
Mezi populární argumenty pro zavádìní povinné výuky cizích jazykù do kurikula primární
školy patøí zejména ty následující:

a) Mateøský jazyk se dìti také nauèí snadno.
b) Bilingvní dìti se také uèí druhý jazyk od raného vìku a nauèí se snadno.
c) Dìti imigrantù se v novém prostøedí také uèí cizí jazyk rychle.
d) Dospìlí se cizí jazyky uèí namáhavì, dlouho a pracnì.

Tyto argumenty jsou v publikaci podrobnì analyzovány a konfrontovány se zjištìními
empirického výzkumu, jen�se otázkám rané výuky cizích jazykù dlouhodobì vìnuje. Uka-
zuje se, �e validita nìkterých argumentù je zcela diskutabilní, zatímco platnost jiných je
v èeském prostøedí silnì omezena. Pøesto�e však prozatím nenacházejí argumenty pro
ranou výuku podporu v empirickém výzkumu, jsou èasto pøijímány za bezesporu platné.
A to nejen laickou veøejností, ale i politickými pøedstaviteli, kteøí rozhodují o organizaci ci-
zojazyèného vzdìlávání.
Výsledky prezentovaného výzkumu naznaèují, �e raná výuka cizích jazykù, tak jak byla
organizována v posledním desetiletí, zøejmì nevede k takovým výsledkùm, které jsou od
ní oèekávány. Byly formulovány hypotézy týkající se vlivu rané výuky cizího jazyka na
výkon �ákù osmých roèníkù v testu z anglického jazyka a vlivu rané výuky cizího jazyka na
míru motivace, kterou tito �áci vykazují. �ádná z formulovaných hypotéz však nemohla být
na základì výzkumných dat pøijata. Byly vedeny rozhovory s �áky, kteøí prošli ranou vý-
ukou angliètiny. Ze získaných dat vyplývá, �e raná výuka je orientovaná na osvojování
slovní zásoby a �e neexistuje dobrá návaznost mezi jednotlivými vzdìlávacími stupni
a roèníky. Z výsledkù vyplývá, �e to, zda �ák prošel èi neprošel ranou výukou anglického
jazyka, není pøíliš urèující pro jeho výsledek v testu z anglického jazyka v osmé tøídì zá-
kladní školy.
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ÚVOD 

Konec studené války, otevření hranic, evropská integrace, zrychlující se proces globali-

zace, rozvoj digitální komunikace a další okolnosti způsobily, ţe od počátku 90. let 

20. století vzrůstá ve středoevropském regionu zájem o studium cizích jazyků. Znalost 

cizích jazyků, lapidárně řečeno, přispívá k bohatší komunikaci mezi národy a kultu-

rami, coţ je z hlediska sociálně-politického velmi důleţité. 

Učení se cizímu jazyku je ovšem proces zdlouhavý a velmi náročný a lidstvo pokračuje 

ve staletí dlouhém hledání cest, jak jej učinit snadnějším a méně časově náročným. 

Didaktika hledá nové vyučovací metody a techniky i způsoby usnadnění cizojazyčného 
učení. Se závistí však učitelé i dospělí studenti hledí na malé dítě a na rychlost a snad-

nost, s jakou se učí všemu novému, včetně mateřského jazyka. Ptají se, zda by nebylo 

moţné vyuţít tento jev pro potřeby cizojazyčné výuky, zda by nebylo výhodné učit 

cizímu jazyku děti, dokud jsou malé a učí se přirozeně a snadno. Diskuse o výuce cizích 

jazyků v raném věku, tj. v preprimárním a primárním vzdělávání, je v současné době 

v České republice aktuální a probíhá v odborných i popularizačních publikacích (např. 

Hanušová, Najvar 2006; Jeţková 2006; Jílková 2005; Zapletalová 2006; Zbranková 2005).  

Praxe cizojazyčné výuky prošla v posledních dvaceti letech v České republice unikát-
ním vývojem. Masivní odklon od výuky ruštiny na základních školách na přelomu 80. 

a 90. let byl způsoben změnou politické situace a vedl k citelnému nedostatku učitelů 

angličtiny. Situace se zlepšuje, ale do značné míry trvá i o dvacet let později. Ředitelům 

základních škol pak nezbývá neţ tolerovat na svých školách jako vyučující cizího jazyka 

ty, jiţ cizí jazyk alespoņ do jisté míry „umí“. V primárním vzdělávání (na 1. stupni 

základní školy) je situace o poznání horší neţ na 2. stupni základních škol. V 1. – 5. 

ročníku vyučují cizí jazyk v lepším případě učitelé kvalifikovaní pro 2. stupeņ základní 

školy, v horším případě učitelé nekvalifikovaní. Nekvalifikovaný učitel cizího jazyka 

na základní škole je tedy jev na jednu stranu častý a tolerovaný, na druhou stranu 

ovšem můţe způsobit nedozírné škody. Úvodní roky studia cizího jazyka jsou 

obdobím, kdy je třeba poloţit pevné základy budoucích cizojazyčných znalostí, 
dovedností a kompetencí. 

V této situaci přistupuje Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky 

k soustavnému sniţování hranice zahájení cizojazyčné výuky. Zatímco na začátku 90. 

let se prvnímu cizímu jazyku vyučovalo povinně od 5. ročníku, od roku 1995 se 

s povinnou cizojazyčnou výukou začíná ve 4. ročníku. S platností od roku 2006 došlo 

k dalšímu plošnému sníţení; MŠMT upravilo všechny tři tehdy platné vzdělávací 

programy tak, aby se s povinnou výukou prvního cizího jazyka začínalo od 3. ročníku. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, jenţ je zaváděn od školního 
roku 2007/08, počítá s povinnou výukou cizího jazyka od 3. ročníku, hovoří však 

i o výuce v ročnících niţších v případě zájmu ţáků a souhlasu rodičů.  

Trend zařazování cizojazyčné výuky do niţších ročníků základního vzdělávání je 

v současné době patrný v řadě zemí Evropy. Je také klíčovým tématem této publikace, 

neboť je přímým důsledkem diskusí na téma efektivity rané výuky cizích jazyků. 
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Tato publikace je příspěvkem do diskuse, jeţ probíhá v rámci dvou vědních oborů: 

A) V mezinárodním (zejména angloamerickém) výzkumu je tato problematika řešena 

vědním oborem, který se v posledních desetiletích etabloval na mezinárodní scéně 

jako samostatné odvětví aplikované lingvistiky pod názvem SLA – Second Language 

Acquisition: Osvojování cizího jazyka. Tento obor se osamostatnil ve druhé polovině 

20. století jako vědní disciplína systematicky zkoumající osvojování nemateřského 

jazyka (srov. Ellis 1997), jeţ leţí na pomezí lingvistiky, psychologie, neurologie 

a dalších vědních oborů. SLA řeší řadu otázek, mezi nimiţ McCarthy uvádí např.: 

 Liší se proces osvojování cizího jazyka od procesu osvojování jazyka mateř-

ského? ... Jak je to s osvojováním třetího a dalších jazyků? 

 Liší se proces osvojování cizího jazyka v přirozeném prostředí od učení 
se cizímu jazyku v prostředí formální výuky ve škole? 

 Je proces osvojování cizího jazyka shodný nezávisle na tom, který jazyk je 

osvojován? 

 Které mimojazykové faktory (věk, pohlaví, motivace, osobnostní charakteristiky) 

ovlivņují proces osvojování cizího jazyka? 

 Měla by se úspěšnost osvojování cizího jazyka měřit ve srovnání s mono-
lingvními standardy v cílovém jazyce? (McCarthy 2001, s. 71–73) 

B) V českém prostředí se tématu rané cizojazyčné výuky věnuje oborově didaktická 

disciplína didaktika cizích jazyků, jeţ se mimo jiné zabývá hledáním způsobů 

ztvárņování oborových (cizojazyčných) obsahů v kurikulu (v kurikulárních doku-
mentech, ve výuce). Didaktika cizích jazyků, jeţ má historické kořeny spíše v tradici 

bývalého východního bloku, leţí na pomezí pedagogiky, psychologie a lingvistiky 

(Mothejzíková 1988) a zajímá se o cizojazyčnou výuku probíhající ve školním pro-

středí. Problematika rané výuky však doposud není v klíčových publikacích didak-

tiky cizích jazyků hlouběji rozpracovávána. 

Choděra (2006) zmiņuje ranou cizojazyčnou výuku v kapitole Inovační trendy a im-

pulzy v didaktice cizích jazyků: Prognóza dalšího vývoje výuky cizích jazyků, kdyţ si 

všímá, ţe v rámci inovačních trendů (impulzů) se uplatņuje „posouvání začátku 
školní výuky cizích jazyků do niţších ročníků“ (Choděra 2006, s. 181). Dále však 

tento trend nekomentuje.  

Ani Hendrich (1988) otázku optimálního věku pro začátek cizojazyčné výuky příliš 

nerozvádí. Konstatuje pouze toto:  

Dolní věkový limit pro cizojazyčnou výuku je dosud předmětem sporu. Připouští se 

moţnost osvojování cizího jazyka jiţ v předškolním věku, ale ne všichni autoři s tím sou-
hlasí z obavy, aby tvorba dalšího jazykového systému nezasáhla rušivě do konstituování 
mateřského jazyka (viz Ingram, 1964; Asher-Garcia, 1969; Golubev, 1966 aj.). Argument-
uje se při tom zejména výzkumem bilingválních dětí, jejichţ mateřský jazyk vykazuje 
některé horší parametry oproti jazyku mateřskému u monolingválních dětí. Jde například 
o rychlost vybavování, kapacitu bezprostřední slovní paměti apod. (srov. Barsuk, 1970). 
Všichni tito autoři souhlasí však s tím, ţe počátek cizojazyčného vyučování by neměl 
překračovat věk 7-9 let, v krajním případě 11 let. (Hendrich 1988, s. 50) 
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Didaktika cizích jazyků a SLA jsou tak dvě vědní disciplíny, jeţ fungují v rámci svých 
historickovědních kontextů a paradigmat. Jejich předměty ani metodologie se zcela 

nepřekrývají; řeší však podobná či v některých případech shodná témata. Jedním 

takovým tématem je i raná výuka cizích jazyků. 

Tato publikace se věnuje problematice výuky cizího jazyka na prvním stupni základní 

školy. Shrnuje komplex argumentů, které se objevují v diskusích na téma rané cizo-

jazyčné výuky v odborné literatuře a které vycházejí z empirických nálezů v této oblasti. 

Je analyzováno, jak se s těmito nálezy pracuje v decizní sféře, a to na úrovni relevant-
ních evropských dokumentů i na úrovni českého kurikula. Jsou zkoumány způsoby 

zavádění rané výuky cizího jazyka, zejména sníţení hranice zahájení povinné cizo-

jazyčné výuky ze čtvrtého do třetího ročníku české základní školy. Publikace rovněţ 

seznamuje s vybranými výsledky empirického šetření, jeţ v této oblasti provedl autor.  

Název publikace – Raná výuka cizích jazyků v České republice na konci 20. století – 

vyjadřuje, ţe problematika rané výuky cizích jazyků je zde vnímána v konkrétním 

kontextu. Není naší snahou potvrdit či vyvrátit univerzální platnost hypotézy o výhod-

nosti brzkého počátku učení se cizímu jazyku. Spíše se zaměřujeme na konkrétní efekty 
rané výuky cizích jazyků (subjekty prezentovaného výzkumu jsou ţáci, kteří byli 

v roce 2000 ţáky 3. ročníků českých základních škol) a interpretujeme je na pozadí 

širšího rámce výzkumů prováděných v euroamerickém regionu v průběhu 20. století. 

 

 

 

 

Poděkování 

Rád bych na tomto místě poděkoval váţeným kolegům doc. Tomáši Janíkovi, 

doc. Světlaně Hanušové, prof. Josefu Maņákovi, prof. Janu Průchovi, doc. Michaele 

Píšové, doc. Gabriele Lojové, doc. Jiřímu Němcovi, dr. Petru Knechtovi a dr. Veronice 

Najvarové za podnětné, převáţně kritické připomínky k různým verzím rukopisu této 

knihy.  
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Terminologická poznámka 

V této publikaci je uţíváno termínů, jeţ jsou běţné v české didaktice cizích jazyků 
i v oborech rozvíjených v zahraničí a věnujících se danému tématu, avšak nejsou vţdy 

jednoznačně definovány. Abychom předešli nedorozumění a vyhnuli se nejasnostem, 

předchází dalšímu výkladu objasnění toho, jak se v této publikaci pracuje s termíny 

osvojování, učení, formální prostředí, přirozené prostředí, mateřský jazyk, cizí jazyk, 

děti, dospělí a dalšími. 

První jazyk, mateřský jazyk, druhý jazyk, cizí jazyk 

Termínem první jazyk (angl. first language, L1) se běţně označuje jazyk, který si 

jedinec osvojí jako první v pořadí. Můţe však také znamenat jazyk preferovaný, tj. ten, 

jímţ jedinec mluví nejčastěji, nejlépe nebo nejraději. U absolutní většiny populace 

České republiky je toto rozlišení nadbytečné, neboť v jejich případě jde o jeden a ten-

týţ jazyk – jazyk mateřský (angl. mother tongue). U jedinců multilingvních však můţe 
v průběhu ţivota docházet k opakovanému předefinování toho, co je chápáno jako 

první jazyk1. 

Termínem druhý jazyk (angl. second language, L2) označují někteří autoři jakýkoli 

nemateřský jazyk, kterému se jedinec učí poté, co si osvojil jazyk mateřský (Ellis 1997; 

Mitchell, Myles 2004). Argumentují tím, ţe učení se/osvojování tohoto druhého jazyka 

podléhá stejným zákonitostem, ať jiţ se jedná o osvojování v komunitě mluvící tímto 

jazykem, nebo o učení se ve formálním prostředí organizovaného jazykového kurzu. 
Jiní autoři (Crystal 1997; Brown 2000) striktně odlišují druhý jazyk (popř. třetí, čtvrtý) 

jako jazyk osvojovaný v přirozeném prostředí (jazyk úřední pro danou komunitu 

mluvící jiným mateřským jazykem, nový jazyk imigrantů, např. němčina jako jazyk 

politických uprchlíků usadivších se v Německu) a cizí jazyk (angl. foreign language) 

osvojovaný formálně a systematicky (ve školním prostředí) pro potřeby studijní, cesto-

vání, zaměstnání apod., a to zpravidla v zemi, kde tento cílový jazyk není jazykem 

úředním (například angličtina v České republice).  

Vzhledem k tomu, ţe se tato publikace věnuje problematice výuky angličtiny 
na základních školách v České republice, pracuje se zde zejména s termíny mateřský 

jazyk (čeština) a cizí jazyk (angličtina). Tam, kde je to explicitně uvedeno, rozlišuje se 

                                                
1  Galloway (1978) vyšetřoval pacienta s následujícím jazykovým ţivotopisem: Mateřským 

jazykem mu byla maďarština. Ve čtyřech letech se přestěhoval do Polska, začal mluvit polsky 
a maďarštinu zapomněl. V šesti letech se vrátil do Maďarska a musel se maďarštinu znovu 
naučit. V deseti letech se přestěhoval do Rumunska, kde pouţíval rumunštinu ve škole a jidiš 

při sociálních kontaktech. Ve dvanácti letech se vrátil do Maďarska, kde se ve škole učil 
německy, anglicky a hebrejsky. Později strávil šest let v Německu a němčina se stala jeho 
dominantním jazykem. Ve věku 25 let se odstěhoval do Spojených států a jeho dominantním 
jazykem se stala angličtina. V době vyšetření hovořil pravidelně maďarsky a anglicky; ostatní 
jazyky byly v různých stupních vyhasínání (citováno dle Crystal 1997, s. 364). 
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pro potřeby popsání širšího psycholingvistického kontextu termín druhý jazyk jako 
kterýkoli jazyk nemateřský. 

Jistá terminologická nejistota můţe vyplývat z pouţívání výrazu druhý cizí jazyk, 

kterým však v této publikaci označujeme pouze situaci, kdy se ţák vedle mateřského 

jazyka a cizího jazyka (angličtiny) učí na základní škole ještě dalšímu cizímu jazyku 

(německému, francouzskému, ap.), coţ je situace, jeţ se má stát v České republice 

běţnou po úplném zavedení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělá-

vání v rámci probíhající kurikulární reformy. 

Raná výuka cizích jazyků (raná cizojazyčná výuka) 

V angloamerické literatuře se setkáváme s termínem (teaching) young learners. Tento 

termín však není jasně vymezen. Ellis (2005) jím například označuje ţáky ve věku  

5–11 let. Ellis a Leclere (2005) ovšem ve svém projektu pod tento termín zahrnují ţáky 

v širokém věkovém spektru 4–18 let. V polském kontextu termín young learners 

zahrnuje ţáky v 1.–4. ročníku (Pawelec 2005). Ani termíny pro označení starší věkové 

skupiny nejsou pevně zakotveny. Participanti v Thorndikově výzkumu ve věkové 

skupině 9–18 let jsou nazýváni velmi mladými dospělými (citováno v Singleton, Ryan 

2004, s. 80).  

V této publikaci budeme jazykové vzdělávání v 1.–4. ročníku (6–10 let věku) označo-
vat termínem raná výuka a pro vzdělávání na preprimární úrovni budeme uţívat termín 

velmi raná výuka. Termíny (raná) výuka cizích jazyků a (raná) cizojazyčná výuka jsou 

pouţívány synonymicky.  

Děti versus dospělí 

Na řadě míst této publikace je věnována pozornost srovnávání procesů učení u jedinců 

různých věkových skupin, pro jejichţ pojmenování bylo třeba hledat vhodné termíny. 

Pokud není v textu explicitně uvedeno, zda se jedná o děti mladšího či staršího škol-
ního věku, vztahuje se termín děti na jedince před nastoupením puberty, zatímco termín 

dospělí označuje jedince, u nichţ byla puberta ukončena. V souhlasu s terminologií 

některých autorů (např. Atkinson et al. 2003) označuje termín dospívající jedince 

na přechodu mezi těmito dvěma kategoriemi. 

Lepší versus rychlejší versus snadnější učení žáků 

Některé terminologické potíţe vyvstávají při práci se zahraničními (anglicky psanými) 

prameny. V těch se například při porovnávání dospělých a dětí z hlediska učení se 

jazykům hovoří o better learners, coţ ovšem nelze překládat jako ‚lepší učící se„. 

Jednak bylo třeba hledat české ekvivalenty k anglickému termínu learner, neboť není 

zcela běţné vztahovat český ekvivalent ţák na dospělé jedince; dále bylo třeba podle 

konkrétního kontextu rozhodnout, zda jde o rychlejší tempo učení, menší obtíţe při 
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učení, dosahování lepších výsledků při učení, apod. Ve všech těchto případech bylo 
postupováno individuálně, neboť se nám nepodařilo nalézt univerzální řešení. 

Učení se jazyku ve formálním prostředí,  

osvojování jazyka v přirozeném prostředí 

Z důvodů, které budou objasněny v první kapitole, se domníváme, ţe je nezbytné pro 

účely této publikace rozlišovat, zda se v daném případě hovoří o učení se cizímu jazyku 
odehrávajícím se v přirozeném, nebo formálním prostředí. V souhlasu s Krashenovou 

Acquisition–Learning Hypothesis (stručně Krashen 1992) tedy rozlišujeme dva odlišné 

jevy: osvojování jazyka jako podvědomý proces, během něhoţ si jedinec v důsledku 

přirozené interakce s okolím osvojuje jazykové znalosti a dovednosti; a učení se jazyku 

jako záměrné získávání jazykových kompetencí s oporou o vědomosti o jazyce, které se 

zpravidla odehrává ve škole.  

Jak upozorņují Mitchellová a Mylesová, i ve školní třídě můţe být navozena komu-

nikativní situace, při níţ u ţáků dochází k přirozenému osvojování cizího jazyka; 
na druhou stranu zejména starší lidé učící se cizímu jazyku mohou vyţadovat od svého 

okolí informace o gramatice daného jazyka (Mitchell, Myles 2004, s. 45). Někteří 

autoři proto toto rozlišení nepovaţují za vhodné, neboť daný problém podle nich příliš 

zjednodušuje. 

Efektivita 

Efektivita je obecně chápána jako poměr výsledku a vynaloţeného úsilí (pro různé 

pohledy na koncept efektivity ve vzdělávání viz Průcha 1996). V případě rané výuky je 

často laicky efektivita vnímána jako vztah mezi výsledky dosaţenými při časnějším 

počátku cizojazyčné výuky a výsledky dosaţenými při počátku pozdějším. Bylo by 

proto lepší hovořit spíše o jakési případné ‚výhodnosti„ časnějšího počátku. Při hledání 
efektivity rané výuky cizích jazyků v kontextu této publikace máme tedy na mysli 

výhradně otázku, zda v českém kontextu je nebo není vhodné v současné době 

plošně zavádět formální cizojazyčnou výuku od třetího nebo nižšího ročníku 

základní školy. 

Bilingvismus 

Na bilingvismus (případně trilingvismus, obecně multilingvismus) existují dva pohledy. 

V tradičním pohledu, zejména v monolingvní společnosti, je termínem bilingvní jedinec 

označován ten, kdo si v batolecím věku osvojil současně dva ‚první„ jazyky – nejčastěji 

proto, ţe jeho rodiče hovořili různými mateřskými jazyky (např. Lojová 2004).  

Moderní pohled na bilingvismus, jenţ je rozvíjen v globalizovaných kulturách, 
zahrnuje širší škálu případů. Bilingvní jedinec je podle něj ten, který efektivně 

komunikuje ve více neţ jednom jazyce (Crystal 1997; Švec 2002; Průcha et al. 1995), 

případně pouţívá více neţ jeden jazyk (Lightbown, Spada 2006). Výše vymezený jev, 
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kdy v dětství dochází k rovnocennému osvojení dvou jazyků, je potom nazýván 
simultánním dětským bilingvismem (Mitchell, Myles 2004).  

Ellen Bialystoková v úvodu své monografie Bilingualism in Development přiznává, ţe 

definovat bilingvismus je obtíţné například proto, ţe chybí obecně platné definice 

lingvistických fenoménů, jako jsou jazyk, slovo, či zvládnutí jazyka. Ve svém přehledu 

povaţuje za bilingvní nejčastěji ty děti, které vykazují funkční plynulost (angl. 

functional fluency) ve dvou jazycích (Bialystok 2001). 

Pro potřeby této publikace vnímáme termín bilingvismus ve dvou rovinách. Bilingvní 
jedinec je takový, jenţ si ve velmi raném věku v rodinném prostředí přirozeně osvojil 

dva jazyky (tzv. individuální bilingvismus). Bilingvní společnost je taková, jejíţ sou-

částí jsou komunity hovořící různými jazyky (tzv. societální bilingvismus). 

Motivace 

Motivaci k učení povaţujeme za jednu z proměnných, které rozhodujícím způsobem 

ovlivņují výkon ţáka v cizím jazyce. V této publikaci budeme sledovat motivovanost 

ve dvou rovinách, budeme rozlišovat motivaci vnitřní a vnější (Čáp 1980; Pavelková 
2002).  

Vnitřní motivací se rozumí dílčí motivy spjaté přímo s příslušným předmětem, zejména 

zvídavost a funkční libost (radost ze samého vykonávání příslušné činnosti). Naproti 
tomu vnější motivace zahrnuje dílčí motivy, které jsou spjaty s předmětem a příslušnou 
učební činností aţ zprostředkovaně: zvláště to je odměna, pochvala, prestiţ, trest, 

donucení, ale také vztah učení k profesionální nebo jiné ţivotní perspektivě (Čáp 1980, 
s.160-161).  

Někteří autoři (např. Skalková 1999) pracují ve stejném kontextu s termíny primární 

motivace, jeţ ve svém širším vymezení vychází i z potřeb duševních, mezi kterými 

jmenujme např. zvídavost, a motivace sekundární, která „aktivizuje ţáka tak, aby 

něčeho dosáhl (pochvala učitele, dobrá známka, různé reálné ţivotní situace), nebo aby 

se něčemu vyhnul...“ (Skalková 1999, s. 159, 160). Ve shodě s Linhartem se domní-

váme, ţe na úrovni lidské psychiky pojmy primární motivace a vnitřní motivace 

popisují stejný jev a obdobně jsou synonymními pojmy motivace sekundární a moti-

vace vnější (Linhart 1982, s. 66). 

Jazykový životopis 

Jazykovým ţivotopisem je chápán strukturovaný sled faktů, jevů a procesů v dosa-
vadním ţivotě jedince, které se vztahují k mateřskému nebo cizímu jazyku. Spadají 

sem osobnostní charakteristiky (jazyková inteligence, nadání, aspirace), proces osvojo-

vání mateřského jazyka, kontakt s cizojazyčným prostředím (cestování, televize apod.), 

kontakt s učením se cizím jazykům (u rodičů, sourozenců), učení se cizím jazykům 

ve škole i mimo školu apod. 
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Třída, jazyková třída, jazyková skupina, skupina 

Jisté terminologické problémy v kapitole 4 vyplývají z toho, ţe na některých školách 

jsou pro výuku angličtiny školní třídy děleny do tzv. jazykových skupin; tím klesá počet 

ţáků v jedné vyučovací hodině, coţ podporuje vytvoření komunikativního prostředí. 

Některé z takto vzniklých jazykových skupin jsou ‚jazykové„ – probíhá v nich 

intenzivnější výuka angličtiny, a jiné jsou ‚nejazykové„ – ve kterých probíhá běţná 

výuka. Pro potřeby tohoto výzkumu bylo navíc třeba rozdělit ţáky ve výběrovém 

souboru do skupin podle některých společných charakteristik – např. skupina ţáků, 

kteří se učí anglicky od první třídy základní školy2.  

V kapitole 4 proto pouţíváme následující termíny. Běţné školní třídy, do kterých ţáci 
chodí, jsou děleny do jazykových tříd. Jazyková třída je tedy tvořena ţáky, kteří se učí 

anglicky spolu jako jedna sociální skupina. Podle toho, jak je výuka v dané jazykové 

třídě organizována, rozlišujeme v kapitole 4 běţné jazykové třídy a jazykové třídy 

zaměřené na výuku angličtiny. Termín skupina je pak rezervován pro seskupování ţáky 

ve výběrovém vzorku pro potřeby výzkumu (např. skupina ţáků učících se anglicky 

od čtvrté třídy). 

Cizojazyčné sebevědomí, cizojazyčné sebehodnocení 

Pro potřeby tohoto výzkumu je v publikaci rozlišováno cizojazyčné sebevědomí a cizo-
jazyčné sebehodnocení. Cizojazyčné sebevědomí odráţí ţákův pocit „Jak umím anglicky“ 

– vychází z dosavadních zkušeností, úspěchů a neúspěchů ţáka v obecné rovině. 

Cizojazyčné sebehodnocení vnímáme jako schopnost ţáka posoudit svůj konkrétní jazy-

kový (testový) výkon. Domníváme se, ţe právě cizojazyčné sebevědomí můţe být jednou 

z proměnných, jeţ mohou být ovlivněny ranou (dlouhodobou) výukou angličtiny, a to 

nejen co do výše, ale také oprávněnosti. Operacionalizaci těchto charakteristik se věnu-

jeme v kapitole 4.4.2. 

 

 

 

 

Poznámka 

 

Pokud není uvedeno jinak, překlady do českého jazyka jsou dílem autora publikace. 

 

 

 
                                                
2  Bylo tak třeba vyhnout se formulacím jako Někteří ţáci skupiny A chodí do nejazykových 

jazykových skupin. 
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1.  RANÁ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ  

JAKO ODBORNÝ PROBLÉM 

V této kapitole je stručně představen vývoj názorů na ranou výuku cizích jazyků od antiky po 20. 

století. Jsou zde prezentovány vybrané teoretické konceptualizace relevantní pro otázku věku 
v osvojování cizích jazyků, hypotéza kritického období a teorie univerzální gramatiky. Pozornost 
je věnována i nejčastějším argumentům zaznívajícím v diskusích o efektivitě rané výuky cizích 
jazyků a je shrnut současný stav vědeckého poznání v této oblasti.  

1.1  Nástin vývoje názorů  

na ranou výuku cizích jazyků do 19. století 

Na následujících stranách je podán chronologický přehled vybraných pohledů na cizo-

jazyčné vzdělávání v raném věku. Tento přehled není v ţádném případě vyčerpávající, 

spíše si klade za cíl ukázat rozmanitost přístupů a názorů, které se tento fenomén těší. 

Jak navíc upozorņují Stern (1983) i Van Dülmen (2006), je třeba mít na paměti, ţe 

názory velkých myslitelů minulosti se často velmi lišily od praxe, která vládla 

vzdělávacím systémům jejich doby. 

Ve starověkém Řecku se cizím jazykům neučilo. Ani v dobách, kdy byli Řekové 
podrobeni Římu, se mladí Řekové ve školách latině neučili, jen ti, kteří cizí jazyky 

bezprostředně potřebovali, diplomaté či tlumočníci, se vzdělávali v praktických 

kurzech (Kádner 1923a, s. 90, 116). Později, v Římě, se však řečtině běţně vyučovalo. 

Jak uvádí Liškař (1979, s. 18), mladí Římané z vybraných vrstev znali řečtinu uţ 

od útlého věku z úst řeckých chův a řeckých otroků-vychovatelů, přičemţ nebylo 

nezvyklé ponechat dítě po nějakou dobu ve výlučně řecky mluvícím prostředí. Mladí 

Římané se učili řecky číst i psát a často si dříve osvojili řečtinu, neţ začali komu-

nikovat latinsky (Sáez 2001). 

S rozpadem Římské říše a nástupem křesťanství došlo ke změně chápání vzdělávání; 

formální edukace přestala být doménou rodiny a stala se záleţitostí církve. Ve školách 

zakládaných při katedrálách a klášterech se studovala latina, nezbytná ke čtení 

posvátných textů; s její výukou se však jiţ nezačínalo v raném věku (Sáez 2001). 

Ve 14. a 15. století se v Itálii začala objevovat tzv. nová gymnasia, ve kterých se znovu 

spoléhalo na ranou výuku, tentokrát latiny, v níţ na některých školách probíhala 

veškerá výuka. V té době byla latina jazykem církve, vědy a diplomacie. Byla jednak 
jedinou správnou cestou, jak se seznámit s díly klasiků antické literatury a vědy, jednak 

univerzálním jazykem tehdejší vzdělané komunity. 
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Winter popisuje ranou jazykovou výuku v 15. a 16. století takto:  

Hlavním předmětem všech škol od jejich počátků byla latina … Sotvaţe se ţák v první 

třídě naučil poněkud čísti, jiţ nastoupila latina, ba latinský Otčenáš svou sluţbu konal jiţ 
při slabikování; děti slabikovaly ‚Pater noster„, třebaţe mu nerozuměly … V první třídě 
učitel diktoval ţákům ze své skarty nebo z kníţky a tak dlouho ústně opakoval, aţ uměli 

zpaměti latinské slovíčko i český jeho význam … V třídě druhé cvikem a zvykem mělo 
naučeno býti latinskému sklánění a časování. Pravidlo diktováno však latinsky a z gramati-
ky dle obecného zvyku veršované. …V třetí třídě dokončena gramatika latinská probráním 
nesklonných částic – příklady hledány i v básních Vergiliových; …Jména věcí a celé fráze 
diktovány jako v třídách předešlých, pravopisné cvičení v latině nařizováno denně … Ţák 
uţ měl uměti tolik frází a průpovědí, ţe mohl v latině jiţ něco skládati sám. V té třídě jiţ 
naprosto nesměl ţák ve škole ani se spoluţákem mluvit mateřským jazykem, na to byl trest 
všude, nejen u nás. Ţák byl nucen mluviti latině, ať ji drmolil, jak drmolil. (Winter 1991, 
s. 176-178) 

Od období reformace se sice projevovaly snahy o transformaci školství (např. Philipp 

Melanchton), latina však byla stále nezbytnou součástí kurikula a v některých školách 

(například v desetitřídním gymnáziu Johannese Sturma) se vyučovala od šesti let věku 

dětí, nejčastěji formou memorování textů (Sáez 2001). Van Dülmen cituje z histo-

rických pramenů názor z německého kontextu z roku 1529:  

Je zbytečnou a bezdůvodnou oklikou, kdyţ se chlapci, kteří mají ve výuce setrvat a dále 

růst, nechají nejprve chodit do německých škol, kde se učí číst a psát. Neboť jak znám 
z vlastní zkušenosti i ze zkušenosti jiných mistrů, ti, kdo se nejdříve začali učit v němčině, 
jsou poté pro latinu a jiné jazyky nezpůsobilí a méně šikovní. A je aţ s podivem, co vede 
rodiče k tomu věnovat takovou píli němčině, aby se jí jejich děti měly s takovými náklady 
učit před latinou a řečtinou, kdyţ se v ní kaţdý nevzdělaný laik naučí mluvit časem 
přirozeně sám od sebe. (in Van Dülmen 2006, s. 178) 

Francouzský filozof Michel de Montaigne dává za příklad svou vlastní jazykovou 

výchovu. Vzpomíná, jak mu otec obstaral německého vychovatele, který neuměl fran-

couzsky, ale zato hovořil na chlapce latinsky (Stern 1983, s. 288).  

Wolfgang Ratke naopak stavěl mateřský jazyk před jazyky cizí. Na elementárním 
stupni učil čtení i psaní v jazyce mateřském, a teprve na vyšším stupni potom vyučoval 

latině, přičemţ „aţ do nechutnosti přemílal a rozšlapával se ţáky stále a stále jediného 

autora“ (Kádner 1923b, s. 14).  

I Jan Amos Komenský se domníval, ţe ve škole se mají vyučovat jazyky potřebné 

pro ţivot, tedy zejména mateřština, potom jazyky sousedů a latina jako jazyk vědecký 

(po 12. roce věku). Říká dokonce, ţe „učiti se cizímu jazyku před vlastním jest jako 

učiti se jízdě na koni před chůzí“ (citováno in Kádner 1923b, s. 38). Na naučení se 
jazyku mateřskému potřebuje dítko podle Komenského osm aţ deset let, neboť „mateř-

ský jazyk se váţe s věcmi, které se otvírají rozumu znenáhla“ (Komenský 1958, 

s. 195). Teprve potom se můţe přejít k dalším jazykům. Komenský uvádí, ţe ţivé 

jazyky (sousedů) mohou být ‚dosti pohodlně„ probrány kaţdý za jeden rok; latinu se 

má vyučovat dva roky, řečtinu rok a hebrejštinu půl roku. Je ovšem třeba připomenout 

Komenského poznámku, ţe „učit se máme ne všem [jazykům] úplně, aţ k dokonalosti, 
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nýbrţ jen podle potřeby … [např. řecky a hebrejsky se stačí naučit] jenom tak dalece, 
abychom mohli číst knihy a rozumět jim“ (Komenský 1958, s. 193). 

Na ranou výuku cizích jazyků formulovali své názory i další velcí filozofové novově-

ku. Rousseau, například, byl obecně proti rané formální výuce (před dvanáctým rokem 

věku); odmítá takovou výuku zeměpisu i historie. O cizích jazycích ve druhém svazku 

knihy Emil čili o vychování uvádí: 

Čtenář bude překvapen, ţe čítám studium řečí do počtu předmětů pro vychování 
neuţitečných: ale upamatuje se, ţe mluvím zde jen o studiích věku prvního; a ať se mluví 

cokoliv, nevěřím, ţe aţ do věku dvanácti neb patnácti let které dítě (děti zázračné 
vyjímaje) kdy se naučilo skutečně dvěma řečem. (Rousseau 1926, s. 128) 

Rousseau tvrdí, ţe „duch má v kaţdé řeči svou zvláštní formu“ (Rousseau 1926, s. 128). 

Z toho plyne, ţe hovořit jazykem cizího národa znamená osvojit si jiný způsob 

myšlení, čehoţ děti nejsou schopny. Hovoří-li podle Rousseaua dítě cizím jazykem, 

hovoří pouze mateřštinou v cizím rouše (Kádner 1923b, s. 186). Na dvě stě let se 

potom cizí jazyky – zejména moderní – stávají samozřejmou součástí kurikula sekun-

dární školy, aniţ by byly vnímány jako vhodné pro školu primární (Sáez 2001). 

1.2  Raná výuka cizích jazyků ve 20. století 

Na počátku dvacátého století byly v různých částech světa patrny snahy zavést výuku 

cizích jazyků do primárního vzdělávání. Tyto snahy si sice podle Sterna (1983, s. 361–

362) nekladly za cíl prokázat výhodu brzkého počátku, nicméně velmi často měly efekt 
spíše opačný, coţ vedlo k návratu k pouţívání výhradně mateřského jazyka v pri-

márním vzdělávání. Dvacáté století je také charakteristické prudkým rozvojem věd 

o člověku a společnosti. Po druhé světové válce se začaly v řadě zemí hledat cesty, jak 

propojit nové poznatky o vývoji jazyka s praktickou cizojazyčnou výukou. Jako příklad 

můţe slouţit zavádění francouzského jazyka do kurikula primární školy ve Velké 

Británii. Mezi nejvášnivější propagátory rané výuky cizích jazyků v USA patřil v polo-

vině 20. století Theodore Andersson (Stern 1983, s. 105). V roce 1953 publikoval studii 

The Teaching of Foreign Languages in the Elementary School (čes. Výuka cizích 

jazyků v primární škole) (Andersson 1953), v níţ ranou cizojazyčnou výuku obhajoval. 

Ve svých pracích rovněţ upozorņoval na to, ţe zavádění cizojazyčné výuky do kuri-

kula primární školy navazuje na tradice americké školy (Andersson 1969). Podporoval 
programy FLES (Foreign Languages in the Elementary School – čes. Cizí jazyky 

v primární škole), které se v padesátých letech ve Spojených státech prudce rozvíjely. 

Bylo provedeno několik experimentů v rané cizojazyčné výuce, ale bohuţel nebyla 

zajištěna systematická evaluace jejich výsledků (Stern 1983).  

Během šedesátých let zájem o programy FLES pozvolna opadal. Debata o zavádění rané 

cizojazyčné výuky však pokračovala se stejnou intenzitou. Obecně platí, ţe příznivci i 

odpůrci rané výuky cizích jazyků – psycholingvisté, sociolingvisté, neurolingvisté, 

didaktikové a další – hledají oporu pro své názory objasņováním mechanismů učení se 
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a osvojování jazyků v raném věku. Byly zkoumány biologické, kognitivní i sociální 
aspekty učení se cizím jazykům v raném věku a byly formulovány hypotézy a teorie, 

které se snaţily vysvětlit data, jeţ produkuje výzkum, jako např. hypotéza kritického 

období (angl. Critical Period Hypothesis), hypotéza univerzální gramatiky (angl. Univer-

sal Grammar Hypothesis), koncept omezení způsobených zráním (angl. Maturational 

Constraints), hypotéza jazykového ega (angl. Language Ego Hypothesis), hypotéza 

osvojování-učení (angl. Acquisition/Learning Hypothesis), hypotéza zásadního rozdílu 

(angl. Fundamental Difference Hypothesis), hypotéza afektivního filtru (angl. Affective 

Filter Hypothesis) a další. Některým z těchto teorií se nyní budeme věnovat podrobněji. 

1.2.1  Hypotéza „kritického období“ 

Významný pokus o formulování uceleného názoru na učení se jazykům v raném věku 
učinil Wilder G. Penfield, kdyţ na základě svých zkušeností neurochirurga a zároveņ 

osobního přesvědčení (Stern 1983, s. 323) prohlásil, ţe z biologického hlediska je před-

pubertální období výhodnější pro učení se druhému jazyku a ţe by toto období mělo 

být vyuţito daleko intenzivněji pro cizojazyčnou výuku (Penfield, Roberts 1959). 

Z podobných pozic vychází i hypotéza kritického období (Critical Period Hypothesis – 

CPH) (Lenneberg 1967), která se stala klíčovým paradigmatem pro úvahy o faktoru 

věku v osvojování jazyků. Předpokládá, ţe existuje biologicky determinované období 

v lidském ţivotě, ve kterém je jednodušší osvojit si jazyk a po jehoţ uplynutí je 

osvojování jazyka stále obtíţnější. Toto kritické období trvá podle Lenneberga od dru-

hého roku ţivota po nástup puberty. 

Koncept kritických období je převzat z biologie3. Dnes jsou kritická období chápána jako 

rozhodující časová období v průběhu ţivota, ve kterých se musí stát určité události, aby 

mohl vývoj probíhat normálním způsobem. ... [např.] po narození nastává kritické období 
pro vývoj zraku. Jestliţe je dětem s vrozeným očním zákalem tato porucha napravena před 
sedmým rokem ţivota, jejich zrak se bude vyvíjet zcela normálně. ... Existence kritických 
období v psychickém vývoji nebyla dosud dostatečně prokázána. Pravděpodobně je správ-
nější hovořit o citlivých obdobích – obdobích, která jsou optimální pro určitý druh vývojo-
vého procesu. Jestliţe není určitého typu chování dosaţeno během tohoto citlivého období, 
nemusí se jiţ později rozvinout do svého plného potenciálu (Atkinson et al. 2003). 

 

                                                
3  V biologii tento termín označuje dobu, po kterou mají jedinci některých ţivočišných druhů 

exkluzivní moţnost osvojit si určité chování. Po uplynutí této doby jedinec moţnost osvojit si 
dané chování ztrácí. Jako příklad bývají uváděna kachņata a housata v čase bezprostředně 
po vylíhnutí z vajíček a jejich tendence vtisknout si do „paměti“ první pohybující se objekt 
v jejich zorném poli (odsud imprinting). Tímto objektem bývá v přírodě výhradně rodič, jehoţ 

si mláďata tímto způsobem ‚zapamatují„ a potom jej po dobu ‚dospívání„ neustále následují. 
V laboratorních podmínkách však lze housata „naučit“ sledovat objekt jiný – výzkumníka, psa, 
či dřevěnou hračku, pokud se tito v daném kritickém období pohybují v zorném poli housat 
(Nagai 1997; Singleton, Ryan 2004). V okamţiku, kdy kritické období pominulo, nelze tento 
návyk přeučit, zapomenout nebo nahradit novým. 
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V pedagogice s konceptem tzv. senzitivních fází pracovala jiţ Marie Montessoriová, 
která označuje vývojovou fázi 0–6 let za senzitivní mimo jiné pro řeč, neboť dítě 

intenzivně absorbuje mateřskou řeč ze svého okolí (srov. Janík 2007). 

V současné diskusi o tzv. kritickém období v osvojování či učení se (cizím) jazykům 

jsou formulovány argumenty opírající se o nálezy z různých oblastí výzkumu. Objevují 

se argumenty vycházející z neurolingvistiky, argumenty týkající se afektivní či kogni-

tivní domény i argumenty, v jejichţ pozadí stojí antropologické teorie (Brown 2000). 

Neurolingvistické argumenty 

Lenneberg spojil otázku kritického období pro osvojování jazyka s lateralizací mozku. 

Existují mnohé empirické důkazy, ţe nejdůleţitější řečová centra (Brocovo centrum 

a Wernickeho oblast) se u převáţné většiny dospělých jedinců nacházejí v korové obla-

sti levé mozkové hemisféry (v čelním, resp. ve spánkovém laloku). Proces specializace 

funkčních center v mozku je zjednodušeně nazýván lateralizací; před jejím ukončením 

se hovoří o plasticitě mozku. Pokud dojde (vlivem nemoci nebo poranění) k poškození 

dané lokality ještě před ukončením puberty, dokáţe mozek díky plasticitě funkci centra 

zachránit jeho relokalizací bez zásadních následků. Poškození těchto center po ukon-

čení puberty však způsobí nevratné změny ve zpracování a produkci jazyka. 

Scovel (1969) se domníval, ţe plasticita mozku před skončením puberty umoţņuje 
dětem osvojit si nejen mateřský, ale i druhý jazyk a ţe právě lateralizace způsobuje, ţe 

dospělí si cizí jazyk osvojují velmi obtíţně, případně ţe jim znemoţņuje dosáhnout 

autentické výslovnosti (citováno in Brown 2000). 

Výzkum se tedy soustředil na přesné vymezení období lateralizace jazykových center. 

Lenneberg (1967) věřil, ţe lateralizace je ukončena s pubertou. Později se však ukázalo 
(Krashen 1973), ţe kortikální (korová) lateralizace je ukončena výrazně dříve – do pěti 

let věku (coţ souhlasí se závěry, ţe plynulost projevu v mateřském jazyce je získána 

před pátým rokem věku) a ţe lateralizace sama o sobě nepřináší ztrátu jakýchkoli 

schopností (Stern 1983, s. 362).  

Výzkum v oblasti kognitivní neurolingvistiky se dále úspěšně rozvíjí. Přehled aktuál-

ních témat v oblasti osvojování cizích jazyků nabízí např. Gullbergová a Indefrey 

(Gullberg, Indefrey 2006). 

Afektivní argumenty 

Někteří výzkumníci se pro pochopení existence citlivého období obracejí ke zkoumání 

afektivní domény. Schumann (1975) navrhl afektivní teorii: prohlásil, ţe první roky 

ţivota se vyznačují vyšší sociální a emocionální otevřeností jazyku, neţ je tomu 

v dospělosti. S tím souhlasí Macnamara (1973), který tvrdí, ţe děti se více snaţí 

komunikovat se svými vrstevníky, coţ usnadņuje osvojování nemateřských jazyků. 

Guiora et al. (1972) navrhli koncept jazykového ega (language ego), které se rozvíjí 

v souvislosti s tím, jakým jazykem jedinec mluví. V dětství se vyvíjí a je velmi flexibilní, 

nový jazyk tedy pro něj neznamená ohroţení. S pubertou se však stává protektivním 
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a defenzivním. Podle Guiory moţná právě jazykové ego ztěţuje dospělým osvojovat si 
cizí jazyk (podle Brown 2000, s. 64). 

Krashen (stručně např. 1992) formuloval hypotézu afektivního filtru (angl. Affective 

Filter Hypothesis), podle které komplex afektivních proměnných (jako jsou nízké 

sebevědomí nebo strach z neúspěchu) zapříčiņuje, ţe cizojazyčné podněty (input) 

u některých jedinců nedosáhnou do patřičných mozkových center. Osvojování cizího 

jazyka proto neprobíhá u všech jedinců stejně. Krashen nespojuje tuto hypotézu nutně 

s věkem, obecně lze ale u dětí předpokládat afektivní filtr niţší. 

Kognitivní argumenty 

Kognitivní vývoj je rychlý v prvních šestnácti letech ţivota člověka a později se 

zpomaluje. Někteří odborníci hledají vztah mezi stadii kognitivního vývoje, jak je 

definoval Piaget (např. Piaget 1972), a osvojováním cizího jazyka v raném věku. 

Brown (2000) se domnívá, ţe podle výzkumných nálezů se nabízí zřejmá souvislost 

mezi koncem kritického období v CPH a přechodem mezi Piagetovými fázemi konkrét-

ních operací a formálních operací (přibliţně v jedenácti letech).  

Ukazuje se, ţe děti se učí cizí jazyk bez přispění formálního operačního myšlení; 
neuvědomují si, ţe si osvojují cizí jazyk. To ovšem neznamená, jak upozorņuje Brown 

(2000), ţe by uvědomování si procesu učení se jazyku bylo překáţkou, neboť i záměr-

ná komplexní snaha při studiu cizího jazyka bývá korunována úspěchem. 

Je však moţné, ţe děti ve fázi konkrétních operací se učí cizí jazyk jinými mechanismy 

neţ jedinci starší. Ausubel (1964) např. poukázal na to, ţe dospělí profitují z grama-

tických výkladů a deduktivního myšlení, které u dětí efektivní nejsou. Spolsky (1989, 

s. 97) říká, ţe abstraktní úkoly, které jsou v cizojazyčných třídách časté, budou spíše 
vyhovovat starším ţákům nebo dospívajícím. 

Cummins se v této souvislosti domnívá, ţe mladší ţáci jsou úspěšnější v získávání 

komunikativních dovedností, zatímco starší ţáci (dospělí) si lépe osvojují pokročilejší 

jazykové dovednosti (psaní). Rozlišuje proto dvě kompetenční domény:  

 basic interpersonal communicative skills (BICS)  
– základní meziosobní komunikativní dovednosti;  

 cognitive academic language proficiency (CALP)  

– kognitivní akademická jazyková dovednost  

Mladší ţáci, zdá se, rychleji získávají BICS, zatímco starší ţáci jsou moţná úspěšnější 

v osvojování CALP (např. Cummins 2000). 

K podobným závěrům dochází i DeKeyser (2003). Zdůrazņuje, ţe se děti učí jazyky 

pomocí implicitních mechanismů, avšak dospělí tuto moţnost jiţ ztratili, a proto musí 
při učení se jazykům vyuţít své analytické myšlení (problem-solving capacities) 

(DeKeyser 2003). DeKeyser je proto zastáncem existence kritického období, zdůraz-

ņuje však, ţe se týká pouze implicitních (osvojovacích) mechanismů, nikoli školní 

výuky cizích jazyků, která je zaloţena na explicitním učení. 

Domníváme se, ţe pokud by se potvrdila platnost silné verze této hypotézy, a implicitní 

a explicitní mechanismy učení se jazyku byly shledány zcela nekompatibilní, mělo by 
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to zásadní dopad na diskusi o efektivitě rané výuky cizích jazyků. Jaký smysl by totiţ 
mělo poloţit v primárním vzdělávání základy cizojazyčným znalostem s oporou o im-

plicitní osvojovací mechanismy, kdyby dospělý jedinec mohl pracovat jen s cizojazyč-

nými zkušenostmi získanými skrze analytické myšlení po jedenáctém roce věku? 

Antropologické argumenty 

Příslušníci téměř monolingvních kultur – například obyvatelé České republiky – mohou 

velmi snadno podlehnout dojmu, ţe monolingvismus je přirozeným stavem a ţe k biling-

vismu dochází ve výjimečných případech vlivem sociálního tlaku. Oficiální statistiky sice 

neexistují, ale opak je zřejmě pravdou; vícejazyčnost je kaţdodenní realitou pro tři 

čtvrtiny lidské populace (Crystal 2007). Extrémním případem je jihoamerická kultura 

Tukano, jejíţ příslušníci hovoří některými z více neţ dvaceti jazyků. Tradice velí přísluš-

níkům jednotlivých kmenů (které tvoří mluvčí jednoho jazyka), aby uzavřeli manţelství 
mimo svůj kmen (tzv. exogamie). Téměř kaţdé manţelství je tedy uzavřeno napříč jazy-

kovou bariérou. Osvojování a upevņování cizích jazyků po období puberty je zde nutností 

a samozřejmostí (Sorenson 1967; podle Brown 2000).  

1.2.2  Teorie „univerzální gramatiky“ 

Jedním z nejdiskutovanějších konceptů, které byly ve 20. století formulovány s cílem 

napomoci pochopení procesů osvojování jazyka, je koncept univerzální gramatiky 

(Universal Grammar – UG), jehoţ autorem je klíčová postava americké aplikované 

lingvistiky, Noam Chomsky. Podle teorie univerzální gramatiky je kaţdému jedinci 

vrozen univerzální mechanismus pro řízení jazyka (který Chomsky původně nazýval 

Language Acquisition Device – mechanismus osvojování jazyka), jenţ umoţņuje 
dokonalé osvojení jazyka na základě jazykového vstupu (input), který by sám o sobě 

osvojení jazyka nezpůsobil (např. Chomsky 1968). 

Rozdíly mezi procesy osvojování mateřských a cizích jazyků (a jejich výsledky) 

ukazují na moţný vztah teorie kritického období a teorie univerzální gramatiky v tom 

smyslu, ţe mechanismus univerzální gramatiky není jedinci stejně dobře přístupný 

v různých fázích jeho ţivota. Ellis přehledně shrnuje několik moţných variant této pří-

stupnosti při osvojování nemateřských jazyků:  

 úplný přístup (complete access): Na základě studia jedinců, kteří si dokonale 
osvojili cizí jazyk, ačkoli se mu začali učit aţ po odeznění puberty, byl formu-

lován názor, ţe mechanismus univerzální gramatiky je člověku přístupný ve stej-

né míře po celý ţivot; existence kritického období je v tomto případě vylučována. 

 nulový přístup (no access): Podle tohoto názoru jsou osvojování mateřského 
a nemateřského jazyka fundamentálně odlišné procesy. Dospělým, kteří se učí 

nemateřský jazyk, není mechanismus univerzální gramatiky přístupný, a oni se 

proto musí spoléhat na obecné učební strategie (general learning strategies), 

coţ obvykle nevede k úplnému úspěchu. 
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 částečný přístup (partial access): V tomto případě by v pozdějším věku měl 
jedinec přístup jen k některým komponentám univerzální gramatiky, v jiných 

oblastech by musel spoléhat na obecné učební strategie. 

 duální přístup (dual access): Podle tohoto názoru mají jedinci v pozdějším 

věku k dispozici i mechanismus univerzální gramatiky i obecné učební stra-

tegie. Tyto strategie však mohou vyuţívání univerzální gramatiky ‚zablokovat„, 

a znemoţnit tak úplné dosaţení cíle (upraveno podle Ellis 1997, s. 69). 

Singleton a Ryanová (Singleton, Ryan 2004, s. 190) ve svém výčtu neuvádějí duální 
přístup, zato však jako další variantu vymezují tzv. nepřímý přístup (indirect access); 

podle tohoto názoru se univerzální gramatika nepodílí na osvojování nemateřského 

jazyka přímo, ale je neustále k dispozici mateřskému jazyku (můţe například posky-

tovat příklady, které budou nicméně vázány na mateřský jazyk). 

Jak uvádí Ellis (1997, s. 69), existence několika vzájemně se vylučujících názorů na vztah 

univerzální gramatiky a osvojování mateřského a nemateřského jazyka v různém věku 

ukazuje, ţe otázky spojené s touto problematikou nejsou zatím zdaleka uspokojivě 

zodpovězeny. 

1.2.3  Další pohledy na ranou výuku cizích jazyků 

Cook (2001) si všímá, ţe dnes kaţdý zná někoho, kdo se učí anglicky v dospělosti a nejde 

mu to, a někoho jiného, kdo se učí od dětství a je k nerozeznání od rodilého mluvčího. 

Stejně často však zkušenost podle Littlewooda (1984) ukazuje, ţe i dospělí dokáţou 

v učení se cizím jazykům dosáhnout vynikajících výsledků, coţ by nebylo moţné, 

kdyby jim zcela scházely potřebné mechanismy. Kromě těchto epizodických argumen-

tů existují argumenty, zaloţené na srovnávání procesů osvojování a učení v různých 

situacích a prostředích. Za příklad můţe slouţit následující názor: 

Pro učení se cizímu jazyku je nejdůleţitější, aby rodiče začali s váţnou jazykovou výcho-
vou, kdyţ děti dosáhnou 3-4 let. Jiţ ve druhém a třetím roku ţivota se dítě můţe cestou 

prostého napodobení učit s úspěchem cizímu jazyku. O tom svědčí známé příklady dětí 
vychovávaných v mnohojazyčném rodinném a sousedském prostředí. (Pietrasińsky 1968, 
s. 49) 

Tento příklad ukazuje obvyklou laickou argumentaci, která se v diskusích o rané výuce 

cizích jazyků objevuje. Pokusíme se nyní objasnit nedostatky takového srovnávání. 
S přihlédnutím k terminologické poznámce v úvodu publikace, týkající se termínů 

osvojování, učení, formální prostředí, přirozené prostředí, mateřský jazyk, cizí jazyk, děti 

a dospělí, představíme hlavní roviny takového srovnávání. 
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 srovnávání cizojazyčné výuky dospělých s procesy osvojování mateřského jazy-
ka (názory typu: dospělí by se měli v jazykových kurzech učit cizímu jazyku tak, 

jako si dítě osvojuje mateřský jazyk) 

 srovnávání cizojazyčné výuky dětí s procesy osvojování mateřského jazyka 

(názory typu: děti by se ve škole měly učit cizímu jazyku tak, jako si dítě 

osvojuje mateřský jazyk) 

 srovnávání cizojazyčné výuky s procesy osvojování jazyků u bilingvních dětí 

(argumenty typu: cizojazyčná výuka ve škole můţe začít co nejdříve, protoţe děti, 

jejichţ rodiče mluví kaţdý jiným jazykem, si také osvojí cizí jazyk v raném věku) 

 srovnávání cizojazyčné výuky dětí a dospělých (názory typu: dospělí mají 
s učením se cizích jazyků problémy, měli by se proto učit děti) 

 srovnávání cizojazyčné výuky s procesy osvojování cizích jazyků v přirozeném 
prostředí (argumenty typu: cizojazyčná výuka ve škole můţe začít co nejdříve, 

protoţe děti rodičů, kteří imigrovali do jazykově nového prostředí, si také 

osvojí cizí jazyk v raném věku) 

Brown (2000) hledá paralely mezi osvojováním mateřského jazyka a osvojováním 

cizího jazyka, a zároveņ mezi osvojováním jazyků u dětí a dospělých. Svůj pohled 

na procesy osvojování jazyků strukturuje s oporou o schéma 1a. 

Dt1 označuje situaci, kdy si dítě osvojuje mateřský jazyk; Dt2 pak označuje situaci, 
ve které si dítě osvojuje jazyk druhý nebo cizí; Ds1 označuje situaci, v níţ si dospělý 

osvojuje mateřský jazyk a Ds2 označuje situaci, kdy si dospělý osvojuje druhý jazyk.  

Je nutno poznamenat, ţe situace Ds1 je evidentně nestandardní situace. Existují sice 

nečetné případy, kdy je moţné u dospělého (nebo dospívajícího) jedince pozorovat 
osvojování mateřského jazyka, ty však spíše spadají do okruhu zájmu patopsycho-

logie4. Laboratorní experimenty, ve kterých by byla zkoumaným osobám z pokusných 

důvodů odepřena moţnost osvojit si mateřský jazyk standardním způsobem, není 

moţné z etických důvodů provádět5. 

 

 
 

Schéma 1a: Osvojování mateřského a cizího jazyka u dětí a dospělých 

(upraveno dle Brown 2000, s. 52) 

                                                
4  Například tzv. vlčí děti, tj. děti, jeţ byly v prvních letech svého ţivota zanedbávány či týrány. 
5  Historie však několik takových experimentů zná. Jejich autory byli např. Egyptský král 

Psamtik I v 7. stol. př. n. l, římský císař Frederik II z Hohenstaufenu (1194–1250), skotský král 
James IV. (1473–1513) nebo mongolský vládce v Indii Akbar Veliký (1542–1605) (více viz 
např. Crystal 1997, s. 230, 290). 
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Schéma 1b: Srovnávání osvojování mateřského a cizího jazyka u dětí a dospělých 

 

Rovněţ je nutno upozornit na mimořádnost situace bilingvního dítěte (jehoţ rodiče 
mluví různými jazyky). V takovém případě totiţ, jak je ukázáno níţe, nejde o jazyky 

Dt1 a Dt2, ale spíše o dva jazyky na kvalitativní úrovni mateřského jazyka. Brown tedy 

rozlišuje tři linie srovnávání (schéma 1b): 

 Dt1–Ds2 (manipulace proměnnou jazyk i proměnnou věk) 

 Dt1–Dt2 (manipulace proměnnou jazyk) 

 Dt2–Ds2 (manipulace proměnnou věk) 

V následujících podkapitolách se zaměřujeme na některá z těchto srovnávání. Naším 

cílem bude poukázat na úskalí, která s sebou srovnávání tak odlišných procesů přinášejí. 

Srovnávání cizojazyčné výuky dospělých  

s procesy osvojování mateřského jazyka (Dt1–Ds2) 

Brown upozorņuje, ţe je třeba při srovnávání způsobu, jakým se dítě učí mateřský 

jazyk, se způsobem, jakým se cizí jazyk učí dospělý (Dt1–Ds2) postupovat velmi 

obezřetně právě proto, ţe v takovém případě dochází k manipulaci oběma proměnnými 

(věk, jazyk) zároveņ. Zdůrazņuje, ţe ačkoli se mnoţství tradičního srovnávání ode-

hrává právě v tomto smyslu, je třeba postupovat nesmírně opatrně, neboť je nutno vzít 

v úvahu nejen rozdíly v osvojování mateřského jazyka a cizího jazyka, ale i značné 

kognitivní, afektivní i fyzické rozdíly mezi dětmi a dospělými (Brown 2000). 

Mitchellová a Mylesová (Mitchell, Myles 2004, s. 78) vidí tři důleţité rozdíly mezi 
osvojováním mateřského jazyka a učením se cizímu jazyku v pozdějším věku v tom, ţe 

ti, kteří se učí cizí jazyk: 

 jsou jiţ kognitivně vyspělí 

 znají jiţ alespoņ jeden jiný jazyk 

 mají jiné důvody pro učení se jazyku neţ ty, které stojí za osvojováním mateř-
ského jazyka (cizí jazyk se neučí proto, aby uspokojili základní lidskou potřebu 

komunikovat) 
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Srovnávání cizojazyčné výuky dětí s procesy osvojování mateřského jazyka (Dt1–Dt2 ) 

Při hledání argumentů na podporu rané výuky cizích jazyků bývají vyuţívány paralely 

mezi osvojováním prvního (mateřského) jazyka a jazyka druhého (cizího). Stern (1967) 

tuto myšlenkovou linii formuluje takto: 

Na základě zdravého rozumu je obecně přijímáno jako psychologický fakt, ţe děti mají 

zvláštní dar pro osvojování jazyka a napodobování řeči, jehoţ by bylo škoda nevyuţít, 
zvláště proto, ţe v dospělosti takový dar, jak se zdá, mizí. Osvojování prvního jazyka se děje 
jednoduše a efektivně, coţ je v přímém rozporu se zoufalými a často bezvýslednými pokusy 
naučit se později jazyk cizí. Proto pro mnohé učitele jazyků představuje osvojování 
mateřštiny ideál, který je třeba následovat při výuce cizího jazyka. A protoţe školní 

cizojazyčná výuka, jak se zdá, neprobíhá v obvyklém věku bez problémů [tj. kolem desátého 
roku věku – pozn. PN], příleţitosti, jeţ skýtá raný věk, nesmí být promarněny. Dítě v raném 
věku má zřejmě nejen zvláštní schopnost napodobování, ale je také spontánnější a stojí mu 
v cestě méně překáţek neţ dospívajícímu nebo dospělému.6 (Stern 1967, s. 11) 

Lidé, kteří věří, ţe je výhodné začít s výukou cizího jazyka v raném věku, velmi často 

poukazují na lehkost a přirozenost, s jakou si dítě první (mateřský jazyk) osvojuje. 

Bez tabule a křídy, bez vysvětlování gramatických pravidel, bez učení se seznamů 
nových slov, bez cílevědomé a vyčerpávající dřiny; zdálo by se, ţe dítě do sebe v určitém 

období absorbuje jazyk „jako houba“. Posloucháním jazykových projevů rodičů a na 

základě jejich nesystematické korekce a stimulace sociálního prostředí si kaţdé zdravé 

dítě – bez ohledu na jazykový talent – dokonale osvojí mateřský jazyk (v přiměřeném 

rozsahu). Zdá se tedy, ţe děti mají vrozený potenciál naučit se jazyk snadno, rychle 

a jaksi neuvědoměle. Podle tohoto názoru se jeví jako vhodné vyuţít potenciál toto 

období k tomu, aby se děti naučily k mateřskému jazyku jeden nebo dva jazyky cizí. 

Výzkum ukazuje, ţe pokud má být osvojování mateřského jazyka úspěšné, musí začít 
v raném věku. Jedinci, jiţ nebyli vystaveni v raném dětství jazykovým podnětům, si jiţ 

nikdy mateřský jazyk v úplné dokonalosti neosvojili. O tom svědčí např. i velmi dobře 

zdokumentovaný případ týrané dívky Genie7 (např. Curtiss 1977). Osud její i osudy 

podobně postiţených dětí naznačují, ţe existuje jakési citlivé období, v němţ je třeba 

                                                
6  „It is widely regarded as a commonsense psychological truth that children have an uncanny gift 

for language acquisition and for vocal mimicry which it would be foolish to waste, especially 

as it seems to be lost in adult life The learning of the first language has a simplicity and 
effectiveness which stands in contrast to the desperate and frequently futile efforts 
of second language learning in later years. Hence to many language teachers the patter 
 of first language learning represents an ideal to be followed in the teaching of the second 
language. And since language learning seems to meet serious obstacles at the conventional age 
of language study at school, the opportunities of the early years, it is argued, must not be 
missed. The young child is believed to possess not only special powers of imitation but also 
greater flexibility, greater spontaneity and fewer inhibitions than the adolescent or adult.“ 

7  Genie byla nalezena ve věku téměř 14 let. Aţ do svého objevení byla rodiči drţena v tmavé 
místnosti, krutě zanedbávána, týrána a zcela izolována od jazykových podnětů. Proces osvojo-
vání mateřského jazyka byl u ní zahájen aţ po jejím objevení po nástupu puberty. Ačkoli 
vykazoval podobná stádia jako proces osvojování mateřského jazyka u malých dětí, Genie 
úplné dokonalosti v mateřském jazyce nedosáhla. 
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započít osvojování mateřského jazyka a po jehoţ uplynutí jiţ osvojování nejspíše 
nebude úspěšné (např. Johnstone 2002).  

Otázkou, na niţ zbývá odpovědět, je, zda lze fakt existence citlivého období v procesu 

osvojování prvního jazyka extrapolovat na procesy učení se/osvojování druhého 

jazyka. Tuto otázku – do jaké míry jsou diskutované dva procesy podobné či odlišné – 

povaţuje McCarthy za jedno z klíčových témat SLA (McCarthy 2001, s. 71-72). 

K diskusi na toto téma přispívá například hypotéza přirozeného pořadí (angl. Natural 

Order Hypothesis) Stephena Krashena, který tvrdí, ţe jednotlivé aspekty jazyka si 
všichni lidé osvojují ve stejném, předvídatelném pořadí. Toto pořadí je velmi podobné, 

nikoli však identické, při osvojování prvního jazyka jako při osvojování druhého 

jazyka (např. Krashen 1992). Na druhé straně potom stojí hypotéza zásadního rozdílu 

(angl. Fundamental Difference Hypothesis), kterou formuloval Bley-Vroman. Podle ní 

jsou tyto dva procesy principielně odlišné, coţ autor demonstruje na řadě aspektů. 

Všímá si například, ţe zatímco osvojování prvního jazyka je téměř bez výjimky 

korunováno úspěchem, osvojování druhého jazyka končí obecně neúspěšně; poukazuje 

rovněţ na funkci formální výuky, korekce chyb nebo afektivních faktorů (např. Bley-

Vroman 1989).  

My se domníváme, ţe srovnávání Dt1–Dt2 je nepatřičné, neboť jde o dva zcela odlišné 
procesy. První jazyk se utváří v situaci „jazykového prázdna“. Je dokonce moţné, ţe 

mozek první jazyk aktivně absorbuje, neboť ten je nezbytný pro jeho další rozvoj; bez 

prvního jazyka by v mozku nevznikla funkční centra (Brocovo, Wernikeho), patrně by 

se vůbec nerozvinulo distální myšlení. Druhý jazyk však takto biologicky „vyţadován“ 

není. Funkční jazyková centra v mozku jsou jiţ rozvinuta, jazyková pozice v mozku je 

obsazena, pro osvojování druhého jazyka neexistuje biologická potřeba (můţe 

samozřejmě existovat potřeba sociální). Zato však druhý jazyk nevzniká v jazykovém 

prázdnu; vzniká jako alternativa k existujícímu jazykovému komplexu, utváří se 

(zejména ve školním prostředí) za vydatné pomoci mateřského jazyka: porovnáváním, 
za asistence metajazykových strategií. Domníváme se, ţe druhý jazyk si osvojuje 

kvalitativně zcela jiný mozek, neţ který si osvojoval první jazyk.  

Srovnávání cizojazyčné výuky s procesy osvojování jazyků u bilingvních dětí 

To, ţe jsou děti za určitých okolností schopny naučit se rychle a spontánně druhý 

jazyk, ukazují i studie osvojování jazyků u bilingvních dětí (těch, jejichţ matka, otec 

nebo alespoņ jeden z prarodičů hovoří různými jazyky). Takové děti se učí dva jazyky 

paralelně a vyvíjejí se u nich dva jazykové systémy. Na tuto situaci se ale nevztahuje 

rozlišení na první a druhý jazyk. Jde spíše o osvojení dvou prvních jazyků (srov. 

Brown 2000, s. 67). Navíc absolutní většina bilingvních mluvčích ovládá tyto jazyky 

na různé úrovni. Jeden z těchto jazyků je vţdy vnímán jako dominantní nebo 

preferovaný (Crystal 1997). To můţe být opět způsobeno tím, ţe pro dosaţení doko-

nalé úrovně ve druhém (nepreferovaném) jazyce nejsou biologické důvody.  

Navzdory některým publikovaným obavám, nedochází u bilingvních dětí k zásadnímu 

zpoţdění jazykového vývoje; takové děti sice mohou mít pomalejší nástup obou jazyků 

(Brown 2000), ale jsou flexibilnější při tvorbě konceptů a lépe odlišují sémantické 

aspekty slova od fonetických (Cook 2001). Produktem takové jazykové výchovy je 
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jedinec s bohatými komunikativními kompetencemi ve dvou jazycích (míra těchto 
kompetencí v jednotlivých jazycích je závislá na mnoha okolnostech).  

Rozhodně je však paralelní osvojování jazyků v dětském věku situací, která je velmi 

specifická s ohledem na emoční, sociální a komunikativní aspekty výchovy v rodině; 

jsme přesvědčeni, ţe ji nelze ve školních podmínkách simulovat.  

Srovnávání procesů osvojování/učení se cizích jazyků u dětí a dospělých (Dt2–Ds2) 

Singleton a Ryanová (2004, s. 61–84) zpracovali přehled 69 kvantitativních i kvali-

tativních studií zaměřených na problematiku kritického/citlivého období v procesech 
osvojování druhého jazyka. Výsledky 24 respektovaných komparativních studií uka-

zují, ţe mladší jedinci se jazyk učí lépe nebo ţe mají větší šanci dosáhnout úrovně 

rodilých mluvčích (native-like); na druhou stranu 28 komparativních studií vyústilo 

v závěr, ţe dospělí se učí lépe (rychleji) neţ ţáci, případně starší ţáci se učí rychleji neţ 

ţáci mladší. Toto srovnání se jeví zajímavé, pokud je analyzujeme z pohledu subjektů 

diskutovaných studií. Zjistíme, ţe z oněch 24 studií vyznívajících pro existenci kritic-

kého/citlivého období jich 20 (tj. 83 %) zkoumalo procesy probíhající v přirozeném 

prostředí. Z 28 výzkumů, jeţ argumenty pro existenci takového období nenašly, 20 (tj. 

71 %) zkoumalo procesy probíhající ve formálním prostředí – ve školní výuce. 

Mezi výzkumy procesů učení se jazyku ve formálním prostředí, které vyzněly 
ve prospěch existence kritického/citlivého období, zmiņují Singleton a Ryanová nepří-

liš přesvědčivé výsledky programů FLES ve Spojených státech (Foreign Languages in 

the Elementary School) (Vollmer 1962), dále potom výzkum schopnosti japonských 

ţáků zapamatovat si izolovaná anglická jednoslabičná a dvouslabičná slova (Yamada et 

al. 1980), výzkum schopnosti anglicky mluvících ţáků imitovat slova a krátké fráze 

ve francouzštině (jíţ se učí) a v arménštině (jako jazyce neznámém) (Tahta et al. 

1981b). Odkazují rovněţ na studii, která se primárně zaměřila na srovnávání vyučova-

cích metod, ale vedle toho ukázala na negativní závislost mezi věkem a výsledky ţáků 

(Von Elek, Oskarsson 1973). 

Mezi výzkumy efektů rané formální výuky ve škole, které existenci kritického/citlivého 

období nepodpořily, citují Singleton a Ryanová výzkumy výuky angličtiny ve Španěl-

sku (např. Muñoz 2003), Švédsku (Ekstrand 1959) a Japonsku (Oller, Nagato 1974), 

francouzštiny v USA (Dunkel, Pillet 1962), Švýcarsku (Bühler 1972), Anglii a Walesu 

(Burstall et al. 1974, Burstall 1975a), němčiny v Itálii (Stankowski Gratton 1980) aj. 

(podle Singleton, Ryan 2004, s. 62–80). 

Srovnáváním ve smyslu Dt2–Ds2 se tedy v uplynulých desetiletích zabývalo mnoho 
desítek více či méně rozsáhlých empirických studií. Pro potřeby tohoto přehledu 

povaţujeme za vhodné podrobněji představit nejprve ty, které se zabývaly procesy 

osvojování cizího jazyka v přirozeném prostředí, a teprve potom diskutovat o těch, jeţ 

zkoumají výuku cizích jazyků v prostředí formálním, školním. Domníváme se totiţ 

(ve shodě s Krashenem a řadou dalších), ţe implicitní procesy osvojování cizího jazyka 

se fundamentálně odlišují od záměrného učení ve formálním prostředí školy. Tyto 

procesy se navíc liší i svou intenzitou. Jak upozorņují Singleton a Ryanová (Singleton, 

Ryan 2004, s. 99–100), je nutné uvědomit si, ţe doba, po kterou je jedinec vystaven 
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cizímu jazyku v přirozeném prostředí po dobu např. pěti let, je nesrovnatelná s dobou, 
po kterou je vystaven cizímu jazyku při pětiletém studiu ve formálním prostředí po dvě 

hodiny týdně. 

Srovnávání Dt2–Ds2 v přirozeném prostředí 

Littlewood si všímá, ţe „pro řadu lidí je téměř samozřejmé, ţe děti se učí cizí jazyky 

lépe neţ dospělí. Odkazují přitom na rodiny imigrantů, ve kterých se děti naučily nový 

jazyk na úroveņ, kdy jsou téměř k nerozeznání od rodilých mluvčích, zatímco dospělí 

uţ budou vţdy znít cize“8 (Littlewood 1984, s. 65).  

Subjekty takových výzkumů jsou lidé (děti a dospělí), kteří se přestěhovali z jednoho 
monolingvního státu (komunity) do jiného. Zkoumá se rychlost, s jakou si nový jazyk 

osvojí dospělí, ve srovnání s rychlostí, s jakou si jej osvojí děti. Tyto výzkumy často 

dochází k závěru, ţe děti dosahují rychleji lepších výsledků neţ dospělí.  

Littlewood cituje studie imigrantů do Spojených států (Ramsey, Wright 1974) nebo 

Německa (Klein, Dittmar 1979), které podávají konkrétní důkazy, ţe čím je věk jedince 

v době příjezdu do nové země niţší, tím lépe pravděpodobně jedinec nový jazyk 

zvládne (Littlewood 1984). 

Singleton a Ryanová (Singleton, Ryan 2004) uvádějí následující výzkumy jako příkla-

dy zkoumání osvojování cizích jazyků v přirozeném prostředí, které vedlo k závěrům, 

ţe nízký věk znamená v tomto procesu výhodu: Asher a Garcia (1969) zkoumali cizí 

přízvuk u kubánských imigrantů do Kalifornie. Zjistili, ţe niţší věk příjezdu do USA 

znamená větší naději na dosaţení autentické výslovnosti. Ramsey a Wright (1974) 

zkoumali slovní zásobu, poslechové dovednosti, intonaci i znalosti idiomatického 

jazyka u školních dětí, které imigrovaly do Kanady. Zjistili, ţe pro ty děti, které přišly 
do Kanady později neţ v sedmi letech věku, je patrná zřejmá negativní závislost věku 

v době příjezdu a výsledku v testech. (Tato interpretace autorů byla později napadena 

Cumminsem (1981), který na základě reanalýzy dat upozornil na to, ţe jak se školní 

nároky v jednotlivých ročnících zvyšují, starší imigranti museli překonat větší propast 

mezi svými vstupními znalostmi a náročností testů, a ţe tedy výsledky výzkumu 

ukazují na vyšší rychlost osvojování jazyka v pozdějším věku!) Oyamová (Oyama 

1976) zkoumala cizí přízvuk italských imigrantů do USA. Zjistila silnou závislost mezi 

věkem, kdy subjekt výzkumu přišel do USA, a mírou cizího přízvuku. Naopak zjistila, 

ţe délka pobytu v cílové zemi má minimální vliv. Kessler a Idar (1979) provedli 

longitudinální komparativní případovou studii vietnamské ţeny a její dcery, které 

imigrovaly do Texasu. Velmi zobecněně lze říci, ţe konstatují pomalejší proces osvojo-

vání u starší ţeny. Mägisteová (Mägiste 1987) zkoumala ţáky, jejichţ mateřským 
jazykem byla němčina, ţijící po různě dlouhou dobu ve Švédsku. Měřila, jak dlouho 

jim trvá pojmenovat obrázek v němčině ve srovnání se švédštinou. Zjistila, ţe časová 

prodleva se u mladších ţáků vyrovnala po čtyřech letech pobytu v cílové zemi, zatímco 

                                                
8  For many people, it is almost axiomatic that children can learn a second language better than 

adults. They refer especially to immigrant families where children have learnt the language of 
their new community with native or near-native proficiency, whereas the adults always show 
traces of foreignness. 
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u ţáků středních škol se vyrovnala aţ po šesti letech pobytu. Johnsonová a Newportová 
(Johnson, Newport 1989) zkoumaly korejské a čínské imigranty do USA a konstatovaly 

silnou negativní závislost mezi věkem příjezdu do USA a jazykovými dovednostmi. 

Závěry tohoto výzkumu byly rovněţ zpochybněny; kvůli jeho metodologii (Kellerman 

1995) i zjištěním (Bialystok 1997). Hyltenstam (1992) zkoumal mladé imigranty do Švéd-

ska. Zjistil, ţe ti, kteří do cílové země přišli ve věku vyšším neţ sedm let, produkovali 

více chyb (a to v psaném i mluveném projevu) neţ ti, kteří do cílové země přišli ve věku 

mladším. Thompson (1991) zkoumal výslovnost ruských imigrantů do USA. Zjistil, ţe 

věk v době příjezdu do cílové země je nejlepším indikátorem míry autentičnosti výslov-

nosti. Flege et al. (1995, 1999) zkoumali italské imigranty do Kanady, resp. korejské 

imigranty do USA. Na celkovém vzorku téměř 500 subjektů byla zjištěna stejná závislost 

autentičnosti výslovnosti na věku v době příjezdu do cílové země (podle Singleton, Ryan 
2004). 

Spolsky (1989) však upozorņuje, ţe děti si nový jazyk osvojují v kvalitativně jiném 

prostředí neţ dospělí. Stejně tak Littlewood (1984) si všímá, ţe problémem, který 

vyvstává při porovnávání způsobů, jakými se učí děti ve srovnání s dospělými, je to, ţe 

ve většině případů mají děti lepší učební podmínky neţ dospělí: více času, pozornosti, 

komunikačních potřeb, příleţitostí k pouţívání, atp. Mezi moţná vysvětlení toho, ţe 

děti imigrantů se učí nový jazyk rychleji neţ jejich rodiče, podle něj patří: 

 Děti často mají k osvojování jazyka lepší podmínky. Bývají vystaveny 
druhému jazyku po delší časové úseky a získávají intenzivnější pozornost 

rodilých mluvčích, včetně jiných dětí. 

 Spíše neţ dospělí jsou děti vystaveny jednoduššímu jazyku, který je snáze 
zpracován a chápán – od dospělých i dětských rodilých mluvčích. 

 Děti často nemají negativní postoje k cizojazyčné komunitě a nejsou limitová-
ny ani dalšími faktory (jako strach z odmítnutí), které působí jako bariéry při 

interakci a učení. 

 Dospělí mají tendenci analyzovat a vědomě stimulovat učební proces, coţ 

můţe blokovat některé přirozené mechanismy zvnitřņování druhého jazyka. 

Dospělí spoléhají na učení se, kdeţto děti nechávají plynout osvojování. (podle 

Littlewood 1984, s. 66) 

Aby byl vliv těchto faktorů co nejlépe eliminován, pokusili se někteří výzkumníci vytvo-

řit srovnatelné učební podmínky pro různé věkové skupiny. V mnoha případech potom 

zjistili, ţe starší jedinci se zřejmě učí efektivněji neţ mladší. Snowová a Hoefnagel-Höhle 

(Snow, Hoefnagel-Höhle 1978) zkoumali anglicky mluvící děti a dospělé přistěhovavší 

se do Nizozemí. Po třech měsících dosahovali dospělí lepších výsledků ve všech 

aspektech kromě výslovnosti. Po roce se však jejich výsledky dostaly na stejnou úroveņ 

ve všech aspektech kromě slovní zásoby (citováno podle Cook 2001).  

Na didaktiku cizích jazyků mají tyto relativní úspěchy dětí dopad v podobě hledání 

odpovědí na otázky, jak ve školách simulovat přirozené prostředí, jak je jazykem zcela 

obklopit tak, aby fungoval jako přirozený prostředek kaţdodenní komunikace. Z podob-

ných úvah vycházejí jazykové vzdělávací programy, jejichţ cílem je tuto situaci simulo-

vat. Takové programy jsou s největší intenzitou rozvíjeny v bilingvních společnostech; 
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typickým příkladem těchto snah jsou kanadské programy imerze – vnoření (angl. i fr. 
immersion). V rámci těchto programů, které jsou v Kanadě zaváděny od poloviny 60. 

let9, jsou děti v mateřských školách a v primárním vzdělávání vystavovány působení 

vychovatelů a učitelů, kteří hovoří cizím jazykem. Evaluace programů rané imerze 

často vyznívají ve prospěch hypotézy citlivého období (Lambert, Tucker 1972; Swain 

1978). Stern (1983) uvádí, ţe za určitých podmínek můţe být osvojování cizího jazyka 

v přirozeném prostředí imerze v raném věku pro děti výhodou. Zároveņ však odkazuje 

na pozdější výzkumy, které srovnávaly ranou a pozdější imerzi (Genesee 1981; Swain 

1981). Ţáci devátých ročníků, kteří za sebou měli dva roky imerze, dosáhli ve druhém 

jazyce srovnatelných výsledků se svými vrstevníky, kteří však procházeli imerzí od ma-

teřské školy (Stern 1983, s. 364). Podle jiné studie (Harley 1986) dosahovali v některých 

aspektech (klitická zájmena, plurál sloves) ti, kteří byli vnořeni později, lepších 
výsledků neţ ti, kteří byli vnořeni dříve (citováno in Cook 2001, s. 134). 

V otázce osvojování jazyků v přirozeném prostředí se tedy nelze zodpovědně přiklonit 

na tu či onu stranu sporu. Empirický výzkum také neustále pokračuje a hledá nové 

výklady výzkumných dat. Singleton a Ryanová (Singleton, Ryan 2004) v tomto ohledu 

poukazují na jedné straně na studie, které jasně poukázaly na vyšší věk jako nevýhodu 

při osvojování cizího jazyka (Kessler, Idar 1979; Hyltenstam 1992), a na druhé straně 

na vynikající výsledky imigrantů, kteří se do prostředí ‚hovořícího„ cílovým jazykem 

přistěhovali aţ po dvanáctém (Van Boxtel et al. 2003), nebo dokonce aţ osmnáctém 
roce věku (Birdsong 2003).  

Srovnávání Dt2–Ds2 ve formálním prostředí cizojazyčné výuky 

Rozdíly mezi dětmi a dospělými jako subjekty formální výuky cizích jazyků podrobně 

zpracovává Lojová (2005, s. 108-126). Shledává rozdíly v rychlosti i v tempu osvojování 

cizího jazyka, analyzuje vliv rozdílu v kognitivním vývoji i vývoji řeči, i rozdíly v psy-

chologických charakteristikách, jako jsou pozornost, paměť, představivost. Zvláštní 

pozornost věnuje motivačním a afektivním činitelům. 

Při empirickém zkoumání těchto a dalších aspektů v procesu formální výuky cizích 
jazyků se uplatņuje široká škála výzkumných postupů. Na jedné straně spektra stojí 

zkoumání izolovaných učebních situací v laboratorních podmínkách, na druhé potom 

nacházíme např. longitudinální studie, jejichţ cílem je evaluovat inovační program výuky 

cizích jazyků v primární škole. Zkoumány jsou rovněţ velmi různé věkové skupiny, 

od jednotlivých ročníků primární školy po různé věkové skupiny dospělých. Je testováno 

osvojování ţivých, ale i umělých jazyků. 

Mezi výzkumy, jejichţ výsledky vyznívají ve prospěch mladšího věku, lze uvést studii 
Yamady a kolektivu (Yamada et al. 1980), kteří zkoumali učení se 40 jedno- a dvoj-

slabičných anglických slov u 30 japonských dětí. Zjistili, ţe se stoupajícím věkem prů-

měrné dosaţené skóre klesá. Thorndike a kol. (1928) v jedné z prvních studií zjistili lepší 

výsledky u mladších dospělých neţ u starších při výuce esperanta. Serightová (Seright 

1985) zkoumala výuku angličtiny ve frankofonních oblastech Kanady. Konstatuje lepší 

                                                
9  První mateřská škola s programem immersion byla otevřena v Montrealu v roce 1965. 
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výsledky mladších dospělých (17–24 let) neţ starších dospělých (citováno podle 
Singleton, Ryan 2004, s. 62, 70–71). 

Výsledky jiných výzkumů však vyznívají naopak ve prospěch starších jedinců. Asher 

a Price (1967) zkoumali výuku ruštiny pomocí metody Total Physical Response u osmi-

letých, desetiletých, čtrnáctiletých a u vysokoškoláků. Zjistili výrazně lepší výsledky 

dospělých; část tohoto rozdílu je však nutno připsat na vrub nadprůměrným mentálním 

schopnostem studentů univerzit (colleges). Smith a Braine (1972) testovali osvojování 

cizího jazyka u dětí a dospělých s pouţitím sady vět v umělém (miniaturním) jazyce. 
V těchto testech dopadli dospělí lépe neţ děti. Olson a Samuels (1973) zkoumali 

výslovnost němčiny (po krátké výuce) u tří různých věkových skupin ţáků anglických 

škol, kteří neměli ţádnou předchozí zkušenost s výukou cizích jazyků. Zjistili nejhorší 

výsledky u ţáků primárního stupně. Ekstrand (1978b) testoval skupiny dětí osmiletých, 

devítiletých, desetiletých a jedenáctiletých ve švédských školách. Kaţdé dítě bylo 

testováno po 18 týdnech výuky anglického jazyka (audiovizuální metody). Testy se 

zaměřovaly na poslechové dovednosti a výslovnost. Ve všech oblastech přinášely testy 

výsledky, jeţ se s věkem zlepšovaly. Grinder et al. (1961) podobně testoval skupiny 

ţáků druhých, třetích a čtvrtých ročníků na Havaji po podobném testu japonštiny. 

Starší ţáci opět dosahovali systematicky lepších výsledků neţ ţáci mladší. Oller 

a Nagato (1974) zkoumali dlouhodobý efekt programů FLES v japonských školách. 

Subjekty výzkumů byly ţákyně sedmých, devátých a jedenáctých ročníků japonských 
základních a středních škol, z nichţ některé prošly šestiletým programem FLES, 

a některé ne. Výsledky ukázaly rozdíly mezi ţákyněmi sedmých ročníků (významně 

lepších výsledků dosáhly ţákyně, které prošly programem FLES), mezi ţákyněmi 

devátých ročníků (které prošly a neprošly programy FLES) byly shledány rozdíly 

menší, ale stále signifikantní, avšak v jedenáctých ročnících jiţ rozdíly shledány nebyly 

(přehled dle Singleton, Ryan 2004, s. 72–75).  

Ekstrand10 (1978a) zkoumal finské děti učící se ve Švédsku švédsky. Zjistil lepší 
výsledky u dětí starších 11 let neţ u dětí mladších (citováno dle Cook 2001, s. 133). 

Jeden z nejcitovanějších výzkumných projektů proběhl v letech 1964 aţ 1974 na vybra-

ných školách v Anglii a Walesu. Burstallová et al. (Burstall 1974) zkoumali důsledky 

zavedení výuky francouzštiny do kurikula primární školy. Ve třech experimentálních 

skupinách (celkem asi 17 000 ţáků) byla zavedena výuka francouzštiny od 8 let věku. 

Jejich výsledky byly systematicky testovány a srovnávány se dvěma typy kontrolních 

skupin; 1) děti ve stejném věku jako v experimentální skupině, ale s výukou francouz-

štiny od 11 let, jak to bylo ve Velké Británii obvyklé, a 2) děti starší neţ v experimentální 
skupině, ale které měly za sebou stejný počet let výuky francouzštiny jako děti v ex-

perimentální skupině. Výsledky výzkumu jsou zaráţející. Ve srovnání se stejně starými 

dětmi, které se však začaly francouzsky učit později, nedosahovaly děti v experimentální 

skupině zásadně lepších výsledků. Po dvou letech si ti, kteří prošli ranou výukou, 

udrţovali jistý (ale zmenšující se) náskok v dovednostech mluvení a poslech, po čtyřech 

letech jen v poslechu. Ti, kteří začali s francouzštinou později (a měli tedy za sebou kratší 

                                                
10  Vivian Cook pouţívá u jména tohoto výzkumníka odlišnou ortografickou variantu 

Eckstrand. 
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období výuky), dosahovali stejných nebo lepších výsledků zejména ve čtení a v psaní. 
Na základě těchto výsledků prohlásili autoři výzkumu efektivitu rané výuky cizích 

jazyků za mýtus. Pozitivní na rané výuce je podle autorů to, ţe je díky ní na výuku 

cizího jazyka „více času“. Starší ţáci ale při učení se cizím jazykům těţí ze svých 

zkušeností a větší kognitivní vyspělosti (Burstall et al. 1974; citováno podle Stern 

1983, s. 364). 

V roce 1965 byl zahájen projekt IEA (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement), v jehoţ rámci se v 8 zemích zkoumala výuka francouzštiny 
jako druhého jazyka. To umoţnilo analyzovat různé vzorce výuky, včetně různých 

přístupů k rané cizojazyčné výuce. K otázce rané výuky autoři říkají, ţe výsledky 

výzkumu ukazují, ţe primárním faktorem ve výuce cizího jazyka je objem výuky. 

Nelze najít jiné ospravedlnění pro ranou výuku neţ to, ţe dává ţáku více času 

na dosaţení úrovně poţadované v určitém věku. Ţáci, kteří se začali francouzsky učit 

později, postupovali ve skutečnosti rychleji neţ ţáci, kteří se začali učit dříve. Je tedy 

moţné začít s výukou cizího jazyka i později, neţ je obvyklé, pokud ovšem bude tato 

výuka intenzivnější (Carroll 1975, citováno in Stern 1983, s. 365). 

Singleton a Ryanová (Singleton, Ryan 2004, s. 81–82) citují ze zprávy Skotského 
ministerstva školství z r. 1969, která shrnuje výsledky výuky francouzštiny ve skotských 

primárních školách, ţe schopnosti ţáků porozumět mluvené francouzštině byly shledány 

‚relativně uspokojivé„, plynulost projevu ‚velmi rozdílná„, mnoţství osvojené slovní 

zásoby ‚chabé„ a schopnost uplatnit naučené v nových situacích působila ‚zklamání„.  

Ve zprávě z výsledků výzkumu výuky různých cizích jazyků (angličtiny, němčiny, 

italštiny a španělštiny) ve čtvrtých ročnících francouzských škol, se uvádí: 

... jazykové znalosti jsou minimální a zlomkovité. Ţáci znají izolovaná slova, poznávají a umí 

pouţít fráze ve velmi omezeném počtu situací. Tyto znalosti nejsou přenášeny do nových 
situací11 (Audin et al. 1999, s. 41, citováno in Singleton, Ryan 2004, s. 82). 

Jedním ze závěrů výzkumu Blondina a kol. (Blondin et al. 1998; podle Edelenbos et al. 

2006, s. 148) je to, ţe mnoho dětí (dokonce některé i v prostředí imerze) se dostane 

pouze do stadia, v němţ se jejich produkce omezuje na texty naučené nazpaměť.  

Zdá se tedy, ţe existuje jistá zřetelná tendence výzkumů formální výuky vyznívat v nepro-

spěch rané výuky cizích jazyků, přestoţe výzkumy osvojování cizích jazyků v přirozeném 
prostředí mají tendenci spojovat faktor věku s pozitivními efekty. Výzkum v této oblasti 

pokračuje i nadále (viz např. Seebauer 1997; Pienemann, Keβler, Roos 2006).  

V kapitole 1.2.3 jsme analyzovali různé argumentační linie uplatņované v diskusi o rané 

výuce cizích jazyků; naším cílem přitom bylo poukázat na problematičnost zejména 

argumentů zaloţených na srovnávání principiálně odlišných procesů. Shrnutí hlavních 

prezentovaných názorů na ranou výuku cizích jazyků nabízí kapitola 1.3. 

                                                
11  "...les acquis proprement langagiers restent minimes, tres atomisés. Les éleves connaissent des 

mots isolés, savent reconnaître et utiliser des énoncés dans un nombre de situations 
extremement limité. Ces quelques acquis ne sont pas réutilisés lorsku'une situation nouvelle se 
présente." 
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1.2.4  Výslovnost jako téma v diskusi  

o raném osvojování cizích jazyků 

Zajímavou a často diskutovanou komponentou cizojazyčného vzdělávání/osvojování je 

výslovnost. Výslovnost bývá často (nesprávně) ztotoţņována s úrovní znalostí v jazyce. 

Moţná je to proto, ţe právě na základě autentické výslovnosti (authentic pronunciation) 

lze s vysokou pravděpodobností identifikovat rodilého mluvčího daného jazyka, 
zatímco přítomnost cizího přízvuku (foreign accent) prozrazuje, ţe si mluvčí tento 

jazyk teprve osvojuje12. Názor, ţe mladší ţáci si lépe osvojí výslovnost cizího jazyka 

neţ ţáci starší, se zdá být velmi populární mezi odbornou i laickou veřejností (u nás 

např. Jílková 2005, Zbranková 2005).  

Scovel (1988) shromáţdil multidisciplinární důkazy o sociobiologických kritických 

obdobích u různých druhů savců a ptáků. Zjistil, ţe některé druhy ptáků si před 

pubertou osvojují charakteristický regionální „přízvuk“ jako formu vyjádření přísluš-

nosti ke komunitě a jako záruku zachování rodu. Pokud přijmeme tento fakt fonetické 
stabilizace pro paviány a ptáky, jaký je důvod předpokládat, ţe u člověka tento jev 

neexistuje? Můţe být genetickým pozůstatkem dob, kdy měl za cíl zajistit pokračování 

lidského rodu (citováno dle Brown 2000, s. 55–56). 

Hypotéza kritického období zúţená na problematiku výslovnosti pak tvrdí, ţe dokonalé 

(autentické) výslovnosti není moţné dosáhnout, pokud se s učením cizího jazyka začne 

po zhruba dvanáctém roku věku (Cook 2001). Jako důkazy nejčastěji slouţí výzkumy 

subjektů, u nichţ se zkoumala výslovnost jazyka, kterým hovoří společnost, do které 
imigrovali. 

Výzkumy výslovnosti, citované v kapitole o osvojování cizích jazyků v přirozeném 

prostředí (viz kap 1.2.3.4), ukazují na existenci citlivého období v oblasti výslovnosti. 

Asher a Garcia (1969) zkoumali kubánské imigranty do USA a zjistili, ţe jejich 

výslovnost je nejlepší, pokud se přistěhovali před šestým rokem věku, a nejhorší, pokud 

se přistěhovali jako třináctiletí nebo starší. Ramsey a Wright (1974) zjistili,ţe mladší 

imigranti do Kanady mají méně cizího přízvuku neţ starší (dle Cook 2001, s. 134). 

Vedle toho byla provedena řada výzkumů zaměřených na úroveņ výslovnosti cizího 
jazyka, ve kterých byla výslovnost subjektů čtoucích text v cizím jazyce hodnocena 

rodilými mluvčími daného jazyka. Moyer (1999) zkoumal rodilé mluvčí angličtiny, 

kteří ovšem vystudovali německý jazyk na univerzitní úrovni. Jejich výslovnost však 

byla podle posuzovatelů odlišná od výslovnosti autentické (Moyer 1999, citováno in 

Brown 2000, s. 59). 

Ve snaze ukázat, ţe vyšší věk není překáţkou osvojování cizojazyčné výslovnosti, 
provedl Neufeld sérii experimentů s anglicky mluvícími jedinci, kteří se pokoušeli 

                                                
12  Z tohoto pravidla samozřejmě existují výjimečné situace, kdy jedinec hovoří cizím jazykem 

s autentickou výslovností: např. rozvědčíci (Cook 2001), fonetici, v ideálním případě i učitelé 
cizích jazyků. Pokud se totiţ přidrţíme Krashenova rozlišení na učení se a osvojování, 
zjišťujeme, ţe převáţná většina výzkumů s programovou výukou výslovnosti nepočítala a spolé-
hala se na výslovnost osvojenou (na kterou se ovšem pravděpodobně můţe vztahovat původní 
Lennebergova formulace CPH). 
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imitovat autentickou výslovnost japonštiny a čínštiny. Po osmnácti hodinách výuky 
9 z 20, resp. 8 z 20 přesvědčilo posluchače, ţe jsou rodilými mluvčími (Neufeld 1978, 

citováno in Cook 2001, s. 134). Se stejným záměrem zkoumali Bongaerts et al. (1995, 

citováno in Brown 2000, s. 59) tímto způsobem skupinu Holanďanů učících se anglicky 

od relativně pozdějšího věku; některé projevy byly nezávislými posuzovateli opravdu 

hodnoceny jako „autentické“. Metodologie obou těchto studií však byla později napa-

dena Scovelem (Scovel 1988), který upozornil mimo jiné na nedostatky při komunikaci 

s posuzovateli výslovnosti. 

Scovel (1999) se tedy na základě pečlivého přehledu výzkumných výsledků domnívá, 
ţe kritické období v oblasti výslovnosti nebylo prozatím výzkumnými daty napadeno. 

Spolsky (1989, s. 96) na základě přehledu literatury potom stanovuje jednu z podmínek 

učení se cizím jazykům takto: „V čím mladším věku se jedinec začne učit cizí jazyk, 

tím větší má šanci, ţe dosáhne autentické výslovnosti“
13

. 

V čem však spočívá specifikum výslovnosti, které způsobuje, ţe je její osvojování více 

ovlivněno věkem jedince neţ osvojování jiných komponent jazyka? Jednu z odpovědí 

lze hledat ve faktu, ţe na výslovnosti se podílí stovky svalů; výslovnostní dovednosti 
kladou přísné poţadavky na nejjemnější motoriku a koordinaci. Proto je výslovnost 

nejen vázána na kognitivní funkce mozku, ale i determinována motorickými faktory, 

které uţ mohou být na jednotlivá stadia vývoje mozku vázána úţeji. Walsh a Diller 

(1981, s. 18) shrnují výzkumnou linii, která rozlišuje procesy niţšího řádu (např. 

výslovnost) a jazykové funkce vyššího řádu (jako jsou sémantické vazby). Procesy 

niţšího řádu jsou závislé na raném zrání v mozku, a proto je osvojování autentického 

přízvuku po ukončení puberty obtíţné; procesy vyššího řádu závisí spíše na mozkových 

centrech, která dozrávají později, a proto se starší studenti učí rychleji slovní zásobu či 

gramatiku. 

Na základě výše uvedeného tedy lze konstatovat, ţe pokud existuje jakési citlivé 
období pro osvojování cizích jazyků, bude se patrně nejsilněji projevovat v oblasti 

výslovnosti. Je dokonce moţné, ţe výslovnost je jediný aspekt jazyka, v jehoţ osvojo-

vání hraje vyšší věk jedince negativní roli. Na druhou stranu nelze v ţádném případě 

výslovnost povaţovat za nejdůleţitější hledisko při osvojování cizího jazyka. 

1.3  Shrnutí názorů na ranou výuku cizích jazyků 

Přehled dosavadního zkoumání diskutované problematiky, jak se zdá, jednoznačné 

závěry ohledně optimálního věku pro začátek cizojazyčné výuky nepřináší. Není ani 
zodpovězena otázka, zda schopnost člověka naučit se druhý jazyk prostřednictvím 

formální výuky s rostoucím věkem vyhasíná, či zda se naopak rozvíjí. V průběhu druhé 

poloviny 20. století byla tato otázka znovu a znovu otevírána, ačkoli výzkumná zjištění 

opakovaně budila vůči plošnému zavádění rané výuky cizích jazyků skepsi. 

                                                
13  The younger one starts to learn a second language, the better chance one has to develop a native-

like pronunciation 
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V roce 1964 shrnuje Ausubel tuto problematiku následujícím způsobem: 

Objektivních výzkumných výsledků vztahujících se k relativním učebním schopnostem 

dětí a dospělých není mnoho, avšak ty, které existují, neposkytují mnoho útěchy obhájcům 
teze, ţe děti se učí lépe. Přestoţe mají děti pravděpodobně výhodu nad dospělými při 
osvojování výslovnosti v novém jazyce, E. L. Thorndike před mnoha lety ukázal, ţe 
v jiných aspektech cizího jazyka postupují pomaleji, pokud se obě věkové skupiny učí 
stejně dlouho14 (Ausubel 1964; citováno podle Stern 1983, s. 363). 

Ještě v roce 1984 uzavírá Littlewood (1984, s. 66) text o věku v cizojazyčné výuce takto:  

Protoţe čím dál tím méně lidí věří, ţe děti se učí cizí jazyky lépe, dochází v poslední době 
k poklesu podpory tendencí v různých zemích zavádět cizí jazyk do škol v raném věku 
(od sedmi nebo osmi let věku)15.  

I Singleton a Ryanová (Singleton, Ryan 2004, s. 3) uvádějí, ţe během 70. let 20. století 

se zdálo, ţe debatu o ideálním věku pro učení se cizím jazykům obhájci rané výuky 

definitivně prohráli. To, ţe je definitivně rozhodnuto, však byl předčasný závěr; debata 
pokračuje ještě po 30 letech. Došlo ovšem k určité proměně. Výzkumníci věnují větší 

pozornost rozdílům mezi věkovými skupinami, jednotlivým aspektům jazyka, různým 

cílům cizojazyčné výuky, metodám apod. Spolsky (1989, s. 98) uvádí, ţe  

otázka nezní, zda si vedou lépe starší nebo mladší jedinci, ale jaké cíle jsou vhodné u růz-

ných věkových skupin a jaké podmínky vedou u kterých věkových skupin k většímu 
úspěchu v učení se jednotlivým oblastem druhého jazyka.16 

Na otázku Kdy má tedy výuka cizího jazyka začít? Cook (2001, s. 135) odpovídá, ţe:  

také záleţí na tom, jak dlouho bude [výuka] trvat. Pokud hodlají ţáci strávit studiem 
mnoho let, potom ať začnou jako děti, protoţe pravděpodobně dosáhnou lepší úrovně, neţ 
kdyţ začnou v dospělosti. Pokud se budou cizímu jazyku učit několik let, a potom toho 
zanechají – jako ostatně většina studentů, je výhodnější začít v dospělosti, kdy se za stejný 
čas dosáhne lepších výsledků.17 

                                                
14  Objective research evidence regarding the relative learning ability of children and adults is sparse 

but offers little comfort to those who maintain the child superiority thesis. Although children are 
probably superior to adults in acquiring an acceptable accent in a new language, E L. Thorndike 

found many years ago that they make less rapid progress than adults in other aspects of foreign 
language learning when learning time is held constant for the two age groups. 

15  Because fewer people now believe that children are intrinsically superior to adults in second 
language learning, there has recently been a decline in support for the movements in several 
countries to introduce it into schools at an early age (e.g. seven or eight). 

16  The question that needs to be asked is thus not whether older or younger learners do better, but 
rather what goals are suitable at various ages and what conditions lead to greater success in 
learning specific parts of a second language at various ages. 

17  This also involves how long the learners are going to be studying. If they are intending to 
spend many years learning the second language, they might as well start as children rather 
than as adults since they will probably end up better speakers. If they are going to learn the 
second language for a few years and then drop it, like the majority of learners perhaps, there is 
an advantage for adults, who would reach a higher standard during the same period. 
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Lightbownová a Spadová (Lightbown, Spada 2006) upřednostņují jiné hledisko, a to cíl 
výuky cizího jazyka. Pokud je cílem výuky to, aby ţák/student dosáhl úrovně, kdy 

nebude rozeznatelný od rodilých mluvčích cílového jazyka (native-like proficiency), 

potom je ţádoucí, aby byl obklopen jazykem od raného věku. Výzkum totiţ nevy-

lučuje, ţe k dosaţení nejvyšší (absolutní) úrovně znalosti cizího jazyka je třeba se 

s jazykem začít seznamovat v určitém kritickém období (před ukončením puberty). 

Pokud je ale cílem cizojazyčné výuky to, aby velká skupina ţáků/studentů získala 

běţné komunikativní kompetence, potom je účelnější začít s výukou později. Výzkum 

ukazuje, ţe pokud se hodinová dotace pohybuje kolem několika hodin týdně, ţáci začí-

nající s cizím jazykem v deseti, jedenácti nebo dvanácti letech dosahují rychle stejné 

úrovně s ţáky, kteří začali i o několik let dříve. Autorky rovněţ poukazují na problémy 

spjaté s návazností mezi jednotlivými ročníky. Odkazují na Burstallovou (Burstall 
1975b), která popisuje situaci, kdy ţáci se zkušeností s ranou výukou francouzštiny 

byli při přechodu na sekundární stupeņ školy zařazeni do tříd se ţáky začínajícími. 

Tím, ţe učitelé přizpůsobovali výuku ţákům slabším, docházelo u pokročilejších ţáků 

k frustraci a silné demotivaci. (Lightbown, Spada 2006, s. 73–74) 

Krashen et al. (1979) analyzovali a shrnuli výsledky řady výzkumů v otázce ideálního 

věku pro začátek cizojazyčné výuky. Dochází k závěru, ţe dospělí a starší děti si 

osvojují druhý jazyk ‚rychleji„ neţ mladší děti; ale mladší děti ‚nakonec„ dosáhnou 

lepších výsledků. Pro rychlost osvojování tedy platí „starší je lepší“, pro konečný 
výsledek platí „mladší je lepší“ (podle Stern 1983, s. 366). 

Cook (2001, s. 135) vidí jeden z rozdílů v tom, jaké preferují různé věkové skupiny 

metody. Dospívající se zřejmě budou vyhýbat technikám, které je odhalí na veřejnosti: 

předvádění a hraní rolí je v konfliktu s jejich pubertálními obavami. Dospělí mohou mít 

pocit, ţe se dostatečně neučí, pokud se bude výuka odehrávat v hravých situacích. 

Spolsky (1989) k tomu dodává, ţe formální výuka ve třídě vyţaduje abstraktní a analy-

tické dovednosti. Proto je vyšší věk výhodou. Děti se učí lépe v neformálních situacích. 
Neformální rozhovor s dítětem se ovšem točí pouze kolem ‚tady a teď„ (citováno in 

Cook 2001). 

Jako shrnutí můţe slouţit následujících sedm bodů (Stern 1983, s 366–367): 

1) Učit se cizím jazykům je moţno v různém věku, na různých stupních zralosti, od dětství 

do dospělosti. Ţádný věk nebo stadium nejsou optimální nebo kritické pro všechny aspekty 
učení se jazykům. 

2) V některých ohledech se všechny věkové skupiny učí cizí jazyk stejně; sdílí podobné 

strategie, prochází podobnými stádii. Tato stadia navíc nejsou nepodobná stadiím 
osvojování mateřského jazyka. 

3) Na druhou stranu existují i rozdílnosti mezi způsoby, jakými si různé věkové skupiny 

osvojují různé aspekty jazyka (výslovnost, slovní zásobu, syntax, atd.) 

4) V jistých aspektech se předškolní děti, děti v mladším školním věku, starší děti, 

dospívající a dospělí navzájem liší z psychologického hlediska v tom, jak přistupují 
k učení se cizím jazykům. Zatím není zcela jasné, jak tyto rozdíly fungují. Zdá se ale,  ţe 
děti lépe reagují na ‚osvojování„ jazyka v přirozeném prostředí, zatímco starší jedinci těţí 
z moţnosti uplatnit kognitivní a studijní přístupy. 
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5) Kaţdé věkové stadium má své výhody a své nevýhody pro učení se cizím jazykům. 

6) Rozdíly mezi způsoby, jakými se učí jednotlivé věkové skupiny, mohou být zjištěny 
pouze pečlivým pedagogickým výzkumem, experimenty, či pozorováním. 

7) Při rozhodování o optimálním věku pro cizojazyčnou výuku nemůţe být vývojové nebo 
psychologické hledisko tím jediným. Ze vzdělávacích, politických nebo psychologických 
důvodů můţe být ţádoucí zavést cizojazyčnou výuku od raného věku, ačkoli pro to 

neexistuje psychologické ospravedlnění. Jakmile připustíme, ţe cizí jazyk se můţe jedinec 
učit od jakéhokoli věku, vyvstanou při hledání optimálního věku pro zavedení cizojazyčné 
výuky do školního kurikula 3 základní kritéria: 

a) odhadovaný čas nezbytný k tomu, aby ţáci dosáhli jazykové úrovně definované pro 

jednotlivé fáze školního vzdělávání, 

b) důleţitost připisovaná cizím jazykům v té které části školního kurikula, 

c) lidské a materiální zdroje potřebné k vytvoření a udrţení pedagogicky hodnotného 
a úspěšného cizojazyčného programu. 

Obdobná kritéria – nezbytná pro úspěch rané výuky cizích jazyků – definují i další autoři. 

Lojová (2008) stanovuje pět obecnějších podmínek úspěšné implementace nového mode-

lu výuky cizích jazyků na základních školách: 

 kvalifikovanost učitelů 

 kvalitní metodika 

 humanizace vzdělávání 

 diferenciace 

 ohled na ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Djigunovich a Vilke (2000, citováno in Johnstone 2002) uvádějí konkrétnější předpo-

klady úspěšné rané výuky cizích jazyků: 

 intenzivní interakce ve třídě 

 aţ 45 minut denně, 5 dní v týdnu 

 skupiny o 10–15 ţácích 

 učitel s plynulou znalostí jazyka, dobrou výslovností a intonací 

K tomu Nikolovová (Nikolov 2000 in Johnstone 2002) dodává, ţe pokud kterákoli 

z těchto podmínek není splněna, výuka by neměla začínat v raném věku; špatná zkuše-

nost můţe uškodit postojům dětí k cílovému jazyku a k cizojazyčnému vzdělávání vůbec. 

Singleton (2000 citováno in Johnstone 2002) uzavírá, ţe existují důkazy pro to, ţe 

v přirozených podmínkách (imigrace) se dospělí a dospívající ze začátku učí rychleji 

neţ děti, ale po jednom roce děti svou ztrátu kompenzují a v rychlosti osvojování starší 

jedince předhánějí. V podmínkách formální výuky, která je daleko běţnější, však 

takové kompenzování a předhánění trvá daleko déle a dojít k němu nemusí vůbec. 

Naopak je zřejmé z řady výzkumů, ţe pokud jsou ţáci, kteří se druhému jazyku učili 

v primární škole, na druhém stupni umístěni do tříd se začátečníky, dosahují lepších 

výsledků neţ tito začátečníci jen po velmi krátkou dobu (nejnovější shrnutí výsledků 
relevantních výzkumů viz Nikolov 2009). 
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2  RANÁ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ  

NA PRAHU 21. STOLETÍ:  

POPULÁRNÍ A POLITICKÁ ŘEŠENÍ 

Tvorba kurikula je vedle odborného pedagogického problému rovněţ procesem, který je do jisté 

míry ovlivňován komplexem historických a politických faktorů. Zatímco ve 20. století byla otázka 
rané výuky či raného osvojování cizích jazyků předmětem odborného zájmu lingvistů, psychologů 
i pedagogů, na prahu 21. století se otázka zavádění rané výuky cizího jazyka stala v evropském 
regionu otázkou politickou. K naznačení důvodů pro tento posun slouţí krátká historická para-
lela v úvodu této kapitoly. Vyjádřeno bonmotem, politika je umění neinformovaného rozhodová-
ní; tato kapitola ukazuje, jak jsou politická řešení otázky rané výuky cizích jazyků vedena častěji 
populárními názory neţ zjištěními produkovanými empirickým výzkumem. V závěru kapitoly je 

nabídnut krátký pohled na mediální obraz rané výuky cizích jazyků, ve kterém se odráţejí 
populární laické názory na výuku jazyků. 

2.1  Krátká historická paralela 

Rok 1776 byl jedním z nejdůleţitějších momentů historie severoamerického kontinen-

tu. Vyhlášení nezávislosti znamenalo pro Spojené státy americké zejména zpřetrhání 

politických vazeb na Velkou Británii, avšak způsobilo také, ţe bylo třeba hledat nové 

politické uspořádání nově osamostatněných kolonií. Myšlenka volného svazku relativ-

ně autonomních států se však ukázala jako neúnosná. Bylo třeba najít způsob, jak 

jednotlivé státy více sjednotit a zastřešit pevným politickým systémem. Rok 1787 se 

nesl ve znamení klíčových jednání při vyjednávání o konkrétní podobě nové federální 

ústavy. Bylo nezbytné vyjednat zastoupení jednotlivých států v obou komorách Kon-

gresu, shodnout se na roli státních vlád ve federálním systému či definovat systém 
federálních daní. Intenzivní jednání ve Filadelfii trvala téměř půl roku, neţ se podařilo 

shodnout na verzi textu Ústavy, se kterou souhlasili zástupci všech 13 států. Další tři 

roky trvalo, neţ se podařilo nový politický systém obhájit a později ratifikovat 

na úrovni jednotlivých států. V roce 1790 vstoupila Ústava v platnost a stala se ústřed-

ním politickým dokumentem nového národa, který čítal přibliţně 4 miliony obyvatel 

(podle Davidson et al. 1996). 

Proces integrace, který se o 150 let později spustil v Evropě a který probíhá dosud, má 

rovněţ za cíl hledat nové způsoby politického sjednocení původně nezávislých států, 
avšak v mnoha ohledech a charakteristikách se od toho amerického odlišuje. Především 

je motivován idejemi ekonomickými spíše neţ bezpečnostními; ekonomická spolu-

práce byla od počátku základním kamenem evropské integrace. Je rovněţ nesrovnatel-

ně obtíţnější integrovat státy, z nichţ kaţdý respektuje svou staletou historii a tisícileté 

tradice, a některé navíc sdílejí historii plnou konfliktů a hluboké nenávisti, neţ sjednotit 
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politické systémy staré jen několik málo generací. Evropská integrace se navíc dotýká 
stonásobně většího počtu obyvatel. 

V jednom aspektu se oba procesy odlišují zásadně. Diskusím o politickém uspořádání, 

čilejšímu obchodním ruchu ani filozofickému sbliţování nestály v rodících se Spoje-

ných státech v cestě jazykové bariéry. Politická jednání se obešla bez přítomnosti 

tlumočníků, klíčové texty nemusely být překládány do dalších jazyků. Nevraţivost 

zaloţená na kulturních stereotypech (např. Seveřané versus Jiţané) byla sice do určité 

míry přítomna, avšak jazykové a kulturní rozdíly, jeţ je nutno překonávat ve sjednocu-
jící se Evropě, mají daleko hlubší kořeny. Jazykové rozdíly mezi evropskými národy 

jsou na jedné straně důsledkem rozdílů v historickém vývoji těchto národů a na straně 

druhé zdrojem rozdílů kulturních18. Jednou z hlavních funkcí jazyka je vyjádření 

identity (Crystal 1997); společný jazyk je tak jednou z definujících charakteristik 

národa. Pro politické sbliţování národů Evropy se zdá být ţádoucí sbliţování kulturní 

a jazykové. 

2.2  Jazykové sbližování v integrující se Evropě 

Existuje několik moţných cest k takovému jazykovému sbliţování. Jednou z nich je 

hledání jednotného umělého jazyka, jímţ by hovořili všichni lidé. Tato myšlenka 

provází lidstvo po staletí; za tu dobu byly zaznamenány stovky pokusů o vytvoření 
umělého jazyka, včetně Dalgarnova, Wilkinsova, Leibnizova a Komenského (např. 

Eco, 1995). V prostředí globalizujícího se světa ve 20. století tyto snahy zesílily. Ţádný 

z umělých jazykových systémů však nezískal takovou popularitu, která by skýtala 

naději, ţe by mohl v dohledné době dostatečně rozšířit do té míry, ţe plnil integrační 

funkci, byť jen na evropském kontinentu. Druhou cestou by mohlo být cílená podpora 

šíření některého ze stávajících evropských jazyků, který by plnil roli lingua franca19.  

Politický trend se však od počátku ubírá jiným směrem, a to k intenzivní podpoře 
zvyšování jazykové vybavenosti v různých cizích jazycích. Ján Figeľ, komisař zodpo-

vědný za výchovu, vzdělávání, kulturu a multilingvismus, v předmluvě k publikaci Key 

Data on Teaching Languages at School in Europe říká:  

Politika multilingvismu má za cíl zajistit multikulturalismus, toleranci a evropské občanství. 

Rozšíření obecných cizojazyčných kompetencí hraje roli v udrţování xenofobie a netoleran-
ce v patřičných mezích. Pokud chceme uţívat výhod kulturního, sociálního a ekonomického 

                                                
18  Klasickým příkladem dávného kulturního střetu, jehoţ ozvěna se zachovala v dnešním jazyce, 

je archetypální nedůvěra starých Slovanů (těch, kteří vládnou Slovem) ke svým geografickým 
sousedům, kteří Slovem nevládnou (Němci – jsou němí!). Právě jazyk je tak rozlišovacím 

kriteriem při definování kulturních kategorií my a oni. 
19  Termínem lingua franca je označován jazyk, který plní v určité době na určitém území roli 

univerzálního dorozumívacího prostředku. Např. francouzština v diplomacii 17. a 18. století, 
italština jako jazyk mezinárodního obchodu v době renesance, němčina v Rakousku-Uhersku, 
angličtina v dnešním euroamerickém regionu. 
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bohatství našeho kontinentu, musíme si vzájemně rozumět. V rozšířené a multilingvní Evro-
pě vytváří výborná znalost jazyků dobré vyhlídky pro jednotlivce i pro obchodní a profesní 
aktivity a rovněţ dialog mezi lidmi z různých kultur a zázemí.20 (Key Data… 2005, s. 3) 

V dokumentu Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti: Akční plán 
2004 – 2006 se na stejné téma uvádí:  

Unie je … zaloţená na vzájemné toleranci lidí s rozdílnou minulostí, ale společnou budouc-

ností. … Učení se cizím jazykům a jejich pouţívání nám pomáhá být otevřenější k druhým, 
k jejich kulturám a názorům. … Schopnost rozumět a komunikovat v jiných jazycích je 
základní výbavou všech evropských občanů. … Studium jen jednoho dorozumívacího jazy-

ka není dostačující. Kaţdý občan Evropy musí být schopen komunikovat alespoņ ve dvou 
dalších jazycích kromě mateřského. Je to ambiciózní cíl, nicméně výsledky v několika 
členských státech ukazují, ţe tento cíl je perfektně splnitelný. (Podpora jazykového vzdělá-
vání… 2004, s. 5–6) 

Rada Evropy i Evropská komise hledají cesty, jak podporovat zvýšení jazykové 

vybavenosti obyvatel Evropy. S nadějí se obracejí k novým didaktickým postupům, jako 
je například CLIL – Content and Language Integrated Learning (Obsahově a jazykově 

integrované učení). CLIL se dnes pouţívá jako termín zastřešující různě zdařilé pokusy 

integrovat výuku cizího jazyka s výukou jiného předmětu (viz např. kap. 3.4). 

Dalším z prostředků, jak dosáhnout zvýšení jazykové vybavenosti občanů sjednocené 

Evropy, je raná výuka cizích jazyků, a to navzdory tomu, ţe otázka optimálního věku pro 

začátek výuky cizího jazyka byla v 80. letech 20. století empirickým výzkumem 

zodpovězena v neprospěch rané výuky, či v nejlepším případě odloţena. Zatímco ve dva-

cátém století se na podporu rané cizojazyčné výuky uváděly argumenty psychlogické 
a neurolingvistické (Wilder Penfield, Eric Lenneberg – viz kapitola 1.2.1), na prahu 21. 

století jsou pro její ospravedlnění formulovány argumenty politické, případně nejsou 

představeny argumenty ţádné; je pouze doporučena. Jako příklad mohou slouţit závěry 

barcelonského setkání Evropské komise v roce 2002, ve kterých se explicitně uvádí: 

„Rada Evropy volá po dalším konání na poli výchovy a vzdělávání: aby se zlepšilo 

zvládání základních (jazykových) dovedností, a to zejména tím, ţe se budou vyučovat 

alespoņ dva cizí jazyky od velmi raného věku“21 (Presidency Conclusions 2002). 

Některé texty jsou navíc podle všeho formulovány pouze na základě laických představ 
a zcela ignorují fakt, ţe existuje odborná komunita, jeţ se tomuto tématu dlouhodobě 

věnuje. Za příklad můţe slouţit následující výņatek z Akčního plánu 2004 – 2006:  

                                                
20  Multiculturalism policy aims at ensuring multiculturalism, tolerance and European citizenship. 

Widespread general competence in foreign languages also plays its part in keeping 
xenophobia and intolerance at bay. We have to understand each other if we want to reap full 
benefits of the cultural, social and economic richness of our continent. In an enlarged and 
multilingual Europe, proficiency in languages generates rewarding fresh prospects for 

individuals personally, as well as for business and professional activity and all dialogue 
between people from different cultures and backgrounds. 

21  The European Council calls for further action in the field of Education: ... to improve the 
mastery of basic (language) skills, in particular by teaching at least two foreign languages 
from a very early age. 
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Prioritou členských států je zajistit efektivní jazykové vzdělávání v mateřských a základ-

ních školách, protoţe tady se formují klíčové postoje vůči ostatním jazykům a kulturám, 
zde jsou poloţeny základy pro pozdější jazykové vzdělávání. … Mladší ţáci si uvědomují 
svou vlastní kulturní hodnotu a vlivy a váţí si ostatních kultur, začínají být otevřenější vůči 
ostatním a projevují o ně zájem. Tato výhoda zůstává omezena, pokud se všichni ţáci učí 
stejný jazyk: výběr jazyků musí být dostupný mladším ţákům. Rodiče a učitelé potřebují 
lepší informace o výhodách tohoto raného vzdělávání a o kritériích, která by měla infor-
movat o výběru prvního cizího jazyka pro dítě (Podpora jazykového vzdělávání… 2004, 
s. 13–14).  

Například pro rok 2005 je tedy stanoven následující úkol: „Informace o výhodách 

raných začátků jazykového vzdělávání a vytváření povědomí o jazykové rozmanitosti 

bude rozšířena pokud moţno k co nejširší veřejnosti, včetně rodičů“ (Podpora jazyko-

vého vzdělávání… 2004, s. 14). 

2.3  Pohled na ranou výuku cizích jazyků  

v evropských zemích 

Jak uvádíme výše, podle Singletona a Ryanové se během 70. let 20. století zdálo, ţe 

debatu o ideálním věku pro učení se cizím jazykům obhájci rané výuky definitivně 

prohráli. To, ţe je definitivně rozhodnuto, však byl předčasný závěr, neboť neuběhla 
ani dvě desetiletí, a vzedmula se nová vlna zájmu o zavedení cizojazyčné výuky 

do kurikula primární školy: 

 Během sedmdesátých let pokračovala debata o cizojazyčné výuce v kurikulu 

primární školy ve Švédsku a Finsku (Ekstrand 1978b). 

 Na začátku osmdesátých let proběhly v Itálii experimenty s výukou cizích 
jazyků v primární škole. (Titone 1986). 

 V průběhu devadesátých let proběhly podobné experimenty ve Francii, Irsku 
a Skotsku (Audin et al. 1999; Harris, Conway 2003; Johnstone 1996). 

 Od roku 2003 zavedlo povinnou výuku cizího jazyka nejpozději od 3. ročníku 

Německo (podle Singleton, Ryan 2004, s. 3). 

 Nejnověji (od roku 2009) byla hranice výuky cizích jazyků sníţena v Polsku, 
a to do první třídy základní školy. 

Ve zprávě Rady Evropy z roku 2005 (Key Data on Teaching Languages at School in 
Europe 2005) jsou konstatovány některé zřetelné tendence v evropských školských 

systémech. Jednou z nich je i postupné sniţování věkové hranice pro zavedení cizího 

jazyka do kurikula primární školy v posledních 30 letech. Mezi země, ve kterých se 

první cizí jazyk zavádí od 9 let věku ţáků, patří vedle České republiky Řecko, Kypr, 

Lotyšsko, Litva, Maďarsko a Slovinsko. V niţších ročnících se s výukou cizích jazyků 

začíná v jazykově heterogenních zemích (např. Belgie, Holandsko) a tradičně v někte-

rých skandinávských zemích (Finsko, Švédsko, Norsko). Od školního roku 2003/04 byl 

povinný cizí jazyk zaveden do prvního ročníku primární školy v Itálii. 
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Schéma 2: Vývoj výuky prvního cizího jazyka ve vybraných zemích EU  

(upraveno dle Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2005) 

Ve všech výše zmíněných zemích byla hranice pro zavedení cizího jazyka do kurikula 

primární školy v posledních třiceti letech sníţena. Sniţování této hranice ve vybraných 
evropských zemích ukazuje schéma 2. 

Tato zpráva rovněţ konstatuje, ţe v řadě zemí (Španělsku, Portugalsku, Lotyšsku, 

Německu, Rakousku, Slovinsku, Bulharsku, Skotsku a v dalších) probíhají na státní 

úrovni pilotní projekty, které mají ověřit moţnosti zavedení výuky cizího jazyka do pre-

primárního a prvních ročníků primárního kurikula.  

Řada těchto projektů je však v současné době opět na ústupu, neboť se ukazuje, ţe 
zavedení cizojazyčné výuky do kurikula primární školy je sice politicky relativně 

jednoduchý akt, sám o sobě však ţádoucí výsledky nepřináší. Edelenbos, Johnstone 

a Kubanek (2006) podávají podrobný přehled výzkumných aktivit v oblasti cizojazyč-

ného vzdělávání v období 1999–2006. V části klíčové poznatky (key insights) uvádějí:  

Raný začátek můţe pro děti znamenat značnou výhodu tím, ţe aktivuje přirozené 

mechanizmy osvojování jazyka ... raný začátek sám o sobě ale nic nezaručuje; je třeba, aby 
byl přinejmenším doprovázen dobrým vyučováním, podporujícím prostředím a návazností 
mezi jednotlivými ročníky22 (Edelenbos et al. 2006, s. 147).  

Veškeré pokusy definovat ‚dobré vyučování„ však doposud končí nezdarem. Studie 

Edelenbose et al. (2006) v závěru nabízí dva různé přístupy, jeţ charakterizují i jiné 

pokusy o uchopení „kvality“ v rané výuce cizím jazykům. Jedním z těchto přístupů je 

                                                
22  An early start by itself however guarantees nothing; it needs to be accompanied minimally by 

good teaching, by supportive environment and by continuity from one year to the next, taking 
children smoothly from pre-primary to primary, and from primary into secondary education. 
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formulování pedagogických či didaktických principů směřujících ke kvalitní rané 
výuce cizích jazyků, jeţ ovšem nemohou být formulovány neţ ve velmi obecné rovině, 

a proto nemohou reflektovat komplexitu a širokou škálu podmínek, v nichţ jsou cizí 

jazyky v současné Evropě vyučovány. Druhý z přístupů směřuje k akumulování tzv. 

příkladů dobré praxe. Dokud však nebude dostatečně rozpracována metodologie 

empirického hodnocení kvality ve vzdělávání, nebude moţné propojovat empirická 

data o vzdělávacím procesu s daty o vzdělávacích výsledcích a tím důvěryhodně 

rozlišit příklady opravdu dobré praxe. 

Některé státy Evropské unie se navíc potýkají se situací, kdy ještě před 20 lety 
dominoval cizojazyčné výuce na základních školách jiný jazyk, neţ je tomu dnes. To je 

případ i České republiky. V těchto zemích přetrvává nadbytek učitelů cizího jazyka, 

který ovšem jiţ není obvykle na základních školách nabízen (ruština), avšak zároveņ 

existuje zřetelný nedostatek učitelů aktuálně preferovaného cizího jazyka (angličtina).  

Domníváme se proto, ţe ‚dobré vyučování„, o němţ hovoří Edelenbos et al. (2006), lze 

v České republice pozorovat u mnoha zkušených, nadšených učitelů. Na druhou stranu 

je však v blízké době nemoţné je zajistit v celorepublikovém měřítku tak, aby byl 
splněn tento nejdůleţitější předpoklad pro zavádění cizojazyčné výuky do kurikula 

prvních ročníků primární školy. 

Podobná situace je i v ostatních postkomunistických zemích a diskuse o efektivitě rané 

cizojazyčné výuky probíhá paralelně s výše popsaným politickým rozhodováním. 

Slovenská psycholingvistka Lojová (2006) varuje před nekritickým přejímáním teorií 

osvojování jazyků v přirozeném prostředí na specifické prostředí monolingvních 

společností. Klade si otázku, zda se děti nebudou „… s neprimeranou námahou snaţiť 
naučiť to, čo by mohli o trochu neskôr dosiahnuť oveľa ľahšie a efektívnějšie“ (Lojová 

2006, s. 56). 

V současné době lze tedy pozorovat několik nesouhlasných, přesto paralelně se 

rozvíjejících tendencí. Politická doporučení na nejvyšší úrovni jsou formulována velmi 

opatrně (např. Rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1997 o výuce jazyků Evropské unie 

od raného věku 1997), jejich zavádění na niţších úrovních je však z odborného 

hlediska necitlivé a nepromyšlené. Zároveņ probíhá empirický výzkum v oblasti 

psycholingvistiky i edukačních věd a odborná diskuse na stránkách odborného tisku. 
To vše za narůstajícího tlaku ze strany některých rodičů, kteří si zavádění rané výuky 

angličtiny do kurikula primárního a preprimárního vzdělávání přejí. 

2.4  Mediální obraz rané výuky cizích jazyků  

Současný obecně přijímaný pohled na ranou cizojazyčnou výuku je velmi pozitivní. Tomu 

napomáhá i mediální obraz, který je o ní vytvářen. Za příklad nechť slouţí pořad Vaše 

téma, vysílaný na veřejnoprávní stanici Český rozhlas 1 – Radioţurnál dne 20. 12. 2007.  

Rozhlasový vstup nazvaný Cizojazyčné školy v České republice je uveden následu-
jícím způsobem: 
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Moderátor: Cizí jazyky, to je pro mnohé z nás noční můra, nicméně většina z vás nám 

potvrdila, ţe kdyţ by se bývali byli učili jazyk od dětství, bylo by to asi něco lepšího. 

Posluchačka1: Tak určitě se jim to dostává líp do hlavy. Ty děti jsou otevřený, naučí se 

rychle. 

Posluchačka2: Pozitivum určitě začíná odmalička s cizím jazykem. Znám to z vlastní 
zkušenosti. Negativum – pokud by tam nebyl někdo, kdo tomu opravdu rozumí, jak na ty 
děti s cizím jazykem, tak třeba by to spíš neţ pozitivum byl pro ně zápor. 

Ve vstupu Nové metody ve výuce cizích jazyků v rozhovoru s ředitelkou ZŠ 

s rozšířenou výukou Praha 4 – K Milíčovu, Věrou Jarolímovou, je řečeno: 

Ředitelka: Vyuţíváme to, co přineslo vţdy úspěchy našim absolventům, začínáme s tako-

vou prvotní výukou uţ v prvních třídách. 

Moderátorka: Prvņáčci bývají ještě hraví, a pokud s tím výuka počítá, výsledky se dosta-

vují brzy, říká ředitelka Věra Jarolímová. … Velmi chválí, ţe děti přicházejí jazykově 
vybaveny uţ z mateřských škol. 

Ve vstupu Mateřská škola s výukou dvou cizích jazyků říká ředitelka jedné takové školy: 

Určitě by rodiče měli vědět, ţe čím dříve s tím druhým jazykem začnou u dítěte, tak tím je 
to lepší; tím ty děti mají méně problémů, méně zábran se ten jazyk naučit. Protoţe kdyţ 

k nám přijdou někdy dvouleté děti, tak ještě úplně dobře neovládají ten mateřský jazyk 
a není to pro ně divné se na něco ptát nebo něčemu nerozumět i v tom jiném jazyce. 
Nevadí ani to, kdyţ jsou oba rodiče Češi … Pokud přijdou co nejdřív, ve věku třeba dvou 
let, do školky, tak určitě se to dítě ten jazyk naučí. … Děti vlastně ani nerozlišují, ţe se 
čeština s cizím jazykem střídá – prostě přepnou…. Ty děti fungují ve dvou jazycích, takţe 
kdyţ na ně někdo začne mluvit německy, tak odpovídají v němčině, pak přepnou a zase 
s někým jiným komunikují česky. Učit se cizímu jazyku je vţdycky spojené s určitými 
emocemi. A tak dítě z rodiny, kde kaţdý z rodičů je jiné národnosti, jaksi emotivně vnímá 

oba jazyky současně a nerozlišuje. Teď jsme se na nedávném školení dozvěděli, ţe oprav-
du vyjádřit emoce je to, jak ty děti utěšíte, kdyţ pláče, jak s ním umíte pohovořit takovou 
tou dětskou řečí. A i děti ve školce si nehledají kontakt k učitelkám podle jazyka, ale podle 
toho, jestli tu paní učitelku mají rádi. A potom uţ je to jedno, jakým mluví jazykem. To 
dítě se rádo naučí jazyk toho, koho má rádo. 

Výše uvedené ukázky dobře ilustrují současný mediální obraz rané výuky cizích 

jazyků. Na základě takových názorů se rodiče rozhodují, zda své děti v raném věku 

zapsat do cizojazyčných krouţků a zda zapsat své děti do základní školy, která nabízí 

cizojazyčnou výuku od prvního ročníku. Silný tlak ze strany rodičů na ředitelství 
základních škol potom můţe přímo způsobit zavádění cizojazyčné výuky od prvních 

ročníků, neboť v konkurenčním prostředí mohou cizojazyčné zájmové krouţky být 

zřejmou výhodou. Zavádění rané výuky cizích jazyků je tak pro některé školy ţádoucí 

i přes akutní nedostatek kvalifikovaných učitelů.  

Povaţujeme za alarmující, ţe se k tomuto trendu, který evidentně přehlíţí výzkumné 

nálezy nashromáţděné po desetiletí empirickým pedagogickým výzkumem, přidává 

Ministerstvo školství, a to navíc způsobem, jenţ je popsán v následující kapitole. 
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3.  ZAVÁDĚNÍ RANÉ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ  

DO KURIKULA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

V KONTEXTU KURIKULÁRNÍ REFORMY 

Tato kapitola navazuje na kapitolu předchozí v tom, ţe nabízí rozbor důsledků konkrétního 

politického rozhodnutí, jímţ Česká republika v roce 2006 v souvislosti s připravovanou kuri-
kulární reformou reagovala na obecný trend, který byl identifikován i v jiných zemích Evropy. 
Konkrétně je sledován proces sníţení hranice zahájení povinné cizojazyčné výuky v kurikulu 
základního vzdělávání. Je představen širší kontext této změny a jsou analyzovány konkrétní 
kroky, jeţ ji provázely. 

3.1  Vzdělávací programy před rokem 2006 

Dvě světové války v průběhu první poloviny 20. století znamenaly pro střední Evropu 

konec období societálního multilingvismu23, jenţ byl důsledkem vývoje v předchozích 

staletích. S jistou nadsázkou lze říct, ţe se cizí jazyky (dříve především němčina) 

ze společnosti přemístily do škol (kde byly reprezentovány ruštinou). Školský zákon 
z roku 1948 zavedl povinnou výuku ruského jazyka na všech základních školách 

v Československu. Školský zákon z roku 1960 potom přinesl výuku ruštiny na 1. stupni 

základní školy.  

Po politických změnách, které přinesl rok 1989, byl první cizí jazyk v roce 1990 

zaveden povinně od 5. ročníku ZŠ a druhý cizí jazyk se jako volitelný předmět zavedl 

v 7. a 8. ročníku. V roce 1995 došlo k znovuzavedení 9. ročníku do základní školy a byl 

rovněţ vypracován jeden z klíčových kurikulárních dokumentů – Standard základního 
vzdělávání, který definoval jednak vzdělávací cíle, jednak kmenové učivo jako „jádro 

základního vzdělávání“ (Standard základního vzdělávání 1995, s. 4), a to nejen pro 

základní školu jako celek, ale i zvlášť pro první stupeņ základní školy. 

V souvislosti s těmito změnami se rovněţ začal připravovat nový vzdělávací program 

regulující výuku na základních školách. Vzdělávací program Základní škola byl 

zpracován širokým autorským kolektivem, který vedli J. Jeřábek, M. Rosenzweig, 

A. Smejkalová a E. Janoušková, a byl schválen MŠMT a uveden do praxe v roce 1996 

pod označením „zelená kniha“. Prvních změn a úprav doznal v roce 1998; druhé, 
doplněné a aktualizované vydání pak vyšlo v roce 2003. Usiloval o to, aby „ţáci 

v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného 

vzdělání“ (s. 15). Jeho součástí byl soubor učebních osnov, jeţ pro kaţdý ročník 

                                                
23  Termín societální multilingvismus odkazuje na situaci, kdy se v rámci určité společnosti 

hovoří více jazyky. V případě jedince mluvícího více jazyky hovoříme o individuálním 
multilingvismu (např. Crystal 2007). 
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základní školy formulovaly poznatky, činnosti a dovednosti, v nichţ se měly realizovat 
vzdělávací cíle předmětu. 

Odborná veřejnost však zřejmě očekávala hlubší změnu pojetí základního vzdělávání, 

neboť jiţ v prvním roce platnosti dokumentu byly vypracovány dva alternativní 

vzdělávací programy, které byly schváleny MŠMT k 1. 9. 1997.  

 Vzdělávací program Obecná škola (pro 1.–5. ročník) byl zpracován autorským 
kolektivem pod vedením P. Piťhy a Z. Heluse. Volal po „zásadní proměně 

našeho školství“, nabízel vlastní pojetí „transformace obecné školy“ a jedním 

z nosných témat jeho přístupu byl „zřetel k dítěti“ (s. 15). Spolu se vzdě-

lávacím programem Občanská škola (pro 6.–9. ročník) tvořil celek, který 

nabízel alternativu ke vzdělávacímu programu Základní škola. 

 Vzdělávací program Národní škola byl zpracován autorským kolektivem pod 
vedením J. Vondráčka, K. Tomka a J. Kitzbergera pod hlavičkou Asociace 

pedagogů základního školství České republiky. Autoři nabídli vlastní pojetí 

„otevřeného a prostupného“ vzdělávacího programu, který „vychází ze zkuše-

ností učitelů z praxe na základních školách“ (Vzdělávací program Národní 

škola 1997, s. 3). 

V následujících podkapitolách nejprve shrneme přístup jednotlivých vzdělávacích 
programů k výuce cizích jazyků, a později se zaměříme na konkrétní způsoby zavedení 

rané výuky cizích jazyků (v 1.–3. ročníku) do osnov základní školy.  

Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA24 

V kapitole Charakteristika funkce a obsahu povinných předmětů zahrnutých 

do učebního plánu ZŠ autoři vzdělávacího programu Základní škola uvádějí, ţe „výuka 

cizímu jazyku, kromě svého praktického komunikativního poslání, nabývá na významu 

i pro orientaci ţáků ve stále výrazněji propojeném světě“ (Vzdělávací program 

Základní škola 2003, s. 11). 

Vzdělávací program Základní škola zpracovává cizojazyčnou výuku ve třech rovinách: 

jako povinný předmět, volitelný předmět a nepovinný předmět. Člení výuku cizího 

jazyka do tří etap (I. etapa – 4. a 5. ročník, II. etapa – 6. a 7. ročník, III. etapa – 8. a 9. 

ročník) a stanovuje učivo, které se v jednotlivých etapách má vyučovat. 

Povinný předmět Cizí jazyk je ve 4.–9. ročníku dotován 3 hodinami týdně a v poz-
námce je uvedeno, ţe „...škola organizuje výuku zpravidla jazyka anglického nebo 

německého podle zájmu ţáka a podmínek školy“ (ibid, s. 14). 

V soustavě doporučených volitelných předmětů se objevují poloţky Cizí jazyk 

(v aktualizaci k 1. 9. 2007 opraveno na Další cizí jazyk) a Konverzace v cizím jazyce. 

V charakteristice předmětu Další cizí jazyk autoři uvádějí:  

                                                
24  Pokud není výslovně uvedeno jinak, vycházíme zde z druhého, doplněného vydání, aktuali-

zovaného k 1. 9. 2003. 
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Volitelný předmět cizí jazyk umoţņuje ţákům osvojit si vedle hlubších znalostí jednoho 

cizího jazyka základy komunikace v dalším cizím jazyce. Tento předmět poskytuje 
příleţitost rozvíjet individuální zájmy především jazykově orientovaných ţáků, přispívá 
k rozšíření jejich jazykového vzdělání a tím i k jejich celkovému intelektuálnímu a sociál-
nímu rozvoji (ibid, s. 288). 

K zavedení volitelného předmětu Další cizí jazyk se uvádí:  

Volitelné předměty je moţno zavádět od 7. ročníku, v 8. a 9. ročníku je jejich zavedení 
závazné ... v případě zavedení volitelného předmětu cizí jazyk musí být jeho výuka 

zahájena jiţ v 7. ročníku. Pokud se od 4. ročníku ZŠ vyučovalo anglickému nebo 
německému jazyku, přednostně se [od 7. ročníku] nabízí jazyk francouzský, ruský a špa-
nělský. Pokud se od 4. ročníku ZŠ vyučovalo francouzskému, ruskému, španělskému, 
případně jinému jazyku, jako druhý cizí jazyk se vţdy zařazuje jazyk anglický nebo 
německý (s. 15). 

Tato poznámka je v aktualizaci k 1. 9. 2007 přeformulována následovně: 

V případě zavedení volitelného předmětu Další cizí jazyk musí být jeho výuka zahájena 

nejpozději v 7. ročníku. Další cizí jazyk můţe být německý, francouzský, španělský, 
italský, ruský, slovenský, polský, případně jiný jazyk. Anglický jazyk jako volitelný 
předmět musí škola nabídnout ţákům, kteří nezvolili anglický jazyk jako povinný předmět 
(první cizí jazyk) (2007, s. 24) 

V charakteristice předmětu Konverzace v cizím jazyce je uvedeno:  

Konverzace v cizím jazyce umoţņuje ţákům dokonalejší osvojení jiţ studovaného cizího 
jazyka, a to zejména při poslechu s porozuměním a při samostatném ústním vyjadřování ... 

Při rozvíjení poslechu se klade důraz především na zdokonalování schopnosti porozumět 
projevu rodilého mluvčího proneseného [sic] v přirozeném tempu a s přirozenou intonací 
... Současně se cvičí schopnost vyjadřovat myšlenky jednoduchou formou za pomoci 
známého jazykového materiálu. V rámci poslechu i ústního vyjadřování se věnuje 
pozornost nácviku prvků tlumočení v rozsahu probraných jazykových prostředků (s. 289). 

Mezi doporučenými nepovinnými jazyky figuruje Další cizí jazyk, jenţ můţe být 

zařazen nad rámec týdenní časové dotace povinných předmětů dle podmínek školy 

a podle zájmu ţáků v 1.–9. ročníku. 

Vzdělávací program OBECNÁ ŠKOLA25 

V organizaci cizojazyčné výuky se vzdělávací program Obecná škola od vzdělávacího 

programu Základní škola příliš neliší: „Cizí jazyky zařazují školy prvního stupně podle 

místních podmínek, v povinné formě nejlépe ve čtvrtém a pátém ročníku. V ročnících 

niţších lze doporučit nepovinnou formu předmětu.“ (Vzdělávací program Obecná škola 

2002, s. 22) 

                                                
25  Pokud není výslovně uvedeno jinak, vycházíme zde z aktualizované verze dokumentu, 

schválené MŠMT s platností od 1. 9. 2002. 
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Ve vymezení obsahové náplně cizojazyčné výuky je však vzdělávací program Obecná 
škola volnější: 

Za celkové současné situace není moţné navrhnout učební osnovy, ani nějaký standard. 

Z mnoţství metodik, které se zkouší [sic] a ze zahraničních zkušeností se teprve bude 
moţno dostat k přesnějšímu pojetí tohoto předmětu. Na otázce se dále intenzívně pracuje. 
V dané situaci povaţujeme proto za nutné, aby si učitel volil způsoby výuky sám podle 
vlastních zkušeností, podle zvoleného jazyka a podle charakteru sloţení třídy (ibid, s. 22). 

Autoři programu se v kapitole Obecná škola v dnešním světě nevyhýbají častému 

srovnávání české školy se školami v Evropě. Všímají si například toho, ţe „v Dánsku, 

Finsku, Švédsku, ale také v Rakousku aj. je mimořádný význam připisován výuce 

cizího jazyka od 3. ročníku“ (ibid, s. 24). Sami ovšem doporučují začít s povinnou 

výukou cizího jazyka ve 4. ročníku, který obecně charakterizují takto: 

Čtvrtý rok nazvaný Učíme se naslouchat a setkávat je charakterizován prohloubením postupu 

ze třetího ročníku. Rozdíl je v tom, ţe tu jednak dochází k určité specializaci: vlastivěda a pří-
rodověda se oddělují. Děti se také učí vyslechnout ucelenější výklad (zvláště ve vlastivědě se 
uplatņuje vyprávění a příběhy). Pozorování přírody je opět systematičtější a prohlubuje se 
směrem k jednoduchým pokusům. Pojmy naslouchat a setkávat však mají samozřejmě i svou 
platnost sociální. Znovu se zde výrazněji ozvou prvky výchovy k dobrému chování na veřej-
nosti a problémy mezilidských vztahů. Do označení tohoto ročníku dobře zapadá, ţe se zde 
začíná učit cizí jazyk (s. 107). 

V charakteristice nepovinného předmětu Cizí jazyk se však píše: „Velmi významným 

klíčem k pochopení i odlehlejších skutečností okolního světa je výuka cizího jazyka. 

Předkládané pojetí obecné školy doporučuje vyučovat výše uvedený předmět od třetího 

ročníku.“ (s. 210) Výuku Druhého cizího jazyka je potom doporučeno zavést od 6. roč-

níku v rámci volitelných předmětů. 

Autoři vzdělávacího programu Obecná škola se však přece jen k podobě cizojazyčného 
vyučování v raném věku vyjadřují: 

Ţák chce v první řadě umět popsat svůj vlastní svět. Tím, ţe si učitel uvědomí tento 

poţadovaný rozsah dětské slovní zásoby [sic] a tím, ţe zaloţí celou výuku na elemen-
tárních formách povzbuzujících k co nejhojnější konverzaci (hry se slovy, jednoduché 
písně, říkadla, vyuţití gest, míčových her apod.) se vytvoří radostné a ostychů zbavené 
ovzduší. Domníváme se, ţe není ţádoucí jakékoli popisování mluvnických kategorií – 
k navozeným řečovým situacím se totiţ musejí nacházet pouze ve vztahu sluţebném. Další 

moţné úskalí lze spatřovat v upřílišněné snaze některých učitelů o to, aby děti co nejvíce 
zapisovaly a opisovaly. Vţdyť četba kratičkých zábavných textů i comicsů můţe velmi 
dobře poslouţit jako prostředek k zapamatování psané podoby jazyka či osvěţení 
jednotlivých výrazů (nevyhýbáme se samozřejmě sledování vhodných videopořadů, 
poslechu nahrávek atd.). 

Dítě by mělo opouštět pátý ročník obecné školy se schopností domluvit se v nejjedno-

dušších situacích, s jistou zásobou cizojazyčných písní, říkadel apod., hlavně však s velkou 
chutí nadále se ve zvoleném cizím jazyce zdokonalovat (s. 210). 
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Vzdělávací program NÁRODNÍ ŠKOLA26 

Vzdělávací program Národní škola, který byl v jistém smyslu reakcí na předchozí 

vzdělávací programy, je v otázce zavádění cizího jazyka do kurikula základní školy 

nejradikálnější a naznačuje cestu, kterou se později (v roce 2006) vydal dokument 

Národní plán výuky cizích jazyků (2006). Autoři vzdělávacího programu Národní škola 

v úvodním textu ke kapitole Celkové pojetí výuky cizích jazyků uvádějí: 

Jsme přesvědčeni, ţe neexistuje dolní hranice, která vymezuje dobu, kdy je vhodné začít 

s jazykovou výchovou (máme na mysli setkávání se s cizími jazyky). Jazyková výchova je 
v projektu zařazena tak, ţe je moţno ji zahájit jiţ od prvního ročníku. V 1.–3. ročníku 
probíhá jako předmět nadstavbové části s tím, ţe o časové dotaci rozhodne škola v rozsahu 
hodin nadstavbové části, tj. v 1. ročníku 1–2, v 2. ročníku 3–5 a v 3. ročníku 2–4 hodiny.  

V prvním a druhém ročníku se děti seznamují v průběhu výuky se základní slovní zásobou 

cizího jazyka pojmenováváním předmětů z jejich kaţdodenního ţivota, s pozdravy, 
říkadly, písničkami apod. Jazyková příprava k výuce cizího jazyka je integrální součástí 
jazykové výchovy jako celku. Děti tak v budoucnu lépe pochopí, ţe je velmi mnoho toho, 
co je jazykům společné (písmo, některá velmi podobná slova, dělení mluvního projevu 
na slova sloţená ze slabik a hlásek, věty mající svoji intonaci, přízvuk atd.). Začínáme tedy 

od společného a podobného a spějeme k odlišnostem. 

Pokud se tedy škola rozhodne pro výuku cizímu jazyku jiţ od prvního ročníku (druhého, 
třetího), měly by být jazykové aktivity integrovanou součástí ostatních vyučovacích 

předmětů (český jazyk, matematika, prvouka, výtvarná výchova, pracovní vyučování, atd.). 
Zejména u ţáků prvního ročníku se jeví jako nezbytné rozdělit výuku jazyka na několik 
kratších aktivit, které mají logickou souvislost s probíhajícím vyučovacím dnem. S po-
stupujícím věkem a rostoucí zkušeností ţáků můţe učitel zařazovat i části hodin vedených 
v cizím jazyce.  

Od 4. postupného ročníku je jiţ povinně zařazena výuka cizího jazyka v rozsahu 3 vyučo-

vacích hodin v základní části učebního plánu. Nadstavbová část v [sic] dává moţnost 
k dalšímu rozvoji jazyka a to v 4. ročníku 1–2 hodiny týdně a v 5. ročníku 1–3 hodiny 
týdně, coţ umoţní, aby se mimořádně talentovaní ţáci věnovali rozvoji svých jazykových 
schopností dostatečně dlouhou dobu. 

I kdyţ je velmi pravděpodobné, ţe školy vyuţijí k povinné výuce cizího jazyka učitele 

specialistu, a tudíţ budou mít hodiny jazyka v rozvrhu pevné místo, všude tam, kde to 
organizace vyučování umoţní, měly by se jazykové aktivity objevovat i v dalších předmětech, 
stejně jako v 1.–3. ročníku (Vzdělávací program Národní škola 2007, s. 46). 

Přestoţe je výuka cizího jazyka v 1.–3. ročníku nepovinná, objevují se v kmenovém 

učivu (které je vnímáno jako povinné) i poloţky zařazené do 1., 2. i 3. ročníku, jako 

 hry, hříčky, říkadla, písničky 

 některé základní fráze, věci kolem nás, lidé a zvířátka 

 snadno zapamatovatelná slova, slova podobná 

                                                
26  Pokud není výslovně uvedeno jinak, vycházíme zde z původní verze dokumentu, schválené 

MŠMT s účinností od 1. září 1997 a zveřejněné na webových stránkách Asociace pedagogů 
základního školství České republiky.  
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 jednoduché rozhovory sloţené z krátkých a dobře procvičených vět 

 nejjednodušší reálie země, kde se mluví vyučovaným jazykem, formou pohá-

dek, příběhů, obrázků, vyprávění pedagoga 

Autoři programu tedy ranou výuku cizích jazyků podporují, na druhou stranu však 
povaţují za nesprávnou předčasnou selekci dětí v období povinné školní docházky. 

Dítě má vyrůstat v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeny i děti s různými 

typy postiţení, jejichţ integrace obohacuje všechny děti (ibid, s. 5). Klademe na tomto 

místě otázku, zda paralelní podpora těchto dvou pedagogických tendencí (zavádění 

rané výuky cizích jazyků; integrace ţáků s různými typy postiţení) není v konečném 

efektu na úrovni konkrétního učitele v konkrétní třídě kontraproduktivní. 

V poznámce k výuce cizího jazyka na 1. stupni Národní školy jsou popsány očekávané 
výstupy cizojazyčné výuky na konci 5. ročníku: 

Většina dětí na konci 5. ročníku by měla vnímat cizí jazyk a jeho výuku jako obvyklou 

a příjemnou součást svého vzdělávání. Zvukovou stránku jazyka si děti osvojily především 
imitací prvků fonologického systému jazyka (přízvuky, intonace základních větných typů, 
rytmus, melodie vět). Sluchem rozlišují základní intonační struktury. Většina ovládá 
několik základních frází společenského styku, měření času, číslovky do 100. Umí vyjádřit 

základní časové a prostorové vztahy, pojmenovat věcí [sic], které je obklopují. Děti si 
osvojily 500–700 slov. V jednoduchých větách pouţívají běţná slova, v dobře procviče-
ných případech i v minulém čase. Umí správně pouţít větu oznamovací, tázací a rozkazo-
vací, vyjádřit zápor. Umí číst jednoduché texty, vyhledávat a třídit velmi jednoduché 
informace. Umí pouţít slovník. Známá slova cizího jazyka vyslovuje v zásadě správným 
způsobem, neostýchá se mluvit. Dovede napsat správně několik jednoduchých vět v cizím 
jazyce, chápe základní vztahy mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka, zná pravopis 
produktivně osvojených slov a mluvnických tvarů. Vzhledem k tomu, ţe v jazykové 

výchově se tradičně jedná o sloţitý komplex, je třeba respektovat skutečnost, ţe ţáci 
nebudou ani při nejlepší vůli moci pracovat stejným tempem. Hlavním cílem jazykové 
výchovy na prvním stupni je přiblíţit dítěti cizí jazyk takovým způsobem, který se stane 
dobrým základem pro jeho další rozvoj v této oblasti vzdělávání (2007, s. 48–49). 

Předměty Další cizí jazyk a Konverzace se pak zařazují v rámci nadstavbové části 

od 7. ročníku. K cílům výuky cizích jazyků autoři uvádějí:  

Cílem výuky cizích jazyků je především vzbudit zájem o cizí jazyky, ujistit děti o tom, ţe 

ovládat cizí jazyk je zcela přirozené. Výuka probíhá takovým způsobem, aby posilovala 
důvěru dítěte v moţnosti se jazykům naučit, navozovala a fixovala příjemné pocity spojené 

s učením se jazykům a postupně vybavovala dovednostmi potřebnými pro jejich další 
rozvoj v cizím jazyce. Děti se učí technice, jak si efektivně osvojovat cizí jazyky. Osvojí si 
zvukovou podobu cizího jazyka a uvědomí si základní vztahy mezi zvukovou a grafickou 
stránkou jazyka na podkladě rozvíjení řečových dovedností (1997, s. 46). 
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3.2  Snížení hranice začátku  

povinné výuky cizího jazyka ze 4. do 3. ročníku 

Při zavedení vzdělávacích programů Základní škola, Obecná škola a Národní škola 

počítaly všechny tyto programy s počátkem povinné cizojazyčné výuky od 4. ročníku. 
Během jejich platnosti však bylo rozhodnuto, ţe první cizí jazyk bude na všech 

základních školách vyučován od 3. ročníku, a proto byly všechny tři stávající vzdělá-

vací programy modifikovány. Tyto modifikace jsou popsány a diskutovány níţe. 

Nejprve je však představeno filozoficko-politické zdůvodnění tohoto kroku tak, jak 

bylo formulováno v klíčovém koncepčním dokumentu českého vzdělávání Národní 

program rozvoje vzdělávání v České republice. 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, tzv. Bílá kniha, je koncepčním 

dokumentem, jenţ byl vytvořen autorským kolektivem vedeným prof. J. Kotáskem 

a vydán v roce 2001 jako „základní strategický dokument pro celou vzdělávací sousta-

vu České republiky“ (s. 9). Je pojat jako „systémový projekt, formulující myšlenková 

východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro 
vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu“ (s. 7) a spolu s novým škol-

ským zákonem jsou chápány jako „vzájemně se doplņující nástroje proměn českého 

vzdělávání“ (s. 8). Definuje vývojové trendy, které jsou ţádoucí pro českou vzdělávací 

soustavu v nejbliţším desetiletí.  

Výuka cizích jazyků je v Bílé knize zmíněna v následujících souvislostech: V kapitole, 

v níţ se hovoří o změně cílů a obsahů vzdělávání, se uvádí, ţe „...značně se posiluje 

zejména výuka cizích jazyků, jejímţ cílem je domluvit se v jednom a postupně ve dvou 
cizích jazycích“ (s. 38). Na závěr stejné kapitoly je mezi doporučeními uvedeno, ţe je 

ţádoucí „postupně zavádět výuku dvou cizích jazyků na všech typech škol“ a „zavést 

výuku prvního cizího jazyka od 3. ročníku základní školy a umoţnit volbu druhého 

cizího jazyka na druhém stupni základní školy pro všechny ţáky“ (s. 39). Cizí jazyky 

jsou rovněţ uvedeny jako jedna z prioritních oblastí implementace nového pojetí 

Státního programu vzdělávání: „Bude umoţněna výuka dvou cizích jazyků na všech 

stupních škol tak, aby kaţdý absolvent úplného středního vzdělávání byl schopen 

komunikovat v různé míře pokročilosti ve 2 cizích jazycích, z nichţ jeden bude anglič-

tina. Je třeba hledat různé formy podpory účasti médií při zvyšování cizojazyčné 

gramotnosti dětí, mládeţe i dospělých“ (s. 91). 

Vedoucí autorského kolektivu se v rozhovoru pro denní tisk ke změnám v cizojazyč-
ném vzdělávání vyslovil takto: 

Počítáme s tím, ţe uţ do základních škol bude zavedena výuka dvou cizích jazyků. 

Představa je, ţe děti začnou s prvním cizím jazykem uţ ve třetí třídě. Podle všeho to bude 
angličtina. Podle moţností chceme uţ od pátého, maximálně však od šestého ročníku, 
zavést druhý cizí jazyk v různých alternativách. … Umět hovořit cizím jazykem je nezbyt-
né. Celosvětová zkušenost ukazuje, ţe s výukou cizích jazyků se dá začít velmi časně. 
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Výzkumy bilingvních dětí ukazují, ţe dítě je schopno zvládat uţ v raném věku dva jazyky 
jako dva systémy, které se vlastně vzájemně propojují. Jistě, někomu to bude dělat problé-
my, ale od toho by u něj měl stát kvalitní učitel, který jeho zaváhání vystihne a vymyslí 
nápravu (Ve školách se chystají změny 2000). 

V Bílé knize se tak odráţejí tendence pozorovatelné v celoevropském měřítku a koordi-

nované snahami Rady Evropy i Komise Evropské unie. Domníváme se však, ţe není 
v dostatečné míře přihlíţeno ke specifické situaci v České republice (např. nedostatek 

‚kvalitních učitelů„). Cílů v dokumentu vytyčených se – z důvodů, které uvádíme níţe 

– s největší pravděpodobností nepodaří dosáhnout dříve neţ v horizontu několika 

desetiletí. 

Realizace změny v jednotlivých vzdělávacích programech 

S odkazem na Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílou 

knihu) a Národní plán výuky cizích jazyků: akční plán 2005–2008 (2006) vyhlásilo 

MŠMT ČR Rozvojový program MŠMT ze dne 17. ledna 2006, ČJ. 31042/2005-22 – 

rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 5 vyučova-

cích hodin od školního roku 2006/07. S platností od 1. 9. 2006 navýšilo mimo jiné 

hodinovou dotaci na 1. stupni základní školy o 3 hodiny s přímou instrukcí, aby školy 

tyto hodiny vyuţily k zavedení cizojazyčné výuky do 3. ročníku. Této skutečnosti se 
potom přizpůsobily vzdělávací programy pro základní vzdělávání. 

Zatímco ještě v aktualizaci k 1. 9. 2005 hovoří vzdělávací program Základní škola 

o zahájení povinné výuky cizího jazyka ve 4. ročníku, v aktualizaci k 1. 9. 2006 je jiţ 

povinná výuka cizího jazyka plánována od 3. ročníku. 

V poznámkách k učebnímu plánu nacházíme ve třech po sobě jdoucích letech 
následující text:  

 „Ve 4.–9. ročníku ZŠ škola organizuje výuku zpravidla jazyka anglického nebo němec-
kého podle zájmu ţáka a podmínek školy.“ (2005, s. 23) 

 „Ve 3.–9. ročníku ZŠ škola organizuje výuku zpravidla jazyka anglického nebo němec-
kého podle zájmu ţáka a podmínek školy.“ (2006, s. 23) 

 „Cizí jazyk je zařazen povinně do 3. aţ 9. ročníku. S výukou Cizího jazyka je moţné 

začít při zájmu ţáků a souhlasu jejich rodičů i v niţších ročnících. Přednostně musí 
být ţákům nabídnuta výuka anglického jazyka; pokud ţák (jeho zákonný zástupce) 
zvolí jiný cizí jazyk neţ anglický, musí škola prokazatelně upozornit zákonné zástup-
ce ţáka na skutečnost, ţe ve vzdělávacím systému nemusí být zajištěna návaznost 
ve vzdělávání zvoleného cizího jazyka při přechodu ţáka na jinou základní nebo 
střední školu.“ (2007, s. 24)27 

V kapitole Cizí jazyk se jednotlivé aktualizace vzdělávacího programu Základní škola 

neliší. Jedinými změnami mezi aktualizacemi z roku 2005 a dřívějšími a aktualizacemi 
z roku 2006 a pozdějšími jsou upravená vymezení I. etapy, tj. 4. a 5. ročník (2005), 

                                                
27  Není bez zajímavosti, ţe identickou formulaci nacházíme v poznámce ke vzdělávací oblasti 

Jazyk a jazyková komunikace v RVP ZV (2007, s. 106), tj. v dokumentu, který vzdělávací 
program Základní škola nahradil. 
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resp. 3. aţ 5. ročník (2006). Obsahová náplņ I. etapy zůstává identická nejen v obec-
ném vymezení, ale i v konkrétních vymezeních I. etapy ve všech jazycích (anglickém, 

francouzském, německém, ruském i španělském). Znamená to tedy, ţe dle aktualizace 

k 1. 9. 2006 mají ţáci 3 ročníky na to, aby obsáhli stejný objem učiva, který jejich  

o rok starší spoluţáci podle aktualizace k 1. 9. 2005 obsáhli ve dvou ročnících, tedy: 

 základní pravidla výslovnosti, přízvuk, vázání, rytmus, větná melodie 

 slovní zásoba (přibliţně 500–700 lexikálních jednotek produktivně) z tematických 

okruhů: já a moje rodina, domov, škola, město, denní a týdenní program, příroda, styky 
s přáteli, země příslušné jazykové oblasti a ČR – a situací: pozdravy, představení, 
seznámení, poděkování, prosba, omluva, blahopřání, vyjádření souhlasu, nesouhlasu, 
radosti, lítosti, poskytování základních místních, časových aj. informacím [sic], domlu-
va setkání, nákupy různého zboţí ap. 

 základní podoba vět oznamovacích, tázacích, rozkazovacích, konstrukce slouţící k vy-
jádření záporu, základních časových a prostorových vztahů 

 pravopis produktivně osvojených slov a tvarů, základní poznatky o psaní velkých písmen, 
o dělení slov a o interpunkci 

 základní geografické údaje týkající se nejvýznamnějších zemí příslušné jazykové oblasti, 
známá města, některé kulturní památky, různé zajímavosti ze ţivota dětí, odlišné zvyky 
ap. (2007, s. 57) 

Spíše neţ o intenzivní ranou výuku jde tedy pouze o jakési rozvolnění nástupu prvního 

cizího jazyka.  

Ke sníţení hranice zahájení cizojazyčné výuky do niţšího ročníku dochází i ve vzdělá-
vacím programu Obecná škola. Ačkoli se v původní podobě (schválené v roce 1997) 

počítalo s povinnou výukou cizího jazyka od 4. ročníku, v aktualizaci k 1. 9. 2006 je jiţ 

zavedena od 3. ročníku. V poznámce k učebnímu plánu se potom doslova uvádí: „Cizí 

jazyk jako povinný předmět se v Obecné škole vyučuje od 3. ročníku. Výuka probíhá 

podle učebních osnov pro 4.–9. ročník...“ (s. 212). 

Stejný trend se promítá i do vzdělávacího programu Národní škola. Jeho aktualizace 
z roku 2007 se od původního textu z roku 1997 liší jen nepatrně: 

 V 1.–3. ročníku nejsou cizí jazyky zařazeny v základní části učebního plánu. Program 
předpokládá, ţe v těchto ročnících si ţáci během vyučování vytvoří určitou slovní zásobu. 

Cílem zde není učit jazyku, ale vyvolat zájem o jeho zvládnutí. Od 4. ročníku je cizí jazyk 
jiţ v základní části učebního plánu. Výuku lze organizovat bez ohledu na postupný ročník 
(skupina začátečníků, pokročilejších) (1997, s. 14). 

 V 1.–2. ročníku nejsou cizí jazyky zařazeny v základní části učebního plánu. Program 

předpokládá, ţe v těchto ročnících si ţáci během vyučování vytvoří určitou slovní zásobu. 
Cílem zde není učit jazyku, ale vyvolat zájem o jeho zvládnutí. Od 3. ročníku je cizí jazyk 
jiţ v základní části učebního plánu. Výuku lze organizovat bez ohledu na postupný ročník 
(skupina začátečníků, pokročilejších). Přednostně musí být ţákům nabídnuta výuka anglic-
kého jazyka; pokud ţák (jeho zákonný zástupce) zvolí jiný cizí jazyk neţ anglický, musí 
škola prokazatelně upozornit zákonné zástupce ţáka na skutečnost, ţe ve vzdělávacím 
systému nemusí být zajištěna návaznost ve vzdělávání zvoleného cizího jazyka při 

přechodu ţáka na jinou základní nebo střední školu (2007, s. 15). 
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Hodnocení sníţení hranice začátku povinné výuky cizích jazyků ze 4. do 3. ročníku 

Naznačené způsoby zavádění výuky cizího jazyka do niţších ročníků základní školy 

povaţujeme za nešťastné, a to z následujících důvodů: 

 Sníţení hranice počátku cizojazyčné výuky bývá motivováno názorem, ţe 

v raném věku jsou děti hravé, učí se snadněji, jsou snadněji motivovatelné, 

jejich učení je řízeno spíše afektivními neţ kognitivními procesy, jsou ochotněj-
ší napodobovat ap. Tyto názory však zřejmě za posunem začátku cizojazyčné 

výuky do 3. ročníku základní školy nestojí, neboť by zároveņ vedly k systema-

tičtější (nebo alespoņ jakékoli) změně v deklarované organizaci výuky, meto-

dách a formách práce a musely by jim předcházet intenzivní a systematické 

změny v přípravě budoucích učitelů. 

 Jisté laické ospravedlnění pro sníţení hranice pro zavedení povinné výuky cizího 
jazyka do kurikula základního vzdělávání můţe také spočívat ve snaze zahájit 

výuku dříve a získat tím určitý náskok před těmi, kteří se začínají učit cizí jazyk 

později. Jakýkoli potenciál pro náskok je ale v diskutovaných vzdělávacích 

programech (Základní škola, Obecná/Občanská škola, Národní škola) elimino-

ván tím, ţe nedochází k přesunu učiva z 6. do 5. ročníku, ze 7. do 6. ročníku atp., 

natoţ pak k hlubší transformaci obsahu výuky cizích jazyků. 

 

Ve vzdělávacím programu Základní škola se v komentáři v podkapitole Přístupy k obsahu 
a organizaci výuky volitelného předmětu Další cizí jazyk (vyučovaného od 7. ročníku) 

uvádí: 

Situace a témata se volí z učebních osnov 1. cizího jazyka ve 4.–9. ročníku [3.–9. ročníku 

(v aktualizaci k 1. 9. 2007)] základní školy, při jejich výběru se přihlíţí k zaměření ţáků 
a ke konkrétní situaci v dané třídě či skupině. Ve výuce se uplatņují obdobné metody 
a formy práce jako ve výuce 1. cizího jazyka. V úvahu se bere vyšší věk ţáků, jejich jazy-
ková zkušenost, znalosti a pracovní návyky získané v procesu osvojování 1. cizího jazyka 
i mateřského jazyka. Tyto zkušenosti ovlivní charakter práce, významnější roli bude hrát 
uvědomělost, zvýší se rychlost postupu (2003, s. 288) (2007, s. 299). 

 Domníváme se, ţe případné efekty rané výuky cizích jazyků spočívají právě 

v tom, ţe se při ní neuplatňují obdobné metody a formy práce jako ve výuce 

v 7.–9. ročníku. Nejen metody a formy práce, ale i vyučovací obsahy se musí 

proměnit a přizpůsobit ranému věku, pokud má být raná cizojazyčná výuka 
úspěšná. „Brát v úvahu věk ţáků“ podle našeho názoru zdaleka nepostačuje. 

Je pravděpodobné, ţe autorům diskutovaných vzdělávacích programů (iniciátorům změn) 

chyběla dostatečná motivace pro hlubší změny v programech, jejichţ platnost je od škol-

ního roku 2007/08 postupně ukončována tak, ţe posledním školním rokem jejich částečné 

platnosti (v 5. ročnících) je školní rok 2010/11. Od školního roku 2011/12 bude výuka 

na základních školách probíhat výhradně podle školních vzdělávacích programů, které 

vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Na druhou 
stranu je ale velmi pravděpodobné, ţe učitelé, na jejichţ bedrech leţí odpovědnost za pří-

pravu školních vzdělávacích programů, budou v ukončovaných vzdělávacích programech 
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(Základní škola, Obecná škola, Národní škola) hledat při přípravě ŠVP inspiraci. V tomto 
ohledu jsou aktualizace diskutovaných vzdělávacích programů k 1. 9. 2006 hořkým zkla-

máním. 

Povaţujeme v tomto ohledu za důleţité znovu zmínit materiál nazvaný Podpora jazyko-

vého vzdělávání a jazykové rozmanitosti: Akční plán 2004 – 2006, vydaný Národní 

agenturou Socrates jako Sdělení Komise EU Radě EU, Evropskému parlamentu, Evrop-

skému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. V této zprávě se opako-

vaně odkazuje na závěry barcelonského zasedání Rady Evropy, na kterém zazněla výzva 
členským státům, aby zavedly „vyučování alespoņ dvou cizích jazyků od velmi raného 

věku“. Jakkoli je toto prohlášení produktem spíše laicko-politických názorů neţ odborné 

lingvodidaktické diskuse, je komentováno následujícím textem:  

Výhody jazykového vzdělávání v útlém věku ... se projeví jen tehdy, kdyţ jsou učitelé 

speciálně vyškoleni pro výuku jazyků velmi malých dětí, kdyţ je počet ţáků ve třídě 
minimální, aby bylo učení efektivní, pokud jsou k dispozici odpovídající nástroje a pomůc-
ky a kdyţ je v učebním plánu dostatečný prostor pro jazykovou výuku. Iniciativy směřující 
ke snadnější dostupnosti jazykového vzdělávání pro stále mladší a mladší ţáky musí být 
podpořeny přiměřenými zdroji včetně zdrojů pro přípravu učitelů (Podpora jazykového 
vzdělávání… 2004, s. 14). 

Česká základní škola se však nachází v situaci, kdy podle zprávy České školní inspekce 

(Souhrnné poznatky České školní inspekce… 2006) je pouze 36 % učitelů v 6.–9. ročnících 

českých základních škol absolventy vysokoškolského studia učitelství CJ pro daný druh 

školy (29 % učitelů angličtiny). Není důvodu se domnívat, ţe situace v 1.–5. ročnících je 

lepší. Jsme proto upřímně přesvědčeni o tom, ţe pro zavádění povinné výuky cizího 

jazyka do stále niţších ročníků základní školy nejsou v současné době v České republice 

vytvořeny vhodné podmínky. 

3.3  Rámcový vzdělávací program  

pro základní vzdělávání28 

Schválením dokumentu Změna učebních plánů vzdělávacích programů základního 

vzdělávání od 1. září 2007 – MŠMT Čj. 6538/2007-22 začíná proces rušení platnosti 
vzdělávacích programů Základní škola, Obecná/Občanská škola a Národní škola. Jejich 

funkci přebírají:  

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV), 

který tvoří jednu z rovin kurikulárních dokumentů na státní úrovni; 

 Školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), které jsou formulovány na úrovni 
jednotlivých základních škol samotnými učiteli – přitom musí být respektovány 

závazné rámce definované v RVP ZV). 

                                                
28  Pokud není výslovně stanoveno jinak, vycházíme z aktualizace RVP ZV k 1. 9. 2007. 
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Ve školním roce 2007/08 se podle ŠVP (vycházejících z RVP ZV) učí v 1. a 6. 
ročnících základních škol. Ve školním roce 2008/09 a následujících budou postupně 

ubývat ročníky, ve kterých se vyučuje podle vzdělávacích programů Základní škola, 

Obecná škola a Národní škola tak, ţe ve školním roce 2011/12 bude jiţ výuka ve všech 

ročnících základních škol vedena dle RVP/ŠVP. 

V RVP ZV tvoří cizojazyčné učivo vzdělávací obsah, který se realizuje ve vzděláva-

cích oborech Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Ty pak spolu se vzdělávacím oborem Český 

jazyk a literatura spadají do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která 
podle autorů „zaujímá stěţejní postavení ve výchovně-vzdělávacím procesu“ (Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání 2007, s. 20). 

Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují 

oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují ţivý jazykový základ 
a předpoklady pro komunikaci ţáků v rámci integrované Evropy a světa. 

Osvojování cizích jazyků pomáhá sniţovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvyšování 
mobility jednotlivců jak v jejich osobním ţivotě, tak v dalším studiu a v budoucím 
pracovním uplatnění. Umoţņuje poznávat odlišnosti ve způsobu ţivota lidí jiných zemí 
i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závaţnosti vzájemného mezinárodního 
porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních 
projektech (ibid, s. 20–21). 

Při definování úrovně jazykových dovedností odkazuje RVP ZV na Společný evropský 

referenční rámec pro jazyky (SERR) – dokument vydaný Radou Evropy, jenţ pře-

hledně definuje výstupní úrovně ve výuce cizích jazyků a jenţ je mezinárodně 

kompatibilním nástrojem vymezujícím úroveņ dosaţených cizojazyčných vědomostí 

a dovedností (česky Společný evropský referenční rámec 2002). SERR definuje tří 

základní roviny – A (začátečník), B (středně pokročilý uţivatel) a C (vyspělý uţivatel), 

a kaţdou z nich rozděluje na dvě úrovně. Existují tedy úrovně A1, A2, B1, B2, C1 a C2, 

přičemţ kaţdá je definována v dimenzi Poslech, Čtení, Ústní interakce, Samostatný 

ústní projev a Písemný projev.  

RVP ZV tedy s odkazem na SERR uvádí, ţe „vzdělávání v Cizím jazyce směřuje 
k dosaţení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje k dosaţení úrovně 

A1“ (s. 21). Není zcela jasné, zda autoři RVP ZV povaţují úroveņ A2 v Cizím jazyce 

(resp. úroveņ A1 v Dalším cizím jazyce) za dosaţitelnou v rámci základního vzdělává-

ní, eventuelně zda jí mají dosáhnout všichni ţáci. 

Vzdělávací obsah daného vzdělávacího oboru je v RVP ZV tvořen Očekávanými výstupy 
a Učivem. Očekávané výstupy jsou nezávazné/orientační pro 1. období (1.–3. ročník), 

a závazné pro 2. druhé (4.–5. ročník) a třetí (6.–9. ročník) období. Pro vzdělávací obor 

Cizí jazyk jsou očekávané výstupy tříděny do tří kategorií: receptivní řečové dovednosti, 

produktivní řečové dovednosti, interaktivní řečové dovednosti. Učivo je potom chápáno 

jako „prostředek k dosaţení očekávaných výstupů“ a je doporučené „školám k distribuci 

a k dalšímu rozpracování“ (s. 18).  

Co se týká týdenní časové dotace, vzdělávací obor Cizí jazyk je dotován 3 hodinami 
týdně a „je zařazen povinně do 3.–9. ročníku; s výukou Cizího jazyka je moţné začít 

při zájmu ţáků a souhlasu jejich rodičů i v niţších ročnících“ (s. 106).  
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RVP ZV také výslovně ukládá, ţe „přednostně musí být ţákům nabídnuta výuka 
anglického jazyka; pokud ţák (nebo jeho zákonný zástupce) zvolí jiný cizí jazyk neţ 

anglický, musí škola prokazatelně upozornit zákonné zástupce ţáka na skutečnost, ţe 

ve vzdělávacím systému nemusí být zajištěna návaznost ve vzdělávání zvoleného 

cizího jazyka při přechodu ţáka na jinou základní nebo střední školu“ (s. 106). To je 

ovšem v rozporu s politickými proklamacemi na evropské úrovni, jako je například část 

výše citovaného dokumentu Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti: 

Akční plán 2004–2006, ve kterém se uvádí: 

Podpora jazykové rozmanitosti znamená aktivní podporování výuky a učení té nejširší 

moţné škály jazyků na našich školách, vysokých školách, centrech vzdělávání dospělých 
a podnicích. Celkem vzato, nabídky musí zahrnout jak menší evropské jazyky, tak i větší, 
regionální a minoritní jazyky a jazyky migrantů, jazyky mající ‚národní„ statut a jazyky 
našich hlavních obchodních partnerů po celém světě. Rozšíření Evropské unie bude přiná-
šet jazykové bohatství z několika jazykových skupin, coţ vyţaduje úsilí pro zajištění, aby 
jazyky nových členských států byly více vyučovány v ostatních zemích. Členské státy 
mohou nyní podstatným způsobem působit v podpoře výuky a učení širší škály jazyků neţ 
doposud (Podpora jazykového vzdělávání… 2004, s. 19). 

Vzdělávací obor Další cizí jazyk „není povinnou součástí základního vzdělávání“ 

(RVP ZV 2007, s. 87). Je moţné jej vyuţít „pro všechny nebo jen některé ţáky jako 

povinný nebo povinně volitelný vzdělávací obsah“ (ibid, s. 87). Škola však má 

povinnost jej ţákům na 2. stupni nabídnout „v rozsahu 6 vyučovacích hodin (nejpozději 

od 8. ročníku). Ţák, který si nezvolí Další cizí jazyk, si musí ve stejné časové dotaci 

vybrat z jiných volitelných obsahů“ (ibid, s. 104). 

Další cizí jazyk je do roku 2011/2012 vymezen jako doplņující vzdělávací obor 
s disponibilní časovou dotací 6 hodin na 2. stupni. Znamená to, ţe škola musí všem ţákům 

nabídnout Další cizí jazyk ve formě volitelného předmětu ... Další cizí jazyk můţe být 
německý, francouzský, španělský, italský, ruský, slovenský, polský, případně jiný jazyk; 
anglický jazyk jako Další cizí jazyk musí škola nabídnout ţákům, kteří nezvolili anglický 
jazyk jako Cizí jazyk (s. 20, 106) . 

Pro vzdělávací obor Další cizí jazyk stanovuje RVP ZV očekávané výstupy za třetí 

období (2. stupeņ), jeţ jsou závazné.  

Jedním z pozitiv RVP ZV je zdařilé provázání různých vzdělávacích oblastí formou tzv. 
Průřezových témat. V průřezovém tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech odkazuje na cizojazyčnou výuku takto: „Cizí jazyky mají praktický význam 

pro mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Jsou prostředkem pro vyuţití originálních 

zdrojů při poznávání ţivota a evropské a světové kultury.“ (s. 95) 

Zavedení rámcových vzdělávacích programů do systému kurikulárních dokumentů 
představuje zásadní změnu v koncepci školství v České republice. Do jaké míry naplní 

tato změna očekávání, jeţ jsou do ní vkládána, je otázkou pro český kurikulární 

výzkum budoucích desetiletí. 
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3.4  Podpůrné projekty 

Sniţování hranice zahájení cizojazyčné výuky není jediným trendem v české základní 
škole na počátku nového století. Pod vlivem doporučení Evropské komise definuje 

MŠMT v dokumentu Národní plán výuky cizích jazyků (2006) i další aspekty, jejichţ 

implementace do kurikula základní školy se jeví jako ţádoucí; mezi nimi hraje ústřední 

roli CLIL – Content and Language Integrated Learning – Obsahově a jazykově 

integrované učení. CLIL se dnes pouţívá jako termín zastřešující různě kvalitní pokusy 

integrovat výuku cizího jazyka s výukou jiného předmětu. Vychází z projektů, které se 

v minulosti podobnou myšlenkou zabývaly pod různými jmény, např. Sheltered Subject 

Matter Teaching (srov. Krashen 1989), avšak v kontextu snah o podporu jazykové 

vybavenosti obyvatel Evropy zaţívá silný rozmach. Do kurikula 1. stupně české 

základní školy proniká jako metoda Angličtina napříč předměty 1. stupně. Na zakázku 

MŠMT vytvořil Výzkumný ústav pedagogický v Praze stejnojmennou publikaci 

(Baladová a kol. 2007) pro učitele na 1. stupni základních škol, která obsahuje desítky 
zpracovaných vyučovacích jednotek a pracovních listů, jeţ mají slouţit jako inspirace 

pro učitele v praxi. 

Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ 

Publikace Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ si klade za cíl „přispět k systema-

tické tvorbě materiálů pro tuto výukovou strategii, která odpovídá nárokům moderního 

cizojazyčného vyučování“ (Baladová a kol 2007, s. 6). V úvodu k publikaci se dále 

uvádí: 

Z metodologického hlediska je zásadní rozdíl mezi jazykovým vyučováním a vyučováním 

odborných předmětů v cizím jazyce. Jazykové vyučování je v převáţné míře zaměřeno 
na procvičování čtyř dovedností (čtení, poslech, mluvení a psaní). Ve vyučování odbor-
ného předmětu jsou tyto čtyři dovednosti prostředkem k tomu, jak získat nové informace 
a jak demonstrovat pochopení vyučovaného předmětu. Právě tato dovednost, jednat v cizím 
jazyce v různých situacích, můţe být povaţována za největší výhodu CLILu především pro 
budoucí povolání ţáků. … I kdyţ strategie CLIL klade relativně vysoké nároky na vyuču-
jící, kteří musejí zvládat vedle učiva daného předmětu nejen jazyk, v kterém výuka 
probíhá, ale i praktické řešení problémů, vyjednávání, diskuse, v podstatě vedení celé 
hodiny v cizím jazyce, není vyţadována aprobace pro cizí jazyk (Baladová 2007, s. 6). 

Tyto formulace jsou v rozporu se závěry konstatovanými výše, ţe cizojazyčná výuka 

v primární škole můţe být efektivní pouze v případě, ţe je vedena plně kvalifikova-

nými učiteli s vynikající úrovní v cizím jazyce a velmi dobrou výslovností. Materiály 

v publikaci (i na přiloţeném CD-ROM) jsou v tomto smyslu zklamáním. Obsahují jed-

nak jazykové chyby v cílových jazycích, jednak aktivity, jeţ jsou ve zřetelném rozporu 

s poţadavky na kognitivní a sociální přiměřenost věku dítěte. Jako příklad nechť slouţí 

úvod k aktivitě Na poště, která je zamýšlena pro 2. ročník. 
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Úvod – diskuse 

Seznámíme děti s tématem hodiny česky, poté anglicky – “Let's have a look at the 
post office today!” 

Diskuse na téma moţnosti komunikace mezi lidmi – “How can we talk to other 
people if they are far away?” – vezmeme globus a na něm ukáţeme polohu ČR 

a například Číny (poté můţeme ukázat různé země, které nás napadnou, které děti 
znají z dovolené, odkud posílají pohlednice, zeptáme se na hlavní město + další 
zajímavosti) – “How could I talk to my friend in China?” zmíníme telefon, sms 
zprávy, e-maily. “But I would like to send a picture to him, what should I do?” 
Klademe podobné otázky, děti se snaţí odpovědět podle toho, co vidí na tabuli, 
jednoslovně. Můţeme také začít anglickou větu a necháme dětem prostor pro dopl-
nění správného slova, podle obrázků z tabule. 

“I could write a/an …” Oceņujeme snahu dětí doplnit věty, klademe důraz na mimi-

ku a gesta při kladení otázek, tak abychom dětem pomohli pochopit, na co se ptáme. 
“But who will take the letter there? A bird? A car? A plane or train? Or the postman 
will go there himself/herself? What do you think?” 

V druhé fázi popíšeme celý proces od podání dopisu na poště aţ po doručení do Číny – 
anglicky, pouţíváme názorné ukázky, obrázky z tabule, mimiku a gesta.  

(Baladová 2007, s. 65) 

Je zaráţející, ţe se v aktivitě pro ţáky druhého ročníku, zaloţené na mezipředmětových 

vztazích, pracuje s globusem, s nímţ se ţáci podle RVP ZV seznamují aţ v hodinách 
zeměpisu na 2. stupni ZŠ. Navíc se od těchto ţáků očekává předchozí zkušenost 

s poštou; realita ovšem můţe být dnes – při rychlém nárůstu obliby elektronické komu-

nikace na úkor klasické pošty – jiná. Silně nadhodnocena je podle našeho názoru 

i očekávaná jazyková úroveņ jednak na straně učitele a jednak na straně ţáka (např. 

porozumění modálním slovesům can, could, should ve větách o osmi a více slovech; 

porozumění delšímu mluvenému projevu – celý proces od podání dopisu na poště aţ po 

doručení do Číny). 

V jiné aktivitě pro druhý ročník (s. 194–196) má učitel za úkol seznámit děti s novou 
slovní zásobou: handmade paper, recycling, reusable, throw away, waste bin, paper 

paste, to dry, to shred, dish, pot, starch; poté – těsně před tím, neţ děti nastoupí 

na přestávku na kávu (coffee break – sic) – klade jim učitel otázky, jako například: 

What can we do with paper when it is used? Where could you throw paper? What is 

paper made from? List at least 5 things made from paper. Why are windows not made 

from paper? 

Nejen v otázce přiměřenosti, ale i v řadě dalších aspektů se aktivity protiví moderní 
lingvodidaktice; některé z nich nenabízí víc neţ dvojjazyčné instrukce a zaměření na 

slovní zásobu (často velmi pokročilou). Za příklad nechť v tomto případě slouţí aktivita 

č. 2 z pracovního listu Stopy zvířat (Baladová 2007, s. 140) zamýšlená pro pátý ročník. 
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2) Prohlédni si obrázky jednotlivých zvířata [sic]. Vystřihni je a přiřaď k nim 
správný název. Znáš i jejich anglické názvy? Zkus je správně přiřadit. 

2) Look at the animals’ pictures. Cut them out and give them the right names. Do 

you know their names in English? Try to match the English names with the Czech 
ones. 

baţant vrána zajíc vydra rys kachna liška jelen srnec jezevec pes srna kanec kočka 
vrabec veverka 

pheasant roebuck otter lynx roe badger hare crow sparrow squirrel boar duck cat fox 

sparrow stag dog 

S vědomím toho, jak důleţitou roli hraje autentická výslovnost při výuce cizího jazyka 

v raném věku, je aţ s podivem, jak malá pozornost je výslovnostním aspektům v publi-

kaci věnována. Nejenţe zpravidla není součástí pokynů jakákoli fonetická transkripce, 
ale ani audionahrávky, jeţ doprovází vybrané aktivity, nebyly pořízeny rodilým 

mluvčím, a jsou zatíţeny silným českým přízvukem. 

Jak uvádíme na jiném místě (Najvar, 2009, s. 94–95), teoretickou základnu CLIL je 

navíc třeba analyzovat nejen v rovině praktické, ale i v rovině odborného problému 

integrace kurikula. Je nasnadě, ţe výuka anglického jazyka a výuka jiného školního 

předmětu – např. přírodovědy – sledují v mnoha ohledech odlišné cíle a pracují s poně-

kud odlišnými kategoriemi obsahu (poznatky, komunikativní kompetence). Pokud nám 

jde o integraci dvou předmětů na úrovni realizovaného kurikula (výuky), neměla by jí 
předcházet promyšlená integrace na úrovni projektovaného kurikula (cíle a obsahy)? 

Vţdyť chápeme-li obsahy vyučovacích předmětů jako struktury tvořené koncepty a vaz-

bami mezi nimi, musí být integrace vyučovacích předmětů nutně provázena značným 

nárůstem komplexity (o „naivně romantické představě o integraci všeho se vším“ viz 

Janík, 2008). 

Domníváme se, ţe lze formulovat jisté pochybnosti, zda je zavádění CLIL do kurikula 

primární školy vhodným nástrojem zvyšování jazykové vybavenosti občanů České repu-

bliky, zejména u vědomí současných nedostatků v personálním zabezpečení cizojazyčné 
výuky na základních školách. Zcela jistě však lze spatřovat rezervy ve způsobu, jakým se 

Výzkumný ústav pedagogický pokusil CLIL do českých základních škol uvést. 

Pokud tato publikace odráţí úroveņ současné české didaktiky cizích jazyků, potom při 

úvahách o budoucí jazykové vybavenosti obyvatel České republiky neexistují důvody 

k jakémukoli optimismu. 

Jazyková propedeutika 

Jazyková propedeutika představuje alternativní přístup k rané výuce cizím jazykům. 

V České republice je tento koncept rozvíjen týmy pod vedením doc. Marie Fenclové 

(dříve PedF UK, nyní FF ZČU) v návaznosti na projekt Janua Linguarum (Ja-Ling), 

koordinovaný Evropským centrem pro moderní jazyky ve Štýrském Hradci. 

Podpora myšlence jazykové propedeutiky je vedena následující úvahou: Přírodní vědy 

hrají v kurikulu základní školy jednu ze zásadních rolí. Neţ však jsou zavedeny 
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předměty jako fyzika nebo i přírodopis, je v prvních třech ročnících základní školy 
tradičně zaváděn propedeutický předmět, který dětem představuje základní systém věd, 

případně jejich metodologii, jakýsi "úvod do studia věd", nazývaný prvouka. Mate-

matice zvláštní propedeutický předmět nepředchází; jeho funkci zastávají první měsíce 

prvního ročníku, kdy si děti formou hry budují intelektové nástroje nezbytné pro 

pozdější učení se matematice; manipulují s předměty, seskupují je, pracují se skupi-

nami (mnoţinami) předmětů, rozvíjí si prostorovou představivost, budují si pozitivní 

vztah k matematice. Výuce cizího jazyka ovšem propedeutická příprava v ţádné formě 

nepředchází. Naopak, bez jakékoli systémové provázanosti s výukou mateřského 

jazyka se ţáci bezprostředně pouští do osvojování si slovní zásoby toho kterého cizího 

jazyka. 

Mezi cíle jazykové propedeutiky patří poloţit pevné základy pro budoucí studium 
cizích jazyků, napomoci utváření metalingvistických strategií či odbourávat přirozenou 

nedůvěru k jazykové ‚jinakosti„ u dětí. 

Jednou z moţných variant implementace jazykové propedeutiky by byl nový předmět, 

předcházející výuce prvního (nebo druhého) cizího jazyka na základní škole – jakási 
„jazyková prvouka“ – který by ţáky uváděl do problematiky studia jazyků, upozorņo-

val na příbuznost mezi jazyky, budoval pevné základy budoucí nezbytné plurilingvno-

sti obyvatel sjednocené Evropy. Jeho cílem by nebylo naučit ţáky základní slovní 

zásobě konkrétního jazyka či příbuzných jazyků, ale spíše poukazovat na mezinárod-

nost některých slov, učit je vyuţívat příbuznosti mezi jazyky, budovat v nich základní 

návyky pro komunikaci s cizincem, představovat rozličné grafické systémy pouţívané 

různými jazyky. 

Současný trend prosazovaný Výzkumným ústavem pedagogickým je ovšem jiný. Jazy-
ková propedeutika se – podobně jako angličtina v projektu Cizí jazyky napříč předměty 

1. stupně ZŠ – stává více či méně integrovanou součástí všech předmětů vyučovaných 

v primárním kurikulu. Učitelé jsou ‚proškolováni„ tak, aby byli s to vkládat do hodin 

prvouky či mateřského jazyka krátké aktivity zaloţené na jazykové propedeutice. 

Odpovědět na otázku, zda zvolený trend splní očekávání do jazykové propedeutiky 

vkládaná, je výzvou pro český lingvodidaktický výzkum v nejbliţší budoucnosti. 
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4.  VÝHODA VÝUKY AJ V RANÉM VĚKU 

JAKO VÝZKUMNÝ PROBLÉM 

V této kapitole jsou představeny cíle, výzkumný design a vybrané výsledky výzkumného projektu, 

který si kladl za cíl přispět do diskuse o výhodnosti rané výuky anglického jazyka s oporou 
o metodologicky ukázněně získaná empirická data. Výzkum hledal ozvěnu rané výuky cizích jazy-
ků u ţáků osmých tříd základních škol tím, ţe porovnával jazykové dovednosti ţáků, kteří prošli 
ranou výukou anglického jazyka, s jazykovými dovednostmi ţáky, kteří ranou výukou angličtiny 

neprošli. Výsledky vyznívají k rané výuce anglického jazyka, jak byla vedena před deseti lety, 
spíše skepticky. 

4.1  Formulace problému, cíle výzkumu 

Hlavní motivací pro zařazování cizojazyčné výuky do kurikula preprimárního a primár-

ního vzdělávání je rozšířený a na první pohled logický názor, ţe čím déle se jedinec učí 

cizímu jazyku, tím lépe jej v důsledku bude umět; jinými slovy, ţe jedinec, který se učí 

angličtinu od mateřské školy, bude umět lépe anglicky, neţ jedinec, který se anglicky 

učí od čtvrtého ročníku základní školy. Tento názor přehlíţí, dle našeho názoru zcela 

neprávem, jiné důleţité proměnné, přítomné ve vyučovacím procesu, jako jsou napří-

klad nadání ţáka, odborná způsobilost učitele, materiální podmínky vyučování a celá 

řada dalších (viz níţe). 

Jak je ukázáno v předchozím textu, zejména v kapitole 2, efektivita rané výuky cizích 
jazyků je často přijímána axiomaticky, přestoţe se empirický výzkum prozatím nepři-

chází s přesvědčivými závěry na její podporu. Na počátku prezentovaného výzkum-

ného projektu stála takto formulovaná výzkumná otázka: 

Umí ti ţáci 8. ročníku základní školy, kteří se učí angličtinu od raného věku, lépe 
anglicky neţ ţáci, kteří se učí od 4. ročníku? 

Prezentovaný výzkum si v rovině empirické kladl za cíl přispět k hledání odpovědi 

na výše formulovanou otázku. Pokud má totiţ raná výuka cizích jazyků rozhodující 

vliv při vytváření cizojazyčných kompetencí ţáků, měli by ti ţáci na druhém stupni 

základních škol, kteří ranou výukou angličtiny prošli, dosahovat zjevně lepších výsled-

ků neţ ti ţáci, kteří se dle stávajících vzdělávacích programů učí povinně anglicky aţ 

od čtvrtého ročníku (schéma 3).  
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Schéma 3: Zkoumání rozdílu ve výkonech ţáků s různými jazykovými ţivotopisy 

 

U studentů středních škol a jedinců starších vstupují do hry další proměnné, jako jsou 

delší pobyty v zahraničí, koníčky spojené s anglickým jazykem (počítačové hry, popu-

lární hudba) atd. Studenti osmých ročníků, jak se domníváme, jsou však v tomto 

ohledu stále ještě pod převaţujícím vlivem školy. Proto bylo výzkumné šetření zaměře-

no na ţáky osmých ročníků základních škol a jejich cizojazyčné kompetence.  

Cílem prezentovaného výzkumu bylo prozkoumat vztah mezi přítomností rané výuky 
angličtiny v jazykovém ţivotopise ţáka a jeho cizojazyčnými kompetencemi v 8. ročníku 

základní školy a osvětlit některé jevy a souvislosti, které vývoj cizojazyčných kompetencí 

u ţáků základní školy ovlivņují. Mezi jevy, které se v této fázi dostaly do ohniska našeho 

zájmu, lze řadit „jazykový ţivotopis ţáka“, případně motivace (viz terminologická 

poznámka v úvodu publikace). 

V rovině metodologické bylo cílem výzkumu hledat způsoby vytěţení dat získaných 
dotazníkem k definování nových proměnných, jeţ bude moţné zpracovat metodami 

kvantitativní analýzy výzkumných dat. 

4.2  Design a metody výzkumu 

Byl uplatněn smíšený metodologický postup, a to zejména proto, ţe umoţņuje jednak 

s vyuţitím kvantitativních metod provést na početném vzorku deskripci a analýzu stavu 

zkoumaného jevu, jednak s vyuţitím kvalitativní metodologie zevrubně analyzovat 

zkoumané aspekty na konkrétních případech. Podle Hendla jde o sekvenční kombino-

vání kvantitativní a kvalitativní metodologie podle schématu QUANqual. V takovém 
případě „projekt primárně vychází z deduktivního procesu a testování, jeţ se uskuteční 

pomocí kvantitativního přístupu. Kvalitativní přístup se pouţije pro zkoumání vychýle-
ných nebo neočekávaných výsledků“ (Hendl 2005, s. 278). 

Konkrétně bylo v prezentovaném výzkumu vyuţito metod dotazníku, didaktického 

testu a individuálního a skupinového rozhovoru (blíţe viz Najvarová, Najvar 2006). 

Ţákům výběrového souboru byl v první (kvantitativní) fázi distribuován Testovací sešit. 

Ten obsahoval didaktický test,  jehoţ prostřednictvím byla zkoumána úroveņ znalostí  
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Schéma 4: Design výzkumu 

 
 

v anglickém jazyce, a dotazník, jehoţ prostřednictvím byla zjišťována přítomnost rané 

výuky anglického jazyka v jejich jazykovém ţivotopise. Ve druhé (kvalitativní) fázi 

byly pořízeny rozhovory se šestnácti ţáky, jejichţ analýza umoţnila hlouběji nahlédnout 

do problematiky rané cizojazyčné výuky (schéma 4). 

Proměnné a hypotézy 

Ve výzkumném šetření (zejména v jeho kvantitativní fázi) byl primárně zkoumán vztah 

mezi následujícími proměnnými: 

 výsledek ţáka v didaktickém testu 

 intenzita rané výuky angličtiny v jazykovém ţivotopise daného ţáka 

Ve zkoumaném vztahu můţe intervenovat řada proměnných, mezi které řadíme: 
pohlaví ţáka; věk ţáka; typ a zaměření školy; hodinová dotace cizích jazyků v dané 

škole; region; počet učitelů, kteří ţáka vyučovali AJ; kvalifikovanost a aprobovanost 

(i aprobace) učitelů; věk učitelů; počet ţáků v jazykové třídě; velikost sídla; počet 

studovaných jazyků; nadání ţáka; odborná způsobilost učitele; materiální podmínky 

vyučování; vyučovací metody a techniky, které učitel vyuţívá a mnoho dalších. Brzké-

mu začátku cizojazyčné výuky však bývá přisuzováno výsadní postavení – důraz na ra-

nou výuku se odráţí v českých i evropských kurikulárních dokumentech. Domníváme 
se, ţe analyzovat míru vlivu těchto proměnných na efektivitu rané výuky cizích jazyků 

je důleţitým úkolem pro lingvodidaktický výzkum v blízké budoucnosti. 
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Na počátku prezentovaného výzkumu byly formulovány dvě hlavní hypotézy (H 1 
a H 2). Pro jednodušší uchopení byla hypotéza H 1 rozdělena do tří dílčích hypotéz 

H 1.1, H 1.2 a H 1.3. Hlavní hypotéza H 1 kvantitativní části empirického šetření zněla: 

H 1: Existuje vztah mezi přítomností rané výuky cizích jazyků v jazykovém ţivotopise 

ţáka a jeho výkonem ve standardizovaném testu z anglického jazyka. 

Aby bylo moţno vyjádřený vztah testovat, bylo třeba formulovat tři dílčí hypotézy, jeţ 
vycházejí z různých způsobů kvantifikace přítomnosti rané výuky angličtiny v jazyko-

vém ţivotopise ţáka. Raná výuka byla pro potřeby tohoto výzkumu kvantifikována 

jednak jako doba (počet let), po kterou se ţák učí anglicky, a jednak jako míra intenzity 

(jak je ukázáno v kapitole 4.4.1). 

H 1.1: Čím déle (více let) se ţáci učí anglicky, tím vyššího skóre dosáhnou ve standar-

dizovaném testu z anglického jazyka. 

H 1.2: Čím intenzivnější raná výuka angličtiny figuruje v jazykovém ţivotopise ţáka, 

tím vyššího skóre dosáhne ţák ve standardizovaném testu z anglického jazyka.  

Je ovšem také moţné omezit interpretaci intenzity rané výuky na dichotomní vnímání: 

intenzivní raná výuka v daném jazykovém ţivotopise přítomna je nebo není (rozlišení 
viz kapitola 4.4.1). 

H 1.3: Ti ţáci, v jejichţ jazykovém ţivotopise figuruje intenzivní raná výuka angličtiny, 

dosáhnou ve standardizovaném testu z anglického jazyka vyššího skóre neţ ti ţáci, v je-

jichţ jazykovém ţivotopise intenzivní raná výuka angličtiny nefiguruje.  

Zastánci rané výuky tvrdí, ţe výhody brzkého počátku nespočívají jen v dosahování 
lepších výsledků při učení se cizímu jazyku. Důleţitý je i dopad na vztah ţáka k cizím 

jazykům a k učení se cizím jazykům. Z tohoto důvodu byla formulována dílčí hypotéza: 

H 2: Čím déle (více let) se ţák učí anglicky, tím vyšší míru motivace k učení se cizím 

jazykům bude vykazovat. 

Testování těchto hypotéz je věnována kapitola 4.4.1. 

Metodologická poznámka 

V optimálním případě má výzkumník moţnost libovolně manipulovat s nezávisle pro-

měnnou, a tím ověřovat kvalitu vztahu mezi zkoumanými jevy. Ve výzkumu sociálních 

jevů je ovšem realita velmi často zcela jiná; výzkumník nemá jinou moţnost, neţ pozo-

rovat dvě proměnné a na jejich závislost usuzovat z výsledků statistických analýz. 

Takový výzkum je v pedagogice legitimní a vůči experimentálnímu typu výzkumu se 

vymezuje jako výzkum typu ex post facto (Kerlinger 1972, s. 357–370; Pelikán 1998, 

s. 69–72). V diskutovaném výzkumu vidíme nemoţnost manipulovat nezávislými pro-

měnnými jako závaţný handicap. Tose projevuje zejména při zkoumání vztahu přítom-
nosti rané výuky v jazykovém ţivotopise ţáka a jeho úrovní angličtiny v osmém ročníku 

základní školy, neboť se sem promítá autorem předpokládaný fakt, ţe učit se anglicky 

od raného věku jsou více motivovány děti jazykově nadané. Výsledky statistických testů, 

jeţ budou mít za cíl ověřit hlavní hypotézu H 1, budou tímto faktem ovlivněny; domní-

váme se, ţe mezi zkoumanými proměnnými bude zjištěn silnější vztah, neţ jaký reálně 

existuje. 
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Metody výzkumu 

Pouţitý jednoduchý dotazník 

V tzv. testovacím sešitu byl ţákům současně s testem distribuován jednoduchý dotazník. 

Ten obsahoval kromě poloţek identifikačních, zařazených v závěru,  

 otázky směřující k získání informací o tom, do jaké míry byl respondent 
v minulosti subjektem rané výuky anglického jazyka,  

 otázky týkající se motivace k učení se anglickému jazyku, 

 poloţky týkající se práce s přiloţeným testem.  

Pouţitý test 

Cílem didaktického testu, který tvořil druhou část Testovacího sešitu, bylo změřit cizo-

jazyčné kompetence jednotlivých respondentů v anglickém jazyce. Šlo o norm-referenced 

test (dle např. Pelikán 1998, s. 174), neboť naším cílem bylo porovnat výkon jednotlivých 

ţáků ve vztahu k ostatním ţákům výzkumného souboru. Pro tento účel byl zvolen Oxford 

Placement Test, který je „obecně akceptovaným realiabilním standardizovaným 

rozřazovacím testem“ (Hartzoulakis 2002) a bývá vyuţíván k testování úrovně jazyko-

vých dovedností (např. Wistner et al. 2009; Al-Thubaiti, 2007). Konkrétně bylo pouţito 

úvodních 20 poloţek varianty Quick Oxford Placement Test. U prvních pěti poloţek testu 
měli ţáci za úkol přiřadit text v anglickém jazyce k prostředí (ve škole, v divadle, 

na stadionu). Zbývajících 15 poloţek, jejichţ obtíţnost se postupně zvyšuje, spočívalo 

v doplnění právě jednoho slova do plynulého textu (tzv. cloze test). 

Jsme si vědomi toho, ţe písemný test sám o sobě z principu nedokáţe změřit úroveņ 

cizojazyčných kompetencí ţáků, neboť opomíjí bezprostředně-produktivní dovednosti, 

poslechové nebo kreativní. Naší ambicí však nebylo změřit úroveņ cizojazyčných kom-

petencí jednotlivých ţáků v celé jejich komplexitě. Písemný test se zaměřil na vybrané 

znalostní (slovní zásoba) a dovednostní (čtení) komponenty cizojazyčné kompetence, 
a umoţnil porovnat relativní úspěšnost ţáků v písemném testu. Úspěšnost v písemném 

jazykovém testu je navíc dnes velmi často vnímána jako důleţité kritérium v přijíma-

cím řízení na střední a později i vysokou školu.  

Rozhovor se ţáky 

Jako metoda vhodná pro kvalitativní fázi výzkumu byl zvolen polostrukturovaný rozho-

vor, neboť umoţní ţákům rozvinout jejich odpovědi na dotazníkové poloţky z kvanti-

tativní části výzkumu. Rovněţ dává výzkumníku moţnost lépe nahlédnout do jazykového 

ţivotopisu ţáka tím, ţe operativně přizpůsobí otázky individuální situaci respondenta.  

S pěti ţáky byl veden rozhovor individuální, ve čtyřech případech šlo o rozhovor skupi-
nový. Tři skupinové rozhovory byly vedeny se dvěma ţáky současně, jeden skupinový 

rozhovor byl veden s pěti ţáky současně. 

Všech devět polostrukturovaných rozhovorů se zaměřilo na osm témat, která se dají 

sdruţit do dvou okruhů: 
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Okruh A – jazykový ţivotopis a vnější motivace – do tohoto okruhu spadají čtyři témata, 
zaměřující se na ţákovy zkušenosti s učením se cizím jazykům, vliv rodinných přísluš-

níků, případně zkušenosti s uplatněním cizího jazyka v komunikativní situaci. 

Okruh B – vnitřní motivace – do tohoto okruhu spadají čtyři témata, jeţ se zaměřují 

na vybrané moţné zdroje vnitřní motivace k učení se cizím jazykům; populární hudba, 

informační technologie a zahraniční filmy. 

4.3  Výběrový soubor a jeho charakteristiky 

Základní soubor 

Základním souborem popisovaného výzkumu byli ţáci, kteří se ve školním roce 

2005/06 učili anglickému jazyku v osmých ročnících základních škol a v odpovídají-

cích ročnících víceletých gymnázií v České republice.  

Ti ţáci základního souboru, kteří neopakovali ani jeden z ročníků základní školy nebo 

gymnázia, nastoupili do 1. ročníku základní školy v roce 1998. Předmětem tohoto 
výzkumu je tedy „ozvěna“ rané výuky anglického jazyka organizované na konci 90. let 

20. století. V době sběru dat existovaly tři skupiny ţáků základního souboru, jejichţ 

jazykové ţivotopisy se významně odlišovaly.  

 ţáci „běţných“ základních škol 

 ţáci základních škol s rozšířenou výukou cizích jazyků 
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Graf 1: Počet ţáků učících se cizí jazyky na ZŠ v letech 1991–2003  

(zpracováno dle: Vývojová ročenka školství… 2006) 



 71 

V letech 1991 aţ 2003 existoval značný rozdíl mezi počty ţáků učících se na základních 
školách anglicky a německy na straně jedné a francouzsky a rusky na straně druhé (graf 

1). Z grafu je rovněţ zřejmé, ţe od školního roku 1997/98 se na základních školách více 

dětí učí angličtinu neţ němčinu. 

Graf 2 ukazuje počet ţáků, kteří se v období 1991–2003 učili anglicky, německy, 

francouzsky a rusky na základních školách s rozšířenou výukou cizích jazyků. Z grafu 

vyplývá, ţe zatímco počet ţáků učících se německému jazyku v uvedeném období 

mírně klesal, počty ţáků učících se ostatní pozorované jazyky stagnovaly. Nejčastěji 
vyučovaným jazykem na ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků je angličtina.  

Podobná situace jako na základních školách byla i navíceletých gymnáziích. Graf 3 

ukazuje, ţe po strmém sníţení počtu ţáků učících se ruskému jazyku na počátku deva-

desátých let dochází u všech sledovaných jazyků k meziročnímu nárůstu počtu ţáků.  

Kompletní údaje relevantní k tématu cizojazyčné výuky na základních školách a více-
letých gymnáziích v České republice v daném období jsou k dispozici v materiálech 

ÚIV (Vývojová ročenka školství... 2006). Lze předpokládat, ţe se zvýšením akcentu na 

výuku cizích jazyků (vč. druhého cizího jazyka) v Rámcovém vzdělávacím programu 

pro základní vzdělávání dojde kolem roku 2010 k dalšímu nárůstu počtu ţáků učících 

se na základních školách cizím jazykům. 
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Graf 2: Počet ţáků učících se cizí jazyky na ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v letech 

1991–2003 (zpracováno dle: Vývojová ročenka školství… 2006) 
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Graf 3: Počet ţáků učících se cizí jazyky na víceletých gymnáziích v letech 1991–2003  

(zpracováno dle: Vývojová ročenka školství… 2006) 

Výběrový soubor pro kvantitativní fázi výzkumu 

V prezentovaném disertačním projektu participovalo 7 škol. Z technických důvodů 

byly zvoleny záměrným výběrem. S ţádostí o spolupráci jsme se obrátili na školy, jeţ 

byly dobře dostupné, případně s nimiţ dlouhodobě spolupracujeme. Výběrový soubor 

tak zahrnuje 1 základní školu s třídami s rozšířenou výukou matematiky, informatiky 
a přírodovědných předmětů, 2 základní školy s třídami s rozšířenou výukou jazyků, 

3 základní školy bez další specifikace a 1 víceleté gymnázium. 4 školy jsou situovány 

ve městě s více neţ 100.000 obyvatel, z toho 3 školy v jeho centru a 1 škola sídlištního 

typu na jeho periferii, 3 školy jsou situovány ve městě s více neţ 30.000 aţ 40.000 

obyvatel. Ve dvou případech šlo o „fakultní“ školy PdF MU.  

Na těchto sedmi školách bylo osloveno celkem 12 učitelů, aby umoţnili v jedné nebo 

více ze svých jazykových tříd v osmých nebo odpovídajících ročnících distribuci 

testovacího sešitu. Celkově tedy byla data sbírána ve 14 jazykových třídách. Zkouma-
ným jazykovým třídám byly pro potřeby tohoto výzkumu přiděleny „kódy“ ve formě 

slov označujících barvu. „Barevné kódy“ nemají jiný smysl, neţ umoţnit jednoduché 

anonymní označení jednotlivých jazykových tříd, a nenesou ţádný jiný význam. 

„Barevné kódy“ jazykových tříd a jejich rozmístění v oslovených školách ukazuje 

tabulka 1. 
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škola umístění školy 
zaměření  

na CJ 

kód  

jazykové 

třídy 

počet 

žáků 

ZŠ s rozšířenou výukou  
M, I a přírodověd. př. 

v centru města  
s více neţ 100.000 ob. 

běţná bílá 19 

základní škola  
s rozšířenou výukou CJ 

v centru města  
s více neţ 100.000 ob. 

zaměřená  
na výuku Aj 

stříbrná 18 

běţná zlatá 20 

základní škola 
v centru města  
s více neţ 100.000 ob. 

běţná tmavě zelená 17 

běţná světle zelená 13 

základní škola 
na okraji města  
s více neţ 100.000 ob. 

běţná oranţová 10 

běţná červená 13 

běţná růţová 16 

běţná fialová 8 

víceleté gymnázium 
ve městě s 30.000  
aţ 40.000 obyvatel 

zaměřená  
na výuku Aj 

tmavě modrá 12 

zaměřená  
na výuku Aj 

světle modrá 13 

základní škola  
s rozšířenou výukou CJ 

ve městě s 30.000  
aţ 40.000 obyvatel 

zaměřená  
na výuku Aj 

hnědá 24 

základní škola 
ve městě s 30.000  
aţ 40.000 obyvatel 

běţná ţlutá 15 

běţná béţová 13 

 celkem 14 211 

 
Tabulka 1: Charakteristika zkoumaných školních tříd a počty ţáků v nich 

 

Výběrový soubor obsahuje čtyři jazykové třídy (stříbrná, hnědá, tmavě modrá, světle 

modrá), které se od ostatních liší tím, ţe výuce cizích jazyků je v jejich případě 

věnována zvýšená pozornost (jazykové třídy zaměřené na výuku Aj). Tato pozornost se 

projevuje na kvantitativní úrovni např. zvýšenou hodinovou dotací prvního cizího 

jazyka, zařazením povinného druhého cizího jazyka, na kvalitativní úrovni potom např. 

vyššími nároky učitele.  

Celkem tedy výběrový soubor obsahoval 211 ţáků (109 dívek, 102 chlapců) vyučova-

ných ve 14 jazykových třídách na 7 školách.  

Ţáci ve výběrovém souboru 

44 ţáci (21 %) uvedli, ţe se učili anglicky v mateřské škole, z toho 11 ţáků (5 %) uvedlo, 

ţe se v mateřské škole učili anglicky 2 roky. V prvním ročníku základní školy se (ať uţ 

ve škole nebo mimo ni) učil anglicky 51 ţák (24 %). Ve druhém ročníku se učili anglicky 

74 ţáci (35 %). Ve třetím ročníku se jiţ učilo anglicky 111 ţáků (53 %). Ve čtvrtém, 

pátém i šestém ročníku se potom anglicky učilo vţdy více neţ 95 % ţáků.  
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Graf 4: Rozloţení ţáků podle výsledku v testu (v bodech) 

 

V distribuovaném testu (viz kap. 4.2) mohli ţáci dosáhnout 0–20 bodů (Min = 3, 

Max = 19, Průměr = 11,436, SD = 3,11). Rozloţení ţáků výběrového souboru dle 

výsledků v testu ukazuje graf 4.  

Výběrový soubor pro kvalitativní fázi výzkumu 

Analýza dat získaných v první fázi výzkumu ukázala na 18 ţáků, jejichţ data vykazo-

vala jistou míru výstřednosti (velmi dobrý nebo velmi špatný výsledek v testu; negativ-

ní vztah k angličtině; intenzivní raná výuka angličtiny; němčina jako první cizí jazyk, 

apod.). Tito ţáci byli vybráni pro druhou (kvalitativní) fázi výzkumu a byli poţádáni 

 

 
 

Schéma 5: Individuální a skupinové rozhovory vedené v kvalitativní fázi 
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o rozhovor. Se dvěma ţáky se rozhovor nepodařilo během druhé fáze výzkumu reali-
zovat; u jednoho z nich to bylo z důvodu opakované nepřítomnosti ve škole, u druhého 

z důvodu výslovného nesouhlasu rodičů s jeho účastí ve druhé části výzkumu. Celkem 

bylo v kvalitativní fázi výzkumu vedeno 9 rozhovorů (schéma 5) se 16 ţáky (tabulka 2). 

 

 

béţová_25  chlapec 

Ačkoliv se učí se anglicky od MŠ (nejdéle z celé jazykové třídy), 
dosáhl nejhoršího výsledku ve své jazykové třídě. Dosáhl rovněţ 
nejvyššího indexu cizojazyčného sebevědomí (silné přecenění 

vlastního výsledku) z celého vzorku. 

světle 
modrá_02  

chlapec 
Učí se anglicky (aţ) od třetího ročníku, avšak dosáhl nejlepšího 
skóre v testu z celého vzorku. 

hnědá_15  chlapec 
Učil se anglicky v krouţku v MŠ a po dvouleté přestávce se učí 
anglicky od třetího ročníku. Dosáhl nejlepšího skóre v testu ze své 
jazykové třídy a druhého nejlepšího z celého vzorku. 

růţová_20  dívka Anglicky se učí od prvního ročníku; uvádí, ţe ji angličtina nebaví. 

tmavě 
modrá_01  

dívka 
Na rozdíl od většiny spoluţáků se učí anglicky uţ od prvního 
ročníku. Její skóre v testu však bylo pod průměrem jazykové třídy. 

tmavě 
modrá_04  

dívka 

Učila se anglicky v MŠ a prvním ročníku, po čtyřleté přestávce se 

učí od šestého ročníku. Přesto ve srovnání s celým vzorkem dosáhla 
nadprůměrného výsledku. 

stříbrná_02  dívka Anglicky se učí nepřetrţitě od prvního ročníku. 

stříbrná_15  chlapec 
Anglicky se učí od třetího ročníku. Uvádí, ţe ho angličtina nebaví 
a ţe mu "moc nejde". V testu ovšem dosáhl jednoho ze tří nejlepších 
skóre ze všech ţáků ve vzorku. 

zlatá_15 dívka 
Anglicky se učila ve druhém ročníku v krouţku, a po roční 
přestávce se učí anglicky od čtvrtého ročníku. Skóre v testu jedno 
z nejlepších v jazykové třídě. 

zlatá_16  dívka 

Anglicky se učila ve druhém ročníku v krouţku, a po roční 

přestávce se učí anglicky od čtvrtého ročníku. Skóre v testu jedno 
z nejlepších v jazykové třídě. 

tmavě 
zelená_15  

chlapec 
Ačkoli se učí anglicky nejdéle ze své jazykové třídy, dosáhl 
podprůměrného skóre v testu. Uvádí, ţe ho angličtina baví. 

tmavě 
zelená_01  

chlapec Anglicky se učí od prvního ročníku. Uvádí, ţe ho angličtina baví. 

tmavě 
zelená_04  

chlapec 
Anglicky se učí od prvního ročníku. Dosáhl nejvyššího testového 
skóre ve své jazykové třídě. Uvádí, ţe ho angličtina nebaví. 

světle 
zelená_02  

dívka Učí se anglicky od prvního ročníku. Angličtina ji baví. 

světle 
zelená_07  

dívka Učí se anglicky aţ od šestého ročníku. 

růţová_03  chlapec 
Anglicky se učí od druhého ročníku; dosáhl však nejhoršího 

testového skóre ve své jazykové třídě. 

 

Tabulka 2: Ţáci výběrového souboru pro kvalitativní fázi 
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4.4  Výsledky výzkumu 

4.4.1  Testování hypotéz 

Protoţe se můţe raná výuka angličtiny objevovat v různých formách školních i mimo-

školních aktivit, kvantifikování její přítomnosti v jazykovém ţivotopise ţáků je velmi 

obtíţné. Při zpracování dat byly pouţity dva způsoby kvantifikace dat týkajících se 

přítomnosti rané výuky v jazykovém ţivotopise ţáka, které odpovídají dvěma formula-

cím pracovních hypotéz H 1.1 a H 1.2: 

 utvoření skupin podle délky nepřetrţité výuky 

 zavedení proměnné Index rané výuky 

Skupiny podle nepřetrţité délky výuky (testování H 1.1) 

Tento způsob kvantifikování přítomnosti rané výuky angličtiny v jazykovém ţivotopise 

ţáka byl zvolen pro testování dílčí hypotézy H 1.1: 

H 1.1: Čím déle (více let) se ţáci učí anglicky, tím vyššího skóre dosáhnou ve standar-
dizovaném testu z anglického jazyka. 

Odpovědi v dotazníku umoţnily vymezit následující skupiny ţáků: 

S0 ti, kteří se anglicky učili nepřetrţitě od mateřské školy 

S1  ti, kteří se anglicky učili nepřetrţitě od prvního ročníku základní školy 

S2 ti, kteří se anglicky učili nepřetrţitě od druhého ročníku základní školy 

S3 ti, kteří se anglicky učili nepřetrţitě od třetího ročníku základní školy 

S4 ti, kteří se anglicky učili nepřetrţitě od čtvrtého ročníku základní školy 

+ ostatní: ţáci nespadající do ţádné ze skupin byli z této analýzy vyřazeni 

Na hladině p = 0,05 shledány rozdíly mezi testovými výsledky skupin S1 a S4, a skupin 

S3 a S4, (χ2 = 17,669; sv = 4; přičemţ kritickou hodnotou je 9,488) (Kruskal-Wallis 

ANOVA H = 32,835 při p = 0,0000). Rozdíly mezi skupinami ukazuje graf 5 a tabulka 3. 

Z údajů vyplývá, ţe významně horší výsledky měli v tomto výzkumu ţáci, kteří se 
anglicky učí od čtvrtého ročníku, zatímco významně lepších výsledků (dokonce převy-

šujících výsledky ţáků učících se od mateřské školy nebo od prvního ročníku základní 

školy) dosáhli ţáci učící se anglicky od třetího ročníku. Domníváme se však, ţe toto 

zjištění nelze zobecnit na tvrzení, ţe je obecně výhodnější začínat s cizojazyčnou 

výukou ve třetím ročníku základní školy neţ ve čtvrtém. Zjištěný výsledek je podle 

našeho názoru způsoben faktem, ţe v době, kdy zkoumaní ţáci navštěvovali 1. stupeņ 

základní školy, začínala povinná výuka prvního cizího jazyka ve čtvrtém ročníku. 

Od třetího ročníku se tedy (v jazykových třídách zaměřených na výuku angličtiny) 

anglicky učili ti ţáci, kteří měli ke studiu jazyků zvláštní předpoklady; nepřekvapuje 

proto, ţe dosahují lepších výsledků neţ ti ţáci, kteří jsou nadaní v jiné oblasti a kteří  
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Graf 5: Rozdíly mezi skupinami ţáků podle délky studia angličtiny 

 

začali se studiem angličtiny aţ od čtvrtého ročníku. Z tohoto pohledu se spíše zdá 

překvapivé, ţe rozdíl mezi těmito dvěma skupinami ţáků není větší. 

Rozhodně nás však výsledky ţáků, kteří se anglicky začali učit dříve neţ ve třetím 
ročníku, podle našeho názoru neopravņují přijmout hypotézu H 1.1. 

Index rané výuky (testování H 1.2) 

Nevýhodou výše představené analýzy je to, ţe 46 ţáků z ní bylo vyloučeno, neboť 

v jejich jazykovém ţivotopise se objevovala přerušení, tzn. období, kdy se anglicky 

neučili, která následovala po období, kdy se anglicky učili. 

Aby bylo moţno testovat dílčí hypotézu H 1.2, byly hledány takové způsoby kvantifikace 
přítomnosti rané výuky angličtiny v jazykovém ţivotopise ţáka, které je moţno aplikovat 

na všechny respondenty (na nejrůznější případy i nesystematické cizojazyčné výuky). 

 
Multiple Comparisons z' values; 

Kruskal-Wallis test: H (4, N = 165) = 32,83469 p = 0,0000 

 
S0:  

od MŠ 

S1:  

od první 

S2:  

od druhé 

S3:  

od třetí 

S4:  

od čtvrté 

S0: od MŠ  1,188281 0,607362 2,114671 1,740190 

S1: od první 1,188281  1,770817 0,904959 3,514097 

S2: od druhé 0,607362 1,770817  2,679020 0,868819 

S3: od třetí 2,114671 0,904959 2,679020  5,262003 

S4: od čtvrté 1,740190 3,514097 0,868819 5,262003  

 

Tabulka 3: Rozdíly mezi skupinami ţáků podle délky studia angličtiny 
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H 1.2: Čím intenzivnější raná výuka angličtiny figuruje v jazykovém ţivotopise ţáka, tím 
vyššího skóre dosáhne ţák ve standardizovaném testu z anglického jazyka.  

Index rané výuky (irv), který je zaveden jako opracionalizace intenzity rané výuky, 

číselně vyjádřuje míru přítomnosti (intenzity) rané výuky v jazykovém ţivotopise ţáka. 

Je definován vztahem 

 
irv =  

 
kde  irv0 ... je hodnota indexu rané výuky angličtiny pro výuku v mateřské škole 

irv1 ... je hodnota indexu rané výuky angličtiny pro výuku v 1. ročníku ZŠ 

irv2 ... je hodnota indexu rané výuky angličtiny pro výuku v 2. ročníku ZŠ 

irv3 ... je hodnota indexu rané výuky angličtiny pro výuku v 3. ročníku ZŠ 

irv4 ... je hodnota indexu rané výuky angličtiny pro výuku v 4. ročníku ZŠ 

irv je tedy roven podílu součtu dílčích irv0 aţ irv4, jejichţ hodnoty pro jednotlivé moţné 

odpovědi jsou uvedeny v tabulce 4. 

Index rané výuky můţe nabývat hodnot 0 aţ 20. Příklady jednotlivých hodnot jsou 
uvedeny v tabulce 5. 

 

 

V mateřské škole 

jsem se anglicky 

V první třídě  

jsem se anglicky 

Ve druhé třídě  

jsem se anglicky 

Ve třetí třídě  

jsem se anglicky 

Ve čtvrté třídě  

jsem se anglicky 

učil dva roky 
učil ve škole  
i mimo školu 

učil ve škole  
i mimo školu 

učil ve škole  
i mimo školu 

učil ve škole  
i mimo školu 

irv0 = 60 irv1 = 50 irv2 = 40 irv3 = 30 irv4 = 20 

učil jeden rok učil ve škole učil ve škole učil ve škole učil ve škole 

irv0 = 40 irv1 = 40 irv2 = 30 irv3 = 20 irv4 = 10 

učil asi půl roku učil mimo školu učil mimo školu učil mimo školu učil mimo školu 

irv0 = 20 irv1 = 30 irv2 = 20 irv3 = 10 irv4 = 5 

neučil neučil neučil neučil neučil 

irv0 = 0 irv1 = 0 irv2 = 0 irv3 = 0 irv4 = 0 

 
Tabulka 4: Hodnoty irv přiřazené jednotlivým poloţkám v dotazníkové části A  

 

 

irv0 + irv1 + irv2 + irv3 + irv4 
 

10 



 79 

Hodnota irv podíl vzorku Příklad jazykového životopisu 

irv = 0 2 % ţáků ţák, jenţ se anglicky začal učit v pátém ročníku nebo později 

irv = 1 33 % ţáků ţák, jenţ se učí anglicky ve škole od čtvrtého ročníku 

irv = 3 18 % ţáků ţák, jenţ se učí anglicky ve škole od třetího ročníku 

irv = 10 9 % ţáků ţák, jenţ se učí anglicky od prvního ročníku 

irv = 14 3 % ţáků ţák, jenţ se v MŠ učil asi jeden rok a ve škole od 1. ročníku 

irv = 16 3 % ţáků ţák, jenţ se v MŠ učil asi dva roky a ve škole od 1. ročníku 

irv = 20 0 % ţáků 
ţák, jenţ se učil anglicky 2 roky v mateřské škole  

a od prvního ročníku ve škole i mimo školu 

 
Tabulka 5: Příklady hodnot irv, jak odráţí jazykové ţivotopisy individuálních ţáků 
 

 
Z grafu 6, který ukazuje rozloţení ţáků výběrového souboru dle irv, a z tabulky 5 vyplý-

vá, ţe 30 % ţáků ve výběrovém souboru se učilo anglicky od 4. ročníku základní školy. 

Vyšší četnost irv=3 je potom způsobena ţáky, kteří se učí anglicky od třetího ročníku 

v jazykových třídách zaměřených na výuku angličtiny. 

Pro hledání korelací mezi intenzitou rané výuky angličtiny a výsledkem ţáků v testu 

bylo vyuţito neparametrických testů, zejména Spearmanova koeficientu pořadové 

korelace a Kendallova Tau. Byly shledány signifikantní (p < 0,05), leč velmi slabé 
korelace (R = 0,256; τ = 0,189). Data relevantní pro tento vztah zobrazuje graf 7. 
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Graf 6: Rozloţení zkoumaných ţáků dle Indexu rané výuky 
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Graf 7: Vztah Indexu rané výuky a testového výsledku 

 

Z těchto údajů vyplývá, ţe velmi pravděpodobně existuje velmi slabý vztah mezi 
intenzitou rané výuky cizích jazyků, definovanou prostřednictvím Indexu rané výuky, 

a cizojazyčnými kompetencemi ţáků osmých ročníků. Domníváme se, ţe tento vztah je 

však způsoben jevem, který byl popsán v závěru předchozí podkapitoly (testování 

H 1.1) – od třetího ročníku se anglicky učili ti ţáci výběrového souboru, kteří vykazo-

vali v primární škole předpoklady ke studiu jazyků. Ţáci nadaní v jiných oblastech se 

anglicky učili v běţných třídách od čtvrtého ročníku základní školy. Zjištěný vztah tedy 

spíše vnímáme jako důsledek faktu, ţe jazykově nadaní ţáci (nebo lépe řečeno ţáci, 

o nichţ se jejich rodiče domnívají, ţe jsou jazykově nadaní) se učí anglicky od třetího 

ročníku základní školy. To, ţe mírně lepších výsledků v testu z anglického jazyka 

dosahují ti ţáci, kteří se anglicky učí od třetího ročníku, neţ ti, kteří se anglicky učí 

od čtvrtého ročníku, je tedy zřejmě způsobeno jinými faktory neţ počtem let, po který 
se ţáci učí anglicky. 

Domníváme se, ţe pro velmi malou sílu zkoumaného vztahu nás tato zjištění neoprav-

ņují hypotézu H 1.2 přijmout. 

Intenzivní raná výuka (testování H 1.3) 

Pro testování dílčí hypotézy H 1.3 bylo zavedeno bipolární (ano–ne) vyjádření 

přítomnosti intenzivní rané výuky angličtiny, a to  

 ne ... pro irv  10  (výuka Aj od druhé třídy nebo později) 

 ano ... pro irv  10 (výuka Aj od první třídy nebo dříve) 

H 1.3: Ţáci, v jejichţ jazykovém ţivotopise figuruje intenzivní raná výuka angličtiny, dosáh-

nou ve standardizovaném testu z anglického jazyka vyššího skóre neţ ţáci, v jejichţ jazyko-
vém ţivotopise intenzivní raná výuka angličtiny nefiguruje.  
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Mann-Whitneyův U test 

Testy nejsou významné na hladině p < ,05 

Sčt. 
poř.  
ne 

Sčt. 
poř. 
ano 

U Z Úroveņ 
p 

Z 
upravené 

Úroveņ p N 
platn. 

ne 

N 
platn. 
ano 

17760,5 4605,5 3054,5 -1,0514 0,2930 -1,056 0,2906 171 40 

 

Tabulka 6: Mann-Whitneyův U test 

 

 

Kolmogorov-Smirnovův test 

Testy nejsou významné na hladině p < ,05 

Max 

záp 
rozdíl 

Max 

klad 
rozdíl 

Úroveņ 
p 

Průměr 
ne 

Průměr 
ano 

Sm. 

odch. 
ne 

Sm. 

odch. 
ano 

N 

platn. 
ne 

N 

platn. 
ano 

-0,2024 0,0728 p < ,10 11,35673 11,775 3,23513 2,52665 171 40 

 

Tabulka 7: Kolmogorov-Smirnovův test pro 2 vzorky 

 
Pro hledání vztahu mezi přítomností intenzivní rané výuky angličtiny a výsledkem ţáků 

v testu bylo vyuţito neparametrických testů – Mann-Whitneyův U test a Kolmogorov-

Smirnovův test pro 2 vzorky. Ani jeden z těchto testů neodhalil signifikantní (p < 0,05), 

vztah (U = 3054,5). Údaje relevantní pro tento vztah ukazují tabulky 6 a 7 a graf 8. 
Zjištěný výsledek nás neopravņuje hypotézu H 1.3 přijmout. 
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Graf 8: Vztah mezi přítomností intenzivní rané výuky a výsledkem v testu 



 82 

Vzhledem k tomu, ţe jsme konstatovali nepřijetí dílčích hypotéz H 1.1, H 1.2 a H 1.3, 
nezbývá neţ shrnout, ţe hlavní hypotéza H 1 nemůţe být na základě analýzy výzkum-

ných dat přijata. 

Vztah rané výuky angličtiny a motivace (testování H 2) 

Hypotéza H 2 formuluje vztah mezi přítomností rané výuky cizích jazyků a motivací 

k učení se cizím jazykům. 

H 2: Čím déle (více let) se ţák učí anglicky, tím vyšší míru motivace k učení se cizím 
jazykům bude vykazovat. 

Poloţky zkoumající úroveņ motivace byly do dotazníku zařazeny z toho důvodu, ţe 
umoţņují zkoumat jak vliv motivace k učení na výkon ţáka v cizojazyčném testu, tak 

vliv rané výuky cizího jazyka na úroveņ motivace k učení. Jde o poloţky Baví tě učit se 

anglicky? a Myslíš si, ţe ti angličtina v ţivotě k něčemu bude? Původním záměrem bylo 

chápat poloţku Baví tě učit se anglicky? jako poloţku vztahující se ke konceptu vnitřní 

motivace a poloţku Myslíš si, ţe ti angličtina v ţivotě k něčemu bude? jako poloţku 

vztahující se ke konceptu vnější motivace. Tato operacionalizace se však ukázala jako 

příliš zjednodušující. 

Pro testování hypotézy H 2 bylo vyuţito rozdělení zkoumaného vzorku do skupin defi-
novaných v podkapitole testování H 1.2 – podle délky nepřetrţité výuky angličtiny: 

S0 ti, kteří se anglicky učili nepřetrţitě od mateřské školy 

S1 ti, kteří se anglicky učili nepřetrţitě od prvního ročníku základní školy 

S2 ti, kteří se anglicky učili nepřetrţitě od druhého ročníku základní školy 

S3 ti, kteří se anglicky učili nepřetrţitě od třetího ročníku základní školy 

S4 ti, kteří se anglicky učili nepřetrţitě od čtvrtého ročníku základní školy 

Byly hledány vztahy mezi odpověďmi ţáků v těchto skupinách na dotazníkové poloţky 

Baví tě učit se anglicky? a Myslíš si, ţe ti angličtina v ţivotě k něčemu bude? Tyto vztahy 

byly testovány Spearmanovým koeficientem pořadové korelace. Ani u jedné z poloţek 

však statisticky významný vztah nebyl nalezen (RM9 = 0,116; RM10 = 0,114). Údaje 

relevantní k této analýze shrnuje graf 9. Graf 9 rovněţ ukazuje, ţe výrazně více ţáků se 
ztotoţņuje s nutností učit se anglicky kvůli své budoucnosti, neţ kolik jich cítí funkční 

libost o které hovoří Čáp (1980) – viz terminologická poznámka v úvodu knihy. 

Otázkou zůstává, do jaké míry je motivace ovlivněna faktory, které nebyly v tomto 

výzkumu zkoumány (např. jazykové nadání). Je velmi pravděpodobné, ţe ţáci, kteří 

zaznamenávají úspěchy v učení se angličtině, budou vykazovat vyšší míru motivace 

k učení se cizím jazykům. Tyto úspěchy mohou být důsledkem jazykového nadání 

stejně tak jako intenzity výuky v raném věku. Vztah počátku cizojazyčné výuky a míry 

motivace i přes to nebyl zjištěn. 

Konstatujeme tedy, ţe hlavní hypotéza H 2 nemůţe být na základě analýzy výzkum-

ných dat přijata. 
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Graf 9: Vztah doby, po kterou se ţák učí Aj, a vykazované míry vnitřní a vnější motivace 

 

V kapitole 4.2 byly formulovány 2 hlavní a 3 dílčí výzkumné hypotézy. Analýzami 

výzkumných dat, jeţ proběhly v rámci prezentovaného výzkumu, jsme dospěli k názo-

ru, ţe ţádná z těchto hypotéz nemůţe být na základě daných dat přijata. Důvodem 

můţe být fakt, ţe mezi zkoumanými jevy – operacionalizovými způsobem, jaký jsme 

zvolili – hledaný vztah neexistuje. Pro rozšíření okruhu platnosti těchto zjištění, jichţ 
bylo dosaţeno kvantitativními výzkumnými postupy, byly provedeny kvalitativní sondy, 

jeţ si kladly za cíl zkoumané jevy hlouběji analyzovat alternativním způsobem. 

4.4.2  Cizojazyčné sebevědomí, cizojazyčné sebehodnocení 

Pouţitý dotazník rovněţ obsahoval poloţky týkající se jednak cizojazyčného sebe-

vědomí a a jednak cizojazyčného sebehodnocení respondentů.  

Dotazníková poloţka C11 nabízela v odpověď na otázku „Jak asi v testu dopadneš?“ 
moţnosti: 

 budu moţná patřit mezi nejlepší ve třídě 

 asi lépe neţ většina třídy 

 zhruba jako průměr ve třídě 

 asi hůře neţ většina třídy 

 budu moţná patřit mezi nejhorší ve třídě 

 

Graf 10 ukazuje, jak ţáci na tuto otázku v dotazníku odpověděli.  
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jako průměr; 128; 61%

hůře než většina; 30; 14%

mezi nejhoršími; 13; 6%

mezi nejlepšími; 2; 1%

lépe než většina; 36; 17%

 
Graf 10: Odpovědi na otázku "Jak asi v testu dopadneš?" 

 
Dotazníkové poloţky C12 a C13 vyzývaly respondenty k tomu, aby na škále 0–20 

vyjádřili své cizojazyčné sebevědomí, respektive své cizojazyčné sebehodnocení. Byly 

formulovány takto:  

C12)  [před testem] Z dvaceti moţných bodů dosáhnu asi tak ___ bodů. 

C13)  [po testu] Z dvaceti moţných bodů jsem dosáhl/dosáhla asi tak ___ bodů. 

Rozloţení odpovědí ţáků na otázky C12 a C13 jsou znázorněny v grafu 11. 

 

 (před testem) Z 20 možných bodů dosáhnu asi tak _____.

 (po testu) Z 20 možných bodů jsem dosáhl/a asi tak _____.
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Graf 11: Cizojazyčné sebevědomí a cizojazyčné sebehodnocení 
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Schéma 6: Stupnice Indexu sebevědomí 

 
Poloţka C12 zjišťuje, jak respondent odhaduje své šance v testu cizojazyčných kompe-

tencí, přičemţ vycházet můţe jen z reflexe vlastních dosavadních cizojazyčných 
zkušeností. Poloţka C13 zjišťuje, jak ţák odhaduje svůj výsledek v distribuovaném 

testu poté, co jej prostudoval. To, jak ţák na tyto poloţky odpověděl, však nevypovídá 

o tom, do jaké míry byl jeho odhad správný. Abychom mohli analyzovat, jak dobře ţák 

hodnotí své kompetence, respektive jak dobře odhaduje svůj výkon v testu, zavedli 

jsme dvě nové proměnné29: index cizojazyčného sebevědomí (dále jen index sebe-

vědomí) a index cizojazyčného sebehodnocení (dále jen index sebehodnocení), které 

jsou definovány následujícím způsobem: 

Index sebevědomí (iv) indikuje, jak oprávněné je respondentovo cizojazyčné sebe-
vědomí, na které usuzujeme na základě jeho odpovědi na otázku C12, v níţ odhadoval 

svůj výsledek v testu ještě před tím, neţ se s testem seznámil. Je definován vztahem 

iv = V - x 

kde V je odpověď respondenta na poloţku C12 (odhad výsledku před absolvováním 
testu) a x je výsledek respondenta v testu. 

Index iv můţe nabývat celočíselných hodnot na škále -20 aţ +20, jak ukazuje schéma 6. 

Je-li jeho iv roven 0, znamená to, ţe respondent ještě před absolvováním testu odhadl 

svůj výsledek přesně. Záporná čísla znamenají podcenění svého výsledku (respondent 

v testu dopadl lépe, neţ předpokládal), kladná čísla ukazují, ţe své cizojazyčné kompe-

tence respondent přecenil (dopadl v testu hůře, neţ očekával). Čím je číslo blíţe extrém-

ním hodnotám stupnice, tím více se odhad respondenta lišil od jeho výsledku v testu. 

Index sebehodnocení (ih) indikuje, jak přesné bylo studentovo cizojazyčné sebehodno-
cení vzápětí po dopsání testu, které deklaroval v odpovědi na otázku C13. Je definován 

vztahem 

ih = H - x 

kde H je odpověď respondenta na otázku C13 (odhad výsledku po absolvování testu) 
a x je výsledek respondenta v testu. 

Index ih můţe nabývat celočíselných hodnot na škále -20 aţ +20, jak ukazuje schéma 7. 

Je-li jeho ih roven 0, znamená to, ţe respondent po absolvování testu odhadl svůj 

výsledek přesně. Záporná čísla znamenají podcenění svého výsledku (respondent v testu  

                                                
29  Vycházíme přitom z techniky vyuţívané k měření aspirační úrovně (Němec 2004). 
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Schéma 7: Stupnice Indexu sebehodnocení 

 
dopadl lépe, neţ předpokládal), kladná čísla ukazují, ţe svůj výkon v testu přecenil 

(dopadl v testu hůře, neţ očekával). Čím je číslo blíţe extrémním hodnotám stupnice, 
tím více se odhad respondenta lišil od jeho výsledku v testu. 

Porovnáním odpovědí na poloţky C12 a C13 byla definována další proměnná, a to 

index hodnocení obtíţnosti testu. Předpokládáme, ţe respondent, který byl překvapen 

obtíţností testu, uvedl v odpovědi na otázku C13 niţší číslo, neţ které uvedl v odpo-

vědi na otázku C12. Stejně tak respondent, který se testu zprvu obával, ale při jeho 

čtení se mu zdál jednoduchý, uvedl v odpovědi na otázku C13 číslo vyšší, neţ které 

uvedl v odpovědi na otázku C12. 

Index hodnocení obtíţnosti testu (ihot) je zaveden proto, aby indikoval, jak respondent 
vnímal obtíţnost testu. Je definován vztahem 

ihot = H - V 

kde V je odpověď respondenta na otázku C12 (odhad výsledku před absolvováním testu) 
a H je odpověď respondenta na otázku C13 (odhad výsledku po absolvování testu). 

Index ihot můţe tedy nabývat celočíselných hodnot na škále -20 aţ +20, jak ukazuje 

schéma 8. Je-li jeho ihot roven 0, znamená to, ţe test odpovídal tomu, co respondent 

očekával. Záporná čísla znamenají, ţe respondent hodnotí test jako obtíţný, kladná 
čísla ukazují, ţe hodnotí test jako jednoduchý. Čím je číslo blíţe extrémním hodnotám 

stupnice, tím více test respondenta svou obtíţností, respektive jednoduchostí překvapil. 

 

 

 
 

Schéma 8: Stupnice Indexu hodnocení obtíţnosti textu 
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Graf 12: Rozloţení ţáků podle Indexu sebevědomí 

 

 
Grafy 12 a 13 ukazují rozloţení ţáků podle Indexu sebevědomí, resp. Indexu sebehodno-

cení. Graf 14 znázorņuje rozloţení respondentů podle Indexu hodnocení obtíţnosti testu.  
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Graf 13: Rozloţení ţáků podle Indexu sebehodnocení 
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Graf 14: Rozloţení ţáků podle Indexu hodnocení obtíţnosti testu 

 
Pohled na vztah takto definovaných proměnných a rané výuky cizích jazyků umoţņuje 

poukázat na některé tendence zkoumaných ţáků. Lze například v obecné rovině formu-

lovat závěr, ţe zkoumaní ţáci vykázali zřetelnou tendenci k podcenění vlastního výkonu 

v situaci, kdy měli po dopsání testu odhadnout počet svých správných odpovědí. Tuto 

tendenci ukazuje graf 15, ve kterém je dávána do souvislosti intenzita rané výuky v jazy-

kovém ţivotopise ţáka (index rané výuky) a index sebehodnocení, který vyjadřuje míru 

správnosti odhadu vlastního výsledku po dopsání testu. Z grafu vyplývá, ţe svůj výsle-

dek podceņovali ţáci, kteří prošli ranou výukou angličtiny, stejně jako ţáci, kteří se učí 

anglicky aţ od čtvrtého ročníku základní školy. 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Index rané výuky

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

in
d
e
x
 s

e
b
e
h
o
d
n
o
c
e
n
í

 
 

Graf 15: Intenzita rané výuky angličtiny vs. správnost odhadu vlastního výsledku 
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Graf 16: Cizojazyčné sebevědomí dle intenzity rané výuky angličtiny 

 
Cizojazyčné sebevědomí je, zdá se, vyšší u ţáků, kteří prošli ranou výukou (graf 16), 

avšak oprávněné cizojazyčné sebevědomí je distribuováno rovnoměrně mezi těmi, kteří 

prošli ranou výukou, a těmi, kteří jí neprošli (graf 17). 

Z těchto zjištění vyvozujeme závěr, ţe ţáci, kteří prošli ranou výukou angličtiny, sice 
vykazují vyšší cizojazyčné sebevědomí, avšak toto sebevědomí je u řady z nich neopráv-

něné, neboť tito ţáci nedosahují lepších výsledků neţ ţáci, kteří ranou výukou neprošli. 
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Graf 17: Oprávněné cizojazyčné sebevědomí dle intenzity rané výuky Aj 
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4.4.3  Raná výuka anglického jazyka ve výpovědích žáků 

(kvalitativní fáze) 

V této podkapitole jsou prezentována kvalitativní data získaná metodou individuálních 

a skupinových rozhovorů s vybranými ţáky (viz kapitola 4.2). Otázky v těchto polo-

strukturovaných rozhovorech se týkaly jednoho z osmi témat sdruţených do dvou hlav-

ních okruhů: 

 Okruh A – jazykový ţivotopis a vnější motivace  

 Okruh B – vnitřní motivace  

Transkripty rozhovorů byly podrobeny obsahové analýze. Jednotlivým výpovědím 

respondentů byly přiřazeny kódy, jeţ umoţnily seskupení těchto výpovědí do kategorií. 

Kategoriální systém reflektoval osm témat ve dvou tematických okruzích definovaných 

v kapitole 4.2. Výpovědi v rámci jednotlivých kategorií byly kvalitativně systematizo-

vány a jsou prezentovány níţe. Kvantitativní shrnutí dat získaných rozhovory se ţáky 

je prezentováno v tabulce 8 na straně 105. 

Okruh A – jazykový životopis a vnější motivace 

Raná výuka ve vzpomínkách ţáků 

Zkoumaní ţáci, v jejichţ jazykovém ţivotopise figurovaly epizody rané výuky cizích 

jazyků (angličtiny nebo němčiny), byli poţádáni, aby uvedli konkrétní situace z výuky 

nebo jiné vzpomínky, které si vybavují. Na výuku v mateřské škole ţáci vzpomínali 

takto: 

Hnědá15: [Nejdříve] jsem chodil do krouţku. I v mateřské školce, ale to bylo 

takový, jako ţe jsme [dělali] nějakou anglickou písničku a jako... nic moc ... [Paní 

učitelka] nám namalovala obrázek a měli jsme hádat, co je jako strom a hora a tak. 

… V té školce jsme zpívali a tam většinou nám třeba ukázala nějakou věc a my 

jsme měli říct, co to je, třeba obrázky vytahovala... měla třeba dvacet obrázků 

a jeden vytáhla... nebo takový ty soutěţe... kdy jsme uměli pár slovíček, tak jsme 

šli k tabuli a prostě se ptala na slovíčko a kdo to nevěděl, tak si sednul a tak. Spíš 

tak jako formou hry, no. Ţe jsme se to moc neučili … nenaučili.  

Tm_modrá01: My jsme se [v mateřské škole] třeba učili počítat německy. A růz-

ný druhy ovoce, ţe jsem třeba přišla domů a mamce jsem řekla, ţe uţ umím další 

slovíčko, třeba hrušku, německy. A tak jako, mě to bavilo, ta němčina. Bylo to 

pěkný. Jsme se s děckama bavili, třeba ţe jsme říkali, ţe mě je uţ pět let... Bylo to 

pěkný. Mě to bavilo.  

Jedna z otázek se zaměřila na konkrétní vzpomínky na učitele v mateřské škole. Ţák, 
který na ni reagoval, zaujal nečekaně kritický postoj. 

Hnědá15: My jsme měli takovou paní učitelku ... ona spíš si opravovala testy 

a jenom si za to brala peníze ... a naučila nás dvě tři slovíčka, to bylo takový jako 

o ničem docela ... ona ta paní učitelka v té mateřské škole, ona asi sama jako 
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neuměla anglicky, ona tam měla jen nějaký slovíčka a učila nás to, takţe nějakou 
větu, to ne. 

Na přechod z mateřské školy do prvního ročníku základní školy vzpomíná jeden ze ţáků 

takto: 

Tm_zelená15: [Pamatuju si], ţe kdyţ jsem nastupoval v té první třídě do anglič-
tiny, tak se nás paní učitelka ptala, co umíme za slovíčka.  

PN: A co jste uměli za slovíčka po mateřské škole? 

Tm_zelená15: Pes, kočka, jablko...  

Vzpomínky na první ročník jsou podobné jako ty na mateřskou školu, objevují se však 

i zmínky o psaní do sešitů a čtení. 

Růţová03: [V první třídě] slovíčka jsme si psávali do sešitu. … Nějaký lehký 

slovíčka... Hrát... 

Tm_zelená04: Třeba jsme hráli nějaký hry se zvířatama. 

Tm_zelená01: Jsme zpívali. Jsme měli takovej blok písniček. 

Růţová20: [My jsme se učili] barvičky, čísla, "my name is", tak. 

Stříbrná02: V té první třídě jsem chodila jenom do konverzace. … To jsme 

poznávali zvířata. Dostávali jsme papíry. A většinou podle obrázků jsme se učili. 

Tm_modrá04: Já jsem se učila anglicky v první třídě, to bylo taky jenom krouţek, 
jsme se učili nějaký zvířata a barvy a tak. Si na to moc nevzpomínám. 

PN: Vzpomenete si na nějakou aktivitu? Ţe jste zpívali písničku... recitovali 

básničku... 

Tm_modrá04: Já si pamatuju, ţe jsme se učili zvířata. 

PN: A jak jste se je učili? Jmenovat? 

Tm_modrá04: Ţe jsme měli obrázky a tam bylo napsaný, jak se to řekne... 

Existují tedy dva typy aktivit, které si ţáci z rané výuky vybavují: 1) zpívání písniček 

a 2) osvojování slovní zásoby – přičemţ nejčastěji jmenovaná témata jsou zvířata, 

ovoce, barvy, a čísla do 10. Vzpomínky na čtvrtý ročník u ţáků, kteří se zde učili 

anglicky prvním rokem, jsou podobné v tom smyslu, ţe důraz zůstává na učení se 

izolovaným slovům a na písničkách. 

Zlatá15: My jsme vţdycky [ve čtvrté třídě] v šatnách s paní učitelkou hráli 
‚Rybičky rybičky„ anglicky a hry na slova... 

PN: Pamatujete si nějakou písničku [ze čtvrté třídy]? 

Zlatá15: Ne. 

Zlatá16: Ne. 

PN: Nemusíte ji zpívat. Pamatujete si, o čem byla? 

Zlatá15: O hrochovi.  

Zlatá16: O písmenkách, o opičce... 
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Dva ţáci v rozhovoru popsali svůj bohatý jazykový ţivotopis: 

Tm_modrá01: Já jsem se učila ve školce němčinu, takový ty nejjednodušší 

slovíčka, ale nepamatuju si který. A tu angličtinu jsem se učila od první třídy. 

První, druhá třída jsem chodila do krouţku. Čtvrtá, pátá uţ jsem ji měla povinně. 

Tm_modrá04: No tak já jsem se učila anglicky v první třídě, to bylo taky jenom 
krouţek, jsme se učili nějaký zvířata a barvy a tak. Si na to moc nevzpomínám. 

PN: Ve druhé třídě jste se taky učila? 

Tm_modrá04: Ne, to uţ jsem nechodila. 

PN: A ve třetí třídě? 

Tm_modrá04: Ve třetí třídě jsem uţ dělala němčinu. … No, já jsem v té první 

třídě... to byl nějaký krouţek [angličtiny], který se potom rozpadl, protoţe tam uţ 

moc dětí nechodilo. Potom v té třetí třídě mě kamarádka řekla, ţe tam chodí 
[do němčiny], tak rodiče řekli, ţe teda taky se můţu naučit nějaký jinačí jazyk, no 

tak jsem tam začala chodit. Do němčiny.  

PN: To bylo od třetí třídy do... 

Tm_modrá04: Do páté.  

PN: Od třetí do páté jste se učila německy, a anglicky ne. 

Tm_modrá04: Ne. 

PN: V šesté jste začala s angličtinou. 

Tm_modrá04: No. 

Z výpovědí ţáků lze usuzovat na zřejmé nedostatky v návaznosti mezi jednotlivými 
fázemi preprimárního a primárního vzdělávání. 

Béţová25: My jsme se [v mateřské škole] učili barvy a zvířata, některý. 

PN: Navazovala první třída na školku, nebo se začínalo od začátku? 

Béţová25: To jsme zase probírali [barvy a zvířata], protoţe někteří to ještě neuměli. 

PN: Myslíš si, ţe bys dnes uměl stejně dobře anglicky, kdybys v té školce do anglič-

tiny nechodil? 

Hnědá15: No. Já bych řek, ţe asi jo. I proto, ţe jsme se to pak učili od základů. 

Úplně. Takţe i kdybych to uměl... Já jsem něco jako věděl, ale stejně jsme se to 

učili znova, takţe kdybych to neuměl, tak se to musím stejně naučit.  

PN: Od které třídy se učíš anglicky? 

Stříbrná02: Od první. 

PN: Potom jsi přišla do třetí třídy sem [na novou školu]? 

Stříbrná02: No. 

PN: To jste začínali od začátku? 

Stříbrná02: No, to jsme začínali od začátku. 

PN: A pomohlo ti to, ţe uţ ses učila v té první třídě? 
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Stříbrná02: No, i to pomohlo při těch zkouškách. Já jsem sem dělala zkoušky.  

PN: Přijímací zkoušky? Zkoušeli vás z angličtiny? 

Stříbrná02: Oni nám ukazovali obrázky a my jsme museli říct, co to je, anglicky.  

PN: A v té třetí třídě jste se to pak stejně zase učili? 

Stříbrná02: No, tak něco podobnýho. To, co jsem věděla, jsme se učili znova. 

Tm_modrá01: Já jsem se učila ve školce němčinu, takový ty nejjednodušší 
slovíčka, ale nepamatuju si který. A tu angličtinu jsem se učila od první třídy. 

První, druhá třída jsem chodila do krouţku. Čtvrtá, pátá uţ jsem ji měla povinně. 

… Potom, jak jsem začala tu angličtinu, tak tu němčinu jsem se uţ potom těch 

sedm let uţ neučila. Jsem na ni zapomněla. A teďka jsem zase začínala odznova.  

PN: A byla to tady pro vás výhoda, to, ţe jste se učila v té mateřské škole? 

Tm_modrá01: Pamatovala jsem si Eins, Zwei, Drei. 

Tm_modrá04: No tak já jsem se učila anglicky v první třídě, to bylo taky jenom 

krouţek, jsme se učili nějaký zvířata a barvy a tak. Si na to moc nevzpomínám. 

PN: Ve druhé třídě jste se taky učila? 

Tm_modrá04: Ne, to uţ jsem nechodila. 

PN: Ve třetí třídě? 

Tm_modrá04: Ve třetí třídě jsem uţ dělala němčinu. … Do páté.  

PN: Od třetí do páté jste se učila německy, a anglicky ne. 

Tm_modrá04: Ne. 

PN: V šesté jste začala s angličtinou. 

Tm_modrá04: No. 

PN: To jste začínala od začátku? To byl jako druhý cizí jazyk na té škole? 

Protoţe všichni ostatní se učí od čtvrté třídy... 

Tm_modrá04: No, my jsme to brali taky tak nějak od začátku... 

PN: Barvy, čísla... - aţ tak od začátku? 

Tm_modrá01: Myslím dokonce i barvy, ţe jsme opakovali. A to jsme opakovali 
jenom chvíli. A potom, jak se ti němčináři chytli, tak jsme začali se učit grama-

tiku, a tak. 

PN: A teď uţ na vás není poznat, ţe máte dva roky handicap proti ostatním ţákům? 

Tm_modrá04: Ne. Já bych řekla, ţe ne. 

Tm_modrá04: [Ta němčina] to mě docela bavilo, ale kdyţ jsem potom v primě 

[na víceletém gymnáziu] musela přejít na angličtinu… 

PN: Vy jste MUSELA přejít na angličtinu? 

Tm_modrá04: No. V té třetí třídě to byl krouţek a potom dva roky to byla třída... 
jako povinný předmět. A tady v primě se učila jen angličtina. 
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Jedna ţákyně uzavírá: 

Růţová20: Hry hrajem jednou za uherskej rok. Skoro vůbec. Ale furt nějaký 

články. Jednu učebnici probíráme dva roky. Měli bychom ji probírat jenom rok. 

PN: Myslel jsem, ţe jste právě ta rychlejší skupina [výběrová, učí se od 1. třídy]... 

Růţová20: Jsme nejrychlejší, no, ale probíráme hrozně pomalu. Protoţe to je tím, 

ţe se učíme od první třídy. Ostatní uţ se učí třeba od třetí nebo od páté nebo tak.  

PN: Takţe i proto jdete pomaleji v té učebnici?  

Růţová20: No, my jdem prostě, jak to stíháme. 

PN: A všichni v té skupině se učili od první třídy? 

Růţová20: Hm, od první. 

Autentické vzpomínky ţáků naznačují, ţe systematická intenzivní raná výuka byla na 

konci 90. let v České republice jen nedosaţenou metou. Do jaké míry se od té doby 

změnila situace v návaznosti mezi jednotlivými ročníky či v didaktické připravenosti 

učitelů pro ranou a velmi ranou výuku, zůstává otázkou pro další didaktický výzkum.  

Učení se dvěma cizím jazykům 

Některé poloţky v rozhovoru se zaměřily na intervenci učení se druhému cizímu 
jazyku. Ţáci, kteří uvedli, ţe se jako druhý cizí jazyk učí němčinu (nejčastěji prvním 

rokem), byli poţádáni, aby srovnali obtíţnost učení se angličtině a němčině. 

PN: Učíte se i nějaký jiný jazyk? 

Béţová25: Němčinu. … Teďka to bude první rok.  

PN: Dá se třeba říct, ţe jeden z těch jazyků je těţší? 

Béţová25: Ta němčina, řekl bych.  

PN: V čem? 

Béţová25: Taky v těch slovíčkách a tak. A ještě takový ty přehláskovaný u, a tak. 

Psaní, gramatika.  

PN: Gramatika je těţší neţ v angličtině? 

Béţová25: No, asi jo.  

PN: Německy se učíš první rok? 

Hnědá15: Ne, od šesté třídy, od druhého stupně.  

PN: Je to nějak podobné s angličtinou..? Dá se to nějak srovnat? 

Hnědá15: Je to takový podobný, ţe v té němčině jsou ty časy. Ale němčina je, já 
bych řekl, moţná i dvakrát těţší, protoţe tam jsou samý takový výjimky. Teď 

ještě: byla stará gramatika a přechází se na novou, tak je tam spoustu takových… 

Co jsme se naučili před dvouma rokama jinak, tak teď se učíme znova úplně zas 

jinak.  

PN: Učíte se podobně? Slovíčka, nebo je to jinak? 
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Hnědá15: Moţná: v té angličtině jsme začínali spíš na těch slovíčkách. V té 
němčině se to uţ učíme … rovnou jsme začali, kdyţ jsme neuměli slovíčka… 

paní učitelka nám rovnou dala pár vět, který se naučíme, jako „Jak se jmenuješ?“, 

„Jak se máš?“ a takový. A v té němčině… ono je to tím, ţe jsme začali v té 

šestce… ale jdem strašně rychle dopředu, ţe uţ umíme minulej čas, budoucí, 

přítomnej, takţe my… protoţe tam jich není zas tolik… 

PN: Učíte se nějaký další cizí jazyk kromě angličtiny? 

Stříbrná02: Němčinu. 

Stříbrná15: Němčinu. 

PN: Jak dlouho? 

Stříbrná02: Od začátku šesté třídy. Takţe to budou dva roky. Ne, tři roky. 

PN: Kdyţ byste měli ty dva jazyky, angličtinu a němčinu, srovnat. Je jeden z nich 
těţší? Nebo vás jeden baví víc... Je v nich nějaký rozdíl? 

Stříbrná15: No, mě víc baví angličtina neţ němčina. Němčina mi přijde víc 

sloţitá. Časy, pády... 

Stříbrná02: No tak, mě němčina... angličtina mi jde líp neţ němčina. Ona je 
docela těţká, ta němčina. Je tam hodně té gramatiky těţké. 

Sv_modrá02: Baví mě učit se anglicky víc neţ ostatní předměty. Neţ třeba 

matematika nebo němčina, protoţe od začátku, co se to učím, tak mám pocit, ţe 

to bylo učené líp neţ ta němčina. A ţe to není tak sloţitý jazyk. Ţe angličtina je 

lehčí. Není zas tak sloţitá na pochopení. Ti učitelé, kteří tu učí, tak tomu rozumí 

a učí to tak, abychom tomu porozuměli. I kdyţ to je učené rychlejc, tak to stíháme 

lépe neţ tu němčinu.  

PN: Od kdy se učíte německy? 

Sv_modrá02: Od začátku tohoto roku. Deset měsíců.  

PN: Můţete je nějak srovnat, ty dva jazyky? 

Sv_modrá02: Mě se zdá němčina těţší.  

PN: V čem? 

Sv_modrá02: Na tu angličtinu jsem zvyklý, a kdyţ se mám potom ještě učit 

německy, tak jsem ... ne zmatený, ale občas si ta anglická slovíčka vybavím lépe 

a rychleji.  

PN: Učíte se i nějaký jiný cizí jazyk? 

Tm_modrá04: Němčinu. 

Tm_modrá01: Němčinu. 

PN: Od tohoto roku? 

Tm_modrá01: Ano. 

PN: Je to jednodušší? Těţší? Baví vás to? 
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Tm_modrá01: No, mě přijde, ţe je to těţší, protoţe v té němčině je taková jinačí 
výslovnost neţ v angličtině, a učíme se vlastně aţ teďka. Zároveņ mě moc ani 

nebaví, protoţe neznám ţádné [německé hudební] skupiny, neposlouchám, nelíbí 

se mi to,ten jazyk, takţe je to takové cizí pro mě. Zase si ale myslím, ţe... chci se 

to učit, protoţe se mi to bude hodit, ale není to jako angličtina. Angličtina je 

pěknější jazyk. 

Tm_modrá04: Taky tak stejně, ţe se mi moc nelíbí němčina, já jsem se němčinu 

učila od třetí třídy do páté na základní škole a tam jsem ji měla docela ráda, ale aţ 
potom tady od primy jsme měli angličtinu, tak to se mi taky víc líbilo, jako ţe víc 

lidí mluví anglicky a tak. Tak se mi začala víc líbit angličtina. 

PN: Můţeš angličtinu a němčinu nějak srovnat? 

Sv_zelená07: No, němčina je ještě výhodnější, v tom, ţe se to píše tak, jak se to 
čte. A je prostě lehčí. I na to psaní. 

Na jednu stranu nepovaţujeme za překvapivé, ţe většina zkoumaných ţáků povaţuje 

němčinu za obtíţnější, neboť se jí učí teprve krátce a nedosahují zřejmě ještě výsledků, 

které by je uspokojovaly. Na druhou stranu je však zřejmé, ţe si ţáci všímají spíše 

odlišností mezi jednotlivými jazyky neţ příbuznosti a podobnosti. Nic tedy neukazuje 

na rozvoj metajazykových dovedností, jeţ by usnadnily učení se dalším cizím jazykům 

po alespoņ částečném zvládnutí prvního cizího jazyka. Odpovědět na otázku, proč 

tomu tak je, přesahuje moţnosti představovaného výzkumu. 

Kontakt s anglickým jazykem mimo školní třídu 

Ukázalo se, ţe velmi mnoho ţáků zatím na svou první aktivní zkušenost s cizím jazykem 

v komunikativní situaci mimo školní prostředí teprve čeká. Zkušenosti s autentickou 

angličtinou mimo školní třídu tak někteří ţáci získávají při sledování filmů angloame-

rické provenience. 

PN: Stalo se vám, ţe jste někdy s někým mluvily anglicky, kromě učitele? 

Tm_modrá01: Mě se to zatím ještě nestalo. Ale myslím, ţe kdyby mě někdo 
potkal, abych mu řekla, kam má jít, tak nevím, jestli bych mu rozuměla. Třeba 

v tom [filmu o] Harry Pottrovi, kdyţ mluvili rychle, tak jsem jim nerozuměla. 

Učitel mluví pomaleji a říká to tou lehčí angličtinou, ţe mu rozumíme.  

PN: A jaké to je, mluvit angličtinou, ale ne s učitelem? 

Tm_modrá04: No tak já jsem víc dávala pozor, co mluví, protoţe to bylo takové 

rychlé, nebylo to takové jako s učitelem. On spíš mluví tak, abychom mu 

rozuměli. 

K zajímavému postřehu došel ţák, který zřejmě intuitivně vnímá důraz kladený školní 
výukou na psanou formu jazyka spíše neţ na rozvíjení komunikačních dovedností. 

PN: Mluvil jsi někdy s někým (kromě učitele) anglicky? 

Stříbrná15: No, mluvil, ale... nebylo to nic moc. 

PN: Nešlo to? 
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Stříbrná15: No, já konverzovat moc neumím, já to spíš umím písemně. 

PN: Čím to je? 

Stříbrná15: Nevím. ... písemně mi to jde víc. 

K nejzajímavějším postřehům patří následující úryvek rozhovoru. 

PN: Stalo se vám někdy, ţe byste ji potřebovali pouţít mimo třídu? 

Stříbrná02: No, já na dovolené v Chorvatsku... Kdyţ jsem tam měla kámoše, tak 
anglicky… jsme se spolu bavili. 

PN: A oni nemluvili česky? 

Stříbrná02: Ne, česky neuměli, a já z chorvatštiny málo, protoţe něco jsem 
pochopila, ale mluvit jsem česky nemohla. 

PN: Takţe jste se bavili anglicky. 

Stříbrná02: Jo. 

PN: Jaké to bylo? Jiné neţ ve třídě? 

Stříbrná02: No, mezi těma děckama to bylo dobrý, ale kdyţ tam byl nějakej 

dospělej, tak to bylo takový těţší si povídat. 

V souhlasu s názory prezentovanými v první kapitole – v kontextu osvojování jazyka 
dětmi v přirozeném prostředí – zdá se, ţe cizojazyčná komunikace mezi vrstevníky 

probíhá v jiném duchu neţ komunikace ţák–dospělý.  

Rodina a učení se cizím jazykům 

Za jednu z velmi důleţitých intervenujících proměnných povaţujeme vztah rodinných 

příslušníků (rodičů, sourozenců) k učení se cizím jazykům. Ţák můţe být motivován 

učit se cizím jazykům, kdyţ vidí své rodiče chodit do jazykových kurzů, nebo kdyţ 

slyší své starší sourozence hovořit cizím jazykem. 

Většina zkoumaných ţáků vnímá u svých rodičů snahu ovládnout cizí jazyk. Jejich 

rodiče buď cizími jazyky hovoří, nebo se jim učí. 

Hnědá15: Taťka umí německy. K nám jezdí Němci do našeho baráku, tak on se 

s nima domluví. On třeba říká, ţe mluví jako Tarzan, protoţe on neumí moc ty 
členy, jak jsou v němčině ... on se jako domluví, ale není to jako zas tak správně, 

protoţe uţ to nepouţívá, ale učil se němčinu strašně dlouho. Na vysoké i, všude. 

Takţe on německy umí.  

Růţová20: No, tak mamka pracuje s jazyky. Ona umí anglicky a německy. 

Z obou dvou má myslím státnice. S němčinou určitě. Ona má práci a tam jde 

o překládání. Oni jí dávají zakázky z Německa na oblečení a ona to překládá 

do češtiny, aby věděli, co mají šít. Ale já jsem to od ní nepochytila. 

PN: Učila se jazyky ve škole? 

Růţová20: No, ona se učila ve škole, ale tam se vlastně učili ruštinu jenom... 

nevím, jestli ve škole, ale vím, ţe pak chodila do nějakých krouţků, kde se to 

učila. 
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Domníváme se, ţe motivace ze strany rodiny k učení se cizím jazykům je velmi 
důleţitá. Data z rozhovorů navíc naznačují, ţe u rodičů zkoumaných ţáků lze vysle-

dovat tendence k učení se cizím jazykům i po ukončení základní školy, neboť v době, 

kdy oni základní školu navštěvovali, vyučoval se zde téměř výhradně ruský jazyk.  

Okruh B – vnitřní motivace 

Vliv poslechu populární hudby a sledování filmů 

V tomto tématu se výzkumník zaměřil na vztah respondenta k populární hudbě, o kterém 
se domníváme, ţe by mohl být – vzhledem k věku respondentů – silný. Rozhovor 

směřoval k aktivitám respondenta spojeným s posloucháním populární hudby s texty 

v angličtině. Vycházeli jsme z předpokladu, ţe záliba v moderní písņové tvorbě anglo-

americké provenience, která je mezi mladými velmi rozšířená, je zdrojem důleţitého 

motivačního tlaku. Zkoumaní ţáci se však aţ na výjimky v tomto ohledu vyjádřili spíše 

negativně. Záliba v populárních písničkách různých ţánrů je omezena na hudební – 

a zřejmě sociální – dimenzi. 

Data z rozhovorů tedy naznačují, ţe ačkoli populární hudba je zkoumanými ţáky vyhle-
dávána (nejčastěji byl zmiņován hip hop), texty písní nebývají aktivně sledovány. Pro 

některé ţáky však je naopak čtení písņových textů nejdůleţitější mimoškolní cizojazyč-

nou aktivitou. 

PN: Jakou posloucháte muziku? Zajímají vás texty těch písniček? 

Tm_modrá04: Poslouchám hard rock a tak různě, osmdesátá léta. A ty texty si 
většinou překládám, protoţe si to třeba chci zpívat, tak abych tomu rozuměla. 

PN: Hledáte ty texty na internetu, nebo jak k nim přijdete? 

Tm_modrá04: Hm, na internetu. 

PN: Pouţíváte u toho třeba slovník?  

Tm_modrá04: No, třeba, kdyţ poslouchám nějakou skupinu, kde zpívají holky 

stejně staré jako já, tak mají takovou jednoduchou angličtinu, tomu docela 
rozumím. A nějaký slova si třeba přeloţím. A kdyţ poslouchám třeba [hudební 

skupinu] System of a down, tak hledám na internetu překlad a snaţím se... třeba 

jestli tam nemají chybu... tak jak bych to přeloţila já. 

V tomto tématu se otázky odvíjely od problematiky opatřování cizojazyčných filmů 

českými titulky jako alternativy jejich dabování do češtiny. Vytváření českého znění 

pro filmy zahraniční produkce (dabování) vnímáme z hlediska výuky cizích jazyků 

jako jev bezvýhradně neţádoucí. Otázky v tomto tématu měly za cíl zjistit preference 

dětí v tomto ohledu. Preferují filmy dabované, protoţe je „nebaví“ číst titulky? Nebo 
oceņují autentický zvuk při sledování filmu s titulky? 

PN: Díváš se na filmy v angličtině? Máš raději, kdyţ jsou dabované, nebo s titulky? 

Hnědá15: Někdy i radši, kdyţ to je s titulky, kvůli tomu, ţe to je třeba nadabovaný 

blbě. 
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PN: Blbě? 

Hnědá15: No, jako ţe... prostě... špatně. U některých těch filmů je to tak, ţe kdyţ 

si to pustíte česky a titulky, tak v těch titulkách je to osekaný úplně na holý věty... 

tam toho půl úplně chybí.  

PN: V čem to je špatně nadabované? 

Hnědá15: Víc se mi to líbí, kdyţ to říkají anglicky. I ta hudba je tam lepší.  

PN: Rozumíš [filmům v originále], nebo musíš hodně číst titulky?  

Hnědá15: Třeba se zadívám do toho děje a nestíhám to... jako rozumím, ale... 

kdybyste se mě zeptal na nějaký detaily... vím asi, co se jako děje, ale... podle 

toho, jestli jako mluví rychle... ten Pán prstenů, tam je dobrý, protoţe tam řeknou 

tři slova za minutu... tak jako se tomu dá rozumět.  

Stříbrná02: Spíš mám radši s těmi titulky. To dabované je takové divné. Radši ty 
titulky. Jako ţe... já radši poslouchám tu angličtinu, a kdyţ něco to, tak kdyţ tak 

ty titulky. Ale jinak... 

Stříbrná15: No tak já taky radši ty titulky. Mě to zas tak nevadí, kdyţ tam jsou 
titulky. Mě to stačí. 

PN: Je to lepší, nebo jedno? 

Stříbrná15: Tak rozhodně je to lepší, ten originál neţ ten dabing. 

PN: V čem? 

Stříbrná15: Je to originální. I ten herec, který hraje... 

Sv_modrá02: No, já se hodně dívám na ty s těma... anglicky s českými titulky. 
Kdyţ si půjčím film na DVD z půjčovny, tak ono to tam je většinou s titulky.  

PN: A je to lepší neţ dabing? 

Sv_modrá02: Myslím, ţe je to lepší v originále, ten zvuk, celkově. Nejen hlasově, 

ale i těmi zvukovými efekty. Takţe i kdyţ je to tam nadabované, tak se na to 

dívám s těmi titulky a v anglickém znění. 

Tm_modrá04: Já mám sourozence, kteří mluví dobře anglicky a uţ moc ani tu 
češtinu nechtějí, takţe se díváme hodně na anglické, teda americké filmy. I s anglic-

kými titulky. Spíš se díváme na počítači na filmy, kde si můţu dát titulky k té 

angličtině. 

PN: Takţe si dáváte české titulky? 

Tm_modrá04: No, občas i anglické.  

Tm_modrá01: My si třeba s rodiči půjčíme nějaký film a taťka potom zjistí, ţe to 
je s titulky, a tak se díváme s titulky. A některá slovíčka tam znám - jé, to je to... 

– a nemusím si číst titulky. A potom si ten film třeba pustím ještě jednou a dám si 

tam anglické titulky, abych věděla, jak se to píše. S kámoškou jsem se třeba 

dívala na Harryho Pottera s anglickými titulky a i jsem tomu rozuměla, takţe 

jsem se moc ani dívat na ty titulky nemusela. To byla taková jednodušší 

angličtina. To nebyla moc těţká slovíčka. 
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Jedna ţákyně se pokusila formulovat výhody sledování filmů s autentickým zvukem takto: 

Tm_modrá01: Já si myslím, ţe víc poznávám, jak mluví anglicky. Ten jejich 

přízvuk. Kdyţ se učíme tady angličtinu, tak máme svůj přízvuk. Kdeţto kdyţ 

slyším, jak někdo mluví anglicky, tak se učím rozumět těm lidem, kteří mluví 

anglicky. 

Data z rozhovorů naznačují, ţe existují velké rozdíly mezi zkoumanými ţáky. Zatímco 
někteří vítají ve sledování filmů v anglickém originále příleţitost k poznání autentického 

jazyka, jiní vidí ve sledování filmů výhradně prostředek relaxace, jeţ by byla přítomností 

cizího jazyka narušena. 

Informační technologie: počítačové hry a internet 

Velmi zajímavým fenoménem dnešní doby je vztah ţáků základní školy k počítačům, 

zejména realita hraní počítačových her. Ponechávajíce stranou zásadní pedagogické 
důsledky tohoto vztahu, zaměřili jsme se na jeho lingvodidaktickou (motivační) stránku. 

Vycházeli jsme z předpokladu, ţe mezi nejčastější koníčky ţáků osmých tříd patří hraní 

počítačových her, případně jiné pouţívání počítače. Přestoţe existují počítačové hry 

i v českém jazyce, většina her se stále prodává v angličtině. Proto bylo cílem těchto 

otázek zjistit, jakou roli hraje anglický jazyk v tomto častém koníčku. 

PN: Pouţíváte k něčemu počítač? Hrajete třeba hry? 

Béţová25: No. 

PN: Jsou některé v angličtině? 

Béţová25: Já mám všechny v angličtině, ale protoţe něco znám, tak vím, jak se 
v tom orientovat.  

PN: Je v některých těch hrách důleţité rozumět angličtině, abyste se "dostal dál"? 

Béţová25: Stronghold. Asi. Protoţe to je historický a já se o to tak trochu 
zajímám. Tak znám nějaký taţení a tak.  

PN: Pouţíváte někdy slovník, abyste zjistil, co je potřeba? 

Béţová25: Ne. Já si to kdyţ tak domyslím. 

PN: Jak to tedy probíhá v té hře, kdyţ ji hrajete? Čtete ty příběhy? 

Béţová25: Tak kdyţ něco zachytím, tak to přečtu. Kdyţ něco nestihnu, tak na to 

kašlu. 

PN: Je to úplně jiná angličtina? 

Béţová25: Jiná je to angličtina ve škole neţ u hry.  

PN: V čem? 

Béţová25: Ve škole, ţe se to pořád opakuje a opakuje, a v té hře to proběhne 

jednou a uţ konec, třeba. 

PN: Je nějaké slovo, které jste se naučil při hře, a ne ve škole? 

Béţová25: No, tak tam je gold, to je zlato. 
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PN: Ještě nějaké? 

Béţová25: No, kámen... to je... teďka jsem to zase zapomněl... 

PN: Pracuješ pravidelně nebo často s počítačem? Třeba hraješ hry? 

Hnědá15: Hraju hry a zkouším dělat počítačové stránky. 

PN: Můţeš nějakou jmenovat, která je v angličtině? 

Hnědá15: Třeba Age of Empires. … To je celý anglicky. Menu, i při těch 
kampaních jsou tam různý ty nápovědy pořád. Teď ještě hraju tu hru Might and 

Magic: Oblivion se to jmenuje a to jsou samý… tam jsou i rozhovory… takţe 

tam je těţký, ţe tam nejsou titulky, takţe musím rozumět, co tam říkají i bez toho, 

ţe to tam není napsaný … Tam prostě je mapa, a mám … kdybych ten úkol měl 

splnit, tak to je přesně podle toho napsaný, kde mám hledat a tak, takţe bych bez 

toho vlastně musel procházet úplně celou mapu, ţe?  

PN: Kdyţ hrajete hru, která je jenom anglicky, jak se v ní orientujete? Kdyţ je 
třeba menu anglicky. Jak to funguje? 

Tm_zelená01: Tak ty menu jsou furt stejný. Start game. Nebo Quit game.  

Tm_modrá04: Třeba různé hry: kdyţ jsou v angličtině, tak to se pak i líp zapama-
tuje, třeba kdyţ tam jsou nějaký slova, kdyţ se to pořád hraje, ta hra, tak já si to 

zapamatuju, co to je. A třeba i v angličtině to uslyším, tak uţ vím, co to je. 

Data z rozhovorů naznačují, ţe podobně jako je tomu u populární hudby, počítačové 

hry jsou zkoumanými ţáky vyhledávány, ale jejich vliv na intencionální učení se 

angličtině není ţáky vnímán. Na to, do jaké míry tyto koníčky objektivně ovlivņují 

cizojazyčné znalosti či kompetence, prezentovaný výzkum odpovědět neumí. 

Jen dva ţáci uvedli jiné vyuţití počítače neţ k hraní her.  

PN: Pouţíváte k něčemu počítač? K něčemu, co by bylo s angličtinou?  

Tm_modrá04: Já pouţívám počítač, ţe tam mám slovník. A kdyţ něco čtu, tak ţe 
to je rychlejší. Já to tam jenom napíšu a rychle jako uţ to... mi to přeloţí. A já tam 

mám, ţe mi to řekne i jak se to vyslovuje... 

PN: Pouţili jste někdy slovník? 

Tm_zelená01: Ne, třeba kdyţ jsem na nějaké [webové] stránce, a něčemu tam 
nerozumím, tak se podívám do slovníku. 

PN: Hm. Do slovníku – jako kniha...? 

Tm_zelená01: Ne, normální – na internetu. 

Ačkoli není naším cílem provádět na základě těchto dat jakákoli zobecnění, povaţujeme 

za velmi pravděpodobné, ţe tento posun (viz schéma 9) je charakteristický pro současnou 

dospívající generaci. 
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Schéma 9: Posun ve významu sousloví ‚normální slovník‘ 

 

Internet jako masmedium představuje nejen pro děti nevyčerpatelný zdroj informací. 

Některé z těchto informací jsou však dostupné jen v cizích jazycích, zejména v anglič-

tině. Otázkami v tomto tématu se výzkumník snaţil zjistit, zda děti vyuţívají angličtinu 

na internetu jako prostředek sebevzdělávání se v oblastech svých zájmů (populární 

hudba a její interpreti, filmové hvězdy, informace o počítačových hrách, apod.). 

Jak bylo ukázáno výše, počítače a internet byly zkoumanými ţáky vnímány jako 
prostředek komunikace: 

Růţová20: Třeba na tom ICQ se mi jednou přidal do kontaktu nějaký Rus, a bavili 

jsme se anglicky. … Hledala jsem si [při tom] nějaký slova na internetu ve slovníku. 

Většina zkoumaných ţáků však cizojazyčné stránky na internetu běţně ve volném čase 
nesleduje. 

Je potěšitelné, ţe inspiraci pro práci s internetem poskytuje ţákům škola: 

PN: Pouţíváte tedy k něčemu internet? 

Stříbrná02: Někdy v těch jazycích si máme najít nějakou stránku a najít si tam 

něco, co nás zajímá a třeba přeloţit to do té češtiny, nebo tak. 

PN: Jako za domácí úkol? 

Stříbrná02: No, spíš jako ţe tady ve škole, v hodině, jako ţe si máme něco najít. 

Domníváme se, ţe vztah zkoumaných ţáků k internetu odráţí situaci obecně celé 
populace. Jednak existují veliké rozdíly mezi jednotlivými ţáky (a obecně jedinci), 

takové, ţe zatímco někteří k internetu nemají přístup, a tudíţ s ním ani neumí pracovat, 

pro jiné je prostředkem kaţdodenní práce a zábavy. Jednak je pravděpodobné, ţe 

existuje rok od roku silnější tendence ke sniţování počtu jedinců v první a ke zvyšování 

počtu jedinců ve druhé z těchto dvou skupin. Je tedy otázkou pro další nejen didaktický 

výzkum, zda další rozšíření pouţívání internetu povede ke zvýšení jeho vlivu na cizo-

jazyčné vzdělávání, či zda budeme svědky opadání zájmu o zevšedņující médium. 
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Postřehy nevztahující se k vymezeným okruhům 

V rozhovorech vedených se zkoumanými ţáky vyvstala témata, jeţ nebyla předem 

plánována, avšak ţáci vyuţili dané příleţitosti a spontánně se vyjádřili k některému 

aspektu zkoumané problematiky. Domníváme se, ţe pouţitá metoda tímto několikrát 

umoţnila krátký vhled do problematiky očima ţáka. 

K motivačním aspektům známkování se vyjádřila jedna ţákyně takto: 

Růţová20: [Maminka] mě hlavně nutí do té angličtiny. Protoţe já vţdycky 
dostanu z angličtiny jedinou trojku na vysvědčení. A proto ji úplně nesnáším. 

Ačkoli se ke čtecím návykům v cizích jazycích ţádné téma konkrétně nevztahovalo, 

v některých rozhovorech otázky na téma čtení zazněly.  

PN: Čteš něco anglicky? 

Hnědá15: Většinou manuály, k hrám... to si většinou vezmu i nějakej slovník 

k tomu, tam jsou hodně ty odborné výrazy u těch her. Většinou manuály 

k ovládání nebo tak. Ale ţe bych četl kníţku anglicky, to ne. 

Jeden ţák vyjádřil potřebu studia cizích jazyků nezvykle metaforicky: 

PN: Snaţí se vás tedy [rodiče] motivovat k tomu, abyste se učil anglicky, abyste se 

na dovolené domluvil? 

Sv_modrá02: No, hlavně tu angličtinu, jakoţe to je nějakej ten klíč teďka k tomu 
zaměstnání. 

Na otázku, zda vnímá jako vhodné učit se dva cizí jazyky (na víceletém gymnáziu), 

odpověděla jedna studentka takto: 

Tm_modrá01: Já beru angličtinu jako hlavní jazyk a tu němčinu beru jako takovej 
vedlejší, ale nezahazuju... snaţím se taky v němčině něco umět, protoţe kdyţ 

pojedem někam, tak nepojedu třeba do Anglie, pojedu třeba do Německa, tak 

abych se tam domluvila i německy. Tak si myslím, ţe to je dobrý nápad, učit se 

dva jazyky, aby se člověk domluvil. 

Někteří ţáci měli tendenci vyjadřovat se o cizojazyčné výuce i učitelích cizích jazyků 
kriticky: 

Sv_zelená07: My se tady neučíme takový to, co budeme potřebovat... pak pro ty 

rozhovory. My se učíme... čas přítomný, předpřítomný. Ale v angličtině vůbec 

nemyslíme ... Jen abychom tam dali slovíčko a aby nám to pasovalo.  

PN: Na čem záleţí ve škole, jak budete umět anglicky? 

Tm_zelená01: Je to hodně o tom učiteli. 

PN: Čím to je, ţe to jednomu učiteli jde a naučí vás anglicky, a druhému to nejde 
a nenaučí vás? 

Tm_zelená15: Přístupem. 

Tm_zelená01: My jsme teď měli na začátku osmičky nějakou učitelku, [ostatní se 

usmívají] ona to učitelka nebyla, byla to nějaká inţenýrka, ona nás učila, a my 
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jsme ještě nedělali nějaký ty časy, a ona nás z toho zkoušela. My jsme jí říkali, ţe 
jsme to ještě nedělali, ale ona nás z toho pořád zkoušela, z těch časů. 

Sv_zelená02: My jsme třeba jen psali půl hodiny, co budeme dělat v té hodině, 

a nic jsme nestihli. 

Tm_zelená01: A poslouchali jsme nějaký pochody. Třeba Elvise. Jo, pouštěla 
nám pochod, při kterým se korunuje královna, něco takovýho. Tam jako nebylo 

nic s angličtinou. Ani slovíčka. To byly... trumpeta... 

PN: Jak tedy vypadá ten učitel, který učí dobře anglicky? 

Sv_zelená07: Musí udělat respekt, rozumí tomu a ví, co má probírat postupně, tak. 

Tm_zelená01: Je přísná. 

PN: A musí tomu rozumět – jak dobře musí umět anglicky? 

Sv_zelená02: Maximálně! 

Na tomto místě ţáci formulují svůj názor na ‚dobrého učitele angličtiny„ – přičemţ 

vysoce hodnotí odbornou fundovanost (musí umět dobře anglicky) a didaktické 

dovednosti (musí si zjednat respekt; musí vědět, co má postupně probírat).  

Rozhovory vedené se ţáky v rámci kvalitativní fáze výzkumu umoţnily hlubší zkoumání 
některých souvislostí mezi zkoumanými proměnnými, které kvantitativní metody 

neumoţņují. Ukázaly například na nedostatečnou návaznost mezi jednotlivými fázemi 

cizojazyčného vzdělávání na preprimární a primární úrovni. Umoţnily také vzít v úvahu 

některé názory ţáků vztahující se k dané problematice. Povaţujeme za překvapující, jak 

kriticky někteří ţáci zpětně hodnotí ranou cizojazyčnou výuku, kterou prošli. Domníváme 

se, ţe to můţe být způsobeno tím, ţe tato výuka byla primárně zaměřena na slovní 

zásobu, přičemţ nebyla respektována specifika raného věku, a proto nejenţe neměla raná 
výuka angličtiny očekávané výsledky, ale nezanechala v ţácích pozitivní vzpomínky. 

Nabízí se ovšem i jiné vysvětlení, a to, ţe zkoumaní ţáci byli v době výzkumu ve věku, 

kdy má člověk obecnou tendenci zaujímat kritické stanovisko ke svému okolí. 

Zajímavý poznatek přinesly snahy zkoumaných ţáků o srovnání obtíţnosti dvou cizích 

jazyků, jimţ se učí (anglický a německý). Z toho, ţe se ţáci vyjadřovali výhradně 

k rozdílům mezi angličtinou a němčinou a nikoli k podobnostem a společným znakům, 

usuzujeme, ţe ţáci plně nevyuţívají metajazykové či kognitivní učební strategie, které 

by usnadņovaly učení se druhému cizímu jazyku (srov. např. Vlčková 2007). 

V současné době jsme svědky následujícího fenoménu: Ačkoli děti se dnes na základ-

ních školách učí převáţně anglický jazyk, generace jejich rodičů se na základní škole 

učila téměř výhradně ruskému jazyku, který však je dnes jiţ méně populární. Rodiče 

tudíţ zpravidla nemohou svým dětem být ‚vzorem„ při cizojazyčné komunikaci v reál-

ných situacích (na zahraniční dovolené) ani pomáhat při domácí přípravě na vyučování. 

Proto byla při vedení rozhovorů věnována pozornost i tomu, zda ţáci vídají své rodiče 

komunikovat v cizích jazycích či zda rodiče chodí do jazykových kurzů. Z dat vyplývá, 

ţe pomoc při domácí přípravě hledají ţáci spíše u starších sourozenců. Rodiče v tomto 
směru mohou ovšem být vzorem v celoţivotním vzdělávání, neboť někteří chodí v poz-

dějším věku do kurzů angličtiny. 
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Tabulka 8: Shrnutí dat získaných o ţácích ve výběrovém souboru pro kvalitativní fázi 

                                                
30  ch – chlapec; d - dívka 
31  S0 – od MŠ; S1 – od 1. ročníku ZŠ; S2 – od 2. ročníku ZŠ; S3 – od 3. ročníku ZŠ; S4 – od 4. 

ročníku ZŠ; - – přerušovaná výuka 
32  ano – baví; 0 – někdy ano, někdy ne; ne - nebaví 
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Náš předpoklad, ţe zkušenosti mnoha ţáků s pouţíváním angličtiny mimo školní třídu 
jsou omezené, se ukázal jako správný. Někteří ţáci vypověděli, ţe angličtinu mimo 

školní třídu nikdy nepouţili (ani na zahraniční dovolené ani při elektronické komuni-

kaci na internetu apod.). Jiní ţáci však s angličtinou přichází do kontaktu i mimo školu 

(i kdyţ jen při sledování filmů v anglickém jazyce). Ti potom hovoří o různosti dvou 

‚angličtin„ – té školní a té opravdové. 

Vybrané aspekty vnitřní motivace, jeţ jsme podrobili zkoumání, se ukázaly být pro 

ţáky méně zajímavé, neţ jsme se domnívali. Poslech populární hudby, který je mezi 
ţáky velmi častý, bývá jen výjimečně provázen hlubším zájmem o písņové texty. 

Internet je vyuţíván jako nástroj komunikace v českém jazyce a počítačové hry, které 

se rovněţ těší značné oblibě, jsou velmi často k disposici v české variantě. Sledování 

filmů v původním anglickém znění zpravidla není chápáno jako prostředek ke zvyšo-

vání poslechových dovedností. 

V tabulce 8 jsou stručně shrnuty údaje o ţácích získané v kvalitativní fázi a doplněny 

o vybrané údaje z kvantitativní fáze výzkumu. Z dat vyplývá, ţe rozhovory byly vede-

ny se ţáky, kteří dosáhli v testu nadprůměrného skóre, ačkoli neprošli ranou výukou 
angličtiny, anebo se ţáky, kteří prošli ranou výukou cizích jazyků, avšak v testu dosáhli 

podprůměrného skóre. Nejde však o trend ve výběrovém souboru, ale o důvod, proč 

byli tito ţáci vybrání (výběr extrémních případů). 

Všichni ţáci výběrového souboru pro kvalitativní fázi v dotazníku uvedli, ţe jim 

angličtina zřejmě k něčemu v ţivotě bude; čtyři ţáci však uvedli, ţe je nebaví učit se 

anglicky, a to i ţák, který dosáhl jednoho ze tří nejvyšších skóre v testu z celého výbě-

rového souboru. 

Tabulka 8 ukazuje na jisté tendence u 16 zkoumaných ţáků, které však nemohou být bez 

dalšího zkoumání zobecněny mimo tento výběrový soubor. Mohou však slouţit jako 

inspirace pro další výzkum. Za příklad můţe slouţit obliba sledování filmů v původním 

(anglickém) znění. Z tabulky vyplývá zřetelná tendence preferovat originální zvuk 

u ţáků, kteří dosáhli vyššího skóre v testu, zatímco ţáci, kteří dosáhli niţšího skóre, 

preferují české znění zahraničních filmů. Na otázku, zda je tento vztah platný pro celý 

výběrový soubor 211 ţáků, však nelze na základě dostupných dat odpovědět. 
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ZÁVĚR 

V této publikaci je zpracováno téma rané výuky cizích jazyků v České republice. Dané 

téma je na počátku 21. století aktuální, neboť se zesiluje vliv globalizačních procesů na 

ţivot kaţdého jedince. Začlenění České republiky do struktur Evropské unie, včetně 

tzv. schengenského prostoru, vytváří nové příleţitosti pro setkávání se s cizími jazyky. 

Jednou z deklarovaných priorit evropských institucí v oblasti cizojazyčné výuky je 

právě raná výuka cizích jazyků, a to přestoţe dlouhodobý intenzivní výzkum osvojo-

vání cizích jazyků a učení se cizím jazykům ve školním prostředí zatím nebyl s to 

přesvědčivě odpovědět na otázku, zda (případně za jakých podmínek) můţe raná výuka 

cizích jazyků splnit očekávání, která do ní vkládají laické úvahy o její efektivitě. 

Tato kniha si klade za cíl sumarizovat současnou situaci ve výuce cizích jazyků v České 
republice v širších souvislostech vývoje rané výuky cizích jazyků jako odborného prob-

lému. V první kapitole je nabídnut pohled na vývoj názorů na věk jako faktor v procesu 

osvojování cizího jazyka. Jsou zde sumarizovány nálezy empirických výzkumů zaměře-

ných na danou problematiku. Z této revize vyplývá, ţe pokud raný věk představuje jakési 

citlivé období pro osvojování cizích jazyků, bude se patrně nejsilněji projevovat v oblasti 

výslovnosti. Je však moţné, ţe výslovnost je jediný aspekt jazyka, v jehoţ osvojování 

hraje vyšší věk jedince negativní roli. 

V první kapitole jsou rovněţ prezentovány obecně rozšířené laické názory, a jejich 
argumentace je zkoumána v kontextu nálezů empirického výzkumu.  

Zdá se, ţe zatímco výzkum je v otázce efektivity rané výuky cizích jazyků přinejmen-

ším zdrţenlivý, obecně rozšířený laický (a zřejmě i politický – jak ukázáno ve druhé 

kapitole) názor se zdá být definitivně přikloněn k podpoře rané cizojazyčné výuky. 

Pozornost je rovněţ věnována (a to ve třetí kapitole) jednomu konkrétnímu důsledku 
přiklonění se na stranu rané cizojazyčné výuky, a to sníţení hranice počátku povinné 

cizojazyčné výuky ze 4. do 3. ročníku české základní školy v roce 2006. Toto sníţení, 

jak dokumentováno v kapitole 3, bylo provedeno nesystematicky a ve svých důsledcích 

nemůţe samo o sobě vést ke zlepšení cizojazyčných kompetencí českých ţáků. 

Ve čtvrté kapitole publikace je představen výzkumný projekt, který realizoval její autor 
na poli rané výuky anglického jazyka. Výzkumný design je zaloţen na kombinaci 

metod kvantitativního a kvalitativního výzkumu, coţ umoţnilo v první fázi analyzovat 

problematiku komplexně u většího počtu ţáků a poté ve druhé fázi zkoumat vybrané 

aspekty tématu kvalitativními postupy. V závěru jsou shrnuty výsledky tohoto výzkum-

ného projektu.  

Naším cílem nebylo zjišťovat, zda je raná výuka cizích jazyků vhodná z psychologic-

kého či psycholingvistického hlediska. Naším cílem bylo spíše analyzovat vybrané 
argumenty, které v laických i odborných diskusích zaznívají na podporu rané výuky 

cizích jazyků, a zamyslet se nad tím, zda jsou relevantní pro situaci v České republice 

na přelomu 20. a 21. století. Mezi takové argumenty patří zejména: 
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České děti se mají ve školách učit povinně cizí jazyky od raného věku, protoţe: 

a) mateřský jazyk se děti také naučí snadno, 

b) bilingvní děti se také učí druhý jazyk od raného věku a naučí se snadno, 

c) děti imigrantů se v novém prostředí také učí cizí jazyk rychle, 

d) dospělí se cizí jazyky učí namáhavě, dlouho a pracně. 

Tyto argumenty jsou zejména v první kapitole podrobně analyzovány a konfrontovány 
se zjištěními empirického výzkumu, jenţ se otázkám rané výuky cizích jazyků 

dlouhodobě věnuje. Ukazuje se, validita některých argumentů je zcela diskutabilní, 

zatímco platnost jiných je v českém prostředí silně omezena. 

ad a) Procesy osvojování mateřského jazyka se zcela liší od procesů učení se cizímu 

jazyku. Mateřský jazyk je osvojován v situaci ‚jazykového prázdna„, v situaci, kdy 

vnímaný jazykový materiál umoţņuje vznik funkčních jazykových center v mozku, 
rozvoj distálního myšlení a ‚normální„ kognitivní vývoj. Cizí jazyk je naopak 

osvojován za pomoci mateřského jazyka, kdy jsou mozková centra řeči obsazena, je 

‚vplétán„ do sítě mateřského jazyka a nestává se nástrojem myšlení. Povaţujeme tedy 

za nepatřičné odvolávat se na procesy osvojování mateřštiny při diskusích o formální 

výuce cizích jazyků.  

ad b) Bilingvní rodinné prostředí je v mnoha ohledech velmi specifické. Významnou 

roli hrají nejen aspekty kognitivní, ale i afektivní. Typický pro rodinnou výchovu je 

kaţdodenní intenzivní kontakt s jazykovým materiálem, naprostá absence formální 
výuky či výhradní důraz na komunikativní funkci jazyka. Podle řady autorů nejde 

v takových případech o osvojování prvního a druhého jazyka, ale o paralelní 

osvojování dvou cizích jazyků. Moţnosti simulace takové situace ve formálním 

prostředí školní výuky jsou velmi omezené. 

ad c) Přestoţe jsou časté případy rodin přesídlivších do komunity hovořící cizím 

jazykem, ve kterých si děti osvojují nový jazyk rychleji neţ jejich rodiče, nepanuje 

v otázce osvojování cizích jazyků v přirozeném prostředí shoda. Je pravděpodobné, ţe 
zatímco děti spoléhají na implicitní, přirozené osvojovací mechanismy, dospělí vyuţí-

vají při osvojování cizích jazyků explicitní metajazykové strategie. Na otázku, které 

procesy jsou při osvojování cizího jazyka efektivnější, však neexistuje jednoznačná 

odpověď, protoţe vţdy závisí na konkrétních podmínkách, osobnostních charakteristi-

kách a dalších faktorech. Podle některých autorů je navíc třeba striktně rozlišovat, zda 

se jedná o osvojování (zpravidla v přirozeném prostředí), nebo o učení se (zpravidla 

ve formálním prostředí). Procesy osvojování a učení totiţ pravděpodobně podléhají 

různým zákonitostem a vedou k různým výsledkům. Proto je nepatřičné pouţívat 

v diskusích o rané výuce argumenty týkající se procesů osvojování. 

ad d) Laické argumenty obhajující ranou výuku cizích jazyků jsou často vedeny 
epizodickou zkušeností ‚věčných začátečníků„. Empirický výzkum však zatím nepro-

kázal, ţe s přibývajícím věkem ztrácí jedinec moţnost učit se/osvojovat si cizí jazyky. 

Stejně tak nebylo prokázáno, ţe se děti učí cizí jazyky ve formálním prostředí snadněji 

či rychleji neţ dospělí. Naopak se zdá, ţe pro rychlost a kvalitu učení se cizím jazykům 
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jsou rozhodující jiné faktory neţ věk jedince (větší vliv zřejmě mají např. motivace či 
kognitivní vyspělost). 

Navíc ani prokázání existence kritického období pro osvojování jazyků by nemuselo 

automaticky podpořit myšlenku zavádění cizích jazyků do kurikula primárních škol. 

Pokud by byla přijata hypotéza o nekompatibilitě implicitních a explicitních mecha-

nizmů učení se jazyku (viz kap 1.2.1), mělo by to na diskusi o efektivitě rané výuky 

cizích jazyků zásadní dopad. Jaký smysl by totiţ mělo poloţit v primárním vzdělávání 

základy cizojazyčným znalostem s oporou o implicitní osvojovací mechanismy, kdyby 
dospělý jedinec mohl pracovat jen s cizojazyčnými zkušenostmi získanými mechani-

smy analytického myšlení aţ po jedenáctém roce věku? 

Přestoţe prozatím nenacházejí argumenty pro ranou výuku podporu v empirickém 

výzkumu, jsou často přijímány za bezesporu platné. A to nejen laickou veřejností (jak 

je stručně ukázáno v kapitole o mediálním obrazu rané výuky – kap 2.4), ale i poli-

tickými představiteli, kteří rozhodují o organizaci cizojazyčného vzdělávání. Počátek 

povinné cizojazyčné výuky v českých školách byl za uplynulých 20 let sníţen z 5. do 4. 

a poté ze 4. do 3. ročníku základní školy. Podobný trend je zřetelný i v dalších 
evropských zemích a jsou patrny tendence k jeho evropské koordinaci. Způsob, jakým 

došlo k posunu počátku cizojazyčné výuky do 3. ročníku základní školy v České 

republice, navíc shledáváme nevhodným, neboť nejen ţe nebyla provedena hlubší 

transformace cizojazyčného vzdělávání, ale zejména nebyly pro takovou změnu 

vytvořeny vhodné podmínky (dostatek kvalifikovaných učitelů, propracovaná teorie a 

metodika atp.). 

Výsledky prezentovaného výzkumu naznačují, ţe raná výuka cizích jazyků, tak jak 
byla organizována v posledním desetiletí, zřejmě nevede k takovým výsledkům, které 

jsou od ní očekávány. Byly formulovány hypotézy týkající se vlivu rané výuky cizího 

jazyka na výkon ţáků osmých ročníků v testu z anglického jazyka a vlivu rané výuky 

cizího jazyka na míru motivace, kterou tito ţáci vykazují. Ţádná z formulovaných 

hypotéz však nemohla být na základě výzkumných dat přijata (kapitola 4.4.1). Byly 

vedeny rozhovory s ţáky, kteří prošli ranou výukou angličtiny (kapitola 4.4.3). Ze zís-

kaných dat vyplývá, ţe raná výuka je orientovaná na osvojování slovní zásoby a ţe 

neexistuje příliš dobrá návaznost mezi jednotlivými vzdělávacími stupni (preprimární–

primární) a ročníky. Z výsledků vyplývá, ţe to, zda ţák prošel či neprošel ranou 

výukou anglického jazyka, není příliš určující pro jeho výsledek v testu z anglického 

jazyka v osmé třídě základní školy. Některé rozdíly mezi těmito dvěma skupinami ţáků 

však shledány byly: ţáci, kteří prošli ranou výukou angličtiny, například vykazují vyšší 
sebevědomí týkající se znalosti cizího jazyka, avšak toto sebevědomí je u řady z nich 

neoprávněné, neboť tito ţáci nedosahují lepších výsledků neţ ţáci, kteří ranou výukou 

neprošli. 

Cílem této publikace bylo poukázat na fakt, ţe problematika rané výuky cizích jazyků 

dosud nebyla důvěryhodně zpracována a ţe by bylo velmi předčasné formulovat o její 

efektivitě konkrétní závěry, či ji bez dalších upřesnění plošně doporučovat.  
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SUMMARY 

This book concentrates on the topic of teaching foreign languages to young and very 

young children. Especially, it brings together arguments for and against including 

English as a compulsory component of pre-primary and primary school curriculum 

in the Czech Republic in the beginning of the 21st century. 

There are a number of lay arguments for teaching foreign languages from a very early 

age. Typically, these include: 

 

 Starting early is good, because children learn the foreign language in the same 

way as they learn their mother tongue 

 Starting early does no harm – bilingual children learn two languages at an early 
age and they are always successful 

 Children in immigrant families very often learn the new language faster and 
easier than their parents 

 Attempts to learn a foreign language as an adult are painful, time-consuming 

and not always lead to success 

 
In the first chapter, these and other arguments are confronted with a body of empirical 

research. Various situations in which languages are acquired are discussed. Various 

concepts, theories and hypotheses are introduced which seek to describe and explain 

the complex phenomenon of learning a language. Toward the end of the chapter it 

becomes evident that it is essential to distinguish different contexts and situations when 

trying to understand the processes of leaning and acquisition of foreign languages; the 
processes differ when taking place in natural environment as opposed to the formal 

environment of the classroom. 

The second chapter aims to analyse why an issue previously investigated by linguistics, 

psychology and educational sciences has turned into an issue for which lay and 

political solutions are presented. With the integration tendencies in Europe, an urge 

to help with spreading linguistic diversity is being observed not only in the informed 

but also in politicians, whose decisions – so it would seem – tend to be based on lay 

opinions. 

In the third chapter, concrete steps in implementing foreign languages to the primary 

curriculum are discussed, the example being taken from the current Czech curricular 

reform. It is demonstrated how unsystematic and perfunctory a change it was to lower 

the beginning of compulsory foreign language education from the fourth to the third 

grade. 

In the fourth chapter, a research project is introduced that was carried out by the author. 
The effects of early foreign language instruction on the sample of over 200 lower-

secondary pupils were analysed using a combination of quantitative and qualitative 
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research methods. A number of hypotheses about the influence of early foreign 
language instruction on the lower-secondary school pupils‟ language competences and 

motivation were formulated of which research data confirmed none. The data also 

indicate that early foreign language teaching in the Czech Republic suffers – among 

other things – from poor continuity between individual stages (pre-primary – primary – 

secondary).  

The results are consistent with empirical findings from research projects carried out 

in other countries. Even though it is wisely considered of utmost importance to 
promote foreign language learning as a means of raising cultural awareness and 

fighting xenophobia, it is wrong to pinpoint an early start as an easy way of achieving 

widespread high language awareness. Without quality curricula, qualified teachers and 

adequate learning conditions there can be no hope for an early start in foreign language 

learning to bring desired effects. 
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Mezi populární argumenty pro zavádìní povinné výuky cizích jazykù do kurikula primární
školy patøí zejména ty následující:

a) Mateøský jazyk se dìti také nauèí snadno.
b) Bilingvní dìti se také uèí druhý jazyk od raného vìku a nauèí se snadno.
c) Dìti imigrantù se v novém prostøedí také uèí cizí jazyk rychle.
d) Dospìlí se cizí jazyky uèí namáhavì, dlouho a pracnì.

Tyto argumenty jsou v publikaci podrobnì analyzovány a konfrontovány se zjištìními
empirického výzkumu, jen�se otázkám rané výuky cizích jazykù dlouhodobì vìnuje. Uka-
zuje se, �e validita nìkterých argumentù je zcela diskutabilní, zatímco platnost jiných je
v èeském prostøedí silnì omezena. Pøesto�e však prozatím nenacházejí argumenty pro
ranou výuku podporu v empirickém výzkumu, jsou èasto pøijímány za bezesporu platné.
A to nejen laickou veøejností, ale i politickými pøedstaviteli, kteøí rozhodují o organizaci ci-
zojazyèného vzdìlávání.
Výsledky prezentovaného výzkumu naznaèují, �e raná výuka cizích jazykù, tak jak byla
organizována v posledním desetiletí, zøejmì nevede k takovým výsledkùm, které jsou od
ní oèekávány. Byly formulovány hypotézy týkající se vlivu rané výuky cizího jazyka na
výkon �ákù osmých roèníkù v testu z anglického jazyka a vlivu rané výuky cizího jazyka na
míru motivace, kterou tito �áci vykazují. �ádná z formulovaných hypotéz však nemohla být
na základì výzkumných dat pøijata. Byly vedeny rozhovory s �áky, kteøí prošli ranou vý-
ukou angliètiny. Ze získaných dat vyplývá, �e raná výuka je orientovaná na osvojování
slovní zásoby a �e neexistuje dobrá návaznost mezi jednotlivými vzdìlávacími stupni
a roèníky. Z výsledkù vyplývá, �e to, zda �ák prošel èi neprošel ranou výukou anglického
jazyka, není pøíliš urèující pro jeho výsledek v testu z anglického jazyka v osmé tøídì zá-
kladní školy.
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