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7  Předškolní děti v Dolním Rakousku se učí jazyky 
svých sousedů

 Alice Brychová

Proč se učí dolnorakouské děti česky

V Dolním Rakousku má učení se cizím jazykům intenzivní podporu a je vnímáno 

jako příspěvek k  podpoře porozumění si v  rámci sjednocené Evropy. Inovativní 

snahy o intenzivní rozvíjení mnohojazyčnosti, interkulturní kompetence a porozu-

mění si na mezinárodní úrovni se odráží v různých projektech, které jsou souhrnně 

nazvány jako Niederösterreichische Sprachenoffensive a jsou již od roku 2003 pod-

porovány ze strany dolnorakouské vlády. Do této kategorie patří rovněž podpora 

učení se jazyků sousedů v  mateřských a základních školách v  příhraničních ob-

lastech v Dolním Rakousku. Angličtina je přitom nabízena ve všech předškolních 

i školních zařízeních v celé spolkové zemi. Těmito iniciativami investuje spolková 

země Dolní Rakousko do budoucnosti svých dětí. 

V této kazuistice je představeno zprostředkování českého jazyka předškolním dě-

tem v Dolním Rakousku v rámci aktuálního mezinárodního projektu, jehož cílem 

je podpora vzájemného jazykového porozumění, ale i kulturního sblížení občanů 

sousedních zemí: Česka, Slovenska, Maďarska a Rakouska. Evropský projekt BIG 

(Bildungskooperationen in der Grenzregion) byl schválen v roce 2016 a představu-

je pokračování podpory výuky jazyků sousedních zemí. Vzájemného porozumění 

by mělo být dosaženo pomocí zprostředkování jednotlivých jazyků a kultury jejich 

uživatelů dětem z mateřských škol. Jazyk je v projektu vnímán jako klíč pro komu-

nikaci a vzájemné porozumění. Do projektu je v Dolním Rakousku zapojeno deva-

desát osm mateřských škol v pohraničních obcích a městech. Jako jedna z expertek 

v tomto projektu mám za úkol poskytovat lektorkám češtiny, rodilým mluvčím, me-

todické poradenství na základě hospitací. Z tohoto důvodu je zapotřebí provádět 

pozorování práce lektorek a analyzovat jejich postupy při zprostředkování jazyka 

sousedů dětem v předškolním věku. Tyto lektorky si v uplynulých letech na zákla-

dě svých zkušeností z práce s dětmi vypracovaly individuální postupy, vzájemně si 

sdělují své zkušenosti a jsou rovněž vzdělávány v seminářích, které se konají pravi-

delně jednou za dva měsíce.
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Jak se učí předškolní děti jazyk sousedů

V tomto příspěvku se chceme zamyslet nad tím, jak zvýšit kvalitu zprostředkování 

cizího jazyka dětem v předškolním věku a jak využít hospitačních záznamů pro  re-

flektivní rozhovor s lektorkou tak, abychom byli schopni rozpoznat pozitiva spolu-

práce dětí a lektorky a také její rezervy. Na počátku reflektivních úvah o kvalitě 

této výuky je zapotřebí blíže popsat specifika jazykového vzdělávání u relevantní 

věkové skupiny dětí (věk se pohybuje mezi dvěma a půl až šesti lety) a také specifika 

učení se a osvojování si jazyka, který je dětem zprostředkován. Čeština je pro ra-

kouské děti, které žijí v příhraničním regionu, jazykem sousedů (Nachbarsprache), 

ale často také jazykem, se kterým mají bezprostřední kontakt v rámci každodenního 

života a s jehož rodilými mluvčími se mohou pravidelně setkávat (Begegnungsspra-

che), protože do mateřské školy chodí také děti z  příhraničních obcí v  České re-

publice, ale také proto, že rodiny jezdí nakupovat přes hranici, mají mezi česky 

mluvícími občany přátele apod. Pro česky mluvící děti, které se pohybují v pro-

středí rakouské mateřské školy, je němčina, pomocí které zde komunikují, druhým 

jazykem (Zweitsprache), tedy také ne cizím jazykem v klasickém slova smyslu. Tato 

označení jazyků, která v české terminologii zatím nemají tak pevné místo (srov. Ja-

ník, 2014, s. 336), vznikla ze snahy rozlišit funkce jednotlivých jazyků, které plní 

v rámci dorozumívání se a rozvoje individuální mnohojazyčnosti dětí (srov. Zapp, 

1984, s. 56).

Ve specifické situaci, kterou představuje jazyková výuka v předškolním věku, je rov-

něž nutné vzít v úvahu, že děti se stále ještě zdokonalují také ve své mateřštině. Tato 

situace je paradoxně pro učení se dalšího jazyka výhodná, protože dítě je otevřeno 

experimentování s jazykem obecně, jazykové osvojování je možné v několika jazy-

cích naráz jako určité rozšíření repertoáru jazykových prostředků, přičemž infor-

mace jsou zpracovány v jednom mozkovém centru (srov. Overmann, 2005, s. 75). 

Pro jazykový vývoj v  mateřštině u dětí kolem třetího roku je podle odborníků 

(srov. Nitsch & Hüther, 2004, s. 161) charakteristické, že začínají produkovat prv-

ní věty, často dvouslovné, mají rády rýmy a písničky a mají radost, že mohou dru-

hým sdělovat své myšlenky a oni jim rozumí. Důležité je, aby dítě nemělo pocit, 

že je k mluvení nuceno: „Ich kann, aber ich muss nicht reden“
1
 (Nitsch & Hüther, 

2004, s. 164). Až ve čtvrtém roce života o sobě dítě mluví v první osobě, objevuje 

množné číslo a  používá krátké věty. Mluví rádo, hodně se ptá a rádo i odpovídá 

na otázky. V pátém roce lze od dětí požadovat zopakování krátkých příběhů nebo 

vyjádření vlastních myšlenek („co mu jde hlavou“), děti umí vyjádřit přání a pocity. 

1 Překlad autorky: „Umím, ale nemusím mluvit.“
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V následujícím roce již děti většinou vedou krátké diskuse, mají správnou výslov-

nost a používají správně strukturované věty v různých časech (pro empirickou evi-

denci srov. Průcha, 2011, s. 51–92). U malých dětí tento jazykový vývoj v prvním 

jazyce probíhá paralelně s vývojem v jazyce druhém (sousedním nebo kontaktním), 

pokud jsou děti v mnohojazyčném prostředí, které jim umožňuje pravidelný a in-

tenzivní, různorodý a zároveň adekvátní jazykový kontakt (srov. Tracy, 2008, s. 43). 

Rané osvojování cizího jazyka a paralelní osvojování více jazyků jsou pro děti zhru-

ba do věku pěti let přirozené procesy. Podle Tracy platí: „Das Gehirn des Men-

schen ist in der frühen Kindheit bestens darauf eingestellt, auf allen Ebenen der 

Sprache Muster zu entdecken und Regeln zu bilden.“
2
 (Tracy, 2008, s. 6). 

Z  těchto úvah plyne, že děti si mohou osvojovat jazyk sousedů přirozeně, stejně 

jako jazyk první, pomocí komunikace v tomto jazyce. Takovému způsobu neříze-

ného a přirozeného zprostředkovávání určitého jazyka říkáme osvojování. Učení 

má naopak vždy svůj učební cíl a metody, jedná se o řízený proces. V praxi však 

proces učení a osvojování si určitého jazyka bývá propojen. Tak je tomu také u dětí 

v  mateřských školách, které jsou zapojeny do projektu BIG. S  jazykem sousedů 

(v našem případě s češtinou) se setkávají v procesech neřízených, při nichž mlu-

víme o imerzi
3
, a také ve strukturovaných fázích, které jsou dopředu promyšlené 

rodilou mluvčí tak, aby mohlo být dosaženo efektivity v oblasti jazykového progre-

su. U této věkové skupiny dětí lze obecně konstatovat, že prvky imerze se využívají 

i ve strukturovaných jednotkách, které mají charakter připravené výuky. Imerze je 

eficientní především u dětí, které s novým jazykem mají kontakt každý den v mno-

ha různorodých komunikačních situacích, kdy cítí přirozenou potřebu jazyk po-

užívat. V našem případě jsou děti v kontaktu s rodilou mluvčí jen jednou týdně, 

a proto je vhodné předem promyslet možnosti, jak přirozené situace dobře využít 

a také některé simulovat pomocí hry nebo vyprávění a hraní příběhů, tj. narací
4
, 

aby bylo zajištěno jejich pravidelné opakování. Nejvíce se osvědčilo strukturovat 

kontakt dětí s rodilou mluvčí do dvou fází. Při svém příchodu lektorka děti nahlas 

česky pozdraví a děti jí odpovídají (některé děti ji také nazývají „Frau Dobré ráno“). 

Následuje fáze, kdy lektorka s dětmi hovoří česky a poslouchá jejich reakce, které 

2 Překlad autorky: „Mozek člověka je v raném dětství nejlépe nastaven na to, aby odhaloval ve všech jazykových rovinách vzorce a vytvá-
řel pravidla.“

3 Imerze označuje metodický koncept školního a předškolního vzdělávání, při kterém jsou zprostředkovány nejazykové obsahy v cizím 
nebo druhém jazyce. Většinou se jedná o přirozené používání cílového jazyka vyučujícím – rodilým mluvčím – v běžných komunikačních 
situacích za přizpůsobení situací dětem a jejich jazykové úrovni (srov. Widlok & Lundquist-Mog, 2015, s. 188)

4 Narativní přístup umožňuje učení se pomocí vyprávění příběhů. Trénovanou dovedností je především poslech s porozuměním. Děti po-
slouchají a rozumí jazykovým strukturám, nejsou však nuceny k mluvení. Vyprávění je podporováno gestikulací, mimikou, obrazovým 
materiálem, maňásky apod. Děti jsou vyzývány k interakci, která podpoří porozumění a emocionální prožívání příběhu.
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mohou být i v jejich mateřštině. Ona odpovídá česky a nabízí jim pomoc při řešení 

úkolů při hraní nebo vypráví příhody ze všedního dne, případně přinese vlastní 

materiál, se kterým s dětmi individuálně pracuje a využije tak adekvátně jeho po-

tenciál. V této fázi jazykové nabídky rodilá mluvčí využívá imerzi. Materiál, se kte-

rým si děti v této fázi hrají nebo pracují, může ale být tematicky spojen s dalšími 

aktivitami, které se vztahují ke druhé fázi dne a tvoří jádro jazykové nabídky, která 

je připravená s učebním cílem a musí navazovat na již známá témata nebo na téma-

ta, která děti prožívají aktuálně ve školce (princip zohledňování zájmu dětí). Tato 

nabídka je pokaždé jiná, což je pozitivní, a rozvíjí fantazii dětí. Také výukový styl 

lektorek je individuální, některé rodilé mluvčí s dětmi především hrají pohybové 

didaktické hry, jiné koncipují spolupráci s dětmi tvořivě, jiné nechávají děti prožít 

fantastické příběhy a pracují s narací. Nelze říci, že jen jeden metodický přístup je 

správný, ale je vhodné si především uvědomit principy, které při jazykové nabídce 

u dané věkové skupiny platí, a formulovat kritéria dobré spolupráce. 

Důležité principy jazykové nabídky pro děti tohoto věku jsou z hlediska pedagogi-

ky a didaktiky rané cizojazyčné výuky následující:

• Podpora radosti z objevování a učení se/osvojování si jazyků.

• Zohlednění pocitů, zájmů a prožívání všech dětí tak, aby všechny mohly 

zažít pocit úspěchu, cítily se dobře a byly tak motivovány pro další jazyko-

vé učení.

• Umožnění, aby děti nejdříve jen poslouchaly jazykový input a reagovaly 

v mateřštině (prvním jazyce) nebo neverbálně. 

• Jazykový input by měl být nabízen v kvalitní úrovni, protože se děti učí ná-

podobou a jsou velmi dobrými imitátory především po fonetické stránce. 

Jeho intenzita ale nemůže být bohužel tak vysoká jako u prvního jazyka.

• Mozek dětí registruje simultánně části i celek.

• V paměti dětí pracují současně dva systémy zpracující informace: deklara-

tivní („co“ – slova, pravidla, názvy) a procedurální („jak“ – průběh a rutiny, 

emoční zážitky, techniky učení) – srov. THILLM, 2006, s. 15.

Kazuistika konkrétní výukové situace v oblasti jazykového vzdělávání 
v mateřské škole v Dolním Rakousku

Jak bylo řečeno výše, úkolem projektových expertek je sledovat a zlepšovat práci 

rodilých mluvčí, které se s dětmi učí jazyk sousedů, v našem případě češtinu. Jsem 

jednou ze dvou expertek pro zprostředkování českého jazyka. Cílem hospitací, které 

provádíme, je nikoliv kontrola práce lektorek, ale snaha o zlepšení výukové situace 



157

a rozvoj edukační kompetence lektorek českého jazyka. Aby bylo možné lektorkám 

doporučit určité změny v postupech s cílem zefektivnit jazykové učení, je nejdříve 

nutné cíleně pozorovat jejich pedagogickou práci, sledovat učební procesy a jejich 

vnější projevy u dětí a stanovit si kritéria dobré výuky s ohledem na plánované cíle 

při zohlednění principů učení se jazyka u dětí předškolního věku.

V této situaci se nabízí jako vhodná metodika k posouzení účinnosti pedagogického 

působení lektorky metodika 3A, která vychází z předpokladu, že praxe a teorie se 

vzájemně doplňují; praxe je východiskem pro teoretické úvahy a teorie se může 

praxí obohatit, ale teoretické znalosti mohou přispívat k rozvoji praxe. Posouzení 

kvality edukační praxe probíhá podle sledovaných cílových kategorií a úrovní kva-

lity. Tato metodika vychází z předpokladu, že kvalitu výukové situace lze zařadit 

do čtyř stupňů: (1) selhávající, (2) nerozvinutá, (3) podnětná a (4) rozvíjející, při-

čemž kvalita rozvíjející výuky již nepotřebuje další zlepšení. Komplexnost rozboru 

výukové situace zajišťují definice kategorií, které vycházejí z pojetí kvality (srov. Ja-

ník et al., 2013, s. 219).

Pro předškolní jazykové vzdělávání lze formulovat následující dílčí cíle:

• Překonání etnocentrického pohledu na svět.

• Seznámení se s jazykem sousední země, který patří do jiné jazykové rodi-

ny a vykazuje odlišnosti od prvního jazyka.

• Sensibilizace dětí v předškolním věku k přemýšlení o jazycích na metako-

gnitivní úrovni (např. o učebních i komunikačních strategiích a procesech, 

o fungování jazyka jako prostředku dorozumění).

• Porozumět v jiném jazyce jednoduchým sdělením, která se týkají bezpro-

středního kontaktu dětí s rodilou mluvčí a neverbálně nebo v prvním jazy-

ce reagovat na její podněty. 

• Produkovat známé fráze nebo předem nacvičená sdělení v jazyce sousedů 

jako odpověď na otázku rodilé mluvčí nebo jiného partnera v  jednodu-

chém rozhovoru.

Výuka rozvíjející (4) splňuje potenciálně všechny výše stanovené cíle, výuka pod-

nětná (3) většinu z nich a výuka nerozvinutá (2) jen některé, případně výuka selhá-

vající (1) jen minimum z nich nebo některé jen do velmi malé míry. Domníváme se, 

že v případě analyzované výukové situace, která je předmětem tohoto příspěvku, 

se jedná o výuku podnětnou. Tuto tezi bychom rádi ověřili pomocí metodiky 3A. 

Pro přehlednost v následující tabulce vymezíme základní pojmy, analyzujeme po-

rozumění obsahu a všimneme si, do jaké míry děti zobecňují a aplikují naučené 

obsahy a jak je zastoupena metakognitivní rovina učení se.
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Tabulka 7.1

Posouzení kvality a nutnosti alterace pro výukovou situaci v mateřské škole ve Weitersfeld s cílem 
zprostředkování českého jazyka na základě práce s narací a imerzí

Typ výuky Základní pojmy/dovednosti Analýza 
a porozumění obsahu

Zobecňování, 
aplikace, metakognice

Osvojování 
češtiny 

u předškolních 
dětí v Dolním 

Rakousku

– Porozumění pojmenování 
činností na zahradě

– Porozumění slovům 
a jejich opakování: podzim, 
práce, list, zpívat, brambora 
(velká, malá, střední), roste, 

vítr fouká, prší, slunce svítí…
– Zpívání nápěvku 

s jednoduchým textem 
– Matematické představy 

o velikosti a růstu
– Porozumění pokynům 

k interakci

– Porozumění 
příběhu

– Dovednost 
rozpoznat význam 

prezentovaných 
pojmů 

– Pochopení rozdílu 
v pojmech malý – 
velký – největší.

– Strategie 
odhadování významu 

neznámých slov 
z kontextu (příběhu 

a pohybů)
– Porovnání tří 

velikostí (brambor)
– Aplikace poznatků 

při opakování (při hře 
a kreativní činnosti)

Tabulka 7.2

Typy výuky a jejich kvalita podle splněných parametrů – obecně

Selhávající (1) - - -

Nerozvinutá (2) + - -

Podnětná (3) + + (-)  - (+)

Rozvíjející (4) + + +

Pozn.: Srov. Janík et al., 2013, s. 235.

Podstatou aplikace zmíněné metodiky je podle Janíka et al. (2013, s. 242–245) roz-

bor pozorované edukace ve třech krocích: anotování, analyzování, alterování. Úko-

lem anotace je poskytnout představu o výukové situaci a o kontextu učení, ve kte-

rém se odehrává. Hlavním prvkem metody hospitační videostudie je druhý krok, 

který se nazývá analýza výukové situace a má dvě části. První částí je rozbor výuky 

pomocí konceptového diagramu, tj. grafického znázornění úloh, které jsou řešeny 

k dosažení výukového cíle. Druhou část analýzy výukové situace tvoří popis trans-

formace obsahu spojené s úvahami o možných alteracích. Samotnou reflexi s cílem 

zlepšit výukovou situaci tvoří poslední část této metody nazvaná alterace. Autoři 

této metody však upozorňují na možná úskalí navržených alterací výuky, které mo-

hou nežádoucím způsobem ovlivnit kvalitu edukace v  jiných parametrech. Tyto 

skutečnosti vedou k nutnosti následného přezkoumání alterace.
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7.1 Anotace výukové situace
Pod pojmem anotování rozumíme záznam hospitace, resp. se jedná o „výběrový de-

skriptivní záznam pozorované edukační reality“ (Janík et al., 2013, s. 243). V tom-

to smyslu popíšeme jeden den, kdy rodilá mluvčí nabízí dětem kontakt s češtinou, 

detailněji popíšeme (vlastní anotace) řízenou část tohoto běžného dne v mateřské 

škole v dolnorakouském městečku Weitersfeld, ve které byla využita metoda nara-

ce. Čeština je integrovanou součástí dne ve školce, širší kontext anotované eduka-

ce tvoří téma vycházející z aktuálního ročního období a typické činnosti spojené 

s podzimem v přírodě a na zahradě. Lektorka pracuje s  tématem, které děti v  té 

době prožívají v mateřské škole i mimo ni, pomocí vyprávění příběhu a interakce 

dětí v rámci tohoto příběhu. Po metodické stránce hovoříme o narativní metodě. 

V první fázi lektorka uplatňuje metodu imerze; volně se baví s dětmi, které hrají 

stolní hry, prohlíží si barevné listy rozložené na stole nebo si kreslí. Stolní hry byly 

vybrány k tématu podzimní ovoce, protože toto téma je právě aktuální. Děti oslovují 

lektorku křestním jménem a mají k ní velmi pěkný vztah. Lektorka Gabriela (Gabi) 

se jich česky ptá, co dělají, jak se mají a děti jí odpovídají německy (ve svém mateř-

ském jazyce) a ptají se, jak se má a jak se česky řekne určité slovo. Při následující 

svačině Gabi s dětmi využívá přirozenou situaci ke komunikaci o jídle, chuti a vůni 

ovoce a zeleniny a motivuje tak děti pro strukturovanou část spolupráce a příběh. 

Samotné cílené jazykové učení se odehrává v místnosti určené pro pohyb. Děti si 

přinášejí židličky z  vedlejší místnosti a sedají si do kruhu. Tato fáze dne začíná 

vždy rituály, které navodí mezi dětmi pocit jistoty, protože se jedná o stále se opaku-

jící a známé činnosti a fráze, zahrnující rytmická říkadla a pozdravy, počítání dívek 

a chlapců a představování se. Následuje aktivita, která je pro děti nová, interaktiv-

ním způsobem je jim představen příběh růstu brambory, který je zasazen do rámce 

dějů na zahradě v aktuálním podzimním období. 

7.1.1 Narace jako metoda zprostředkování cizího jazyka v kontextu
Výukové cíle analyzované videosekvence jsou dva: (1) naučit děti české názvy ně-

kterých podzimních zahradních prací a slova z příběhu jako brambora (malá, střed-

ní, velká), roste, kvete, hrabat listí, trhat jablka, prší, slunce svítí, vítr fouká aj., a také 

(2) docílit porozumění jednoduchému popisu jednotlivých cyklů růstu brambory 

pomocí interaktivního příběhu a porozumět popisu přírodních podmínek, které 

mají na tento růst vliv. Jedná se zde o dva jádrové jazykové okruhy: slovní zásobu 

a proces růstu rostliny brambory. Nejazykový cíl se týká rozvoje matematických 

představ na základě porovnání velikosti tří brambor a jejich seřazení vzestupně 

ve třech úrovních, i když brambory v jednotlivých kategoriích nejsou stejně velké. 

Obtížnost této úlohy spočívá v tom, že vyžaduje určitou míru abstrakce.
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Pohled do výuky 7.1 5

Děti i lektorka sedí na židlích v kruhu, mohou se v kruhu také pohybovat.

Lektorka Gábi (G): Čáry, máry, fuk! Čáry, máry, fuk! [pohybuje rukama jako by čarovala a vytáhne 
zpoza zad oranžový list z látky, který si položí na hlavu] Co to je?
Dítě: Blatt!
G: Ano, to je list, oranžový list. [s listem na hlavě se prochází mezi dětmi a zpívá nápěvek 
na známou melodii]
G: Já jsem podzim, já jsem podzim, já mám práce moc.
Děti: [opakují a zpívají s ní]
G: Co dělám? Hrabu listí. [shrabuje imaginárními hráběmi listí a děti pohyb napodobují]
Děti: Hrabu listí.
G: Kdo bude podzim? [vybere jedno dítě a položí mu list na hlavu]
Všichni zpívají: Já jsem podzim, já jsem podzim, já mám práce moc. [dítě chodí dokola]
G: Co dělá podzim? Trhá jablka? [ukazuje trhání jablek ze stromu a děti souhlasně pokyvují hlavou]
Všichni zpívají: Já jsem podzim, já jsem podzim, já mám práce moc. [všichni provázejí zpěv 
pohybem, který naznačuje trhání jablek ze stromů]
G: Co dělá podzim ještě? Kopu, kopu brambory, já mám práce moc. [naznačuje pohyb a děti 
pohyb opakují]
G: Co to je? [ukazuje bramboru a obrací se na děti]
Některé děti: Brambora! [děti toto slovo znají z předcházející fáze dne, kdy také k bramboře 
přivoněly]5

G: Tady máme tři brambory. Jedna je velká, jedna je střední a jedna malá. [pokládá brambory na tři 
ubrousky a vytváří tři skupiny brambor podle velikosti] Každý si vezme jednu bramboru a dá ji 
na správnou hromádku podle velikosti jako já. [jde kolem dětí a nabízí brambory z košíku, děti 
se snaží poznat, jestli jejich brambora patří k velkým, malým nebo středním a položí ji na danou 
hromádku; lektorka potom některé brambory přemístí a komentuje své rozhodnutí]
G: Teď máme všechny brambory připravené k snězení? Ne, nesníme je, ale zasadíme. Ano?
Děti: Ano!
G: Jak se sází brambora? Nejdříve uděláme důlek. Takto patou. [dělá patou pomyslný důlek, děti 
ji napodobují] Do důlku položíme bramboru a zahrneme hlínou. [pohybem naznačuje zahrnutí 
brambory, děti opakují pohyb po ní] Potřebujeme vodu na zalévání. Zaléváme. [všichni předvádějí 
zalévání konvičkou] Brambora potřebuje hodně vody.
G: Brambora už roste! [Gábi představuje růst rostliny a se sepnutýma rukama směřuje nad hlavu, 
děti ji napodobují] Sluníčko svítí [ruce s roztaženými prsty před sebou], prší [děti prsty ťukají 
do podlahy, později celými dlaněmi], vítr fouká [děti zvedají ruce a míhají se ve větru]. A brambora 
roste, kvete, zraje, kopu, kopu brambory. [všechny tyto fáze zrání brambory jsou doprovázeny 
pohybem, který znázorňuje význam plasticky] 

7.2  Analýza, rozbor jádrové činnosti dětí 

Popsaný průběh edukační situace se nyní pokusíme zpřehlednit pomocí koncepto-

vého diagramu výuky (obrázek 7.1). 

5 V některých oblastech nebo rodinách v dolnorakouském příhraničí se tento výraz používá běžně. V některých českých oblastech se na-
opak ujal pojem Erdäpfel.
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Obrázek 7.1. Konceptový diagram – Předškolní děti v Dolním Rakousku se učí jazyky svých 
sousedů – edukační situace v mateřské škole ve Weitersfeld.
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Z anotace a přepisu interakce ve vybrané edukační situaci jednoznačně vyplývá 

velmi výrazná převaha aktivního užívání cílového jazyka ze strany lektorky a jen 

receptivní zapojení dětí do interakce. Jejich aktivní učení ale spočívá v nápodobě, 

i když jen v oblasti neverbálních komunikačních prostředků. Přesto považujeme 

výukovou situaci za příklad dobré praxe, protože splňuje velké množství požadav-

ků na dobrou edukaci dětí dané věkové skupiny. Jedná se o učení celostní, které 

není soustředěno jen na jazyk bez obsahu, ale procvičuje u dětí také například ma-

tematické představy a poznatky z přírodních věd (prvky CLILu). Během kontaktu 

s  jazykem jsou děti aktivizovány pomocí pohybu a prožívají jazyk všemi smysly 

(prvky metody TPR
6
 a multisensorického učení). Jazykové učení je v první řadě 

zaměřené na recepci a díky narativnímu přístupu je dětem umožněno porozumění 

z kontextu. Nápodoba růstu spočívá ve skládání brambor podle velikosti – a to je 

spojeno s utvářením významu slova „růst“ a jeho konkretizací v pojmu „brambora 

roste“. Jiný druh nápodoby je dramatizace růstu: obsahový konstituent „růst“ je vy-

jadřován výrazovým konstruktem pohybu „z dřepu do stoje“: brambora roste, zvět-

šuje se. Tyto vazby mezi činnostní, sémantickou a logickou stránkou jednání jsou 

klíčové pro vytváření představ a pro porozumění, zejména v předškolním věku.

Tímto způsobem si děti osvojují strategie pro porozumění neznámému jazyku. 

Pravdou je, že základním učebním cílem by mělo být automatizování znalostí pre-

zentovaných obsahů, jejich opakování a případné nacvičování. Otázkou však je, 

zda by taková činnost byla pro věk dětí přiměřená, zda by jiné učební cíle nebyly 

porušeny. Tyto úvahy se týkají nadřazených cílů jazykového učení relevantní vě-

kové skupiny dětí, které byly uvedeny výše, podpory přirozeného osvojování cizího 

jazyka pomocí stejných procesů, jako jazyka prvního. Kromě toho by z časového 

hlediska byla porušena zásada přiměřenosti. 

7.3  Alterace

Posoudíme-li kvalitu edukace podle tabulky 7.1, je možno konstatovat, že většina 

z cílů byla splněna, i když ne zcela nebo ne u všech dětí ve stejné míře. 

6 TPR: Total Physical Response je metoda cizojazyčné výuky, jejímž autorem je James Asher. Učící se jedinci reagují na jazykové impulsy 
fyzickou reakcí, tj. pohybem a neverbálně, čímž signalizují porozumění slovům a jazykovým strukturám. Typickými aktivitami je vykoná-
vání činností podle pokynů nebo hraní příběhů a doprovázení písniček pohybem (srov. Lundquist-Mog & Widlok, 2015, s. 192).
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Tabulka 7.3

Návrh alterace

Typ výuky Základní pojmy/dovednosti Analýza 
a porozumění obsahu

Zobecňování, aplikace, 
metakognice

Osvojování 
češtiny 

u předškolních 
dětí v Dolním 

Rakousku

– Porozumění pojmenování 
činností na zahradě

– porozumění slovům 
a jejich opakování: podzim, 

list, brambora, práce…
– zpívání nápěvku 

s jednoduchým textem 
– matematické představy 

o velikosti
– porozumění pokynům

– Porozumění 
příběhu

– Dovednost 
rozpoznat význam 

prezentovaných 
pojmů z kontextu 

narace a pohybové 
symboliky

– Odhadování 
významů neznámých 

slov z kontextu 
(příběhu a pohybů)

– Porovnání tří velikostí 
(brambor)

– Strategie porozumění 
z kontextu

Tabulka 7.4

Typ výuky a jejich kvalita podle splněných parametrů – obecně

Podnětná (3) + + (-)  - (+)

Z pozorování dětí a jejich reakcí nebylo vždy možné poznat, jestli pouze napodobu-

jí činnosti, kterými lektorka doprovázela svůj jazykový projev, nebo rozumí, o čem 

je příběh o rostoucí bramboře. 

7.3.1 Návrh alterace

Pro podporu zapamatování si prezentovaných slov v  cílovém jazyce lze doporu-

čit lektorce doprovázet příběh obrazovým materiálem nebo konkrétními reálnými 

předměty nebo situacemi. Sázení brambory lze provést také v reálných podmínkách 

školní zahrady. Pro učební obsah „představa růstu“ by příběh měl být promyšleněji 

strukturován. Proces růstu a jeho slovního popisu by mohl být logicky strukturován 

tímto způsobem: 1) zasadíme bramboru (konkrétní činnost ve spojení s příslušný-

mi slovy), 2) brambora roste – vyjadřujeme růst tím, že skládáme brambory podle 

velikosti (to by se dalo také udělat jako akce: zpíváme „brambora roste – je malinká 

/položíme nejmenší/, brambora roste – je už větší /položíme větší/ atd., až „bram-

bora vyrostla, můžeme kopat brambory“. Tato představa růstu souvisí s  konotací 

zrání a je trochu odlišná od vyjadřování růstu pomocí pohybu od dřepu do stoje, 

jak tomu bylo v původní aktivitě lektorky. Navrženou alterací bude možné propojit 

dvě představy o výrazovém konstruktu „růst“, tj. zvětšování se i zrání, které jsou obě 
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spojeny s realitou růstu plodin, jak se o tom zmiňují Janík a Slavík (2009, s. 127). 

Tímto způsobem zachytíme nejen vertikální směr růstu, ale i potenciálně proměn-

livou vlastnost plodiny. Třetí význam konstruktu „růst“ se týká zvyšování počtu. 

Ten lze opřít o kognitivní a smyslovou zkušenost dětí se světem v oblasti pěstová-

ní plodin.
7
 Pomocí simulace sběru brambor, které jsou rozmístěny v místnosti jako 

symboly pro zralé plody, lze evokovat představu zvětšování množství jako výsledek 

procesu zrání. Nasbírané „zralé brambory“ navíc lze počítat a procvičit si matema-

tické představy ve smyslu růstu jako zvětšování počtu nebo množství. Děti mohou 

sbírat brambory a potom počítat, na kterém „záhonku“ jich narostlo více. 

V nestrukturované části dne by bylo jistě podnětné, kdyby děti hrály stolní hru, 

při které by řadily obrázky jednotlivých fází růstu brambory v jejich logickém sle-

du podle příběhu a uvědomily si tak posloupnost tohoto procesu již před interak-

tivní narativní aktivitou. Klíčové výrazy a pojmenování, které se v příběhu budou 

používat, mohou být prezentovány pomocí obrázků, které děti hledají v místnosti 

nebo přiřazují k sobě jako domino, malují, vybarvují nebo vystřihují prvky z tohoto 

příběhu znázorněné obrázky. Při těchto činnostech jsou klíčové pojmy používány 

lektorkou a opakovány v  rozmanitých situacích. Ve  fázi navazující na samotnou 

prezentaci mohou děti hrát hru, kdy nejdříve ukazují podle instrukcí lektorky po-

hyby, které již jednou během vyprávění příběhu viděly a zažily. Lektorka v další 

fázi může sama vykonávat určité pohyby a komentovat je, může ale dělat záměrně 

chyby a děti je mohou opravovat a tím si upevňovat své znalosti. V další fází auto-

matizace by děti mohly opakovat jednoduché popisy situací (např. prší, vítr fouká, 

slunce svítí, brambora roste, kvete), lektorka se skupinou dalších dětí je mohou pro-

vádět podle jejich diktátu. Pomoc při pamětním opakování představuje rytmizace 

textu nebo zpívaná forma.

7.3.2  Přezkoumání alterace

Navržené alterace mohou překročit schopnost předškolních dětí se na činnos-

ti koncentrovat, míra řízenosti jejich učení musí respektovat jejich schopnost se 

soustředit na mentální činnosti. Za velmi důležité principy práce s dětmi v rele-

vantním věku považujeme dostatečnou míru zařazení spontánních činností do ka-

ždodenního života mateřské školy a dobrovolnou (ne povinnou) účast v jazykové 

„výuce“. K principům však také patří „posečkání“ u jednoho tématu a přizpůsobení 

tempa předávání informací rychlosti chápání dětí. Z tohoto důvodu je potřeba se 

7 Jedná se o děti z vesnice, které mají velmi blízký vztah k zemědělství. Projevuje se to například tím, že chlapci přejí paní ředitelce, aby 
dostala k narozeninám traktor a kombajn (jako dárky snů).
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zamýšlet nad množstvím inputu, který dětem prezentujeme, méně může pro efek-

tivitu učení znamenat v tomto případě více. V této souvislosti je nutné věnovat vel-

kou pozornost „zajištění“ mentálního propojování činnosti, imaginace a významů 

slovních konstruktů. Lektorka by si měla dobře uvědomovat „sémanticko-logický 

základ“ a podle něj volit rozsah aktivit, aby děti nezahltila a ony se kvůli nesoustře-

dily na podstatné obsahy („zahlcující poznávání“). Z tohoto důvodu je také vhodné 

učení obsahům spojeným s příběhem rozdělit a k prezentované slovní zásobě a pří-

běhu jako celku se raději vracet a cyklicky opakovat prezentované obsahy po pra-

videlných přestávkách s přidáním nových prvků. Vhodné je také zvážit hierarchii 

učebních cílů u dětí v tomto věku. Za důležitější cíl, než je naučení se několika slo-

vům, považujeme podporu motivace k učení se jazykům, pozitivní prožitek během 

učení se a probuzení zájmu o osvojování si jazyka sousedů hravou formou. Pokud 

budeme přemýšlet o adekvátnosti celostního učení a zařazení úloh k matematic-

kým představám, je možné konstatovat, že tyto sice bezprostředně nesouvisí s pře-

dáváním jazykových dovedností, ale prezentují dětem možnosti, které jazyk a jeho 

použití při komunikaci propojují se zajímavými obsahy. Je však potřeba si uvědo-

mit, že existují individuální rozdíly v  mentální zralosti dětí (věkové rozdíly jsou 

v jedné skupině až čtyři roky) a také v propojení obsahových konstruktů (významů) 

s výrazovými konstrukty. Některá propojení jsou složitější, protože jsou vícevýzna-

mová, některé pojmy mohou mít komplikovanou sémanticko-logickou strukturu. 

Může se to projevit v individuální konotaci pojmu ze strany dětí. Stěží lze někdy 

na základě pozorování zjistit, které děti opravdu rozumí a které jen napodobují re-

akce dětí, které rozumí pokynům lektorky. Tato oblast je však pro předškolní vzdě-

lávání v cizích jazycích jen těžko zjistitelná, nápodoba ostatních je prvním krokem 

k porozumění a většinou se pomocí dostatečného počtu opakování postupně dosáh-

ne u všech dětí dobrého a správného porozumění. Vzhledem k tomu, že děti nejsou 

rozdělené podle věku (mladší děti bývají integrovány do skupiny dětí starších), je 

možné vidět přirozený nárůst jazykové produkce u jednotlivých dětí v průběhu let. 

Mladší děti se často jen dívají a pozorují, aniž by se zapojovaly do dění ve skupině, 

starší děti již působí jistě. Z tohoto důvodu je také nevhodné jmenovitě „zkoušet“ 

děti, do jaké míry znají obsahy, které byly prezentovány. Děti nejsou povinny se ja-

zykové nabídky účastnit, jejich zájem si musíme zasloužit.
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Závěrem

Osvojování cizího jazyka je podle našich zkušeností v předškolním věku možné. 

Děti ve věku do pěti let jsou při něm úspěšné také proto, že mohou využívat vro-

zených mechanismů pro osvojení prvního jazyka, které denně uplatňují. Děti však 

musí cítit důležitost druhého jazyka pro každodenní komunikaci, potom si jazyk 

osvojují přirozeně. V  projektu proto dbáme na to, aby kontakt s  rodilou mluvčí 

probíhal v co největší míře v cílovém jazyce, aby děti vnímaly rodilou mluvčí jako 

osobu, která tento jazyk zosobňuje a kterou s ním spojují. S tím souvisí také vhod-

ný jazykový input, který tato rodilá mluvčí dětem zprostředkovává. Jazyk musí být 

přizpůsoben dětem, jejich věku a mentální úrovni. Děti potřebují prožívat při uče-

ní různorodé, kreativní a přirozené situace více než dril a monotónní opakování. 

Proto je důležité, aby se soustředily především na obsahy, a ty aby byly pro ně mo-

tivující. Formu se automaticky naučí spolu s obsahem. Takovým způsobem se děti 

učí druhému jazyku přirozeně a lehce. Podle profesora Königse (2016) již neplatí 

obavy, které panovaly mezi odborníky na vzdělávání ještě před několika lety, že 

dvoujazyčné děti jsou ohroženy dokonce neurózami nebo deficitem inteligenčního 

vývoje. Současné výzkumy ukazují, že děti mohou díky bilingvismu jen profitovat. 

Bilingvismus může mít například pozitivní vliv na paměť, metalingvistické pově-

domí a abstraktní a symbolické myšlení. Výzkum dále dokazuje podle Manuely 

Macedonie z Planckova institutu v Lipsku, že mozek je výkonnější a rozvíjí se tím 

rychleji, čím dříve ho necháme učit se. Dítě, které se učí druhému jazyku ve dvou 

nebo třech letech, získává nejen jazykovou kompetenci, nýbrž posiluje svůj mozek 

tak, že později se bude učit jazyky rychleji a lépe (srov. Pumberger, 2012). Kro-

mě jazykových znalostí získávají děti nové pohledy na svět kolem sebe a na své 

sousedy. Tyto cíle jsou neméně důležité, protože děti se podílejí a budou podílet 

na vytváření budoucnosti. Jejich názory, postoje a znalosti jsou a v budoucnu bu-

dou stále výrazněji východiskem pro jejich chování a jednání. Z tohoto pohledu 

jsou děti v raném věku ideálními partnery v předávání žádoucích vzorců chování 

a spolužití mezi sousedními národy a národnostmi, které bude v budoucnu pravdě-

podobně intenzivní a mělo by být vzájemně respektující. Respektovat jeden dru-

hého znamená také znát se navzájem a rozumět důvodům vedoucím k odlišnostem 

a akceptovat je. Znalosti dětí jsou v předškolním věku silně provázány se životem 

v lokální (i národní a nadnárodní) sociokulturní realitě, jejíž integrální součástí jsou 

děti samy, užší i vzdálená rodina, učitelky v mateřské škole a blízké i vzdálenější so-

ciální a fyzické okolí. V duchu sociálního konstruktivismu se dítě stává světoobča-

nem, kterého utváří řada interakcí, při nichž se permanentně vyvíjí. Dítě se v rámci 

osvojování jazyka učí, jak řídit a kontrolovat procesy učení se, a proto by učitel měl 

uplatňovat nedirektivnost a regulativnost ve vztahu k učícím se v procesu vzdělá-

vání (srov. Kostrub, 2015, s. 30–33). 
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