorka, která do pedagogického 

kolektivu nepatří. I když je to učitelka, která umí velmi dobře anglicky, nebývá to 

školní, natož preprimární pedagog. To znamená, že používá nevhodné výukové 

metody. Setkala jsem se s tím, že právě proto děti nezvládala. V důsledku 

nevhodných metod angličtina děti nebavila, byly neukázněné, snažily se zabavit po 

svém. Nicméně lektorka těch 30 a někdy i 60 minut ve stejném stylu dodržela. 

Podle mého názoru je takový přístup nevhodný, vede к přetěžování dětí. Účinnější 

je, když kroužek vede učitelka, která ovládá metodiku vhodnou pro předškolní věk. 

V některých školách vyjdou vstříc přání rodičů, učitelka si na určitou dobu vezme 

skupinu dětí stranou a tam s nimi hravou formou pracuje. Ideální by samozřejmě 

bylo, kdyby mohla angličtinu zařadit kdykoli v průběhu dne v krátkých časových 

intervalech. Např. při svačince, když si myjí ruce anebo když uklízejí hračky. 

V běžných reálných situacích dítě na jazyk lépe slyší, reaguje na něj." 

(Nádvorníková 2005) 

Je zřejmé, že velmi záleží na tom, jakou formu a metodu práce lektor 

zvolí. Musí přesně odpovídat potřebám, možnostem a mentalitě předškolního dítěte. 

К zajištění úspěchu a celkového správného vývoje dítěte je tedy nutné, aby se se 

základy cizího jazyka seznamovalo citlivým způsob, který bere v úvahu všechny 

charakteristiky vývoje dítěte v daném věku. 

2.3 Vvuka a rodiče 

Jelikož stávající v ý u k a jazyků byla často zahájena na základě přání rodičů je 

třeba zmínit právě onen rodičovský faktor. Je nutné přimět rodiče, aby se zamysleli 
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nad tím, jakého výsledku mohou děti v mateřské škole výukou angličtiny 

dosáhnout. Často rodiče očekávají, že se z jejich dítěte stane rodilý mluvčí, když se 

na problematiku podíváme s trochou nadsázky. I nový národní plánu směřuje spíše 

к tomu, aby si dítě vytvořilo jakýsi motivační základ postojů к pozdějšímu 

osvojování cizích jazyků. Osvojené řečové dovednosti a zvládnuté jazykové 

prostředky by tedy neměly být konečným cílem, ale spíše nezbytným prostředkem a 

startem к dalšímu prohlubování. Mnohem důležitější je motivace dítěte - jeho 

zájem, zaujetí a uspokojení. 

2.4 Potřeba vhodné metodiky 

Stejně tak chybí i ucelené metodické a didaktické materiály. MŠMT se 

rozhodlo řešit urychleně otázku vhodné metodiky, která by pravděpodobně mohla 

řešit některé problémy v počáteční fázi realizace programu Národního plánu výuky 

cizích jazyků v předškolním vzdělávání. Metodika by měla formulovat základní 

zásady rané cizojazyčné výuky dětí. Její klíčovou součástí by měla být nabídka 

vhodných aktivit, témat, slovíček a slovních spojení, běžných otázek či pokynů, 

které reflektují přirozené prostředí, v němž dítě vyrůstá a v němž je vzděláváno, 

stejně tak i příklady říkadel, písniček, her, pracovních listů apod. Kromě textové 

části by měla obsahovat i audiovizuální materiál s praktickými aktivitami pro děti 

(písničky, pohádky, scénky apod.), a pochopitelně také jednoduché a praktické 

instrukce ke všem metodickým materiálům. Součástí metodiky by měl být také 

_ audiovizuální didaktický materiál pro vyučující, kde by byly některé aktivity, 

doporučované v metodice, prezentovány např. ve formě krátkých "modelových" 

sekvencí, aby vyučující mohli sami vytvářet a nabízet dětem aktivity analogické. 

Současně s metodikou by měla být realizována i podpůrná opatření na její 

implementaci: jazykové vzdělávání učitelek mateřských škol, didaktické workshopy 

a semináře apod.(Smolíková, 2006) 

Vytvoření takovéto metodiky patří mezi rozpracované projekty Výzkumného 

ústavu pedagogického v Praze (VÚP). Projekt má přispět ke snadnější dostupnosti 
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školního jazykového vzdělávání dětí nejmladší věkové skupiny a podpořit vytváření 

základů pro celoživotní jazykové vzdělávání. Návrh projektu řešení úkolů 

vyplývajících z Národního plánu výuky cizích jazyků v oblasti předškolního 

vzdělávání pro období 2005 - 2006: cílem úkoluje připravit metodický materiál pro 

výuku angličtiny (popř.jiného jazyka v rámci předškolního vzdělávání; poskytnout 

je zdarma školám, které o něj projeví zájem; informovat školy o tomto záměru a 

jeho využití; informovat učitele, popř. rodiče, o raném jazykovém vzdělávání a o 

podmínkách pro zajištění jeho dobrých výsledků, (portál VÚP) 

Metodika by měla být chápána především jako příprava dítěte к budoucímu 

osvojování jazyků, jako jeho příležitost nahlédnout do jiných kultur, jako možnost 

uvědomit si existenci různých jazyků, jako podnět k tomu, aby dítě vnímalo znalost 

více jazyků jako samozřejmost a bylo tak к jejich učení přirozeně motivováno. 

(VÚP) 

2.5 A co bude dál?/Návaznost 

Jedním z dalších problémů, který se nabízí ve spojení s výukou cizích jazyků 

na mateřských školách je chybějící návaznost v prvních letech prvního stupně 

základní školy. Dnes se s výukou cizího jazyka začíná ve čtvrté třídě. Do budoucna 

se cizí jazyk povinně zavádí již od třetí třídy a od první třídy může být praktikován 

ve formě volitelného předmětu čí kroužku. Nicméně jak vidno mezi seznamováním 

se s cizím jazykem v mateřské škole a výukou jazyka na škole základní by mohla 

nastat dvouletá přestávka. Pokračovat bez přerušení by bylo ideálním řešením. Ve 

skutečnosti však bezprostřední návaznost většinou zajištěna není a to do jisté míry 

snižuje význam předškolních cizojazyčných programů. Názor, že tyto aktivity mají 

smysl (a vynaložené úsilí není zbytečné) pouze tehdy, nekončí-li seznamování s 

cizím jazykem opuštěním bran mateřské školy, mezi odborníky stále častěji 

zdůrazňován. 
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3.Dvoiiazyčnost 

Vzhledem к dříve projednaným problémům týkajících se uvedení výuky cizích 

jazyků do předškolního vzdělávání může lze konstatovat, že děti jsou mnohdy 

vzdělávány způsobem, který velmi nedostatečně respektuje specifika pedagogické 

práce s předškolními dětmi a jejich vývojové možnosti. Příznačné je i to, že laická 

veřejnost zaměňuje různé typy osvojování či učení se cizím jazykům. Proto by bylo 

vhodné tyto pojmy dobře vysvětlit. Právě ve spojení s učením se jazykům se nám 

totiž naskýtají různé možnosti, jak schopnost mluvit jedním či více jazyky popsat a 

upřesnit. Ačkoliv by se mohlo zdát, že alespoň v tomto ohledu je možné přesně 

stanovit hranice, opak je pravdou, bohužel. 

Nejjasnějším pojmem je pojem monolingvní člověk, což je člověk, který je 

schopen komunikovat v jednom jazyce. V dnešním světě, kdy dochází к neustálému 

mezinárodnímu kontaktu, ať již jakoukoliv aktivní či pasivní formou, je takovýto 

jedince spíše výjimkou, dle mého názoru. A tak se spíše setkáváme s tím, že velká 

část populace je bilingvní, trilingvní či dokonce multilingvní. Vzhledem к tématu 

bych se ráda na následujících stránkách podrobněji věnovala tématu bilingvismus 

čili dvojjazyčnosti, protože právě tato oblast je ve svých hranicích značně nejasná. 

3.1 V v voj pojmu bilingvismus 

Dříve se na bilingvismus pohlíželo jako na něco podivného, zvláštního až 

kuriózního, co vzbuzovalo zvědavost. Věřilo se, že bilingvismus existuje pouze ve 

výjimečných případech, kdy si dítě osvojuje dva jazyky najednou od narození. 

Předpokládalo se, že za takovýchto podmínek budou oba dva jazyky na stejné 

úrovni, že jedinec bude schopen používat oba dva jazyky se stejnou lehkostí 

v jakékoliv situaci. 

V dnešní době je jasné, že takovýto popis bilingvismu je absolutně 

nedostačující, že bilingvismus se stává nedílnou součástí našeho života a že je třeba 

začít bilingvismus vnímat jako komplexní fenomén, který lze rozdělit na různé 
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druhy a stupně a že věk je jen jedním z mnoha faktorů, které hrají důležitou roli. 

Pojem bilingvismu začal nabírat širších rozměrů od počátku dvacátého století. Jak 

jsem již výše napsala, v té době se na bilingvismus pohlíželo jako na zvládnutí dvou 

jazyků na stejné úrovni a toto je definice, kterou je stále možno najít v některých 

lingvistických slovnících. 

„Qualité d'un sujet ou d'une population qui se sert couramment de deux langues; 

sans aptitude marquée pour l une plutôt que pour l'autre " (Marouzeau, 1951) 

Bloomfield popsal bilingvismus jako „the native - like control of two languages" 

(Bloomfield, 1933: 56) (zvládnutí dvou jazyků na úrovni mateřského jazyka) 

Haugen rozšířil tento pojem na „.schopnost produkovat úplné smysluplné věty 

v jiném jazyce" (Haugen, 1953: vol. 1, p.7) 

William Mackey navrhl svou definici bilingvismus, která zahrnuje předešlé 

poznatky a rozšiřuje o nové „Zdá se zřejmé, že pokud chceme studovat pojem 

bilingvismus jsme nuceni vzít v úvahu, že je to něco absolutně relativního. Navíc, je 

třeba zahrnout použití ne dvou, ale jakéhokoliv počtu jazyků. Tudíž bychom měli 

bilingvismus hodnotit jako střídavé použití dvou či více jazyků jedním jedincem ". 

(Mackey 1970: 555) 

К nutnému neustálému rozšiřování pojmu bilingvismus docházelo především 

v závislosti na nemožnosti přesně určit, v jakém bodě se jedinec stává bilingvním. 

Je proto nutné pojem bilingvismus brát jako velice relativní a široký. Jazyky nejsou 

v žádném případě vždy v rovnováze, na stejné úrovni. Vždy existuje určitý stupeň 

ovládnutí jazyka a obvykle dochází k tomu, že jeden jazyk je dominantnější než ten 

druhý. Nejčastěji v závislosti na tom, v jakém prostředí se jedinec pohybuje. 

Lidé, kteří jsou vychováváni v monoligvistické a monokulturní společnosti 

(jestli takové nějaká dnes ještě vůbec existuje) považují bilingvismus za fenomén 
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pouze pro několik „speciálních" lidí. Ve skutečnosti si však tito lidé neuvědomují, 

že jeden ze tří lidí světové populace používá běžně dva či více jazyků pro práci, 

v rodině anebo ve svém volném čase. Existuje ještě více lidí, kteří nepravidelně 

používají jiný jazyk než svůj mateřský. Např. ti, kteří se učí cizí jazyky ve škole či 

jazykovém kurzu a pouze příležitostně ho použijí při speciálních příležitostech jako 

je dovolená. Pokud počítáme i tyto jedince mezi bilingvní, tak monolingvních 

mluvčích by bylo v dnešním světě opravdu jen malé procento. 

Bilingvismus ve všech jeho podobách, které jsou popsány níže, spadá do 

oblasti individuálního bilingvismu a ve většině případů odkazuje na dětský 

bilingvismus, i když ne nutně. 

3.2. Bilingvismus přirozený 

Pro dítě je nejpřirozenějším a nejefektivnějším prostředím prostředí 

dvojjazyčné, kterým se rozumí přirozené bilingvní prostředí. К přirozenému 

bilingvismu přímému dochází pokud má dítě rodiče, jejichž mateřské jazyky jsou 

rozdílné. Dítě se učí oběma jazykům současně a obou jazyků přirozeně užívá ke 

komunikaci se svým okolím. Dítě si vlastně jazyky osvojuje přímo, bez jakéhokoliv 

učení a poznává svět ve dvou jazycích. Podmínkou pro dobrý vývoj dítěte je 

dodržení pravidla Jeden člověk, jeden jazyk" (Grammontovo pravidlo), kdy každý 

z rodičů používá svůj vlastní jazyk pro komunikaci s dítětem. 

Existuje též tzv. bilingvismus intenční, který napodobuje podmínky 

bilingvismu přirozeného. Znamená to, že dítě si v rodinném prostředí osvojuje dva 

jazyky, ale jeden z nich není mateřským jazykem dotyčného rodiče. Podmínkou je, 

že znalost jazyka u tohoto rodiče je výborná a že je přísně dodržováno 

Grammontovo pravidlo. (Smolíková, 2006) 

V našich podmínkách se tento trend, v rodinách smíšených manželství, pomalu 

začíná uplatňovat. Dobré je si však uvědomit, že ačkoliv takovéto tendence mohou 

vypadat jako trendy poslední doby, ve skutečnosti je opak pravdou. Takovéto 
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bilingvní prostředí je možné pozorovat již delší čas, například u rómské či 

vietnamské menšiny na našem území, kde děti chodí do českých škol, ale doma 

v přirozeném prostředí s nimi rodiče mluví svým vlastním jazykem. Rovněž se 

často zapomíná, že jsme dlouhou dobu byli bilingvním národem, kde se setkával 

český jazyk se slovenštinou v naprosto přirozené podobě a bylo jistě i dost 

smíšených rodin, kde se použ íva la jak čeština, tak i slovenština. 

3.2.1 Bilingvní prostředí a kultura 

Důležitým faktorem v osvojování si jazyka přímou metodou je kultura. Kultura 

a jazyk daného národa či určité skupiny spolu velice úzce souvisí a přirozenou 

metodou n e j e n j e dítě poznává dva jazyky, poznává ale i dvě rozdílné kultury. 
. ť — 

Jazyk je totiž vždy používán v určitém kulturním prostředí. 

3.3. Bilinflvní vvchova vs. bilingvní výuka 

Nejzákladnější rozlišení je třeba učinit mezi bilingvní výchovou, která se odvíjí 

od bilingvismu = dvojjazyčnosti, což je schopnost mluvit dvěma jazyky, schopnost 

komunikovat pomocí jak prvního, tak i druhého jazyka a bilingvní výukou což je 

výuka probíhající ve dvou jazycích zaměřená na to, aby si jedinci vytvořili 

komunikační kompetence také v jiném jazyce, než je jazyk mateřský. 

3.4. Osvojování vs. učení se jazyku 

Přirozený bilingvismus závisí na osvojování si jazyka, nikoliv jeho učení, což 

jsou další dva výrazy, které je třeba rozlišit a upozornit na jejich rozdílnost. Krashen 

rozlišuje tyto dva výrazy. Osvojování jazyka je dle něj podvědomé. Je velmi 

podobné procesu, které děti používají při osvojování svého prvního, tudíž 

mateřského jazyka. Vyžaduje smysluplnou interakci v daném jazyce - přirozenou 

konverzaci - během které se mluvčí nezabývají tím, jak věty vypadají, ale tím, co 

chtějí říct a pochopit to. Oprava chyb a explicitní studium gramatických pravidel 

nejsou součástí osvojování jazyka (Brown and Halon, 1970). Nicméně učitelé a 
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rodilí mluvčí mohou upravit své věty tak, aby bylo možné rozumět smyslu a takto 

přetvořené věty mohou pomáhat v osvojování jazyka (Snow and Ferguson, 1977). 

Na druhé straně je vědomé učení se cizímu jazyku, kterému velkou měrou 

napomáhá oprava chyb a explicitní vysvětlení gramatických pravidel. Takovéto 

učení je součástí školského bilingvismu. Takovýto bilingvismus probíhá z velké 

části nepřímou metodou. 

3.5. Ranv bilingvismus vs. pozdní bilingvismus 

Ve spojitosti s předškolním věkem můžeme taktéž narazit na pojem dětský 

bilingvismus či raný bilingvismus, který ve své podobě může mít dvě různé 

formy. Tou první je kontakt se dvěma jazyky od narození, tou druhou je osvojení 

druhého jazyka v raném věku po tom, co došlo к upevnění mateřského jazyka. 

V některých dřívějších publikacích odkazoval pojem raný a pozdní 

bilingvismus к přirozenému osvojování jazyka а к umělému učení si cizímu 

jazyku. Od konce 60.1et 20.století se rozšiřoval pojem bilingvismu a začal zahrnovat 

různé skupiny dětí a dospělích a členy jazykových menšin. Klasické rozdělení raný 

- pozdní bilingvismus by se tedy mělo odrážet v dnešní době pouze na věku 

bilingvní osoby. Pozdní bilingvismus může být výsledkem osvojení si druhého 

jazyka v přirozeném prostředí dospělým člověkem(např. český pracovník, který 

jede do Skotska za prací bez předchozí jazykové zkušenosti) anebo učením se 

druhého jazyka (člověk, který se učí druhý jazyk několik let za použití vyučujících 

materiálů a navštěvující jazykové kurzy a podobně...) 

Mezi raným a pozdním bilingvismem je řada rozdílů, ale nej základnějším je 

jak si jedinec osvojuje jazyk. 
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4. Vy vo j lidské řeči a jazykových kompetencí 

Vývoj řeči lidského jedince je jakousi obdobou historického vývoje řeči, řeč 

se u dítěte vyvíjí na základě zděděné schopnosti naučit se mluvit a v prostředí již 

hotové řeči. (Vyštejn, 1995) 

Řeč je základní lidskou potřebou. Bez ní může mysl dítěte v citlivém údobí 

strádat a utrpět škodu. Pokud к dítěti nikdo nepromlouval do zhruba deseti let, může 

zůstat celý život němé, nebo přinejmenším řečově velice zaostalé. Zdá se, že pro 

mozek existuje optimální doba v prvních letech života, aby zvládl dovednost 

mluvení. (Brierley John, 1996) 

Není pochyb o tom, že děti mají vrozenou dispozici komunikovat a činí tak 

způsobem, jaký je pro ně dostupný. Již v raném věku preferují zvuk lidského hlasu 

před jinými zvukovými podněty. Jakmile se vytvoří biologické předpoklady pro 

porozumění řeči a řečovou produkci Ode o dozrání určitých oblastí mozku a 

mluvidel, především jejich koordinace), závisí osvojení jazyka na konkrétních 

verbálních podnětech, je tudíž sociokulturně ovlivněno. (Vágnerová, 2004) 

Proces vývoje řeči se řídí určitými zákonitostmi. Vychází z porozumění 

vztahu mezi určitými zvuky, tj.slovy, a jejich obsahem, tj.tím, co označují. 

Porozumění předchází aktivnímu vyjádření a vlastní sdělení se rozvíjí od 

jednoduché formy ke složitější, od příliš generalizovaného a nepřesného obsahu 

к jednoznačnějšímu a přesnějšímu. V raném věku se objevuje hra s řečí, dítě si 

novou dovednost různým způsobem zkouší a tak ji také rozvíjí. V této relativně 

krátké vývojové fázi je řečová aktivita cílem i prostředkem zároveň. 

á J Vvvoj jazykový knmpetpnrí 

Vývoj jazykových kompetencí lze pro přehlednost rozdělit podle 

jednotlivých oblastí. 
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4.1.1 Sémantická úroveň 

Sémantická úroveň, rozsah a kvalita slovní zásoby. Detský slovník závisí na 

zkušenosti, to znamená, na úrovni jazyka, který ve svém sociálním prostředí slyší. 

Děti mají obecnou tendenci zafixovat si takové slovní výrazy, které jsou jim 

к něčemu užitečné. Představa o užitečnosti určitého kruhu slov vychází z jeho 

životních zkušeností, především z rodiny, ale později i ze školy a ze skupiny 

vrstevníků. 

Jazykové kompetence závisí na četnosti i kvalitě verbálního kontaktu, zájem 

rodičů o takový kontakt slouží zároveň jako potvrzení důležitosti těchto schopností, 

dítě si uvědomuje к čemu jsou užitečné. Význam slov nemusí být konstantní, ale 

může se měnit v závislosti na vývojové fázi v níž převažuje určitý způsob myšlení. 

Na úrovni symbolického myšlení, v batolecím a zčásti i v předškolním 

období, je zřejmá funkce slov jako označení, jména určitého předmětu. Jméno je pro 

dítě jednou z vlastností tohoto objektu. Slovní označení je spojeno s reálným 

objektem nebo děním mnohem těsněji než u dospělého. Teprve později se slovní 

označení stává znakem, který má vlastní význam. 

V průběhu vývoje se mění způsob, jakým děti uvažují o slovech, co pro ně 

příslušný výraz znamená. Malí školáci je obvykle definují ve vztahu ke 

konkrétnímu kontextu (máme je vždycky u babičky), popisem jeho vnějších znaků, 

účelem nebo aktivitou, která je s ním spojena (jsou na hraní, к jídlu atd.) 

Postupně se charakteristika slov stává obecnější, ve školním věku se zvyšuje 

tendence užívat к jejich vymezení nadřazených kategorií (ovoce) nebo definovat 

slovo pomocí analogie (pomeranč je jako citron), ebeny. Protikladné analogie 

(citron je kyselý, ale cukr je sladký). Starší školáci už dovedou odvodit význam 

neznámého slova z kontextu. Porozumění abstraktním pojmům je závislé na úrovni 

myšlení, a proto se ve větší míře rozvíjí až v období dospívání. 
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4.1.2 Syntaktická úroveň 

Syntaktická úroveň, tj. mluvnická kompetence. Citlivost pro gramatická 

pravidla je součástí jazykové inteligence. Rozvoj syntaktických dovedností ovšem 

závisí i na kvalitě řečové stimulace a způsobu užívání jazyka v rodině. 

V průběhu batolícího a předškolního věku se tyto kompetence velmi rychle 

vyvíjejí. Na konci předškolního věku se v dětském verbálním projevu objevují 

agramatismy a různé nepřesnosti větné stavby už jen málokdy. Zkušenost, která se 

zafixovala v předškolním věku, ovlivňuje citlivost к různým jazykovým projevům. 

Paměťový potenciál řeči, schopnost používat řeč pro uchování informací, je další 

velice důležitou součástí verbální inteligence. L. Abbeduto a S.Elliott (1998) 

považují za významnou složku jazykového vývoje dekontextualizovaný jazyk a 

metalingvistické vědomí. 

4.1.2a Dekontextualizovaný jazyk 

Dekontextualizovaný jazyk je užíván v rozhovoru o něčem abstraktním, 

minulém či budoucím, o něčem, co v současnosti není dostupné smyslovému 

poznávání. Je to jazyk, který nemůže využívat konkrétní kontext, protože aktuálně 

žádný nemá. Tímto způsobem si děti rozvíjejí jazykové kompetence v přesahu 

aktuální reality. Takový způsob užívání jazyka je nezbytným předpokladem 

Porozumění všemu, co nevychází z konkrétní situace. 

4.1.2b Metalinevistické vědomí 

Metalingvistické vědomí zahrnuje vědomosti a schopnost uvažovat o jazyku. 

Malí školáci mohou mít problémy s porozuměním příbuznosti či podobnosti 

určitých slov, neuvědomují si, že se určité slovo skládá z konkrétního počtu slabik, 
ž e se může význam věty zcela změnit, když obměníme slovosled apod. Mívají 

Problémy s porozuměním významu slovesa, který závisí na tom, jak bylo užito. 

Nej mladší školáci někdy plně neporozumí smyslu určitého sdělení, a občas si 

ani neuvědomují, že mu neporozuměli správně. Mnohdy nechápou význam 
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instrukce, jejíž pochopení je jedním z předpokladů úspěšného splnění úkolu. 

Sdělení jiné osoby si mohou chybně interpretovat, protože jim chybějí potřebné 

znalosti o jazyku. 

Osmileté a starší děti už si ve větší míře uvědomí, že určité sdělení nedává 

smysl, protože neodpovídá pravidlům. Poznají, když všemu plně nerozumí, a 

chápou důsledek nejasné komunikace (Papalia a Olds, 1992). Porozumění 

složitějším gramatickým pravidlům závisí i na rozvoji myšlení. 

Vědomé aplikace gramatických pravidel jsou schopni starší žáci, po 

absolvování prvního stupně ZŠ. Mladší děti, i když mluví gramaticky správně, si 

neuvědomují proč. 

Ve školním věku dochází к dalšímu rozvoji, zejména některých jazykových 

kompetencí. Děje se tak především pod vlivem výuky. Děti vědí čím dál víc o 

struktuře jazyka a o jeho způsobu užití. Jejich slovník se obohacuje o specifické 

výrazy a pojmy. Školáci se učí chápat význam různých slov, ale učí se i 

diferencovat základ slova, který zůstává stejný, a jeho varianty. Učí se chápat 

rozdíly mezi jednotlivými slovními druhy a způsoby jejich užití. Podobným 

způsobem si rozvíjejí znalosti o logice větné stavby, učí se odlišovat základ věty a 

Pravidla, která určují, jakým způsobem je možné větu rozvíjet. Tyto znalosti jim 

umožňují lépe rozumět různým verbálním sdělením a získat větší kontrolu nad 

- díváním jazyka.(Vágnerová, 1996) 
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5.0svoiování mateřského a cizího jazyka 

Jednou z nejdůležitějších otázek, které se při učení cizímu jazyku nabízejí je, 

zda existuje nějaké „kritické období" pro učení se jazyku. Jinými slovy, mění se 

způsob osvojování jazyka pokud se к němu přistoupí po určitém věku? Tato otázka 

je úzce spojena s tím, zda osvojení si mateřského jazyka a osvojení si druhého, 

cizího jazyka je ve své podstatě jeden a ten samý proces, či podobný proces a pokud 

tomu tak je, zda to platí jen pro někoho anebo pro všechny. 

Osvojování jazyka patří nepochybně к nejzajímavějším tématům, kterými se 

vědy o člověku zabývají, a pro pedagogy a lingvisty je to téma klíčové. Dětská řeč 

je značně specifická, a proto se studium osvojování jazyka dítětem postupně stalo 

samostatnou vědní disciplinou, která se nazývá vývojová psycholingvistika. 

5.1. Osvojování mateřského jazyka 

Dvě základní teoretické koncepce osvojování mateřského jazyka zastávají 

opačné stanovisko. Ta první vychází z behaviorismu a tvrdí, že osvojování jazyka je 

vlastně vytváření soustavy návyků řečového chování a neliší se od ostatních 

návyků. Později se tato teorie stala neudržitelnou a koncem 60.1et byla revidována 

samostatnými behavioristy. 

Druhá koncepce je součástí generativní teorie - nativismu a je stále živá. Dle 

nativismu má dítě určitou vrozenou znalost o jazyce, jazykové univerzálie. Podle 

Chomského (1965) sem patří nejen elementy (hlásky, slova), ale i fonologická, 

syntaktická a sémantická pravidla pro jejich spojování. Sternberg (1996) definoval 5 

stádií vývoje dětské řeči: 

1) broukání: zpočátku spíše pohybová činnost artikulačních a dýchacích 

orgánů, obsahuje všechny možné fonémy, dokonce i ty, které v mateřštině dítěte 

neexistují, dítě je schopno je rozlišovat 

2) žvatlání: dítě produkuje pouze zvuky charakteristické pro jeho jazyk, 

žvatlání dětí různých národností se odlišuje 
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3) jednoslovné projevy: odhalit věk, kdy dítě pronese první smysluplné 

slovo je značně složité, zpravidla začíná pojmenováváním viditelných objektů nebo 

členů rodiny, ve věku 18 měsíců má dítě slovní zásobu 3 - 1 0 0 slov 

4) dvouslovné projevy a telegrafická řeč: obvykle mezi 1 V2 až 2 V2 

roku začne dítě slova kombinovat, zpravidla na začátku vynechává členy a 

předložky, proto mluvíme o telegrafické řeči. Jeho slovník rychle roste, ve dvou 

letech zná okolo 300 slov, ve třech 1000, ve čtyřech ovládá syntaktické struktury 

5) základní větné struktury: kolem pěti let děti rozumějí a produkují 

složené věty, v šesti letech zvládají synonymii, homonymii a rozumějí slovním 

hříčkám. V deseti letech nabývá dítě úplné jazykové kompetence s tím, že slovní 

zásoba se neustále obohacuje 

Literatura uvádí velké množství faktorů, které ovlivňují osvojování jazyka: 

osobnostní charakteristiky dítěte, stimulace jeho kognitivního vývoje, osobnostní 

charakteristiky rodičů a dalších zúčastněných osob, typ osvojovaného jazyka. 

5.1.1. Věk íiítžtP 

Základním činitelem je věk dítěte. Myslí se tím stupeň jeho motorického, 

kognitivního, sociálního i verbálního vývoje. Schopnost osvojit si jazyk je věkově 

podmíněna, a to ne p o u z e v jednotlivostech, ale i ve svém celku. 

5.1.2. Prostředí a ieho stimulace 

Druhým závažným faktorem je stimulace prostředím. Rodiče zabezpečují první 

stimuly, různé formy kladného hodnocení i tzv.expanze - rozšíření či upřesnění 

výrazu. Rovněž pojmenovávají předměty, kladou otázky a odpovídají na ně; tím 

obohacují slovní zásobu dítěte a rozvíjejí stavbu jeho vět. Také v napodobování 

komunikačních zvyklostí jsou rodiče nebo vychovatelé prvním vzorem. 
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Osvojování jazyka dítětem je komplexním procesem a je nedílnou součástí 

kognitivního a sociálního vývoje. Přes všechny výzkumy zůstává otázkou, co je 

vlastně vrozeno: zda jsou biologické a psychologické předpoklady pouze základem, 

který к osvojení jazyka umožňuje, nebo jsou specializovaným mechanismem, jak 

ho chápou nativisté. Pro oba názory bylo nashromážděno mnoho argumentů. 

5.2. Osvojování druhého/cizího jazyka 

Otázkou i nadále zůstává také to, jak se osvojování jazyka mateřského liší od 

osvojování druhého jazyka či dokonce od učení se druhému jazyku, kde rozdíl bude 

zřetelnější. I zarytí zastánci přímé metody (přímá metoda, tzv. mateřská, spočívá 

v tom, že si dítě další jazyk osvojuje obdobným způsobem jako svoji mateřštinu. Je 

důležité, aby cizí jazyk dítě užívalo soustavně s určitými osobami, za podpory 

vzájemné citové vazby. Vyštejn, 1995) dnes připouštějí, že mezi osvojováním 

mateřštiny a učením se cizímu jazyku existují rozdíly. Podívejme se na některé 

z nich. 

5.2.1. Množství vstupů 

Především množství vstupů (inputů), (input = doba, kdy je dítě vystaveno 

jazykové skutečnosti), je u mateřštiny mnohonásobně větší. Prakticky po celou 

dobu bdění dítě více či méně v n í m á jazykové signály a proto i jeho receptivní slovní 

zásoba mnohonásobně převyšuje slovní zásobu produktivní. Je tu jednoznačná 

Preference a priorita mluvené řeči, zpravidla si děti osvojují grafický systém jazyka 

až kolem šesti let. 

5.2.2. Věkové zvláštnosti 

Dále působí věkové zvláštnosti. V raném věku má jedinec daleko větší potřebu 

Poznání, uplatnění a kladného hodnocení. Existuje u něj silná schopnost vštěpování 

~ imprinting. Dětská paměť je konkrétní, představová a zvukově mechanická. 

Naproti tomu ve věku, kdy si člověk zpravidla osvojuje cizí jazyk, imprinting 

slábne, necvičený fonematický sluch se ztrácí. V dospělosti potom dochází 
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k postupnému oslabování senzomotorických a paměťových funkcí. Na druhé straně 

můžeme více spoléhat na vliv intelektu. Funguje zde paměť abstraktní a slovně-

logická a jedinec uplatňuje abstraktní myšlení a logické myšlenkové operace. 

5.2.3. Kontext 

Výhodou osvojování mateřštiny je kontext a situační sémantizace. Slovní 

zásoba je osvojována v konkrétních a adekvátních situacích, zapojuje se více 

vjemových kanálů, což pochopitelně usnadňuje uchování a vybavení. 

Při osvojování mateřštiny hraje velikou roli emocionalita. Dítě je s rodiči či 

ostatními vychovateli v přátelských vztazích a za každý pokrok nebo jen pokus je 

zpravidla nadšeně chváleno. 

Také jeho motivace má jinou strukturu, je bezprostřední, pozitivní, někdy i 

existenční. Určitou úlohu zde hraje přiměřenost. Dítě si na rozdíl od výuky samo 

určuje téma zájmu a tím vlastně i jeho náročnost. Tempo osvojování se 

Přizpůsobuje jeho chuti a potřebám. 

Naproti tomu při výuce se jedinec musí podrobit určitému obsahu a metodám. 

Může tu také působit řada negativních faktorů: 

• únava 

• špatné vztahy к učiteli 

• špatné vztahy ke spolužákům 

• strach z neúspěchu 

- nízká motivace (zpravidla zprostředkovaná a dlouhodobá) 

Srovnáním osvojování mateřského a cizího jazyka tak, jak tomu obvykl e bývá 

(Pomíjíme bilingvismus či adopci jedince do cizojazyčného prostředí) se potvrzuje 

známá skutečnost, že na oba procesy nelze aplikovat stejné metody. 
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5.3. Kritické období 

Velice diskutovaným tématem v souvislosti s osvojováním si druhého/cizího 

jazyka je téma tzv. kritického období (critical period). Mění se způsob, jakým se 

člověk druhý jazyk učí po dosažení určitého věku? Tato otázka je velice úzce spjata 

s tím, zda osvojování si prvního a d r u h é h o jazyka jsou stejné, nebo alespoň podobné 

procesy. 

Mnoho kontroverzních názorů je spojeno s neurologickými funkcemi a 

vývojem dominantního postavení mozkových hemisfér během dětství a jeho vztah 

к osvojování si jazyka, jak prvního, tak i druhého. 

Historie této sporné otázky začíná u Lenneberga (1967), který vyslovil 

hypotézu, že vývoj mozkové dominance je ukončen okolo puberty („pevně 

ustálen"). Podle Lenneberga není dětský mozek pevně lateralizovaný a v případdě 

Poškození, či odejmutí levé hemisféry, převezme pravá hemisféra jazykovou funkci. 

Lenneberg nabídl tezi, která předpokládala, že tato schopnost „transferu" jazykové 

funkce z jedné hemisféry na druhou trvá pouze do období puberty. Jak se ukázalo, 

Po období puberty není pravá hemisféra tohoto převzetí schopna. Lenneberg tedy 

Předpokládal, že lateralizace jazyka v levé hemisféře byla dokončena. Lenneberg se 

také domníval, že dokončení vývoje hemisférové dominance úzce souvisí 

s kritickým obdobím pro osvojování jazyka, poznamenávajíc, že „cizí přízvuky se 

nelehko překonávají po pubertě" a že „ schopnost automatického osvojování 

(druhého jazyka) za podmínek pouhého vystavení se jazyku, jak se zdá, po tomto 

období mizí". Lenneberg tak nabídl biologické vysvětlení pro rozdílnost osvojování 
u dospělých a dětí. 

Od roku 1967, se nicméně uskutečnily některé zajímavé studie reagující na 

Lennebergovi hypotézy, viz Krashen, Seliger a Ladefoged, 1975. Zatímco není 

Pochyb o tom, že puberta je významným obdobím při osvojování jazyků, není 

zdaleka vůbec jisté, že vývoj hemisférové dominance je s tímto tématem přímo 

spojen. Není již tedy jednoznačné, že vývoj hemisférové dominance je dokončen 
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v pubertě. Začínají se objevovat argumenty podporující tvrzení, že lateralizace je 

pevně ukončena již mnohem dříve, zhruba ve věku pěti let. Existují také alternativní 

vysvětlení, která mohou vysvětlit rozdílnost mezi osvojováním jazyka dětmi a 

dospělými. Vysvětlení nebiologického rázu, která mohou být mnohem podnětnější 

než ta biologického rázu. Jednou z takovýchto alternativ jsou formální operace. 

V takovém případě se adolescent stává abstraktním myslitelem, který je schopen 

zamyslet se nad gramatickými pravidly. Abstraktní myšlení mu pomáhá ve 

vytvoření jakési abstraktní teorie, gramatiky jazyka, který se učí. 

Kritické období je v posledních letech jednou z klíčových otázek při osvojování 

si cizího jazyka. Toto téma je v současnosti stále dosti kontroverzní. Důkazy, které 

vypovídaly o biologickém základu kritického období byly napadány a vytvořil se 

proti - argument, že rozdíly v osvojování si druhého jazyka spíše než biologické 

faktory odráží faktory psychologické a sociální. Biologické faktory a předpoklady 

v každém případě hrají důležitou roli především při osvojování si cizího/druhého 

Jazyka dětmi. Experimentální výzkumy během kterých jsou děti porovnávány 

s dospělými poukazují však na to, že dospělí a dospívající vykazují lepší výsledky 

Pn řízeném učení. (Asher & Price, 1967) I v případě, že daná metoda podporuje 

učení dětí, jejich výsledky jsou slabší než výsledky dospívajících a dospělých. 

Výjimku v tomto případě potvrzuje oblast výslovnosti. I zde však některé studie 

Poukazují na lepší výsledky u dospělých, pokud se použije vhodná metoda a styl 

výuky. I výzkum porovnávající dětské a dospělé imigranty učící se druhý jazyk 

- nepodporuje tezi, že mladší děti jsou úspěšnější při učení se novému jazyku. (Snow 

& Hoefnagel-Hoehle, 1978) 

I přes všechny tyto poznatky se stále věří, že děti se učí cizí jazyk rychleji než 

dospělí. Jak je to tedy možné? Jedna ze záludností při hledání vhodné odpovědi na 

tuto otázku je kritérium jazykové dokonalosti u dětí a dospělích. Požadavky na 

dětskou komunikaci jsou zcela rozdílné vzhledem к požadavkům při komunikaci 

dospělích. Dětské jazykové konstrukce jsou kratší a jednodušší. Slovní zásoba je 

Poměrně malá vzhledem к dospívajícímu, či dospělému vezmeme-li v úvahu fakt, 
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že se chce vyjádřit stejným způsobem, jakým se vyjadřuje ve svém rodném jazyce. 

Děti se tak nemusí naučit tolik k tomu, aby mohli komunikovat. Tím se vytváří 

iluze, že dítě se učí rychleji než dospělí. Ačkoliv výzkumy ukazují, že dospívající a 

dospělí si vedou mnohem lépe, ať již jde o formální či neformální učební situace. 

Dle Catherine Snow, profesorky Harvardské Univerzity existují důkazy, že 

neexistuje žádné kritické období pro učení se druhému jazyku, že není žádné 

biologicky předurčené omezení při učení se cizímu jazyku v určitém věku. Jeden 

z důkazů, kterým se argumentuje proti existenci kritického období, je fakt, že není 

žádné speciální období během kterého schopnost učit se cizímu jazyku opadá. 

Kritické období by se v takovém případě dávalo do souvislosti s například rapidním 
v 

poklesem v rychlosti, lehkosti či úspěchem při osvojování si cizího jazyka. Žádný 

takový rapidní pokles však nebyl nikdy zaznamenán. Navíc, studie, které 

porovnávaly chyby starších a mladších studentů, kteří se učili ve stejném kontextu, 

Poukazují na to, že tito studenti dělají velmi podobné chyby. 

Existuje však mnoho rozdílů mezi staršími a mladšími studenty, které při 

učení se jazyku hrají důležitou roli, třeba stejně tak, jako při učení se hře na hudební 

nástroj či podávání sportovního výkonu. Pro některé aspekty učení mají starší žáci 

!epší předpoklady než ti mladší. U jiných aspektů je to zase naopak. 

Výhody a nevýhody spojené s učením se cizímu jazyku jsou výsledkem 

ninoha proměnných, které se mění v závislosti na věku. Takovýmito proměnnými 

mohou být: 

• množství znalostí, které žák má 

• do jaké úrovně může být strategické učení žáka 

•jak moc se člověk stydí při dělání chyb,... 
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6. Faktory ovlivňující učení se cizímu jazyku 

V předcházející kapitole jsme se letmo zmínili o tom, jaké faktory mohou a 

ovlivňují osvojování si mateřského jazyka. I při osvojování/učení se cizímu jazyku 

existují faktory, který tento proces do jisté míry ovlivňují.V souvislosti s výukou 

cizích jazyků je tak vícero faktorů, které mohou ovlivnit její efektivnost. Jedním 

s nejvíce diskutovaných faktorů je věk, ve kterém by se měla výuka cizích jazyků 

zahájit. Jak tedy věk ovlivňuje osvojení si cizího jazyka? A je to opravdu jediný 

faktor, na který by měl být kladen ten největší důraz? 

Toto jsou velice záludné otázky pro pedagogy, kteří musí vytvořit vhodné 

studijní programy a vyučovací strategie. Naneštěstí se o osvojování jazyka ví velmi 

ni^lo z praktického hlediska a tudíž není možné použít nějaké všeobecné pravidlo, 

které by stanovovalo, že v určitém věku dochází к osvojování jazyka jednodušeji 

než v jiném věku. Nicméně za použití několika psycholingvistických a 

sociolingvistických teorií a výzkumů, které dávají možná vysvětlení ve spojitosti 

s faktory související s věkem je možné alespoň upozornit na několik oblastí, které 

s problematikou souvisí. Tyto oblasti jsou ve větší či menší míře spojené s věkem 

během osvojování si cizího jazyka. 

Je nutné podotknout, že je třeba mít se na pozoru při zevšeobecňování vztahu 

věku a osvojování si jazyka. A to ze dvou důvodů: 

1) Lidé stejné věkové hranice nemají identické charakterové a osobnostní 

vlastnosti. Můžeme samozřejmě mluvit o typickém příkladu šestiletého dítěte anebo 

o typickém příkladu puberťáka, ale musíme si uvědomit, že žádná norma nebo ideál 

neplatí pro všechny. Mezi lidmi stejného věku jsou zřejmé rozdíly v postojích, 

nadání, znalostech a schopnostech a zevšeobecňování v těchto případech je značně 

nevhodné. 

2) Neexistuje žádný jednotný vzor o vývoji jedince, který by byl aplikovatelný 

Pro všechny. I kdybychom vzali v úvahu, že všichni dosáhnou určitých 
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charakteristik, je zřejmé, že žádná společná cesta v tomto případě neexistuje. 

Znalosti a dovednosti si totiž každý z nás osvojuje velice individuálním způsobem. 

Vztah mezi věkem při učení se druhému/cizímu jazyku a úspěchu v dosažení 

dobré znalosti v daném jazyce je jedno z nejvíce diskutovaných témat. (Halley, 

1986). Jedni předpokládají, že čím dříve se jedinec jazyk začne učit, tím delší a 

hlubší bude znalost, kterou jedinec v daném jazyce získá. Dle tohoto názoru se děti 

učí jazyk jednodušeji a úspěšněji. Na druhé straně jsou ti, kteří argumentují tím, že 

starší děti a dospívající se jazyk učí mnohem efektivněji a tudíž rychleji než děti 

mladšího věku. Například, čtrnáctiletý jedinec učící se Francouzsky má nadřazené 

intelektové schopnosti nad pětiletým dítětem učícím se Francouzský jazyk. Z toho 

důvodu je třeba méně času při učení se cizímu jazyku u starších dětí než u mladších. 

Velice přehledný a celkově vyrovnaný pohled na problematiku věku ve 

spojitosti s učením se cizímu jazyku poskytl Singleton (1989). Jeho podrobná 

analýza by se dala shrnout následovně: 

1) Mladší jedinci učící se cizímu jazyku nejsou všeobecně ani více ani méně 

efektivní a úspěšní než starší jedinci při učení se cizímu jazyku. Existuje 

mnoho faktorů, které mají svou důležitost při učení se druhému jazyku a 

odkazovat se pouze na věk by bylo velice neuvážené a neopodstatněné. 

2) Děti, které se učí druhý jazyk v dětství a pokračují kontinuálně v jeho 

studiu mohou dosáhnout lepších výsledků než ti, kteří začnou později. 

Takovéto zjištění však neodporuje myšlence, že ten kdo se začne jazyk 

učit později, může dosáhnout stejné, možná i lepší jazykové úrovně. 

Tento předpoklad může být spojen například se sociálním prostředí ve 

kterém se daný jazyk učí, stejně tak jako s individuálními předpoklady a 

charakteristikami jedince. Mladší děti, nicméně jak se zdá, lépe vnímají 

zvukový systém osvojovaného jazyka. 
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Celkem vzato, neexistují žádné rozdíly spojené s věkem v procesu učení 

se cizímu jazyku. Mladší a starší jedinci mají tendenci postupovat 

obdobně ve vývoji a pořadí jednotlivých učebních zvyklostí při učení se 

cizímu jazyku. 

Při formálním učení se cizímu jazyku (klasická výuka cizího jazyka ve 

třídě či skupině), se starší žáci v počátcích učí rychleji než mladší žáci. 

Nicméně délka, po kterou jsou žáci vystaveni jazyku (počet roků 

jazykového vzdělávání) je důležitým faktorem к úspěšnému učení se 

cizímu jazyku. Ti žáci, kteří začínají s výukou na první stupni a pokračují 

během celého školního programu vykazují obvykle lepších výsledků než 

ti, kteří začínají později. Je třeba mít však stále na paměti, že i ti, co 

začínají později mohou dosáhnout vysoké úrovně znalosti cizího jazyka, 

zejména jsou-li vysoce motivováni. 

Tam, kde se druhý jazyk používá jako učební jazyk ve škole během 

téměř všech předmětů anebo tam, kde je druhý jazyk majoritním jazykem 

nahrazujícím domácí minoritní jazyk, může mít tento druhý jazyk 

negativní vzdělávací, ale i lingvistické následky. 

Ti, kteří podporují výuku cizího jazyku v nízkém, předškolním věku 

potřebují najít odůvodnění a podporu z jiných oblastí než je oblast 

výzkumu. Například tak vyučování cizího jazyka v předškolním věku či 

na nižším stupni základní školy musí probíhat v rámci všeobecné 

intelektové stimulace. Měla by se zohlednit úloha tohoto moderního 

vyučovaného jazyka. Nemělo by se opomenout zdůrazňovat výhody 

bilingvismus či multilingvismu a s ním spojený přístup к odlišným 

kulturám. V neposlední řadě takovéto uvedení jazyka v předškolním a 

mladším školním věku vyžaduje profesionální přípravu učitelů, vhodné 

zdroje pro vytvoření odpovídajících materiálů hodící se pro jednotlivé 

29 



věkové skupiny. Správné postoje učitelů, ale především i rodičů, často 

špatně informovaných. Také utvoření takových výukových hodin, které 

by pro danou věkovou skupinu byly zábavné a zároveň poučné. 

7) Podle Singletona neexistuje žádné kritické období v průběhu dětství či 

adolescence/během kterého by se mělo nebo nemělo začínat s učením se 

cizímu jazyku. Jak Singleton poznamenává, celý problém ohledně vztahu 

věku a učení se cizímu jazyku je v tom, že témata spojená s věkem 

při učení se cizímu jazyku jsou výzkumem od sebe izolována. Tím 

vytvářejí množství možných příčin a tyto příčin se mohou dále nesprávně 

kombinovat a výsledkem jsou zavádějící informace, (p.266, Singleton, 

1989) 

6.2. Kognitivní vývoj 

Piaget poukázal na to, jak je dosaženo lidského kognitivního vývoje 

v jednotlivých fázích dospívání a jak se systematicky mění myšlenkové procesy. 

Taktéž ovlivnil způsob, jakým chápeme období jazykového vývoje jako součást 

složitého kognitivního vývoje. Piaget (1926) například rozlišuje mezi řečí 

egocentrickou a socializovanou u dětí. Když pozoroval pěti a šesti leté , jak si spolu 

hrají a pracují, zaznamenal, že jejich komunikace se často podobala monologům. 

Děti mluvily aniž by se příliš soustředily na to, kdo je poslouchá. Odpovídaly si na 

své vlastní otázky aniž by počkaly, že jim odpoví někdo jiný a často mluvily 

najednou v jakýchsi „kolektivních monolozích" jak je nazývá Piaget. 

Jak se zdá, děti nejsou schopné zapojit se do déle trvající socializované 

komunikace dříve než se z predoperační fáze kognitivního vývoje přesunou do 

konkrétní operační fáze. Dříve než se takto stane nejsou děti schopné soustředit se 

na více úhlů situace anebo na více úhlů pohledu nebo si snad dokonce uvědomit 

souvislosti. К tomuto posunu obvykle dochází okolo šestého, sedmého roku dítěte a 
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v tomto bodě si začínají uvědomovat potřebu komunikovat s různými posluchači 

různě či vzít v úvahu názor posluchače. 

Z tohoto vzoru vývoje chování u dítěte není překvapující informace, že 

pedagogové jsou úspěšnější s přeorientováním jazykového chování u 8- až 1 2 - t i 

letých než u 4 až sedmi letých. (Collier, 1987) Ačkoliv tato mladší skupina nemá 

problémy při učení se jazyku v přírodním prostředí, zdají se být pomalejší při 

reagování na oficiální jazykové instrukce ve škole oproti starším žákům. Je možné 

očekávat, že jakmile se přesunou do fáze kognitivního vývoje, která umožňuje 

socializovanou komunikaci, jejich otevřenost к vyučovací intervenci vzroste. 

V tomto věku, středního dětství, se u dítěte vyvíjí vědomé jazykové povědomí, 

které mu umožňuje? o jazyku přemýšlet, hodnotit ho a manipulovat s ním ve stejné 

míře jako dospěl/člověk. Toto v tomto období nové jazykové povědomí odpovídá 

všeobecnému'Tíognitivnímu vývoji/ke kterému děti dospívají jakmile se začínají 

zamýšlet nad situací^ spíše než nad svou vlastní osobou. Vlivem vědomého 

jazykového povědomí se děti začínají zamýšlet nad tím, jak vhodně používají jazyk 

°ny a ostatní v různých situacích. Rozvoj tohoto jazykového povědomí související 
s dalším kognitivním vývojem se zdá být, alespoň zčásti, jakousi hranicí, kterou 

našli badatelé mezi předškolním věkem a školním věkem při učení se cizím 

jazykům. Vyučující strategie, které jsou populární při formálním vyučování, tudíž 

spíše vyhovují kognitivním schopnostem starších dětí. Takto vytvořené strategie 

samozřejmě zvýhodňují starší děti před mladšími. 

Stejná vývojová hranice se objevu během adolescence, kdy se začíná rozvíjet 

fáze formálních operací při které se rozvíjí abstraktní myšlení, které nesouvisí se 

zkušeností s konkrétními předměty. V této fázi se nové koncepty obvykle odvozují 

z mluvené zkušenosti spíše než z konkrétního prožitku.(Ausubel a Ausubel, 1971, 
str- 66). Schopnost vnímat abstraktní lingvistické kategorie a odvozovat pravidla je 

další nástroj při osvojování jazyka. Tato výhoda, související s vědomým učením se 

Jazyku a ne s přirozeným osvojováním jazyka (Krashen, 1977), pomáhá vysvětlit 
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počáteční výhody starších žáků ke kterým došli mnozí vědečtí pracovníci. 

Vzhledem к vědomému jazykovému povědomí a schopnosti pracovat s a aplikovat 

gramatická pravidla, starší žáci mohou dosáhnout větších pokroků pří učení se 

jazyku, alespoň v počáteční fázi, především při produktivní fázi jazyka - mluvení a 

psaní. Jinými slovy studenti, kteří mají dobrou analytickou schopnost mohou 

dosáhnout lepších výsledků při vědomém učení se jazyku. Takovýto studenti mohou 

vykazovat lepší postoj к analyticky orientované skladbě učební jednotky. 

6.3. Sociokulturní kontext 

V předchozí kapitole jsme se zabývali přirozeným vývojem kognitivních a 

lingvistických schopností, které absolvují všechny děti. Zaměříme - li se na 

sociokulturní kontext při osvojování jazyka, vidíme, že okolí dítěte tvaruje jeho 

schopnost používat jazyk. Zde by se mohlo zdát, že v této oblasti je zvýhodněna 

skupina dětí předškolního věku, protože u nich se tolik neprojevuje stydlivost. 

Učení se jazyku, pokud je tak jak má být, probíhá hravou formou a tak dětem ani 

nepřijde, že se jazyk učí. Zatímco starší žáci si již začínají uvědomovat, že učení se 

jazyku je jakási hra na někoho jiného a ještě více se to projevuje u dospělých, kteří 

si mohou připadat jako herečky a berečky a nejsou ochotni se projevovat tak, jak by 

bylo potřeba к osvojení jazyka. 

ÍL4. Emocionální faktory 

V předchozích dvou oddílech jsme se zabývali možnými vlivy spojenými 

s věkem během osvojování jazyka. Nikdo však nemůže předpokládat, že určité věci 
S e dějí automaticky během kognitivního a sociokulturního vývoje jen proto, že žák 

dosáhl konkrétního věku. To samé platí i o dalších faktorech a tím jsou faktory 
eniocionální. Tyto faktory v sobě zahrnují motivaci, úzkost, sebevědomí a další 

charakteristiky, které mohou ovlivnit postoj jedince к učení. Dle Schumanna 

(Schumann, 1978) mohou být zčásti zodpovědné za rozdílné učení se cizímu jazyku 
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mezi dětmi a dospělými. Jejich vztah к věku není tak úplně zřejmý, ale zde 

vypozorovat určité vztahy. 

Emocionální faktory jsou spojené s postojem či přístupem к jazyku a jsou 

spíše brány za faktory podvědomé než vědomé. Jsou to faktory, které podporují 

studenta v komunikaci s mluvčími učeného jazyka a tudíž dosáhnout potřebných 

„vstupů" (inputů), množství jazyka potřebného к jeho osvojení. Student nejen že 

musí rozumět potřebným vstupům, ale musí k nim být otevřený. Dulay a Burt 

(1977) zachytili tento koncept při zjištění tzv. „sociálně-emocionálního filtru". 

Studenti s vyšším či silnějším filtrem si osvojí méně jazyka, který je na ně 

směřovaný, neboť je povoleno méně vstupů při osvojování. Existence tohoto filtru 

může dle Dulaye a Buřta vysvětlit např. proč si děti osvojí dialekt svých spolužáků 

anebo proč je osvojování jazyka v předškolním věku v některých případech 

neúspěšné a často také jaké složky jazyka jsou osvojeny nejdříve. 

6.4.1. Motivace 

Kde se vlastně berou podněty k tomu začít se učit cizí jazyk. Jsou to podněty 

ekonomické, kulturní, sociální, je zde možnost volby? Učíme se cizímu jazyku 

Proto, abychom se integrovali do určité kultury, sociální skupiny či snad pro vlastní 

Potřebu a seberealizaci? Důvody к učení se cizímu jazyku spojené s motivací 

spadají do dvou základních skupin. Tou první jsou lidé, kteří se chtějí identifikovat 

anebo patřit do jiné jazykové skupiny a funguje u nich motivace integrativní. Tou 

druhou jsou lidé, kteří se učí jazyk za nějakým potřebným účelem. 

Dostatečný prostor a čas byl výzkumem věnován této oblasti především 

Gardnerem a jeho spolupracovníky (Gardner, 1985). Mnoho z jeho výzkumů 

spojuje s vyšším procentem dosažení dobré jazykové znalosti spíše motivaci 

integrativní nežli motivaci instrumentální. Gardner a Lambert (1972) původně 

Považovali za mnohem silnější motivaci integrativní. Důvodem bylo především to, 
v , 

integrativní motivace v sobě nese osobní vztahy, které mohou být dlouhotrvající. 
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Zatímco instrumentální motivace může být orientována pouze na samotného jedince 

a tudíž mít krátkodobé trvání bez jakýchkoliv emočních pout. Pokud tedy bylo 

dosaženo cíle - například získání vysněného zaměstnání, instrumentální motivace 

se může doslova vytratit. 

Existují však také výzkumy, které poukazují na to, že v některých případech 

může být instrumentální motivace silnější než integrativní motivace. Výzkum 

provedený Yatim (1988) poukázal na to, že lze zkombinovat integrativní a 

instrumentální důvody v jedno. A tak osobní důvody jedince к učení se cizímu 

jazyku mohou být jakýmsi mixem instrumentálních a integrativních důvodů aniž by 

šla mezi nimi rozlišit striktní hranice. 

Je jasné, že motivace je důležitým faktorem při učení se cizímu jazyku. 

Odpověď na to, do jaké míry je tento faktor důležitý záleží na tom, jakou roli hraje 

osvojovaný jazyk v dané společnosti. Zaměstnání či kariéra mohou být silnějším 

faktorem než integrace. Sociální kontext je jedním z determinantů toho, jaká 

motivace je silnější v dané společnosti. 

6.4.1a Motivace integrativní 

Motivacejtegrativní je definována jako touha po tom být považován za člena 

komunity, která mluvím druhým jazykem. V našem případě to může být případ 

například malých vietnamských dětí, v jejichž rodinách se mluví vietnamsky, ale 

v touze asimilovat s prostředím se tyto děti v prostředí školky rychle naučí jazyk, 
v našem případě češtinu. Co se týče školky a cizího jazyka, takováto integrativní 

motivace by se projevila pouze za předpokladu, že by ve třídě byla většina dětí 

mluvících anglicky a tudíž by děti měli potřebu komunikovat anglicky. Jelikož 

takováto situace je v podmínkách našeho státního školství těžko představitelná, 

motivační faktor tu chybí a je snažší a přirozenější přejít do rodného jazyka. A více 

než motivace integrativní bude tudíž působit následující typ motivace. 
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6.4.1b Motivace instrumentální 

Motivace instrumentální je definována jako touha dosáhnout dobré znalosti 

v jazyce z praktických důvodů. Existence takovéto motivace by měla podporovat 

studenty ke komunikaci s mluvčími druhého jazyka. Vždy se tak děje za účelem 

dosažení nějakého cíle. Může jít o učení se cizímu jazyku za účelem nalezení 

lepšího pracovního místa, či dalšího profesního růstu, aby student složil potřebné 

zkoušky, pracující naplnil požadavky stávajícího zaměstnance anebo mohl být 

dobrým pomocníkem při výuce svých vlastních dětí. 

Jak je z tohoto popisu zřejmé, motivace instrumentální je ve většinové míře 
"""" —Л 

fenomén, který se objevuje u starších žáků, studentů či dospělích. Rozhodně to není 

faktor, který by se vysokou mírou odrážel studijní procesy předškolních dětí. Ty 

takovéto potřeby ve svém věku nemají a ani je neznají. Tedy za předpokladu, že 

rodiče nevštěpují dítěti již od útlého věku, že studium cizích jazyků od předškolního 

období jim bude v budoucnosti ku prospěchu. I zde se však přímo vybízí otázka, 

zdaje dítě schopno v pěti letech tuto „potřebu" pochopit. 

Jiným případem je tu starší věková hranice. Kupříkladu student, který je 

motivován integrací, vstupuje do interakce kvůli sobě. Zatímco student, který je 

motivován z nějakého praktického hlediska, vstupuje do komunikace vždy za tímto 

účelem. Zatímco existence integrativní motivace předpovídá nízký motivační filtr, 

existence instrumentální motivace představuje silnější filtr. V případě 

instrumentální motivace může dojít к přerušení osvojování jazyka v momentě, kdy 

jsme dosáhli cíle, který jsme si vytyčili. Jedinci takto motivovaní si taktéž mohou 

osvojit jen ty části cílového jazyka, které jsou jim ku potřebě, jako jsou například 

jednoduché fráze sloužící к domluvě při prázdninových cestách do zahraničí. Je-li 

však praktická hodnota druhého jazyka dostatečně vysoká a pravidelné používání 

nezbytné, instrumentální motivace může být mocnou zbraní při osvojování jazyka. 

Starší žáci, například, budou spíše pociťovat potřebu učit se cizí jazyk 

z ekonomických důvodů (dospělí) či z akademických důvodů (dospívající) a tudíž 
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se budou více učit. Takováto motivace bude u malých dětí zajisté chybět a může mít 

za důsledek jejich pomalejší studijní vývoj. 

Na druhou stranu, pokud se jedná o výuku na způsob přirozeného prostředí, 

kde například polovina je anglicky mluvících, může je motivovat to, že budou 

schopni komunikovat se svými spolužáky. Takováto situace a podmínky by 

samozřejmě byly ideální. Jelikož však v České republice existuje jen velmi malé 

procento takovýchto škol, či školek, je bezpředmětné se v našem případě takovouto 

výukou zabývat. 

6.4.2. Sebevědomí 

Osobnostní faktory jsou vzájemně propojeny s motivačními 

faktory.Sebevědomí je dalším z faktorů, které mohou působit jako filtr či bariéra při 

učení se cizímu jazyku. Předpokládá se, že sebevědomý nebo sám sebou si jistý 

jedinec bude více otevřen vstupům a bude mít také nižší filtr. Znaky pojící se 

к sebevědomí, jak například chybějící úzkost, dobré sebehodnocení či společenskost 

jsou pokládány za ty, které jsou spojeny s osvojováním jazyka. H.D. Brown (1977) 

vyjadřuje podobný názor: „Předpokládá se, že jedinec, který sám sebe hodnotí 

vysoko je schopen přesáhnout sám sebe mnohem jednodušeji a díky jeho silnému 

egu dělat chyby, které jsou součástí učení se jazyku aniž by to nějak ohrozilo jeho 

ego " (p.352). 

6.4.3. Úzkost 

To, do jaké míry jsou schopni žáci si osvojit jazyk může zčásti ovlivnit i třeba 

úzkost. Bariéra vzniklá úzkostí by mohla vysvětlit, proč jsou starší žáci, včetně 

dospívajících, méně úspěšní než předškolní děti. Žáci s nedostatkem sebevědomí se 

bojí neúspěchu, toho, že by mohli vypadat anebo znít směšně. Tyto všechny faktory 

mohou působit jako emocionální blok, který znemožňuje kvalitní výkon, který by 

předvedli, kdyby byli v uvolněném stavu 

36 



6.4.5. Empatie 

Empatie, vcítění se do prožitků jiného, je další faktor o kterém se předpokládá, 

že do jisté míry ovlivňuje osvojování jazyka. Empatický člověk se jednodušeji 

dokáže identifikovat s mluvčím cizího jazyka a tak přijmout množství vstupů při 

osvojování jazyka. Empatie je v interakci i s jinými postojovými faktory. Schumann 

předpokládá, že "...přírodní faktory, které mají za příčinu flexibilitu ega a menší 

ostych a zábrany ( spojitost se zvýšenou empatií) vytvářejí takové podmínky, za 

kterých je žák méně nervózní, cítí se přijímán a tudíž je schopen se jednodušeji 

identifikovat s mluvčími cizího jazyka. " (p.227) 

6.4.6. Postoi ke třídě а к učiteli 

Další dva osobnostní faktory, které se nevztahují к hladině sebevědomí, by se 

neměH_v,žádném případě přehlédnout při osvojování jazyka. Postoj ke třídě a 

к učiteli se může vztahovat jak к osvojování cizího jazyka, tak i к učení se cizímu 

jazyku. Student, který se cítí dobře ve třídě a má v oblibě vyučujícího může 

vyhledávat dobrovolněj i větší množství vstupů (může se stát jakýmsi „generátorem 

velkého množství vstupů") a tím i lépe přijímat učitele jako zdroj vstupů. Pozitivní 

přístup dítěte ke třídě а к učiteli může být také projevem sebevědomí nebo 

integrativní motivace. 

Je třeba zmínit, že ačkoliv uvádím tento faktor jako jeden z posledních, 

z mého výzkumného dotazování, které tvoří praktickou část mé diplomové práce a 

jejíž výsledky jsou podrobněji popsány v kapitole devět se ukázalo, že to rozhodně 

není faktor zanedbatelný, ba naopak. Mnoho studentů ve svých dotaznících 

vypovědělo, že to, zda je jazyk baví i po několika letech hodně záleží na tom, kdo a 

jak daný jazyk učí. Mnozí z nich vypověděli, že ačkoliv je jazyk baví, učitel, který 

jazyk vyučuje jim nevyhovuje a tak dochází к tomu, že je jazyk důsledkem 

osobnosti lektora přestává bavit. Myslím si, že je důležité nebrat výsledky 

dotazníkového šetření na lehkou váhu a z pozice učitele se zaměřit na to, co by 
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jednotlivou studijní věkovou skupinu mohlo zajímat a stavět hodiny na jejich 

zájmech a potřebách. 

Dospívající, kteří se jazyku již nějaký čas věnují si také uvědomují, jak 

potřebný je v určité fázi jejich výukového stádia rodilý mluvčí. A řekněme si 

upřímně, na kolika státních středních školách či školách s rozšířenou výukou jazyků 

či gymnáziích tito rodilý mluvčí asistují? 
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7. Situace v MŠ v Praze v roce 2005 

V předchozích částech mojí diplomové práce jsem teoreticky pojednávala o 

faktorech mající významnou roli při učení se cizím jazykům. V této části bych se 

ráda, z velké části podpořena výzkumem a diplomovou prací studentky pedagogické 

fakulty, věnovala praktickým informacím o tom, jaká vlastne je situace 

v mateřských školách u nás. Za vzor si studentka vzala 18 mateřských škol 

v různých částech Prahy. V navazující praktické části své diplomové práce tyto 

výsledky podpořím svým vlastním výzkumem z posledních dvou ročníků gymnázií 

v Praze, Hořovicích a Lounech. 

7.1. Prezentace výuky AJ 

Studentka zadávala dotazníky ředitelkám mateřských škol, lektorům 

angličtiny na daných mateřských školách a také rodičům dětí, které na angličtinu 

chodí. Předběžným výzkumem na internetu bylo zjištěno, že výuku anglického 

jazyka má přímo v prezentaci své mateřské školy 56 školek ze 72. 

7.2. Proč se AJ na MŠ vyučuje? 

Velice zajímavé, dle mého názoru, bylo zjištění, proč se vlastně angličtina na 

daných mateřských školkách vyučuje. Majoritní procentuální podíl, a to 67 procent, 

odpovídajících ředitelek mateřských škol potvrdilo, že výuku zařadilo pod nátlakem 

rodičů. Tato skutečnost tak odpovídá faktu, kdy jsou rodiče vskutku mediálně 

Nabídka výuky angličtiny v MŠ na www 
stránkách 

90% 
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ovlivněni. Dochází tak k tomu, že tlačí na mateřské školy, aby výuku cizího jazyka, 

v tomto případě anglického, sama školka zaštítila, aniž by se zamysleli nad tím, jaká 

forma výuky v daném věku by byla pro jejich dítě vhodná a odpovídající. A zdaje 

vůbec vhodné a smysluplné začínat s jazykem již v předškolním věku. 

Dalšími faktory, které zaujímaly nemalé procento, byly konkurence či 

potřeba angličtiny. I v těchto faktorech se jistě odráží vliv rodičů. Dalo by se z toho 

odvodit, že v dnešní době dají rodiče přednost spíše té školce, která má ve svém 

programu zařazenou výuku angličtiny a to třeba i na úkor času potřebného na 

dojíždění. Je to trend opravdu masový, který doslova nutí mateřské školy reagovat 

na poptávku. Což ve většině případů znamená sáhnout po rychlém řešení. Toto 

rychlé a často nevhodné řešení, ať již ve volbě lektora, materiálu, délky trvání či 

vhodného času během dne může dítěti spíše uškodit než pomoci. 

Jsem si zároveň jistá, že nikdo rodiče neupozorňuje na již diskutovanou 

návaznost a tak rodiče dají svou ratolest ve školce na angličtinu s tím, že takto 

začíná mimořádný rozvoj jejich dítěte, který bude završen tím, že dítě bude v jazyce 

téměř zázračné. Nevím, zda rodiče přemýšlí dopředu a tím si uvědomují i finanční 

náročnost celého procesu studia jazyků. Tolik chtěná, nicméně nadstandardní, 

výuka cizího jazyka, není v mateřských školách zadarmo. 

7.3. Finanční náklady 

I tato tématika byla pro výzkum zajímavá. Ze vzorků zkoumaných mateřských 

škol vyšlo najevo, že finanční rozmezí, ve kterém se výuka aj pohybuje je zhruba 

mezi sto a třista korunami za měsíc. Každý sám musí posoudit, zda mu tato částka 

přijde vysoká, či nikoliv. Je třeba zdůraznit, že hrubý průměr se pohyboval okolo 

dvouset korun. Já osobně musím říci, že mi tato suma zpočátku nepřišla tak vysoká, 

ale pokud si uvědomíme. za co se platí a že výsledky taky nemusí bv't v závěru 

vůbec žádné či nepatrné, je o důvod к zamyšlení navíc. O to více, pokud má rodina 

více takto starých dětí. 
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7.4. Lektor cizího jazyka 

Jednu velkou kapitolu tvoří informace o tom, jaký vlastně je lektor, který má 

dát správný základ výuky jazyků. Má být nejen předškolní pedagog, ale i 

kvalifikovaný lektor cizího jazyka. 

Z následujícího grafu vyplývá, že lektoři jsou z největší části zprostředkováváni 

agenturami. Z toho soudím, že mateřské školky si objednají lektory prostřednictvím 

agentury, ale ředitelé těchto mateřských škol se již dále nezajímají o to, zda je daný 

lčktor odborník. Aby uspokojili poptávku rodičů, spoléhají na agenturu. 

Další nejvíce percentuálně zastoupenou skupinou jsou učitelky s kvalifikací. 

Zde však není upřesněno, o jakou kvalifikaci jde, ale předpokládám, že to je 

kvalifikace pro předškolní pedagogy, nikoliv však kvalifikace jazyková. Stejným 

procentem jsou zastoupeny učitelky bez kvalifikace, což je také dostatečně 

alarmující. Jak jsem již psala výše, v takto útlém věku je třeba dbát opravdu na to. 

jak a kým je výuka vede, aby měla smysl. 
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Lektoři AJ na MŠ 

• a g e n t u r a 

• učitelka s kvalifikací 

! П učitelka liez kval i f ikace 

• ostatní 

Vzhledem k tomu, že opravdu záleží na tom, jaký by měl být lektor, podívejme 

se podrobněji na výsledky výzkumu. Z 67 procent jsou to lektoři bez pedagogického 

vzdělání, což je vskutku alarmující. I zbylých zhruba třicet procent sice vzdělání 

mají, ale buď pedagogické minimum anebo střední pedagogickou školu. Ta na 

všeobecnou výuku samozřejmě dostačuje, ale nikoliv však na výuku jazyků. 

Pedagogické vzdiltní lektori) AJ v M$ 

a pedagogické vztëtàrf 

• bez pedagogického 
vdílanT 
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Zajímavé bylo i zjištění, proč se lektoři o výuku v mateřských školách zajímají. 

Překvapující pro mne bylo zjištění, že nejvíce je to z důvodu zájmu o kvalitu. 

Vysokým procentem však byly zastoupeny i důvody uvedeny jako jiné. Pod tím si 

lze představit cokoliv, ale já bych předpokládala, že jde především o stránku 

finanční ze strany lektorů. Často to jsou totiž studenti, kteří takovouto výuku 

pokládají spíše za dobrý výdělek než práci, kterou je třeba dobře vykonat. 

V zhruba stejném rozmezí se nacházejí odpovědi, kdy učitelka je jediný lektor, 

který jazyk „ovládá" a tudíž ho učí anebo, že bylo potřeba aj na školce učit. 

• MjftrvN o kvalita (3J%) 

D 'jífcm jeAir* kdo v ^ 
urN* M?*/^ 

•j»né d (Xvofy (29%) 

Za zmínku stojí i to, jak dlouhou zkušenost s výukou v předškolním věku 

lektoři působící na těchto mateřských školách mají. Velká část z nich má praxi 

kratší než půl roku. 

0 é l k a P r a * B AJ Předškolních déU 
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7.5. Učební materiály 

Velice důležitou součástí každého vzdělávání je i potřeba vhodné metodiky a 

matriálů ke kvalitní výuce. U jazyků a jejich úspěšného učení to platí dvojnásob. 

Bylo tedy zajímavé zjistit, jaké materiály jsou používány pro takto malé děti, 

protože metodik pro tento věk je vskutku málo kvalitních. Nutno podotknout, že na 

otázku, jaké má podklady lektor, odpovídaly ředitelky škol. Nevím, do jaké míry 

jsou kompetentní hodnotit a zda vůbec přesně vědí, jaké materiály jejich školka 

používá. 

Největším procentem jsou zasoupeny buď originálům' materiály agentury anebo 

vlastní podklady učitelek. V obou případech musím říct, že opravdu nevím, jak si 

vyučující tento materiál připravují, pokud nemají pedagogické vzdělání. Radši snad 

ani nevědět. 

a^nXthTnadiridly 

• obecnídestupn« сссЬгмсе 
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7.6. Délka lekcí 

Především u dětí nízkého věku je třeba dbát na správnou metodiku a délku 

jednotlivých úkolů a lekce jako takové. Vezmeme-li v úvahu, že dospělí člověk 

vydrží u jedné aktivity zhruba sedm minut a dítě nanejvýše pět. Je třeba uzpůsobit i 

celkový' čas celé hodiny. Z dotazníků vyplynulo, že lekce se pohybují v rozmezí 

třicet až čtyřicetpět minut jednou či dvakrát týdně. Což je pro malé děti dlouhá 

doba. 
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Ještě více alarmující je čas, kdy je angličtina zařazována. Ze skoro osmdesáti 

procent je to odpoledne. Zřejmě po všeobecném programu pro děti. Nedovedu si 

přesně představit, v kolik hodin to znamená odpoledne, ale věřím, že dětská 

pozornost je veškerou denní aktivitou již hodně oslabena. Odpolední výuka se mi 

nezdá vůbec vhodná. 

D é l M j e d n o t l i v ý c h l e k c f A J v M Š 
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8. Můj vlastní výzkum 

8.1. Hypotézy 

Hl Předpokládám, že výuky cizího jazyka v předškolním věku se účastnilo 

malé procento studentů. 

H2 Předpokládám, že známky studentů absolvující předškolní výuku jazyka 

nebudou markantněji lepší než výsledky studentů neabsolvujících tuto 

výuku. 

H3 Předpokládám, že jazyk studenty stále baví a nemá na to vliv, kdy s ním 

začali. 

H4 Předpokládám, že hlavní důvod, proč jazyk studenty tolik nebaví je 

především styl výuky a osobnost učitele. 

H5 Předpokládám, že důležitý vliv při zájmu o jazyky má osobní 

charakteristika žáka a jeho zájem o jazyky. 

Všechny hypotézy budou ověřeny formou dotazníků pro studenty třetích a čtvrtých 

ročníků gymnázií. 
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8.2. Vzorek šetření 

Pro svůj výzkum jsem si připravila referenční vzorek gymnázií na třech místech 

České republiky. Jedná se o jedno gymnázium s rozšířenou výukou jazyků a o dvě 

gymnázia s klasickou výukou jazyků. Jedno jsem zvolila přímo v Praze, jedno ve 

svém rodném městě Hořovicích a to třetí je gymnázium v Lounech. Celkem se mi 

podařilo shromáždit 121 dotazníků od studentů třetích a čtvrtých ročníků. 

8.3. Materiál šetření 

Dotazníky pro studenty třetích a čtvrtých ročníků gymnázií 

8.4. Metodika šetření 

Kvalitativní metoda 

- shromažďování a zpracovávání dotazníků 

Kvantitativní metody 

- statistické zpracování do grafů 

- slovní shrnutí odpovědí 
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9. Analýza dotazníků pro studenty gymnázií 

Vzorek dotazníku je uveden v přílohové části diplomové práce. Poprosila jsem 

vyučující, aby dotazník zadali. Někde se studenti rozepsali, někde odpovídali velice 

stručně a tak interpretace jejich odpovědí byla někdy problematická. Souhrnný 

výsledek však velice trefně reaguje na výsledky mého teoretického zkoumání a jen 

podtrhuje důležitost zájmu o tuto tématiku. 

Z celkového počtu 121 žáků se dotazování zúčastnilo 84 děvčat a 37 chlapců. 

Jelikož se jedná o gymnázia, jsou zastoupeny především děvčata. 

Počet dotazovaných respondentů 

• Děvčata (81) 

• Chlapci (37) 

9.1. Výuka A J v předškolním věku 

Dotazovaným z mého dotazníku je v dnešním době mezi sedmnácti a 

devatenácti roky. Období, kdy jim bylo pět let a chodili do školky, spadá tedy na 

roky 1993 - 1995, tedy zhruba obdobýo kterém jsem se zmiňovala v teoretickém 

úvodu. Tam odkazuji na výzkum provedený v roce 1992. 

I tak bylo zajímavé zjistit, kolik studentů prošlo předškolní výukou 

angličtiny, která v té době byla zaštiťována všemožným způsobem. Podle očekávání 

to procento nebylo velké. Z celkového počtu do školek na cizí jazyk chodilo 38 

děvčat a 8 chlapců. 
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Výuka cizího jazyka v předškolním věku 

62°/c 

• Cizí jazyky v pozdějším 
věku (75) 

• Cizí jazyky v předškolním 
věku (46) 

Ačkoliv převážná většina dotazovaných uvedla, že cizí jazyk v předškolním 

věku absolvovala ve školce, našlo se i pár studentů, kteří již odmalička navštěvovali 

soukromé kurzy anebo zde hrála důležitou roli rodina, kde například matka 

vyučovala slovíčka dítě doma anebo prarodiče, kteří mluvili cizím jazykem anebo 

příbuzenstvo v cizině, které studenti navštěvovali. Mému výzkumu samozřejmě 

nejvíce odpovídá výuka v mateřské škole, která je hlavním tématem, ale tyto 

informace se mi zdály zajímavé, proto jsem je taktéž uvedla. 

Kde přišli studenti do styku s cizím jazykem v předškolním věku 

11% 

7% 

73% 

• ve školce (34) 
• studio Rolino (3) 

• rodina (4) 
• soukromé kurzy (5) 
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9.2. Známky ve škole 

Všeobecný názor, že „čím - dříve - tím - lépe", jsem v průběhu celé své práce 

zmiňovala již několikrát. Přistupuji к němu s velkou opatrností a při svém výzkumu 

jsem chtěla zjistit, zda studenti, kteří absolvovali předškolní výuku, jsou na tom dle 

výsledků svého školního snažení lépe než ostatní. 

К tomuto účelu nám poslouží jako hodnotící škála klasická stupnice známek. 

Zde je třeba podotknout, že hodnoty, které vyšli z tohoto výzkumu jsou opravdu 

orientační, neboť někteří studenti si nemohli vzpomenout, jaké měli známky. Vzala 

jsem tedy vzorek známek z prvního a druhého ročníku, který odpovídá prvnímu a 

druhému ročníku střední školy a udělala průměr z těchto dvou známek u každého 

zvlášť a tuto známku poté zařadila do statistiky. 

Jak jsem se již zmínila, je třeba pokládat výsledky za orientační, neboť 

studenti často uváděli své odhady a ne pravdivou skutečnost. Z výsledků, jak je 

možné vidět ve dvou následujících grafech, však nejsou patrné lepší výsledky u 

těch, jež začali již v předškolním věku s cizím jazykem. 

Známky studentů, kteří začali s cizím jazykem v předškolním věku 

• Jedničkáři (16) 
• Dvojkaři (15) 
• Mezi 2 a 3 (9) 
• Trojkaři (6) 

50 



Známky studentů, kteří začali s cizím jazykem v pozdějším věku 

12% 4% 1% 

23% 

42% • Jedničkáři (30) 

• M e z i l a 2 (13) 

• Dvojkaři (17) 
• Mezi 2 a 3 (9 ) 

• Trojkaři (3) 
• Čtyřkaři (1) 

18% 

Jak můžeme pozorovat v grafech, těch, kteří mají vynikající výsledky a začali 

s výukou cizího jazyka je téměř o 10 procent více než těch, kteří s výukou začali již 

v předškolním věku. Zajímavé je i pozorovat druhý konec stupnicové škály. 

Ačkoliv se nám v grafu objevil jeden čtyřkař, trojkám je poskrovnu u těch, kteří 

začali s cizím jazykem později, zatímco u těch s cizím jazykem v předškolním věku 

je j ich plných třináct procent. 

Výsledky obou dvou grafu by se dali shrnout tak, že dokonce o něco lepší 

výsledky vykazují ti studenti, kteří začali s výukou v pozdějším věku. Tím jsem, 

alespoň částečně, na svém vzorku studentů ukázala, že pokud se začne s výukou 

v předškolním věku, neznamená to automaticky, že student bude dosahovat 

vynikajících výsledků. 

Taktéž to odráží tu část mé diplomové práce, ve které se zabývám motivací 

studenta a jeho osobnostními charakteristikami. Zde se domnívám, že pokud je 

student vnitřně i navenek motivován, má snahu se učit, je otevřený novým věcem a 

především má zájem o jazyk, je schopný během krátkého časového úseku dohnat 

vědomosti těch, kteří již s cizím jazykem nějaké zkušenosti mají. Díky všeobecným 

schopnostem analytického myšlení se tak student rychleji propracovává gramatikou 

a základy jazyka si osvojí v krátkém časovém intervalu. 
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9.3. Baví jazyk ještě? 

Vzhledem к délce studia bylo zajímavé zamyslet se i nad tím, zda vlastně cizí 

jazyk studenty baví i po té řadě let, kdy jsou mu vystavováni. Zaěínali-li někteří ve 

věku čtyř, pěti let, znamená to, že je-li jim mezi sedmnácti a devatenácti lety, učí se 

jazyk již dvanáctým až čtrnáctým rokem. Opět jsem vzala obě dvě skupiny zvlášť a 

zjišťovala, jak je to u nich se zájmem o jazyk. 

Baví Tě stále první jazyk? (studenti začínající již v předškolním věku) 

• čím více vím, tím více baví (15) 
• nebaví (14) 
• baví méně (2) 
• baví stále stejně (15) 
• nevím (2) 

Baví Tě stále jazyk? (studenti začínající s cizím jazykem v pozdějším věku) 

• čím více vím, tím více baví (17) 
• nebaví (15) 
• baví méně (5) 
• baví stejně (23) 

• nevím (5) 

• někdy více, někdy méně (9) 
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Podívejme se nejdříve na studenty začínající s cizím jazykem v předškolním 

věku. Procento velice odlišných odpovědí je přibližně stejné. Zatímco některé jazyk 

baví více anebo stále stejně, to samé procento uvedlo, že je jazyk nebaví. Někteří si 

nevěděli rady s odpovědí a jen malé procento uvedlo, že je jazyk baví méně. 

Zdá se, že ti, co začali v pozdějším věku jsou nejvíce stále spokojeni a jazyk je 

baví stejně. Zhruba na stejné úrovni se dostali odpovědi opět dosti protikladné. Buď 

studenty jazyk baví více anebo je nebaví. 

Procenta obou skupin se liší, nikoliv však důvody, proč je daný jazyk baví či 

nebaví. Ti, které jazyk baví více odpovídali, že je tomu tak, protože více rozumí. 

Více toho z cizího jazyka umí a tak se dokážou lépe dorozumět, rozumí lépe 

zahraničním písničkám anebo si mohou přečíst informace v zahraničních 

periodikách či na internetu v daném cizím jazyce. Mohou tak poslouchat hudbu, 

koukat na filmy a konverzovat v cizím jazyce, což je baví a tak se o cizí jazyk stále 

zajímají. Někteří jich studují více a chtěli by se jim věnovat i na vysokých školách. 

Hodně bylo i těch, kteří odpověděli, což souvisí s předchozím odstavcem, že je 

cizí jazyk baví, ale především mimo školu. Podívejme se tedy na důvody, proč 

jazyk studenty ve škole nebaví. Zde jsem opět nerozlišovala obě dvě skupiny, neboť 

odpovědi byly opět velice podobné, ne- li shodné. Všimněme si důležitého faktoru a 

to, že studenti zde nezmiňují délku studia. Je tudíž jedno, zda začali dříve, či 

později, délka studia nemá s výukou jazyka v mém výzkumném šetření vůbec 

žádnou souvislost. 

Ze zpracovaných odpovědí je jasné, že jedním z nej důležitějších faktorů, 

které vztah к cizímu jazyku podporují či ne, je učitel sám o sobě. Z mého dotazníku 

vyplývá, jak důležitou osobou při výuce jazyků učitel je. Na něm závisí nynější i 

budoucí zájem o jazyky. To, jak к danému jazyku studenti přistoupí a zda je bude 

cizí jazyk bavit. Je vidět, že na učiteli leží velká zodpovědnost, kterou by si měl 

uvědomovat, své studenty vnímat, naslouchat jim a přizpůsobit se jim, do určité 
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míry. Měl by také podporovat vztah к jazyku, informovat se o oblastech, které 

zajímají mladé studenty a výuku vhodně kombinovat tak, aby byla co 

nejzajímavější především pro ně. 

S učitelem související, a na jeho osobu navazující faktor, je styl výuky. Tyto 

hlasy pocházejí především z gymnázia v Praze, kde je jazyková výuka rozšířena. A 

tak studenti, kteří jsou ve třetím, čtvrtém ročníku mající více či méně zvládnutou 

gramatiku, by ocenili větší konverzační možnosti. Často opakující se záporné 

odpovědi se týkali přílišné, často se opakující gramatiky a malého prostoru 

к mluvení. Což je v jejich případě, dle mého názoru, skutečně velká chyba. Také 

názor, že hodiny jsou stále stejné a opakující se vyskytl ve velkém počtu. 

Dalším navazujícím faktorem je tak stagnace studentů. Ti nevidí na sobě 

žádný pokrok. Anebo tento pokrok hodnotí jako velmi malý. 1 zde, dle mého 

názoru, je na vině styl výuky a malá možnost konverzace. V takovémto stádiu je 

především nutné zaměřit se na rozvoj slovní zásoby a její aktivní zvládnutí 

v běžných konverzačních tématech. Ačkoliv jsou tu stále nové metody podporující 

konverzační stránku hodiny, je zřejmé, že celý školský systém se mění velmi 

pomalu a kantonjak nereagují tak, jak by měli, na potřeby svých studentů. 

Proč jazyk studenty nebaví 

12% 4% 
• osobnost učitele (25) 

16% • styl výuky (9) 

50% 

• nudný jazyk, žádný vztah к 
jazyku (8) 

• žádný nebo malý pokrok (6) 

• stále to samé učivo (2) 
73% 
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Zajímavé bylo také zjistit, v souvislosti s tím, zda je jazyk baví anebo ne, zda si 

ho vybrali sami anebo ne. 

Vybral jsi si jazyk sám/sama? 

• ano (68) 
Pne (39) 
• rodiče (11) 
• nevím (3) 

Bylo pro mne zarážející zjistit, že tak velké procento si jazyk vybralo samo. 

Předpokládala bych, že jim jazyk vybrali rodiče. Z těch, kteří si jazyk sami nemohli 

vybrat velké procento uvedlo jako důvod to, že škola, na kterou chodili, anebo 

přešli, jiný jazyk v nabídce neměla, nebo, že jim byl jazyk přidělen povinnou 

výukou. 

9.4. Osobnost žáka 

Zajímavé bylo sledovat odpovědi studentů týkající se jejich osobnostních 

charakteristik. Jednou z věcí, která mne zajímala především/byl stud při mluvení 
; 

před třídou a komunikace externí, tedy mimo školu. Vybrala jsem tento faktor 

záměrně, neboť jsem předpokládala, že se nebude ve školách klást důraz na 

konverzační hodiny a že studenti budou dávat přednost živé konverzaci. 

Většina z nich byla v zahraničí na dovolené a použila tam cizí jazyk, 

převážně jazyk anglický. Z jejich vlastního sebehodnocení vyplynulo, že studenti 

hodnotí své komunikační schopnosti jako vcelku dobré ačkoliv si uvědomují 

rozdílnost přízvuků. Vesměs všichni hodnotí svou zahraniční jazykovou zkušenost 

pozitivně a rozumí smyslu věty. Pokud nerozumí, dávají to za vinu malé slovní 
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zásobě. Mnoho z nich si také uvědomuje, že je potřeba jistý časový úsek 

к aklimatizaci. 

Ve třídě mne překvapilo, že větší část se před spolužáky nestydí. Ti kteří se 

stydí mají obavy, že třída se jim bude smát anebo, že je učitel bude napomínat za 

nesprávnou výslovnost či četnost gramatických chyb. 

Stydíš se mluvit před spolužáky? 

• ne (82) 

• někdy (21) 

• ano (18) 

10.5. Co dodat? 

Poslední otázku svého dotazníkového šetření jsem nechala volnou k tomu, aby 

studenti mohli napsat cokoliv, co souvisí s výukou jazyků, či s jazyky vůbec. Tato 

část byla některými ignorována, ale ti, kteří do ní něco vepsali mi poskytli velice 

cenné informace. V mnoha případech se opět opakovalo zamyšlení nad tím, jak 

důležité je mít kvalitního lektora specialistu. Tím myslím nejen odborníka, který 

perfektně ovládá jazyk, ale i přizpůsobuje výuku a její styl potřebám svých studentů 

s ohledem na Národní plán. 

Důležitost učitele se projevuje i v množství probrané látky. Zajímavé byly ty 

odpovědi, které dáv^JLnajevo, že je třeba, aby byl učitel na studenty náročný. Pokud 

nad sebou mají hrozbu nějaké sankce nebo jsou pod určitým přiměřeným tlakem, 
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přiznávají, že učiva je sice více, ale že se i více učí. Laxní přístup učitele, či 

nedostatečná podnčtnost ke studiu je hodnocen spíše negativně. 

Studenti vnímají rozdíl mezi novými učiteli, kteří přicházejí vykonat na školy 

povinné praxe a těmi stávajícími. Budoucí učitele hodnotí velice pozitivně a všímají 

si především rozdílnosti metod. Budoucí učitelé jsou na metodických seminářích 

vedeni především k tomu, aby převažovala složka konverzační,a to studenti opravdu 

oceňují. Z vlastní zkušenosti vím, že jakákoliv změna v učebním stereotypu je 

vítána a tak nevím, zda je objektivní hodnotit zde čtrnáctidenní praxi budoucích 

učitelů. Je to nicméně podnět, který vede к zamyšlení. 

S osobností učitele souvisí již zmiňovaný styl výuky. Studenti by uvítali více 

konverzačních hodin anebo celkově koncipované hodiny zaměřené na komunikaci. 

Mnozí z nich vyzdvihují fakt, že je dobré mít malé skupinky o dvanácti až patnácti 

lidech, ale že i v takovéto skupině nakonec mluví výrazněji jen dva až tři lidé a 

ostatní jen koukají a poslouchají. Jedna studentka navrhovala malé konverzační 

skupiny po třech, cožjni pokládám za velice dobrý nápad, nicméně v rámci českého 

školství těžko proveditelný 

Studenti vnímají, jak velká je potřeba cizích jazyků v dnešním světě a tak si 

mnozí z nich chtějí dělat různé certifikáty, které by jim tu či onu znalost potvrdili. 

Ať již pro budoucí zaměstnání či pro další studium. Někteří z nich je již mají anebo 

na nich pracují. ObjeygLse zde však i názory, že u nás se lze jazyk naučit dobře jen 

ve specializovaných jazykových školách a kurzech. 

Většina studentů si také uvědomuje důležitost zahraniční zkušenosti. Mnozí 

z nich by ocenili, kdyby bylo více jazykových pobytů v zemích, jejichž jazyk se 

studenti učí. Mnoho z nich by se rádo po škole buď věnovalo cizím jazykům na 

vysoké škole anebo by chtělo odcestovat do zahraničí a tam se v jazyce zdokonalit. 

Přirozené prostředí je pro ně tak jediným prostředím, ve kterém se lze jazyk 

opravdu dobře naučit. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na situaci výuky cizích jazyků v 

mateřských školkách v nedávné minulosti a současnosti. Původně jsem svou 

diplomovou práci začala psát s tím úmyslem, že se zamyslím nad tím, jaké jsou 

klady předškolní výuky cizích jazyků. Začala jsem svou diplomovou práci psát 

s tím, že vím přesně, že pokud se začne v předškolním věku, může to být dítěti 

jedině ku prospěchu a přínáší to samá pozitiva. Zjistila jsem však, že tomu tak vždy 

nebývá a během svého psaní a zkoumání přicházela na to, že mediálně utvořený 

názor je třeba pečlivě prozkoumat, než si na něj udělá člověk svůj vlastní názor. 

Nejdříve bylo důležité zmapovat vývoj situace v mateřských školkách. Za 

mezník jsem vzala období po revoluci a jeho protiklad dnešní dobu. Popsala jsem 

situace v obou obdobích z dostupných zdrojů. Při zkoumání nejnovější situace jsem 

se hodně opírala o diplomovou práci studentky pedagogické fakulty Terezy 

Vosátkové, která celou situaci velice dobře zmapovala ve své diplomové práci. 

Vysvětlila jsem pojmy spojené s dvojjazyčností, které jsou chápány 

nejednoznačnej proto dělají problémy ve spojení s výukou a osvojováním si cizích 

jazyků v tomto věku. Bylo důležité rozlišit dvojjazyčnou výuku a výchovu, aby 

bylo možno lépe pochopit v jakém kontextu je třeba chápat osvojování cizího 

jazyka a učení cizího jazyka. 

V dalších kapitolách své diplomové práce jsem se zaměřila na to, jak se 

vyv í j e j í jazykové kompetence každého jedince a jaký rozdíl je mezi osvojováním si 

mateřského jazyka a cizího jazyka. V této souvislosti jsem se zaměřila především na 

věk jako nejvíce diskutovaný faktor mající vliv na kvalitní studium jazyků. Bylo 

třeba prozkoumat vícero zdrojů a zmínit se o tzv. kritickém období, které by mohlo 

rozřešit věčnou debatu o vhodnosti raného učení se cizímu jazyku. 

Vzhledem k tomu, že odborníci se velice liší v názoru na kritické období, je 

těžké s přesností určit, zda takové kritické období existuje, či ne. Ať už takové 

58 



kritické období existuje nebo ne, ze všech výzkumů, tedy i z toho mého, téměř 

automaticky vyplývá následující: 

Svým psaním a výzkumem jsem se z názoru, že je potřeba začít s jazykem co 

nejdříve dopracovala к závěru, že to je názor mylný a přiznejme si, společensky a 

mediálně silně ovlivněný. Nejen, že mnoho výzkumů, i těch potvrzující existenci 

kritického období, připouští, že poskytnou - li se vhodné studijní podmínky pro ty, 

kteří začínají s výukou v pozdějším školním věku, je možné dosáhnout stejných 

výsledků jako ti, kteří začali v předškolním věku, ale navíc i potvrzují, že tito žáci 

se naučí danou látku v mnohem kratším intervalu díky logickému a abstraktnímu 

myšlení, které se počíná vyvíjet až v pozdějším školním věku. A neplatí to jen o 

žácích, ale i odospělých, a tak se dostáváme к velice podstatnému závěru. 

Věk hraje při osvojování jazyka svou roli, ale je to jen jeden z mnoha 

faktorů, které ovlivňují učení se cizímu jazyku. Věk hraje nejdůležitější roli 

v případě, kdy mluvíme o dvojjazyčné výchově anebo předškolním výchovném 

systému, který by takovouto výchovu z velké části imitoval. V praxi to znamená 

školku, kde jsou děti vystavené cizímu jazyku během celého dne. Školku, kde pro 

třídu jsou například dva učitelé, kteří se střídají během celého dne a jeden mluví 

česky a druhý cizím jazykem. Své jazyky nikdy nemění. Dalším modelem je 

situace, kdy učitel prokládá celý den různými krátkými intervaly v cizím jazyce, 

například pokyny к tomu, když se děti oblékají.v cizím jazyce. Cokoliv tak, aby si 
I 

děti zvykly na to, že cizí jazyk slyší. Takovéto školky patřící do státního systému ve 

výzkumu studentky Terezy Vosátkové nejsou. Většina školek má cizí jazyk: 

angličtinu zařazenou jako kroužek jednou či dvakrát týdně. Je to služba 

nadstandardní - tedy placená, v odpoledních hodinách, která děti často přetěžuje a 

naučí je jen základní barvy, počítat či několik slov v cizím jazyce. 

Učitelé učící v českých mateřských školách jsou převážně lidé bez 

předškolního pedagogického vzdělání a dovedu si představit, že úroveň jejich 
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anglického jazyka a tím i výslovnosti je velice nízká a tudíž pro děti spíše negativní 

než pozitivní. ^ 

Během výzkumu, jehož výsledky uvádím v praktické části své diplomové 

práce se mi jen potvrdilo, že věk je v rámci českého školství jen okrajovým 

faktorem a že by se měl tento mýtus začít vyvracet. Z dotazníkového šetření 

vyplynulo, že jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují studium cizích 

jazyků a zájem o ně, je osoba učitele a s tím související styl výuky a vhodná volba 

metodiky. Učitel je v průběhu dlouhých let nej důležitější osobou. Jen on má v rukou 

klíč к zájmu svých studentů o daný jazyk. Na něm záleží, jak si studenti jazyk oblíbí 

a jak se v něm budou i nadále zdokonalovat. 

Z dotazníkového šetření i nepřímo vyplynulo, že důležitá je vlastní motivace 

studenta, jeho osobní přístup к cizojazyčné výuce, jeho zájem o jazyk všeobecně. 

Studenti si uvědomují potřebu cizího jazyka a to je v předškolním věku úplně 

nemožné, ačkoliv se domnívám, že rodiče svým dětem říkají, že je potřebné se cizí 

jazyk učit. 

Moje diplomová práce jen malým příspěvkem na toto téma celé problematiky. 

Jsem si však jista, že odborníci by se měli tímto tématem začít zabývat v rámci 

našeho školství podrobněji a uvést problematiku tématu předškolní výuky cizích 

jazyků do podvědomí široké veřejnosti, aby se tak předešlo již dostatečně 

rozšířeným mýtům na téma výuky cizích jazyků v předškolním věku. 

Svou diplomovou prací v žádném případě nezatracuji předškolní výuku. 

Naopak. Jsem přesvědčena, že pokud by se začaly měnit programy předškolních 

pedagogů na školách, vytvořila by se vhodná metodika nabízená zdarma mateřským 

školám, konaly by se semináře školící předškolní pedagogy, bylo by to jedině ku 

prospěchu. 
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Důležitým faktorem, který by se však neměl přehlížet je problém návaznosti. 

Pokud by takovýto plán uspěl, co poté? Opět by tu byla pauza tří let, kdy cizí jazyk 

není v osnovách národního plánu a tak by žáci museli buď pokračovat soukromě, či 

v kurzech, opět za finanční obnos, anebo by se musely kompletně předělat osnovy 

s ohledem na výuku cizích jazyků. Přepracování osnov a zakomponování cizího 

jazyka v mladším školním věku či dokonce v mateřských školách by tudíž mělo být 

do detailu promyšleno. To je podle mne otázka dlouhodobá a časově vzdálená. 

Vezmu-li v úvahu fakt, že v dnešní době chybí dostatek odborně 

kvalifikovaných učitelů na základních, ale i středních školách, nedovedu si 

představit, že by se upřednostňovalo zkvalitňování předškolních pedagogů na úkor 

učitelů jazyků základních a středních škol. 
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Résumé 

J'étudie le français et l'anglais à la faculté de pédagogie de l'Université Charles 

avec le but de pouvoir enseigner ces deux langues à des écoles primaires et 

secondaires. C'est pourquoi je m'intéresse éminemment aux différentes approches de 

l'enseignement des langues étrangères et aux innovations dans ce domaine. C'est aussi 

la raison pour laquelle j'ai choisi la problématique de l'enseignement précoce des 

langues étrangères dans des écoles maternelles en Tchéquie. Bien que l'enseignement 

précoce ne soit pas vraiment mon option, la thématique de l'enseignement précoce 

m'intéresse et j 'ai choisi la problématique de L'eseignement préscolaire des langues 

étrangères : côtés positifs et négatifs comme mon mémoire. 

L'enseignement précoce chez nous signifie l'enseignement des enfants de 4 à 6 

ans dans des écoles maternelles. Cette désignation est différente en France où 

l'enseignement précoce caractérise l'enseignement au niveau primaire. 

Dans le premier chapitre de mon mémoire je me concentre sur l'histoire récente 

de l'enseignement des langues étrangères et sur la situation présente de chez nous. Il 

était difficile de trouver des sources ou des évidences valables pour faire voir comment 

la situation d'aujourd'hui a été mise en place après la révolution de velours. Toutes les 

études qui sont accessibles sont assez théoriques et faites surtout par des étudiants pour 

leurs mémoires. On n'a jamais fait une étude officielle garantie par l'État. J'ai pris 

donc comme la source majeure une étude des inspecteurs des écoles maternelles faites 

en 1992. Il faut remarquer que cette étude était faite dans presque toutes les régions de 

la République Tchèque. 

Cette étude nous présente la situation de 1992 pendant laquelle on a enseigné 

langue étrangère dans un quart des écoles maternelles dans toute la République. 
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L'enseignement s'est présenté surtout sous deux formes : 

1) L'enseignement était réalisé par un lecteur externe qui venait deux ou 

trois fois par semaine pour travailler avec des enfants choisis. 

2) L'enseignement était réalisé par une spécialiste des écoles 

maternelles pendant des activités différentes. 

L'enseignement résultait du souhait de la plupart des parents qui, après la révolution, 

voulaient que leurs enfants apprennent une langue étrangère - l'anglais ou l'allemand. 

Aujourd'hui la situation a quelque peu changé, mais il y a quelques points qui 

restent les mêmes. Les écoles maternelles offrent des formes divers de l'enseignement. 

Ça peut être l'enseignement bref pendant toutes la journée ou l'enseignement une ou 

plusieurs fois par semaine organisé par une agence de langues externe. 

Aujourd'hui, on peut donc distinguer des écoles maternelles d'État et des écoles 

maternelles privées. Dans les deux cas, l'anglais est payé par des parents mais les prix 

sont assez différents, de même que les méthodes qu'on y utilise. Les écoles privées 

essaient de former un milieu qui ressemble à l'apprentissage bilingue dans une famille 

bilingue. On y trouve des enseignants dont la langue enseignée est aussi leurs langues 

maternelles. Cette méthode se reflète dans le prix qui varie de 4.000 à 15.000 

couronnes par mois. On y préfère la méthode directe. Les écoles maternelles d'État 

offrent l'enseignement un ou plusieurs fois par semaine avec des lecteurs externes. Les 

prix sont de 100 à 300 couronnes par mois à Prague. 

Le deuxième chapitre pose la question, de savoir s'il est convenable 

d'intégrer l'enseignement des langues étrangères dans des écoles maternelles dans le 

Curriculum d'État (Národní plán). La réponse est amenée sous forme de raisonnement 

sur la situation dans la société et l'école contemporaine et sur ses tendances. 
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Le Curriculum d'Etat compte, dans le futur, sur une introduction aux langues 

étrangères dès l'école maternelle suivie d'un apprentissage à une langue étrangère, sous 

forme de matière optionnelle, dès les premières années de l'école primaire. 

Il faut souligner ici que cette introduction aux langues ne serait pas faite d'une 

manière classique pour l'enseignement des langues mais devrait être présenté comme 

une introduction au monde multiculturel, permettant une prise de conscience des 

cultures et des langues diverses. Cette introduction devrait représenter un supplément 

dans l'enseignement traditionnel dans des écoles maternelles. 

Néanmoins, les conditions à la mise en place d'un tel enseignement ne sont, en 

ce moment, pas favorables. Le plus grand problème qui se pose est le manque 

d'enseignants qualifiés et spécialisés dans le domaine. On y trouve soit des enseignants 

spécialisés dans le domaine de l'enseignement précoce mais qui n'ont pas la 

spécialisation pour les langues étrangères soit des enseignants dont la langue étrangère 

est leur langue maternelle mais qui ne sont pas des spécialistes de l'enseignement pour 

l'âge d e 4 à 6 a n s . 

Ensuite, un problème, étroitement lié avec la personne de l'enseignant, réside 

dans la forme et la méthode d'enseignement. On y trouve des enseignants qui utilisent 

une méthode pour des adultes pendant une leçon trop longue pour les enfants. Les 

résultats ne répondent pas aux attentes, les enfants s'ennuient et ne coopèrent pas. 

Souvent, les parents pensent que si leur enfant suivi un tel cours, il apprend 

automatiquement la langue étrangère. Quelle est leur surprise quand leur enfant n'est 

pas capable de produire des phrases. Les parents attendent des résultats impossibles et 

sont donc déçu de l'enseignement ou de 1'enseignant(e) ou parfois même de leur 

propre enfant. 
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Ce qui manque profondément est une méthodologie qui soit applicable pour des 

enfants âgés de 4 à 6 ans. Une méthodologie qui soit tout à la fois amusante pour les 

enfants et accessible à tous les enseignants. 

En supposant qu'il soit possible de résoudre tous ces problèmes, il y a toujours 

le problème de continuation. En effet, dans le système scolaire tchèque, on commence 

à apprendre la première langue étrangère à l'âge de 8 ans. Il y a donc une période, 

assez longue, entre la maternelle et l'apprentissage à 8 ans pendant laquelle l'État 

n'offre pas la possibilité d'apprendre une langue étrangère. 

Le troisième chapitre de mon mémoire aborde et explique la conception du 

bilinguisme et de ses formes différentes. La notion de bilinguisme n'est pas nouvelle 

mais les gens ont tendance de confondre les formes différentes du bilinguisme. C'est 

naturel parce que la notion de bilinguisme est continuellement en train de se 

développer. 

Dans l'histoire on a vu le bilinguisme comme une chose étrange réservée à un 

petit nombre de gens. Le bilinguisme se présentait comme la „Qualité d'un sujet ou 

d'une population qui se sert couramment de deux langues; sans aptitude marquée 

pour l'une plutôt que pour l'autre " (Marouzeau, 1951). 

Aujourd'hui la notion de bilinguisme est assez étroite et varie de la 

connaissance minimale de quelques phrases en deux langues à la connaissance absolue 

de deux langues au niveau de la langue maternelle. 

J'explique la notion de bilinguisme naturel et la culture bilingue. Je fais la 

distinction entre l'apprentissage bilingue dans l'école et le bilinguisme naturel d'une 

famille ou les parents parlent deux langues différentes. 
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Le chapitre suivant est d'abord consacré au développement de la langue et des 

compétences linguistiques en général. Il n'est pas question ici que les enfants aient 

des compétences innées pour communiquer et feraient ainsi selon leur stade de 

développement. Il y a des lois générales pendant le processus de 1 apprentissage de la 

langue première qui sont applicables pour tous les langues. D'abord on écoute, puis on 

essaie de produire des mots. La complexité des mots, et plus tard des phrases, dépend 

de l'âge mais aussi de la stimulation de parler provoquée par l'environnement, la 

société, la famille, etc... 

Le développement des compétences linguistiques s'organise autour de deux 

niveaux de base. 

Ces niveaux de base sont : 1) le niveau sémantique 

2) le niveau syntaxique 

Le niveau sémantique est exprimé par le lexique est son ampleur dans des stades de 

développement. 

Le niveau syntaxique embrasse les compétences communicatives et donc la sensibilité 

pour des règles grammaticales. 

Dans le cinquième chapitre, j'élargis le sujet de développement des 

compétences linguistiques. J'essaie d'expliquer comment diffère le développement de 

compétences linguistiques quand on acquiert la langue maternelle et quand on apprend 

la langue étrangère. Dans la partie de l'acquisition de la langue maternelle je présente 

deux théories appliquées pour expliquer l'acquisition de la langue maternelle. 

Il y a des facteurs qui influencent l'apprentissage et l'acquisition d'une langue. 

Les facteurs qui séparent l'apprentissage et l'acquisition des langues sont les suivants : 

1) le nombre des « inputs » (vstupů) = le temps pendant lequel l'enfant 

est exposé à la langue. Le nombre des « inputs » est plus élevé dans la 

langue maternelle, bien sûr. 

2) les particularités de l'âge 

66 



3) le contexte 

4) la période critique 

Le sixième chapitre comprend les facteurs qui influencent l'apprentissage d'une 

langue étrangère. Parmi les facteurs on y compte : 

1) l'âge 

2) le développement cognitif 

3) le contexte socioculturel 

4) les facteurs émotifs comme la motivation, l'assurance de soi-même, 

l'anxiété, l'empathie, l'attitude envers le professeur et la classe 

Le septième chapitre est le chapitre pratique dans lequel j'utilise la recherche de 

ma collègue Vosátková pour montrer la situation dans des écoles maternelles en 2005 

à Prague et ma propre recherche au lycée à Prague, Hořovice et Louny. 

Je présente la situation dans des écoles maternelles à travers les recherches de 

ma collègue Vosátková qui confirme mes hypothèses relatives aux problèmes liés à 

l'enseignement des langues étrangères dans les écoles maternelles. On y peut voir que 

l'enseignement est encore aujourd'hui fait par des enseignants sans spécialisation, que 

la longueur de la leçon ne correspond pas à l'âge des enfants et que ce sont souvent 

des parents qui exigent l'enseignement d'une langue étrangère à leur école maternelle. 

Ma recherche reflète la situation des jeunes gens qui ont commencé avec une 

langue étrangère dans une école maternelle comparée à celle de jeunes gens qui ont 

commencé/ipprendre une langue étrangère plus tard. La comparaison des deux 

groupes prouve que l'âge n'est pas le facteur le plus important dans l'enseignement 

d'une langue étrangère. 
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Dans mon mémoire, j 'ai prouvé que l'âge n'est pas le facteur le plus important 

en apprenant une langue étrangère. Ma recherche montre que les gens qui ont 

commencé avec la langue plus tard ont les mêmes résultats, sinon meilleurs, à l'école. 

Que les facteurs vraiment importants sont le personnage d'enseignant, la motivation 

pour apprendre, la stimulation de l'enfant par le professeur et les caractéristiques 

personnelles de l'individu. 
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