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ÚVOD 

 Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bilingvismu v předškolním 

vzdělávání. Jejím cílem je zmapování a vyhodnocení přínosů i úskalí bilingvismu 

z hlediska pedagogů v prostředí vybrané MŠ. Práce je standardně členěna na dvě 

části, a to na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část obsahuje vymezení 

klíčových pojmů, přístupů atd. Zaměřuje se na popis procesu osvojování jazyka 

dítětem, vymezení základní terminologie bilingvismu, jeho specifik, strategií 

bilingvní výchovy a možných problémů bilingvních jedinců. Výzkumnou část tvoří 

vymezení cíle výzkumu, popis použité výzkumné metody a stručná charakteristika 

respondentek i vybrané MŠ. Na tuto část navazuje vyhodnocení provedeného 

výzkumu a na jeho základě jsou vypracována doporučení pro praxi. 

 Důvodem pro zvolení tohoto tématu je jeho stále narůstající aktuálnost, svět 

se stává vlivem globalizace stále více multikulturní. Přibývá také bilingvních 

jedinců, protože v dnešní době je považováno za běžné, že lidé se stěhují 

za prací, studiem, rodinou nebo pro své vlastní kulturní obohacení.
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1. ONTOGENEZE ŘEČI 

 Vzhledem k tomu, že se práce zabývá bilingvismem v předškolním 

vzdělávání, je nezbytné přiblížit, kvůli pochopení specifik spojených s bilingvními 

jedinci, vývoj řeči lidského jedince od narození do věku, kdy dítě nastupuje 

do první třídy ZŠ. Je třeba si uvědomit, že v rámci vývoje řeči všechny děti 

procházejí stejnými vývojovými fázemi bez ohledu na jazyk či množství jazyků, 

jaké si osvojují. V následující podkapitole je nejprve popsána ontogeneze řeči 

monolingvních osob, na kterou navazuje podkapitola obsahující popis vývoje řeči 

bilingvních jedinců. 

1.1 OBECNÁ ONTOGENEZE ŘEČI 

 „Základním činitelem vývoje dětské řeči je věk dítěte.“ (Nebeská, 1992, 

s. 98) Nebeská (1992) tvrdí, že na věku dítěte závisí jak úroveň motorického 

a kognitivního, tak i sociálního a verbálního vývoje, přičemž na sebe všechny tyto 

složky navzájem působí. „Každé dítě vyrůstající v normálních podmínkách rodiny 

či náhradního prostředí se naučí mluvit a rozumět mluvené řeči jiných 

osob.“ (Průcha, 2011, s. 9) 

 V odborném prostředí, zabývajícím se ontogenezí řeči, se vyskytuje několik 

názorů na samotné dělení fází vývoje řeči, avšak v této práci dělení vychází 

z práce Bytešníkové (2012), neboť autorka poměrně dobře vystihuje problematiku 

vývoje řeči. Toto dělení je také doplněno o poznatky Lachouta (2012) a Lechty 

(2003), které doplňují informace o jednotlivých obdobích. Avšak je nutno 

přihlédnout k faktu, že každé dítě prochází vývojem individuálním tempem, a proto 

lze uvedený věk či doby trvání jednotlivých fází považovat pouze za orientační. 

1.1.1 Obecná ontogeneze řeči do 1. roku života dítěte 

 V tomto období sice ještě dítě neumí mluvit, ale samotná příprava 

na vlastní vývoj řeči je neméně důležitá. Lechta (2003) tvrdí, že děti v tomto věku 

prochází obdobím pragmatizace, protože se teprve učí používat mluvidla. Také 

Bytešníková (2012) udává, že vlastnímu vývoji řeči předchází tzv. preverbální 

období, které může trvat do dvanácti měsíců věku dítěte, kdy se dítě teprve 

připravuje na vlastní vývoj. Jako první hlasový projev lze považovat křik, který je 

pro dítě reflexní činností. Kolem šestého týdne se kvalita křiku mění, a různým 

druhem křiku dítě reaguje na různé podněty. Dále Bytešníková (2012) rozděluje 
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křik na dva typy: s tvrdým hlasovým začátkem, kterým dítě reaguje na negativní 

podněty, a s měkkým hlasovým začástkem, kterým reaguje na pozitivní podněty. 

 Podle Kutálkové (2010) je broukání dalším vývojovým stádiem, které se 

stále dá považovat za nevědomou činnost vedenou pudem, kdy dítě mluvidly 

pohybuje podobně jako při sání či polykání a zároveň houká. Posléze, přibližně 

mezi šestým a devátým měsícem, toto období přechází do velmi důležitého 

období žvatlání, kdy již dítě začíná reagovat na své okolí. Bytešníková (2012) 

k němu doplňuje, že dítě začíná imitovat zvuky, které slyší kolem sebe, včetně 

jazyka matky, a vše probíhá za zapojení vědomé sluchové i zrakové kontroly. 

Na konci období již dítě dokáže porozumět řeči, ovšem porozumění je zatím 

vázáno spíše na často se opakující situace a slova je doprovázející např: „Ukaž 

oči“. Během něj také dochází k rozšiřování pasivní slovní zásoby a postupnému 

spojování předmětů a jejich názvů. 

1.1.2 Obecná ontogeneze řeči od 1. roku života dítěte 

 Přibližně kolem svého dvanáctého měsíce života dítě začíná samo mluvit. 

Podle Bytešníkové (2012) lze samotný vývoj řeči rozdělit do šesti na sebe 

navazujících stádií. V prvním stádiu, označovaném jako emociálně-volní stádium, 

dítě vyslovuje první slova, která zastupují význam celé věty. V řeči převažují 

podstatná jména a zvukomalebná citoslovce. V osmnáctém až dvacátém čtvrtém 

měsíci nastává druhé stádium, které se nazývá egocentrické. V tomto stádiu dítě 

opakuje slova, imituje dospělou osobu a spojením dvou jednoslovných vět vytváří 

dvouslovné věty. Během tohoto období se u dětí vyskytuje jev, který je označován 

za první věk otázek, protože se v řeči dětí velmi často vyskytují otázky typy „Kdo 

nebo co je to?“ Lachout (2012) uvádí, že dvouleté dítě zná přibližně 200-400 slov. 

Další navazující fází podle Bytešníkové (2012) je asociačně reprodukční stádium, 

ve kterém dítě nejprve pojmenovává osoby a jevy ve svém okolí a teprve později 

je schopno přenesení pojmenování i na jevy podobné, z čehož vyplývá, že je 

schopno jisté asociace. Čtvrtým stádiem je období rozvoje komunikační řeči. 

Během této fáze dítě objevuje, že pomocí řeči lze dosáhnout různých cílů. 

 Zajímavé je i dělení ontogeneze řeči podle Lechty (2003), které vychází 

z předpokladu, že dítě se v různých obdobích učí ovládat různé aspekty jazyka. 

V předchozí podkapitole to byla pragmatická stránka řeči, na kterou navazuje 
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rozvoj sémantické stránky jazyka, kdy se dítě učí poznávat a přiřazovat významy 

jednotlivých slov. Lexematizace je obdobím přicházejícím po období sémantizace. 

V průběhu zmíněného období se dítě učí, jak dříve naučená slova mění tvary 

tzn. učí se skloňovat a časovat. 

1.1.3 Obecná ontogeneze řeči od 3. roku života dítěte 

 Další, pátá fáze nastává přibližně kolem třetího roku života dítěte, tedy 

v době, kdy dítě vstupuje do mateřské školy, a nazývá se stádium logických 

pojmů. Během této vývojové fáze dítě začíná používat náročnější myšlenkové 

operace, při kterých se slova označující konkrétní jevy stávají označeními pro 

všeobecné pojmy. Také stojí za zmínku, že v jejím rámci probíhá druhý věk 

otázek. Dítě se ptá na důvody a původce dějů, které vidí kolem sebe např. „Proč 

sněží?“ nebo „Proč se potíme?“.(Bytešníková, 2012) Právě výše zmíněné otázky 

jsou důležité nejen z hlediska nabytí nových vědomostí, ale pomáhají také dítěti 

ukotvovat stavbu jazyka jako celku. Proto Lechta (2003) toto období nazývá 

obdobím gramatizace. Lachout (2012) dodává, že v tomto věku zná dítě kolem 

1000 slov.  

 Posledním, šestým stádiem, začínajícím přibližně ve věku čtyř let, a které 

jak Bytešníková (2012) a Lechta (2003) pojmenovávají shodně, je stádium 

intelektualizace řeči trvající až do dospělosti. Dítě se neustále zlepšuje z hlediska 

pochopení obsahu řeči či chápání rozdílu mezi konkrétními a abstraktními pojmy. 

Také se rozvíjí samotný řečový projev dítěte ať už z pohledu gramatických struktur 

či množství aktivní a pasivní slovní zásoby. 

1.1.4 Obecná ontogeneze řeči od 5. roku života dítěte 

 K tomuto věku dítěte Lachout (2012) uvádí, že dítě již umí tvořit různé tvary 

různých slovních druhů, jednoduché věty i souvětí. Při tvorbě souvětí prošlo 

vývojem, kdy nejprve používalo souřadicí spojku „a“, následně přidalo spojky 

podřadicí, jako například „protože“ či „když“. Je také schopné zopakovat krátký 

příběh a dochází k vymizení fyziologické patlavosti. Jeho slovní zásoba se blíží 

ke 4000 slov. 
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1.2 ONTOGENEZE ŘEČI BILINGVNÍCH DĚTÍ 

 Při vývoji řeči bilingvní děti prochází stejnými fázemi, které jsou popsány 

v předchozí pasáži práce, jako děti monolingvní. Ovšem je třeba přihlédnout 

ke skutečnosti, pokud dítě vyrůstá, a tedy se učí mluvit, v prostředí, kde se 

vyskytuje dva nebo více jazyků. A právě v této situaci se vyskytují určitá specifika, 

která se týkají vzájemného vlivu a používání dítětem osvojovaných jazyků. 

Saunders (in Morgensternová, Šulová, Scholl, 2011) popisuje tři etapy vývoje 

bilingvních dětí.  

 První stadium vývoje řeči se překrývá s obdobím pragmatizace 

a sémantizace dle Lechty (2003) či rozdělením období dle Bytyšníkové (2012) tzn. 

emociálně volním a egocentrickým obdobím. Vývoj řeči probíhá stejně, jak už bylo 

detailněji popsáno výše, nejprve dítě vyslovuje samotná slova, a poté přechází do 

období, kdy vytváří dvouslovné věty.  

 Je třeba ovšem přihlédnout k faktu, že dítě vyrůstá ve vícejazyčném 

prostředí, a používá samotná slova z těch jazyků, které kolem sebe slyší. 

Ve většině případů dítě pojmenuje věc v jednom jazyce, ale nezná pojmenování 

pro totožnou věc v druhém jazyce. Saunders (in Morgensternová, Šulová, Scholl, 

2011) tento jev označuje jako „indeterminované kódování“ a dochází k němu, 

neboť pro dítě neexistuje rozdíl mezi jazyky, které vnímá. Tudíž je považuje 

za jeden totožný jazyk. 

 Druhé stadium začíná kolem druhého roku života dítěte. Dle Lechty (2003) 

se dítě nachází v období lexematizace a dle Bytešníkové (2012) ve fázi asociačně 

reprodukční, na které navazuje fáze rozvoje komunikační řeči.  

 Saunders (in Morgensternová, Šulová, Scholl, 2011) tvrdí, že v tomto 

období dítě už tvoří věty. Ty ale stále obsahují pomíchaná slova z jazyků, které 

dítě slyší kolem sebe. I když už si začíná uvědomovat, že osoby, se kterými 

hovoří, mluví různými jazyky, a podle toho používá daný jazyk. V některých 

případech se také objevují případy pojmenovávání věcí v obou/všech jazycích, 

které dítě zná, ovšem zatím je nejisté ve vhodnosti jejich použití. Jeho schopnost 

rozlišit slyšené jazyky se s plynoucím časem stále zlepšuje, ale odlišení a správné 

použití gramatických pravidel těchto jazyků nedosahuje totožné úrovně. 

Třetí, a tedy závěrečné období, je charakteristické tím, že dítě již dokáže 

rozlišit jazyky, které kolem sebe slyší. Také zvládá dobře odlišit i jejich slovník 
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a gramatiku. Přibližně ve čtyřech letech dítě bezpečně používá jazyk podle 

komunikačního partnera. Saunders (in Morgensternová, Šulová, Scholl, 2011) 

poukazuje na to, že přechod do posledního stadia je pozvolný a odvíjí se 

od osobnostních předpokladů dítěte, přístupu rodičů a délky času, po kterou bylo 

dítě vystaveno jazykům. Toto stadium odpovídá období gramatizace, které později 

přechází do období intelektualizace dle Lechtova (2003) dělení, či dle Bytešníkové  

(2012) se nejprve nachází ve fázi logických pojmů a později intelektualizace řeči. 

2.  BILINGVISMUS 

 V následující kapitole je blíže vysvětlen pojem bilingvismus, jelikož existuje 

mnoho různých přístupů a teorií. Dále se kapitola zaměřuje také na jeho rozdělení, 

které je relevantní pro vypracování práce. Ačkoliv práce pojednává o bilingvismu, 

je třeba si uvědomit, že se nemusíme setkat jen s lidmi, kteří umějí mluvit pouze 

dvěma jazyky. Se stále větší globalizací světa se setkáváme i s jedinci, kteří umí 

mluvit třemi, čtyřmi a více jazyky.  

 V rámci teoretického přístupu existuje velké množství různých vymezení 

bilingvismu samotného, ale všechny se navzdory své různosti, shodují na tom, že 

se jedná o schopnost používat dva jazyky. Za zmínku stojí dvě definice, které si 

jsou téměř úplným protikladem. První definice pochází od Bloomfielda (1933), 

ve které je bilingvismus definován jako „schopnost ovládat dva jazyky na úrovni 

rodilého mluvčího“ (Bloomfield, 1933, s. 56). Autorem druhé definice, z úplně 

opačného konce spektra, je Macnamara (1967), který tvrdí, že „Bilingvní jedinec je 

ten, který disponuje alespoň minimální kompetencí v jiném než mateřském jazyce 

v nejméně jedné ze základních jazykových dovedností (porozumění, mluvení, 

čtení, psaní).“ (Macnamara, 1967, s. 59-60) Z výše zmíněných definic vyplývá, že 

v prvním případě by bylo možné označit za bilingvního jedince pouze člověka 

s naprosto vyrovnanými úrovněmi obou jazyků, a v případě druhém by byl 

bilingvní téměř každý student cizích jazyků. Bytešníková vnímá „bilingvismus jako 

druh komunikační kompetence, umožňující realizovat různé komunikační potřeby 

prvního i druhého jazyka.“ (Bytešníková, 2007, s. 90) Ovšem nejvíce vystihující je 

definice od Grosjeana (2010), který je považován za odborníka na problematiku 

bilingvismu a popisuje bilingvní jedince jako osoby, které používají v běžném 

životě dva nebo více jazyků (nebo dialektů). Zde uvádím originální znění 
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v anglickém jazyce: “Bilinguals are those who use two or more languages (or 

dialects) in their everyday lives.” (Grosjean, 2010, s. 4) 

 Saicová Římalová (2016) také poukazuje na to, že „na výslednou podobu 

bilingvismu jednice (sic!) má vliv řada faktorů, mimo jiné to, jakou roli hrají 

jednotlivé jazyky v jeho rodině, ve společnosti, jak se užívají ve škole 

atp.“ (Saicová Římalová, 2016, s. 68) 

2.1 VYMEZENÍ MATEŘSKÉHO JAZYKA 

 V předchozích kapitolách je shrnut vývoj řeči monolingvních i bilingvních 

dětí. Nyní je třeba se zaměřit na vymezení mateřského jazyka, protože v jedné 

z definic, které jsou uvedeny v úvodní části kapitoly, je bilingvní jedinec schopný 

číst, psát, mluvit či porozumět jinému jazyku než je jeho mateřský (Macnamara, 

1967) . 

 Skutnabb-Kangas (1981) nabízí několik možných pohledů na vymezení 

mateřského jazyka. Jedním z nich je například možnost o mateřském jazyce 

uvažovat jako o jazyce, ve kterém člověk přemýšlí, sní a počítá. Sám autor 

považuje předchozí vymezení mateřského jazyka, do jisté míry za omezené. 

Vlivem pobytu v prostředí používajícím jiný než mateřský jazyk jedince se dotyčný 

člověk může naučit používat ve výše zmíněných činnostech jazyk prostředí, 

ve kterém se nachází. Toto lze demonstrovat na příkladu Čecha, který 

po dlouhodobém pobytu v Anglii začne přemýšlet, snít a počítat v anglickém 

jazyce, a ne ve svém mateřském, českém jazyce. Autor přináší několik různých 

vymezení mateřského jazyka podle různých vědních disciplín. Sociologický přístup 

pohlíží na mateřský jazyk jako na ten, který se jedinec naučí, jako první, tzn. dítě 

se naučí jazyk osoby, která o něj pečuje v dětství. Podle lingvistického přístupu lze 

mateřský jazyk popsat jako ten, který člověk zná nejlépe a podle 

sociolingvistického je to ten, který jedinec užívá nejčastěji. Další z přístupů jak 

nahlížet na mateřský jazyk nabízí sociopsychologie, podle které lze mateřský 

jazyk považovat za ten, s jakým se ztotožňuje člověk sám. 

2.2 KATEGORIE BILINGVISMU 

 Tak jako bylo možné charakterizovat mateřský jazyk z hlediska různých 

vědních disciplín, lze bilingvismus rozdělit a popsat podle různých hledisek. 

Rozdělením bilingvismu se zabývá mnoho odborníků, avšak v této práci rozdělení 
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vychází převážně z práce Bakera (2001) a v menší míře z práce Hudákové 

(2001). Vzhledem k tomu, že klasifikace vychází z cizojazyčného zdroje, bude 

v závorkách vždy uváděna autorova původní terminologie, protože ne všechny 

termíny se dají jednoznačně a výstižně přeložit.  

2.2.1 Bilingvismus z hlediska počtu v úvahu vzatých bilingvních jedinců 

 Baker (2001) při vytváření tohoto rozdělení vychází ze skutečnosti, zda se 

hovoří pouze o bilingvních jedincích či o celé bilingvní skupině lidí. Proto zde autor 

vytvořil dvě kategorie. První kategorií je bilingvismus individuální (individual 

biligualism), kdy se tento pojem používá jako označení pro jednotlivce vládnoucího 

dvěma jazyky tzn. například Čech, který umí anglicky. 

 Druhou kategorií je bilingvismus společenský, někdy také označovaný jako 

kolektivní (societal bilingualism), přičemž pod touto kategorií se rozumí případ, kdy 

je bilingvní celá skupina lidí. Buď se tento jev může vyskytovat ve státech, které 

mají více úředních jazyků, jako například Švýcarsko, nebo do této kategorie spadá 

pouze menšina, která mezi sebou mluví svým jazykem, ale při styku s úřady, 

lékařem atd. používá jazyk většinové společnosti. Příkladem této kategorie 

bilingvismu může být romská menšina žijící v České republice. 

2.2.2 Bilingvismus z hlediska doby osvojení jazyků 

 V tomto případě Baker (2001) používá kritérium času, kdy si jedinec osvojí 

jazyk nebo jazyky, a rozlišuje opět dvě kategorie. Jako první uvádí simultánní 

bilingvismus (simultaneous bilingualism), kdy se jedinec učí ovládat jazyky 

ve stejném čase. Tento druh bilingvismu nastává například v situacích, kdy každý 

z rodičů dítěte mluví jiným mateřským jazykem a dítě se od nich učí oba jejich 

mateřské jazyky zároveň. Autor si také uvědomuje, že o simultánní bilingvismus 

může jít také ještě v dalších případech, jako například pokud oba rodiče ovládají 

pouze jeden - totožný jazyk a dítě se druhý naučí od dalších příbuzných či členů 

komunity, v níž se pohybuje.  

 O sekvenčním bilingvismu (sequential bilingualism), čili o druhém typu 

bilingvismu z hlediska doby osvojení, mluvíme v případě, že druhý jazyk se 

jedinec učí až po osvojení prvního jazyka. Výuka cizích jazyků na školách může 

být použita jako příklad tohoto druhu bilingvismu. V rámci uvedené podkategorie 
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Baker (2001) ještě rozlišuje pojem neformální učení se jazyku (informal language 

acquiring). To znamená, že se jedinec naučí další jazyk bez formálního, 

záměrného a cíleného vedení další osoby. Tou osobou může být rodič či lektor. 

Další jazyk se tak může naučit sledováním televize nebo interakcí mezi svými 

vrstevníky. Největší podíl na formálním učení se jazyku (formal language 

acquiring), jakožto druhé podkategorii sekvenčního bilingvismu, má samozřejmě 

formální vzdělávání ve škole a dále je následováno volitelnými jazykovými kurzy 

pro děti, dospělé i seniory. 

2.2.3 Bilingvismus z hlediska formy osvojení jazyka 

 Baker (2001) zde rozlišuje, zda bilingvismus vznikl jako nepřímý, tedy 

nezamýšlený, důsledek plynoucí z jiných okolností (circumstantial bilingualism) 

anebo je to důsledek volby jedince (elective bilingualism). Příkladem pro kategorii 

bilingvismu jako důsledku volby jedince může být jeho rozhodnutí se učit cizímu 

jazyku. Bilingvismem, který je nepřímým důsledkem jiných okolností, lze označit 

situaci, kdy se imigranti musí naučit jazyk většiny, aby byli schopni fungovat 

v jazyce většinové společnosti, která je obklopuje. Pro srovnání Hudáková (2001) 

používá označení bilingvismus přirozený a umělý.  

2.2.4 Bilingvismus z hlediska vyrovnanosti jazyků 

 Baker (2001) také přináší další rozdělení, podle kterého lze na bilingvismus 

pohlížet. Jedná se o rozdělení bilingvních jedinců na ty, kteří mají vyrovnané 

úrovně jazyků (balanced bilinguals), a ty s nevyrovnanými úrovněmi jazyků 

(dominant bilinguals). Autor se zamýšlí nad možností, zda někdo může mít 

naprosto vyrovnané úrovně ovládání obou jazyků, jelikož většina bilingvních 

jedinců používá různé jazyky v odlišných situacích, např. jeden jazyk v práci a jiný 

jazyk doma nebo ve styku s různými lidmi. Navzdory tomu, jak často jsou jedinci 

se stejně dobře rozvinutými úrovněmi jazyků předkládáni jako ukázkový příklad 

bilingvismu, je jejich výskyt poměrně vzácný.  

 Podle Bakera (2001) je mnohem obvyklejší situace, kdy jedinec má 

rozdílnou úroveň svých jazyků. Bilingvní jedinci mají obecně tendenci k tomu, že 

jeden z jazyků je dominantnější než ten druhý. U některých se uvedená 

dominance může během času měnit v závislosti na místě pobytu nebo 
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na socioekonomickém statusu, ale u některých tato dominance může zůstat 

poměrně stabilní. Je třeba si uvědomit, že se jednak může jednat o nevyrovnanost 

jazyků jako celku, tzn. jedinec zvládá hůře číst, psát, mluvit i porozumět obsahu 

řeči v jednom jazyce, nebo může být nevyrovnaná pouze jedna či více složek 

z jednoho jazyka.  

 Pokud mluvíme o úrovních jazyka, je třeba ještě upozornit na třetí skupinu 

v rámci tohoto rozdělení, na kterou poukazuje Baker (2001), a to skupinu 

semilingvních jedinců. Tento pojem se používá pro označení jedinců, kteří mají 

v obou jazycích malou slovní zásobu, nesprávně používají gramatiku anebo jim 

činí potíže verbálně vyjadřovat svoje myšlenky a emoce. Toto označení bývá 

někdy považováno za problematické, protože může v osobě, která byla zařazena 

do této kategorie, vyvolat zdání nedostatečné úrovně jazyka, což v extrémních 

případech může vést až ke jevu nazývaném sebenaplňující proroctví tzv. „Golem 

efekt“. V psychologii se pod tímto pojmem rozumí „negativní působení zpětné 

vazby od nadřízeného subjektu k podřízenému subjektu.“ (Průcha, Veleška, 2014, 

s. 96) Například pokud bude verbální komunikace jedince opakovaně negativně 

hodnocena kvůli nesprávně použité gramatice, může to vést ke snížené 

sebedůvěře, nejistotě ve vyjadřování, a tedy ke stagnaci či regresi v osvojování 

jazyka. Důvody vedoucí k nedostatečné úrovni jazyků nemusí být totiž nutně vždy 

pouze jazykového původu, vliv na ně má také kvalita vzdělávání, nedostatečné 

materiální zajištění nebo srovnávání s monolingvním jedincem. 

  

3. BILINGVNÍ VÝCHOVA 

 V předchozí kapitole jsou vymezeny pojmy bilingvismus, mateřský jazyk 

a dále v ní je bilingvismus rozdělen na základě několika kritérií do různých skupin. 

Existuje mnohem více možností členění bilingvismu, ale zmíněné kategorie jsou 

relevantní pro zpracování výzkumné části této práce. Výše jsou také zmiňovány  

kategorie bilingvismu z hlediska formy nabytí jazyka a doby osvojení jazyka. Baker 

(2001) rozlišuje to, zda jazyk byl nabyt jako důsledek úmyslné volby, nebo 

důsledek plynoucí z jiných okolností, a také, zda byl jazyk nabyt simultánně nebo 

sekvenčně. V poslední době se i v České republice množí ještě další trend, kdy 

rodiče, ačkoliv jsou oba české národnosti, a jejich mateřským jazykem je čeština, 

se rozhodou vychovávat svoje děti bilingvně. To znamená, že kromě češtiny si děti 
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ještě osvojují další cizí jazyk, ale neučí se ho od rodilého mluvčího. Lze říci, že se 

jedná o kombinaci simultánního bilingvismu a bilingvismu jako důsledku jiných 

okolností. Důvodů vedoucích k onomu rozhodnutí může být mnoho. Ať již mají 

rodiče později v úmyslu se odstěhovat do země, kde se daným jazykem mluví, 

a tak dítěti usnadnit adaptaci v novém prostředí, či mu chtějí poskytnout výhodu 

možností naučit se jazyk na úrovni rodilého mluvčího, které by jinak v česky 

mluvícím prostředí nemohl dosáhnout.  

 V případech, kdy se čeští rodiče rozhodnou vychovávat děti bilingvně, 

anebo se jedná o výchovu dětí v národnostně smíšených manželstvích, páry 

vědomě či nevědomě využívají jednu z pěti strategií bilingvní výchovy, které 

popisuje Grosjean (2010). Opět jsou v závorkách uváděny původní názvy tak, jak 

je používá Grosjean (2010), protože české překlady se různí, a mohlo by tak dojít 

k nejasnostem. Každá ze strategií má své výhody i nevýhody, které jsou 

u příslušné podkapitoly také zmíněny. 

3.1 STRATEGIE - JEDEN ČLOVĚK, JEDEN JAZYK (ONE PERSON, ONE LANGUAGE TZV. 

OPOL) 

 Tuto strategii považuje autor za jednu z nejčastěji používaných po celém 

světě a také za jednu z nejznámějších. A jak už naznačuje její název, každý rodič 

používá svůj mateřský jazyk při komunikaci s dítětem. Jako příklad lze uvést 

situaci, kdy matka Češka, mluví na dítě pouze česky a otec Angličan mluví na dítě 

pouze anglicky. Je poměrně jednoduché dodržovat tuto strategii, pokud jeden 

 rodičů ovládá pouze svůj mateřský jazyk, ale problematičtější může být situace, 

kdy jsou oba rodiče sami bilingvní. Bonfiglio (2016) dodává, že k tomu, aby tato 

metoda byla úspěšná, tzn. dítě se naučilo oba jazyky a vědělo, kdy jaký jazyk 

použít, je třeba být důsledný v tom, která osoba mluví s dítětem jakým jazykem. 

Mohou nastat případy, kdy v okolí se budou nacházet další lidé, kteří neovládají 

jazyk, ve kterém se dorozumívá rodič a dítě. I tak stále mají mít na mysli to, že 

komunikaci dítě-rodič je nutné vést v tom jazyce, který je rodičem běžně používán, 

i když to bude znamenat, že okolí nebude rozumět tomu, co rodič říká. Při 

nedůsledném dodržování tohoto pravidla může dojít k nepřesnostem a problémům 

ve vyjadřování tzv. „míchání jazyků“. 
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 Bonfiglio (2016) poukazuje ještě na další problém, který se může 

vyskytnout při použití této metody, a tou je situace, kdy dítě nemá vyvážený poměr 

kontaktu s oběma jazyky, což může vést k tomu, že jeden jazyk bude 

dominantnější než ten druhý nebo dítě může mít znalost tohoto jazyka pouze 

pasivní. Na druhou stranu někteří rodiče v tomto nemusí spatřovat problém, ale ti, 

kteří by chtěli, aby jejich dítě ovládalo oba jazyky aktivně, by museli na tuto situaci 

reagovat zvýšením četnosti komunikačních situací v méně rozvinutém jazyku 

např. najít chůvu mluvící tímto jazykem nebo dětskou skupinu, kde jsou děti 

mluvící pouze méně rozvinutým jazykem. 

3.2 STRATEGIE - JEDEN JAZYK DOMA, JINÝ MIMO DOMOV (HOME-OUTSIDE THE HOME) 

 Pod touto metodou Grosjean (2010) rozumí to, že doma všichni používají 

jeden jazyk, většinou se jedná o jazyk menšiny, a mimo domov používají jazyk 

většinové společnosti. Autor tvrdí, že tato strategie je nevědomky využívána 

mnoha miliony imigrantů po celém světě, protože se předpokládá, že se dítě doma 

dobře naučí jeden jazyk a druhý si osvojí přirozeně v předškolním vzdělávání. 

V případě, že si rodiče vědomě zvolí tento styl bilingvní výchovy, dodržují 

rozdělení jazyků mnohem důsledněji. Autor vidí jednoznačnou výhodu této metody 

v porovnání s metodou „Jeden člověk, jeden jazyk“ v četnosti kontaktu s jazykem 

minority, a tudíž v jeho větším upevnění.  

 Navzdory efektivnosti této metody vidí Bonfiglio (2017) i její nevýhody. 

Za jednu z hlavních nevýhod považuje možnou nedostatečnou úroveň znalosti  

jazyka většinové společnosti. Nedostatečná znalost jazyka poté může vést 

k potížím s chápáním vykládané látky při vzdělávání, ale i k vyloučenosti 

z kolektivu vrstevníků, nehledě na to, zda k vyloučení dojde ze strany vrstevníků 

kvůli jinakosti bilingvního dítěte, nebo ze strany bilingvního dítěte, protože 

považuje svůj domácí jazyk za nedostatečný, aby ho používal ve společnosti 

vrstevníků.  

3.3 STATEGIE - NEJDŘÍVE JEDEN JAZYK, POTÉ DRUHÝ (ONE-LANGUAGE-FIRST) 

 Podle Grosjeana (2010) tato strategie staví svůj základ na první strategii, 

ale s tím rozdílem, že rodiče nejprve mluví jen jedním jazykem, kterým zpravidla 

bývá právě ten menšiny. Jakmile je první jazyk pevně ukotven, což bývá kolem 
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čtvrtého až pátého roku života dítěte, rodiče implementují do jeho života další 

jazyk. Osvojení jazyka proběhne velmi rychle, pokud je to jazyk většinové 

společnosti.  

 Autor tvrdí, že je uvedená strategie úspěšná v případě, je-li rodina 

obklopena dobře organizovanou, velkou komunitou mluvící totožným jazykem jako 

rodina, aby byl zajištěn dostatečný kontakt mezi jazykem a dítětem. Komplikace 

mohou nastat v případě, kdy je podnětů v jazyce menšiny nedostatek, pak se 

může stát, že první jazyk nebude dostatečně ukotven a může být nahrazen 

druhým jazykem, jazykem většiny. 

3.4 STRATEGIE - VYHRANĚNÝ ČAS PRO JAZYK (LANGUAGE-TIME) 

 Grosjean (2010) vysvětluje tuto metodu tak, že rodiče si zvolí čas, kdy se 

mluví výhradně jen jedním jazykem. Je zcela na nich, podle čeho se budou při 

tvorbě rozvrhu jazykových chvilek řídit, zda se bude jedním jazykem mluvit ráno 

a druhým odpoledne nebo jestli k střídání jazyků dojde vícekrát za den. 

 Bonfiglio (2017) k ní doplňuje, že se střídání jazyků nemusí vázat jen 

na čas, ale může se vztahovat i k určitému místu např. v domě je určený koutek či 

místnost pro jeden z jazyků. Tato metoda je vhodná nejen pro monolingvní rodiče, 

ale i pro rodiče, kteří druhý jazyk neovládají na takové úrovni, aby dobře dokázali 

uplatnit metodu “jeden jazyk, jeden člověk”. Monolingvní rodiče proto mohou svoje 

děti zapsat do některého z jazykových kurzů a rodiče neovládající druhý jazyk 

na vysoké úrovni si mohou vyhradit jen menší část dne pro daný jazyk. S výše 

zmíněnými výhodami se ovšem úzce pojí i nevýhoda této metody, která se pojí 

právě s nevyvážeností a omezeným množství podnětů v druhém jazyce. 

3.5 STRATEGIE - VOLNÉ STŘÍDÁNÍ JAZYKŮ (FREE-ALTERNATION) 

 Grosjean (2010) považuje tuto strategii za nejpřirozenější a výchozí pro 

všechny jazykově smíšené rodiny, navzdory tomu, že někdy si ji rodiče vybírají 

vědomě. Ve své podstatě se jedná o volné střídání obou jazyků v závislosti např. 

na situaci, osobě či tématu. Již sám autor spatřuje nevýhodu v tom, že 

s dospíváním dítěte tzn. s narůstajícím množstvím času stráveného ve škole 

a s přáteli se jazyk většinové společnosti může velmi snadno stát tím 

dominantním.  
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 Bonfiglio (2016) také vidí výhodu v přirozenosti této strategie, dalším 

pozitivem této metody je podle něj také ponechání volby, zda chce nebo nechce 

v daném momentu mluvit jedním z jazyků, na dítěti. S ponecháním volby jazyka 

na dítěti vyvstává záporná stránka této metody, která spočívá v tom, že dítě může 

upřednostňovat jazyk, který považuje za jednodušší, z čehož tedy opět vyplývá 

riziko nevyváženého bilingvismu. 

 Z této kapitoly vyplývá, že existují různé strategie pro bilingvní výchovu dětí. 

Každá z nich má své výhody a nevýhody, které jsou značně individuální. Záleží na 

rodičovském páru, aby si zvolil metodu, která bude odpovídat jeho osobnímu 

přesvědčení, situaci, kultuře či konkrétních zkušenostech, protože co pro někoho 

může být pouze nepatrná nevýhoda, tak pro druhého může být závažným 

důvodem, proč si danou metodu nezvolit. Co bychom měli mít na paměti je to, že 

bychom měli dodržovat pravidla, která jsou nastavená pro každou ze strategií, ale 

zároveň není nutné neústupně trvat na setrvalém používání jedné metody, ukáže-li 

se momentálně používaná strategie nevyhovující. 

4.  SPECIFIKA BILINGVNÍCH DĚTÍ Z POHLEDU LINGVISTIKY 

 V úvodní části práce je popsán vývoj řeči monolingvních i bilingvních dětí, 

dále následuje vymezení bilingvismu, charakteristika jeho kategorií a strategií 

bilingvní výchovy. Následující část práce pojednává o zvláštnostech dětí z pohledu 

lingvistiky. Navzdory tomu, že z úvodní části vyplývá, že ačkoliv je vývoj řeči obou 

skupin dětí téměř identický, tak druhý jazyk vnese do vývoje řeči další dimenzi 

v podobě vzájemného působení obou jazyků. A právě z tohoto působení vychází 

i další specifika bilingvních dětí z pohledu lingvistiky, která jsou popsána v této 

části. 

4.1 MÍCHÁNÍ JAZYKŮ (MIXING LANGUAGES) 

 Baker (2001) tvrdí, že míchání jazyků je typickým znakem prvního stadia 

vývoje řeči bilingvních dětí. Toto míchání je způsobeno tím, že si dítě zatím není 

schopno uvědomit, že používá dva odlišné jazyky. Tato fáze je pouze přechodná 

a délka jejího trvání se odvíjí například od toho, jakým způsobem mluví rodiče. 

Míchají-li oba rodiče jazyky dohromady, je velmi pravděpodobné, že tato fáze 

bude trvat déle. Dalšími faktory, které mají vliv na délku trvání, jsou např. vrozené 
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jazykové dispozice dítěte, kvalita a kvantita styku s monolingvními a bilingvními 

vrstevníky a v neposlední řadě i osobnost dítěte.  

4.2 VÝBĚR JAZYKOVÉHO MÓDU (ADAPTING TO THE LANGUAGE MODE) 

 V průběhu celého dne jsou bilingvní jedinci, děti nevyjímaje, postaveni před 

opakovanou volbu, který jazyk mají použít. Grosjean (2010) tuto volbu 

pojmenovává výběrem jazykového módu (adapting to the language mode). 

V úvodu této práce byla popsána ontogeneze řeči bilingvních jedinců, a právě již 

v II. stadiu vývoje, tzn. kolem druhého roku života, začíná být dítě schopné výběru 

jazykového módu v závislosti na komunikačním partnerovi. Po jazyce 

komunikačního partnera dítě následně přihlíží k situaci a pak až k účelu za jakým 

probíhá komunikace. S přibývajícím věkem se zlepšuje jeho schopnost volby 

adekvátního jazyka a kolem 4. roku života dítěte je schopné vzít v potaz 

i jazykovou úroveň partnera a přizpůsobit se mu. 

 Grosjean (2010) tvrdí, že už děti nevědomě vyhodnocují, jestli mluví 

s monolingvním jedincem. V tom případě se pak přikloní k monolingvnímu módu. 

Protikladem k této situaci je komunikace s bilingvním jedincem, který navíc ovládá 

stejné jazyky jako dítě. A právě v tomto případě dochází podle autora k přepínání 

kódu (code-switching) a jazykovým výpůjčkám (borrowings).  

 Baker (2001) k pojmu přepínání kódu doplňuje, že dochází k míchání obou 

jazyků bez změny v tvaru slova či jeho výslovnosti např. „Je mi hot“. Je důležité si 

uvědomit, že k tomuto nedochází z nedostatku znalosti jazyků či nedbalosti, ale 

lze v něm najít systém. Autor uvádí několik příkladů, proč dochází k přepínání 

jazyků. Děti ho mezi 2. -3. rokem používají, aby na sebe přitáhly pozornost nebo si 

ji udržely. Dalším příkladem může být nahrazení slova či fráze, kterou jedinec 

nezná, či použití slova v druhém jazyce, které lépe vystihuje zamýšlený význam. 

Tuto dovednost už ovládají i 3leté děti. V neposlední řadě to může vyjadřovat znak 

přátelství, protože tak zahrne osobu do konverzace, ale naopak může být použito 

i za účelem jejího vyloučení. 

 U jazykových výpůjček, na rozdíl od přepínání kódu, dochází k úpravě tvaru 

či výslovnosti slova či frází např. „Viděla jsem tam velký dogy“ (k anglickému slovu 

“dog” byla přidána česká přípona -y pro vytvoření množného čísla) nebo může být 

české jméno Petr vysloveno s anglickou výslovností. Je třeba si uvědomit, že se 

-16



 

každopádně jedná o jazykové výpůjčky konkrétních individuálních jedinců, ne 

jazyka jako celku. Grosjean (2010) uvádí, že důvodem vedoucím k použití 

výpůjčky je opět např. chybějící adekvátní slovo v jazyce konverzace, či 

neschopnost si vybavit správný výraz. V některých případech se stává, že slovo je 

použito ve stejném jazyce jako konverzace, ale obohatí se o další význam, který je 

přejatý z druhého jazyka.  

4.3 DOMINANTNÍ JAZYK (DOMINANCE IN LANGUAGE) 
 Grosjean (2010) popisuje bilingvního jedince, u něhož je jeden z jazyků 

dominantní, jako osobu upřednostňující použití toho jazyka, jenž ovládá lépe než 

ten druhý. Autor připouští, že u bilingvních dětí se často vyskytuje dominantnost 

jednoho z jazyků, která může být způsobena hned několika různými důvody 

odvíjejícími se od doby osvojování jazyků. Jsou-li oba jazyky dítětem osvojovány 

zároveň, může být dominance jednoho z jazyků způsobena rozdílnou složitostí 

jazykových struktur. Vývojová řada jakékoliv dovednosti začíná u jednodušších 

variant a postupně přechází ke složitějším, a stejně je tomu tak i v tomto případě. 

Některé jazykové struktury jsou jednodušší, a tudíž si je dítě osvojí rychleji 

v jednom jazyce než v druhém. Dalším důvodem vedoucím k dominantnosti 

jednoho jazyka při simultánním osvojování jazyků může být také množství 

jazykových podnětů, se kterými dítě přijde do styku. Pokud je dítě obklopeno víc 

jedním jazykem, než druhým např. matka mluví česky, dítě dochází do české 

školky a s anglicky mluvícím otcem se vidí jen večer, tak je mnohem 

pravděpodobnější, že dominantním jazykem bude čeština. Mnohem silnější vliv 

jazykové dominance se bude vyskytovat i v případě následného osvojení druhého 

jazyka, protože první jazyk je již pevněji ukotven. Pokud rodiče chtějí, aby byly 

jazyky vyváženější, měli by, podle autora, vytrvat v používání druhého jazyka 

a nabízet dítěti více jazykových podnětů, v méně používaném jazyce. Protože 

dominantnost jednoho jazyka není setrvalý stav, a během života lidského jedince 

se může několikrát změnit. 

4.4 VYMIZENÍ JEDNOHO Z JAZYKŮ (LANGUAGE LOSS) 

 V předchozí části byl popsán dominantní jazyk a následující část se bude 

věnovat následkům úplného převládnutí dominantního jazyka. Baker (2001) 
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považuje vymizení, tzn. ustání používání jednoho z jazyků, za rys typický pro děti 

imigrantů. K vymizení jazyka menšiny a následné nahrazení jazykem většiny 

může dojít hned z několika důvodů. V okolí dítěte najednou začnou převládat 

podněty v jazyce většiny, které začnou pomalu vytlačovat podněty v původním 

jazyce menšiny. Pokud je dítě již ve věku, kdy vnímá rozdíl mezi kulturami 

a jazykem, může samo odmítat používat druhý jazyk ve snaze být přijato mezi 

vrstevníky a patřit do většinové společnosti. Z čehož vyplývá, chtějí-li rodiče, aby 

dítě zcela nepřestalo používat původní jazyk, je třeba jej udržovat stále v paměti 

dítěte. K tomu lze jednak využít literaturu v minoritním jazyce, je-li dostupná, 

pohádky a filmy, nebo zápis dítěte do školy, která vyučuje v obou jazycích, či zápis 

do některého ze zájmových volnočasových kroužků.  

5.  MULTIKULTURNÍ ASPEKT BILINGVISMU 

 Bakalářská práce pojednává o bilingvismu, ale je třeba si uvědomit, že 

rodiče předávají dítěti nejenom jazyky, ale také i poměrnou část ze své kultury. 

Stejně jako u bilingvismu, tak i zde existuje velké množství vymezení pojmu 

kultura. Průcha (2001) rozlišuje užší a širší pojetí kultury, kdy „podle širšího pojetí 

zahrnuje pojem kultura všechno, co vytváří lidská civilizace.“ (Průcha, 2001, s. 31) 

Jako příklad udává nástroje, oděvy, obydlí, ale i umění, zvyky, náboženství či 

právo. Podle jeho „užšího pojetí je pojem kultura vztahován spíše k projevům 

chování lidí.“ (Průcha, 2001, s. 31) Tímto se rozumí např. společné systémy 

hodnot, zvyklosti, symboly i tabu. Dítě si tedy spolu s jazyky osvojuje například 

hodnoty, zvyklosti, zvyky či náboženství. 

 Baker (2001) tvrdí, že právě s osvojením dvou jazyků si jedinec zpravidla 

zároveň osvojuje i dvě kultury a tudíž má dvě kulturní identity. Jako příklad lze 

uvést dítě pocházející z kanadsko-české rodiny, které sice věří, že dárky nosí 

Santa Claus, ale zároveň v rodině dodržují klasické české vánoční tradice jako lití 

olova či rozkrajování jablka. Tyto dvě kulturní identity se navzájem nevylučují, ale 

mísí a formují často zcela novou identitu. Autor vidí přínos bilingvismu právě 

v tom, že jedinec, který sám pochází ze dvou kultur, může mít větší respekt 

k dalším kulturám. Výchova ve vícejazyčném prostředí může u dětí podpořit např. 

toleranci k odlišným kulturám, interkulturní senzitivitu či interkulturní kompetence. 
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5.1 BILINGVNÍ DÍTĚ V MŠ 

 V České Republice dítě nastupuje do předškolního vzdělávání zpravidla ve 

třech letech. V této době se monolingvní dítě, z hlediska vývoje řeči, nachází 

v období logických pojmů a dítě bilingvní je ve druhém stadiu. Pro všechny děti je 

začátek docházky do mateřské školy okamžikem velké změny v jejich dosavadním 

životě. Do jejich života vstupují další cizí osoby, učitelky i děti, a nachází se 

v neznámém prostředí, musejí si přivyknout na odlišný režim atd. Všechny tyto 

změny mají velký vliv na psychiku dítěte. Některé se ve školce adaptuje rychle 

a snadno, ale pro některé může být adaptace mnohem delší a problematičtější. 

Tato premisa je platná pro všechny děti, ať už mluví jedním nebo více jazyky. 

Pokud začne bilingvní dítě docházet do školky a češtinu již ovládá, může pro něj 

být adaptace jednoduší, ale existují případy, kdy do školky začne docházet dítě 

s odlišným mateřským jazykem, které česky nerozumí vůbec a teprve ve školce se 

začíná učit češtinu. V tomto případě je výhodou, když dítě začne do školky 

docházet co nejdříve, aby mělo před nástupem do první třídy ZŠ šanci naučit se 

česky na dostatečné úrovni.  

 Mnohem komplikovanější situace může nastat v případě, že do školky 

nastoupí později, někdy až ve věku, kdy je pro něj povinná předškolní docházka, 

a jeho čeština není na takové úrovni, aby bez potíží zvládlo porozumět výuce 

v českém jazyce. Pokud má učitel takové dítě ve třídě, měl by na nastalou situaci 

zareagovat. Doporučuje se, že vypracovat individuální vzdělávací plán (IVP), nebo 

vyrovnávací plán pro efektivní zapojení. Pedagog může využít informací získaných 

v Katalozích podpůrných opatření, které také pokrývají téma sociálního 

znevýhodnění, do kterého je zahrnuta i problematika žáků s nedostatečnou 

znalostí vyučovacího jazyka. Mezi další možnosti patří i možnost kontaktovat 

regionální pobočku Centra na podporu integrace cizinců, které pořádají různé 

kurzy pro cizince, ať už výuku češtiny či některý ze sociokulturních kurzů.  

 Je-li bilingvní dítě ve třídě, může pedagog kulturní, jazykovou či vzhledovou 

jinakost dítěte vnímat jako přínos, ale bohužel i jako komplikaci pro svoji práci. 

Děti se učí nápodobou a je na pedagogovi, jaký přístup vůči dítěti zaujme, protože 

může mít svým chováním a pedagogickým působením zásadní vliv na přijetí 

či vyloučení bilingvního dítěte do kolektivu dětí. Může jeho přítomnosti využít 

a za pomoci různých prostředků přiměřených věkovému složení třídy rozšířit 
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obzory dětí. Dle RVP PV v oblasti Dítě a svět je jedním z dílčích vzdělávacích cílů 

právě „poznávání jiných kultur“ (Splavcová, Vatalová, 2018, s. 27) a v rámci 

různých tematických celků lze přítomnosti dítěte využít a dát mu tak šanci 

představit svoji kulturu ostatním dětem. Tento proces by dle mého názoru neměl 

být jednosměrný, zaměřený na odlišnou kulturu bilingvního dítěte, ale pedagog by 

měl také dítě seznamovat s českou kulturou a zvyklostmi. 

 Existuje velké množství interkulturních specifik, z nichž mohou vyplývat 

různá nedorozumění, protože každá kultura má svá specifika, tradice, zvyklosti 

či tabu, a právě tyto mohou působit i obtíže při každodenním styku s dítětem i jeho 

rodiči. Například rozdíl mezi českým a bulharským vyjádřením souhlasu 

a nesouhlasu, pokud Čech vyjadřuje souhlas, tak kýve hlavou, ale Bulhar bude 

hlavou vrtět a naopak. Dle mého názoru je třeba, aby se pedagog alespoň 

částečně seznámil s druhou kulturou bilingvního dítěte a díky tomu měl šanci 

předejít nejrůznějším nedorozuměním nejen při práci s dítětem, ale při komunikaci 

s rodiči. 

6. VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

 Empirická část této práce se v úvodu věnuje popisu metodologie 

výzkumného šetření, stanovení cíle výzkumu, stručnému popisu použité 

výzkumné strategie, metody a charakteristice výzkumného vzorku. Na ni navázuje 

popis postupu vlastního výzkumu, vyhodnocení jednotlivých okruhů, evaluace 

a vypracování doporučení pro praxi. 

6.1 CÍL VÝZKUMU 

 Cílem výzkumu je zmapovat a vyhodnotit přínosy a úskalí bilingvních dětí 

ve vybrané MŠ z hlediska jejích pedagogů. Daného cíle je dosaženo pomocí  

polostrukturovaného rozhovoru, jehož dílčí části vycházejí z teoretických poznatků 

této práce. Dílčí části jsou rozpracovány pomocí výzkumných otázek pokrývající 

následující okruhy: úroveň českého jazyka bilingvního dítěte, adaptace, 

spolupráce s rodiči, zařazení prvků multikulturní výchovy do výuky, speciálně 

vzdělávací potřeby bilingvního dítěte, připravenost učitelky na práci s dítětem 

a shrnutí přínosů a úskalí bilingvních dětí v MŠ. Dílčím cílem práce je také analýza 
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dat z hlediska počtu a národností dětí cizinců tzn. bilingvních dětí ve vybrané MŠ 

za posledních 5 let. 

6.2 METODOLOGICKÉ NÁSTROJE 

 Cílem bakalářské práce je zmapovat a vyhodnotit přínosy a úskalí 

bilingvismu v prostředí vybrané MŠ. Vhodným přístupem pro detailní a ucelené 

prozkoumání předložené problematiky je využití kvalitativního přístupu. 

Na základě poznatků získaných z analýzy dat bude vyvozen závěr, který bude 

platný pouze pro vybranou MŠ. (Švaříček, Šeďová, 2007)  

 V rámci kvalitativního přístupu pro sběr dat k naplnění cíle bakalářské práce 

bude použita metoda polostrukturovaného rozhovoru. Doporučuje se zvolit „jádro 

rozhovoru tj. minimum témat a otázek, které má tazatel povinnost 

probrat.“ (Miovský, 2006, str. 160) Za jádro rozhovoru v tomto případě jsou 

považována výše uvedená témata vycházející z teoretické části této práce. 

Miovský (2006) vidí výhody polostrukturovaného rozhovoru v jeho relativní 

volnosti, ze které vyplývá možnost pružně reagovat na jeho průběh. Ačkoli je 

stanovené jádro rozhovoru, připravené otázky nemusejí být kladeny pouze v tom 

pořadí, v jakém jsou připraveny, a lze na ně navázat doplňujícími otázkami. Je 

třeba mít stále na paměti hlavní téma rozhovoru, protože se může snadno stát, že 

pokládání přílišného množství doplňujících otázek závažně naruší strukturu 

rozhovoru a povede k získání nerelevantních výzkumných dat. Další nevýhodou 

metody polostrukturovaného rozhovoru je také její určitá míra zkreslenosti, 

vycházející ze způsobu vyhodnocení a interpretace dat, které jsem si ovšem při 

vypracování práce vědoma. 

 Výzkum byl zrealizován v prostorách MŠ Štěnovice mimo pracovní dobu 

učitelek. Do výzkumu byly zařazeny pouze ty, které již mají zkušenosti s prací 

s bilingvními dětmi, a které byly ochotné se zúčastnit výzkumu a podělit o své 

zkušenosti. 

6.3 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

 Níže se nachází stručné profesní charakteristiky učitelek, které se účastnily 

rozhovoru. Celkem se výzkumu zúčastnilo šest respondentek a všechny byly 

v úvodu rozhovoru seznámeny s tím, že jejich jména budou z důvodu zachování 
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soukromí zcela vynechána, a že jejich výpovědi budou použity pouze pro účely 

vypracování této bakalářské práce. Doslovný přepis všech rozhovorů se nachází 

v příloze a na zjištěné informace je odkazováno pouze formou čísla rozhovoru.  

 Respondentka z rozhovoru č. 1 je absolventkou oboru učitelství pro MŠ na 

Západočeské univerzitě v Plzni. Její celková délka praxe je sedmnáct let, a to 

včetně rodičovských dovolených. Ve vybrané školce učí již deset let. Dle jejího 

názoru je bilingvní jedinec, „osoba nebo dítě, který se pohybuje nebo žije 

ve dvojjazyčném prostředí. V rodině eventuálně, kde každý rodič mluví jiným 

jazykem.“ (Rozhovor s učitelkou č. 1, 2019). Za celou dobu praxe se setkala 

s celkem šesti bilingvními dětmi, které pocházely z národnostně smíšených 

manželství. Byla to vždy kombinace české a jiné národnosti, mezi kterými byla 

zastoupena francouzská, ukrajinská, portugalská a saudskoarabská národnost. 

(Rozhovor s učitelkou č. 1, 2019) 

 Respondentka z rozhovoru č. 2 má vystudovanou střední pedagogickou 

školu s maturitou, ale v současné době studuje na JČU v Českých Budějovicích. 

Celková délka praxe činí dva a půl roku a ve vybrané MŠ pracuje šest měsíců. 

Podle jejích slov je bilingvní dítě „schopný používat dva jazyky jako mateřské 

nebo, které žije v rodině, kde se používají takhle dva různé jazyky.“ (Rozhovor 

s učitelkou č. 2, 2019). Setkala se třemi bilingvními dětmi a v současné době má 

ve třídě jedno bilingvní dítě. Druhým jazykem dětí byla vietnamština a ukrajinština. 

(Rozhovor s učitelkou č. 2, 2019) 

 Respondentka z rozhovoru č. 3 má středoškolské vzdělání s maturitou. 

V předškolním vzdělávání pracuje již dvacet čtyři let a ve vybrané MŠ působí 

osmým rokem. Podle jejího názoru je bilingvní dítě označení pro „dítě pocházející 

z cizojazyčného prostředí, nebo alespoň jeden z rodičů je cizinec.“ (Rozhovor 

s učitelkou č. 3, 2019) Celkově se setkala s přibližně deseti bilingvními dětmi, 

přičemž většina z nich byli Vietnamci, Ukrajinci a jeden Brazilec. (Rozhovor 

s učitelkou č. 3, 2019) 

 Respondentka z rozhovoru č. 4 dokončila gymnázium, na které navázala 

absolvováním nástavbového studia učitelství pro MŠ. Délka její praxe činí třicet 

sedm let a ve vybrané škole pracuje již dvanáct let. Za bilingvní dítě považuje to, 

které ž i je „v dvojjazyčném prostředí, když jeden z rodičů je cizí 

národnosti.“ (Rozhovor s učitelkou č. 4, 2019) Setkala se čtyřmi bilingvními dětmi. 
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Dvě z těchto dětí pocházely z česko-francouzské rodiny a druhé dvě děti 

pocházely rodiny, kde oba rodiče byli vietnamské národnosti. 

 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentky z rozhovoru č. 5 je střední 

s maturitou. Ve školství pracuje již třicet let a ve vybrané MŠ je zaměstnána osm 

let. Bilingvní dítě definuje jako „dítě žijící ve dvojjazyčné rodině.“ (Rozhovor 

s učitelkou č. 5, 2019) Během své třicetileté praxe se setkala zatím jen s jedním 

bilingvním dítětem, dívkou, jejíž rodiče byli oba Vietnamci. (Rozhovor s učitelkou 

č. 5, 2019) 

 Respondentka z rozhovoru č. 6 má vysokoškolské magisterské vzdělání. 

Celková délka její praxe činí třicet sedm let, přičemž ve vybrané MŠ pracuje 

dvacet osm let. Podle jejího názoru lze za bilingvní dítě označit „vlastně každé 

dítě, které pochází z dvojjazyčné rodiny, nebo tam probíhá dvojjazyčná 

výchova.“ (Rozhovor s učitelkou č. 6, 2019) Měla možnost pracovat již s pěti 

bilingvními dětmi. Nejčastěji se setkala s dětmi, jejichž druhým jazykem byla 

ukrajinština, dále pak němčina, vietnamština a francouzština. (Rozhovor 

s učitelkou č. 6, 2019) 

6.4 CHARAKTERISTIKA MŠ ŠTĚNOVICE 
 Mateřská škola byla postavena v roce 1983, je dvoupodlažní a tvoří ji tři 

propojené budovy. V prvním patře se nacházejí třídy - Štěňátka, Medvídci, Koťátka 

a stravovací provoz, ve druhém podlaží jsou umístěny dvě třídy - Klokánci 

a Berušky. Součástí školy je odloučené pracoviště v budově místní ZŠ - třída 

Liščat. Všechny třídy mají celodenní provoz, jsou věkově homogenní a do většiny 

tříd dochází 28 dětí, výjimkou je pouze třída Medvídků, kam jsou, vzhledem 

k prostorovým podmínkám, zařazovány nejmladší děti. Celková kapacita školy je 

159 dětí ve věku od 3 do 6 let, popřípadě do 7 let pro děti s odloženou školní 

docházkou. Škola je obklopena velkou zahradou s pískovišti, kopcem, altánem, 

chatou a je vybavena nejrůznějšími herními prvky pro pohybové vyžití dětí ze 

všech tříd. (MŠ Štěnovice, 2017) 

 Od školního roku 2014/2015 je „škola pilotní školou pro ověřování 

vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků a hostitelským pracovištěm pro realizaci stáže v rámci 

projektu Techmania Science Center o.p.s. ve spolupráci se soukromou školou 
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DIMENZE AZ s.r.o. v rámci operačního programu Vzdě lávání pro 

konkurenceschopnost. Ve školce jsou na základě tohoto programu ve zvýšené 

míře používány didaktické pomůcky zaměřené na polytechnické vzdělávání.“ (MŠ 

Štěnovice, 2017) Od roku 2015 školka spolupracuje s Mensou ČR a její 

pedagogové jsou proškoleni v metodě Mensa NTC. Školní vzdělávací program 

(ŠVP) “Komu patří svět? Chytrým dětem, co se ptají a správné kamarády mají 

od svých dětských let.” byl vypracován v roce 2017 týmem pracovníků školy podle 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) 

v platném znění. Z tohoto ŠVP dále vychází třídní vzdělávací programy 

jednotlivých tříd. Při plánování se vychází z Gartnerových mnohočetných 

inteligencí. Ve vedení mateřské školy je paní ředitelka Mgr. Jitka Adamová a její 

zástupkyně Bc. Lucie Miškovičová, působí zde 11 pedagogických pracovníků. 

Dále zde pracuje také školní asistentka. Škola nabízí kurzy anglického jazyka pro 

nejstarší děti. MŠ Štěnovice, 2017) 

7. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

 Následující kapitola se nejprve věnuje analýze dat o počtu a národnostech 

bilingvních dětí ve vybrané MŠ a následně zmapování a vyhodnocení dat 

získaných z rozhovorů s učitelkami. Doslovné přepisy rozhovorů se nachází 

v příloze bakalářské práce. 

7.1 POČET A NÁRODNOSTI DĚTÍ CIZINCŮ V MŠ 

 V této části kapitoly se nachází dva grafy, které byly vytvořeny na základě 

analýzy dat získaných z výkazů zasílaných každoročně na MŠMT. Tyto výkazy 

obsahují různá sledovaná data, a jedním z nich jsou i údaje o počtu dětí-cizinců 

v MŠ.  

 Graf č. 1 znázorňuje počty dětí-cizinců za posledních pět let. Z těchto údajů 

o počtu vyplývá, že nejvíce dětí-cizinců bylo v roce 2016 a nejméně v letech 

2014 a 2017. Graf č. 2 ukazuje národnostní zastoupení dětí-cizinců ve vybrané 

MŠ. Z tohoto grafu vyplývá, že v posledních pěti letech do MŠ docházely děti 

ukrajinské a vietnamské národnosti. Přičemž převažují děti vietnamské národnosti. 
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(Vlastní zdroj, 2019) 
 

(Vlastní zdroj, 2019) 

7.2 VYHODNOCENÍ DAT 

 V této části práce jsou shrnuta a vyhodnocena data získaná během 

individuálních rozhovorů s učitelkami z vybrané MŠ, jejichž doslovné přepisy se 

nachází v příloze bakalářské práce. Vyhodnocení vychází z okruhů otázek, které 

jsou uvedeny tamtéž  
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Graf č. 2 - Národnosti dětí cizinců v MŠ Štěnovice
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Jazyk 

 Úroveň českého jazyka v době nástupu byla u všech dětí rozdílná, 

pohybovala se od absolutní neznalosti až k velmi dobré znalosti. Děti, které 

pocházely z jazykově smíšených rodin, měly poměrně dobrou znalost českého 

jazyka. U dětí, které pocházely z rodin, kde oba rodiče byli stejné národnosti, 

záleželo na tom, zda dítě mělo českou chůvu nebo alespoň přicházelo do 

častějšího styku s češtinou. Je patrné, že i chůva ovládající jazyk většiny může 

napomoci procesu osvojování daného jazyka. Respondentka z rozhovoru 

č. 2 uvedla, že rozdíl v úrovni českého jazyka mezi monolingvními a bilingvními 

dětmi bývá obtížné určit, „protože oni ty samotný český děti kolikrát špatně 

mluví.“ (Rozhovor s učitelkou č. 2, 2019)  

 To jakou rychlostí si děti osvojují češtinu jako druhý jazyk, je velmi 

individuální. Mezi faktory, které mají vliv na rychlost osvojování, většina 

respondentek zahrnula např. povahové vlastnosti dětí či zájem o zapojení se 

do činností. Co se týče podpůrných jazykových opatření, většina respondentek 

nepoužila žádná speciální. Podle nich bylo důležité zapojovat děti, co nejvíce 

do činností, které vyžadovaly komunikaci a zároveň svojí názorností napomáhaly 

k přirozenému osvojování jazyka. Za samozřejmé považují větší četnost 

individuální práce, mezi kterou často zahrnují rozhovory nad výtvarnými pracemi 

dětí. Respondentka z rozhovoru č. 1 uvedla, že ve třídě nejstarších dětí také navíc 

používala výukové tablety, které měly nainstalované aplikace rozvíjející sluchové 

i zrakové vnímání. 

 Ze všech rozhovorů vyplynulo, že děti, které mají pro Čechy nezvyklé 

křestní jméno, obzvláště ty pocházející z vietnamských rodin, již do školky 

nastupují s tím, že mají počeštělou alternativu jejich jména. Respondentka 

z rozhovoru č. 6 uvedla, že „rodiče si uvědomují, že je třeba nějaké přizpůsobení, 

to počeštění, nebo zjednodušení jména.“ (Rozhovor s učitelkou č. 6, 2019) Pro mě 

bylo toto velmi překvapivé zjištění, protože jsem předpokládala, že počeštělou 

alternativu jména si děti samy vyberou až v MŠ. 

Adaptace 

 S výjimkou jedné respondentky všechny učitelky uvedly, že bilingvní děti 

nastoupily do jejich třídy na začátku školního roku, spolu s ostatními dětmi, takže 

nebylo možné připravit kolektiv na příchod dítěte z kulturně odlišného prostředí. 
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Respondentka z rozhovoru č. 3 má zkušenosti s pozdějším nástupem dítěte, ale 

také kolektiv nepřipravovala, protože děti byly zvyklé na přítomnost bilingvních 

dětí.  

 Prvních několik dnů po nástupu si děti přivykaly na nové prostředí, některé 

z nich měly menší problémy s adaptací, které respondentky připisují jejich 

schopnosti snadněji se vyrovnat s odloučením od rodiny, nicméně polovina 

bilingvních dětí se zpočátku zapojovala spíše méně, více upřednostňovala 

pozorování. Respondentka z rozhovoru č. 1 toto připisuje právě jazykové bariéře, 

která se projevovala nejistotou. Většina dětí, s nimiž mají respondentky 

zkušenosti, již částečně češtinu ovládala na produktivní úrovni, nebo alespoň 

rozuměla základním požadavkům. V případě, že děti neovládaly češtinu na 

dostatečné úrovni, tak jim komunikaci usnadňovalo použití obrázků, piktogramů či 

názorné předvedení činností, ať už od učitelky samotné nebo ostatních dětí. 

Kolektiv měl také velký vliv na zapojení dítěte do činností, protože tyto děti mohly 

snadno činnost odpozorovat od ostatních dětí a následně ji napodobit.  

 Respondentka z rozhovoru č. 5 uvedla zajímavý příklad toho, že první 

adaptace dítěte proběhla jen s mírnými obtížemi, ale po té, co dívka odjela na 

delší pobyt do Vietnamu za zbytkem rodiny, tak „tam si hodně zvykla, a návrat 

sem do prostředí školky byl hodně problematický. Hodně plakala, nemohla se 

odloučit od matky, a dlouho trvalo, než si zase zvykla. To se projevilo i na úrovni 

češtiny, byli jsme zase na začátku.“ (Rozhovor s učitelkou č. 5, 2019). Je zřejmé, 

že dlouhodobá nepřítomnost dítěte v MŠ, ať už monolingvního či bilingvního, 

může způsobit to, že dítě musí znovu projít procesem adaptace. U bilingvních dětí 

se může stát, že vlivem dlouhodobého pobytu v zemi, odkud pochází rodiče a kde 

se mluví jazykem menšiny, dojde k regresi úrovně většinového jazyka.  

Spolupráce s rodiči 

 Všechny učitelky se shodly, že rodiče se příliš nesnažili pomoci dětem 

v adaptaci. Spolupráce mezi rodiči byla na různých úrovních, ovšem převažovala 

spíše nulová či minimální. Respondentka z rozhovoru č. 1 měla velmi kladné 

zkušenosti se spoluprací mezi ní a rodiči. Podle ní „zatím vždycky ty rodiče byli 

takoví vřelí, milí, přátelský oproti těm ostatním. Jakože ta bariéra mezi rodičem 

a učitelem určitě jakoby nebyla. Ba naopak oni byli všichni strašně usměvaví 
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a vřelí, to mi přišlo docela zajímavý. Když jsem si je porovnávala s ostatníma 

rodičema. Myslím si, že to bylo právě vlivem té jiné kultury. Než říct to špatný, že 

z jejich podstaty bylo lepší na to jít tou milou cestou.“ (Rozhovor s učitelkou 

č. 1, 2019) Naopak respondentka č. 6 z rozhovoru č. 6 uvedla, že v jednom 

případě se rozhovor „odvíjel v tom smyslu, co všechno máme udělat pro to dítě. 

A vlastně to nebylo o nějaké spolupráci.“ (Rozhovor s učitelkou č. 6, 2019). Na 

druhou stranu se také setkala s případem, kdy rodiče projevili zájem a dohodly si 

s ní schůzku. 

 Při odpovědích na otázku týkající se komunikace mezi učitelem a rodiči, 

kteří nemluvili česky vůbec, se učitelky shodly na tom, že bylo zapotřebí velké 

kreativity. Respondentka z rozhovoru č. 4 se pokoušela domluvit „rukama, 

nohama“, nebo využívala pomoci prostředníka na telefonu. Respondentka 

z rozhovoru č. 3 využívala pomoci českých chův dětí nebo psaných vzkazů, kdy 

rodiče vzkaz odnesli, nechali si ho přeložit a poté i s napsanou odpovědí přinesli 

zpět. Respondentky z rozhovoru č. 5 také použila písemný vzkaz, ale pomohla si 

ještě i předmětem, „museli jsme vzít prostěradlo, to jim ukázat.“ (Rozhovor 

s učitelkou č. 5). V jednom případě, při konzultacích s rodiči, také bylo využito 

pomoci z Centra pro integraci cizinců, které může poskytnout tlumočníka. Žádná 

učitelka se nepokusila použít třetí jazyk. 

 Na základě analýzy dat z této části rozhovoru, bych zde poukázala na 

možnost využití moderních technologií - tabletů či chytrých telefonů, do kterých lze 

nainstalovat nejrůznější aplikace, mezi kterými se nachází i překladače. Tyto 

překladače umí jednak přeložit souvislý psaný text, ale některé pokročilé zvládají 

tlumočit i mluvenou konverzaci. Osobně mám zkušenosti s překladačem od firmy 

Google, tento překladač zvládá poměrně přesně přeložit nejrůznější texty a nabízí 

široký výběr jazyků, mezi kterými je například i vietnamština. Výhodou je, že je 

snadno dostupný v obchodech s aplikacemi napříč různými operačními systémy 

jako je třeba Android či iOS. Nevýhodou může být, že některé složitější věty 

tzn. ty, které obsahují nejrůznější jazykové hříčky, nejsou přesně přeložené, ale 

pro základní komunikaci jsou tyto překladače šikovným pomocníkem. Pro 

komunikaci s občany vietnamské, mongolské a ukrajinské národnosti existuje 

speciální asistenční linka, kterou provozuje Charita Česká Republika (viz 

literatura). Mimo jiné nabízí i služby tlumočení skrze mail či telefon. 
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Prvky multikulturní výchovy ve výuce 

 Odpověď učitelky z rozhovoru č. 6 zcela jasně odráží postoj všech dalších 

respondentek „nenásilnou formou si ty děti můžou osvojovat, nebo utvářet postoj 

k dětem z jinýho prostředí. A asi i uvědomovat, že ta odlišnost je 

normální.“ (Rozhovor s učitelkou č. 6, 2019) Dotazované respondentky nejvíce 

využívaly obrázky či fotografie přibližující život, kulturu, zvyky dané země, dále 

vlajky, mapy a hudbu typickou pro danou oblast. Respondentka z rozhovoru 

č. 1 využívala také i jídlo, pomocí kterého přibližovala kulturu země, ze které 

pocházelo bilingvní dítě. Všechny respondentky vždy při zařazování prvků 

multikulturní výchovy přihlížely k tomu, jaký druhý jazyk bilingvní dítě ovládalo, a tu 

zemi, kde se tak mluvilo, zařadily do vzdělávacího procesu. Každé z bilingvních 

dětí to vnímalo velmi pozitivně a s nadšením se zapojovalo do činností 

souvisejících s tématem.  

 Při otázce, zda využily někdy jinakosti dítěte v některé specifické situaci, se 

všechny respondentky shodly na tom, že mezi dětmi nedělaly zvláštní rozdíly. 

Cizojazyčného původu dětí se učitelky velmi často snažily využít, v tom, že jim 

nabídly možnost se aktivně podílet na prezentaci své země. Například, bilingvní 

děti učily své spolužáky pozdravy, někdy po návratu z návštěvy svých příbuzných 

donesly bonbony, či jiný suvenýr, který učitelky používaly jako inspiraci a zároveň 

motivaci dětí k činnostem. Respondentka z rozhovoru č. 1 využívala „nápisy na 

tričkách nebo obrázky na tričkách, protože byly pro ty děti jako takovým 

stmelovacím prvkem.“ (Rozhovor s učitelkou č. 1, 2019) 

 Respondentky z rozhovorů č. 2 a 5 mají shodný názor na tom, že nízký věk 

a s ním spojená úroveň osvojení jazyka jsou také limitujícím faktorem při 

zařazování prvků multikulturní výchovy. Respondentka z rozhovoru č. 2 považuje 

za nutné, aby „pracovali na té řeči, aby byl pak i on schopný nám o tom něco 

říct.“ (Rozhovor s učitelkou č. 2, 2019) 

Speciálně vzdělávací potřeby bilingvního dítěte 

 Přítomnost bilingvního dítěte nevyžadovala speciální úpravu vzdělávacích 

plánů, ale všechny respondentky shodně odpověděly, že při zadávání jednotlivých 

činností přihlížely ke skutečnosti, že ve třídě je přítomné bilingvní dítě, jehož 

-29



 

úroveň češtiny může být nižší než u ostatních dětí. Tato úroveň mohla vést 

k obtížím s pochopením zadání úkolu. Na tuto skutečnost reagovaly tím, že se 

snažily zpomalit svoji řeč, výrazněji artikulovat, mít dítě ve větší blízkosti, tak aby 

jim mohlo snadněji odezírat ze rtů. Individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) měly 

vypracovaný děti s odkladem školní docházky a jedno bilingvní dítě si ho přineslo 

s sebou při přestupu do vybrané MŠ. Učitelka z rozhovoru č. 1 nutnost vypracovat 

IVP připisuje na vrub vlivu bilingvismu. 

 Jak vyplynulo ze všech rozhovorů, respondentky považují za osvědčené 

metody jazykové podpory např. pojmenovávání obrázků, činností, dále také snaha 

o vzbuzení zájmu dítěte o navázání komunikace. Dále ve zvýšené míře používají 

názorné ukázky a individuální rozhovory nad knihami, či dětmi nakreslenými 

obrázky. Učitelky z rozhovorů č. 1 a 2 také hodně využívaly hudbu, nejrůznější 

melodizace. Respondentky z rozhovorů č. 5 a 6 považují vysoké počty dětí na 

třídách za překážku v optimálním rozvoji češtiny jako druhého jazyka. 

Připravenost učitelky na práci s dítětem 

 Některé učitelky uvedly, že v minulosti v dobách jejich studia nebyly vůbec 

profesně připraveny na možnost, že by ve třídách měly děti cizince. V současnosti 

již školy reagují na tuto skutečnost a zařazují do osnov předměty s tematikou 

multikulturní výchovy, protože dvě z dotázaných učitelek již během svého studia 

měly předmět Multikulturní výchova. Pět ze šesti oslovených učitelek uvedlo, že by 

se rády zúčastnily semináře věnující se této problematice. Učitelka z rozhovoru 

č. 1 by spíše uvítala semináře věnující se jednotlivým kulturám, které by pro sebe 

považovala za přínosnější. 

 Respondentky využívají ke zvyšování znalostí nejrůznější titulů odborné 

literatury i internetu. Ve školní knihovně se například nachází příručka od Lindy 

Doleží Začínáme učit češtinu pro děti-cizince, kterou vydala AUČCJ. Dále se zde 

nachází velké množství odborné literatury věnující se preventivní logopedické 

péči. 

 Z rozhovorů s učitelkami vyplynulo několik doporučení pro praxi. Prvním 

z nich je vycházet z kolektivu, ve kterém se nachází bilingvní dítě, a co nejvíce do 

něj zapojovat bilingvní děti. Ovšem je stále nutné zachovávat, co největší 

přirozenost tohoto procesu, nic neuspěchat a spoléhat se na svůj pedagogický cit. 
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Mezi další doporučení, podle respondentky z rozhovoru č. 1, patří také seznámení 

se se specifiky kultury, ze které bilingvní dítě pochází. Když si jich bude pedagog 

vědom, může z nich i při plánování vycházet, a předcházet tak úskalím spojeným 

s přítomností bilingvního dítěte ve třídě. V případě, že učitelka chce pracovat na 

rozvoji úrovně češtiny jako druhého jazyka, respondentka z rozhovoru č. 2 radí 

diagnostikovat jeho úroveň, což posléze usnadní plánování činností. Všechny 

respondentky se shodly na tom, že se bilingvním dětem snažily věnovat 

ve zvýšené míře individuálně, a to doporučují i dalším pedagogům. Respondentka 

v rozhovoru č. 6 poukázala na to, že se nemá zapomínat využívat podporu 

a pomoc, která je v současnosti dostupná. Považuje za důležité „nenechat to na 

mrtvým bodě, že víc už nejde udělat.“ (Rozhovor s učitelkou č. 6, 2019) 

 Pro seznamování se učitelů se specifiky jednotlivých kultur lze využít 

například nejrůznější cestovatelské přednášky, které se pořádají během celého 

roku v Měšťanské Besedě či v DEPO 2015 v Plzni. Další variantou může být 

prostudování webových stránek se stejnou tematikou. Za zajímavý web, který 

poskytne základní informace nejen o evropských zemích, ale také i o těch 

exotických jako je Kambodža či Tajwan, považuji web Commisceo Global (viz 

literatura). Na jednom místě poskytne základní informace o geografii země, etiketě 

a zvycích, bohužel pro někoho může být nevýhodou to, že je v angličtině, což 

může být snadno vyřešeno použitím výše zmíněného překladače, který také 

funguje i ve webovém rozhraní.  

 Z hlediska odborné literatury a metodik pro práci s dětmi-cizinci existuje 

mnoho kvalitních zdrojů. Tyto zdroje se v minulosti zaměřovaly spíše na pomoc 

a podporu žáků-cizinců v primárním a sekundárním vzdělávání, přičemž opomíjely 

oblast preprimárního vzdělávání, která je neméně důležitá, protože možnost co 

nejlepšího, relativně snadného, přirozeného ovládnutí dalšího jazyka je jedinečná 

a nachází se pouze v tomto stupni vzdělávání. Naštěstí v poslední době se tato 

situace pomalu mění k lepšímu a podpora nejen v podobě metodik či námětů 

k práci je čím dál dostupnější. Vysoké úrovně dosahují materiály NIDV, mezi 

kterými lze nalézt např. nápady na práci s říkankami doprovázenými ilustracemi 

pro snadnější pochopení obsahu. Dalším pozitivem je také existence krajských 

center podpory zaručující mnohem snazší dostupnost podpory v podobě 

tlumočníků. Nezisková organizace META o. p. s, se sice zabývá podporou 
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vzdělávání a pracovní integrace cizinců, ale také nabízí pomoc pedagogům 

a školám v podobě nejrůznějších metodických a výukových materiálů. Vzdělávací 

portál www.inkluzivniskola.cz je spravován právě touto organizací a jedna z jeho 

sekcí se zaměřuje právě na oblast předškolního vzdělávání. 

Přínosy a úskalí bilingvismu v předškolním vzdělávání 

 Následující část se věnuje vyhodnocení přínosů a úskalí z hlediska 

pedagogů v prostředí vybrané MŠ.  

 Jako jednoznačný přínos, který ve svých odpovědích zmínily úplně všechny 

respondentky, vidí přirozenost, s jakou se děti seznamují s jinou kulturou. Několik 

z nich poukázalo na to, že je to oboustranný proces, protože kolektiv se dozvídá 

o kultuře bilingvního dítěte, ale také samo bilingvní dítě se seznamuje s českou 

kulturou, zvyky či tradicemi. Což je důležité pro pozdější začlenění do české 

společnosti. Spolu s přirozeným seznamováním s odlišnými kulturami souvisí také 

vštěpování tolerance a snášenlivosti k různým kulturám, kterou přesně vystihla 

respondentka z rozhovoru č. 4 „i když má jinou barvu pleti, mluví jinak, že na tom 

vůbec nezáleží. My je k tomu i vedeme, že záleží na tom, jaký ten člověk je, a ne 

na tom, jak vypadá.“ (Rozhovor s učitelkou č. 4, 2019) Dalším přínosem 

přítomnosti bilingvního dítěte ve třídě je také fakt, že při výuce o jiných zemích, 

konkrétně té, ze které dítě pochází, se může bilingvní dítě snadno zapojit a přispět 

rozšíření obzorů svých spolužáků.  

 Jeho přítomnost může pro učitele, podle respondentky z rozhovoru 

č. 1, znamenat pro pedagoga příležitost k seberozvíjení, protože má motivaci 

k tomu, aby si vyhledával nové informace např. o druhé kultuře bilingvního dítěte. 

 Převážná většina učitelek vnímala spíše více úskalí pro bilingvní dítě 

samotné, než pro kolektiv či učitele. První úskalím je větší náročnost na psychiku 

i fyzickou stránku bilingvního dítěte. Z hlediska psychiky může dítě utrpět kulturní 

šok, je-li česká a jeho kultura natolik rozdílná. Adaptace a samotný pobyt 

v cizojazyčném prostředí znamená větší výdej energie, a z něj vyplývající rychlejší 

unavitelnost dítěte. V některých případech toto může být jeden faktorů, který má 

vliv na větší výskyt logopedických vad. Nezačlenění do kolektivu je také jedno 

z úskalí přítomnosti bilingvních dětí v MŠ.  
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 Navzdory snaze pedagogů být dětem dobrým příkladem, může některé 

z dětí převzít záporný postoj k cizím národnostem od rodičů, a tento názor může 

přinést do třídy, kde se rozšíří, a ztíží tak začleněné dítěte do kolektivu. Pro 

učitelku může být úskalí v tom, že se dostatečně neseznámí s druhou kulturou 

bilingvního dítě, a její neznalost bude narušovat průběh vzdělávacího procesu 

anebo dokonce vztah dítě - učitel.  

 Dalším, pro mě velmi překvapivým úskalím, které vyplynulo z rozhovoru 

s učitelkou č. 5 je samotné množství dětí-cizinců jedné národnosti ve třídě, při 

větším počtu dětí jedné národnosti může dojít k vytvoření etnické skupiny v rámci 

jedné třídy. Učitelka poukázala na jeden případ „děti, které byly vietnamské, 

vytvořily ve třídě komunitu, a komunikovali mezi sebou. A bylo tam nesmírně těžké 

s tou třídou pracovat, protože paní učitelka neměla nástroj na to, aby je postupně 

začleňovala do české kultury a jazyka. Tam byly dvě třídy v jedné třídě, 

vietnamská a česká. Oni si prakticky utvořili svou skupinu, a nereagovali ani na 

učitelku, ani ostatní české děti, nezapojovali se.“ (Rozhovor s učitelkou č. 6, 2019) 

7.3 SHRNUTÍ VÝZKUMNÉ ČÁSTI PRÁCE 

 Z výzkumu vyplynulo, že většina většína dětí, se kterými se učitelky setkaly 

již přicházela do školky s částečnou znalostí češtiny. Míra rychlosti 

a problematičnosti adaptace bilingvních dětí v MŠ je značně individuální, stejně 

jako u monolingvních dětí, ale neznalost či minimální znalost jazyka má také vliv 

na  adaptaci bilingvních dětí v MŠ. Aby se zlepšila úroveň češtiny bilingvních dětí, 

využívaly učitelky ve zvýšené míře individuální práci s dítětem. Hudba 

a nejrůznější melodizace se jeví jako ideální forma zapojení bilingvních dětí do 

činnosti. Práce s bilingvním dítětem není tak obtížná jako spolupráce s jejich 

rodiči, kde nevětší obtíže působí jazyková bariéra mezi učitelem a rodičem. 

Překvapivé bylo zjištění, že žádná z učitelek nevyužívá možnosti použít některý ze  

snadno dostupných internetových překladačů. Snaží se využívat jiné prostředky, 

mezi které patří např. psaní vzkazů, komunikace přes prostředníka či v některých 

případech i službu tlumočníka.  

 Všechny učitelky se došly k názoru, že přítomnost bilingvního dítěte ve třídě 

je přínosná pro kolektiv. Jednomyslně se shodly na tom, že se jedná o možnost 

přirozeného seznamování děti s jinými kulturami a jazyky. Je třeba si uvědomit, že 
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by měla být stále zachovávána přirozenost procesu seznamování s odlišnou 

kulturou. Ten by měl být také vyvážený, protože je škoda nevyužít příležitosti, ale 

zároveň bychom se měli vyvarovat přílišnému poukazovaní, využívání daného 

dítěte k demonstraci jiné kultury. Zajímavé také je zjištění, že přítomnost 

bilingvního dítěte může být i podnětem pro další sebevzdělávání pedagoga, který 

je tak povzbuzen k vyhledávání informací o jiných kulturách, zemích atd. 

V minulosti nebyly učitelky při studiu připravovány na situaci, kdy budou ve třídách 

přítomny děti pocházející z jiných zemí, ale rády by využily nabídky absolvovat 

některý z kurzů věnující se této problematice. Největší úskalí v přítomnosti 

bilingvního dítěte vnímají učitelky pro samotné dítě, protože pro něj může být 

pobyt v cizojazyčném prostředí vyčerpávající po fyzické i psychické stránce. 

V jednom rozhovoru byla také zmíněna situace, kdy do třídy docházela početnější 

skupina vietnamských dětí, která vytvořila svoji vlastní skupinu v rámci kolektivu 

třídy. Podobné chování je naprosto přirozené, ale pokud k tomu dojde, může to 

velmi komplikovat práci pedagogovi, který může mít velké obtíže s motivací 

a celkovým zapojením dětí z této skupiny do činností. 
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ZÁVĚR 

 Bakalářská práce se zabývala problematikou bilingvismu v předškolním 

vzdělávání a jejím cílem bylo zmapování a vyhodnocení přínosů a úskalí 

bilingvismu z pohledu pedagogů vybrané MŠ. V rámci teoretické části práce byl 

popsán proces osvojování jazyka monolingvních a bilingvních dětí. Pro pochopení 

a získání základního povědomí o bilingvismu byla vymezena jeho základní 

terminologie, specifika, strategie bilingvní výchovy a možné problémy bilingvních 

jedinců. Ve výzkumné části práce byl vymezen hlavní a dílčí cíl výzkumu, popsány 

metodologické nástroje. Na tuto část navázala charakteristika respondentek 

a vybrané MŠ. V závěrečné části práce byly shrnuty výsledky výzkumného 

šetření, na jejichž základě byla vypracována také doporučení pro praxi. 

 Jedním z důvodů, které mě vedly ke zvolení tohoto tématu pro vypracování 

bakalářské práce, byl fakt, že je mi téma cizích jazyků velmi blízké. Svůj první 

bakalářský titul jsem obdržela po absolvování oboru Cizí jazyky pro komerční praxi 

na Filozofické fakultě ZČU, zde jsem studovala kombinaci angličtina a ruština. 

Zcela jasně si vybavuji situaci, kdy na promoci v roce 2009 stojím mezi svými 

tehdejšími spolužačkami, které říkaly, že půjdou dál studovat na „pajdu“, tedy 

Pedagogickou fakultu. Tehdy jsem odhodlaně říkala, že učit nikdy v životě nebudu, 

že to není povolání pro mě. Jestli něco v životě platí, tak je to rčení „Nikdy neříkej 

nikdy“ a o 10 let později sedím u PC, píši závěr bakalářské práce a před sebou 

mám poslední 3 měsíce studia oboru Učitelství pro mateřské školy. Cesta, po 

které jsem kráčela, mě přes doučování angličtiny dětí našich sousedů, večerní 

kurzy angličtiny pro dospělé a vedení kurzů angličtiny pro, za ta léta stovky, 

předškolních dětí, mě dovedla až k přesvědčení, že právě nelehké povolání paní 

učitelky v mateřské škole je pro mě to, co by chtěla v životě dělat.  

 Jsem si vědoma toho, že k úplné globalizaci světa se celé lidstvo ubírá 

mílovými kroky, a s její stále více narůstající mírou souvisí míchání národů, kultur 

i jazyků. Tento trend se z velkých měst pomalu rozšiřuje i do malých obcí. Ať už na 

to byly učitelky v mateřských školách předem připraveny během studia anebo se 

s bilingvními dětmi setkaly až během své profesní kariéry, tak se musí s touto 

realitou vypořádat. Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat a vyhodnotit 

přínosy a úskalí bilingvismu v předškolním vzdělávání z hlediska učitelek vybrané 

MŠ. Tohoto cíle bylo dosaženo, protože každá z učitelek měla možnost vyjádřit 
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svůj názor a přinést tak svůj jedinečný úhel pohledu na tuto problematiku. 

Bakalářskou práci jsem vypracovávala s vědomím, že učitelky z jedné MŠ jsou 

sice malý výzkumný vzorek, ale to nic nemění na tom, že i ten může být pro 

někoho inspirací pro další práci. Při vyhodnocování výsledků výzkumné práce 

jsem se také na jejich základě snažila vypracovat doporučení pro praxi.  
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RESUMÉ 

  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bilingvismu v předškolním 

vzdělávání. Jejím cílem je zmapovat a posléze vyhodnotit přínosy a úskalí 

bilingvismu z hlediska pedagogů vybrané MŠ.  

 Práce je rozdělena na dvě části. V části teoretické se nachází popis 

procesu osvojování jazyka monolingvních a bilingvních dětí. Na tuto část navazuje 

vymezení základní terminologie bilingvismu, jeho specifika, strategie bilingvní 

výchovy a možné problémy bilingvních jedinců.  

 Ve výzkumné části práce je nejprve vymezen hlavní a dílčí cíl výzkumu, 

jsou zde popsány metodologické nástroje a dále se zde nachází charakteristika 

respondentek a vybrané MŠ. V závěrečné části práce jsou shrnuty a vyhodnoceny 

výsledky výzkumného šetření a na jejichž základě jsou vypracována doporučení 

pro praxi. 
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ABSTRACT 

 This bachelor thesis deals with issues of bilingualism in pre-primary 

education. Its aim is to collect and later to evaluate pros and cons of bilingualism 

as they are perceived by the teachers of selected kindergarten.  

 The thesis is divided into two parts. The theoretical part starts with 

a description of the language acquiring process of both monolingual and bilingual 

children. Then it is followed by a definition of bilingualism, its specific features, 

strategies of raising bilingual children and a list of possible problems which 

bilinguals can have. 

 The empiric part of the thesis states the main and partial goals of the 

research, then it describes used research tools and there is the characteristics of 

respondents and selected kindergarten. The final part of the thesis summarises 

and evaluates the results of the research and based on the them gives 

recommendations for practice. 
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1. SOUHLAS ŘEDITELKY ŠKOLY S PROVEDENÍM VÝZKUMU 

Mateřská škola Štěnovice

K Lomu 343

Štěnovice 33209

IČ: 70922799

Ředitelka: Mgr. Jitka Adamová


Svolení k provedení výzkumu a použití údajů


	 Svým podpisem uděluji Bc. Kateřině Synkové, studentce 3. ročníku oboru 
Učitelství MŠ na ZČU v Plzni, svolení k provedení výzkumu v prostorách MŠ zaměřeného 
na problematiku bilingvismu v předškolním vzdělávání a použití základních informací o 
MŠ v bakalářské práci: Problematika bilingvismu v předškolním vzdělávání.


ředitelka školy
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2. SOUHLAS RESPONDENTEK S POUŽITÍM NASBÍRANÝCH DAT 

Jméno respondenta:…………………………………………………….


	 Souhlasím, aby byly informace nasbírané během rozhovoru s Bc. Kateřinou 
Synkovou, studentkou 3. ročníku oboru Učitelství pro MŠ na ZČU v Plzni, použity pro 
vypracování výzkumné části bakalářské práce: Problematika bilingvismu v předškolním 
vzdělávání.


Byla jsem také uvědoměna o anonymitě rozhovoru.


Ve…………………………… dne …………………………


Podpis
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3. OBECNÉ INFORMACE O RESPONDENTCE 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Jaká je délka Vaší praxe celkově? 

Jaká je délka Vaší praxe zde v MŠ? 

Kdo se podle Vašeho názoru dá označit za bilingvní osobu potažmo dítě? 

S kolika bilingvními dětmi jste měla již možnost pracovat? 

S jakými národnostmi dětí jste se při své praxi setkala?  

4. SEZNAM VÝZKUMNÝCH OTÁZEK 

Jazyk 

Jaká byla úroveň českého jazyka dítěte v době nástupu do MŠ? 

Jak probíhalo osvojování češtiny jako druhého jazyka, pokud dítě nastoupilo do 

školky s její minimální znalostí? 

Bylo zapotřebí zavést některá podpůrná jazyková opatření? 

Mělo- li dítě nezvyklé jméno, jakým způsobem jste reagovali na tuto skutečnost?  

Adaptace 

Jak probíhaly první dny dítěte v MŠ? 

Pokud dítě neumělo česky, jak jste mezi sebou komunikovali?  

Jakým způsobem se dítě přizpůsobovalo režimu v MŠ? 

Kdy dítě nastoupilo do MŠ? 

Jakým způsobem jste připravovala kolektiv na příchod dítěte z kulturně odlišného 

prostředí? 

Jakým způsobem reagoval kolektiv na přítomnost tohoto dítěte? 

Spolupráce s rodiči 

Snažili se rodiče nějak napomoci dítěti v procesu adaptace? 

Jak probíhala komunikace s rodiči? 

Jak se dařilo spolupracovat s rodiči těchto dětí? 
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Multikulturní výchova 

Jakým způsobem využíváte prvky multikulturní výchovy při práci ve třídě, kde se 

nachází bilingvní dítě? 

Zkoušela jste využití jinakosti dítěte v nějaké specifické situaci? 

Speciálně vzdělávací potřeby dítěte, podpůrné a vyrovnávací prostředky 

Jakým způsobem se odráží přítomnost b. dítěte při přípravě činností? 

Přizpůsobovala jste nějak vzdělávací plány? 

Vypracovávala jste na dítě cizince individuální vzdělávací plán? 

Spolupracovala jste se zařízením, které se specializuje na pomoc cizincům? 

Pokud ano, vzešel návrh spolupráci z Vaší strany, vedení MŠ či rodičů? 

Využila jste nabídky programů na podporu češtiny jako druhého jazyka? 

Osvědčily se Vám nějaké nějaké speciálně vzdělávací metody či prostředky?  

Připravenost učitelky na práci s dítětem cizince 

Jakým způsobem jste byla během studia na tuto situaci připravena? 

Absolvovala jste nějaký seminář věnující se této problematice? 

Kdybyste měla možnost nějaký seminář absolvovat, využila byste ji? 

Využíváte nějakou metodickou podporu či literaturu věnující se problematice? 

Je vám ze strany vedení MŠ nabízena podpora v rámci této problematiky? Jakou 

formou? 

Co byste doporučila učitelkám, které mají ve své třídě bilingvní dítě? 

Jaké přínosy přináší bilingvní dítě do třídy v MŠ? 

Jaká jsou úskalí v přítomnosti bilingvních dětí v MŠ? 

Jaký máte názor na výuku cizích jazyků v MŠ? 
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5. ROZHOVOR S UČITELKOU Č. 1 

Obecné informace 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Vysokoškolské titul Bc., bakalář 

Jaká je délka Vaší praxe celkově? 

17let. Včetně mateřských, ale do praxe se počítá celý, takže 17 let. 

Jaká je délka Vaší praxe zde v MŠ? 

10 let. 

Kdo se podle Vašeho názoru dá označit za bilingvní osobu potažmo dítě? 

Osoba nebo dítě, který se pohybuje nebo žije ve dvojjazyčném prostředí. V rodině 

eventuelně, kde každý rodič mluví jiným jazykem. To je asi nejčastější případ tady 

u nás. 

S kolika bilingvními dětmi jste měla již možnost pracovat? 

6. Spočítala jsem je všechny, 6 jich bylo, mi prošlo rukama. 

S jakými národnostmi dětí jste se při své praxi setkala?  

Jistě vím francouzskou, ukrajinskou, portugalskou a jedno byli, a teď nejsem si 

jistá, jestli to byli Arabové. Byla to takováhle nějaká Saudská Arábie neboco. 

Jazyk 

Jaká byla úroveň českého jazyka dítěte v době nástupu do MŠ? 

Já bych řekla, že se mi to srovnávalo u všech. Že bych tak řekla, že 80% mluvy 

byla jakoby v českym jazyce a 20% bylo toho cizojazyčnýho. To bych to tak 

rozdělila 80 20. 

Jak probíhalo osvojování češtiny jako druhého jazyka, pokud dítě nastoupilo do 

školky s  její minimální znalostí? 

Já bych řekla, že spíš jakoby správným mluvním vzorem. Že jim člověk šel jakoby 

příkladem. Asi jsem se snažila zpomalit tempo trošku. Taková jakoby spíš 

nápodoba, že to všechno šlo přirozeně. Zřetelně artikulovat. Opakovat, jo asi 

možná i to opakování, bych řekla, že některý ty jednodušší otázky jsem se snažila 

opakovat, spíš jako zjednodušovat. Vopravdu to vést od toho jednoduššího. 

Bylo zapotřebí zavést některá podpůrná jazyková opatření? 

No, podpůrný vyloženě, řekla bych, že jako v těch Liščatech v rámci těch 

výukových tabletů. Tak tam jsem jim třeba cíleně dávala, protože tam bylo jak 
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zrakový tak i sluchový. Takže třeba ty pexesa, nebo práci s těma obrázkama. Tak 

asi jsem to spíš těm dětem cíleně předkládala. takže jakoby práci s tabletem bych 

řekla. Jinak všechny bych řekla, že v rámci individuálních rozhovorů. Během 

pobytu venku, kdy jsem se snažila na to dítě mluvit jednodušejc, pomalu. Včera ty 

Vietnamky, mě strašně překvapilo, co umí, ale oni mi to samotný neřekly, až když 

prostě v rámci rozhovoru nebo nějaký hry, takže takže teprve zjišťovala, co umí. 

Pozorování, rozhovory, eště bych možná řekla, že rozbor nějakejch těch 

spontánních prací. Že se trošku člověk zaměřil na to, co ta kresba, tou prací mi to 

dítě sděluje. 

Mělo- li dítě nezvyklé jméno, jakým způsobem jste reagovali na tuto skutečnost? 

To je zajímavý, že nikdy nebyl problém s křestním jménem, ale s příjmením. Já ty 

jejich příjmení, jakože jsem musela se těch rodičů ptát, jak se vlastně vyslovuje. 

Ostatní děti to neuměly vyslovovat, ale já jsem jako neměla počešťovaný ty jména. 

Já jsem se s Vitnamcema nesetkala, takže to byly jména, který to křestní se 

nemuselo komolit a děti s tím neměli problém. Akorát u Auriuse, tak tomu říkali 

Auríku, jakoby děti ani já jsem s tím neměli problémy. Ale příjmení vždycky, tam 

bylo potřeba ho vždycky nějak upravit.  

A zazněl z rodiny nějaký požadavek, jak tomu dítěti říkat? 

Zrovna u toho Auriuse, ano, tam to vyloženě chtěli. A pak to byli ty Arabové, tam to 

bylo zajímavý, že Fadilovi jsme říkali normálně Fadilku, to jim problémy nedělalo. 

Ale holce dali český jméno, ale chtěli, abysme jí říkali Nanynko. Ale ještě víc 

zkomolený, počeštěný, ale to bylo ze strany rodiny. Něříkejte jí Jano, říkejte jí 

Nany. Nevím proč, ale takhle to prostě bylo. 

Adaptace 

Jak probíhaly první dny dítěte v MŠ? 

Řekla bych, že všechny ty děti jsou mnohem víc nejistý. Jsou vopravdu takový 

jako uzavřenější ze začátku, a jakože ta obava, ta jazyková bariéra tam určitě byla 

a projevovalo se to jako tou nejistotou, řadši nemluvit, než mluvit špatně. A nebo 

prostě nabýt nějakou tu jistotu, že tohle říct umím. Ale jinak byli klidný, tichý, 

takový nejistý. Což se ale časem změnilo, jakmile se ta jistota dostavila, to obrátili 

o 180 stupnů. 

Pokud dítě neumělo česky, jak jste mezi sebou komunikovali?  
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To se mi nestalo nikdy. V rámci těch pravidel pro všechny děti. To bylo prostě 

jasný, srozumitalný i pro tenhle typ dětí. Nic extra navíc. 

Jakým způsobem se dítě přizpůsobovalo režimu v MŠ? 

Myslím si, že u většiny otázek je směrodatný ten předškolní věk. Oni jsou strašně 

tvárný, učí se nápodobou od dětí, učitelek. Takže to bylo opravdu kouknout, co 

dělají ostatní, pak to dělám taky. To samý bylo i s tou řečí, opravdu nápodoba od 

dětí. 

Kdy dítě nastoupilo do MŠ? 

Já jsem se setkala jenom s tím typem, že nastoupili od září. Nikdy mi nepřišlo 

v průběhu roku, vždycky září. 

Jakým způsobem jste připravovala kolektiv na příchod dítěte z kulturně odlišného 

prostředí? 

Já jsem se vždycky z toho snažila vytěžit výhodu. Takže když jsem měla dítě 

z Francie, z napůl francouzský rodiny, tak jsem se cíleně zaměřila i na Francii, 

jako takovou. Pamatuju si, že když jsem přišla s tričkem s Eifellovou věží, takže to 

úplně to byl symbol pro něj, o kterým jsme mohli mluvit s dětma. Seznamovala s ní 

i ty ostatní děti. jídlo bylo vždycky pro to typický. Že když bylo náhodou něco, co 

se podobalo francouzský kuchyni, nebo tý daný kuchyni danýho dítěte, tak jsem 

měla cíl přiblížit to dítě pomocí něčeho takovýho. A zrovna jídlo bylo úžasný, 

nápisy na tričkách nebo obrázky na tričkách, že byly pro ty děti jako takovým 

stmelovacím prvkem. Vždycky jsem se snažila to napojit. Když jsme si povídali 

o vlajkách, tak cíleně jsem říkala, tuhle vlajku tady máme protože tady máme toho 

kamaráda. Snažili jsme se dozvědět víc o tý zemi. 

Spolupráce s rodiči 

Snažili se rodiče nějak pomoct dítěti s adaptací? 

Takřka ve všech těch případech to bylo tak, že ten jeden, ten Čech se stal 

dominantním pro jakýkoliv rozhovory ve školce, ten druhý se takřka vždycky 

distancoval. Hrozně málo jsem se setkala s lámanou češtinou. Buď nemluvili 

vůbec, nebo jakoukoliv kominikaci, i já jsem směřovala na toho českýho rodiče. 

Takže byla většinou situace, že jeden byl Čech a druhý cizinec? 

Ano. 

Takže spolupráci bys hodnotila kladně? 

-VIII



Jo, kladně určitě. Škoda, řekla bych, že dneska bych i já uvítala, že kdybysme 

hledali třetí jazyk a třeba se snažili komunikovat angličtinou. A to tady ani v tom 

jednom případě nebylo. Buď portugalsky nebo nic jinýho, řadši nemluvit ze strany 

toho cizince. Já bych to uvítala. 

A stalo se ti někdy, že rodiče přinesli něco, co je pro tu zemi typické? 

Asi jednou, když se vrátil z pobytu z Francie. Přinesl bonbony a my jsme 

ochutnávali a říkali jsme si, že tohleto má tam u babičky, a že jsem se snažila 

vytěžit víc informací, jak to v tý jiný zemi bylo 

Jak probíhala komunikace s rodiči? 

Zatím vždycky ty rodiče byli takoví vřelí, milí, přátelský oproti těm ostatním. Jakože 

ta bariéra mezi rodičem a učitelem určitě jakoby nebyla. Ba naopak oni byli všichni 

strašně usměvaví a vřelí, to mi přišlo docela zajímavý. Když jsem si je 

porovnávala s ostatníma rodičema. Myslím si, že to bylo právě vlivem té jiné 

kultury. Než říct to špatný, že z jejich podstaty bylo lepší na to jít tou milou cestou. 

Multikulturní výchova 

Jakým způsobem využíváte prvky multikulturní výchovy při práci ve třídě, kde se 

nachází bilingvní dítě? 

Něco už jsem říkala, ale navíc byla určitě práce s mapami. Globus, mapy, ty vlajky, 

abysme si víc přiblížili. Ta motivace k jídlu. Prostě navíc tam to bylo podpořený tou 

základkou, kdy oni opravdu zařazují dvakrát ročne zařazují jídla právě z jiných 

kultur. A vždycky jsme se trefili na některýho toho kamaráda., kterýho jsme tam 

měli. A pozdravy z jiných zemí. Snažila jsem se sem tam zařadit ten pozdrav, aby 

to dítě se nám nějakým způsobem představilo. Oni nechtěli moc jakoby mluvit, víc 

se otevírat, ale pozdrav jsme z nich dostali. Takže jsme se i jakoby zdravili, tou 

jejich řečí 

Zkoušela jste využití jinakosti dítěte v nějaké specifické situaci? 

No to ten pozdrav, ale jinak nevím. Asi nic tam nebylo.  

Speciálně vzdělávací potřeby dítěte, podpůrné a vyrovnávací prostředky 

Jakým způsobem se odráží přítomnost b. dítěte při přípravě činností? 
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Určitě systém od jednoduššího ke složitějšímu. V mým případě učitě trošičku 

zpomalit tempo, znovu třeba před tím dítětem ji pomaleji, jednodušeji zopakovala, 

aby byl jasný cíl, nebo to na co se ptám. Tak asi tenhlete systém bych řekla. 

Přizpůsobuješ nějak vzdělávací plány? 

V tom kontextu zařadit tu zemi toho dítěte odkud pochází. Ale jinak určitě bych 

řekla víc zařazovat nonverbállní komunikaci, aby to dítě mělo tu možnost se 

projevit i jinak než tou řečí a eventuelně získalo nějakou tu výhodu. Gesta, hry bez 

řeči a tak. Jinak bych řekla, že ty děti zrovna tohleto moc nevítaly, ale to je dáno 

tou povahou tím charakterem dětí. Ale snažila jsem se jim ukázat i jinou jistotu než 

řeč. 

Vypracovávala jste na dítě cizince individuální vzdělávací plán? 

Ne cíleně v rámci bilingvismu. Ale takřka všechny děti měly odklady školních 

docházek. Myslím si, že to vždycky bylo z důvodu toho, že tam byl následek toho 

bilingvismu. Že tam nebyla jistota v tom českým jazyce. 

Spolupracovala jste se zařízením, které se specializuje na pomoc cizincům?  

Ne, já ne. 

Využili jste nabídky programů na podporu češtiny jako druhého jazyka? 

Kromě letoška ne. Myslím si, že je to až záležitost trendu poslední doby. Je tu víc 

možností, co se nabízí. Předtím to prostě tak jakoby nebylo.  

Osvědčily se Vám nějaké nějaké speciálně vzdělávací metody či prostředky?  

Tady bych možná ještě dodala zpěv. Více zpívat, melodizovat vůbec. Zařazovat 

jako zvuky, nejen tu nonverbální komunikaci, ale i práci se zvukama. Musím, říct to 

tohleto hodně ty děti napojuje na stejnou rovinu, jako v jakýkoliv kultuře. To zpívání 

a zvuky, melodizace, rytmizace. A taky ty výukový programy na tabletu. 

Připravenost učitelky na práci s dítětem cizince 

Jakým způsobem jste byla během studia na tuto situaci připravena? 

V rámci multikulturní výchovy na vysoký škole.  

Považovala bys to za dostatečnou přípravu nebo bys to prohloubila? 

K dané kvalifikaci, jako učitelky mš, je to naprosto dostačující.  

Absolvovala jste nějaký seminář věnující se této problematice? 

Mimo to studium na vysoký škole ne.  

Kdybyste měla možnost nějaký seminář absolvovat, využila byste ji? 
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Ne. Protože prostě mi to přijde dostačující pro tento věk. Nebo jsem se nesetkala 

s takovou obtížností, abych potřebovala využívat nějakou pomoc. V předškolním 

věku jsme schopný těch výsledků dosáhnout bez nějaký vyšší pomoci. 

Využíváte nějakou metodickou podporu či literaturu věnující se problematice? 

Tady ve školce určitě něco máme, ale nemůžu si vzpomenout co, musela bych to 

najít.  

Je vám ze strany vedení MŠ nabízena podpora v rámci této problematiky? Jakou 

formou? 

Jednoznačně ano, v rámci doplňování odborný literatury, nabízení seminářu určitě 

ano. 

Co byste doporučila učitelkám, které mají ve své třídě bilingvní dítě? 

Je pravda, že vždycky vycházím z toho kolektivu. Je pravda, že kdybych měla 

vietnamské dítě, chtěla bych se víc dozvědět o tý práci s tím dítětem i o té kultuře, 

protože je mi opravdu strašně vzdálená, vycházela bych z danýho kolektivu, 

situace. A říkám zrovna ta vietnamská kultura, tam bych to využívala a určitě bych 

šla do kterýhokoliv semináře.  

Takže bys spíše uvítala semináře zaměřený na jednotlivý kultury? 

Tak, ano. Zcela konkrétní. Kdybych teď věděla, dostalo se mi do ruky dítě 

národnosti, se kterou bych nebyla tak sblížená, tak bych začala vyhledávat 

odbornou pomoci. Tudíž i nějaký seminář.  

Jaké přínosy přináší bilingvní dítě do třídy v MŠ? 

Určitě tohleto, co jsem zrovna říkala. Nějaký to seberozvíjení učitele když to 

vezmu z pohledu toho dospělýho. Z jeho strany, ještě jakousi adaptaci na to, jak 

tohle dítě zapojit, nějakým způsobem začlenit do kolektivu. Pro ten kolektiv je to 

jednoznačně přínos v tom, když ta učitelka z toho udělá výhodu, že se můžeme 

víc sblížit, víc dozvědět. Je to mnohem víc pro ty děti přirozenější v oblasti dítě 

a svět, kdy ho chceme nějakým způsobem seznámit s jinou kulturou. 

Konkretizovat to na to daný dítě, který máme v kolektivu. Takže seberozvíjení 

dítěte, učitele a kolektivu. 

Jaká jsou úskalí v přítomnosti bilingvních dětí v MŠ? 

Neznalost, nesblížení se s kulturou. Tou neznalostí by mohla učitelka napáchat 

prostě jakoby ty škody na vzdělávání toho dítěte, když by nebyla dostatečně 

seznámená s danou kulturou. Seznámit se se zvykama, tradicema, abysme 
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nějakým způsobem to dítě třeba nesráželi naprosto nevědomě. Jinak jako si 

myslím, že můžeme spíš rozvíjet. 

Jaký máte názor na výuku cizích jazyků v MŠ? 

Ze strany rodičů je zájem obrovský. Klíčový je jak se shodnou obě strany. Ale 

pravda je, že jsem zažila vzdělávání během dne, ne kroužek, ne vyčleněná hodina 

nebo čas na cizí jazyk. A bylo to přirozeně během dne během těch aktivit, pro děti 

to byla hra. Nic odděleně, ale zazpívali jsme si českou písničku, zazpívali jsme si 

anglickou. Bylo hrozně přirozený a řekla bych, že ty výsledky tam byly 

neuvěřitelný. Tak ano, když je tomu nakloněná učitelka, zařadila bych to do 

průběhu celýho dne. Neoddělovat to na čas, kdy máme jen angličtinu. Musí tam 

ale taky být podpora i druhé kolegyně. Já jsem pro, proč neseznamovat ty děti 

i s jinou kulturou a mentalitou.  
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6. ROZHOVOR S UČITELKOU Č. 2 

Obecné informace 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Střední s maturitou. 

Jaká je délka Vaší praxe celkově? 

2,5 roku 

Jaká je délka Vaší praxe zde v MŠ? 

6 měsíců 

Kdo se podle Vašeho názoru dá označit za bilingvní osobu potažmo dítě? 

No tak dítě, který je schopný dva jazyky jako mateřské nebo, které žije v rodině 

kde se používají takhle dva různé jazyky. 

S kolika bilingvními dětmi jste měla již možnost pracovat? 

Vyloženě pracovat jenom s jedním, ale setkala jsem se už takhle se třema. 

S jakými národnostmi dětí jste se při své praxi setkala?  

Byly to Vietnamky, a takže Vietnam a Ukrajina 

Jazyk 

Jaká byla úroveň českého jazyka dítěte v době nástupu do MŠ? 

Když si to vezmu na ten můj jeden konkrétní případ, se kterým jsem se setkala, 

tak bylo to hodně malé dítě. Je to těžký to specifikovat, protože oni ty samotný 

český děti kolikrát špatně mluví, opravdu. A tenhleten chlapec, tak taky moc 

nemluvil. Malá slovní zásoba, špatná výslovnost, když už něco řekl, ale bylo 

rozeznatelné, co chce. Byl tam teda trošku znát ten přízvuk, ale bylo znát, co 

chce. Dorozuměl se a rozuměl slovům.  

Jak probíhalo osvojování češtiny jako druhého jazyka, pokud dítě nastoupilo do 

školky s její minimální znalostí? 

Určitě. Tak je to v průběhu těch běžných situací, když potřebuje na záchod nebo 

při oblékání, pokyn oblékáme se. Dám příklad: Obleč si punčocháče! Kouká, 

ukážu, názorně mu to ukážu. snažím se zřetelněji artikulovat. Koukám přímo na 

něj a všímám si, aby on koukal na mě, aby vnímal, co říkám. Aby tam byla zřejmá 

ta artikulace. to co chci, aby pochopil. Vnímat, jestli to chápe. 

Bylo zapotřebí zavést některá podpůrná jazyková opatření? 
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No tak, artikulace. Vlastně, musím si vzpomenout. No tak, samozřejmě se s ním 

snažím víc komunikovat. Individuální rozhovory, opravdu rozvíjet tu slovní zásobu, 

aby i on sám o tom mluvil. Není to jen, že poslouchá pasivně, ale i on, aby 

odpovídal. Snažíme se zařazovat obrázky, názorné ukázky nějaké. 

Mělo- li dítě nezvyklé jméno, jakým způsobem jste reagovali na tuto skutečnost? 

Vyloženě jméno toho chlapce nebylo třeba nějak počešťovat. Je to jméno, které 

mají běžně i české děti. To že je jiné národnosti je patrné z jeho příjmení. A s tím 

se ty malinké děti nesetkaly. Takže nebylo to zapotřebí nějakým způsobem měnit. 

Voláme na něj jako doma, tou českou zdrobnělinou. 

A zazněl z rodiny nějaký požadavek, jak tomu dítěti říkat? 

Ze strany rodičů vůbec, řekl nám to sám ten chlapec, když jsme se ptali, jak mu 

doma říkají. Tak nám řekl tu zdrobnělinu, kterou všichni známe. 

Adaptace 
Jak probíhaly první dny dítěte v MŠ? 

Konkrétně tenhle chlapeček byl hodně plačtivý. Vyhledával spíš taková ta klidná 

zákoutí. Co se týče rodičů, tak ty ani nevyužili možnost, že by s ním byli ve třídě 

během těch prvních dnů. Byl strčen ze dveří a „plav“. Ale nemyslím si, že by to 

bylo nějak více rozdílné od ostatních dětí, které tam přišly.  

Pokud dítě neumělo česky, jak jste mezi sebou komunikovali?  

Česky rozumí, a teď už i umí. Ale na začátku byl takový tišší dítě, takže chvilku 

trvalo, než jsme byli schopný diagnostikovat jestli mluví česky, nebo jinak, nebo 

jestli vůbec rozumí. Ale jinak rozumí a teď už i mluví.  

Jakým způsobem se dítě přizpůsobovalo režimu v MŠ? 

On, jak říkám, rozuměl. Když se dělaly pravidla, tak u toho jsou obrázky, různé 

piktogramy, takže toho se zúčastňoval úplně stejně, akorát se kladl ten důraz, ale 

to bylo zaměření i na ostatní děti, ne jen toho chlapečka, že některé nemají 

takovou slovní zásobu. Obrázky, tempo řeči pomalejší. Konkrétní krátký věty. 

Jinak jak jsem říkala u toho převlékání. Obleč si tohle, tohle, tak názorně jsme 

ukázali, teda co to je. Nebyl s ním žádný problém, udělal, vše co se po něm 

chtělo. Bylo vidět, že rozumí. Přizpůsoboval se bez problémů, nechal se vést tím 

jdem, než postupně získal tu jistotu, bezpečí a začal se nějakým způsobem sám 

projevovat. 

Kdy dítě nastoupilo do MŠ? 
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Nám nastupovaly průběžně děti, ale nastoupil v té první skupince 15-16 děti 

Jakým způsobem jste připravovala kolektiv na příchod dítěte z kulturně odlišného 

prostředí? 

Děti to nevnímají vůbec, protože to okem patrné není, jako kdyby tam bylo 

vietnamské dítě. U tohhle chlapečka to patrné není. Myslím si, že ty děti to 

nezaregistrovali z té mluvy. On zase nemluví tolik, máme tam děti, které nemluví 

skoro vůbec, takže ostatním to nepřijde divné, že by mluvil jinak. Naše děti to 

vůbec nepostřehly, že by byl od někud jinud. 

Spolupráce s rodiči 

Snažili se rodiče nějak pomoct dítěti s adaptací? 

Vyloženě konkrétně v té školce ne. Jak jsem říkala, nevyužili možnosti toho, že by 

tam s ním mohli ty první dny být. Ale pomáhají mu tak, že na něj mluví česky. Má 

i starší sestru, která na něj mluví česky, Takže v tomhle shledávám,  že mu takhle 

pomáhají. 

Takže je to dvojice, kde jeden je Čech a druhý Ukrajinec? 

Ne, oba Ukrajinci. 

Jak probíhala komunikace s rodiči? 

Tak ta probíhá česky. Maminka rozumí česky hůře než tatínek, těžko se to v tý 

rychlosti pozná. Ale domluvíme se česky, ona na mě mluví a i tatínek. 

Probíhá tam ještě nějaká další spolupráce s rodiči? 

Ještě jsme se o tom nebavili, že by chtěli, ale mám to v plánu v budoucnu. 

Budeme mít i téma, kde se budeme seznamovat s jinými kulturami. Chci se 

domluvit s maminkou. Maminka, si myslím, bude nápomocná v tomhle ohledu. Že 

co se týče akcí ve školce, tak pomůže, přinesou různé věci na karneval, i když 

nemusí. Takže si myslím, že v tomhle nebude problém, 

Multikulturní výchova 
Jakým způsobem využíváte prvky multikulturní výchovy při práci ve třídě, kde se 

nachází bilingvní dítě? 

Ty prvky nalezneme ve všech oblastech rámcovýho programu. Takže my svým 

způsobem to rozvíjíme neustále u všech dětí. Ne jen s ohledem na toho cizence, 
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toho chlapečka. Je to ze všech těch oblastí, takže se tam promítaj ty činnosti 

hudební, dramatický, výtvarný.  

Zkoušela jste využití jinakosti dítěte v nějaké specifické situaci? 

Ještě jsem tu odlišnost neměla tu příležitost. Jak říkám, kdyby to na něm bylo 

patrné, že je z jiné země a děti by si toho všimly, myslím, že by bylo na místě 

reagovat dřív. Ale tím, že on vlastně, že u něj to takhle patrné není, tak jsme to 

zatím ještě nezařadili. Zatím jsme spíš pracovali na té řeči, aby byl pak i on 

schopný nám o tom něco říct. To téma máme na přelomu jara a léta. Chtěla bych 

zapojit i nejen jeho, že nám ukáže písničku, nebo rodiče nějakou nahrávku nebo 

tak. Ale my ukážeme i jemu, nějaké naše typické písničky, jakoby návzájem 

nějakou tu interakci. 

Speciálně vzdělávací potřeby dítěte, podpůrné a vyrovnávací prostředky 
Jakým způsobem se odráží přítomnost b. dítěte při přípravě činností? 

Vzhledem k tomu, že máme ty nejmenší děti, tak takové ty charakteristické věci 

pro tuhle skupinku, tak bych řekla, že jsou tam obsaženy celkově pro všechny. 

Takové to, jít od toho nejjednoduššího ke složitějšímu, že jo. Potom takové to 

mluva, popis, piktogramy, názorný ukázky. Spíš takový to hudební, převádět 

všechno, aby to pro ně bylo záživnější. U toho chlapečka se to odráží hlavně 

v tom, že člověk si snaží vynahradit nějaký čas jen pro něj, v rámci nějakých těch 

individuálních rozhovorů. Tam nějakým způsobem diagnostikovat, jestli se nám 

posouvá. Jak rozumí, co už umí, a je vidět ten pokrok teda. 

Přizpůsobuješ nějak vzdělávací plány? 

K přizpůsobování dochází, ale ne nějak výraznou měrou, že by to pro něj bylo 

třeba. 

Vypracovávala jste na dítě cizince individuální vzdělávací plán? 

S kolegyní si to uvědomujeme, víme, že ho tam máme a bereme na to ohled 

a máme to zapracované ve svých přípravách. 

Spolupracovala jste se zařízením, které se specializuje na pomoc cizincům?  

Ohledně toho chlapečka, ne. 

Využili jste nabídky programů na podporu češtiny jako druhého jazyka? 

Pokud vím, tak ne.  

Osvědčily se Vám nějaké nějaké speciálně vzdělávací metody či prostředky?  
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Nejen ty individuální jazykové chvilky, ale je to i on, když projeví zájem. Třeba 

karneval, byl za určitou masku, to ho strašně bavilo, bylo to vidět, že ho to zajímá. 

To byla taková ta příležitost, využít toho a nechat ho mluvit.  

Upravuješ vzhledem k jeho přítomnosti jazykový projev? 

Jak jsem říkala, snažím se zřetelněji artikulovat, víc nahlas mluvit, koukám mu 

přímo do očí, abych viděla, že opravdu vnímá.  

Připravenost učitelky na práci s dítětem cizince 
Jakým způsobem jste byla během studia na tuto situaci připravena? 

Bylo to v rámci vysokoškolské psychologie, to jsme o tom hovořili. A v rámci 

předškolní pedagogiky. Tam i ta multikulturní výchova proběhla. Ale nebylo to 

nějaký předmět, který by se na to zaměřoval do hloubky. 

Považovala bys to za dostatečnou přípravu nebo bys to prohloubila? 

Určitě bych uvítalo tohle téma nějak rozvinout do hloubky. Ta hodinová dotace, 

která tomu byla určená rozhodně nestačí.  

Absolvovala jste nějaký seminář věnující se této problematice? 

Zatím ne. Jsem tu poměrně krátce.  

Kdybyste měla možnost nějaký seminář absolvovat, využila byste ji? 

Do budoucna bych ji ráda určitě využila. 

Využíváte nějakou metodickou podporu či literaturu věnující se problematice? 

Vyhledávala jsem si něco na internetu. Vím, že Národní ústav má různé metodiky, 

Meta, ale to byli asi nějaký mladší a starší žáci. Četla jsem něco od Průchy, asi se 

to jmenovalo Příručka nejen pro učitele multikulturní výchovy. 

Je vám ze strany vedení MŠ nabízena podpora v rámci této problematiky? Jakou 

formou? 

Máme přístup k odborný literatuře. Co se týče nabídky vzdělávacích kurzů, tam 

zatím není takový, co by se zabýval touhle tematikou. Ale pokud bych měla zájem, 

myslím si, že by nebyl vůbec problém ze strany vedení, mi to umožnit. 

Co byste doporučila učitelkám, které mají ve své třídě bilingvní dítě? 

Necítím se na to, abych mohla zatím někomu radit. Ale za mě určitě ta včasná 

diagnostika úrovně toho českého jazyka je strašně důležitá. Takže zaměřit se na 

tu diagnostiku, a od toho se nějak odpíchnout. Větší trpělivost a laskavý přístup.  
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Jaké přínosy přináší bilingvní dítě do třídy v MŠ? 

Přináší tam rozhodně tu odlišnost, tu možnost ještě většího rozvoje prosociálního 

chování. Protože když se ty děti setkají s jinou národností, a vůbec odlišností, 

v tom, co nejnižším věku, je pak snazší s nimi pracovat a dosáhnout cílů 

předškolního vzdělávání a následně toho základního vzdělávání. Je to příležitost 

k poznávání jiných kultur a i toho, že není nasnadě toho člověka se bát. 

Jaká jsou úskalí v přítomnosti bilingvních dětí v MŠ? 

Konkrétně u našeho chlapečka žádný úskalí nevnímám. Zase nepozoruju, že by 

nás to nějakým způsobem, nechci říct, omezovalo. Ale dokážu si představit, že 

u dětí, který opravdu se dejme tomu nesetkaly, tak tam může být to úskalí hodně 

velké pro učitelku v těch přípravách, odbornosti. Tak i co se týče i toho dítěte, že to 

dítě může pak trpět i nějakou deprivací, protože pro něj je všechno nový, cizí, 

nedorozumí se, nemůže si říct. Nemůže uspokojit svoje potřeby, protože si o to 

neřekne. Tam vidím, to úskalí, protože se stav dítěte může docela rychle 

zhoršovat. 

Jaký máte názor na výuku cizích jazyků v MŠ? 

Já si myslí, že když je to tou hravou formou seznamování, že tu je ještě nějaký jiný 

jazyk, třeba v rámci seznamování s jinou kulturou, tak to není špatný. Ale kdyby tu 

byl nějaký kroužek, a to mluvím o té mé věkové skupině, že to jsou 3leté děti, tak 

si nemyslím, že je to vhodný. Děti, který ještě neumí svůj mateřský jazyk, by měly 

napřed trošičku jako. Protože každý ten jazyk má trošku svý specifika, jak se 

vyslovuje. Myslím, že ty děti by si mohly zafixovat ten cizí jazyk a to by se mohlo 

projevit do toho mateřskýho.  
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7. ROZHOVOR S UČITELKOU Č. 3 

Obecné informace 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Středoškolské s maturitou. 

Jaká je délka Vaší praxe celkově? 

Něco přes 24 let. 

Jaká je délka Vaší praxe zde v MŠ? 

Osmý rok, osmým rokem. 

Kdo se podle Vašeho názoru dá označit za bilingvní osobu potažmo dítě?  

Tak já, myslím si teda, dítě pocházející z cizojazyčného prostředí, nebo alespoň 

jeden z rodičů je cizinec. 

S kolika bilingvními dětmi jste měla již možnost pracovat? 

Tak kolem 9, 10. 

S jakými národnostmi dětí jste se při své praxi setkala?  

Vietnamci, Ukrajinci, měla jsem tam i Brazilce, takže jeden Brazilec. 

Jazyk 

Jaká byla úroveň českého jazyka dítěte v době nástupu do MŠ? 

Když děti přišly tady ke mě ve školce, tak tím, že jsem byla u předškoláků, tak děti 

prošly už těma třídama před, takže čeština byla dobrá. A v Plzni, když jsem byla 

v tý soukromý, v tý smíšený, tak tam jsem měla hodně ty vietnamský děti, kdy tam 

rodiče vůbec neuměli česky, nebo minimálně. Děti měly chůvy český, takže ty 

s nima pracovaly, ale taky jsem tam měla chlapečka, co vůbec nemluvil. On jakoby 

rozuměl, uměl pár slovíček, ale to bylo všechno, nemluvil. 

Jak probíhalo osvojování češtiny jako druhého jazyka, pokud dítě nastoupilo do 

školky s její minimální znalostí? 

My jsme to měli v rámco vzdělávání. Třeba: „Co je tohle? To je pejsek.“ takže to 

bylo v rámci toho, ale on neměl moc zájem, ani pozornost. On si tak jako hrál sám, 

maloval si. I když tam měl kamarádku, tak Vietnamku, tak ani k ní moc jako nešel. 

Myslím si, že spíš to bylo daný povahou toho dítěte, jako.  

Bylo zapotřebí zavést některá podpůrná jazyková opatření? 
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Tady ve školce ani nebylo potřeba, ty děti, co přišly ke mě už česky uměly. A tam 

jedinej případ byl tenhleten chlapeček, ale i maminka říkala, že doma nechtěl 

komunikovat, moc nemluvil. Takže tam si myslím, to bylo tou náturou toho dítěte.  

Mělo- li dítě nezvyklé jméno, jakým způsobem jste reagovali na tuto skutečnost?  

Je to jak tady, tak tam. Oni, ty Vietnamci, si je sami počešťujou. Mají tedy svoje 

vietnamský jména, ale říkají jim českýma jménama. Měla jsem tam taky Auríka, to 

byl Aurelius, ale všichni mu říkali Auríku. 

Ten požadavek na jméno tedy zazněl od koho? Od rodiny nebo od učitelek? 

To vždycky přišlo z rodiny, ty děti tam přišly už s tím, jak jim máme říkat Alenka, 

Lucinka a tak. Protože Češi by to nevyslovili, oni si vlastně i ty rodiče mezi sebou 

řekli, třeba Petr. Takže třeba táta, že se jmenuje Petr, i když měl vietnamský 

jméno, aby to bylo pro Čechy jednodušší. 

Adaptace 

Jak probíhaly první dny dítěte v MŠ? 

V Plzni ty děti začínaly od začátku, ale probíhalo to jako u každýho dítěte. Myslím 

si, že není rozdíl, jestli to dítě není nebo je z vícejazyčný rodiny. Většinou je to 

o povaze toho dítěte. Některý vyběhne mezi ostatní a hraje si, některý zase  

pozoruje. Mě přijde, že oni ty děti si vystačí hodně samy, kort ty Vietnamský. Oni 

jsou celej den ve školce, potom těch chův. Tam to funguje tak, že si je chůva 

vyzvedne v sedm ráno, odvede je do školky a pak je v sedm večer zase odevzdá. 

Ty děti byly zvyklý si i samy hodně hrát. Žádný scény, že by plakaly a chtěly domů 

jsem nezažila. 

Pokud dítě neumělo česky, jak jste mezi sebou komunikovali?  

Oni, ne že by neuměly, oni rozuměli, ale nechtěli moc komunikovat v češtině. Když 

jsi se jich na něco zeptala, nebo jsme kladli ty otázky tak, aby mohli odpovědět 

jednoduchýma frázema, to jo, to mluvili. Ale v podstatě ta komunikace i mezi těma 

dětma, ať jsou z jakýhokoliv kouta světa, oni se mezi sebou vždycky domluvěj. 

Horší to bylo s rodičema, někdy jsme používaly děti jako tlumočníky pro rodiče. To 

dítě přeložilo, co jsme řekly, a pak zase přeložilo, co řekla maminka. 

Jakým způsobem se dítě přizpůsobovalo režimu v MŠ? 

Úplně bez problémů. 

Kdy dítě nastoupilo do MŠ? 
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Tam pořád byly nějaký vietnamský děti, někdy nastoupily na začátku někdy během 

roku. 

Jakým způsobem jste připravovala kolektiv na příchod dítěte z kulturně odlišného 

prostředí? 

Nijak, ty děti byly hodně zvyklý na takovýhle děti. Vedla jsem je od tří let do šesti, 

sedmi, byli jsme jako jedna velká rodina.  

Jakým způsobem reagoval kolektiv na přítomnost tohoto dítěte? 

Jim to divný už nepřišlo, navíc se s těma národnostma setkávaj i jinde v běžným 

životě. Pro ně děti byly děti, jako oni to tak nevnímaj. Ani tady vlastně, buď už 

s tím dítětem přišly z jiný třídy. Když jsme tam měli tu Ukrajinku, Nastěnku, oni jí 

občas nerozuměly, ale nebyl problém, že by si s ní nehrály. Nebo jí někdy snažily 

vysvětlit, když nerozuměla. 

Spolupráce s rodiči 

Snažili se rodiče nějak napomoci dítěti v procesu adaptace? 

Nevšimla jsem si, že by. Třeba ty Vietnamci, jsou tak nesmírně pracovitý, i na úkor 

rodiny. Ty hodně hlídala chůva. 

Jak probíhala komunikace s rodiči? 

Buď přes chůvy, nebo přes děti, nebo jsme psali lístečky. Rodiče si to nechali od 

někoho přeložit, a zase nám poslali odpověď zpátky. Snažily jsme se většinou, 

některý zase trochu rozuměli, oni musí když prodávají. Ale nedokázali nám na to 

odpovědět. 

Jak se dařilo spolupracovat s rodiči těchto dětí? 

Jak říkám ráno děti dali do školky a pak zase vyzvedli. Když byla besídka, tak 

posílali většinou chůvy, nebo se nezúčastnili a výjimečně přišel někdo z rodiny. 

Multikulturní výchova 

Jakým způsobem využíváte prvky multikulturní výchovy při práci ve třídě, kde se 

nachází bilingvní dítě? 

My když probíráme v rámci vzdělávacího programu, v rámci téma Svět. Tak je to 

krásná názorná ukázka, odkud jsou, povídáme si o tom, třeba i o jménech. Že děti 

z různých koutů světa mají jiný jména, jinou barvu pleti. Ale ne že bych řekla, hele, 

podívejte se na něj, on je takovej a takovej. Mě přijde, že ty děti to v podstatě ani 
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nevnímají, že je někdo jinej. V Plzni se mi líbilo, že když jsme měli Mikuláše a přišli 

tam z obvodu zastupitelé města s hostem, co se převlík za Mikuláše. A začal 

mluvit na ty vietnamský děti vietnamsky. My jsme koukali, ale pak vyplynulo, že 

kdysi dávno bojoval ve Vietnamu. Oni si tam povídali a my jen koukali. 

Zkoušela jste využití jinakosti dítěte v nějaké specifické situaci? 

V podstatě ani ne, beru je stejně jako všechny ostatní, člověk se snaží nedělat 

rozdíly. Když to dítě nechce samo od sebe se prezentovat, tak ho nenutím. 

Speciálně vzdělávací potřeby dítěte, podpůrné a vyrovnávací prostředky 

Jakým způsobem se odráží přítomnost b. dítěte při přípravě činností? 

Řekla bych ani nijak. Ty činnosti jsou tak nastavený, že vlastně pochopí, protože 

máme názorný ukázky všeho. Vždycky jim předvedeme, co po nich chceme a tak 

dále. Podle toho příkladu chápou, co po nich chceš. Myslím si, že tyhle děti hodně 

rozumí, ale není tam ta zpětná vazby, že by s tebou mluvily. 

Přizpůsobujete/přizpůsobovala jste nějak vzdělávací plány? 

Ne. 

Vypracovávala jste na dítě cizince individuální vzdělávací plán? 

Jen pouze u odkladových dětí, tam se dělal. Nikdy se mi nestalo, že by dítě přišlo 

a neumělo vůbec česky. Bez problémů 

Spolupracovala jste se zařízením, které se specializuje na pomoc cizincům?  

Ne nikdy. 

Využili jste nabídky programů na podporu češtiny jako druhého jazyka? 

Ne. 

Osvědčily se Vám nějaké nějaké speciálně vzdělávací metody či prostředky?  

Spíš šlo o individuální práci. Třeba když jsme vybarvovali, malovali, to jsme si 

říkali, co je co, jaká je to barvička a tak. U tý Ukrajinky bylo zajímavý, že ona 

pěkně mluvila a tak, ale když jsi po ní chtěla ukázat červenou barvičku, ona 

nevěděla, co to je. Ona nerozuměla tomu pojmu, ale když jsem jí to ukázala 

a zeptala se jaká je to barva, tak to mi odpověděla správně, že červená. Ona v tu 

chvíli prostě něvěděla, tam jsme to vždycky pilovali. Nebo obecně ty děti ty 

základní pojmy ví, ale když jsme chtěli něco složitejšího, tak jsme vždycky předem 

vysvětlovali, ukazovali.  

Upravovala jsi svůj jazykový projev vzhledem k přítomnosti bilingvních dětí? 

-XXII



Takhle, když jsem viděla, že nerozumí, tak jsem zkoušela to říct jinýma slovama. 

Nebo se zeptat, jestli ví a tak. To poznáš, když to dítě koukám a jde vidět, že 

neví.Tak samozřejmě to zkusíš jinou cesou, jinýma slovama. Ale jak říkám, nebylo 

to skoro vůbec zapotřebí. Ty děti ke mě přišly v takovým stadiu, že se normálně 

zapojily. 

Připravenost učitelky na práci s dítětem cizince 

Jakým způsobem jste byla během studia na tuto situaci připravena? 

Během mýho studia před xx lety vůbec.  

Absolvovala jste nějaký seminář věnující se této problematice? 

Ne, neabsolvovala. 

Kdybyste měla možnost nějaký seminář absolvovat, využila byste ji? 

Určitě. 

Využíváte nějakou metodickou podporu či literaturu věnující se problematice? 

My tady máme podpůrný prostředky, pomůcky na tu logopedickou prevenci, tak ty 

určitě. 

Je vám ze strany vedení MŠ nabízena podpora v rámci této problematiky? Jakou 

formou? 

Nabídka kurzů s touhle problematikou moc není, ale myslím si, že kdyby bylo 

potřeba, tak paní ředitelka by určitě vyhledala potřebný kurz. Podpora ze strany 

vedení tady je.  

Co byste doporučila učitelkám, které mají ve své třídě bilingvní dítě? 

Hlavně je nenutit. Nejlepší je, je zapojit mezi ostatní děti. A děti si mezi sebou 

komunikujou přirozeně. Tohle je naučí nejvíc, když ho zapojíš mezi ostatní děti, 

a ono když si s nima hraje se naučí úplně nejvíc. Ale hlavně nenásilný zapojení 

mezi ostatní děti. 

Jaké přínosy přináší bilingvní dítě do třídy v MŠ? 

I celkově ta rasová snášenlivost, že ty děti se s tím setkávají už od mala, že to 

není pro ně takový extrém. Myslím si, že i to, když si povídáme o jiných zemí, tak 

oni zase ví něco jiného z toho svýho světa. Myslím, že je to přínos pro všechny. 

Jaká jsou úskalí v přítomnosti bilingvních dětí v MŠ? 

S žádným jsme se nesetkala. Z mý zkušenosti tam žádný problém nebyl. 
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Jaký máte názor na výuku cizích jazyků v MŠ? 

Takhle, děti ve školce neumí mluvit ani pořádně česky, i když jdou ty šestiletý do 

školy. Ale na druhou stranu v tomhle věku děti nejlíp nasáknou nové jazyky do 

těch šesti let. Z pozice učitelky, tak by se měly nejdřív naučit česky pořádně, to je 

bude provázet celým životem. Pro mě je prioritní ta čeština. Ale jinak je to 

rozhodnutí na rodičích. Třeba na kurzu logopedickýho asistenta jsem se setkala 

s názorem, že když se dítě učí třeba anglicky a tam je písmeno „R“ úplně jiný než 

český, tak jak potom vysvětlíte dítěti, že to „R“, který se naučilo na angličtině, že je 

to špatný tady v česku. 
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8. ROZHOVOR S UČITELKOU Č. 4 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Takže, já mám gymnázium a potom pedagogickou nástavbu učitelství pro 

mateřské školy. 

Jaká je délka Vaší praxe celkově? 

Nastoupila jsem v roce 82, takže to je 36 a kousek, 37 

Jaká je délka Vaší praxe zde v MŠ? 

12. školní rok 

Kdo se podle Vašeho názoru dá označit za bilingvní osobu potažmo dítě? 

Podle mého názoru je to dítě žijící v dvojjazyčném prostředí, když jeden z rodičů je 

cizí národnosti. 

S kolika bilingvními dětmi jste měla již možnost pracovat? 

Byly to dvě česko-francouzské a dvě česko-vietnamské holčičky. 

S jakými národnostmi dětí jste se při své praxi setkala?  

Takže francouzská a vietnamská. 

Jazyk 

Jaká byla úroveň českého jazyka dítěte v době nástupu do MŠ? 

Děti francouzské mluvily úplně běžně, protože maminka byla Češka, takže ty 

uměly krásně česky a s tatínkem mluvily francouzsky. Ty reagovaly úplně 

v pohodě. S tou Lucinkou, co jsem měla možnost pracovat loni, to bylo horší, ta 

uměla hodně málo česky. Vyjadřovala se hodně agramaticky a musím říct, že za 

celý rok i přes nějakou individuální péči nedošlo k nějakýmu výraznějšímu 

pokroku. Řekla bych, že tam velkou roli sehrála i její paměť, nebyla schopná si 

zapamatovat zvířátka nebo barvy, i když se to s ní pravidelně opakovalo. Tak ten 

posun tam byl minimální. Ale Anička, co máme ve třídě teď, už má odklad školní 

docházky, přešla sem z jiné mateřské školky. Ta vlastně měla odmalinka, tetu, 

která se o ní starala a mluvila na ní česky. Takže, ta teda umí dobře česky, ale 

mnohem problematičtější je to s rodiči. Anička dobře rozumí česky a reaguje na 

pokyny, který dětem dávám.  

Jak probíhalo osvojování češtiny jako druhého jazyka, pokud dítě nastoupilo do 

školky s její minimální znalostí? 
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U té Lucinky jsme využívali. Ona nastoupila nejdřív do Štěňátek. Když už byla  

teda u nás, tak to si hodně povídala s dětma, oni si hodně povídali bez problémů, 

ale těch českých slovíček tam bylo u tý Lucinky hodně málo. Tady ta Anička se 

s dětma dorozumívá bez problémů, ať už s námi nebo dětmi. 

Bylo zapotřebí zavést některá podpůrná jazyková opatření? 

Lucince jsme věnovali zvýšenou individuální péči. I během odpoledních činností, 

to bylo více času. Teď vlastně u Aničky nebylo třeba zavádět žádná podpůrná 

jazyková popatření. Snažíme se jí zapojovat do všech činností, i jako klást jí různé 

otázky, aby musela odpovídat a učit se souvisle i správně gramaticky mluvit.  

Mělo- li dítě nezvyklé jméno, jakým způsobem jste reagovali na tuto skutečnost? 

Oni už přišli s tím jménem i s rodiči, Lucinka, Anička a tak. Dětem jsme ani to její 

vietnamské jméno nemuseli říkat. Rodiče už rovnou řekli, že jim máme takhle 

říkat. 

Adaptace 

Jak probíhaly první dny dítěte v MŠ? 

Ať už Lucinka nebo Anička se už zapojovaly úplně bez obtíží, bylo vidět, že sem 

chodí rády, že i jsou rády v tom kolektivu děti. A i ty děti, musím, říct, že je přijaly 

úplně bez problémů. 

Pokud dítě neumělo česky, jak jste mezi sebou komunikovali?  

Tak hodně obrázky a piktogramy a spíš u Lucinky, Anička rozumí dobře.  

Jakým způsobem se dítě přizpůsobovalo režimu v MŠ? 

Taky úplně bez obtíží. Anička byla pravděpodobně zvyklá už z minulé mateřské 

školky a Lucinka taky prostě. Obě reagovaly dobře na pokyny, zapojovaly se do 

úklidu, a byly i samostatné v jídle, oblékání. Měly už sebeobslužné návyky, bez 

problémů 

Kdy dítě nastoupilo do MŠ? 

Na začátku školního roku. 

Jakým způsobem jste připravovala kolektiv na příchod dítěte z kulturně odlišného 

prostředí? 

Děti už měly zkušenost s oběma holčičkami už z předchozích tříd, z minulýho 

roku. Nijak je to nezaskočilo, přijali je bez problémů. A i tím, jak se seznamujeme, 

jak žijí v jiných zemích, že děti poznávají, že na zemi žijí různé národnosti, že 
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každý je jiný, má jiný jazyk, jinou barvu pleti. Takže dětem už to nepřijde, už se 

s tím setkávají i ve svém okolí. nereagovali na to negativně. 

Spolupráce s rodiči 

Snažili se rodiče nějak pomoct dítěti s adaptací? 

Naštěstí to nebylo třeba. Spíš jsme měly problémy s tou komunikací s rodiči. Děti 

se zapojovaly úplně bez obtíží. 

Jak probíhala komunikace s rodiči? 

Rukama, nohama. Hlavně rukama a nohama. Oni ti rodiče Lucinky, když nevěděli, 

tak měli na telefonu i nějakýho prostředníka, který uměl víc česky, takže jsme 

občas komukovali i po telefonu. To se občas stalo. On vždycky jeden z těch rodičů 

umí česky líp, takže se snažíme domluvit spíše s ním. Jestli teda tomu všemu 

rozumí a ví o co, se jedná. 

Multikulturní výchova 

Jakým způsobem využíváte prvky multikulturní výchovy při práci ve třídě, kde se 

nachází bilingvní dítě? 

U těch předškolních dětí, tak společně si vyprávíme o tom, jak vypadá život 

v jiných zemích. Pracujeme hodně s mapami, vlajkami, hrajeme různé hry. 

Poznávají typické znaky zemí, způsob života, jiné zvyky a tak. Používáme i různé 

formy dramatizace, poslech písní z daných zemí. 

Zkoušela jste využití jinakosti dítěte v nějaké specifické situaci? 

Maxík tenkrát byl navštívit babičku a něco nám přinesl. Asi tu Eiffelovu věž, a taky 

nám vyprávěl, co tam jedli zajímavého. Takže jsme toho hned využili, Maxík nám 

o tom pak vyprávěl.  

Speciálně vzdělávací potřeby dítěte, podpůrné a vyrovnávací prostředky 

Jakým způsobem se odráží přítomnost b. dítěte při přípravě činností? 

leots určotě s nemám problém, že bych musela připravovat nějaký jiný činnosti pro 

Aničku. To opravdu není třeba, Anička se bez problémů zapojuje do všech aktivit. 

Není třeba žádnou speciální přípravu. Snažím se odpoledne si s ní víc povídat, 

třeba nad knížkou. Ona si také velice ráda kreslí, takže toho využívám, abych si 
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ověřila tu gramatickou správnost řeči. Abychom podporovali správné vyjadřování, 

protože už ji školní docházka. Teď už odklad má, takže do školy nastoupit musí. 

Přizpůsobuješ nějak vzdělávací plány? 

Nebylo třeba. 

Vypracovávala jste na dítě cizince individuální vzdělávací plán? 

Na Aničku máme vypracovaný individuální vzdělávací plán už z předchozí 

mateřské školy, takže my jen pokračujeme v záznamech. . 

Spolupracovala jste se zařízením, které se specializuje na pomoc cizincům?  

Já s tím nemám zkušenosti. 

Využili jste nabídky programů na podporu češtiny jako druhého jazyka? 

Anička ne. Ale Lucince bylo nabídnuto se zúčastnit v létě, přes nějakého 

jazykového pobytu. Ale pak jsme se dozvěděli, že toho rodiče nevyužili. Takže 

i ten nezájem rodičů nás docela překvapil, protože ta nabídka byla zdarma, a oni 

toho nevyužili.  

Osvědčily se Vám nějaké nějaké speciálně vzdělávací metody či prostředky?  

Individálně při ranních hrách, nebo když si hraje s dětmi, tak se zeptat, abych 

zjistila, jak tomu rozumí. Hodně obrázky. Knížky. Aničku hodně zapojujeme do 

vyprávění, protože jsme zjistili, že umí krásně vyprávět české pohádky 

a překvapilo nás, jak si pamatuje básničky, písničky, co jsme měli na vystoupení 

pro rodiče. Takže i maminka byla překvapená, když přišla a viděla to. 

Upravuješ vzhledem k jeho přítomnosti jazykový projev? 

Spíš se sama ujišťuji, jestli tomu rozumí. Pak jsem se to snažila víc přiblížit, třeba 

formou obrázků, knížky, ale u Aničky není třeba.  

Připravenost učitelky na práci s dítětem cizince 

Jakým způsobem jste byla během studia na tuto situaci připravena? 

Vzhledem k tomu, že jsem studovala už hodně dávno, tak vůbec. Prostě se 

s takovou situací vůbec nepočítalo. 

Absolvovala jste nějaký seminář věnující se této problematice? 

Zatím ne.  

Kdybyste měla možnost nějaký seminář absolvovat, využila byste ji? 
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V téhle době by to bylo přínosné, protože si myslím, že počet těch dětí cizinců 

bude stále vzrůstat. Myslím, že by to bylo přínosné pro každou paní učitelku, 

kdyby se toho mohla zúčastnit. 

Využíváte nějakou metodickou podporu či literaturu věnující se problematice? 

Než jsme začaly pracovat s těmi Francouzi, tak jsem od paní ředitelky měla 

k dispozici nějakou odbornou literaturu. Nevzpomenu si na název, 

Je vám ze strany vedení MŠ nabízena podpora v rámci této problematiky? Jakou 

formou? 

Určitě ano. Paní ředitelka nás podporuje, takže by nebyl problém vyhledat další 

metodiku, seminář 

Co byste doporučila učitelkám, které mají ve své třídě bilingvní dítě? 

Z osobní zkušenosti, si myslím, že není třeba se toho bát. Děti, se kterýma jsem 

pracovala, se zapojovaly bez problémů do všech společných akivit, her. Myslím si, 

že právě ten kolektiv je velkým pomocníkem. Děti ať už mluví jakýmkoliv jazykem, 

tak se spolu domluví. Přesvědčila jsem se o tom třeba u Aničky, děti ji mají moc 

rády, rády si s ní hrají a chovají se k ní přátelsky, nevadí jim, že je jiná. Právě 

naopak ji vyhledávají, Anička hrozně ráda kreslí, a ona je pro ně takový vzorem, 

chtějí kreslit jako Anička, že se po ní i opičí některý ty holčičky.  

Jaké přínosy přináší bilingvní dítě do třídy v MŠ? 

Právě proto, že děti přirozeně poznávají, že každý je jiný. Že i když má jinou barvu 

pleti, mluví jinak, že na tom vůbec nezáleží. My je k tomu i vedeme, že záleží na 

tom, jaký ten člověk je, a ne na tom, jak vypadá. 

Jaká jsou úskalí v přítomnosti bilingvních dětí v MŠ? 

Tak pokud by se to dítě mohlo dorozumět opravdu špatně dorozumět, to by mohlo 

být úskalí. Ale já jsem takovou zkušenost neměla. 

Jaký máte názor na výuku cizích jazyků v MŠ? 

Pokud se děti hravou formou seznamují s tím jazykem, ne jako výuka, tak si 

myslím, že je to rozhodně plus. Myslím si, že i v budoucnu se pak budou snáz učit 

i ten cizí jazyk učit. Myslím si, že už v tom předškolním věku to má svoji roli 

a význam.  
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9. ROZHOVOR S UČITELKOU Č. 5 

Obecné informace 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Střední s maturitou 

Jaká je délka Vaší praxe celkově? 

Délka mojí praxe je 30 let. 

Jaká je délka Vaší praxe zde v MŠ? 

tady v mateřské školce to bude 8 let. 

Kdo se podle Vašeho názoru dá označit za bilingvní osobu potažmo dítě? 

Dítě žijící ve dvojjazyčné rodině. 

S kolika bilingvními dětmi jste měla již možnost pracovat? 

Zatím s jednou holčičkou 

S jakými národnostmi dětí jste se při své praxi setkala?  

Byla to vietnamka. 

Jazyk 

Jaká byla úroveň českého jazyka dítěte v době nástupu do MŠ? 

Minimální. 

Jak probíhalo osvojování češtiny jako druhého jazyka, pokud dítě nastoupilo do 

školky s  její minimální znalostí? 

Markantní posuny moc nebyly znatelné. Já bych řekla takový jedno slovo, spíš 

rozuměla, ale nemluvila, a až když se ho naučila, tak ho potom použila. 

Došly jste do stavu, kdy se holčička naučila celkem dobře komunikovat? 

Byly tam mezery, nebylo to, že by mluvila ve větách. Spíš používala jedno dvě 

slova, ale věty rozhodně ne. Nebyl tam markantní posun za ten rok. 

Bylo zapotřebí zavést některá podpůrná jazyková opatření? 

Ukazovaly jsme jí na obrázku, pomáhaly jsme jí pomocí obrázků. Nebo i děti samy  

jí pomáhaly, říkaly jí: „To je kočička.“ a ona po nich opakovala: „Kočička“ 

Mělo- li dítě nezvyklé jméno, jakým způsobem jste reagovali na tuto skutečnost? 

Rodiče nám hned řekli, že jí můžeme říkat Lucinka. Už přišli s počeštěným 

jménem 
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Adaptace 

Jak probíhaly první dny dítěte v MŠ? 

No úplně první dny byly s mírnými obtížemi, než si zvykla na jiný prostředí, ale 

byla dost na lidi zvyklá z obchodu. Horší to bylo po tom, co se vrátila z návštěvy z 

Vietnamu. Tam si hodně zvykla, a návrat sem do prostředí školky byl hodně 

problematický. Hodně plakala, nemohla se odloučit od matky, a dlouho trvalo než 

si zase zvykla. To se projevilo i na úrovni češtiny, byli jsme zase na začátku. 

Pokud dítě neumělo česky, jak jste mezi sebou komunikovali?  

Hodně okoukávala, co dělaly děti. Jinak jsem na ni mluvila česky, a přišlo mi, že 

rozumí. 

Jakým způsobem se dítě přizpůsobovalo režimu v MŠ? 

Zapojovala se do všeho, a myslím si, že sem do školky chodila ráda. Měla ráda 

děti, byla tu spokojená. Byly jí tři roky. 

Kdy dítě nastoupilo do MŠ? 

V září s ostatními dětmi. 

Jakým způsobem reagoval kolektiv na přítomnost dítěte z kulturně odlišného 

prostředí? 

Uplně přirozeně. 

Vnímali, že neumí tak moc česky? 

Jedna holčička se s ní skamarádila, a hodně jí pomáhala. Když Lucinka nevěděla, 

tak ji ta holčička vzala za ruku a pomohla jí. Třeba jí ukázala, kam něco patří, šly 

spolu do kuchyňky. Moc hezky se o ní starala  

Spolupráce s rodiči 

Snažili se rodiče nějak pomoct dítěti s adaptací? 

Ani ne, přivedli jí a řekli nashledanou. 

Jak probíhala komunikace s rodiči? 

Tatínek celkem uměl česky, maminka o trochu míň. Víceméně komunikace 

probíhala přes tatínka. Někdy se stalo, že některý slova neznali, třeba prostěradlo. 

Museli jsme vzít prostěradlo, to jim ukázat, a na lísteček napsat prostěradlo. Takže 

i pomoci. 

Byla s nimi dobrá spolupráce? 

Nic navíc neudělali, jednou přinesli dárek pro učitelku. 
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Multikulturní výchova 

Jakým způsobem využíváte prvky multikulturní výchovy při práci ve třídě, kde se 

nachází bilingvní dítě? 

U těch maličkejch dětí je to hodně přes obrázky, vlajky nebo písničky. 

Zkoušela jste využití jinakosti dítěte v nějaké specifické situaci? 

Byla moc malá, a myslím si, že by mi nerozumněla, co po ní chci, v tý době. 

Nebyla na takový úrovni, co po ní chci. tohle simyslím, jde až u starších dětí, 

předškoláků. Měla dělat porozumět základům, co po ní chceme. 

Speciálně vzdělávací potřeby dítěte, podpůrné a vyrovnávací prostředky 

Jakým způsobem se odráží přítomnost b. dítěte při přípravě činností? 

Někdy jo. Reagovala celkem dobře, tak jsem ji zařazovala mezi děti. 

Přizpůsobuješ nějak vzdělávací plány? 

Částečně. 

Vypracovávala jste na dítě cizince individuální vzdělávací plán? 

Ne. 

Spolupracovala jste se zařízením, které se specializuje na pomoc cizincům?  

V tý době ještě ne. 

Využili jste nabídky programů na podporu češtiny jako druhého jazyka? 

Myslím, že se ničeho nezúčastňovala. 

Osvědčily se Vám nějaké nějaké speciálně vzdělávací metody či prostředky?  

Když bylo míň dětí, bylo to lepší. Vždycky jsem si s ní nad kreslením povídala, 

pojmenovávali jsme, co kreslí. Třeba sluníčko, a pak se to naučila i pojmenovávat. 

Hodně piktogramy, obrázky v knížkách, pexeso. 

Připravenost učitelky na práci s dítětem cizince 

Jakým způsobem jste byla během studia na tuto situaci připravena? 

Žádným 

Absolvovala jste nějaký seminář věnující se této problematice? 

Zatím právě, že ne.  

Kdybyste měla možnost nějaký seminář absolvovat, využila byste ji? 

Klidně. 
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Využíváte nějakou metodickou podporu či literaturu věnující se problematice? 

Ne. 

Je vám ze strany vedení MŠ nabízena podpora v rámci této problematiky? Jakou 

formou? 

Jednoznačně ano, nebyl by problém s vyhledáním školení . 

Co byste doporučila učitelkám, které mají ve své třídě bilingvní dítě? 

Individuální práce nad obrázky. Využití leporel, pexesa. Rituály, mají všechny děti 

rády. Melodizace, písničky to hodně pomáhá.  

Jaké přínosy přináší bilingvní dítě do třídy v MŠ? 

No jakoby zpestření pro tu třídu. Děti taky vidí, že všichni jsme i nejsme stejní. 

i když poznáváme cizí země, můžeme toho přirozně využít. 

Jaká jsou úskalí v přítomnosti bilingvních dětí v MŠ? 

Spíš úskalí pro to dítě, když přijde mezi ostatní, tak neví, jak ho přijmou. U těch 

malinkých to, ale zase takový problém není. Spíš u starších dětí, třeba až na 

základce. Tady ty malinký to berou tak jako přiroeně, nikdo se nezmínil, že je jiná. 

Jaký máte názor na výuku cizích jazyků v MŠ? 

Spíš jako doplněk k hlavním činnostem, třeba když probíráme cizí země. Že to jde 

říct i jinak. 
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10. ROZHOVOR S UČITELKOU Č. 6 

Obecné informace 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Vysokoškolské magisterské 

Jaká je délka Vaší praxe celkově? 

Moje délka 37 let. 

Jaká je délka Vaší praxe zde v MŠ? 

Tady ve školce 28 let. 

Kdo se podle Vašeho názoru dá označit za bilingvní osobu potažmo dítě? 

Podle mého názoru, je to vlastně každé dítě, které pochází z dvojjazyčné rodiny, 

nebo tam probíhá dvojjazyčná výchova. Takže toto dítě lze takto označit. 

S kolika bilingvními dětmi jste měla již možnost pracovat? 

Myslím si, že jich bylo 5.  

S jakými národnostmi dětí jste se při své praxi setkala?  

Tak setkala jsem se s národností německou, vietnamskou, ukrajinskou, ta byla 

nejčastější, a francouzskou. 

Jazyk 
Jaká byla úroveň českého jazyka dítěte v době nástupu do MŠ? 

Tak ta úroveň byla různá u těchto dětí. Setkala jsem se s výbornou znalostí 

českého jazyka u jednoho dítěte, a naopak potom i s absolutní neznalostí. To bylo 

u toho dítěte s francouzskou národností. Potom vlastně ty děti ostatní, tam bylo 

tak jako nadávkované. Víceméně v základních rozhovorech jsme se společně 

domluvili na základních věcech. 

Jak probíhalo osvojování češtiny jako druhého jazyka, pokud dítě nastoupilo do 

školky s  její minimální znalostí? 

Tak ze začátku tohleto dítě nekomunikovalo vůbec. Naopak, pokud se tedy 

zastavíme u toho dítěte s francouzskou, tak si pamatuju, že to dítě bylo velice 

ttraumatizováno, že vůbec nerozumělo tady tomu prostředí. A trošičku to jako 

přecházelo i v takový útok proti ostatním dětem a i učitelce. A trošičku se na tom 

podílelo i to, že tam byla velice benevoletní výchova, takže se to tak trošičku 

pospojovalo. U ukrajinských dětí, i když jsem si myslela, že budou komunikovat 

jenom spolu, protože ve třídě jsme měli dvě ty Ukrajinky najednou, tak se to 
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nestalo, což bylo zajímavé. A ty děti komunikovaly se všemi dětmi, a myslím si, že 

tam nebyla nějaká komunikační bariéra. Jinak první slova slova se týkala hraček, 

okolních věcí, nebo toho jak se dítě jmenuje. Takže to dokázalo velice dobře jako 

říci. Samozřejmě ze začátku převládaly krátké věty, a hodně se to spojovalo 

s činnostmi. Někdy vynechávaly slovesa, a pamatuju si, že u vietnamský holčičky, 

že ta hodně používala ze začátku slovo „hotovo“. Když dokončila nějakou činnost, 

tak hodně to slovo používala. 

Bylo zapotřebí zavést některá podpůrná jazyková opatření? 

Tak co se týká těch jazykových opatření, tak člověk musel mít na zřeteli, že tohle 

dítě ve třídě má. U těch dětí byl důležitý stereotyp, takový to opakování těch 

stejných věcí. A hodně se osvědčilo používat gesta. Samozřejmě tak, jako 

i u ostatních dětí, takové to oceňování té snahy, ale tady u těch dětí trošičku i víc. 

A opakování výrazů. 

Mělo- li dítě nezvyklé jméno, jakým způsobem jste reagovali na tuto skutečnost? 

Tak musím říci, že u těch ukrajinských děti i těch vietnamských už přicházeli do 

naší školy. Takže Dášenka byla původním jménem Darja. A u těch vietnamských 

dětí to bylo vždy stoprocentní. Rodiče si uvědomují, že je třeba nějaké 

přizpůsobení, to počeštění, nebo zjednodušení jména. 

Adaptace 

Kdy děti nastoupily do MŠ? 

Pokud si dobře pamatuju, tak všechny ty děti nastupovaly na začátku školního 

roku. 

Jak probíhaly první dny dítěte v MŠ? 

Na začátku ty děti hodně pozorovaly, ale není to stoprocentní. U těch ukrajinských 

dětí to bylo tak, že se okamžitě zapojily, ale bylo to asi také spojeno s jejich 

temperamentem. Byly to děti, které byly společenské, neostýchavé. U těch 

vietnamsých dětí je to hodně o tom, že ty děti spíše ze začátku pozorují okolí, 

a zapojovaly se pozvolna. U jedné holčičky to bylo hodně markantní, že ze 

začátku si hodně hrála sama, moc nekomunikovala s těma dětma, ale pokud něco 

potřebovala, tak si to dokázala vykomunikovat s učitelkou nebo s ostatními dětmi. 

Ale nebyla příliš aktivní. 
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Může to být tím, že ty holčičky pocházely z jiné kultury, kde je jim od začátku 

vštěpována zdrženlivost? Styl výchovy je jiný než ukrajinský, český nebo jakýkoliv 

jiný. 

Já si myslím, že je to hodně pospojované v tomhle směru. Ale i ti rodiče 

vietnamské, tak byli takoví jako hodně slušní, příliš toho nevyžadovali. Spíš se 

vším souhlasili, určitě ta kultura na to má vliv. 

Pokud dítě neumělo česky, jak jste mezi sebou komunikovali?  

Tak určitě jsme na to mysleli, že tam to dítě ve třídě máme. Pokud řekněme se 

všem dětem něco vysvětlovalo, tak vždycky bylo zapotřebí, aby to dítě bilingvní 

bylo v bezprostřední blízkosti učitelky, a ta mu mohla nějakým způsobem pomoci. 

Buď těmi gesty, vysvětlením a samozřejmě podpora obrázky je zásadní. 

Jakým způsobem se dítě přizpůsobovalo režimu v MŠ? 

U všech dětí byla velká samostatnost, kromě toho dítěte francouzské národnosti. 

Ten jednak neměl vštípená nějaká pravidla z rodiny. A tím, jak se tam vše spojilo, 

že on ze začátku vůbec nerozuměl, vlastně se to přesunulo do toho vzdoru 

a odporu proti všemu, tak vlastně i samozřejmě ta pravidla byla pro něj hodně 

náročná. To někdy docházelo, nechci říct ke střetů, ale bylo pro něj hodně těžký 

pravidla dodržovat.  

V případě, že by mělo do třídy přijít dítě z kulturně odlišného prostředí, jakým 

způsobem by probíhala příprava kolektivu na jeho příchod? 

Tak určitě by ty děti měly být připraveny, že v průběhu roku přijde nové dítě, nový 

spolužák. Je otázkou, jaké dítě by to bylo, a samozřejmě i je třeba i trošičku 

možná upozornit, že to dítě bude možná vypadat jinak. Ale já si myslím, že děti 

s tímhle nemají vůbec problém. 

Jakým způsobem reaguje přítomnost bilingvních dětí? 

Myslím si, že děti nějakým způsobem nerozlišují jinakost toho dítěte. Alespoň já 

jsem se nesetkala s prvky toho, že by jen kvůli tomu nějaké dítě šikanovalo ve 

školce druhé dítě. To si myslím, že vůbec ne. Naopak mám docela dobré 

zkušenosti, s tím, že se snaží tomu dítěti pomoct. Třeba i s jazykem, přijdou za 

paní učitelkou a řeknou: „Aničce nejde tohle. Protože ona neví, jak se to řekne 

a tak dál.“ Takže jako v takové zástupné funkci, jsem zažila ty děti.  

Myslíte si, že to jak kolektiv přijme dítě závisí i na přístupu učitelky? 
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Určitě ano, a ještě v souvislosti s tím, je dobré zmínit, že ty názory mohou na děti 

přecházet i z rodiny, a tak se to může dostat i do kolektivu. 

Spolupráce s rodiči 

Snažili se rodiče nějak pomoct dítěti s adaptací? 

Pokud mám zkušenost, tak vietnamští rodiče to nechávali zcela na nás. Ukrajinští 

rodiče si domluvili se mnou předem schůzku. U toho francouzského rodiče to bylo 

tak, že matka byla češka a rozhovor se odvíjel v tom smyslu, co všechno máme 

udělat pro to dítě. A vlastně to nebylo o nějaké spolupráci. 

Jak probíhala komunikace s rodiči? 

Komunikace, si myslím, byla u všech rodičů dobrá, domluvili jsme se, kromě těch 

vietnamských. Setkávám se s tím, že rodiče z Vietnamu tedy zcela neovládají 

češtinu, a řekla bych, že hodně málo ovládají češtinu. Někdy se stává, že otec se 

dokáže na některých věcech domluvit, ale maminka, která je tak trochu v pozadí, 

tak s tou byla těžká komunikace ve všech směrech, i v základních věcech. 

V současné době, v tomhle roce, spolupracujeme s centrem pro integraci cizinců. 

A tam je možnost získat i tlumočníka, při konzultaci s rodiči, jsme toho tlumočníka 

ve školce měli. 

Ocenili rodiče to, že jste požádali o přidělení tlumočníka, a že jste udělali vstřícný 

krok? 

Myslím si, že jsou si toho vědomi, že je to nějaký nadstandart. Na druhou stranu 

mě u stejných rodičů překvapuje to, že když jim byla bezplatně nabídnut jazykový 

pobyt v době prázdnin, tak že ho odmítli. 

Multikulturní výchova 

Jakým způsobem využíváte prvky multikulturní výchovy při práci ve třídě, kde se 

nachází bilingvní dítě? 

Myslím si, že je to úžasná příležitost, pro to připravit děti na život budoucnu. 

V budoucnu to tak bude, že budeme namíchání. Je to příprava dětí na život. A co 

je důležitý, tak určitě výchova k vzájemné toleranci, což někdy možná chybí v té 

dospělácké společnosti. A nenásilnou formou si ty děti můžou osvojovat, nebo 

utvářet postoj k dětem z jinýho prostředí. A asi i uvědomovat, že ta odlišnost je 

normální. 
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Zkoušela jste využití jinakosti dítěte v nějaké specifické situaci? 

Tak v té vzdělávací práci je mnoho možností, jak uprostředkovat poznání cizí 

země. Formou nějakých těch písní, seznamování se se zvyky té země. Je to pro 

to dítě, té národnosti úžasný, když si právě povídáme o jeho zemi. To jsem zažila 

u té Vietnamky, když jsme si říkali o tom, a hledali na mapě, kde Vietnam je. To 

bylo vidět, i když to bylo díté takové zpátky, jak ji to ohromě těší. Nebo ta 

ukrajinská holčička dětem vysvětlovala, že Ukrajina je jiná země něž Ruska. Na to 

dítě, i když měla už odklad, mi to přišlo hodně vyspělé.  

Speciálně vzdělávací potřeby dítěte, podpůrné a vyrovnávací prostředky 

Jakým způsobem se odráží přítomnost b. dítěte při přípravě činností? 

Musí tam být více názornosti, práce s obrázkem, opakování. 

Přizpůsobuješ nějak vzdělávací plány? 

Spíše přípravu. zvýrazněný ndividuální přístup. 

Vypracovávala jste na dítě cizince individuální vzdělávací plán? 

Já osobně ne. 

Spolupracovala jste se zařízením, které se specializuje na pomoc cizincům?  

Už jsem o tom mluvila, že je to to Centrum pro integraci cizinců v Plzni. 

Využili jste nabídky programů na podporu češtiny jako druhého jazyka? 

Na základě spolupráce s Centrem pro integraci cizinců, tak máme domluvený 

určitý program, který se odvíjí od toho, že dvakrát týdně přijíždí učitelka češtiny. 

A pracuje s vietnamským dítětem a učí ho česky.  

Osvědčily se Vám nějaké nějaké speciálně vzdělávací metody či prostředky?  

Obrázky, názornost, opakování toho, jak jdou ty činnosti zasebou, aby se to 

zautomatizovalo. To jim hodněpomáhalo. 

Upravovala jsi svůj jazykový projev? 

Byla tam hodně výraznější formulování některých vět, zpomalování a upozornění 

na vazbu v té větě. Všechno samozřejmě formou hry. Chtěla jsem, aby se na mě 

to dítě dívalo, aby vidělo moji pusu, když něco takového říkám. 

Připravenost učitelky na práci s dítětem cizince 

Jakým způsobem jste byla během studia na tuto situaci připravena? 

Během studiase tyhle věci v té době neřešily, takže nulově. 

-XXXVIII



Absolvovala jste nějaký seminář věnující se této problematice? 

Absolvovala jsem seminář, který pořádalo NIDV, a dokonce má i centrum pro práci 

s cizinci, kde je možné tedy zadat dotaz. A je člověku, učiteli odpovězeno, pokud si 

neví rady. A je tam na stránkách mnoho dostupného materiálu pro práci s cizinci. 

Kdybyste měla možnost nějaký seminář absolvovat, využila byste ji? 

Určitě ano, tohle má do budoucna smysl. 

Využíváte nějakou metodickou podporu či literaturu věnující se problematice? 

Zmiňovala jsem různé podpůrné materiály z NIDV, a samozřejmě publikace 

„Začínáme učit četinu děti cizince“. 

Je vám ze strany vedení MŠ nabízena podpora v rámci této problematiky? Jakou 

formou? 

Velkou podporou je vůbec spolupráce s centrem pro integraci cizinců. Není to totiž 

běžná záležitost. Nám byla vždy doporučována spolupráce, která probíhala pod 

ministerstvem školství. Ale tohle funguje pod ministerstvem vnitra. To je velká 

podpora pro třídu, kde tyhle děti jsou. Je to určitě i to, že jsme na poradách mluvili  

o té brožuře z NIDV, tak ta je dostupná pro všechy pedagogy. 

Co byste doporučila učitelkám, které mají ve své třídě bilingvní dítě? 

Určitě každý by měl mít určitý teoretický základ pro práci s těmito dětmi. Měl by 

také pracovat i intuitivně, ten cit je tam důležitej. A taky využít maximálně podpory, 

která je. Teď jsou určité odkazy, kde sehnat pomoc, a nenechat to na mrtvým 

bodě, že víc už nejde udělat. 

Jaké přínosy přináší bilingvní dítě do třídy v MŠ? 

Je tam takové to, pro děti, důležité zjištění jinakosti, také výchova k toleranci. 

Potom i to, že se děti mohou dozvědět nějaký určítý důležitý věci o zemi, ze které 

to dítě pochází.  

Jaká jsou úskalí v přítomnosti bilingvních dětí v MŠ? 

Co se týká toho kolektivu, je možné, že si děti přinesou určitý názor rodičů, a že to 

tam může trošičku zaskřípat. A co se týká bilingvního dítěte, tak pro něj je hodně 

náročný, když doma mluví jiným jazykem a ve školce také jiným jazykem. Určitě 

ho to více vyčerpává, a nějakým způsobem musí vydávat více energie. Já tam 

vidím nějaké nebezpečí, že se to může někde projevit, i třeba v tom, že dítě začne 

zadrhávat. Člověk by měl být vnímavý k téhle situaci. Taky jsem zažila v jedné MŠ, 

kde měli hodně cizinců v jedné třídě, a všechno to byli Vietnamci. Ty děti, které 
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byly vienamské vytvořily ve třídě komunitu, a komunikovali mezi sebou. A bylo tam 

nesmírně těžké s tou třídou pracovat, protože paní učitelka neměla nástroj na to, 

aby je postupně začleňovala do české kultury a jazyka. Tam byly dvě třídy v jedné 

třídě, vietnamská a česká. Oni si prakticky utvořili svou skupinu, a nereagovali ani 

na na učitelku, ani ostatní české děti, nezapojovali se. Byla to příhraniční mateřská 

škola, vůbec se nedařilo začlenit je do české kultury.  

Jaký máte názor na výuku cizích jazyků v MŠ? 

Já si osobně myslím, že čím dříve, tím lépe. Aby to bylo přirozené, v nějakých 

praktických činnostech, aby se neuspěchal vývoj jazykových schopností. 

Každopádně jsem pro. 
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