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Úvod

Bilingvizmus (dvojjazyčnosť) alebo aj multilingvizmus (viacjazyčnosť) je prirodzeným
fenoménom vyskytujúcim sa na celom svete. Vo svete, v ktorom sú ľudia čoraz mobilnejší a
etnicky rôznorodí, nadobúdajú otázky týkajúce sa dvojjazyčnosti a viacjazyčnosti čoraz väčší
význam z vedeckého i pragmatického hľadiska. Posledné dve desaťročia, v ktorých boli
jazykovo/etnické spoločenstvá politicky prenasledované a geograficky izolované, poskytli
vedcom nové príležitosti na štúdium fenoménov individuálneho a spoločenského
vzdelávania dvojjazyčnosti a viacjazyčnosti, ktoré boli predtým prakticky nedostupné (Bhatia,
2017). Na rozdiel od monolingvizmu nie je bilingvizmus nadobudnutý v detstve jediným
zdrojom získania znalosti dvoch alebo viacerých jazykov. Bilingvizmus je celoživotným
procesom ovplyvňovaným množstvom faktorov (napr. manželstvom, prisťahovalectvom,
vzdelávaním a pod.).
Skúmanie dvojjazyčnosti je zložité a vyžaduje si dlhodobú pozornosť zo strany
výskumníkov zaoberajúcich sa niektorou z jej zložiek, napr. prirodzenej schopnosti
bilingvistov hovoriť, počúvať, čítať a písať. Jazyková spôsobilosť je jedným z hlavných
aspektov dvojjazyčnosti. Je to kľúčová premenná pre skúmanie výhod dvojjazyčnosti (Mishra,
2014). Bez dostatočnej úrovne jazykovej znalosti (najmä znalosti „nedominantného“ jazyka),
ktorá je zvyčajne definovaná ako schopnosť komunikovať v oboch jazykoch, sa nevyskytuje
„dvojjazyčná výhoda“. Okrem toho jazyková spôsobilosť nie je statická, ale dynamická (Xie,
2018).
Projekt, ktorého zavŕšením je táto monografia, bol zameraný na problematiku čítania
žiakov v primárnom vzdelávaní pochádzajúcich z bilingválneho prostredia. Jeho cieľom bolo
empiricky demonštrovať a následne kriticky zhodnotiť dimenzie čítania v rodinách detí
z bilingválneho prostredia žijúcich prevažne na Slovensku. Hlavnými aktérmi výskumu budú
žiaci, ktorí sú priamo i nepriamo ovplyvnení odlišným etnickým a jazykovým prostredím v ich
vlastných rodinách, čo do istej miery vplýva na ich schopnosť recepcie textových údajov.
Prostredníctvom metód kvalitatívneho výskumu boli určené signifikantné znaky pri recepcii
textu detským čitateľom. Okrem priamej účasti žiaka vo výskume a použitých metód pri práci
s ním bolo za zdroj relevantných údajov považované aj interview s rodičmi žiakov žijúcich
v bilingválnom prostredí. Zároveň bol pre relevantný zber dát použitý aj dotazník, ktorý
vypĺňali niektorí rodičia z výskumného súboru.
Druhým výskumným okruhom, o ktorom je nutné sa zmieniť, je problematika bilingvizmu
u detí, nakoľko ide o faktor výrazne vplývajúci na porozumenie textu u dieťaťa a jeho či už
prirodzenú alebo intenčnú jazykovú „dvojkódovosť“. Ide o problematiku, ktorá je dlhodobo
výskumne aktuálna v zahraničí, pričom takéto výskumy sledujú rovnako jazykovú ako aj
literárnu kompetenciu dieťaťa (Baker, 1993; Kabuto, 2011 a iní). Pre potreby nášho výskumu
sú prínosné výskumy bilingvizmu v stredoeurópskom kontexte (napr. Štefánik, 2000, 2004).
Treba zdôrazniť, že tieto výskumy sú zamerané primárne na (psycho)lingvistické zákonitosti
osvojovania jazyka a pedagogický pohľad na čítanie a gramotnosť v nich absentuje. Nami
realizovaný výskum vnímame v tomto zmysle ako integratívny a interdisciplinárny,
prepájajúci jednotlivé aspekty problému:
• dimenzie čitateľskej gramotnosti dieťaťa,
• multikultúrny aspekt vzdelávania a výchovy detí,
• kognitívno-lingvistické a psycho-lingvistické zákonitosti recepcie textu,
5

• bilingvizmus a jeho kultúrne determinanty prítomné v procese čítania.
Na Slovensku sa realizuje množstvo výskumov o čítaní, slovenskí žiaci sa okrem iného
zúčastňujú aj na medzinárodných meraniach čitateľskej gramotnosti. My sme svoju
pozornosť nevenovali porozumeniu čítania, ani tomu, na akej čitateľskej úrovni sa deti
nachádzajú. Zaujímali sme sa o celkový pohľad bilingválneho dieťaťa na čítanie.
Monografia je tvorená trojicou autoriek podieľajúcich sa na realizácii projektu s názvom
„Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia“. Ide o autorky, ktoré sa

dlhodobo zaoberajú problematikou čítania, bilingválnej výchovy, deťmi v predškolskom
a v mladšom školskom veku. Svedčí o tom ich bohatá publikačná činnosť. Koncepčná
štruktúra monografie pozostáva z nasledovných častí. Základnú charakteristiku projektu
približujeme v kapitole „Predstavenie výskumu“. Táto kapitola objasňuje koncepčný zámer,
ktorý slúži ako východisko pre nasledujúce tri kapitoly. Čitateľ sa dozvie o organizačnej časti
výskumu, zbere dát a technike ich spracovania. Tým, že každá autorka riešila svoju oblasť
pôsobenia, pri vlastnej kapitole uvádza podrobnejší priebeh výskumu, a aj to, akým
spôsobom boli dáta spracované. Je to dôležité spomenúť, pretože oba typy výskumov, ktoré
boli v projekte použité, majú svoj jedinečný metodologický postup. Prvá kapitola pojednáva
o bilingvizme a bilingválnej výchove. Poskytuje prehľad rôznych teórií
bilingvizmu,
informáciu o skúmaných bilingválnych rodinách na Slovensku a o podobách bilingválneho
vzdelávania v rodinách. Druhá kapitola sa zaoberá samotným čítaním bilingválnych detí.
Prostredníctvom interview sa autorka, ktorá interview realizovala, zhovárala s viac ako 50
deťmi. Ich výpovede sú priblížené v jednotlivých podkapitolách. Tretia kapitola pozostáva
z opisu bilingválnej výchovy najmä vo vzťahu k čítaniu. Autorka realizovala početné
rozhovory s rodičmi bilingválnych detí a zisťovala ich spôsob vnímania dôležitosti čítania a
mnohé ďalšie faktory, ktoré s témou úzko súvisia. Napokon zhrnula aj niekoľko odporúčaní
ohľadom bilingválnej výchovy, s ktorými sa rodičia podelili, reflektujúc tak svoju vlastnú
skúsenosť, čo zároveň reprezentuje autentický model toho, ako by bilingválna výchova
mohla prebiehať aj v iných rodinách.
Veríme, že obsahovo bude táto monografia zaujímavá, podnetná a inšpiratívna, pretože
v slovenských podmienkach sa tejto problematike nik výskumne nevenoval.

Mária Belešová
za autorský kolektív
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Introduction

Bilingualism or multilingualism is a natural phenomenon occurring around the world. In a
world where people are increasingly mobile and ethnically diverse, issues of bilingualism and
multilingualism are becoming more and more important from a scientific and pragmatic
point of view. The last two decades in which linguistic/ethnic communities have been
politically persecuted and geographically isolated have provided to scientists with new
opportunities to study the phenomena of individual and social learning of bilingualism and
multilingualism that were previously virtually inaccessible (Bhatia, 2017). Unlike
monolingvism, bilingualism is not the only source of knowledge of two or more languages
acquired in childhood. Bilingualism is a life-long process influenced by a number of factors
(eg marriage, immigration, education, and so on).
Examining bilingualism is complex and it requires long-term attention from researchers
dealing with one of its components, for example the natural ability of bilinguals to speak,
listen, read and write. Language competence is one of the main aspects of bilingualism. It is
a key variable for exploring the benefits of bilingualism (Mishra, 2014). Without a sufficient
level of linguistic knowledge (especially knowledge of "non-dominant" language), which is
usually defined as the ability to communicate in both languages, there is no "bilingual
advantage". Moreover, linguistic competence is not static but dynamic (Xie, 2018).
The project is concluded by this monograph focused on the issue of students' reading in
primary education from a bilingual environment. Its aim was to empirically demonstrate and
subsequently critically evaluate the reading dimensions in families of children from a
bilingual environment living predominantly in Slovakia. The main actors of research will be
students who are directly and indirectly affected by different ethnic and linguistic
backgrounds in their own families, which to a certain extent influences on their ability to
receive text data. Through qualitative research methods, significant characters were
identified when the text was received by children readers. In addition to the direct
participation of the pupil in research and the used methods during work with them, an
interview with parents of pupils living in a bilingual environment was also considered as the
source of relevant data. At the same time, a questionnaire was used for the relevant data
collection, which was filled out by some parents from the research group.
The second area of research that needs to be mentioned is the issue of bilingualism at
children, as it is a factor that greatly influences child's understanding of text and his natural
or intentional linguistic "dichotomy". It is a problem that is researched over the long term
abroad, while such research pursues the same linguistic and literary competence of the child
(Baker, 1993, Kabuto, 2011 and others). The research of bilingualism in the Central European
context (for example Štefánik, 2000, 2004) is beneficial for the needs of our research. It
should be emphasized that these researches are focused primarily on the (psycho)linguistic
rules of language acquisition and pedagogical view on reading and there is a lack of literacy.
Our realized research is perceived in this sense as an integrated and interdisciplinary one,
interconnecting individual aspects of the problem:
• child reading literacy dimension,
• multicultural aspect on child's education,
• cognitive-linguistic and psycho-linguistic rules of text reception,
• bilingualism and its cultural determinants present in the reading process.
7

Numerous reading studies are being realized in Slovakia, and Slovak pupils also
participate in international measures of reading literacy. We have not paid attention to
reading comprehension or to what kind of reading level the children are at. We were
interested in the overall view of the bilingual child at reading.
The monograph is created by three authors participating in the project entitled "Reading
Dimensions in Children's Families from a Bilingual Environment". These authors have been
involved in the issue of reading, bilingual education, children in pre-school and younger
school age for long time. This is evidenced by their rich publishing activity. The conceptual
structure of the monograph consists of the following parts. The basic characteristics of the
project are presented in the chapter "Presentation of research". This chapter explains the
conceptual intent which is the basis for the following three chapters. The reader will learn
about the organizational part of the research, the data collection and the techniques of their
processing. In case each author solved her area of activity, she states in her own chapter the
more details from research and also how the data were processed. It is important to
mention, because both types of research, that were used in the project, have their unique
methodological approach. The first chapter deals with bilingualism and bilingual education.
It provides an overview of various theories of bilingualism, information about examined
bilingual families in Slovakia, and about forms of bilingual education in families. The second
chapter deals with the reading of bilingual children. Through the interview, the author who
realized the interview, was talking with over 50 children. Their statements are approached in
the individual subchapters. The third chapter consists of a description of bilingual education,
especially in relation to reading. The author made numerous interviews with the parents of
bilingual children and found their way of perceiving the importance of reading and many
other factors closely related to the topic. In the end, she summed up a number of
recommendations about bilingual education shared by parents, reflecting her own
experience, which at the same time represents an authentic model of how bilingual
education could take place in other families.
We believe that this monograph will be interesting, inspiring and inspirational, because in
the Slovak conditions this issue was not researched by anyone.

Mária Belešová
for a team of authors
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Predstavenie výskumu
Mária Belešová
Monografia, ktorú máte možnosť čítať, je vrcholom trojročného výskumu, ktorý sa
zaoberal žiakmi v bilingválne vyrastajúcich rodinách a z kultúrne odlišného prostredia. Stav
predkladanej problematiky v súčasnosti závisí od toho, či v ňom chápeme ako východiskový
problém gramotnosť žiaka vo všeobecnosti, alebo užšie, skúmame ho ako fenomén
s bilingválnym zázemím. V prvom prípade možno konštatovať, že gramotnosť je
v pedagogike mimoriadne diskutovanou témou prakticky na všetkých stupňoch vzdelávania
a zahŕňa veľké množstvo domácich i zahraničných výskumov vrátane didaktických námetov
ako s bilingválnymi žiakmi pracovať (napr. Zápotočná, 2004, 2013; Lampartová, 2014;
Králiková, 2014; Gavora, 1992 a ďalší). Výskumy týchto autorov neskúmajú primárne
fenomén dvojjazyčnej čitateľskej recepcie, skôr sa zameriavajú na rozvoj čítania u detí
rozličných vekových kategórií prostredníctvom metód založených na konštruktivistickom
modeli vzdelávania. Tento problém možno diferencovať na dve základné úrovne, pričom obe
vymedzujú širšie rámce otázky multikulturality, resp. kultúrnej (Kaščák, 2009; Pupala, Kaščák,
2015) a jazykovej bipolarity minoritných skupín spoločnosti. Prvou z nich je sledovanie
inklúzie detí z inojazyčného prostredia do majoritnej society. Výsledkom takéhoto výskumu
sú výstupy týkajúce sa akulturačného procesu detí z etnicky menšinových rodín. V písomnom
spracovaní možno nájsť aj viaceré didaktické publikácie skúmajúce dimenzie multikultúrnej
edukácie bez ohľadu na konkrétnu národnosť dieťaťa (Dráľ et al., 2011). Ak otázku
multikulturality vymedzíme ako špecificky didaktický okruh, dostaneme sa k otázke kultúrnej
inklúzie v školskom prostredí. Kultúrna diverzita je vnímaná ako komplex problémov
a nezaoberá sa podrobnejšie otázkou recepcie naratívnych textov deťmi s bilingválnym
zázemím. Takéto zistenia v súčasnosti absentujú, prípadne sa zameriavajú na výskum
literárnej gramotnosti detí zo slovenských enkláv v zahraničí (Ďurošová, 2013). Sledovanie
multikulturality v literatúre pre deti má podobu antológií umeleckých textov, ktoré majú za
úlohu dieťaťu demonštrovať pozitíva kultúrnej rozmanitosti a upevňovať v ňom vedomie
hodnoty kultúrnej tolerancie (napr. Mabena, 2013). Pokiaľ prijímame výskumy charakteristík
čítania v rámci populácie vo všeobecnosti, môžeme upozorniť na kontinuálne výskumy
čítania (Rankov, Valček, 2003-2008), tie sa však nezameriavajú primárne na detského
recipienta.
Počas obdobia riešenia projektu sme sa ako výskumníčky individuálne stretávali
s rodinami, ktoré spĺňali predpoklady na zaradenie do výskumného súboru. Spočiatku bolo
náročné získavať rodiny, v ktorých otec alebo matka pochádzajú zo zahraničia. Pre náš
výskumný zámer bolo podmienkou, aby dieťa vo veku 6 – 10 rokov (obdobie mladšieho
školského veku) vedelo komunikovať aj iným ako slovenským jazykom. Na základe toho sme
predpokladali, že v inom ako slovenskom jazyku bude vedieť aj čítať. Stretli sme sa s nimi aj
vďaka odporúčaniu iných rodín, aj vďaka tomu, že nám študenti pedagogickej fakulty
(prevažne externého štúdia) pomáhali pri oslovovaní bilingválnych rodín. Napokon sme pre
potreby výskumu získali približne 60 rodín, ktoré vyhovovali stanoveným požiadavkám.
Charakteristika skúmaných rodín je veľmi variabilná. Bude stručne uvedená pri spracovaní v
každej podkapitole tak, aby čitateľovi umožnila lepšie porozumieť súvislostiam vzťahujúcim
sa ku konkrétnej téme výskumného zamerania. Zväčša sme však vychádzali z nasledovnej
9

charakteristiky. Predpokladajme, že rodina je napríklad maďarsko-slovenská, matka je
maďarskej, otec slovenskej národnosti, 10-ročná dcéra doma rozpráva s mamou po
maďarsky, s otcom po slovensky. Okrem jazykovej situácie v rodine nás zaujímalo aj to, akú
materskú školu dieťa navštevovalo, resp. s akým vyučovacím jazykom (v zahraničí alebo na
Slovensku), taktiež i skutočnosť, akú základnú školu žiak momentálne navštevuje. Tieto
skutočnosti častokrát ovplyvňovali postoje žiakov k bilingválnemu čítaniu. Spomenuté údaje
sú najčastejšie zastúpené v kapitole o čítaní detí, kde autorka dáta použila k následnej
interpretácii.
Pre zaujímavosť uvádzame krátku charakteristiku rodín. Nášho výskumu sa zúčastnili
napr. deti z rodín, ktoré do troch rokov života dieťaťa žili na Slovensku (obaja rodičia sú
Slováci), potom sa rodina presťahovala do zahraničia, alebo naopak, deti, ktoré sa narodili
v zahraničí a potom sa spolu s rodičmi prisťahovali na Slovensko (alebo vrátili domov na
Slovensko), kde deti začali navštevovať slovenské základné školy. Najčastejšie však deti
pochádzali z rodín, kde každý z rodičov mal odlišnú národnosť. Tým vznikla široká škála rodín
s rôznou národnosťou rodičov a bilingválne, dokonca i multilingválne vychovávanými deťmi.
Tvorili ju maďarské, české, talianske, španielske, albánske, nemecké, anglické, írske,
holandské, poľské, ománske, novozélandské, ukrajinské a iné rodiny.
Interview sme vo väčšine prípade realizovali priamo v domácom prostredí rodín, s ktorými
sme si vopred dohodli stretnutie. Rodičov sme informovali o zámere nášho výskumu,
navodili sme príjemnú, ničím nerušenú atmosféru. Zisťovali sme základnú charakteristiku
rodiny, v ktorej dieťa žije, národnosť rodičov, počet rokov prežitých v zahraničí, reč, akou sa
doma rozpráva, dominantný jazyk vo výchove detí a pod. Začali sme interview s rodičom
(najčastejšie slovensky hovoriacou matkou). Otázky pre rodičov sme rozdelili do štyroch
základných okruhov:
A.
B.
C.
D.

Všeobecné informácie o výchove a bilingvizme.
Informácie o tom, ako rodič deťom čítal.
Vlastné čítanie dieťaťa.
Záver diskusie a odporúčania ostatným rodičom.

Pýtali sme sa prostredníctvom nasledovného okruhu otázok (uvádzame iba ukážku
otázok, samotné interview bolo obšírnejšie):
-
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Ako ste pristupovali k výchove jazyka Vášho dieťaťa po narodení?
Korigujete dieťa, ak pri používaní jazyka (rozprávaní alebo aj čítaní) robí chyby? Ak
áno, prečo a ako mu ich vysvetľujete?
Rozprávky z ktorého kultúrneho okruhu (slovenského alebo inojazyčného) považujete
z pohľadu rodiča za vhodnejšie, príp. zaujímavejšie? Prečo?
Pozorujete pri čítaní rozdiely v reakciách dieťaťa na slovenský a cudzojazyčný text?
Aké konkrétne?
Stretli ste sa pri čítaní či už slovenských alebo inojazyčných rozprávok s výrazne
negatívnou reakciou dieťaťa? Z čoho vyplynula, čoho sa týkala?
Vyberá si dieťa knihu samé, alebo mu ju vyberáte Vy? Preferuje slovenské alebo
inojazyčné príbehy? Prečo?

-

Pozorujete u dieťaťa problémy súvisiace s porozumením textu, vyplývajúce z jeho
jazykovej podstaty? Čoho konkrétne sa týkajú? Čo je podľa Vás ich príčinou?

Nasledovalo interview s dieťaťom, a to v jeho detskej izbe alebo v samostatnej miestnosti,
aby nebolo ničím rušené a rozptyľované, napr. prítomnosťou rodiča alebo súrodenca.
Výhodou bolo, že dieťa si mohlo vziať svoje obľúbené knihy a rozprávať o nich. Opäť
uvádzame na ukážku výber niekoľkých otázok z interview:
-

Aké knihy v iných jazykoch okrem slovenčiny čítaš najradšej?
Vidíš nejaký rozdiel medzi slovenskými a inojazyčnými knihami? V čom sú si tieto
knihy podobné a v čom sa líšia?
Aké knihy si začal čítať skôr? Slovenské alebo zahraničné?
V ktorom jazyku sa Ti číta ľahšie? Po slovensky alebo v iných jazykoch?
Spomenieš si na nejakú slovenskú alebo zahraničnú knihu, ktorú si nedočítal, lebo Ťa
nebavila? Prečo Ťa nebavila?
Myslíš, že to, že vieš dva jazyky, ti pomáha byť lepším čitateľom?
V čom je čítanie v druhom jazyku iné oproti čítaniu v slovenčine?
Čo potrebuješ vedieť, aby si bol dobrý čitateľ v slovenčine?
Čo potrebuješ vedieť, aby si bol dobrý čitateľ v inom jazyku?

Po skončení interview s dieťaťom sme ho vyzvali, aby prinieslo svoje najobľúbenejšie
slovenské i inojazyčné knihy, čím sme sa zamerali na stručné zmapovanie detskej knižnice
(obrázky knižníc uvádzame v prílohe). Vyhotovili sme fotografie, ktorých výber je súčasťou
tejto publikácie.

Spracovanie získaných údajov
Spracovanie údajov kvantitatívnej časti výskumu (kapitola1) uvádza autorka danej
kapitoly priamo vo svojom texte, pričom použila aj grafy s tabuľkami a následnou slovnou
deskripciou získaných dát. Pre zber dát boli použité dva prevzaté dotazníky (autori
dotazníkov sú v texte konkrétnej kapitoly uvedení). Cieľom dotazníkového výskumu bolo
zistiť používanie jazykov v rodinách a prípadné miešanie jazykov. Počet zozbieraných
dotazníkov bol však menší ako počet rodičov a detí, s ktorými bolo zrealizované interview,
nakoľko rodičia nemali niekedy čas na ich vypĺňanie. Dáta z dotazníkov ukázali zistenia, ktoré
korešpondujú s výsledkami z interview. Kvantitatívne dáta slúžili k verifikácii údajov
a k zisteniu aktuálneho stavu súčasných bilingválnych rodín vo vzťahu k bilingválnej výchove.
Na spracovanie údajov kvalitatívnej časti výskumu (kapitola 2 a 3) sme využili otvorené
kódovanie (ako jednu z techník interpretácie dát používanú v kvalitatívnom výskume),
pretože zozbieraný materiál sme potrebovali reprodukovateľným spôsobom roztriediť a
zostručniť. Cieľom otvoreného kódovania bolo interpretovať všetky otázky, porovnávať
všetky skúmané prípady a typy rodín a všímať si podobnosti a rozdiely medzi nimi.
Analyzovali sme ich tak, aby sme našli spoločné črty, rozdiely, ale aj paradoxy
a nepravidelnosti. Hľadali sme prienik medzi rodinami, ktorý by sa týkal princípov bilingválnej
výchovy. Pracovali sme s transkriptom všetkých zozbieraných údajov. Rodičia nám poskytli
širokú škálu variabilných odpovedí, nie všetky však boli použiteľné, preto do spracovanej
kapitoly neuvádzame všetky rodičovské odpovede. Odpovede detí sa líšili najmä v rozsahu.
Zväčša boli stručné, jednoslovné, nevhodné pre ďalšie výskumné spracovanie. Aj to bol jeden
11

z dôvodov, prečo sme deťom kládli stručné otázky a na jednu otázku sme sa opýtali
i viackrát. Spravidla čím bolo dieťa staršie, tým bola jeho odpoveď rozvinutejšia a vedeli sme
ju lepšie vyhodnotiť.
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1 Pohľad na bilingvizmus a bilingválnu výchovu
Zlatica Jursová Zacharová
V poslednej dobe sa v spoločnosti dostáva do popredia pojem bilingvizmus. Neustále sa
zvyšuje počet ľudí a detí, ktoré vyrastajú v bilingválnych rodinách alebo v bilingválnom
prostredí, ako aj štúdií týkajúcich sa tohto fenoménu. Približne dve tretiny svetovej
populácie vyrastá v bilingválnom prostredí (Morgensternová, Šulová, Schöll, 2011).
Bilingvizmus je bežný vo všetkých kútoch sveta, vo všetkých vrstvách spoločnosti, ako aj vo
všetkých vekových skupinách (Grosjean, 2010).
Definovať bilingvizmus nie je jednoduché. Vo svete existuje viacero definícií a delení
bilingválneho vzdelávania. V literatúre domácej proveniencie (Štefánik, 2000, 2004;
Sokolová, 2013) sa môžeme stretnúť okrem pojmu bilingvizmus aj s pojmom dvojjazyčnosť
alebo viacjazyčnosť, ktorý označuje multilingvizmus. Predovšetkým staršia literatúra sa
opiera o striktnejšie definície bilingvizmu, ktoré definujú bilingvizmus ako schopnosť ovládať
dva jazyky na úrovni monolingválnych jedincov (Bloomfield, 1933 in Morgensternová et al.,
2011). V novšej literatúre sa na základe výskumov upúšťa od dokonale vyvážených
schopností bilingvistu komunikovať v oboch jazykoch a pozornosť sa viac sústredí na
používanie dvoch alebo viacerých jazykov v komunikácii s rôznymi osobami (Grosjean, 2010).
Štefánik (2000) definuje bilingvizmus ako schopnosť alternatívne používať dva alebo viaceré
jazyky počas komunikácie s komunikačnými partnermi v závislosti od situácie a prostredia.
Tak ako sa postupom času uvoľňovala požiadavka na dokonalé ovládanie oboch jazykov,
začala sa viesť diskusia o bilingvizme z pohľadu veku a spôsobu osvojenia si dvoch alebo
viacerých jazykov. Viacerí autori sa pokúšali kategorizovať bilingvizmus sledujúc pritom rôzne
kritériá, ako napríklad: vek osvojenia si jazykov (raný, detský, adolescentný a neskorý
bilingvizmus) a z toho vyplývajúci vzťah jazykových systémov (aditívny alebo substraktívny
bilingvizmus), úroveň ovládania jednotlivých jazykov (vyvážený alebo dominantný, prípadne
maximálny či minimálny, aktívny alebo pasívny, či receptívny a produktívny), motivácia
k osvojeniu si jazykov (prirodzený individuálny, prirodzený kolektívny, intenčný), alebo
osvojenie si jazykov z časového hľadiska (simultánny alebo sukcesívny bilingvizmus)
(Štefánik, 2000; Wei, 2012; Grosjean, 2010; Baker, 2000; Harding-Esch a Riley, 2008;
Morgensternová et al., 2011; Sokolová, 2012 a iní). Neskôr sa pridalo aj kritérium
posudzovania bilingvizmu podľa kontextu osvojenia si druhého jazyka na prirodzený,
kultúrny a školský.
Bilingvizmus sa však netýka len jazyka, zasahuje taktiež do kultúry, sociálnych vzťahov,
identity a kognície (Bialystok, Barac, 2012; Morales, Calvo, Bialystock, 2013). Kým v minulosti
sa vzhľadom na metodologické chyby vo výskumoch považoval za škodlivý (Štefánik, 2000),
dnes sa sleduje bilingvizmus v celej komplexnosti interdisciplinárnych súvislostí a výsledky
z oblasti neurolingvistiky, psycholingvistiky, vývinovej psychológie, utvárania sociálnych
vzťahov a pod., naznačujú pozitívny efekt bilingvizmu na kognitívne, emočné a sociálne
oblasti dieťaťa (Grosjean, 2010; Bialystok, 2001; Genessee, 2015; Robinson a Sorace, 2018).
Z ekonomického hľadiska majú viacjazyční ľudia lepšie pracovné príležitosti a viac možností
uplatniť sa na pracovnom trhu ako monolingválni jedinci.
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Napriek tomu sa v spoločnosti dodnes tradujú viaceré mýty ohľadom bilingvizmu.
Grosjean vo svojej publikácii Bilingual: Life and Reality (2010) sumarizoval viaceré predsudky
a stereotypy týkajúce sa bilingválneho vzdelávania. Tvrdí, že bilingvizmus nie je fenoménom
jedinečnosti, jeho akvizícia nemusí prebiehať len v detstve a bilingvisti nemajú perfektné
vedomosti o oboch jazykoch. Prikláňa sa k názoru, že bilingvisti majú akcent, ktorý prenášajú
z dominantného na submisívnejší jazyk. Zároveň tvrdí, že bilingválni jedinci nemusia byť
(často ani nie sú) dobrí prekladatelia, nemusia byť ani bikultúrni a tiež nemusia mať
rozdvojenú osobnosť, ako sa tvrdilo v minulosti (viac o identite bilingvistov napr. Sokolová,
2012). Grosjean (2010) vyvracia tiež názor, že bilingválni jedinci vyjadrujú emócie len
v jednom jazyku.
Genesee (2015) v článku Myths about Early Childhood Bilingualism uvádza 4 hlavné mýty
spojené s bilingválnym vzdelávaním. Tým prvým je mýtus monolingválneho mozgu. S ním sa
viaže presvedčenie, že bilingvizmus je neprirodzený a spôsobuje oneskorenie v jazykovom
vývine, keďže mozog spracováva jazyk ako jeden systém, čo sa v literatúre označuje ako
„jednotný jazykový systém“. „Keď sa narodila sme hovorili po slovensky. Bola dohoda, že
slovenčina bude primárnym jazykom... sme si mysleli, teda v tom čase, že jeden človek by mal
rozprávať jedným jazykom a nemal by to kombinovať“ (D-V8SN). Tento mýtus viedol k tomu,
že rodičia sa snažili v bilingválnych domácnostiach udržať pravidlo „jeden človek, jeden
jazyk“ (Grammotov princíp), pretože sa predpokladalo, že deti potrebujú explicitne odlíšiť
a označiť jednotlivé jazyky, aby si ich neskôr nemiešali (Štefánik, 2000). Aj v súčasnosti
prevažuje u bilingválnych rodín tento názor: „Striktne sme si rozdelili úlohy, čiže sme si
povedali, ako som vyčítala v rôznych literatúrach, že najjednoduchšie bude pre dieťa, že si
najskôr rozdelí, priradí jazyk k rodičovi, čiže manžel s nimi komunikuje v slovenčine a ja
v maďarčine“ (D10SM). Preto sa aj miešanie jazykov u bilingvistov považovalo za negatívny
jav: „...tak nech nerobia kočko-psa“ (D-K8SČ)1. Napriek tak obávanému miešaniu jazyku
u bilingválnych detí, Genesee (2015) uvádza, že míľniky a vzorce osvojovania jazyka
u bilingválnych detí sú totožné s míľnikmi a vzorcami v akvizícii reči u monolingválnych detí
(Maneva a Genesee, 2001). Podobne je to aj s gramatickými obmedzeniami v jednotlivých
vývinových obdobiach, čo dokladujú výskumy v oblasti používania dvoch jazykových kódov
v bežnej konverzácii (Sorace, 2007).
Druhým mýtom, o ktorom Genesee (2015) píše, je názor „čím skôr, tým lepšie“. Podľa
Genesee (2015) sa nedá hovoriť o lineárnom prepojení medzi vekom a osvojením si druhého
jazyka, pretože ide o oveľa širší a komplexnejší proces. Kým v ranom veku si deti osvojujú
slovník, gramatické stavby a naratívne kompetencie (a výskumy zamerané na tieto oblasti
potvrdzujú teóriu skoršieho osvojovania jazyka), v neskoršom veku dochádza k osvojovaniu si
čitateľskej gramotnosti v jazyku a k metalingvistickému uvedomovaniu jazyka. Pomocou
transferu sa zdá osvojenie druhého jazyka ako rýchlejšie a efektívnejšie vďaka porozumeniu
gramatickým pravidlám na abstraktnej úrovni.
Tretím výrazným mýtom podľa Genesee (2015) je názor, že čím viac času človek strávi
učením sa jazyka, tým bude mať lepšie kompetencie v danom jazyku. Tento mýtus je
ovplyvnený edukačným kontextom, názorom, že čím viac času je venovaného špecifickému
školskému predmetu, tým sú tieto aktivity, alebo samotný predmet dôležitejší.
1

Označenie používaného kódu pri citáciách rodičov: Prvé písmeno označuje pohlavie dieťaťa D = dievča, CH = chlapec,
ďalšie písmeno je označenie iniciálky krstného mena, číslo znamená vek dieťaťa 8 = 8 rokov, posledné písmená symbolizujú
používané jazyky. Prvé písmeno je prvý jazyk dieťaťa, napr. S = slovenský jazyk, druhé písmeno označuje druhý jazyk dieťaťa
A = anglický jazyk, Č = český jazyk.
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V skutočnosti bilingválni jedinci majú v každom jazyku oveľa menej kontaktu s jazykom ako
monolingválni jedinci, pritom však dosahujú rovnaké míľniky a znalosti v jazyku ako
monolingválni jedinci (Maneva a Genesee, 2001). Podľa výskumov Thordardottirovej et al.
(2011) na to, aby 5-ročné deti dosiahli úroveň monolingválnych jedincov v receptívnom
slovníku, potrebujú byť približne 40 až 50 % času vystavené druhému jazyku, pričom na
dosiahnutie rovnakej úrovne v teste produkcie potrebujú 50 až 60 % času pre vystavenie sa
druhému jazyku.
Posledný mýtus, o ktorom sa Genesee (2015) zmieňuje, sa týka názoru, že deti
s vývinovou poruchou, so špecifickými poruchami jazyka, Downovým syndrómom či deti
s poruchou autistického spektra, s poruchami učenia alebo deti zo znevýhodneného
prostredia, by nemali byť vystavené bilingválnemu vzdelávaniu, alebo učeniu sa druhého
jazyka, nakoľko by to mohlo zhoršiť ich jazykový vývin. Genesee (2015) uvádza, že práve
naopak, žiaci s problémami v učení benefitujú z imerzných jazykových programov, ktoré
zároveň zvyšujú ich funkčné zručnosti v materinskom jazyku. Podobné výsledky boli
zaznamenané aj u detí zo znevýhodneného prostredia. Paradies et al. (2003) zistili, že
simultáne bilingválne deti so špecifickými poruchami jazyka preukazovali podobné výsledky
v oblasti morfosytaktických kompetencií ako monolingválne deti s rovnakou diagnózou.
Rovnaké výsledky sa objavujú aj u bilingválnych detí s Downovým syndrónom (Taeschner,
2005) ako aj u bilingválnych detí s poruchou v oblasti autistického spektra. Ich kompetencie
v oblasti jazykového vývinu sa nelíšia od ich monolingválnych rovesníkov. Hlavnou otázkou
v jazykovom vzdelávaní sa preto stáva kvalita jazykového prostredia, v ktorom dieťa vyrastá
a kvalita vzdelávacieho programu. Podľa Genesee (2015) žiaci, ktorí boli v obohacujúcich
imerzných jazykových programoch, prevyšujú svojich monolingválnych rovesníkov
v jazykových testoch.

1.1 Bilingvizmus a jeho podoby na Slovensku
Hoci sa Slovenská republika navonok javí ako monolingválna krajina, mnohí jej obyvatelia
sú bilingválni. Sokolová (2012) opisuje viaceré situácie bilingvizmu na Slovensku: bilingvizmus
Slovákov žijúcich v zahraničí, bilingvizmus národnostných menšín, kolektívny pasívny
slovensko-český alebo česko-slovenský bilingvizmus a bilingvizmus spoločenstva
nepočujúcich, ktorým sa zaoberá Groma (2003).
Na Slovensku žije podľa údajov Štatistického úradu SR (2011) 19,3 % obyvateľov hlásiacich
sa k jazykovým menšinám. Celkovo je rozprávajúcich po maďarsky 8,5 %, rómsky 2,0 %, česky
0,6 %, rusínsky, ukrajinsky, rusky, nemecky, poľsky a inými jazykmi 8,2 %. Z výsledkov sčítania
obyvateľstva v roku 2011 bolo zistené, že v 80,4 % je slovenský jazyk najčastejším jazykom
používaným na verejnosti a v 73,3 % je najčastejším jazykom používaným v domácnostiach
(Sokolová, 2012). Štúdia Kapalkovej, Slančovej, Bónovej, Kesselovej a Mikulajovej (2010)
uvádza, že 18 % detí na Slovensku prichádza do kontaktu s cudzím jazykom v ranom veku.
Rodičia detí z ich štúdie rozprávali na deti nasledujúcimi jazykmi: albánsky, anglicky, česky,
francúzsky, holandsky, maďarsky, nemecky, rusínsky, swahilsky, španielsky a taliansky
a väčšina detí mala kontakt s druhým jazykom od narodenia 71 % a pravidelne 7 dní do
týždňa 66 %.
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Aj ostatná časť obyvateľstva Slovenska by sa mohla označiť za bilingválnu. Receptívny
česko-slovenský bilingvizmus si ale málokto uvedomuje. V podstate celá populácia
sledovaním spoločnej televízie pred zánikom Československa vyrastala v bilingválnom
prostredí. Mladá generácia v Českej republike má menej kontaktov so slovenským jazykom
a väčšie problémy s porozumením slovenského jazyka (Morgensternová et al., 2011) ako
slovenská populácia s porozumením češtiny. Mladí Slováci sú v kontakte s českým jazykom
častejšie, vzhľadom na sledovanie staršej filmovej produkcie a čítania množstva publikácií
v českom jazyku, ktoré sú na Slovensku dostupné. Česko-slovenským (slovensko-českým)
bilingvizmom sa zaoberali viacerí autori. Horecký (1990) takýto kolektívny pasívny
bilingvizmus pomenoval ako diglosiu. Termín diglosia použil prvýkrát Fergusson (in
Morgensternerová, et al., 2011) a označil ním také komunikačné situácie, v ktorých okrem
kódu materinského jazyka sa bežne používajú aj prvky druhého jazyka. Diglosia sa vyskytuje
medzi podobnými jazykovými skupinami u národov, ktoré žijú v dostatočnej geografickej
blízkosti. Dokonca v kvalitatívnej štúdii poukázal Gavora (2000) na diglosiu a prepínanie
kódov pri používaní dialektu a spisovnej varianty slovenského jazyka u žiakov v mladšom
školskom veku, ktorých materinským jazykom je dialekt. K porozumeniu dochádza ale aj
medzi viacerými slovanskými jazykmi (Nábělková, 2008), a tiež je zaznamenané napríklad pri
škandinávskych jazykoch (Lindberg, 2007). V odbornej literatúre sa označuje takýto typ
porozumenia medzi dvomi jazykmi ako semikomunikácia (Sokolová, 2012; Nábělková, 2008).
Pokiaľ ale rodičia pristupujú k používaniu českého a slovenského jazyka ako k dvom
samostatným jazykom z pohľadu aktívneho bilingvizmu, je veľká pravdepodobnosť, že ich
deti budú mať nielen rozvinuté receptívne znalosti druhého jazyka, ako je porozumenie
hovoreného a písaného textu, ale aj produktívne kompetencie pozostávajúce z verbálnej
a písomnej produkcie textu. „Odporučila by som, aby si vždycky držali rozdiel medzi svojim
a druhým jazykom... je veľký počet prípadov v Čechách, kedy slovenskí rodičia rozprávajú
s dieťaťom zle česky a najväčšia tragédia je v tomto. Takže jednoznačne udržať svoj jazyk, že
má také pravidlá čeština tiež, že sú rôzne výrazy na rôzne pojmy.“ (D-K8SČ).
Najčastejšie sa o bilingvizme na Slovensku hovorí v kontexte bilingvizmu národnostných
menšín, a to prevažne o maďarsko-slovenskom bilingvizme. V minulosti sa tejto
problematike rozsiahlo venovala Árochová (1986). V súčasnosti sa problematike maďarského
bilingvizmu venuje okrem iných Lanstyák (2002) a Homišinová (2008, 2011). Na rozdiel od
iných jazykových menšín, maďarsko-slovenskí bilingvisti majú nielen možnosť vzdelávať sa
vo svojom materinskom jazyku v základných a stredných školách, ale od roku 2004 je im
umožnené získať vysokoškolské vzdelanie v maďarskom jazyku na Univerzite Jánosa Seleyho
so sídlom v Komárne.

1.2 Podoby bilingválneho vzdelávania v rodinách
Ako bolo spomínané, v realite sa stretávame s viacerými podobami bilingválneho
vzdelávania. Štefánik vo svojej publikácii Jednej človek – dva jazyky (2000) uviedol šesť typov
bilingválneho vzdelávania. V novšej publikácii opísali Harding-Esch a Riley (2008) päť
spôsobov, ako sa jednotlivci stávajú bilingválnymi jedincami. Tieto dopĺňame o nami zistené
variety spôsobov bilingválneho vzdelávania získané z vyjadrení rodičov v interview.
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1. Rodičia používajú v komunikácii s dieťaťom svoj materinský jazyk. Materinský jazyk
rodičov je odlišný a obaja rodičia rozprávajú na dieťa svojím materinským jazykom.
Jeden z materinských jazykov rodičov je aj dominantným jazykom krajiny a komunity,
v ktorej žijú (Harding-Esch a Riley, 2008; Štefánik, 2000). Pri výchove sa uplatňuje
pravidlo, jeden rodič = jeden jazyk, ktoré je známe ako Grammotov princíp (Štefánik,
2000).
„Ja som rozprávala vždy po slovensky a akceptovala som, že manžel je maďarskej
národnosti a že sa rozprával so synom výlučne po maďarsky“ (CH-D12SM, na
Slovensku žijúca rodina). Táto forma bilingvizmu môže mať najlepšie výsledky, ak
rodiny aj po nástupe do základnej školy (ďalej ZŠ) budú dôsledne dodržiavať, aby sa
deti učili všetky informácie v oboch jazykoch, teda aby sa naučili aj čítať a písať
v oboch jazykoch. Problematická situácia často vzniká aj s narodením súrodenca, keď
si deti samé vyberú svoj komunikačný jazyk, a tým sa naruší predchádzajúca
rovnováha medzi jazykmi. „So starším sa otec rozprával výlučne v maďarčine a keď sa
narodil druhý, tak aj deti spolu komunikovali v slovenčine, tak slovenčiny bolo zrazu
viac.“ (CH-D12SM). V prípade, ak sa dieťa identifikuje s jazykom krajiny, v ktorej žije,
stáva sa jazyk krajiny dominantným. „No do štyroch rokov na mňa rozprávala po
slovensky... teraz (tento rok začala navštevovať ZŠ v Nemecku – pozn. autorky) sa
prehupuje a hovorí na mňa po nemecky.“ (D-K7SN, rodina žije v Nemecku, do dvoch
rokov dieťa nevedelo po nemecky, hoci žili v Nemecku).
2. Rodičia majú rôzne jazyky. Materinský jazyk rodičov je odlišný a obaja rodičia
rozprávajú na dieťa nedominantným jazykom, teda tým, ktorý sa odlišuje od jazyka
krajiny, v ktorej žijú (Harding-Esch a Riley, 2008).
„Doma mama s deťmi rozpráva aj po slovensky, aj po anglicky. Otec po anglicky,
v škole majú francúzštinu a arabčinu.“ (D-Z8ASF).
3. Rodičia majú odlišné materinské jazyky, jazyk jedného je dominantným jazykom
prostredia, no rodičia pri výchove používajú nedominantný jazyk (Štefánik, 2000).
Dieťa sa dostáva do kontaktu s druhým jazykom – jazykom komunity až
v predškolskom období. Napriek tomu často dochádza k situácii, že jazyk komunity
bude pre dieťa dominantným. „Dcéra bola do troch rokov monolingválna, rozprávali
sme sa iba po slovensky. Keď mala tri roky presťahovali sme sa do Talianska, ...
chodila do talianskej škôlky, potom dva roky do školy. Tak sa naučila po taliansky. Po
piatich rokoch sme sa presťahovali do USA a ... taliančinu vytlačila angličtina.“ (DP9STA).
4. Rodičia používajú v komunikácii s dieťaťom rovnaký materinský jazyk. V krajine,
v ktorej žijú, sa používa iný jazyk (Harding-Esch a Riley, 2008; Štefánik, 2000). Pri
tomto modeli bilingválneho vzdelávania sa môžu utvárať rôzne príklady jazykovej
identity, ako napr. substraktívny bilingvizmus:
„Od narodenia sme sa s ňou rozprávali po slovensky a keď mala dva a pol roka, odišli
sme do Ameriky a tam som ju dala do škôlky, kde sa naučila jazyk.“ (D-V9SA, vrátili sa
na Slovensko a dcéra chodí do slovensko-anglickej bilingválnej školy).
„Žili sme v Španielsku a ona sa narodila v Španielsku a doma sme rozprávali po
slovensky a v okolí počúvala španielčinu. Keď sme boli v spoločnosti, hovorila po
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španielsky a doma po slovensky.“ (D-K8SŠ, vrátili sa na Slovensko a dcéra navštevuje
výlučne slovenskú školu, po španielsky už nerozpráva).
„Dcéra bola do troch rokov monolingválna, rozprávali sme sa iba po slovensky. Keď
mala tri roky presťahovali sme sa do Talianska, ... chodila do talianskej škôlky, potom
dva roky do školy. Tak sa naučila po taliansky. Po piatich rokoch sme sa presťahovali
do USA a ... taliančinu vytlačila angličtina.“ (D-P9STA).
Prípadne sa buduje a podporuje identita menšinového jazyka (Sokolová, 2012):
„S dcérami sme obidvaja, ja aj manžel od narodenia komunikovali po maďarsky, ale
s každou to bolo iné. Keď mala rok a už som vedela, že rozumie po maďarsky, tak som
postupne tie základné pojmy prekladala do slovenčiny. A potom, keď som ju chcela
zapísať do škôlky, tak som sa s ňou rozprávala aj po slovensky...Pre nás s manželom je
dôležité, aby maďarčina bola na prvom mieste.“ (D-V10MS – dieťa žije na Slovensku a
navštevuje slovenskú základnú školu).
5. Rodičia používajú v komunikácii s dieťaťom svoj materinský jazyk. Materinský jazyk
rodičov je odlišný. Jazyky používané v domácnosti sa odlišujú od úradného jazyka
krajiny (viacjazyčnosť) (Harding-Esch a Riley, 2008; Štefánik, 2000). Dieťa si osvojuje
tri jazyky. Úlohu zohráva frekvencia kontaktu pri neformálnom a formálnom
jazykovom kontexte (Sokolová, 2012).
„Od narodenia som sa s ňou rozprávala po slovensky, ale len ja. Grandma s ňou
rozpráva španielsky, je to jediná španielka v rodine. Chodí do španielskej školy
a žijeme v Anglicku.“ (D-N7AŠS).
6. Rodičia majú rovnaký materinský jazyk a tento jazyk je zároveň dominantným
jazykom krajiny v ktorej žijú, no v komunikácii s dieťaťom používa aspoň jeden
z rodičov jazyk, ktorý sa naučil. (Intenčný bilingvizmus) (Harding-Esch a Riley, 2008;
Štefánik, 2000).
„Ja som učiteľka anglického jazyka a chcela som mu dať ten jazyk. Spočiatku sme sa
stretli s programom baby-singign time, kde sme sa učili prvé slovíčka, neskôr cez
naratívny formát. Plynule hovorí po slovensky a anglicky.“ (CH-T9SA, anglický jazyk sa
dieťa učí kontextuálne od narodenia).
7. Rodina a aj spoločnosť sú dvojjazyčné. Rodičia pri komunikácii s dieťaťom používajú
oba jazyky. Dochádza teda k striedaniu jazykových kódov (Romaine, 1995 in
Morgensternová et al. 2011; Štefánik, 2000). Takáto výchova vedie k vyššej flexibilite
a otvorenosti k interkultúrnej komunikácii (Sokolová, 2012).
„Manžel sa narodil v Bratislave, no žije v Rakúsku v rakúsko-českej bilingválnej rodine
s nepočujúcou posunkujúcou matkou, ja som žila v Bratislave, vyrastala som
v bilingválnej rodine so slovensko-maďarským jazykom. Doma sa s deťmi rozprávame
slovensky, u babičky na Slovensku slovensko-maďarsky, v škole česko-nemecky,
vyučovanie prebieha v nemčine a doma sa rozprávame aj anglicky a máme základy
posunkovej reči.“ (D-M8SMNČ).
Pri sledovaní podoby bilingválneho vzdelávania je potrebné si uvedomiť, že reálny život
prináša aj odlišné formy bilingválneho vzdelávania, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcej
kategorizácii. Rodiny, s ktorými sme komunikovali, sa viackrát sťahovali, často z krajiny do
krajiny a dieťa sa učilo vždy jazyk krajiny, v ktorej sa aktuálne nachádzali. Tento jazyk podľa
rodičov následne dominoval v ich komunikácii.
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1.3 Dotazníkový výskum
Prevažná časť predkladanej vedeckej monografie sa týka kvalitatívnej analýzy získaných
dát z interview s bilingválnymi deťmi a s ich rodičmi. Aby sme získali prehľad o bilingválnych
stratégiách a výchove v domácnosti, požiadali sme niektorých rodičov, aby vyplnili dotazník.
Prvú časť administrovaného dotazníka tvoril Dotazník používania dvoch jazykov v rodine
(Gagarina et al., 2012). Dotazník má 23 otázok a venuje sa anamnestickým dátam, ktoré sú
relevantné pre rozvoj jazykových kompetencií v dvoch jazykoch. Druhú časť tvoril Dotazník
miešania jazykov vytvorený Byers-Heinleineovou (2013a). Tento obsahuje 5 otázok
zameriavajúcich sa na miešanie jazykových kódov v kontexte rôznych komunikačných situácií
a je možné z neho získať škálu miešania jazykov (Language mixing Scale score, ByersHeinleine, 2013b).
Zo zozbieraných 30 dotazníkov bilingválnych rodín, sme sledovali bilingválne vzdelávanie
týkajúce sa 33 detí. Z toho 19 dievčat a 14 chlapcov s priemerným vekom 9,18 roka, pričom
najmladšie dieťa malo 5,5 roka a najstaršie takmer 17 rokov. Najviac detí zodpovedalo veku
7 – 10 rokov a navštevujú prvú až piatu triedu ZŠ. Výrazne mladšie alebo staršie deti sú
súrodencami detí v mladšom školskom veku. 14 detí navštevuje bilingválnu školu a 13 detí
navštevuje bežnú štátnu školu. Z 33 detí sa 24 detí (79,2 %) narodilo v krajine svojho prvého
jazyka a 9 detí (29,7 %) v krajine svojho druhého jazyka. Zároveň v súčasnosti 20 detí (66 %)
žije v krajine svojho prvého jazyka a 12 detí (39,6 %) žije v krajine svojho sekundárneho
jazyka. 19 z opýtaných detí (62,7 %) sa narodilo na Slovensku a v piatich prípadoch (16,5 %)
je Slovensko krajinou ich druhého jazyka. Druhou najčastejšou krajinou pôvodu detí je
Rakúsko (11 detí), pričom pre polovicu detí je nemčina materinským jazykom, pre druhú
polovicu je to ich druhý jazyk a prvým jazykom bol slovenský jazyk. V dotazníkoch sa objavili
aj krajiny ako Írsko, Nemecko, Španielsko a Česká republika.
Väčšina detí (57,6 %) bola v kontakte s druhým jazykom od narodenia, 12,1 % detí sa
stretlo s druhým jazykom v priebehu prvého roka života. Medzi prvým a tretím rokom života
prišlo do kontaktu s cudzím jazykom 24,2 % detí. Dve deti (6, 1 %) sa stretli s druhým
jazykom v materskej škole a jedno až po siedmom roku života. Napriek tomu, že sme do
výskumu prioritne hľadali bilingválne deti, až u 20 detí (60,6 %) rodičia zaznačili aj
každodenné používanie tretieho jazyka. Najčastejšie išlo o jazyk, ktorý sa dieťa učí v škole,
alebo o druhý jazyk jedného z rodičov.
V dotazníkoch sme tiež zisťovali, v akom veku deti začali rozprávať a či sa ich rodičia
obávali o rečový vývin svojho dieťaťa. Rodičia, ktorí chcú bilingválne vychovávať svoje dieťa,
sú upozorňovaní na skutočnosť, že deti začnú neskoro rozprávať, prípadne, že budú mať
problémy s rečovým vývinom z dôvodu neprirodzenej bilingválnej výchovy (ide o všeobecne
zaužívané mýty, o ktorých sme písali v predchádzajúcej časti tejto kapitoly). „Viem, že nás
varovali, že začnú deti neskôr rozprávať, ale nebola to pravda. Začali veľmi skoro hovoriť,
hovorili krásne, nemali logopedické problémy.“ (CH-D12SM)
Podľa zistení 51,5 % detí povedalo prvé slovo pred prvým rokom života a 15,6 % detí
povedalo prvé slovo po jeden a pol roku (Tabuľka č. 1). Podľa viacerých odborníkov sa prvé
slová objavujú v prvom roku života (Průcha, 2011a; Horňáková, Kapalková a Mikulajová,
2005; Maneva a Genesee, 2001). Od 18 mesiacov sú deti schopné spájať slová do
dvojslovných výrokov a dochádza k prudkému rozvoju slovnej zásoby (Papoušek, 2004).
Z tohto pohľadu 4 deti (13,1 %) z nášho súboru, na základe subjektívnej pamäti matiek, začali
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rozprávať neskôr, ako je bežné (po druhom roku života), no len jedna z matiek mala obavy
o rečový vývin dieťaťa. 5 matiek (15,6 %) malo obavy o rečový vývin dieťaťa z dôvodu
bilingválneho vzdelávania, pričom ich deti začali rozprávať v 8. mesiaci, alebo v 12. mesiaci.
Tabuľka č. 1 V akom veku dieťa vyslovilo prvé slovo
6
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36
mes. mes. mes. mes. mes. mes. mes. mes. mes. mes. mes. mes. mes.

1.3.1 Používanie dvoch jazykov v rodine
Vo väčšine rodín, ktoré boli zahrnuté do výskumu, sú rodičia schopní komunikovať
viacerými jazykmi nielen svojim materinským jazykom. Všetky oslovené matky komunikujú
dvomi a viac jazykmi. Tri jazyky ovláda 10 matiek (33,3 %) a 4 matky (13,3 %) komunikujú
bežne v štyroch jazykoch. Traja otcovia (9,99 %) ovládajú len svoj materinský jazyk, 14 otcov
(46,6 %) komunikuje v dvoch jazykoch, 12 otcov (40 %) ovláda tri jazyky a dvaja (6,7 %)
ovládajú 4 jazyky. Vo väčšine prípadov otcovia komunikujú prevažne svojim materinským
jazykom (63,6 %) a matky komunikujú buď prvým jazykom (39,4 %) alebo tretím jazykom
(48,5 %). Ani otcovia a ani matky nepreferujú v komunikácii s dieťaťom druhý jazyk. Častejšie
ako svoj druhý jazyk používajú ako všeobecne dorozumievací jazyk anglický jazyk (tretí jazyk
otca aj matky a jediný spoločný jazyk v domácnosti, čo predstavuje 12,1%). 9,1 % otcov
v domácnosti prispôsobí svoj jazyk krajine alebo partnerke. Matky častejšie prispôsobia jazyk
domácnosti partnerovi a 36,4 % matiek komunikuje v spoločnej domácnosti partnerovým
jazykom.
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Tabuľka č. 2 Používanie jazyka v komunikácii s dieťaťom u rodičov

Frequency Percent
30,3
Obaja používajú svoj odlišný L1 10
Matka používa L2, L3, otec 12
36,4
používa svoj L1
Matka aj otec používajú L3
8
24,2
Otec používa L2, L3, matka L1
3
9,1
Spolu
33
100,0

Valid
Percent
30,3
36,4

Cumulative
Percent
30,3
66,7

24,2
9,1
100,0

90.9
90,9

Poznámka: L1 = prvý jazyk; L2 = druhý jazyk; L3 = tretí jazyk
V kontexte bilingvizmu je však dôležité sledovať aj krajinu a dominantný jazyk v krajine,
v ktorej rodina žije a vychováva svoje dieťa. V sledovanom súbore žije na Slovensku 20 detí
(60,6 %). Z toho polovica z bilingválnych detí žije v prirodzene bilingválnom prostredí, kde
jeden z rodičov rozpráva iným jazykom ako po slovensky a druhá polovica detí žije v rodine
s intenčným bilingvizmom, kde obaja rodičia majú L1 (prvý, materinský jazyk) slovenský
a jeden z rodičov buď rozpráva na dieťa iným ako slovenským jazykom, alebo obaja
rozprávajú na dieťa po slovensky, no dieťa navštevuje bilingválnu školu (Tabuľka č. 3).
V zahraničí, prevažne v Rakúsku, žije 13 detí (39,4 %). Z toho 7 detí žije v zmiešanej
bilingválnej rodine, kde prevažne matka má L1 slovenský a otcov materinský jazyk je totožný
ako dominantný jazyk krajiny. Ostatné deti žijúce v zahraničí v domácnosti rozprávajú
jazykom rodičov, ktorých materinský jazyk je slovenský, alebo iný ako dominantný jazyk
krajiny, v ktorej sa nachádzajú.
Tabuľka č. 3 Rozdelenie bilingvizmu v rodinách podľa krajiny, v ktorej rodiny žijú
krajina,
žijú

Prirodzený
Prirodzený individuálny
Intenčný bilingvizmus
Prirodzený individuálny
Integratívny/spoločenský
bilingvizmus
Individuálny
multilingvizmus

SVK
x

kde jazyk rodiča jazyk rodiča
1
2
dieťa používa
L
L
Počet
EU
slov
EU slov
EU krajiny rodiča (N)
x
x
x
10

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x

0
10
7
3

x

3
33

Podľa odpovedí rodičov v dotazníku 15,2 % detí rozpráva len materinským jazykom, hoci
rozumie aj druhému jazyku. 54,6 % detí rozpráva dvomi jazykmi. 15,2 % detí rozpráva tromi
jazykmi, 9,1 % detí rozpráva štyrmi jazykmi a dve deti (6,1 %) rozprávajú až piatimi jazykmi
(Graf č. 1). Z 21 detí narodených na Slovensku, ktorých materinský jazyk je slovenský jazyk,
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16 detí preferuje svoj materinský jazyk a 5 detí preferuje v komunikácii druhý jazyk, prevažne
anglický, ak navštevujú anglickú bilingválnu školu. Z 12 detí narodených v zahraničí len dve
preferujú rozprávať sa po slovensky a 10 detí preferuje jazyk krajiny, v ktorej sa nachádza.
Graf č. 1 Percentuálny počet detí podľa počtu jazykov, ktorými rozprávajú

9,09

6,06

15,15
1 jazyk

15,15

2 jazyky
3 jazyky
54,55

4 jazyky
5 jazykov

Takmer všetky matky (90,9 %) odhadujú porozumenie materinskému jazyku u dieťaťa ako
vynikajúce. V dotazníku hodnotili matky rečové kompetencie svojich detí na stupnici od 1
(veľmi dobre) po 4 (veľmi slabo). Tri deti rozumejú svojmu materinskému jazyku celkom
dobre. Matky, ktoré uviedli, že ich dieťa rozumie celkom dobre materinskému jazyku zároveň
uviedli, že celkom dobre až slabšie dieťa rozpráva v materinskom jazyku.
Iná situácia nastala pri druhom jazyku, kedy 12 matiek uviedlo, že dieťa rozumie výborne
svojmu druhému jazyku, v 18-tich prípadoch dieťa rozumie celkom dobre a v troch prípadoch
rozumie slabo druhému jazyku (L2). V produkcii v druhom jazyku bola škála vybraných
možností širšia a v 10-tich prípadoch matky potvrdili, že deti výborne rozprávajú v L2. V 17tich prípadoch matky uviedli, že dieťa má celkom dobrú produkciu v L2 a v štyroch prípadoch
označili produkciu svojho dieťaťa v L2 za slabú a v dvoch prípadoch za veľmi zlú. V inej otázke
v rámci multivýberu matky zaznamenávali, v akom kontexte dieťa používa prvý alebo druhý
jazyk. Dieťa je podľa matiek najčastejšie (262) vystavené druhému jazyku v škole (bilingválna
škola, škola v mieste bydliska) a aktivitám ako je pozeranie TV, hranie na počítači, či čítanie
kníh (25). Menej často deti používajú druhý jazyk v komunikácii so súrodencami, rodičmi
alebo s rodinou (19) a najmenej s priateľmi (15).
U väčšiny detí sa produktívne a receptívne aktivity vyskytujú častejšie v materinskom jazyku
(L1), ako v druhom jazyku (L2). Ukazuje sa to aj pri sledovaní typu prevládajúcich aktivít
u detí (Graf. č. 2). Kým v L1 všetky deti takmer každý deň rozprávajú príbehy (123),
receptívne aktivity sú na nižšej úrovni a vyskytujú sa cca 1-2krát týždenne. Všetky aktivity
vykonávajú deti ale častejšie v materinskom jazyku, ktorý sa zdá byť dominantný. V L2 sa
častosť výskytu aktivít znižuje a deti najmenej čítajú knižku v druhom jazyku (79). Podľa
zistení sa tiež výrazne menej oproti L1 rozprávajú v L2 príbehy (92). V druhom jazyku
2

Čísla označujú počet detí. Celkový počet sledovaných detí N = 33.
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najčastejšie pozerajú TV či DVD alebo hrajú PC hry. Celkovo v oboch jazykoch deti najmenej
často čítajú knihy. Napriek tomu, že niektoré matky označili, že ich deti čítajú knihy každý
deň ( v L1 17 detí; v L2 7 detí), v tejto otázke sa vyskytlo najviac odpovedí nikdy (v L1 3 deti; v
L2 9 detí). Treba si ale uvedomiť, že vo výskume sa nachádzali 3 deti, ktoré ešte nevedeli
v čase zbierania dát čítať, čo by vysvetlilo odpoveď, že si nikdy nečítajú knižku.
Graf č. 2 Ako často deti vykonávajú niektorú z aktivít
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Aktivity boli zaznamenávané na Likertovej škále, kde 1=nikdy a 4=každý deň.

1.3.2 Miešanie jazykov v bilingválnych rodinách
V oblasti miešania jazykov matky bilingválne vychovávaných detí odpovedali, v akých
situáciách sa rozprávajú so svojim dieťaťom v jeho materinskom a v druhom jazyku.
Z výsledkov vyplýva, že v L1 sa rozpráva 13 detí (39,4 %) so svojimi rodičmi vo všetkých
situáciách (keď sú sami, doma, s priateľmi, rodinou, v škole, vonku). V 21,2 % prípadoch
komunikujú spolu v štyroch situáciách a v 18,2 % prípadoch spolu komunikujú v L1 v piatich
situáciách zo šiestich. Najčastejšia odpoveď bola, že komunikujú spolu stále v L1. Podľa
označenia situácií je možné uviesť, že rodičia komunikujú s dieťaťom v L1 najčastejšie doma
(30 detí), s priateľmi a s rodinou (28 detí), keď sú sami (25 detí), niekde vonku (22 detí)
a najmenej v škole (20 detí).
Z pohľadu L2 je situácia odlišná. V jednom prípade dieťa vôbec nerozpráva druhým
jazykom. Najčastejšie spolu komunikujú v L2 v dvoch situáciách v 12-tich prípadoch (37,5 %),
a v 7 prípadoch (21,9 %) len v jednej situácii. Vo všetkých situáciách komunikujú spolu v L2
len dvaja rodičia. Analýza konkrétnych situácií ukázala, že najčastejšie komunikuje rodič
s dieťaťom doma (18 detí) a niekde vonku (18 detí) a potom s rodinou (17 detí) a v škole (16
detí). Najmenej často používajú L2, keď sú sami a s priateľmi. Tieto výsledky naznačujú nižšiu
mieru používania druhého jazyka rodičom vyplňujúcim dotazník a dieťaťa. Je
pravdepodobné, že dotazník vypĺňala osoba, ktorej materinský jazyk je slovenský jazyk
a potom je zjavné, že materinský jazyk používa oveľa viac, ako druhý jazyk. No celkovo je
vidieť veľký nepomer medzi situáciami používajúcimi v L1 (153) a situáciami, kedy je
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používaný druhý jazyk (97).Tento nepomer je vyjadrený aj percentuálnym odhadom rodiča
týkajúcim sa množstva interakcie v materinskom jazyku (75,1 %) a v druhom jazyku (24,9 %).
Skóre miešania jazykov (Language mixing Scale score, Byers-Heinleine, 2013b)
predstavuje prepočítanie piatich položiek Likertovej škály, ktoré sú hodnotené na stupnici od
1 (ako veľmi pravdivé) až po 7 (ako úplne nepravdivé). Spriemerovanie sčítania všetkých
položiek naznačuje, že matky sa snažia dodržať čistotu jazykového kódu (5,27). Najčastejšie
súhlasili s výrokom, že používajú slová druhého jazyka, keď rozprávajú prvým jazykom (4,88),
a to hlavne z dôvodu, že v materinskom jazyku (v slovenskom jazyku) nevedia nájsť
adekvátne slová, tak realizujú tzv. jazykové výpožičky z L2. Najmenej často súhlasia
s výrokom, že všeobecne často miešajú materinský a druhý jazyk (5,61). Štyri matky uviedli,
že nikdy nemiešajú materinský a druhý jazyk a štyri matky často miešajú materinský aj druhý
jazyk počas komunikácie s deťmi. V rozhovoroch ale matky skôr pripustili, že častejšie
komunikujú pred deťmi vo viacerých jazykoch. Predovšetkým, ak žijú v zahraničí a sú
v spoločnosti priateľov: „To bol taký, proste problém. Tak nakoniec som to riešila tak, že keď
som to hovorila im, tak som to povedala po slovensky a hneď zopakovala po anglicky, aby si
tí ľudia nemysleli, že ich ohovárame, alebo opačne.“ (D-Z8AS).

1.3.3 Kroky k efektívnemu bilingválnemu vzdelávaniu
Z predchádzajúcich dát je zrejmé, že bilingvizmus v rodinách má mnoho podôb a výsledky
detí v oblasti porozumenia, či produkcie jazyka sú rôznorodé. Aké kroky pomáhajú rodičom,
aby ich deti boli nielen pasívne bilingválne, ale aby ovládali oba jazyky na dobrej
komunikačnej úrovni a vedeli v oboch jazykoch aj čítať aj písať? Na základe interview
s rodičmi a s deťmi, boli deti rozdelené do kategórií podľa ovládania jazyka. Celkovo bolo pre
účely tejto kapitoly spracovaných 35 interview s deťmi a ich rodičmi. Priemerný vek detí bol
9,3 roka a len dve deti navštevovali prvú triedu, takže ešte nečítali dobre ani v jednom
jazyku. K zisteniu úrovne produkcie v oboch jazykoch absolvovalo 10 detí test MAIN –
Multilingual Assesment Instrument (Gagarina et al., 2012) a 10 detí počas interview tvorilo
voľné narácie pomocou Story-cubes3. Subjektívne hodnotenie jazyka u detí a hodnotenie na
základe spôsobu narácie preukázalo, že deti objektívne vedia zhodnotiť svoje jazykové
kompetencie. Deti zároveň komunikovali s výskumníčkou v ich materinskom jazyku, druhom
a často aj v treťom jazyku (napr. španielčina, slovenčina, angličtina). Na základe týchto
informácií, ako aj na základe subjektívnych vyjadrení detí ohľadom ich jazykových
kompetencií, boli ohodnotené aj čitateľské kompetencie detí v oboch jazykoch. Pre
spracovanie hodnotenia čitateľských kompetencií detí boli brané do úvahy odpovede detí na
otázky, či radi čítajú a v ktorom jazyku čítajú. Niektoré deti sa samé vyjadrili, že im čítanie
v prvom alebo v druhom jazyku ide pomalšie, robí problémy, prípadne, že v danom jazyku
nečítajú, ale len počúvajú, keď im číta knižku rodič. Niektoré deti sa vyjadrili, že vôbec
nemajú o daný jazyk záujem, pretože mu nerozumejú. Na základe takejto kategorizácie bolo
vyčlenených 17 detí, ktoré nemajú problém čítať v oboch jazykoch takmer rovnako dobre,
3

Story-cubes je spoločenská hra s deviatimi kockami. Na každej strane kocky je zobrazený znak. Po tom, čo deti
hodia kockami, majú porozprávať príbeh, v ktorom použijú slová, ktoré sú vyobrazené na kockách. Deti
zábavnou formou voľne a neviazane produkujú narácie podľa vlastnej fantázie, pričom ich obmedzuje len
znalosť jazyka.

24

pričom pre 9 detí nie je rozhodujúci jazyk, v ktorom čítajú. Na druhej strane 18 detí sa
vyjadrilo, že nerado číta, nečíta, alebo nevie čítať v druhom jazyku, prípadne, nechceli
komunikovať s výskumníčkou v druhom jazyku, alebo komunikovali veľmi obmedzene.

Čo spôsobilo rozdiel v kompetenciách u detí?
V skupine detí, ktorá dobre rozpráva a číta v oboch jazykoch, sa nachádzajú rodiny zo
všetkých typov bilingválneho vzdelávania: prirodzený alebo intenčný bilingvizmus, skorý
bilingvizmus (od narodenia), alebo prípad, keď dieťa vrástlo do dvojjazyčného prostredia
neskôr v období predškolského veku (aditívny bilingvizmus). Tiež sa v tejto skupine
nachádzali rodičia, ktorí mali rôzny materinský jazyk, ako aj rodičia, ktorí obaja komunikovali
so svojim dieťaťom len v jednom jazyku. Zdá sa, že pre efektívne osvojenie bilingválnych
kompetencií na všetkých úrovniach sú dôležité iné faktory, ako typ bilingválneho vzdelávania
v rodine, či doba osvojenia si jazyka. Po nástupe dieťaťa do školy viacerí rodičia poukázali na
skutočnosť, že jazyk školy sa u dieťaťa stal dominantnejším, dieťa získalo istotu, slovnú
zásobu, zlepšila sa gramatická stránka reči. U rodičov, ktorí majú vo veci bilingválneho
vzdelávania benevolentnejší prístup, druhý jazyk dieťaťa pomaly ustúpil z aktívnej úrovne na
pasívnu (substraktívny bilingvizmus).
Všetky rodiny, ktorých deti čítajú a vedia diskutovať o prečítaných knihách v obidvoch
jazykoch, mali spoločných niekoľko prístupov k výchove, a to:
1) Rodičia sa im snažili dostatočne vyvažovať jazykový input oboch jazykoch. „My sme
oba tie jazyky od malička vnímali ako rovnocenné.“ (CH-M9SS).
2) Deti zapísali do bilingválnej školy, ktorá rozvíja oba jazyky v rovnakej miere: „Z môjho
pohľadu je dôležitejšia nemčina, keďže sa vyučuje zväčša v nemčine... našťastie sme
mali prísnu pani učiteľku na slovenčine a tak kládla dôraz na čítanie v slovenčine.
Takže to išlo paralelne.“ (D-S12NS, dieťa žije v Rakúsku a navštevuje bilingválnu
školu).
3) Deti v zahraničí boli zapísané aj v škole na Slovensku, nielen v škole v zahraničí
a pravidelne robili rozdielové skúšky. V domácom prostredí teda rodiny fungovali na
princípe translanguagingu (Garcia a Wei, 2014). Znamená to, že všetko, čo robili
v škole v jednom jazyku, im doma vysvetľovali v ich materinskom jazyku: „Tým, že
som dcéru zapísala do slovenskej základnej školy, keď sme boli v Taliansku, tak
vlastne dostala všetko, čo dostane aj bežný prvák na Slovensku, len s tým, že musela
absolvovať rozdielovú skúšku a mali sme jasne stanovený cieľ, že to učivo musí
zvládnuť. ...A vlastne slovensky sa učí so mnou.... Keď prišla domov zo školy a mala
úlohu, tak sme to prediskutovali po slovensky a postupne sa učili rozdiely medzi
slovenčinou a taliančinou.“ (D-P9TAS).
4) V prípade, ak deti nenavštevovali dve školy, tak rodičia sa im venovali a postupne
pridávali od prvého ročníka aj druhý jazyk, nezávisle od typu jazyka rodičov, či
krajiny pobytu: „Keď nastúpila do školy sa najprv naučila čítať v slovenčine, potom sa
k nej postupne pridala taliančina. Okolo siedmich rokov... a to sme jej tiež museli
vysvetľovať, že sa v taliančine slová inak píšu a inak vyslovujú. ...Keď začala čítať po
taliansky, čítala plynule, keď sem-tam vybehlo nejaké slovo, tak sme jej to vysvetlili.
Minulé a predminulé časy, gramatické tvary, ktoré sa v hovorovej reči nevyskytujú.“
(D-CH9ST, rodina sa po niekoľkých rokoch presťahovala z Talianska na Slovensko,
každý rodič má iný materinský jazyk).
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5) Dodržiavali každodenný kontakt s obidvomi jazykmi
6) Viacerí rodičia prízvukovali, že čítali s deťmi predovšetkým v druhom jazyku, keďže
škola posilnila jeden jazyk: „Ja inklinujem k tomu, aby čítali v anglickom jazyku, ale
zistila som, že nemôže čítať len anglicky, potrebuje čítať aj slovensky.“ (CH-T9SA –
slovenský jazyk je dominantný, dieťa chodí do slovenskej ZŠ, obaja rodičia rozprávajú
po slovensky).
7) Nositeľom druhého jazyka ako dôležitého jazyka pre dieťa je napríklad starý rodič
dieťaťa, ktorý nerozumie dominantnému jazyku dieťaťa: „Najprv babka, teraz si vie
čítať aj sama, ale babka čítala.“ (D-V8SN).
Vo všeobecnosti rodičia pripisovali veľký význam čítaniu s deťmi od útleho veku v oboch
jazykoch rovnomerne, prípadne v jazyku, v ktorom bolo dieťa slabšie, čítali viac, nezávisle od
úrovne ovládania druhého jazyka deťmi. Rodičia sa zhodli, že pre úspešné osvojenie dvoch
jazykov na aktívnej úrovni je potrebné, aby boli oba jazyky pre rodičov rovnako dôležité.
Rodičia, ktorí žijú v zahraničí a učia deti po slovensky, odporúčajú: „No v prvom rade rodičia
musia chcieť a musia prikladať slovenčine dôležitosť a dať jej priestor. Ako náhle to nie je
vážne, pre dieťa tam nie je žiadna motivácia.“ (D-P9TAS, rodina žijúca v USA).
V prípadoch, keď rodičia spomenuli, že v spoločnosti sa rozprávajú s dieťaťom jazykom
krajiny, sa objavila nesúmernosť medzi kompetenciami detí v jazykoch a deti preferovali
a ovládali na aktívnej úrovni jazyk krajiny, pričom slovenský jazyk (jazyk matky) bol v ústraní
a deti nechceli v tomto jazyku čítať. Na druhej strane rodičia, ktorých deti komunikujú
a čítajú rovnocenne v oboch jazykoch, spomínajú: „Ja síce zvyknem v spoločnosti hovoriť po
anglicky, ale môj manžel si nevšímal reakcie okolia a na deti sa obracal výlučne po
slovensky.“ (D-P9TAS). Tieto informácie sú v súlade s dotazníkovými zisteniami
z predchádzajúcej časti tejto kapitoly, v ktorej väčšina rodičov varíruje s používaním jazyka
podľa situácie, v ktorej sa nachádzajú a menej často používajú druhý jazyk, preferujú jazyk
krajiny.

1.3.4 Vplyv postojov rodičov na bilingválne vzdelávanie detí
Viacerí rodičia sa zhodli, že poskytnúť deťom vyvážený jazykový input v oboch jazykoch je
náročné a že ide o dvojnásobne náročnú výchovu dieťaťa. Takýto prístup si vyžaduje
strategické plánovanie, stanovenie rutiny a cieľavedomý prístup. „Nedá sa k tomu
pristupovať tak, že teraz sa mi nechce. Musí to byť pre nich aktívny a plánovaný strategický
kontakt s jazykom.“ (D-P9TAS). De Houwerová (1999) sledovala rôzne skupiny rodín, ktoré
vychovávali bilingválne deti a analyzovala prístup a mieru, s akou obaja rodičia pristúpili
k bilingválnemu vzdelávaniu. Podľa De Houwerovej (1999) sú v bilingválnom vzdelávaní
dôležité v prvom rade rodičovské názory týkajúce sa bilingvizmu a z toho vyplývajúce aj ich
lingvistické správanie. „Ja som chcela, aby sa naučil po slovensky, lebo maďarčinu vedel... on
vie, rozpráva, ale nevie písať a čítať, ale to nepokladám za nutné...“ (CH-Š9SM). Rodiča,
ktorých deti nedosahovali v druhom jazyku aktívnu úroveň spomínali, že mali „prístup,
nerobiť si z toho ťažkú hlavu. Ono to dieťa si vyžiada, v ktorom jazyku chce počúvať“. (DK9SŠ). V tomto prípade dieťa takmer vôbec nerozprávalo v testovanej situácii po španielsky,
čo matku veľmi prekvapilo, lebo mala pocit, že dieťa rozumie relatívne dosť. Ako tvrdí De
Houwerová (1999), v tomto prípade sa to netýka len samotných rodičovských postojov voči
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konkrétnemu jazyku, ale tiež názorov a postojov rodičov k bilingvizmu vo všeobecnosti a tiež
k špecifickému bilingvizmu u detí. Rodičovské názory a postoje k bilingvizmu majú
priamoúmerný vzťah k rodičovskému výberu jazyka a k stratégiám, ktoré rodič používa
v interakcii s dieťaťom a tieto jednoznačne ovplyvňujú detský rečový vývin v oboch jazykoch.
Pre úspešné osvojenie si dvoch a viacerých jazykov je preto nevyhnutné, aby viacjazyčné
vzdelávanie bolo pre rodičia dominantným vo výchove a aby sa v každej situácii snažil
o poskytovanie dostatočných jazykových inputov v oboch jazykoch. Či už sa to týka
vyváženého jazykového vzdelávania v škole, zabezpečením dostatočného jazykového
kontaktu pomocou literatúry, stretávania s komunitou ľudí, kde je nutné používať druhý
jazyk (starí rodičia), alebo vo vytvorení takých výchovných a vzdelávacích situácií, ktoré
pripomínajú imerzné vzdelávanie a translanguaging.

Záverečná poznámka
Kapitola prináša teoretické a empirické zistenia týkajúce sa bilingválneho vzdelávania v
slovenských bilingválnych rodinách. Na základe odbornej literatúry a spracovania rozhovorov
s rodičmi bilingválnych detí bolo zmapovaných sedem typov bilingválneho vzdelávania, na
základe rôzneho používania jazykov rodičmi detí a na základe jazykového kontextu krajiny, v
ktorom rodina žije. V rámci kombinovaného výskumného dizajnu bolo zistené, že v rodinách
sú predovšetkým matky zodpovedné za bilingválny rozvoj dieťaťa, pričom aktívny
bilingvizmus je prepojený s postojmi rodičov k bilingvizmu a so zabezpečením podmienok
pre rozvoj jazykových kompetencií po nástupe do školského zariadenia. Jazykový kód, ktorý
používa škola počas vzdelávania, vedie k dominancii tohto jazyka, a to nezávisle od
komunikačného jazyka v rodine alebo v spoločnosti. Čítanie a rozvoj čitateľských
kompetencií v oboch jazykoch sa zdá byť rozhodujúcim faktorom pre rozvoj vyváženého
bilingvizmu u detí v školskom veku.
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2 Čítanie detí
Mária Belešová
Detské čitateľstvo je i v súčasnosti frekventovaným pojmom a záujmom rôznych
humanitných odborov. Čítanie otvára cestu k novým informáciám a poskytuje dieťaťu bohatý
zážitkový svet. V tomto zmysle je čítanie pre vývin dieťaťa nenahraditeľné. Ako konštatuje
Prázová et al. (2014), aj napriek tomu, že značné množstvo informácií získavame z televízie
a audiovizuálnych médií, niet pochýb o tom, že čítanie stále zostáva a aj v budúcnosti
nepochybne zostane základnou zručnosťou pre všetky spôsoby získavania znalostí
a spracovania informácií. Belešová a Szentesiová (2017) upozorňujú, že čítaním sa do
činnosti zapája mozog a oči, ktoré sa snažia pri pohľade na sled písomných znakov a
symbolov transformovať ich význam do slov, viet a odsekov, ktoré majú istý zmysel a majú
istú výpovednú hodnotu. Čítanie považujeme aj za nástroj na dosiahnutie rôznych cieľov,
ktoré sú kľúčom k úspechu v spoločenskom, pracovnom i osobnom živote. Čítanie je
prirodzenou súčasťou hlavnej kultúrnej zručnosti, a to komunikácie. Čítanie je kľúčom aj
k mediálnej kultúre a čitateľská gramotnosť ovplyvňuje úspešnosť dieťaťa v celom
vzdelávacom procese. Dobrí čitatelia sa tiež ľahšie učia na vyšších stupňoch vzdelávania a
ľahšie si osvojujú cudzie jazyky slovom i písmom. Čítanie je neodmysliteľnou súčasťou
vzdelávania, predpokladom učenia a podmienkou úspešnosti. Čítanie je cieľavedomou
činnosťou, prinášajúcou nejaký výsledok či už vo forme poznania, porozumenia alebo
názornosti (Belešová, 2014). Procesy čítania s porozumením je možné rozvíjať iba sústavným
zapájaním žiaka do aktívneho čítania. Je známe, že ak žiak viac číta, zlepšuje si svoje
čitateľské zručnosti, zdokonaľuje techniku čítania, čím sa čítanie stáva plynulým, a teda žiak
čítaný text lepšie chápe a rozumie mu. Žijeme v spoločnosti, v ktorej nás text sprevádza od
narodenia. Okrem prvých leporel vnímame text nielen v knihách a časopisoch, ale aj
v obchodoch, na uliciach, u lekára, v kine (Gavora, 2008).
Slavin a Cheung (2003) uvádzajú, že tisíce detí, ktoré vstupujú do škôl každý rok, sa ocitajú
„v boji“ o získanie čitateľských a jazykových zručností v inom jazyku než je ich materinský.
Zvyčajne sa uvádza, že mnohé z týchto bilingválnych detí dosahujú horšie výsledky v čítaní
ako ich monolingválni rovesníci. Berens, Kovelman a Petitto (2013) vysvetľujú, že v mnohých
krajinách boli vyvinuté tzv. dvojjazyčné typy vzdelávania s cieľom pomôcť deťom stať sa
kvalifikovanými rečníkmi a čitateľmi väčšinového (majoritného) a menšinového jazyka. Dva
prevládajúce dvojjazyčné typy vzdelávania v Spojených štátoch, ktoré patria do kategórie
dvojjazyčných programov, zdieľajú dôležité vlastnosti s podobnými učebnými kontextami
používanými vo svete, napr. systém 50:50 v kontexte učenia sa v dvoch jazykoch, niekedy
nazývané aj „spárované“ dvojjazyčné štúdium, sa vyskytuje v dvoch jazykoch počas
rovnakého vzdelávacieho obdobia (v našich podmienkach je to napr. obdobie primárneho
vzdelávania). Takýmto štýlom jazykového vzdelávania sa učí predovšetkým v Anglicku,
Španielsku a USA. V systéme 90:10 sa v kontexte učenia sa v sekvenčnom dvojjazyčnom
vzdelávaní väčšina učenia uskutočňuje v nedominantnom jazyku menšiny, pričom majoritný
jazyk je do vyučovania implementovaný čoraz častejšie.
Naučiť sa čítať je výzvou pre všetky deti. Deti začínajú žiť so schopnosťou učiť sa jazyk a
robia to pomerne rýchlo a bez námahy. Dieťa prirodzene spoznáva gramatiku svojho jazyka –
nie gramatické pravidlá vyučované v škole, ale systém kombinácie jednotlivých foném do
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slov a do viet. Na druhej strane trvá roky výučby a praxe, aby sa dieťa stalo skúseným a
plynulým čitateľom. Deti sa musia naučiť, ako sa navzájom spájajú písmená (pravopis), zvuky
(fonológia) a význam (sémantika) a väčšina tohto procesu sa deje v období primárneho
vzdelávania vo veku od šiestich do desiatich rokov. Tento proces je náročný nielen v jednom
jazyku. Ako bilingválne deti spĺňajú úlohu učiť sa čítať v dvoch jazykoch? Podľa Jasinskej
a Petitto (2013) v prípade jednojazyčných detí vieme, že jazykové znalosti, ako napríklad
slovná zásoba, vedomosti a schopnosť manipulovať s fonémami (fonologické
uvedomovanie), podporujú učenie sa čítať. Vývin fonologických schopností je podľa Smolíka
a Seidlovej Málkovej (2014) charakterizovaný kontinuálnym vývinom fonologického
povedomia (v americkej literatúre označované ako fonologická citlivosť), kde sa jedná o
proces postupného rozvoja fonologických reprezentácií, o zručnosť rôznymi spôsobmi
identifikovať, členiť a manipulovať zvukové jednotky slov. Fonologické uvedomovanie a
slovná zásoba dieťaťa silne predpovedajú jeho budúce čitateľské schopnosti. Tieto
schopnosti je možné u detí otestovať napríklad tým, že žiadame deti, aby pomenovali
obrázky, uviedli k nim antonymá, synonymá, slová rozdelili podľa zvuku a pod. Bilingválne
deti rozlišujú dva zvukové systémy a narábajú s dvoma slovnými zásobami (majú
ekvivalentné slová v každom jazyku, napríklad v slovenčine „mačka“ a v španielčine „gato“, u
slovensko-španielsky hovoriaceho dieťaťa). Jasinska a Petitto (2017) tvrdia, že nie všetky
dvojjazyčné deti sú rovnaké. Niektoré deti sa učia dva jazyky od narodenia (simultánna
dvojjazyčnosť) a niektoré deti sa môžu naučiť jeden jazyk od narodenia v domácom
prostredí, pričom o niekoľko rokov neskôr pridávajú druhý jazyk, napríklad pri vstupe dieťaťa
do materskej školy (sekvenčná dvojjazyčnosť). Autorky sa zaujímali o to, či u týchto detí
nastávajú nejaké rozdiely v zručnosti naučiť sa čítať. Chceli taktiež vedieť, či vek, v ktorom
bolo dieťa prvýkrát vystavené druhému jazyku, a teda aj druhému fonologickému systému a
slovnej zásobe, ovplyvnilo ich čítanie. Zistili, že v skutočnosti dvojjazyčné deti sú dobrí
čitatelia a dokonca vykazujú určité výhody oproti svojim jednojazyčným rovesníkom. Navyše
deti, ktoré boli prvýkrát vystavené angličtine v škole (sekvenčná dvojjazyčnosť), dohnali
svojich rovesníkov a nepreukázali žiadne nevýhody čítania v čase, keď dosiahli štvrtý ročník.
Z toho vyplýva, že fonologické uvedomovanie a slovná zásoba sú silnými prediktormi
čitateľských zručností. Principiálne platí, že deti od narodenia hovoriace dvoma jazykmi sa
ľahšie učia čítať prostredníctvom fonologického uvedomovania. Naopak pre deti, ktoré sú
prvýkrát vystavené druhému jazyku v materskej škole alebo v škole, je dôležitejšie
nadobudnutie primeranej slovnej zásoby.
Čítanie musí zvládnuť každý žiak. Hoci jazykové porozumenie je primárne, bez zvládnutia
čítania s porozumením by bol žiak v bežnej triede stratený. Niektorí žiaci si už v krajinách
svojho pôvodu osvojili princíp čítania v iných jazykoch, oboznámili sa napríklad s azbukou, či
s angličtinou. Takíto žiaci spravidla postupujú rýchlejšie než tí z arabských krajín. Pri výučbe
čítania sa začína s nácvikom sluchovej analýzy a syntézy slov, prechádza sa od jednoduchých
k zložitejším slovám. Výber vhodného textu je preto veľmi dôležitý, zdôrazňuje Kubíčková
(2011).

2.1 Vzťah detí ku knihe
Všeobecne prevláda názor, že deti majú radi knihy a radi s knihou alebo iným literárnym
žánrom pracujú. Rozhodnutie žiť v jazykovo zmiešanej rodine prináša rôzne výzvy na
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rešpektovanie odlišností. V knižnej ponuke sa zdá jazyková rôznosť na prvý pohľad ako
obohacujúci fenomén, ale len dovtedy, kým sa jedná o knihy v prostredí dostupné –
slovenské, české, nemecké, anglické atď. Horšie je to s ponukou mimoeurópskych jazykov
(napr. kníh v kórejčine, arabčine), vtedy sú rodiny odkázané na zdroje z krajiny pôvodu
rodiča, čo sa v niektorých situáciách javí ako obtiažne.
„Čítam rád aj po slovensky, aj po slovinsky, ale po slovensky mi to ide ľahšie, som tak
navyknutý. Ale ja aj tak najradšej pozerám filmy. V origináli. Anglické filmy po anglicky, ja sa
tak učím, a pritom si čítam. Ale vlastne, keď tak nad tým rozmýšľam, slovinčina je asi aj
ľahšia, nemá ypsilon ani dĺžne.“ (Maximilián, 9 r., slovensko-slovinská rodina žijúca na
Slovensku)
Maximilián okrem toho, že knihy číta v slovenskom i v slovinskom jazyku, obľubuje
i pozeranie filmov. Tvrdí, že pozeraním filmom v originálnom jazyku sa učí a takpovediac aj
zdokonaľuje v jazyku, ktorý je pre neho prioritný. Mnohé deti, ako vyplynulo aj z výskumu
Bízovej (2005), uprednostňujú film pred knihou, a ako jeden z dôvodov sa uvádza
pohodlnejší prístup k médiu a menšia námaha pri získavaní informácií. Bednářová (2018)
upozorňuje, že v honbe za vysokou sledovanosťou sú televíznym divákom predkladané
hotové vizuálne predstavy, a to natoľko konkrétne, že takmer neobsahujú možnosť
vlastného fantazijného dotvárania. Príjemcovia sa nechávajú zabávať bez akejkoľvek
námahy.
„Nebavila ma čítanka pre slovenské deti. Lebo tie rozprávky boli také čudné, také iné.“
(Paulína, 9 r., slovenská rodina, ktorá podľa aktuálneho pobytu rodičov navštevovala
talianske a americké školy)
„Každý deň čítam povinnú literatúru. Sú to také tenké knižky, podľa zložitosti... a potom, keď
mám voľno, čítať pre zábavu je dosť ťažké, keď aj tak každý deň čítam do školy.“ (Zoe, 8 r.,
slovensko-ománska rodina, žijú v Ománe, s mamou komunikuje po slovensky a po anglicky,
otec pochádza z Nového Zélandu, komunikuje po anglicky, okrem toho má v škole
francúzštinu a arabčinu)
„Ani moc nechcem čítať po slovensky. Ale keby je youtuberka Martina po slovensky, tak by
som prečítala.“ (Nora, 10 r., španielsko-slovenská rodina, navštevovala španielsku MŠ, lepšie
komunikuje po španielsky)
„V knihách je veľa zaujímavých informácií. Čítanie je rýchlejšie ako vyhľadávanie na Google.“
(Radko, 8 r., slovensko-albánska rodina, okrem slovenčiny a albánčiny komunikuje aj po
nemecky)
V odbornej literatúre je možné stretnúť sa s viacerými názormi podporujúcimi vytváranie
vzťahu dieťaťa ku knihe (Hall, 1987; Paris, Wasik, Turner, 1996; Scales-Trent, 2013). Deti,
s ktorými sme viedli interview, majú pozitívny vzťah k čítaniu, o čom bude svedčiť aj
nasledovná interpretácia kategórií. Ak by tento vzťah vytvorený nemali, nemali by sme
dostatočné údaje na ďalšie spracovanie. Častokrát sa odporúča, aby deti prichádzali do
kontaktu s knihou ešte v predškolskom veku, aby rodičia boli vzorom v čítaní pre deti, aby
mali deti vytvorený svoj vlastný čitateľský kútik, atď. Všetky tieto podmienky mali skúmané
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deti splnené, dokonca v zahraničných materských školách bola samotnému čítaniu venovaná
väčšia pozornosť, ako je tomu na Slovensku. Ako uvádzajú Zápotočná a Petrová (2010, 2014),
jazyková gramotnosť sa začína vynárať už v prvých rokoch života dieťaťa v závislosti od
podmienok prostredia. Rozhodujúci význam v jej vývine zohráva prítomnosť a pôsobenie
písanej kultúry. Deti vyrastajúce v rodinách, ktoré takéto podmienky poskytujú, dosahujú v
školskom vzdelávaní neporovnateľne lepšie výsledky a tento náskok si natrvalo uchovávajú
na všetkých ďalších úrovniach vzdelávania. Písaná reč má v predškolskom vývine
nenahraditeľný rozvojový potenciál, a to nielen vo vzťahu vývinu jazyka a reči, ale aj vývinu
poznávania a myslenia a že ako taká je rozhodujúcim predpokladom úspešného rozvoja
funkčnej čitateľskej gramotnosti a následne celého kultúrneho vývinu dieťaťa. Kniha a jej
textový (literárny) obsah plnia viaceré významné funkcie. Slúži ako jazykový vzor, zdroj
bohatej jazykovej variety, spisovnej, kultivovanej a vysoko rozvinutej podoby materinského
jazyka. Prispieva k rozvoju hovorenej podoby jazyka a komunikácie, stimulácii vývinu reči na
úrovni všetkých jej zložiek – slovnej zásoby, súvislého, gramaticky správneho, spisovného a
sociálne primeraného vyjadrovania sa. Je bohatým zdrojom poznatkov, vedomostí a
skúseností, rozvíja porozumenie čítaného textu, chápanie významu a funkcií písanej reči,
uvedomovanie si vzťahu medzi hovorenou a písanou podobou jazyka. Je dôležitým zdrojom
pozitívnych zážitkov a skúseností podporujúcich motiváciu, záujem a vzťah k písanej kultúre
a vzdelávaniu. Obert (1992) sa zmieňuje o mimoriadnom význame čítania, a to vzhľadom
k vekuprimeranosti a osobnému záujmu dieťaťa. Podľa tohto autora existuje v literárnom
vývine čitateľská kríza, kde sa spájajú požiadavky školy, kedy sa literatúra a čítanie stávajú
povinnosťou.

2.2 Knihy, ktoré ma nebavia
Kniha je dôležitou súčasťou nášho života, je nositeľkou kultúry a vzdelanosti. Zlepšuje
pamäť, podporuje fantáziu. Dovoľuje odpútať sa od každodenných starostí a umožňuje
snívať. Každý z nás uprednostňuje iný knižný žáner a každý knižný žáner má aj svoje
špecifiká. Toman (1999) upozorňuje, že za utváranie budúceho celoživotného čitateľa je
možné považovať počiatočnú fázu detského čitateľstva. Základy čitateľskej kultúry vznikajú
práve v predpubescentnom ontogenetickom štádiu. Toto čitateľské štádium je považované
za aktivitu spontánne skúsenostnú, vyznačujúcu sa synkretickým vnímaním,
antropomorfizačným ponímaním literárneho obrazu, emočnou intenzitou, výraznou
imagináciou, jazykovou a hernou kreativitou.
V nasledujúcich riadkoch interpretujeme niektoré zistenia z interview s deťmi, ktorých
obsah sa stotožňuje s názvom skúmanej kategórie.
„Nebavia ma ľudové staré rozprávky. Nie sú v nich také pekné obrázky, aj ten jazyk je taký
starý, nemoderný, také: „Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, dolinami.“ To ma vôbec
nebaví, je to také staré. Ale nie je to celkom tak, že sa mi na knižke páčia hlavne obrázky. Aj
teraz v škole som si na čítanie vybrala knižku, ktorá mala 200 strán a neboli v nej skoro
žiadne obrázky. Lebo bola fantasy a páčila sa mi obálka.“ (Chiara, 9 r., slovensko-talianska
rodina, od 3 rokov žije na Slovensku, celoročne okrem leta, Chiara navštevuje slovenskú
školu)
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„Nepáčila sa mi slovenská knižka Všade samé opice. Nepáčilo sa mi, že v nej brali Božie meno
nadarmo a stále nadávali. Ani príbeh sa mi nepáčil, ani jazyk. Ale mám ju doma aj tak.“
(Viktória, 9 r., rodina maďarskej národnosti, dieťa navštevuje slovenskú školu)
„Jedna tu asi bola, ale nebavila ma len preto, lebo som už raz podobnú prečítala a stále bolo
to isté dookola, tak som to nedočítala a starká sa ma pýtala, či som dočítala, ja že nie, lebo
ma nebaví.“ (Lea, 10 r., slovensko-maďarská rodina, navštevuje slovenskú školu, ovláda aj
anglický jazyk)
„Nemám rada, keď je malo textu a rýchlo ho prečítam.“ (Mia, 8 r., rakúsko-slovenská rodina,
žijúca v Rakúsku, komunikujúca slovensko-maďarsko-nemecko-česko-anglickým jazykom,
Mia navštevuje ZŠ v Rakúsku)
„Zahraničné knihy ma veľmi nebavia, lebo nerozumiem všetkým slovám a niekedy neviem,
čo je tam napísané, tak si pozerám len obrázky.“ (Altuna, 9 r., macedónsko-turecká rodina
žijúca na Slovensku, dorozumievací jazyk medzi členmi rodiny je turečtina a slovenčina.)
„Joj, teraz si nespomeniem. Ale viem, že budem čítať takú knižku Miss Pelegrine, to som si
dopredu pozrela v telke, aby som vedela, o čo ide. A to bolo krásne v tej telke, len tá knižka sa
mi zdá hrubá.“ (Nela, 7 r., španielsko-slovenská rodina, Nela chodí do španielskej školy
v Anglicku, po slovensky komunikuje iba s mamou)
Deti vo všeobecnosti radi čítajú, čo aj slovne interpretovali. Avšak vo výpovediach sa
objavili aj názory, ktoré nesúvisia priamo s jazykom knihy, ale predovšetkým s jej obsahom.
Výber knihy bol teda ovplyvnený rôznymi dôvodmi, ako napríklad málo textu, ľudové
rozprávky, časté nadávky v textoch, podobný obsah s doteraz prečítanými knihami a pod.
Jazyk nemal vplyv na obľúbenosť, resp. neobľúbenosť kníh, avšak deti spravidla majú menej
radi knihy v slovenskom jazyku, pretože niektorým slovám nerozumejú, alebo nie sú
oboznámené s významom reálií spomenutými napr. v ľudových rozprávkach.

2.3 Výber knihy
Podstatnú úlohu v rozvoji vzťahu dieťaťa k čítaniu majú zámerné, cieľavedomé, priamo
kultúrne zamerané podnety pripravujúce pôdu k budúcemu čítaniu, ako napríklad čítanie
rozprávok a rozprávanie sa o nich, obrázkové knižky, pesničky, riekanky a pod. Takéto
podnety vytvárajú u dieťaťa dojem, že umelecká slovná produkcia v podobe čítania,
rozprávania, či spievania, je rovnakou súčasťou jeho života ako jedlo, spánok, hra.
V mnohých prípadoch výber kníh určujú rodičia, rodinní príslušníci, či priatelia. Niektorí
rodičia umožnia deťom kúpiť si knihu podľa vlastného výberu. Vtedy majú príležitosť viesť
s dieťaťom rozhovor o jeho záujmoch a zároveň ho usmerniť aj na iné žánre literatúry, než si
samé vyberá. Samostatnosť vo výbere sa prejavuje tým, že dieťa má niečo rado a niečo nie.
Ide o to, aby medzi týmito dvoma pólmi nebolo prázdno, ale aby sa priestor jeho
čitateľského záujmu stále rozširoval. Na rôznych stupňoch vývinu dieťaťa by sa mal rodič
snažiť dieťaťu nechať slobodnú vôľu rozhodovania, aby komunikovalo o svojich potrebách,
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aby vedelo vyjadriť svoje želania, názory, pocity, radosť aj starosti, aby sa vedelo vyjadriť aj
nepriamo svojim správaním, tým čo ho baví, na čo sa zameriava, čomu dáva alebo nedáva
prednosť. Obdobie mladšieho školského veku je charakteristické tým, že deti si samé
vyberajú knihy, ktoré budú čítať, a to najmä na základe vizuálneho vnemu. Dôležitá je pre
nich veľkosť písma, obrázky, hrúbka knihy a obal knihy vrátane titulu. Deti si vyberajú knižky
od svojich obľúbených autorov alebo na základe obľúbených žánrov.
Zaujímalo nás, aké knihy deti preferujú, na základe čoho si ich vyberajú a aký jazyk pri
výbere knihy uprednostňujú.
„Ja to tak striedam. Rovnako rada čítam aj maďarské aj slovenské knižky. Knižku si
nevyberám podľa jazyka, ale podľa toho, čo chcem prečítať, o čom viem, že je zaujímavé,
alebo mi to niekto odporučil, že je to dobré, tak si to chcem prečítať. Čítam aj po nemecky, aj
po anglicky učebnice.“ (Izabela, 10 r., slovensko-maďarská rodina, navštevuje základnú školu
s vyučovacím jazykom maďarským)
„Áno, ale musia ma zaujať. Taká kniha musí byť buď dobrodružná, alebo strašidelná alebo
akčná. Alebo zaujímavá.“ (Maximilián, 9 r., slovensko-slovinská rodina žijúca na Slovensku)
Radko (8 r., slovensko-albánska rodina, okrem slovenčiny a albánčiny komunikuje aj po
nemecky) usúdil, že „nevidí veľký rozdiel ani v nemeckých, ani v albánskych knihách. Stále
víťazí dobro nad zlom, vystupujú v nich rovnaké postavy – strigy, vodníci, zbojníci“. Rozdiely
však vidí vo význame slov. „V slovenčine stačí jedno slovo, v nemčine aj dve, tri.“ Deti si viac
všímajú rozdiely vo význame slov. Rovnaké veci sa v rôznych jazykoch môžu označovať rôzne,
tým rozvíjajú svoje myslenie.
Je mnoho spôsobov, ako sa môže dieťa dostať ku knihe, ako ju získať a prečítať si ju.
A pritom ju nemusí ani vlastniť. Najčastejší spôsob ako knihu získať, je kúpa priamo
v kníhkupectvách, či burzách alebo cez internet, dar pri rôznych príležitostiach, návšteva
knižnice, požičiavanie si od priateľov a blízkych, predplatné atď. Všetci participanti potvrdili,
že dostávajú knižky pri rôznych (vyššie spomenutých) príležitostiach. Kniha ako vhodný dar
k narodeninám či na Vianoce zarezonovala v odpovediach u všetkých detí. Iba v zriedkavých
prípadoch sa rodičia podieľali na výbere knihy pre svoje deti, aby dohliadli nad jej kvalitou.
Možnosť zhody odpovedí detí a porovnania s výpoveďami rodičov je možné v podkapitole
3.3.2.
„Aj mi kupujú aj maďarské aj slovenské, ale aj do knižnice chodím. Knihy dostávam na
meniny, na narodeniny, na Vianoce, niekedy dostanem aj dopredu. Ja sa teším každej.“
(Izabela, 10 r., slovensko-maďarská rodina, navštevuje základnú školu s vyučovacím jazykom
maďarským)
„Talianske knihy mi kupujú talianski krstní, starká, proste rodina, najviac krstní. Na
narodeniny dostávam slovenské knižky, aj na meniny si môžem vypýtať, keď chcem.“ (Chiara,
9 r., slovensko-talianska rodina, od 3 rokov žije na Slovensku, celoročne okrem leta, Chiara
navštevuje slovenské školy)
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„Ja si knižku vyberiem a mamina sa pozrie potom, či som si dobre vybrala. Na narodeniny, na
Vianoce a na meniny. Aj knižnicu máme, ale staré knižky v nej sú.“ (Viktória, 10 r., slovenskomaďarská rodina komunikačným jazykom doma je maďarčina, školu navštevuje slovenskú)
„Áno, kupujú mi aj v iných jazykoch. Len tak keď poprosím, nemusím mať sviatok.“ (Mia, 8 r.,
rakúsko-slovenská rodina, žijúca v Rakúsku, komunikujúca slovensko-maďarsko-nemeckočesko-anglickým jazykom, Mia navštevuje ZŠ v Rakúsku)
Sabrine sa zdá, že v zahraničí sú „obsahovo lepšie knihy“. Vanesa tvrdí opak. „Lepšia
ponuka je na Slovensku. V Španielsku je málo kníhkupectiev, aspoň ja som veľa nevidela.
Knihy sú tam drahé“. (Vanesa, 9 r., španielsko-slovenská rodina). Vanesa dostáva teraz iba
slovenské knihy „aby som sa naučila lepšie po slovensky“, pretože slovenský jazyk jej robí
problémy.
Najväčší podiel na výbere kníh zohrávajú rodičia, ktoré deťom kupujú knihy nielen pri
príležitosti nejakého sviatku či udalosti (dobrá známka, poslušnosť), ale kedykoľvek, keď to
uznajú za vhodné. Tým, že rodičia detí pochádzajú z rôznych krajín, uvedomujú si potrebu
oboznamovať dieťa s inakosťou kultúr práve skrz literatúru a obsahu kníh. Knihy kupujú
najmä preto, aby sa deti v jazyku (či už materinskom, alebo v krajine, v ktorej momentálne
žijú, alebo v mieste, kde dieťa navštevuje školu), zdokonalili. Viac sa o tomto vplyve bude
možné dočítať v kapitole 3. Nepopierame ani ďalšiu skutočnosť, že aj starí rodičia vo
významnej miere obohacujú detskú knižnicu detí. Sú to prevažne slovenské knihy, pretože
viac ako 80 % starých rodičov bilingválnych detí žije na Slovensku. Deťom knihy jednak
kupujú, jednak keď deti prídu na návštevu alebo prázdniny, čítajú im knihy v slovenčine. Ďalší
fakt je aj ten, že deti žijúce v zahraničí dostávajú knihy priamo zo škôl. Sú tak nepriamo
nútené čítať, pretože o prečítaných knihách vedú diskusie a stávajú sa čitateľsky
gramotnejšími. Ako uviedli niektorí participanti, v škole čítajú veľa povinnej literatúry
v rôznych jazykoch, potom ich dobrovoľne čítať už nebaví. Inou výhodou je aj to, že školy
ponúkajú deťom knihy v rôznych jazykoch, čím sa deti môžu aj touto formou zdokonaľovať
v jazykoch, ktoré im vyhovujú.

2.4 Výber knižných žánrov
Často vyhľadávanou a v mnohých ohľadoch i určujúcou charakteristikou súčasného
detského čitateľa sú jeho obľúbené žánre. Odpovede na otázku, čo ovplyvňuje výber žánru,
rodičia potvrdili, že pre deti je dôležitá atraktivita obalu a obrázkov a pre rodičov je dôležité
odporučenie od známych či učiteľa, obsah, záujmy a cena. V tomto smere je knižný trh dosť
nevyvážený a ponúka väčšinou žánre, ktoré sa dobre predávajú. Krikľavé, trblietavé,
kopírujúce filmovú produkciu, veľakrát plné akčných hrdinov, ktoré majú deti v obľube.
Vydavatelia siahajú mnohokrát po takomto riešení z dôvodu nepredajnosti kvalitných kníh,
pretože vydať kvalitnú knihu s kvalitnými ilustráciami a kvalitným obsahom je finančne
náročné.
V období mladšieho školského veku je už dieťa intelektuálne zrelé na komplexnejšie
príbehy a zápletky v nich. Knihy si vyberá prevažne podľa vlastných záľub a preferencií.

34

„Fantasy, potom o zvieratách sa mi páčia, alebo také, kde niekto niekoho zachraňuje, to je
super. Knižka musí byť pekná, aj obálku musí mať peknú, potom sa pozriem dovnútra.“
(Chiara, 9 r., slovensko-talianska rodina, od 3 rokov žije na Slovensku, celoročne okrem leta,
Chiara navštevuje slovenské školy)
„Musí byť o zvieratách, dobrodružná, zaujímavá.“ (Viktória, 10 r., slovensko-maďarská
rodina, komunikačným jazykom doma je maďarčina, navštevuje slovenskú školu)
„Buď´ o tom, že o tých knižkách mi hovoria kamarátky a pak sa na ne pozriem, alebo ten
nápis knižky sa mi zdá dobrodružný.“ (Klára, 8 r., slovensko-česká rodina, navštevovala českú
materskú školu, v súčasností chodí do slovenskej základnej školy, doma komunikujú po
slovensky, Klára jazyky obmieňa)
Zo všetkých interview vznikol prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich žánrov. Rozdiely
možno nájsť najmä v pohlaví detí. Genderovým stereotypom zodpovedá pomerne veľká
obľuba kníh u dievčat, ktoré čítavajú najmä rozprávkové knihy o princeznách, romány pre
dievčatá, a knihy o zvieratách, chlapci preferujú skôr sci-fi príbehy, akčné a také, pri ktorých
sa niečo naučia. Ďalej uprednostňujú knihy, kde sa dozvedia niečo nové o technike, knihy
dobrodružné, vedecké, encyklopédie, žánre o vesmíre, o dinosauroch, o lese, atď.
V porovnaní s českým výskumom (Prázová et al., 2014), zisťujúcim aj žánrové preferencie
detí vo veku 6 – 8 rokov, plynie záver, že najpopulárnejšími žánrami u takto mladej populácie
sú rozprávky, po nich nasledujú knihy o prírode a zvieratách. Čitateľsky veľmi obľúbené sú
i príbehy o deťoch, dobrodružné knihy a komiksy.
Iné odpovede poskytli deti, ktoré otázku na preferenciu knižných žánrov poňali odlišným
spôsobom ako väčšina detí a do odpovedí zakomponovali aj rolu jazyka, ktorý do istej miery
ovplyvňuje výber knihy. Knihy na odporúčanie zvykne čítať Izabela. Samko si vyberá žáner
knihy podľa jazyka, pretože knihy písané anglickým jazykom sa mu zdajú byť zábavnejšie.
„Ja to tak striedam. Rovnako rada čítam aj maďarské aj slovenské knižky. Knižku si
nevyberám podľa jazyka, ale podľa toho, čo chcem prečítať, o čom viem, že je zaujímavé,
alebo mi to niekto odporučil, že je to dobré, tak si to chcem prečítať. Čítam aj po nemecky aj
po anglicky učebnice.“ (Izabela, 10 r., slovensko-maďarská rodina, navštevuje základnú školu
s vyučovacím jazykom maďarským)
„Občas nemecké a väčšinou slovenské – o zvieratkách, všelijaké rozprávky, biblické
príbehy deťom, nemecké, anglické knižky – sú pekné.“ (Vivien, 8 r., slovensko-nemecká
rodina, komunikačným jazykom doma je slovenčina, s mamou komunikuje aj po nemecky,
s otcom aj po anglicky)
„Zábavnejšie sú v angličtine. Že napr. toto train, čítal som kain a potom je to train. Inak sa
to číta. A ešte je car, ale je to car, ale po slovensky je to kar alebo karo, po španielsky je to
auto... je to také isté, po slovensky to nie je ale divné, že keď sa pozrieš, je to car a pridáš
o a je to caro, lebo auto po španielsky je tiež auto.“ (Samko, 10 r., španielsko-slovenská
rodina)
Samko v tomto kontexte poukazuje na metalingvistické kompetencie a hru s jazykom.
Sám používa prešmyčky v troch jazykoch. Nejde teda len o zábavné čítanie, ale o to, že jemu
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ako dyslektikovi čítanie nehovorí až tak veľa ako to, že sa dá so slovíčkami hrať. Samko je
nadané dieťa a ako väčšina z nadaných sa stráca v bežných významoch a pri nepodstatných
veciach nie je schopný dlhodobo sa sústrediť na jednu vec. Jeho výpoveď je dôkazom
obrovskej fantázie a schopnosti práce s jednotlivými jazykmi. Skôr ide o iný gestalt, ktorý mu
čítanie poskytuje. Nezvláda síce čítanie s porozumením, ale slová mu vytvárajú jeho vlastné
príbehy.
Bilingválne deti čítajú presne také knihy, ako deti monolingválne. Rôznorodosť žánrov,
ktoré deti uvádzali, je typická pre ich vek a aj v ich odpovediach rezonovali rôzne možnosti.
Znalosť druhého jazyka je pre deti výhodou, možnosťou porovnávať knihy a zvoliť si taký
jazyk, ktorý ponúka zaujímavejší obsah a pútavejšie spracovanie. Zaujímavé bolo, ako
niektoré deti prečítali knižku po slovensky a potom ju čítali po anglicky a tvrdili, že je
zaujímavejšia kniha napísaná v angličtine, napr. od Roalda Dahla: Matilda.

2.5 Dôvody čítania
Sladová (2015) uvádza, že aj správa z medzinárodnej konferencie UNESCO – Vzdelávanie
pre 21. storočie, načrtáva predstavu o človeku modernej doby, ktorý by mal byť otvorený,
vnímavý, komunikatívny, pohotový, so schopnosťou celoživotne dotvárať svoju osobnosť,
zvyšovať si kvalifikáciu, učiť sa žiť spoločne s ostatnými. Nie vždy je tieto požiadavky možné
plniť a dosahovať dlhodobé kvalitatívne výsledky. Zdôrazňuje sa i význam kultúrneho,
estetického a emocionálneho rozvoja mladého človeka, a záujem o utváranie jeho hodnôt.
Dobrá úroveň čitateľskej gramotnosti je v tomto kontexte podľa autorky pri práci s rôznymi
druhmi textov nenahraditeľná. Belešová (2014) objasňuje, že čítanie zabezpečuje deťom
nielen množstvo nových, dôležitých a aktuálnych informácií, ale i väčšiu nezávislosť od
osôb, ktoré im predtým zvykli čítať. Okrem toho vďaka čítaniu dochádza k rozvoju
nonkognitívnych procesov dieťaťa i k emočnému naplneniu jeho potrieb. Podľa autorky je
čítanie zmysluplná činnosť, ktorá plní určité funkcie:
- vzdelávacia a výchovná funkcia – čítanie pomáha žiakovi získavať nové poznatky
a rozvíjať jeho schopnosti, ale učí ho i kriticky myslieť a vnímať svet okolo seba.
Vďaka hrdinským činom v príbehoch sa deti učia byť odvážne a silné aj v reálnom
živote. Spoznávajú tiež, čo je správne, dobré a morálne.;
- motivačná funkcia – dobrá kniha vzbudzuje u žiaka záujem o jednotlivé javy a oblasti
v živote spoločnosti;
- komunikačná funkcia – čítanie rozvíja slovnú zásobu a reč, pretože vďaka rozličným
textovým žánrom dieťa bližšie spoznáva štylistickú a lingvistickú stránku jazyka;
- regulačná funkcia – text je členený podľa logickej nadväznosti;
- inovačná funkcia – text môže podávať najnovšie poznatky z oblasti vedy a techniky;
- imaginačná funkcia – kniha vzbudzuje u žiaka predstavivosť a rozvíja jeho fantáziu, to
mu umožňuje naplno prežívať deje jednotlivých príbehov, v ktorých je mnoho
nadprirodzených síl a imaginárnych prvkov.
Ukazuje sa, že najviac čitateľov uspokojuje čítaním svoje relaxačné a emocionálne
potreby. Čítanie je pre deti únikom z nudy, prípadne stresu do fiktívneho sveta
(Lederbuchová, 1995). Častá je projekcia do literárnych postáv, prostredníctvom ktorých deti
napĺňajú svoje neuskutočnené a nereálne priania. Hník (2014) v tomto kontexte upozorňuje
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na trend posledných desaťročí, ktorý priniesol nový pojem zážitkového čítania, ktoré je
niekedy nesprávne chápané ako synonymum pre výrazy odpočinkový, relaxačný alebo
nenáročný, čo u niektorých ľudí evokuje predstavu činnosti na báze dobrovoľnosti,
respektíve aktivít, ktorým chýbajú adekvátne výchovné a vzdelávacie ciele.
Vo výpovediach detských participantov je možné vidieť niekoľko podobností, ako ich
Belešová definovala vyššie, no zároveň bilingválne deti uvažujú aj o celkom odlišných
dôvodoch, prečo je potrebné a dôležité vedieť čítať.
„No aby sme boli múdri, nie? A pomáha to aj pri pravopise, keď nevieš dobre pravopis, tak
Ti to pomáha.“ (Izabela, 10 r., slovensko-maďarská rodina, navštevuje základnú školu s
vyučovacím jazykom maďarským)
„Čítať je dobré vedieť. Napríklad keď je nejaký dôležitý človek a ten Ti niečo napíše a Ty
nevieš čítať, tak nemôžeš pochopiť, čo od Teba chce.“ (Paulína, 9 r., slovenská rodina, ktorá
podľa aktuálneho pobytu rodičov navštevovala talianske a americké školy)
„Je to dôležité, ale ja sa do toho nehrniem. Ale je to dôležité, lebo napríklad v obchode ma
môžu ľahko oklamať, ak si neprečítam, koľko to stálo a mne sa to nechce počítať na prstoch.“
(Chiara, 9 r., slovensko-talianska rodina, od 3 rokov žije na Slovensku, celoročne okrem leta,
Chiara navštevuje slovenské školy)
„Aby vedeli čítať. Aby neboli blbí, keď niekto niečo napísal na papier a on to musí prečítať,
tak nevie.“ (Marianna, 7 r., slovensko-nemecká rodina, navštevovala nemecko-francúzsku
bilingválnu MŠ, po slovensky komunikuje iba s mamou)
„Veľa sa môžu dozvedieť, alebo ich môže knižka inšpirovať, čítajú príbeh a potom ich to
môže inšpirovať ako môžu pokračovať vo svojom živote.“ (Viktorka, 9 r., slovensko-anglická
rodina, navštevuje bilingválnu anglickú ZŠ na Slovensku)
Ako sme už niekoľkokrát uviedli, kniha má aj v súčasnosti svoje nezastupiteľné miesto,
a to aj napriek tomu, že dnešnej generácie dominuje technika, používanie čítačiek, počítačov,
tabletov, smartfónov a iných komunikačných technológií. Svedčia o tom aj nasledujúce
výpovede detí:
„Aby sa niečo naučili a aby neboli na mobiloch a aby sa nenudili.“ (Samko, 10 r.,
španielsko-slovenská rodina)
„Lebo v škole treba byť usilovný, treba sa veľa učiť, počúvať, alebo v PC hrách si všímať čo
a ako sa povie, lebo hry sú po anglicky, alebo v škole, je dobré keď máš učiteľ, ktorý sa
s tebou chce rozprávať po anglicky, lebo to ťa núti, lebo po hodine sme sa rozprávali po
anglicky.“ (Dávid, 10 r., slovensko-maďarská rodina, komunikačným jazykom doma je
maďarčina, navštevuje slovenskú školu)
„Aby ich tie knihy učili rozmýšľať a aby potom ten mozog viacej pracoval a rozmýšľal nad
tými knihami a aby neboli hlúpi z tých telefónov a aby na sebe aj popracovali.“ (Timko, 9 r.,
slovensko-anglická rodina, navštevuje slovenskú ZŠ)
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V ďalších interpretáciách sa možno zamyslieť i nad voľnočasovou funkciou čítania, ktorú je
možné uplatniť napríklad pri čítaní časopisov, alebo návšteve reštauračného zariadenia.
„Tak napríklad noviny čítajú všetci, lebo je tam veľa informácií, čo sa deje vo svete. Alebo
proste čítajú, lebo ich to baví, lebo sa im to páči. U nás mamina číta Nový Čas, Šarm, ja
pozerám radšej správy v telke.“ (Chiara, 9 r., slovensko-talianska rodina, od 3 rokov žije na
Slovensku, celoročne okrem leta, Chiara navštevuje slovenskú školu)
„Aby si ľudia vedeli vybrať v McDonalde. V dospelosti asi potom čítajú už len ak nemajú čo
robiť. Alebo ich to možno aj baví.“ (Maximilián, 9 r., slovensko-slovinská rodina žijúca na
Slovensku)
Hlavným zámerom čítania bilingválnych detí je zdokonalenie sa v jazykoch. Inojazyčnú
literatúru čítajú deti predovšetkým preto, pretože sa prirodzene pohybujú v kultúre národa,
ktorá ich „vychováva“. Čítanie v slovenskom jazyku je pre deti dôležité najmä preto, aby si
osvojili tento jazyk, a prostredníctvom písanej verzie jazyka sa naučili pravopis. Veľká časť
participantov mala počas interview problémy so skloňovaním slovenských slov, a práve
čítanie im pomáha odstraňovať tieto problémy a zlepšovať sa v slovenskom jazyku. Zároveň
sa deti dostávajú aj k množstvu informácií, ktoré im knihy prinášajú. Deti si možno ani
neuvedomujú, ako im čítanie prospieva k správnej znalosti jazyka. V čítaní teda vidia obzvlášť
vzdelávaciu funkciu.

2.6 Obľúbený hrdina zo slovenských knižiek
Každé dieťa je iné a svojím spôsobom jedinečné. Bez ohľadu na to, akú knihu uprednostní,
či si vyberie klasickú alebo siahne po modernejšej elektronickej verzii, treba mu dopriať
radosť z čítania. Je potrebné si uvedomiť, že keď si dieťa prečíta knihu, stane sa súčasťou
jeho osobnosti a môže tak výrazne formovať celý jeho život.
Náš výskum ukázal, že obľúbenosť knižných rozprávkových hrdinov je rôzna. Deti okrem
ich pomenovania uvádzali aj dôvody, prečo si zvolili práve toho ktorého obľúbeného hrdinu.
Je nutné uviesť, že niektorí hrdinovia nie sú pôvodom slovenskí, ale zahraniční, no deti siahli
po slovenskej verzii knižného spracovania, preto sú často uvedení aj hrdinovia ako Harry
Potter, Červená Čiapočka alebo Popoluška. Zaujal nás aj fakt, že mnohé deti nemajú
žiadneho slovenského obľúbeného knižného hrdinu a slovenské knihy buď nečítajú, alebo ich
hrdinovia slovenských knižiek ničím neoslovili.
„To je z tej knižky Klára a mátohy. To je o tom, že Klára z tej knižky už začínala ísť do školy
a stále spávala s tatinom alebo s maminou a ide do školy a jej rodičia čakajú bábätko, tak
ona sa musí naučiť spať sama, lebo jej rodičia budú spať s bábätkom a ona sa bojí, lebo tam
sú tie mátohy. A potom raz ona ide k dedkovi a spí s dedkom a potom na konci sa naučí spať
sama a mátohy sa už nevrátia. Ja mám veľmi rada aj Sisters komiks, to je o dvoch sestrách,
jedna mala 10, druhá 16 rokov a bolo to o tom, ako sa hrali a páčilo sa mi, že tá knižka je
reálna, je to vlastne denník.“ (Paulína, 9 r., slovenská rodina, ktorá podľa aktuálneho pobytu
rodičov navštevovala talianske a americké školy)
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„Ja mám obľúbených slovenských knižiek viacej. Napríklad Denník odvážneho bojka, to je
séria, potom aj Grázlik Gabo sa mi páči. Lebo ten je smiešny, vyvádza všelijaké blbosti, potom
Vzorný Vilko, to je jeho brat, ten sa mi páči, ten je taký vzorný. Potom ešte Dada Nálada, to
dievča má veľakrát takú inú náladu, je to taký jej denník. Mne sa veľmi páčila aj Matilda
(pozn. detská kniha od Roalda Dahla), tá postava, to dievča.“ (Izabela, 10 r., slovenskomaďarská rodina, navštevuje základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským)
„Nie, ja nevyberám hrdinov, hlavné je, že čítam.“ (Samko, 10 r., španielsko-slovenská
rodina)
„Mam rada Winnetua a Zora. Oco nám prečítal Zora a čítam Annu zo Zeleného domu a tá
je tiež taká zaujímavá.“ (Klára, 8 r., slovensko-česká rodina, navštevovala českú materskú
školu, v súčasností chodí do slovenskej základnej školy, doma komunikujú po slovensky, Klára
jazyky obmieňa)
„Krtko. Lebo to som čítala odmalička. A Včielka Maja.“ (Nela, 7 r., španielsko-slovenská
rodina, Nela chodí do španielskej školy v Anglicku, po slovensky komunikuje iba s mamou)
Sabrina nemá veľmi rada rozprávky. Jej obľúbenou hrdinkou je šľachtičná Alžbeta
Báthoryová. „Neviem prečo, neviem ani. Bola zlá a krutá. Rada čítam aj o Štefánikovi, lebo
nikto nevie, čo sa mu stalo a chcela by som to vedieť.“ (Sabrina, 9 r., taliansko-slovenská
rodina, chodila do MŠ v Taliansku, na ZŠ nastúpila už na Slovensku, doma sa rozprávajú po
taliansky, sledujú taliansku televíziu)
Na základe získaných údajov môžeme konštatovať, že nami oslovené deti z bilingválnych
rodín čítajú slovenské knihy len veľmi zriedkavo, nepoznajú dobre slovenských autorov
detských kníh, ani ich diela a nemajú teda svojich obľúbených slovenských knižných hrdinov.
Vo všeobecnosti však platí, a to sa ukázalo aj v našom výskume, že deti siahajú po
rozprávkach a príbehoch, v ktorých dobro víťazí nad zlom, do popredia sa dostávajú kladné
vlastnosti hlavných hrdinov, ktorým by sa deti chceli priblížiť. Významnú úlohu v takýchto
príbehoch zohráva i fantázia a nadprirodzené schopnosti postáv, kde sa zdôrazňuje dobrá
morálka.

2.7 Obľúbený hrdina zo zahraničných knižiek
Iná situácia sa javí v kategórii, ktorá sa zaoberá hrdinami zo zahraničných knižiek. O tom
svedčí aj variabilnosť nasledovných detských interpretácií.
„Z maďarských mám takú postavu, volá sa Fanny. To je taký príbeh o troch dievčatách,
troch kamarátkach, ktoré dostali takú nádobku a z nej raz vyšla taká víla a tá víla ich
doviedla do inej krajiny. Tá Fanny má rada zvieratá a je taká skromná.“ (Viktória, 10 r.,
slovensko-maďarská rodina komunikačným jazykom doma je maďarčina, školu navštevuje
slovenskú)
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„Aj tie postavy sú lepšie anglické. Páči sa mi ten dej, je tam síce ten človek, robí zlé veci,
ale chce zlepšiť svet. V mangách. Alebo je apokalyptický svet, je človek, ktorý ho chce
zachrániť a vynájde liek.“ (Dávid, 10 r., slovensko-maďarská rodina, komunikačným jazykom
doma je maďarčina, školu navštevuje slovenskú)
„Taký pán, kde mesto otravovalo myši a on sa vynašiel a všetky deti z mesta zobral do hôr,
aby ich zachránil. To bolo po anglicky.“ (Lea, 10 r., slovensko-maďarská rodina, navštevuje
slovenskú školu, ovláda aj anglický jazyk)
„Spiderman – lebo má nadprirodzené schopnosti, Hulk – lebo má veľkú silu, Lego Star
Wars – lebo sú tam rýchle stíhačky a svetelné meče, alebo Mimoni – sú zábavní.“ (Rafael, 8 r.,
slovensko-anglická rodina, vyrastal v Chicagu, otec pochádza z Ekvádoru, od 1. ročníka
navštevuje slovenskú ZŠ)
„Nemecké aj anglické knihy, občas čítam aj anglické, nepamätám si názov, ale jedna je
o sliepočke, ktorá sa starala o jedlo a chcela od kamarátov, aby jej pomohli, ale oni jej
nechceli pomôcť, tak to urobila sama, išla k mlynárovi, pekárovi a nakoniec urobila chleba.
Potom aj ostatné zvieratká chceli sa s ňou kamarátiť, lebo chceli chleba, ale ona im povedala,
že jej mali pomôcť, a preto im nedala chleba.“ (Vivien, 8 r., slovensko-nemecká rodina,
komunikačným jazykom doma je slovenčina, s mamou komunikuje aj po nemecky, s otcom aj
po anglicky)
„Páčia sa im všetci, napr. Harry, Hermiona, Ron. Okrem Voldemora.“ (Zoe, 8 r., slovenskoománska rodina, žijú v Ománe, s mamou komunikuje po slovensky a po anglicky, otec
pochádza z Nového Zélandu, komunikuje po anglicky, okrem toho má v škole francúzštinu
a arabčinu)
Radko má rád kominára Schwarze Peter (Čierny Peter). Citujúc jeho slová: „Lebo sa staral
o to, aby ľuďom v zime nebola zima, pretože vo všetkých domoch vyčistil komíny, robil dobré
skutky a Skanderbeau (albánsky hrdina), lebo bojoval proti Turkom.“ (Radko, 8 r., slovenskoalbánska rodina, okrem slovenčiny a albánčiny komunikuje aj po nemecky)
Ostatných hrdinov zo zahraničných knižiek uvádzame informatívne bez konkrétnejšieho
opisu. Emirovi (10 r., slovensko-nemecká rodina) sa páči Griffello pre jeho veľkosť a silu,
Veronike (9 r., slovensko-írska rodina) sa páčia Smurfs (Šmolkovia), najmä tatko Šmolko,
ktorý sa stará o všetkých Šmolkov. Dominik (9 r., slovensko-anglická rodina) obľubuje The
Hunchback of Notre Dame (Zvonár u Matky Božej), pretože tam vystupuje statočný chlap.
Karin (8 r., slovensko-anglická rodina) má rada Robina Hooda pre jeho statočnosť, Veronike
(6 r., slovensko-anglická rodina) sa zas páči morská panna Ariel, lebo vie veľmi dobre plávať
a má skvelého kamaráta delfínika. Benjamínovi (9 r., slovensko-rakúska rodina) imponuje
rozprávková postavička vždy pretekajúceho slimáka Turba, „lebo on vie vždy všetko vyriešiť“.
Emily (8 r., slovensko-nemecko-argentínska rodina) má rada obľúbených hrdinov z rozprávok
od bratov Grimmovcov, no jej najobľúbenejšia postavička je Heidi, pretože „je to milé
a zábavné dievčatko. Aj ja by som chcela byť ako ona, má rada zvieratká, prírodu a môže
chodiť voľne po horách“. Selme (9 r., slovensko-dánska rodina) sa najviac páčia postavičky
dvoch nebojácnych špekulantov Milesa a Nilesa, pretože „sú to skutoční majstri vtipov
a žartov, všetkých dokážu zabaviť a sú veľmi obľúbení“.
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Spomedzi ostatných opýtaných detí dominuje obľúbený hrdina Harry Potter, ktorý vedel
čarovať, snažil sa pomáhať a robiť dobre, ničoho sa nebál a vždy vyhral. Deti obľubujú
kladných, nebojácnych, odvážnych, vtipných, zábavných a múdrych hrdinov pre ich
dobrosrdečnosť a dobré skutky. Mnohé z bilingválnych detí inklinuje skôr k zahraničným
knihám a nájde si v nich aj svojho hrdinu. Ako z výpovedí detí vyplýva, všetci hrdinovia, teda
aj takí, ktorých sme tu neuviedli, sú pre deti dobrým vzorom. Deti si po prečítaní knihy
pamätajú činy a charakterové vlastnosti knižných hrdinov a chcú sa s nimi stotožniť. Je
zaujímavé, že v rozprávkach a legendách z rôznych krajín sveta nachádzame tie isté morálne
hodnoty a čnosti – spravodlivosť, čestnosť, dobrotu, veľkodušnosť, pracovitosť a iné,
konštatuje Mabena (2013). Osobne sa prikláňame k názoru, že deti sa zaujímajú skôr
o zahraničné príbehy, ako o slovenské, ktorým často ani nerozumejú a svojim obsahom ich
nedokážu upútať.

2.8 Výber jazyka pre knihu a rozdiely v ňom
Porozumenie textu je zložitá činnosť využívajúca analýzu a syntézu rozličných druhov
textu. Detailný priebeh porozumenia textu je náročné vysvetliť. Preto v tejto oblasti existujú
iba všeobecné modely porozumenia textu. Najvplyvnejší je podľa Cibákovej (2015) model,
ktorý zahrňuje mikroprocesy a makroprocesy. Mikroprocesy zahrňujú lokálne porozumenie
textu, ktoré postupuje od slova k slovu, od vety k vete. Pozornosť sa venuje skôr detailom
ako väčším úsekom textu. Makroprocesy sa týkajú globálneho porozumenia, a to
zisťovaním, ako si recipient vytvára v mozgu informačné jadro textu. Ako tvrdia Costa a
Sebastián-Gallés (2014), učenie jazyka zahŕňa získanie vedomostí o špecifických vlastnostiach
tohto jazyka. Deti sa musia naučiť špecifický fonémový repertoár jazyka, slová a sofistikované
gramatické pravidlá.
V nasledujúcej analýze sme sa venovali skôr mikroprocesom. Problém porozumenia je
zložitejší práve u skupiny nemonolingválnych detí, ktoré prichádzajú do kontaktu s rozličnými
jazykmi. Deti aj napriek tomu, že mnohí z nich v súčasnosti žijú na Slovensku, čítajú radšej
inojazyčné knihy. Každá z nasledujúcich výpovedí je príbuzná, no aj napriek podobnosti je
možné v nich nachádzať individuálne znaky, ktoré sú signifikantné pre túto kategóriu.
Samko okrem španielčiny ovláda aj angličtinu. Práve o tomto jazyku uviedol, že je
náročnejší ako slovenčina, a presne uviedol aj rozdiely vo výslovnosti niektorých písmen.
Samko si okrem toho uvedomuje, že aj rovnako píšuce sa slová môžu mať celkom iný
význam, ak sa odlišne vyslovia. Podobný názor zdieľa i Bianca.
„V angličtine je to ťažšie, lebo ak nie si Angličanka a čítaš po anglicky, tak je to ťažko, je
tam pre mňa skoro všetko ťažké. Takže je to proste ťažšie, lebo musíš ty po anglicky prečítať
c a h ako č, takže je to ťažké. A vieš čo je smiešne, že keď prečítať bird po slovensky, tak je to
bird ako pivo. Tie slovíčka sa so mnou hrajú.“ (Samko, 10 r., španielsko-slovenská rodina)
„Napríklad keď mám v slovenskej knihe písmeno „c“, čítam ho automaticky po anglicky
ako „k“.“ (Bianca, 7 r., slovensko-maďarská rodina komunikujúca po anglicky, momentálne
žijúca na Slovensku, doma Bianca nechce komunikovať po slovensky)
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Podobne ako Samko i Bianca uvažuje aj Klára, ktorá taktiež za náročnejší považuje
slovenský jazyk, aj práve skrz výskyt mäkčeňov na niektorých písmenách a vokáň (ô).
Zároveň dodáva, že slovenské knihy pre menšie deti sú zložitejšie. Zrejme mala na mysli
ťažšiu výslovnosť náročnejších slov.
„V tej slovenčine keď čítaš, tak sa ti trochu láme jazyk, tam je také ľ, ô. No často čítam
potichu, ale v škole a keď sa učím tak nahlas. Horšie sa mi slovenčina vyslovuje. Podobné sú
v reči a v slovíčkach a majú podobný dej. Tie knižky sú trochu iné, majú trochu iný zmysel...
nie je v tom veľmi veľký rozdiel. V češtine majú viac o zvieratkách a prírode a škriatkoch, a tak
pre menšie deti. V slovenčine pre tie menšie deti majú také už také pre väčších, trošku
zložitejšie.“ (Klára, 8 r., slovensko-česká rodina, navštevovala českú materskú školu,
v súčasností chodí do slovenskej základnej školy, doma komunikujú po slovensky, Klára
jazyky obmieňa)
Karin už v súčasnosti preferuje pri čítaní slovenský jazyk, no nebolo tomu vždy tak. Pokiaľ
žila v Španielsku, bola jej bližšia španielčina. Po príchode na Slovensko sa naučila pravidlá
slovenského jazyka. Karin taktiež vie, že španielsky jazyk má celkom rozdielne interpunkčné
znamienka, ktoré sa v slovenských textoch nevyskytujú.
„V slovenčine – lebo tu žijem a zvykla som si na slovenský jazyk a už to lepšie ovládam,
a odučili ma v škôlke... ja som tam rozprávala po španielsky a oni ma odučili, že tak nesmiem
rozprávať. Čítam rovnako, tam sa to inak číta a inak vyslovuje a inak to budem vyslovovať. V
daktorých ako majú tú vlnku, otáznik, otázniky sa nepíšu ako len u nás, ale aj vzadu aj
vpredu, nepíšeme vlnku a tak.“ (Karin, 8 r., španielsko-slovenská rodina, do 4 rokov žila
v španielsku, v súčasnosti žije na Slovensku)
Podobne uvažuje aj Timko, ktorý vníma slová ako celok a vidí rozdiel najmä v dĺžke slov.
Myslí si, že angličtina má dlhšie slová ako slovenské, a práve to môže byť jeden z dôvodov,
prečo je tento jazyk pre neho náročnejší. Po oboznámení sa so slovenským jazykom si všimol
ešte jeden rozdiel, a to slovenské dvojhlásky, ktoré sa v anglickom jazyku síce vyskytujú, ale
znejú odlišne ako slovenské dvojhlásky. Podobnú skúsenosť s náročným vyslovovaním
dvojhlások má i Vanesa.
„No v angličtine sú niektoré slová dlhšie ako v slovenčine, nestáva sa to moc veľakrát, ale
aspoň si myslím. V slovenčine je „ie“, ale v angličtine nie je „ie“ alebo dvojhlásky. Sú tam iné
písmená.“ (Timko, 9 r., slovensko-anglická rodina, navštevuje slovenskú ZŠ)
„Ťažšie sa mi vyslovujú slovenské slová, kde sú dvojhlásky aj niektoré mäkké spoluhlásky.
Aj pri písaní slov sa mýlim.“ (Vanesa, 9 r., španielsko-slovenská rodina, Vanesa vyrastala
v Španielsku, aj tam 2 roky chodila na ZŠ, v súčasnosti navštevuje slovenskú ZŠ)
Veľký rozdiel je možné vidieť vo výpovedi Marianny, ktorej sa ťažko komunikovalo
v slovenskom jazyku a aj v odpovediach si pomáhala v nemčine. Čítanie pre ňu je náročné,
pretože po slovensky komunikuje iba s mamou. K nemeckému jazyku má pridaný aj
francúzsky jazyk, v ktorom sa komunikovalo v bilingválnej materskej škole. Napriek tomu
Marianna tvrdí, že čítať v slovenskom jazyku jej nerobí problém.
42

„Že mamina bola v Slovensko na škole a ja som v Nemecku a oni úplne inak malé „p“
písali. Hm, inak číta, čo sa vyslovujeme. Wenn man dasselbe sagt, aber ist anders
geschrieben (pozn. v prekalde t.z.: Keď to isté povieš, ale inak napíšeš). Nerobí to problém, dá
sa to zvládnuť.“ (Marianna, 7 r., slovensko-nemecká rodina, navštevovala nemeckofrancúzsku bilingválnu MŠ, po slovensky komunikuje iba s mamou)
Iná situácia nastáva v prípade Nely, ktorá nenavštevuje slovenskú základnú školu. Nela
zreteľne vyhlásila, že po slovensky čítať nevie, pretože v škole potrebuje čítať predovšetkým
po španielsky a po anglicky, nakoľko navštevuje bilingválnu školu v Anglicku.
„Páčia sa mi trošičku aj slovenské knihy. Ale neviem čítať po slovensky. Len trošku.
Maminka mi číta slovenské knihy. Zvyknem trošku aj po anglicky. A vieš čo? Viem po anglicky
aj písať!“ (Nela, 7 r., španielsko-slovenská rodina, Nela chodí do španielskej školy v Anglicku,
po slovensky komunikuje iba s mamou)
„Slovenské knihy sú viac písané o slovenských postavičkách a v taliančine je to vždy
konkrétne, keď je knižka len pre chlapcov tak je len pre chlapcov, nemajú jednu knihu, ktorá
by bola aj pre chlapcov aj pre dievčatá.“ (Angelo, 9 r., slovensko-talianska rodina, navštevuje
slovenskú ZŠ)
Ďalší rozdiel vo výbere jazyka pre knihu vidí aj Adam, avšak celkom odlišný, ako uvádzali
jeho rovesníci. Adamovi sa skôr páčia knihy na pokračovanie, ktoré mu vedia sprostredkovať
práve španielskym jazykom písané knihy.
„Že v Španielsku sú knihy na časti, že keď mi dajú knihu, tak je jednotka, dvojka, trojka
a na Slovensku je len jedna kniha a nepokračuje.“ (Adam, 9 r., španielsko-slovenská rodina,
navštevoval španielsku MŠ, lepšie komunikuje po španielsky)
Radko k slovenskému jazyku prirovnáva nemecký a albánsky jazyk. Práve albánčina sa mu
zdá byť najnáročnejšia, aj z dôvodu odlišnej výslovnosti a trochu rozdielnej abecedy
(napríklad hlásky gj, nj, sh, zh a pod.). Naopak, v slovenčine považuje za náročnú práve
gramatiku.
„Ľahšie sa mi číta v nemčine, v slovenčine je ťažká gramatika. V zahraničí som zabudol na
významy niektorých slovenských slov. V albánčine nečítam rád, je veľmi ťažká, ťažšia ako
slovenčina. Najťažšie sú albánske slová. Majú inú výslovnosť, majú trochu inú abecedu.
Niektoré písmená nemáme v našej abecede.“ (Radko, 8 r., slovensko-albánska rodina, okrem
slovenčiny a albánčiny komunikuje aj po nemecky)
Ostatné dôvody boli nasledovné:
„Je to väčší rozdiel, pretože angličtina je pekná, ale celkom zložitá, ako niektoré slovíčka.
Ale nie je to taký veľký rozdiel v čítaní, len sa tam inak čítajú slovíčka. V angličtine čítam
potichu, len v maďarčine číta nahlas. V češtine rád čítam tiež.“ (Dávid, 10 r., slovenskomaďarská rodina, komunikačným jazykom doma je maďarčina, navštevuje slovenskú školu)
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„Tam veľké rozdiely nie sú, akože v príbehoch, ale slovinské postavy majú smiešnejšie
mená. Ale aj keď porovnáš dve rozprávky, slovenskú a slovinskú, tak slovinské sa mi páčia
viac, lebo sú viac pre veľkých. Ale to tiež záleží, ako ktorú zoberieš. Tie slovenské sú viac pre
malé deti. Ale napríklad Opice z našej police sa mi páčia, tie sú smiešne.“ (Maximilián, 9 r.,
slovensko-slovinská rodina žijúca na Slovensku)
Sumarizujúc výpovede môžeme skonštatovať, že deti častokrát nesiahajú po knihách
písaných v slovenčine. V rozhovoroch špecifikovali, že im ťažkosti spôsobuje najmä slovenská
gramatika, mäkké spoluhlásky, mäkčene, dvojhlásky, niekedy nerozumejú čítanému textu.
V mnohých slovenských rozprávkach sa taktiež často vyskytujú archaizmy i nárečové slová,
ktorým deti nerozumujú, čo ich odrádza od čítania kníh v slovenčine. Slovenský text teda
možno jednoznačne považovať za náročnejší oproti inojazyčnému textu, a to obzvlášť vtedy,
keď deti so slovenským textom (v printovej forme) neprišli predtým do kontaktu. Slovenskú
abecedu spoznávajú, ak im číta (najmä) mama, a majú možnosť do textu nazerať.
Preferovaným jazykom na čítanie sa stáva jazyk krajiny, v ktorej deti chodia do školy a od
prvého ročníka sa učia pravidlám tohto jazyka. S druhým, prípadne aj s tretím jazykom sa
potom postupne oboznamujú, no už nie cez pravidlá, ale iba príležitostne, čo je na znalosť
plynulého čítania a najmä čítania s porozumením nepostačujúce. Podobne sa o tom
vyjadruje aj Dunn (2010). Dráľ et al. (2011) uvádza príklad 8-ročného Filipa, ktorý ma
slovenskú národnosť, ale jeho materinským jazykom je okrem slovenčiny aj nemčina. Jeho
komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku sú slabé, o čom svedčí aj stručná anamnéza
tohto chlapca. Filip dobre pozná celú slovenskú abecedu, vie správne prepísať tlačený text
do písanej podoby. Najväčšie problémy mu robia diktáty, množia sa v nich chyby z
nepozornosti (mäkčene, dĺžne, bodky) a chyby pri písaní slov s „i, í – y, ý“ po mäkkých a
tvrdých spoluhláskach. Číta pomaly, viacslabičné slová slabikuje. Text musí prečítať viackrát,
aby mu porozumel.

2.9 Stať sa dobrým čitateľom
Dôležitou zložkou čitateľskej gramotnosti je pozitívny postoj k čítaniu a získavanie
návykov, ktoré pomáhajú prekonávať problémy pri recepcii textov. Je dôležité, aby
nedochádzalo k redukcii aktivít iba na čítanie s doslovným porozumením, izolované
vyhľadávanie informácií alebo len reprodukciu základného deja (Sladová, 2015). Pozitívny
vzťah k čítaniu je dôležité vytvárať už v predškolskom období, a to napríklad formou
predčítania textov, ktoré vzbudzuje záujem dieťaťa o stretávanie sa so slovom. Predčítanie
z kníh už od raného veku býva veľmi často považované za kľúčový okamih budovania
pozitívneho vzťahu detí ku knižkám a k čítaniu. Bruceová (1996) vyzdvihuje auditívne
sprostredkovanie textu dieťaťu a domnieva sa, že sluchová analýza slov a vetných celkov
prispieva k neskoršiemu čitateľstvu.
Schwarzová (2009) hovorí o teórii stratégie založenej na niekoľkých princípoch:
- recipient konštruuje mentálnu reprezentáciu obsahov, o ktorých sa hovorí,
- recipient vždy interpretuje obsahy ako obsahy určitého typu,
- recipient pri interpretácii textu nečaká až na koniec textu, ale s interpretovaním
začína už pri prvom slove,
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mentálna reprezentácia sa tak v priebehu spracovania textu postupne modifikuje,
účelom tohto predpokladu je vysvetliť, že spracovanie textu prebieha v reálnom čase,
vytváranie mentálnej reprezentácie textu je rozhodujúcim spôsobom ovplyvňované
postojmi a názormi konkrétneho recipienta,
recipient používa všetky informácie na to, aby dosiahol cieľ, ktorým je porozumenie
textu,
recipient pristupuje k funkcii textu vo svojom sociálnom kontexte a pokúša sa
rekonštruovať perspektívu hovoriaceho.

Aj následná interpretácia odpovedí detí vypovedá o istých stratégiách, ktoré nevyhnutne
uplatňujú na to, aby sa stali dobrými čitateľmi. Azda najerudovanejšie odpovede uviedli
prevažne dievčatá. Základom toho, aby bol recipientom text dobre porozumený, je znalosť
jazyka, v ktorom dieťa číta. Klára ako prvá hovorí aj o porozumení textu, ktoré je pre čitateľa
dôležité, dokonca dôležitejšie, ako technika „pomalého“ čítania.
„Pretože ten človek sa tie veci môže naučiť aj z iného, ale veľa tých, čo nečíta, je hlúpejších.
Ten kto číta, vie veľa vecí viac.. no nemusí byť veľký rozdiel, lebo sa to môže naučiť zo školy.
Ale ten, kto číta viac, tak ten je vzdelanejší. Nielen čítať, ale aj porozumieť textu. Keď čítajú
tak pomaličky, tak sa spíš sústredia na to, čo čítajú, ako na ten text, o čom je.“ (Klára, 8 r.,
slovensko-česká rodina, navštevovala českú materskú školu, v súčasností chodí do slovenskej
základnej školy, doma komunikujú po slovensky, Klára jazyky obmieňa)
„Potrebujem dobre vedieť po slovensky, aby som vedela čítať, a slovenskú abecedu
a slovenské písmenká. Občas nerozumiem, ak má okolo seba hluk a nesústredím sa. Keď
tomu nepochopím, buď to čítam dookola, alebo odídem z hluku.“ (Karin, 8 r., španielskoslovenská rodina, do 4 rokov žila v španielsku, v súčasnosti žije na Slovensku)
Odborná a tvorivá práca učiteľa so šlabikárom by mala smerovať k osvojovaniu si základov
čitateľských zručností tak, aby žiaci porozumeli čítanému textu. Tento proces je pre žiakov
spočiatku veľmi namáhavý, obzvlášť vtedy, ak dieťa prichádza do kontaktu s viac ako jedným
jazykom. Prípravné obdobie možno pokladať za kľúčové pri nácviku čítania. Dĺžka
prípravného obdobia môže byť variabilná (3 – 5 týždňov). Základným cieľom prípravného
obdobia je však pripraviť deti na proces osvojovania si čítania a písania. V rámci zachovania
kontinuity vývinu je dôležité vychádzať z predškolských skúseností žiakov, nadväzovať na už
získané vedomosti, uplatňovať ich v učení a ďalej ich rozvíjať. Nácvičné (šlabikárové) obdobie
predstavuje osvojovanie si čítania písmen slovenskej abecedy, v závislosti na poradí ako sú
uvedené v používaných platných učebniciach. Vyžaduje si už konkrétne myšlienkové
operácie, pri oboznamovaní sa s hláskami a grafémami, dieťa ich nacvičuje, utvrdzuje a
systematicky spája do slabík a slov, neskôr viet a krátkych textov. Čítankové obdobie je
chápané ako obdobie zdokonaľovania nadobudnutých zručností (spôsobilostí), ale najmä
obdobím ich využívania pri čítaní s porozumením v praktických i vzdelávacích činnostiach.
Ciele čítankového obdobia sú zamerané na zdokonaľovanie techniky čítania, čítanie s
porozumením, cvičenie správnej intonácie, voľná reprodukcia prečítaného textu, vyjadrenie
pocitov vyvolaných prečítaným textom (zábavné, poučné...) a príprava na prechod k tichému
čítaniu.
„Aby som dobre čítal v slovenčine, potrebujem precvičovať, precvičovať čítanie po slovensky,
a tým pádom sa naučím dobre čítať, že si budem precvičovať slová, mená, čísla a tak. Tiež sa
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naučiť dobre vyslovovať slovíčka, lebo sú to omnoho ťažšie slovíčka ako máme v slovenčine
dobre vyslovovať a dobre prečítať.“ (Timko, 9 r., slovensko-anglická rodina, navštevuje
slovenskú ZŠ)
„Tiež, keď nevieš dobre čítať, tak si to opakuješ, čítaš nahlas, každý deň, aby si vedela čítať,
alebo aby ak nevieš, môžeš poprosiť o pomoc, zoberieš si knižky, ktoré najskôr majú málo viet
a potom viac a viac. A to je tak, najskôr čítaš s rodičmi a potom čítaš viac a viac.“ (Viktorka, 9
r., slovensko-anglická rodina, navštevuje bilingválnu anglickú ZŠ na Slovensku)
„Rozprávať veľa po nemecky, potom písať, vlastné vedieť tie písmenká, vyslovovať aj
a potom ešte sa naučiť vyslovovať aj slabiky a potom sa naučíš plynule čítať.“ (Vivien, 8 r.,
slovensko-nemecká rodina, komunikačným jazykom doma je slovenčina, s mamou
komunikuje aj po nemecky, s otcom aj po anglicky)
„Aby mohli mať lepšie vocabulario a lebo sa im ľúbi čítať.“ (Nora, 10 r., španielsko-slovenská
rodina, navštevovala španielsku MŠ, lepšie komunikuje po španielsky)
Stať sa dobrým čitateľom z pohľadu Iana znamená aj dobré fyziologické predispozície, a to
mať zdravé oči, teda vnímať text zrakom a ústa, aby si text mohol potichu pri čítaní
rozprávať.
„Dôležité je mať oči, aby sme mohli čítať.. a ešte potrebuješ ústa, aby si si to mohla prečítať.“
(Ian, 9 r., belgicko-slovenská rodina, navštevuje anglickú školu na Slovensku, s matkou
komunikuje výlučne po anglicky, odmieta komunikovať po slovensky)
Šebesta (2005) zmieňuje potrebu tzv. aktívneho čítania pri práci s textovým
komunikátom, teda takého čítania, ktoré je sprevádzané ďalšími aktivitami tak, aby bolo
dieťa pri čítaní dostatočne koncentrované a mohlo prenikať do vnútorných štruktúr textu.
Stať sa dobrým čitateľom si vyžaduje množstvo úsilia zo strany pedagógov, rodičov, ale aj
samotných detí, ktoré pri kontakte s viacerými jazykmi nie vždy postupujú podľa didaktiky
čítania. Väčšinou je to len jeden jazyk, ktorý sa deti naučia v škole presne podľa hore
uvedených postupov v rámci jednotlivých období pri nácviku čítania. Je veľa toho, čo musí
dieťa pochopiť, čo všetko musí samo objaviť, aby samo o sebe mohlo tvrdiť, že je dobrým
čitateľom. Deti sa najčastejšie prirovnávajú k dobrým čitateľom v tom jazyku, ktorý sa naučili
v škole a v ktorom prebieha ich ďalšie výchovno-vzdelávacie pôsobenie. Nazdávame sa, že
u bilingválnych čitateľov zohráva nezastupiteľnú úlohu pomoc rodičov pri čítaní deťom.
Z výskumu Prázovej et al. (2014) vyplynulo, že deťom, ktorí chodia do 1. – 3. triedy,
predčítava knihy približne 65 % dospelých. S vekom dieťaťa potom toto číslo klesá. Ako veľmi
silný vplyv sa ukázala miera čitateľstva samotného dieťaťa. Silným čitateľom je zo strany
dospelých predčítané častejšie k slabým čitateľom. Priemerná doba predčítania je asi 25
minút. V súvislosti intenzity predčítania sa zásadne prejavuje vplyv vzdelania rodičov. 14 %
detí z rodín, kde má najvyššie vzdelaná osoba iba maturitu, si nepamätá, žeby im niekto
predčítaval.
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2.10

Výhody dvojjazyčnosti

Hovoriť nielen iba jedným jazykom, ale viacerými, má zrejme praktické výhody v čoraz
viac globalizovanom svete. Vedci začali ukazovať, že výhody dvojjazyčnosti sú ešte
zásadnejšie ako tie, ktoré boli doposiaľ zverejnené. Byť dvojjazyčným človekom znamená byť
bystrejším človekom (Bogulski, Bice a Kroll, 2018). Bilingvizmus môže mať priaznivý účinok
na mozog, zlepšenie kognitívnych zručností, ktoré nesúvisia iba s používaním jazyka.
Doterajšie štúdie pripisujú výraz „učebná výhoda“ bilingvistov rôznym zdrojom, vrátane
rozšíreného fonologického uvedomovania (Kaushanskay a Marian, 2009) alebo stratégiám
učenia (Nair, Biedermann, Nickels, 2016). V štúdii vykonanej v roku 2004 psychologičky
Bialystok a Martin požiadali predškolské monolingválne a bilingválne deti, aby triedili modré
kruhy a červené štvorce prezentované na obrazovke počítača na dva digitálne zásobníky –
jeden označený modrým štvorcom a druhý červeným kruhom. V prvej úlohe deti museli
zoradiť tvary podľa farby, v koši označenom modrým štvorcom a červenými štvorcami v koši
označenom červeným kruhom. Obe skupiny deti túto úlohu zvládli s ľahkosťou. Ďalej boli
deti vyzvané, aby zoradili kruhy a štvorce podľa tvaru, čo bolo náročnejšie, pretože táto
úloha si vyžadovala umiestnenie obrázkov do koša označeného opačnou farbou. Bilingválne
deti boli pri vykonávaní tejto úlohy rýchlejšie ako monolingválne deti. Podobne tomu
naznačujú aj mnohé iné štúdie, ktoré vykazujú výhody bilingvistov pri vykonávaní rozličných
testov. Pravdepodobnosť lepších testovacích výsledkov
dvojjazyčných detí oproti
monolingválnym je ten, že dvojjazyčne hovoriace deti potrebujú nepretržite monitorovať
vhodný jazyk pre každý komunikačný kontext (Woumans et al., 2015; Yang, Hartanto, Yang,
2016). Carlson a Meltzoff (2008) poznamenávajú, že mnohé bilingválne deti (nielen pri
„prepínaní“ medzi jazykmi), ale sú tiež bikultúrne, a to pri „prepínaní“ medzi kultúrnymi
kontextmi, ako sú napríklad výrazne odlišné domáce a školské prostredie, pravidlá, zvyky,
hodnoty a očakávania. Aj preto je podľa týchto autorov potrebných oveľa viac dôkazov o
sociálno-kultúrnych faktoroch súvisiacich s rozvojom výkonných kognitívnych zručností
u bilingválnych detí.
Podobné výhody si uvedomujú aj deti, ktoré komunikujú dvoma, prípadne troma cudzími
jazykmi. Tým, že naši participanti často cestujú a ich domovom nie je iba Slovensko, nutne
potrebujú komunikovať iným ako slovenským jazykom. Všetky nami oslovené deti sú radi, že
vedia komunikovať viac ako jedným jazykom, pričom vyberáme niekoľko reprezentatívnych
odpovedí.
„To je dobre, že viem viac jazykov, lebo po slovensky sa všade nedorozumiem, ani po
taliansky, ale po anglicky, to už by veľa ľudí mohlo vedieť a na Slovensku, ak nejakí ľudia
nevedia po anglicky, tak to je dobre, že viem ten jazyk, aby som sa s nimi mohla rozprávať.“
(Paulína, 9 r., slovenská rodina, ktorá podľa aktuálneho pobytu rodičov navštevovala
talianske a americké školy)
„Hej, preto, lebo to čo čítaš – aj slovenské aj nemecké knihy, potom si dobrý, aj čítať po
nemecky, aj po slovensky a máš to pretrénované.“ (Vivien, 8 r., slovensko-nemecká rodina,
komunikačným jazykom doma je slovenčina, s mamou komunikuje aj po nemecky, s otcom aj
po anglicky)
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„Áno, veď keby som bola v Taliansku a vedela len po slovensky, tak sa nepohnem. Nevedela
by som sa dorozumieť, ani si nič prečítať. Ja to v sebe cítim tak, že som pol na pol, pol
Talianka, pol Slovenka.“ (Chiara, 9 r., slovensko-talianska rodina, od 3 rokov žije na
Slovensku, celoročne okrem leta, Chiara navštevuje slovenskú školu)
„Svojim spôsobom áno, ale v podstate nie, lebo keď čítaš slovenčinu, tak ti to pomôže, keď
čítaš angličtinu, lebo majú podobné slová také ťažšie... lebo keď si to prečítaš v jednom
jazyku, tak potom sa to ľahšie číta. Lebo niektoré slovíčka, ktorým nerozumiem, a keď si to
prečítam vo vete, tak si to viem predstaviť a porozumiem tomu.“ (Dávid, 10 r., slovenskomaďarská rodina, komunikačným jazykom doma je maďarčina, školu navštevuje
slovenskú)
„Akože lepší čitateľom to sa dá povedať, že hej, keď čítame v škole načas, lebo tie slová, ktoré
sú v knižke, máme niekedy aj v čítanke, tak ich poznám a pomáha mi to...“ (Timko, 9 r.,
slovensko-anglická rodina, navštevuje slovenskú ZŠ)
„Ja mám kamarátov, ktorí čítajú len po španielsky. Len ja viem viac jazykov. A vieš čo? V škole
máme takú tabuľu, kde máme napísané levely a dostaneme knižku, keď každý prečíta nejakú
knižku, tak ideme o level vyššie a keď sme v ôsmom leveli, na konci dostaneme diplom.
A nezáleží na tom, kto je prvý alebo druhý, len nech to prečítajú.“ (Nela, 7 r., španielskoslovenská rodina, Nela chodí do španielskej školy v Anglicku, po slovensky komunikuje iba
s mamou)
Keď sme sa pýtali, či si deti myslia, že sú lepší čitatelia, keď ovládajú viaceré jazyky,
odpovedali jednoznačne: „Áno, pomáha mi to.“ „Áno, lebo poznám viac slov.“ Áno, pretože si
môžem prečítať viac knižiek.“ „Áno, pomáha to mojej slovnej zásobe.“ „Áno, viac sa
dozviem.“
Všeobecne sa predpokladá (Hu, 2006), že nadobudnutie druhého jazyka sa môže
dosiahnuť vtedy, ak sú deti vystavené tomuto druhému jazyku pred pubertou (iná spoločná
verzia tohto predpokladu stanovuje hranicu pred siedmim rokom veku dieťaťa). Takto
kritické obdobie týkajúce sa zvukových výpočtov, ktoré do určitej miery závisí od sluchového
spracovania, je dosť obmedzené, ale kritické obdobie pre gramatické pravidlá môže trvať
oveľa dlhšie. Z toho zreteľne vyplýva, že dieťa sa môže naučiť čítať v druhom jazyku už
v období mladšieho školského veku, avšak niektorým gramatickým pravidlám bude schopné
porozumieť až neskôr.

Záverečná poznámka
Vzťah k čítaniu má byť súčasťou detského života. K tomu patrí aj podnetné prostredie, a
to by mali vytvárať rodinní príslušníci a učitelia. Dieťa má vedieť, že knihy existujú a patria do
najbližšieho okruhu, v ktorom žije a má miesto v jeho živote. Kniha ako výrobok tlačiarne
svojou vecnou podobou, ilustráciami, obálkou, grafickou úpravou je vec, ale obsahom tvorí
literárne dielo. Je veľmi dôležité, aby malo dieťa ku knihám vzťah, aby sa pre neho kniha
nestala len zberateľským artiklom. Detská knižnica nemá byť ozdobou detskej izby, ale
súčasťou života dieťaťa, jeho spomienok a citového života.
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Základom pozitívneho vzťahu k čítaniu je v prvom rade intenzívny kladný zážitok
a príjemná skúsenosť. Zbytočne bude rodič alebo starý rodič kupovať dieťaťu nové knihy, keď
si nenájde chvíľu, aby sa s dieťaťom rozprával, čítal mu a spoločne trávili čas. Pri čítaní má
mať dieťa možnosť vidieť text aj obrázky. Ak sú v knihe len obrázky, treba dieťaťu klásť
otázky, čo všetko na obrázkoch vidí, motivovať ho, aby našlo jednotlivé prvky (prírodné
prvky, zvieratá, postavy, farebné objekty, pýtať sa, čo sa deje na obrázku). Texty, inojazyčné
texty, nemusia byť len na čítanie, ale môžu byť aj zdrojom rôznych informácií a podnetov na
rozvíjanie kognitívnych, lingvistických, sociálnych a motorických schopností detí.
Deti vyrastajúce v cudzej krajine považujú slovenský jazyk za náročný. Aj napriek tomu, že
väčšina nami oslovených participantov v súčasnosti žije na Slovensku, čítajú radšej
inojazyčné knihy. Prostredie, v ktorom žili, ich výrazne jazykovo ovplyvnilo. Uvedomujú si, že
ovládanie viacerých jazykov im dáva lepšie možnosti pri štúdiu a neskôr aj pri
profesionálnom uplatnení sa. Ďalším dôvodom, prečo radšej čítajú inojazyčnú literatúru je,
že nechcú zabudnúť jazyk krajiny, v ktorej žili. Deti sa zhodli aj v názore, že v zahraničí sa
čítaniu v školách venuje oveľa väčšia pozornosť. Školy v zahraničí zabezpečujú doučovanie
pre žiakov aj s problémami v čítaní. Všetci žiaci dostávajú na konci školského roka od školy
knihy. Navštevujú školské knižnice, v ktorých je veľa kníh a vedú si čitateľské denníky. Venujú
im čas, aby sa o prečítaných knihách porozprávali. Pozornosť sa venuje aj samotným
cudzojazyčných textom. Tie sa líšia podľa úrovne čítania jednotlivých žiakov. Ak sa má
trebárs slovenské dieťa zdokonaliť v čítaní v nemeckom jazyku, je vhodné použiť nasledovné
úlohy a cvičenia. Kubíčková (2011) odporúča priraďovanie slov k obrázkom a obrázky k
slovám, priraďovanie textu k obrázkom a obrázky k textom, predčítanie textu (deti opakujú),
zoraďovanie textu (napr. podľa časovej postupnosti), triedenie textu (napr. priraďovanie
jednotlivých viet k tematickým okruhom), rytmické čítanie s dôrazom na prízvuk (básničky),
úlohy s otázkami typu (áno/nie), hry so slovami (pexeso, domino), skladanie nastrihaného
textu, doplňovanie slov do neúplného textu, vyhľadávanie samohlások a spoluhlások (tvrdé,
mäkké, obojaké), vyhľadávanie kľúčových slov pre porozumenie, reprodukcia dialógu,
modifikácia textu, analýza a syntéza textu, vyhľadávanie neznámych slov v texte, práca
s komiksami (doplňovanie textu do bublín, skladanie nastrihaného komiksu), triedenie dvoch
zmiešaných textov, dokončovanie textov, tvorenie otázok k textom.
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3 Bilingválna výchova a bilingválne čítanie detí z pohľadu rodičov
Lenka Szentesiová
Rodinné zázemie sa na rozvoji čítania podieľa v oveľa väčšej miere ako škola. Prvé kroky v
podpore čítania začínajú už v predškolskom veku. Nejde o to, aby deti poznali písmená, ale
predovšetkým rozvíjali svoju slovnú zásobu, zlepšili kvalitu rečového prejavu, prežívali radosť
z čítania, získali návyk zaoberať sa knihami a čítaním (Belešová, Szentesiová, 2017). Rodičia
sa stávajú prirodzenými vzormi správania a jednania. Týka sa to aj čítania a vzťahu ku
knihám. O úrovni čítania rozhodujú rodičia, ktorí sa v predškolskom období takmer výlučne
sami zasluhujú o celostný rozvoj svojho dieťaťa. Počas detstva je potrebné sa o čítanie detí
intenzívne starať, ísť im príkladom, vytvárať situácie, v ktorých sa čitateľské návyky u detí
utvárajú a prehlbujú, viesť deti k hĺbkovému porozumeniu a prežitiu čítania.
Od participantov – rodičov bilingválnych školopovinných detí, sme na tému bilingválnej
výchovy, princípov čítania a komunikácie v rodine, získali veľmi rôznorodé výpovede.
Rôznorodosť prístupov k otázke bilingvizmu vyplývala predovšetkým z celkovej rodinnej
situácie, ale aj z „jazykového okolia“, ktoré na deti a rodičov vplývalo. Doň môžeme zaradiť
nielen školské a sociálne prostredie rodiny, ale predovšetkým jazykovú situáciu v krajine,
v ktorej daná rodina žila, či už natrvalo, alebo v nej bola usídlená na dlhší čas. Celkovo sa
nami realizovaných rozhovorov zúčastnilo 17 rodičov bilingválne vychovávaných detí, pričom
jazykovú situáciu rodiny môžeme rozdeliť do troch modelov:
1. Bilingválne rodiny žijúce na Slovensku, v ktorých je jeden z rodičov (matka) slovenskej
národnosti a za svoj rodný jazyk považuje slovenčinu, a druhý z rodičov (otec) je inej
než slovenskej národnosti (maďarskej, talianskej, nemeckej, anglickej) a za svoj rodný
jazyk považuje jazyk krajiny, z ktorej pochádza (slovenčina je teda preňho druhým
„získaným“ jazykom).
2. Bilingválne rodiny žijúce v zahraničí, v krajine, ktorá nie je ani pre jedného z rodičov
rodnou krajinou.
3. Rodiny Slovákov žijúcich v zahraničí – v takýchto prípadoch majú obaja rodičia ako
materinský jazyk slovenčinu, ale dlhodobo (v prípade detí prakticky od narodenia) sú
v bezprostrednom kontakte s iným než slovenským jazykom. V rodinách tohto typu,
ako aj v bilingválnych rodinách žijúcich v „tretej“ krajine, je u detí vplyvom prostredia
zreteľne oslabovaný kontakt so slovenčinou, ktorá sa postupne z ich jazykového
vedomia vytráca a stáva sa akousi „doplnkovou“ zložkou slovnej zásoby.
Otázky v rozhovoroch, ktoré sme rodičom kládli, boli zamerané predovšetkým na
postavenie a rozvoj slovenčiny v bilingválnych rodinách a rozdelili sme ich na tri základné
okruhy:
 Všeobecné informácie o výchove a bilingvizme.
 Informácie o čítaní rodičov deťom.
 Čítanie dieťaťa z pohľadu rodiča.
Aby sme zachovali komplexnosť a celistvosť výpovedí rodičov, v rámci týchto troch
okruhov sme vytvorili kategórie, charakterizujúce jednotlivé jazykové a čitateľské zásady
v bilingválnych rodinách. Tie budeme v nasledujúcej časti monografie postupne
interpretovať.
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3.1 Všeobecné informácie o výchove a bilingvizme

3.1.1 Vzťah k jazyku po narodení dieťaťa
Vo väčšine prípadov bol rozhovor vedený s matkou dieťaťa, ktorá bola (až na výnimky)
slovenskej národnosti, uvedomovala si preto dôležitosť rozvíjania slovenčiny v rodine.
Rovnako to však bolo aj s jazykom otca, oba jazyky teda boli vo väčšine rodín vnímané ako
rovnocenné a rodičia mali súčasne prirodzene rozdelené jazykové kompetencie – každý
z nich sa na dieťa obracal „svojim“ jazykom a snažili sa (až na výnimky dané spoločenskou
situáciou) dodržiavať Grammontovo pravidlo: jeden rodič – jeden jazyk. Nemôžeme ani
jednoznačne povedať, že by rodičia vnímali jeden z jazykov ako dominantný, prívlastok
„materinský“, v tomto kontexte znamená spojenie s matkou dieťaťa, nie jeho jednoznačnú
preferenciu v rodine.
„Každý sme rozprávali svojou rečou s nimi. Môj manžel nevie veľmi dobre po slovensky,
skoro vôbec, takže z jeho strany nebolo možné, že by tam začal hovoriť slovenské slová. Ale ja
som sa snažila úplne len po slovensky a keď sme sa bavili pred nimi (pred dcérami – pozn. L.
S.) , tak po anglicky, ale keď som na nich rozprávala tak len po slovensky, to bolo vždy.
Potom ako boli staršie, tak to začalo byť trošičku nie úplne možné, pretože keď sme boli
v partii ľudí, tak nechceš rozprávať.. úplne sa oddeliť a rozprávať tak, že ti nikto nerozumie.
To bol taký, proste problém. Tak nakoniec som to riešila tak, že keď som to hovorila im, tak
som to povedala po slovensky, a hneď zopakovala po anglicky, aby tí ľudia si nemysleli, že ich
ohovárame. Takže som sa snažila tak dvojjazyčne. Nechcela som aby deti pochytili môj
prízvuk z angličtiny. Keď bola tehotná so Zoe, tak som čítala taký článok, že sa dieťaťu
prihováraš len jedným jazykom a manžel svojím, babka, dedko svojím. Všetci musia
dodržiavať jeden jazyk do troch rokov.“ (matka Veronika)
„Keď sa Chiara narodila, keď bola malá, tak jeden rodič s ňou rozprával po slovensky, teda
ja a manžel po taliansky. Asi v 3-4 rokoch sme mali taký polrok, že sa jej to trochu miešalo,
potom sa to tak samé vytriedilo a vedela, že keď sa otočí na ocina, tak rozpráva po taliansky,
keď na mňa, tak po slovensky. Teraz ako sme prišli sme, tak sa ocino učí po slovensky, a tým,
že bol vlastne sám s tou taliančinou, lebo už tu mala Chiara kamarátky, školu, starých
rodičov, tak so všetkými rozprávala po slovensky, tak ja som začala s ňou tiež po taliansky,
aby sa jej tá taliančina trochu utvrdila. Lepšie sa jej rozpráva po slovensky teraz ako po
taliansky, lebo tu má kamarátky, starých rodičov, tu je celý rok, tak tá taliančina je trochu
v úzadí. V Taliansku rozpráva po slovensky len s mamou.“ (matka Ida)
Iná situácia nastáva v rodinách Slovákov žijúcich v zahraničí, kde je tlak jazykového
prostredia a jazykového kódu silnejší.
„Mama Slovák, otec Slovák, doma výlučne slovenčina, ale narodila sa v Prahe, celé okolie,
známi, deti učitelia, škôlka, to všetko je čeština, takže to má vyselektované podľa toho, či je
doma alebo vonku... žijeme v Prahe a teraz sme na prázdninách. Od začiatku sme rozdelili, že
doma hovoríme slovensky a vonku sa hovorí česky, ale vedeli sme, že na to, aby boli úspešní
v českej škole sa musia naučiť česky, písanie sme oddelili.. krásne česky rozpráva a učí sa
písať a slovenskú gramatiku a písanie nechávame na neskôr.“ (matka Katarína)
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„U každého to bolo iné. Paulínka do troch rokov bola monolingválna, rozprávali sme sa iba po
slovensky a keď mala tri roky presťahovali sme sa do Talianska. V Taliansku od 3 rokov do 8
a pol roka bola v talianskom prostredí, takže chodila do talianskej škôlky. Rok v Ríme, dva
roky vo Forli a potom dva roky na základnú školu. A tak sa naučila po taliansky, lebo doma
sme sa po taliansky nerozprávali, iba po slovensky, aj opatrovateľku mala Slovenku. Filipko,
keďže je mladší, je od narodenia bilingválny, pretože mal 8 mesiacov, keď sme sa
presťahovali do Ríma, tam chodil do škôlky. Potom po piatich rokoch sme prišli do Bostonu,
tam obidvaja po taliansky prestali hovoriť, taliančinu vytlačila angličtina.“ (matka Renáta K.)
Výpovede rodičov okrem rodinnej situácie v oblasti jazykovej výchovy poukazujú na
zásadnú skutočnosť: dodržiavanie Grammontovho pravidla. Rodičia ho vnímali ako
prirodzené, na jeho význam pritom opakovane upozorňujú aj výskumy spojené
s bilingvizmom u detí. Dieťa v pozícii recipienta v ranom veku medzi používanými jazykmi
nerozlišuje a vníma oba ako jeden homogénny systém, neskôr však je už toto odlíšenie
nevyhnutné a žiadúce.
„K diferenciaci jazyka podle komunikačního partnera dochází až
kolem čtvrtého roku věku dítěte. Pokud rodiče (vychovatelé) aplikují tzv. Grammontovo
pravidlo, kdy jedna osoba používá jen jeden jazyk, je pro dítě oddělovaní jazyků jednodušší
a lépe se v komunikaci orientuje.“ (Lachout, 2017, s. 80). Je však nutné dodať, že nie vždy boli
rodičia detí pri dodržiavaní tejto zásady dôslední, čo napokon aj sami priznávali.
Grammontovo pravidlo však nie je jediným princípom úspešnej dvojjazyčnej výchovy, medzi
ďalšie môžeme zaradiť aj načasovanie jej začiatku a využitie vhodných časových období
vývinu dieťaťa, talent dieťaťa na jazyky, jeho vlastnú motiváciu komunikovať, komunikačné
stratégie rodičov, príležitosť komunikovať a podpora širšej rodiny a školy, lingvistický vzťah
medzi primárnym a ďalším jazykom, poradie dieťaťa medzi súrodencami, pohlavie dieťaťa,
ale napr. aj lateralita (Tokuhama-Espinoza, 2001).

3.1.2 Novotvary, interferencie a prepínanie kódov
Novotvary vo vyjadrovaní detí, vyplývajúce z kombinovania dvoch jazykových kódov,
vnímali rodičia ako prirodzenú a zákonitosť rečového vývinu, ktorá ich nijak zvlášť
neznepokojovala, bola skôr zdrojom pobavenia. Novotvary rodičia nepostrehli len v lexike
jazyka, ale aj v syntaxi. Pri prepájaní dvoch jazykov pritom slovenčina opäť nebola
dominantná a určujúca, deti dominantne preberali syntax iných jazykov. Väčšina rodičov
trvala na správnosti používania všetkých jazykov, ktorými dieťa komunikovalo, a to najmä
v hovorenej podobe. Zvládnutie písomnej formy jazyka väčšinou nechávali na školu.
„Nie, hm.. akože úplne zámerne sme novotvary nepostrehli, len to vyplývalo z toho ako mala
stále viac rokov, že nevedela vysloviť tak dobre slová v slovenčine... v slovenčine si vytvárala
svoje slová – česadlo, lebo je to od česať a koľkokrát ani mne už správne slovo nenapadlo a
odvtedy to používam aj ja. Ale nie je to zámerne a veľa veľa čítame. Snažím sa ju opravovať,
je to vidno, že slovenčina má iný slovosled ako nemčina – pristihnem sa, že aj ja poviem,
v slovenčine vetu ale s nemeckým slovosledom... dávam na koniec slovesá.. to robí aj ona, že
povie po slovensky ale s nemeckou stavbou vety. Ak je čas, tak áno, upozorním ju na chybu.
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Alebo napr. my dvaja a to sme boli my dve.. my ženy... my všetky, namiesto my obidve...
taká ,maďarská’ slovenčina. Nemá už ani slovenský prízvuk.“ (matka Marieta)
„Samozrejme ho korigujem, aby vedel správne slova používať. Ak robí gramatické chyby, tak
sa pokúsim vysvetliť prečo to tak je... najčastejšie má však pri čítaní problém s de, te, ne, le...
Veľakrát dá mäkčeň kam nepatri a opačne. V nemčine je to skôr problém s členmi a
koncovkami.“ (matka Mária)
„Skôr som si to všimla na syntagmách, na tom ako ukladali slová, syntax mali taliansku alebo
anglickú, slovenskú nie. Z jazyka prekladajú do slovenčiny doslovne, opisom, napr. nie „Ty si
ma zhodila“, ale „Ty si ma nechala spadnúť.“ Nepovedia „ideme autobusom“ ale „vezmeme
autobus.“ Čiže typický doslovný preklad. Makaronizmy možno, keď spojíš turkey a moriak,
tak oni Ti povedia „turiak.“ Ale tých slov nie je veľa. Skôr majú tendenciu doslovného
prekladu. Ja ich vždy opravím, ale nie vždy sa im to chce opakovať, čiže vezmú tú opravu na
vedomie, ale idú ďalej. Ak vidím, že nemajú náladu byť opravovaní, tak ja zopakujem tú istú
vetu správne, alebo použijem ten správny tvar v slovenčine.“ (matka Renáta K.)
„My si napríklad skloňujeme slová, ktoré nie sú skloňovateľné. Takže napríklad ich oco je
daddy, daddy je vlastne neskloňovateľné, a my to všelijako povieme, napr. aj dadynko. Aj ich
mená, vlastne Zoe (vyslovuje Zoui), je to Zouinka. Ale „skomoleniny“ máme tiež, ale nie je to,
že by si to zaužívali, to je skôr tým, že si nezapamätali slovo, a potom to povedia, ako že sa im
to v tej hlave vynorilo samé. Ale sú to skôr také, že po anglicky slová sme si zoslovenčili kvôli
tomu skloňovaniu. Zoe - miesto Salzburg hovorí Salzburger. Nie je dobré deti opravovať
okamžite, že ty povieš, že ako to má byť správne, lebo oni sa zablokujú, a potom už nebudú
chcieť hovoriť vôbec. Robia veľmi veľa v slovenčine, hlavne v skloňovaní, chýb. Keď to človek
počuje niekedy sa neudržím a začnem sa smiať, lebo to je fakt smiešne. Je také slovo, ktoré
stále nevedia sa naučiť, a je to pritom tak jednoduché slovo, podľa mňa. Spať, tak on „spá“
napríklad. Skloňovanie. A neviem, veď im hovorím, „spí“ a toľkokrát im to poviem, ony majú
zafixované „spá“, takto sa to tvorí. A len v slovenčine majú tento problém, v angličtine nie.“
(matka Veronika)
„U mojich dievčat bolo novotvarov menej, a teraz, keď sú už väčšie školáčky, tak už ich
upozorňujem, že sa pestuje čistota jazyka, to znamená, že v slovenčine nemiešame maďarské
výrazy a v maďarčine nemiešame slovenské výrazy. A keď neviem, tak sa opýtam, ako sa to
povie. Áno, ešte občas robia chyby. Tým, že chodia do maďarskej škôlky a maďarskej školy,
tak podľa toho, v akom jazyku rozprávajú celý deň viacej, tak ten jazyk je silnejší. Takže
u Stelky, u menšej, je tá maďarčina silnejšia a v slovenčine má slovnú zásobu užšiu, nevie
všetky slová vyjadriť v slovenčine a gramaticky tie rody nie vždy ešte ovláda. Teraz, keď robí
chybu, už ju opravím, keď bola menšia a vyslovene sa jej nepáčilo, že som ju opravovala, tak
som si to trpezlivo vypočula, a potom som jej to povedala správne. Čiže bolo to, ako keby som
to po nej zopakovala, takým jemným spôsobom. Najväčšou pascou medzi slovenčinou
a maďarčinou sú rody. (Maďarčina nepozná gramatickú kategóriu rodu – pozn. L.S.). Takže
u Stelky to vnímam, že ešte je v tej fáze, keď tá maďarčina je silnejšia a slovenčina slabšia,
u Izabelky už je to vyrovnané, už nemá problém.“ (matka Ildikó)
Výskumníci bilingvizmu považujú špecifické jazykové situácie bilingválnych detí
(interferenciu, prepínanie jazykových kódov a miešanie jazykov) za prirodzený vývinový stav,
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ktorý nemá byť rodičmi vnímaný ako chyba či deficit, ale naopak ako prejav zvýšenej
jazykovej kompetencie dieťaťa. „Podkladem pro tyto jevy je aktivace a inhibice kognitivnějazykových procesů, protože ve chvíli kdy jedinec komunikuje jedním z jazyků, je ten druhý
jazyk v mysli také stále přítomen. Tedy i jazyk, který není aktuálně aktivní, je v procesu aktivní
produkce v druhém jazyce přítomen, a to na několika rovinách. Tato aktivace se netýká pouze
lexikální roviny, ale zahrnuje i fonologickou rovinu.“ (Morgensternová, Šulová, Schöll, 2011, s.
47). Ako ukazujú výpovede nami oslovených rodičov, interferencie prebiehajú aj na úrovni
syntaxe.

3.1.3 Dominancia jazyka
Aj keď by bolo možné predpokladať opak, rodičia detí nepokladali slovenčinu zákonite za
jazyk, ktorý by sa dieťa malo naučiť ako prvý. Súbežné používanie jazykov vnímali ako
prirodzené, či dokonca považovali za dôležitejší jazyk prostredia, v ktorom dieťa žije, než ten,
ktorým hovorí jeden z rodičov. Sami priznávali, že ich „domáca“ výučba slovenčiny v
„neslovenskom“ prostredí nebola dôsledná, avšak uvedomovali si jej komunikačnú
dôležitosť. Rodiny žijúce v zahraničí ju vnímali ako nevyhnutný komunikačný jazyk počas
návratov na Slovensko, ktoré neboli sporadické, ale pravidelné, prípadne ako nástroj
komunikácie so starými rodičmi a inými slovenskými príbuznými. Druhým dôležitým
faktorom preferencie jazyka bola škola a vzdelávacie podmienky detí, čo sa prejavilo najmä
pri rodinách žijúcich v zahraničí – rodičia sa začali prikláňať a aj viac venovať tomu z jazykov,
ktorého ovládanie škola od dieťaťa vyžadovala.
„Tým, že som Paulínku zapísala do slovenskej základnej školy keď sme boli v Taliansku, tak
vlastne dostala všetko to, čo dostane aj bežný prvák na Slovensku, len s tým, že musela
absolvovať rozdielovú skúšku a mali sme jasne stanovený cieľ, že to učivo musí zvládnuť a má
na to 10 mesiacov. A vlastne slovensky sa teraz učí aj so mnou, ja jej preselektujem učivo,
mali sme aj slovenskú čítanku a aj keď prišla zo školy a mala domácu úlohu, ja som sa vždy
po slovensky s ňou rozprávala pri tej domácej úlohe a tak sme sa postupne učili rozdiely
medzi slovenčinou a taliančinou. A keď vedela čítať po taliansky, prišla na rad aj slovenská
čítanka a tak postupne to išlo.“ (matka Renáta K.)
„My sme oba tie jazyky od malička vnímali ako rovnocenné, ja som si nevedela predstaviť,
žeby išiel na návštevu do Slovinska a nevedel by jazyk krajiny, z ktorej pochádza jeho mama.
To sa mi zdalo aj voči nemu nespravodlivé, ho takto ukrátiť. Potom by vlastne v tej krajine
nemohol byť rovnocenný. A kontakt so slovenčinou má každodenný aj tak.“ (matka Saša)
„Je smutné, ak sa babka nevie rozprávať s vnúčatami, takže ja som to robila tak, aby dcéra
vedela po slovensky kvôli mojim rodičom a ja sa po nemecky dohovorím, no nie je to
perfektné... a ja som to nepokladala, za dobrý nápad učiť ju po nemecky a vedela som, že
neskôr bude mať aj tak všetko v nemčine... lebo ten čas ktorý strávi s nemčinou vytlačí čas,
ktorý by mohla mať v slovenčine.“ (matka Marieta)
„Z môjho hľadiska je dôležitejšia nemčina, keďže sa vyučuje zväčša v nemčine a myslím, že
táto bola aj viac v škole podporovaná. Našťastie sme mali prísnu pani učiteľku na slovenčine,
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a tak kládla dôraz na čítanie v slovenčine. Takže by som povedala, išlo to paralelne.“ (matka
Mária)
„My sme sa učili spolu písmenká.. nejako súčasne riešili sme to riešili, aj anglicky sme sa
učili aj čítať aj písať, aj slovensky.. oni už v škôlke mali písanie. Ono ani nie je dôležité, že
najprv jeden jazyk, potom druhý, tak nejako súčasne to ide.“ (matka Veronika)
Rodičia síce prezentujú komunikáciu oboma jazykmi v rodine ako rovnocennú, vedome či
nevedome však dieťa ovláda jeden z nich lepšie a je v ňom komunikačne na vyššej úrovni.
Väčšina autorov (Baker, 2006; Grosjean, 1982, 2001; Hamers, Blanc, 1989, 2003) sa zhoduje
v názore, že existuje len veľmi malé percento bilingválne hovoriacich, ktorí oba jazyky
ovládajú bezchybne. Ako najpremenlivejšia oblasť ovládania jazyka je hodnotená slovná
zásoba, ktorej kvalita a rozsah sa v oboch jazykoch počas života dieťaťa môže meniť. Naopak
gramatická znalosť jazyka zväčša u bilingválnych detí dosahuje normálnu úroveň,
porovnateľnú s monolingválnymi deťmi (Miesel, 2006). Belešová (2012) realizovala výskum,
v ktorom sa zameriavala na zisťovanie názorov na bilingválnu výchovu u rôznych
participantov (nielen bilingválnych). Na základe interview dospela k názoru, že:
 rodinné prostredie je pre dieťa najprirodzenejším a najpodnetnejším prostredím pre
učenie sa cudzieho jazyka,
 dnešná doba si vyžaduje, aby sme deťom uľahčovali bytie na tomto svete aj
prostredníctvom toho, že im umožníme vzdelávať sa v cudzích jazykoch,
 najefektívnejšia výučba cudzieho jazyka sa začína neformálnym spôsobom výučby,
a to prítomnosťou dieťaťa v takom prostredí, kde sa cudzím jazykom hovorí.

3.1.4 Preferencia rozprávok z hľadiska kultúry a krajiny
Pri uvažovaní nad literatúrou, s ktorou deti v bilingválnom prostredí prichádzajú do
kontaktu, sa rodičia rozdelili na dva pomyselné tábory – jedna skupina jednoznačne
preferovala rozprávky zo slovenského okruhu, avšak viac než ich obsah, bol dôvodom
sentiment voči slovenčine a slovenskej kultúre a fakt, že oni sami tento jazyk ovládali
dokonale. Druhá skupina rodičov, viac zohľadňujúca preferencie samotných detí, sa
prikláňala k inojazyčným textom a vnímala ich ako zrozumiteľnejšie a jazykovo primeranejšie
vzhľadom na vekovú skupinu čitateľov. V ich názorovej interpretácii boli slovenské rozprávky
neraz hodnotené ako jazykovo archaické a náročné na porozumenie.
„Mne sa páčia staré slovenské, folklórne rozprávky. To je niečo také, tradičné. Tie anglické
knihy, to sú všetko vymyslené, že? Takže toto, to je taká história a všetci to poznáme. Keď to
povieš niekomu, tak každý to pozná, od malička. Takže si myslím, že to je také naj. Už tieto
moderné...Tak aj to sa niektoré zle číta. Ja neviem, či je to gramaticky nesprávne, lebo sa mi
to ťažko čítalo. Potom sme to ani nečítali. Takže som mala kúpené v tej knižnici, slovenské
teda a hovorím si, tak toto teda nie. Niekedy je to, tiež čo som čítala literatúru, tiež je to
Slovák - začali mixovať spisovnú slovenčinu s takým slangom - pre deti a to mi úplne vadí
v knihe. Ako keby to čítali ako 15 ročné, tak mi to nevadí. Ale v takomto malom veku, mi to
veľmi vadí. Úplne ma to rušilo, tak som si povedala, že toto im nebudem čítať. Ja potrebujem
aby vedeli spisovnú slovenčinu. Hoci možno tu deti by to ani neriešili, ale nepáčilo sa mi to.
Takže niekedy tieto moderné, nie vždy je to dobré.“ (matka Veronika)
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„Ja by som povedala, že slovenské sú krajšie. Tam sú tak krajšie poopisované veci a osoby.
Angličania veľmi zjednodušujú. A čo som bola pohoršená, dokonca v jednej anglickej knihe,
ktorú priniesla zo školy, boli vulgarizmy.“ (matka Barbora)
„Ja čítam radšej slovenské, lebo mi to ide jednoduchšie, lebo vizuálne pozriem a viem
a v nemčine, tam sú slová, ktoré som v písomnej forme nikdy nevidela.. mne sa lepšie číta po
slovensky...“ (matka Marieta)

„Jednoznačne sa mi viac páčia slovenské rozprávky, keďže je slovenčina pestrejšia a
ľúbozvučnejšia. Mám pocit, že deti viac obohatí o slovnú zásobu, keďže má veľa
zaujímavých výrazov. V slovenčine je viac výrazov pre jednu vec, v nemčine zas jeden výraz na
viac vecí, čo je dosť mätúce.“ (matka Mária)
„V Taliansku a ani v Amerike neexistujú tradičné ľudové rozprávky ako máme my na
Slovensku. A nie sú vydávané ani ako u nás zbierky ľudových rozprávok. Teda rozprávky
v ľudovej forme my poznáme iba zo Slovenska, a vlastne aj tým sú pre naše deti príťažlivejšie.
Mala som rôzne zbierky ľudových rozprávok zo Slovenska, tie boli pekné, tými sme začínali.
Čiže tie ľudové rozprávky, to je výrazné plus slovenčiny, a pokiaľ ide o talianske knihy, keď tak
rozmýšľam, ja som im po taliansky vlastne nečítala, talianske rozprávky oni poznali zo škôlky
a zo školy. Paulínka si navyše už číta aj sama, teraz v Bostone majú aj povinnú literatúru pre
tretiakov a už si väčšinou čítajú sami. A to sú rôzni autori a rôzne témy, ale väčšinou to má
komiksovú formu. Slovenské rozprávky im stále čítam ja.“ (matka Renáta K.)
„Nevyberám rozprávku podľa jazyka, ale podľa námetu a obsahu. Maďarské ľudové
rozprávky ja osobne mám rada. Síce sú tam nejaké krutosti, ale má to veľmi príjemný
rozprávačský štýl. Slovenské ľudové rozprávky u nás doma veľmi nebodujú. Viki číta veľmi
veľa maďarské rozprávky, ale nie ľudové, skôr také disneyovky.“ (matka Renáta H.)
Môžeme si položiť otázku, aký je dôvod preferencie slovenských rozprávok rodičmi detí
pred inojazyčnými a z čoho vyplýva ich kritický postoj k rozprávkam z iného kultúrneho
okruhu. Predpokladáme, že rodičia sprostredkúvajú (alebo skôr veria, že sprostredkúvajú)
deťom prostredníctvom textu, a knihy ako komunikačného média svoju vlastnú kultúrnu
identitu a jej sociálne vzorce a veria, že kniha a rozprávka spĺňa v dostatočnej miere úlohu
tohto „transferu kultúrnej a sociálnej identity“ aj v dvojjazyčnom prostredí. „Rodiče předávají
dítěti svoji kulturní zkušenost a jsou nositeli kulturní kontinuity. Zároveň tak předpokládají
i určitou stabilitu kulturního systému (svět bude pro naše dítě stejný jako pro nás), což je
předpoklad mylný, protože kulturní prostredí se neustále mění.“ (Morgensternová, Šulová,
Schöll, 2011, s. 66). Toto vpečatenie identity má samozrejme svoje limity (a to najmä
z pohľadu čitateľských preferencií samotných detí). Tie si vyberajú knihu nie s ohľadom na
jazyk a kultúrne archetypy obsiahnuté v príbehu, ale zohľadňujú zaujímavosť témy vo
všeobecnosti a dynamiku, resp. zábavnosť deja.

56

3.2 Informácie o čítaní rodičov deťom
3.2.1 Čitateľské rituály v rodine
Rozhovory s rodičmi ukázali, že s inojazyčnou detskou literatúrou prichádzali deti do
kontaktu od raného predškolského veku. Čítanie v rodine, nezávisle od jazyka, malo podobu
rituálu, pravidelnej činnosti, realizovanej väčšinou pred spánkom. V čítaní dieťaťu sa rodičia
spravidla striedali, čím bola z ich pohľadu zachovaná aj rovnováha jazykových kódov. Rodičia
dbali na pravidelnosť čítania, pričom zdôrazňovali jej vplyv na rozvoj jazykových schopností
dieťaťa. Prirodzene ale na ňu mal vplyv aj dostatok, či nedostatok času, zaneprázdnenosť
rodiny inými činnosťami, ale aj nálada samotného dieťaťa a jeho motivácia čítať.
„Čítame úplne od malička. Už či to boli iba obrázkové knihy, že sme si ukazovali obrázky,
komunikovali sme my ako rodičia, dieťa na to pozeralo, ale od malička. Ja som teda čítala po
slovensky a manžel po anglicky. Len my dvaja vlastne, keď potom mamina (stará mama detí
– pozn. L. S.) prišla na prázdniny, tak - je to veľmi obmedzený čas, tak robili spolu iné
činnosti. Pred spaním sme sa striedali. Striedali sme sa, alebo napr. keď manžel, spočiatku
chodil až na večer domov, tak ja som čítala cez deň a on potom po anglicky. Dievčatá si rady
vymýšľajú svoje príbehy. Proste si sadnú a napíšu si tú rozprávku, príbeh alebo tak. A to už je
po anglicky. Po slovensky, tam by to bolo už tak s oškretými ušami. Takže čítať je lepšia
alternatíva.“ (matka Veronika)
„Čítal ten, kto mal práve čas. Ale ja som sa aj snažila, aby večer, ak manžel bol doma, lebo
keď boli menšie, cestoval veľmi veľa, takže keď bol doma, tak som ho aj nútila niekedy, že
aspoň kúsok rozprávky slovenskej a doniesla som mu tam 5-6 kníh, ktoré deťom sa páčili
a buď si vybrali ony, alebo kompromis, ale ja som im to vyslovene naservírovala, že teraz
bude čítanie. Hovorím manželovi: ,Teraz je 10 hodín večer a teraz im, prosím Ťa, prečítaj 10
minút rozprávku.’ Máme takú starú knihu úplne zošúverenú Zlatá kniha riekaniek, a to sme
sa naučili, to im aj spieval, keď boli menšie. A fungovalo to na obidve. Čítali sme aj po
maďarsky, aj po slovensky pred spaním, skôr ich to prebralo ako uspalo, ale v podstate je to
veľmi silný rituál. Prejav určitého rytmu, určitej pravidelnosti, ale aj prejav pozornosti rodiča
a aj prejav lásky.“ (matka Ildikó)
„S nemeckou literatúrou pre deti prišla dcéra do kontaktu v 4 rokoch, keď jej začal otec
čítať pred spaním. Do 4 rokov jej čítala výlučne mama a v slovenčine a od 4 rokov začal čítať
tata v nemčine, potom som sa pridala aj ja v nemčine, potom sa aj ona sama snažila čítať po
nemecky, ale aktívne ju čítať po slovensky nedávam. Ja jej čítam. Číta nadpisy, ale aktívne ju
nenútim, nedávam jej čítať. Začali sme čítať v slovenčine a neskôr aj v nemčine – denne.“
(matka Marieta)
„Od začiatku mal anglické knižky, a ja som mu nevedela na Slovensku nájsť ekvivalent. Na
Slovensku sme mali len tie porekadlá, ale nechcel nič. To čo on chcel čítať, tak to bolo
v angličtine. A nechcel ich prekladať do slovenčiny. To boli nurseneries knižky – boli pekné,
boli tam veľké písmená a málo slovíčok na jednej strane. Tie anglické knižky boli veľmi
interaktívne a zábavné, tak sme ich mali radšej. Snažili sme sa každý deň čítať. Teraz to
máme tak, že každý večer čítame jednu slovenskú, jednu anglickú, jednu španielsku. Ja čítam
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v angličtine, ale preto, že nenávidím preklady a veľa knižiek sú preklady a ja tam cítiť ten
preklad, a viem, že to nie je dobrý preklad.“ (matka Sára)
„Asi v tom 2,5 roku, možno skôr, 2 roky mala, keď sme začali pozerať rozprávky a mali sme
jednu knižku v angličtine a tú sme čítali. Ja, ja som jej čítala a som sa s ňou aj o knižke potom
rozprávala. Keď číta po anglicky, tak sa o tom po anglicky porozprávame a potom sme si
dávali potom hry v angličtine, rozpráva aj ocino, ale ten to je potom také vtipné... Keď sme
boli v Amerike, tak tam sme si čítali len po anglicky a keď sme sa vrátili, tak tiež sme mali
také, že sme čítali, len po anglicky.. Teraz väčšinou ja jej večer čítam po slovensky ale ona si
číta denne po anglicky.“ (matka Viktória)
„Asi keď nastúpila do školy tak sa prvýkrát stretla s talianskymi rozprávkami, ale najprv sa
naučila čítať v slovenčine, potom sa k nej postupne pridala taliančina. Okolo siedmich rokov,
nastúpila taliančina a to sme jej tiež museli pri čítaní vysvetľovať, že sa v taliančine slová inak
píšu a inak vyslovujú. Čítala som jej ja (Chiara ukazuje na mamu – pozn. L.S.). Niekedy ma
manžel zastúpil, ale väčšinou ja. Ako Chiara hovorieva, oco prečítal pol rozprávky, mama
celú. Ocko jej čítal talianske rozprávky, niekedy sa pokúsil čítať aj slovenské, ale to skôr bolo
na zábavu. Čítavali sme jej skoro každý večer, keď bola maličká, niekedy sme vynechali, keď
sme boli veľmi unavení, ale väčšinou sme sa snažili to dodržať. Teraz už večer nečítame, číta
si sama. My sme v taliančine čítali klasické disneyovky, takže sme prešli Snehulienku,
Popolušku, mali sme aj 101 rozprávok, rozprávky na každý deň. To nám kúpila talianska
starká, tam jedna strana je vlastne jedna rozprávka na každý deň v roku, v taliančine to sme
mali, a potom tie disneyovky. Zo slovenských tiež klasiku, Trojružu, Dobšinského. Starká
povyťahovala kopec slovenských.“ (matka Ida)
Ak spoločné čítanie rodičov s dieťaťom chápeme ako rituál, potom okrem posilnenia
jazykovej kompetencie u detí, má aj výraznú stabilizačnú funkciu. „Význam rodinných rituálů
spočívá v tom, že se jimi uskutečňují tři základní procesy: transformace, komunikace
a stabilizace. Rituál tedy usnadňuje proces změny, protože přesně předepisuje průběh“
(Morgensternová, Šulová, Schöll, 2011, s. 92). Čítanie je však špecifickým rituálom v tom
zmysle, že sa v ňom dieťa postupne osamostatňuje – keď dospeje do veku, že je schopné
čítať samo, rodičia od večerného predčítania upúšťajú a túto aktivitu ďalej ponechávajú
výlučne na dieťati. Aj to však má svoj význam, v „tichom“ samostatnom čítaní má dieťa
možnosť lepšej regulácie práce s textom a slobodnejšieho vytvárania mentálnych
reprezentácií textu, čo zároveň posilňuje imaginatívnosť myslenia.

3.2.2 Obsah rozprávok v kultúrnom a bilingválnom kontexte
Náš výskum ukázal, že rodičia veľmi citlivo vnímajú obsahové rozdiely medzi slovenskými
a inojazyčnými textami, v princípe inojazyčné texty hodnotili ako hravejšie a primeranejšie
aktuálnej čitateľskej úrovni dieťaťa. Väčšina z nich sa nestretla s výrazne negatívnou reakciou
dieťaťa na text, a to aj preto, že deti si knihy vyberali sami, či už podľa obalu, alebo
preferencie príbehu. Výnimku predstavovali archaické slovenské ľudové rozprávky, ktoré už
svojim stvárnením vnímali deti a rodičia ako nezrozumiteľné.
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„To, čo čítate, závisí, aké knižky doma máte, lebo my sme väčšinu knižky dostali a tie
slovenské sú o princeznách... ju bavia také príbehy o deťoch a pod. A tieto nemecké knižky sú
viac príbehové o deťoch, ako hrajú futbal, také poučné o deťoch a kamarátkach... Nemci
majú takto príbehy, že si treba pomáhať a akceptovať sa... V slovenčine máme viac tých
knižiek o princeznách. Dobšinský sa jej nepáči, lebo je to tvrdé... takže možno aj v slovenčine
sú príbehy o deťoch, ale v nemčine máme viac tých reálnych príbehov o deťoch, čo sa jej viac
páči.“ (matka Marieta)
„No teraz už skôr čítame anglické. Len sem tam slovenské. Odkedy sme v Anglicku.
Väčšinu knižiek má v angličtine. Dáke 2-3 má aj v slovenčine, ale ona nechce po slovensky.
Podľa nej sú anglické zaujímavejšie. Anglické v porovnaní so slovenskými sú zrozumiteľnejšie,
ale slovenské sú napísané krajšie. Angličania to veľmi zjednodušujú. Obsahovo by som
povedala, že sú na rovnakej úrovni. Obsah je zrozumiteľný aj v jednom aj v druhom jazyku.“
(matka Barbora)
„Asi v tých španielskych knihách je to viac polopatisticky popísané, v tej slovenčine to nie
je tak do detailu. Napríklad u nás žltá kačička a v španielčine žltá kačička s jemnými
pierkami a drobnými krídelkami. Viac chytí za srdce kniha v španielčine ako v slovenčine.“
(matka Karin)
„ V anglických knižkách, oni si dávajú pozor, aby nedávali deťom čítať knižky, ktoré nie sú
ich level. Oni zjednodušia aj príbeh. To mi chýba v slovenčine. Slovenské knižky nemajú
interaktívne zaujímavé veci. na Slovensku sa urobí jedna lacná verzia a nedomyslí sa to, to je
to, čo mi chýba.“ (matka Sára)

„To sa mi ťažko porovnáva, že ktoré knihy sú obsahovo lepšie, lebo my sme mali výber
talianskych kníh veľmi zúžený. Ani ich dostupnosť nebola jednoduchá, stále to sem nosiť...
Talianska starká, kým ešte žila, nám ich nakúpila tam, teraz sa jej vždy snažím doniesť takú
taliansku knihu, o ktorej viem, že ju bude mať aj v slovenčine ako povinné čítanie, aby ju mala
v oboch jazykových variantoch – Piccolo principe napríklad (Malý princ – pozn. L. S.). Aby si to
dokázala porovnať aj pochopiť. Ale záber slovenskej literatúry tu na Slovensku má oveľa širší
ako talianskej. Ak mám povedať za seba, tak talianske čítam radšej, kvôli jazyku. Taliančina
je prekrásny jazyk, ľúbozvučný. Čokoľvek chceš v taliančine povedať, tak má nádherné tvary
slovné, opisné, keby si v taliančine rozprávala aj o škaredej kanvici, tak je to krásne. Lebo
taliančina je veľmi spevavá, oproti nej sa mi slovenčina zdá taká...strohá.“ (matka Ida)
„V Taliansku a ani v Amerike neexistujú tradičné ľudové rozprávky ako máme my na
Slovensku. A nie sú vydávané ani ako u nás zbierky ľudových rozprávok. Teda rozprávky
v ľudovej forme my poznáme iba zo Slovenska, a vlastne aj tým sú pre naše deti príťažlivejšie.
Mala som rôzne zbierky ľudových rozprávok zo Slovenska, tie boli pekné, tými sme začínali.
Čiže tie ľudové rozprávky, to je výrazné plus slovenčiny, a pokiaľ ide o talianske knihy, keď tak
rozmýšľam, ja som im po taliansky vlastne nečítala, talianske rozprávky oni poznali zo škôlky
a zo školy. Paulínka si navyše už číta aj sama, teraz v Bostone majú aj povinnú literatúru pre
tretiakov a už si väčšinou čítajú sami. A to sú rôzni autori a rôzne témy, ale väčšinou to má
komiksovú formu. Slovenské rozprávky im stále čítam ja.“ (matka Renáta K.)
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3.3 Čítanie dieťaťa z pohľadu rodiča
3.3.1 Dôležitosť čítania
Rodičia, ktorých sme oslovili, si samozrejme uvedomovali význam čítania, v komunikačnej
aj jazykovej rovine. Čítanie, či už dieťaťu alebo s dieťaťom, chápali ako aktivitu, v ktorej je
význam tejto činnosti prirodzene obsiahnutý a dieťa by ho malo pochopiť a uchopiť
predovšetkým prostredníctvom práce so samotným textom. Samostatné rozhovory o čítaní
teda s deťmi viedli len zriedka, prípadne, ako v niektorých ďalších okruhoch týkajúcich sa
danej problematiky, sa spoliehali na to, že vzťah k čítaniu získa dieťa okrem rodiny aj
v školskom prostredí.
„Určite jednoznačne 100 % - od malička sme čítali, sami si čítame, vidia, že večer si zoberieme
knihy ja a manžel. Oni opakujú ako zvieratká, to čo robíme my, úplne jednoducho... a keď
občas majú otázky tak niečo vieme, niečo nevieme a občas sa pozrieme do knižnice.“ (matka
Katarína)
„Áno, určite áno. Stelke to ešte nevysvetľujem, ale staršej som to už vysvetlila, že si čítaním
v oboch jazykoch rozširujeme hlavne slovnú zásobu. Maďarčina je synonymicky bohatší jazyk.
Variabilita výrazov je oveľa vyššia ako v slovenčine. Knižná maďarčina sa výraznejšie odlišuje
od bežnej maďarčiny, ako je to v slovenčine. Jedno slovo sa v slovenčine nazve povedzme
dvomi spôsobmi a v maďarčine je tých výrazov osem. Lebo má rôzne odtienky.“ (matka
Ildikó)
„Áno, ale ide skôr o vnímanie čítania vo všeobecnosti. Myslím tým, že im na to vedome
vytvárame doma priestor, napríklad sa snažíme aj o to, aby vo voľnom čase nebolo priveľa
televízie, aj keď, keď sme prišli do Ameriky, tak sme cielene niekoľko hodín pozerali televíziu,
aby deti sluchom „nabrali“ jazyk, čo veľmi pomohlo. A už keď sa tá jazyková úroveň zlepšila,
tak sme televíziu obmedzili, čo zasa nebolo jednoduché im to vysvetliť. Ale v rozvoji čítania Ti
v Amerike veľmi pomôže škola, tu sú deti školou veľmi motivované čítať, a to čítanie po
slovensky, k tomu ich doma vediem ja.“ (matka Renáta K.)
„Snažím sa aby čítala viac, ale ak mám byť úprimná, Chiara na čítanie veľmi nie je. Žeby si
vyslovene sama vzala knižku a začala si čítať, tak to sa nám nestalo (Chiara protestuje
a spomína svoju obľúbenú knihu Zvierací záchranári – pozn. L.S.). Teraz je to už trochu lepšie,
lebo máme povinné čítanie v škole.“ (matka Ida)
„My sme to všetko brali prirodzene, nejako špeciálne sme mu to nevysvetľovali, on ten
záujem o čítanie javil od začiatku sám.“ (matka Saša)
Súhrnne možno povedať, že rodičia sa k téme dôležitosti čítania vyjadrovali len veľmi
stručne a vo všeobecnosti a chápali ho ako komplexnú intelektuálnu aktivitu, nad ktorej
diferencovanosťou sa osobitne nezamýšľali, ani o nej s deťmi osobitne nekomunikovali. Za
hlavné pozitívum čítania uvádzali rozširovanie slovnej zásoby, opomenúc pritom mnohé
ďalšie benefity (plynulejší a variabilnejší písomný prejav, pozitívny vplyv na komunikačné
schopnosti a rozvoj predstavivosti dieťaťa, pozitívne psychické pôsobenie, v ktorom kniha
funguje napríklad aj ako antistresový faktor. Niektorí z rodičov pritom priznávali (i keď
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neradi), že čítanie ako voľnočasovú aktivitu deti príliš neobľubujú, prednosť dávajú televízii
alebo športovým aktivitám. Klesajúcu popularitu čítania u detí (i keď v o niečo staršej vekovej
skupine, než boli účastníci nášho výskumu) potvrdzujú aj výskumy z posledného obdobia,
v ktorých ako hlavný dôvod nezáujmu o čítanie uvádzajú respondenti nezaujímavosť,
nudnosť tejto aktivity, napríklad v porovnaní s pozeraním filmov a videí na internete (bližšie
Gašparovičová, Hrdináková, Kopáčiková, Rankov, 2009).

3.3.2 Výber knihy
Do výberu literatúry rodičia zasahujú v závislosti od veku dieťaťa – čím je dieťa mladšie,
tým väčšie „slovo“ má pri výbere knihy rodič, pri starších deťoch (zhruba od šiesteho roku) je
už výber ponechaný väčšinou na samotnom dieťati, aj keď rodičia doň ešte preventívne
zasahujú, najmä pri žánroch a témach, ktoré považujú za problematické a nevhodné.
„Knihu si vyberá ona... a väčšinou ona za mnou príde. Je to pol na pol a je to podľa nálady.

Teraz má obľúbené Mimi a Líza.“ (matka Marieta)
„Snažíme sa, aby si vyberala sama, ale ak vidíme, že si vyberie anglickú popolušku s minimom
textu, tak ju navedieme, že to nie je to pravé orechové.. zľahka ju usmerňujeme. Prečítala
Denník malého Poseroutka – ale prvý diel prečítala a druhý už ju nebavil. Teda dokáže
rozlišovať, čo sa jej páči a čo nie.“ (matka Katarína)
„Keď prídeme sem (na Slovensko – pozn. L. S.), ideme tam do Martinusu na kávu, lebo sa
nám to tam zapáčilo a im to tam aj dovolia, že si to tam pozrú, a podľa toho si vyberú. Ony
mi ukážu, že toto, ja zhruba pozriem o čom to je, text, obal. Niekedy ma to zaujalo, kúpili sme
to, začali čítať doma a ja som z toho nebola úplne nadšená. Pre mňa je aj to dôležité, že si to
chcú zobrať, samy si chcú pozrieť, vyberú si. To nadšenie čítať tam stále je a to je strašne
dôležité.“ (matka Veronika)
„Ťažko povedať, lebo ja sa mu snažím nájsť a v knižnici si nechá sám poradiť, alebo to čo
čítajú jeho kamaráti. On si sám nechytí knihu. Pokiaľ je niečo reálne, tak to radšej číta.
(matka Sára)
„Čiastočne. Niekedy si vyberú samé niečo do série, niekedy im vyberiem aj ja, niektoré aj
zavrhnem, že toto nie a vždy je tým kritériom téma, alebo vhodnosť. Nie o upíroch, nie
o strašidlách, to nechcem, to nečítame.“ (matka Renáta H.)
„Určite sama si vyberá, ale korigujem ju, keď je to nejaká hlúposť – knižka so 4 vetami
a samým obrázkom. Chcem, aby čítala tie zložitejšie knihy, nie tie také detské.“ (matka Karin)
„Väčšinou si už teraz ona sama vyberá, vyberie si a ideme rad-radom. Tým, že sme mali aj
tých disneyoviek veľa, čítali sme na etapy, nedalo sa to všetko prečítať za jeden večer. A sama
si vyberala, čo chce čítať.“ (matka Ida)
„Knihy pre nich vyberám zatiaľ ja, vždy sa snažím priniesť ich domov viac, ale Paulínke
vyberám ja, lebo na Slovensku nikdy netrávime toľko času, aby sa v detských knihách stihla
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zorientovať sama. Ale myslím si, že poznám jej vkus. Skôr s Filipkom to bude náročnejšie...“
(matka Renáta K.)
Rodičia síce ponechávali deťom možnosť výberu knihy, ak doň však chceli zasiahnuť,
vyhýbali sa textom presýteným nápadnou „vtieravou“ vizualitou, bez súvislejších textových
častí ktoré považovali za konzumné a plytké, knihy, ktoré sa síce snažia dieťa upútať (a často
sa im to aj darí) neposkytujú mu však žiadne hlbšie myšlienkové posolstvo ani inú pridanú
hodnotu. Takéto typy kníh, označované ako „texty rozkoše“ (porov. Urbanová a Stanislavová,
2006) dokážu síce dieťa upútať okamžite, ale len na krátky čas. Z nášho pohľadu je však
určite lepšie, ak dieťa číta (z pohľadu rodiča) hoc aj lacnú brakovú literatúru, než keby
nečítalo vôbec. Aj takýto typ literatúry totiž môže poslúžiť ako motivácia k čítaniu
hodnotnejších textov.

3.3.3 Obľúbená kniha
Rodičia boli v čitateľských preferenciách detí dobre zorientovaní a ich odpovede ukázali,
že obľúbenosť knihy u detí neovplyvňoval primárne jazyk textu, ale téma, hlavní hrdinovia
príbehov a aj vek detí. Ak sa ale na výpovede rodičov pozrieme bližšie, zistíme, že deti predsa
len o niečo viac inklinovali k inojazyčným textom, čo sa následne prejavilo aj na zhoršenom
porozumení textu v slovenčine.
„V nemčine sama čítala, ale len jednu knižku, oni to s tým čítaním a písaním až tak
nepreháňajú. Prvú knižku, čo čítala tak to bolo Eiskoehnigin.“ (matka Marieta)
„Nemajú úplne obľúbenú knihu. V angličtine čítajú toho Harryho, ale tým, že už trošku
„dospievajú“, tak sa im to aj mení. Ony boli veľmi na všelijaké rozprávky o vílach. Aj to,
Frozen (Ľadové kráľovstvo) tak sa také, zrazu zmeny čitateľské s nimi dejú, ako už čítajú aj
Agathu Christie napríklad. Manžel mi povedal, že je to uspôsobené na detské čítanie, tak
som si povedala, okej, tak čítaj. Takže sa to trochu mení. Ale Frozen ich držalo dlho.“ (matka
Veronika)
„Traja kamoši, slovenská. Anglická, Three greens máme to aj na Ipade. Tá aplikácia je mega –
read it myself, read it to me a read it together. Majú tam, v tej aplikácii cca 100 kníh. A to
rád číta a máme to namiesto videa.“ (matka Sára)
„Možno Opice z našej police, tie máme teraz rozčítané, my toho máme rozčítaného viac. Ale
tie opice, to sme sa hlasno smiali všetci, keď sme to čítali. Sú tam také situácie, že sme to
našili na našu rodinu a sme sa naozaj hlasno smiali. Zošidlo sa jej páčilo, to je také moderné,
Denník odvážneho bojka, ona to prečíta rýchlo za dve hodiny. Tam sú veľké písmená, taký
napoly komiks je to pre tých, ktorým sa nechce veľa čítať. Z maďarských sa jej veľmi páči tá
séria Rumini, aj z toho číta, to je také dosť príbehovo aj dejovo zložité na jej vek, ale také
dobrodružné. Stela miluje Rozprávky po telefóne, to je také veľmi moderné. Spolu sme čítali
aj Alexandru Salmela Žirafia mama, mne sa to zdalo také prešpekulované, ale dievčatá to
bavilo.“ (matka Ildikó)
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„Čo má obľúbené, to sa teraz veľmi mení, tá séria Zvierací detektívi, to sa jej veľmi páči.
A Denník odvážneho bojka, to sa jej páčilo v slovenčine, našla to aj po taliansky a bola
nadšená. To je také interaktívne, že je to denník, do ktorého sa dá aj písať, nielen knižka.
Snažíme sa, aby mala vyváženú slovensko-taliansku knižnicu, aby kontakt s taliančinu tu na
Slovensku nezanedbala.“ (matka Ida)
„Z anglických určite Roald Dahl Matilda. A to je zvláštne, ona ju najprv začala čítať po
slovensky, potom, čo sme prišli sem, zistila, že existuje aj v angličtine, niekto nám ju daroval
tuším, a tak sa jej zapáčila, že ju prečítala úplne celú. A zo slovenských od Džerengovej Klára
a mátohy.“ (matka Renáta K.)
Pokiaľ ide o všeobecnú charakteristiku kníh, ktoré deti podľa rodičov obľubujú bez ohľadu
na jazykovú provenienciu textu, môžeme ich rozdeliť prinajmenšom do troch skupín:
príbehy, ktorých knižná podoba je prepisom všeobecne známych filmových/seriálových
príbehov, príbehy s výraznou dobrodružnou/akčnou zložkou deja a knihy založené na
osudoch detí, s ktorými sa čitatelia môžu do istej miery identifikovať, alebo sa k nim
„prepracovať“ prostredníctvom emocionálneho vnímania príbehu alebo vlastností postáv.
Potreba vnútornej alebo aj vonkajšej identifikácie s postavou príbehu vyplýva z vývinových
štádií detského čitateľstva (bližšie k tejto téme pozri napr. Obert, 1983; Rusňák, 2009).
Osobitným prípadom obľúbených detských kníh sú knižné série s výraznou hlavnou
postavou, v rámci ktorých možno príbeh rozvíjať kontinuálne na pokračovanie, čím sa
u dieťaťa zvedavosťou vytvára návyk na čítanie a spoznávanie nových osudov známych
hrdinov.

3.3.4 (Ne)porozumenie textu
Z výpovedí rodičov môžeme vyvodiť pomerne jednoznačnú koreláciu – ak dieťa žilo
dlhodobo v zahraničí, kde bolo spoločenskou požiadavkou úplné ovládanie cudzieho jazyka
(prípadne prešlo inojazyčným vzdelávacím systémom) jeho porozumenie písanej podobe
slovenčiny v naratívnych textoch sa zhoršilo, a to aj v prípade, ak doma po slovensky
s rodičmi hovorilo. Rodičia boli na túto skutočnosť citliví a iniciovalo to v nich potrebu
o prečítanom slovenskom texte s dieťaťom komunikovať, vysvetľovať sémantiku slov
i špecifické reálie. Rovnaká situácia nastávala aj pri „druhom“ jazyku. Bilingválne deti žijúce
na Slovensku navštevujúce slovenské školy, sa od „druhého“ jazyka postupne vzďaľovali, aj
keď ním komunikovali s jedným z rodičov alebo v ňom čítali. Snahou rodičov v oboch
prípadoch bolo zachovať rovnováhu oboch jazykov.
„Keď má čítať nahlas, tak dobre, ale prečíta len 1 stranu. Veľa záleží od kondície, ak je
unavená, tak je to iné dieťa, ako keď má záujem, keď chce. Záleží od toho, či je unavená. Ale
chcem aj keď čítam ja, aby mi zreprodukovala, čo sme čítali.“ (matka Marieta)
„V slovenčine, tam to trošičku hapruje. Keď nerozumejú, tak sa o tom porozprávame. Prečo
sa toto deje, prečo to tak napísali. zhruba. Zastavujeme po úsekoch určitých, je to skôr
o vysvetľovaní. Ale jasné, že sa bavíme niekedy, keď nechápu prečo toto povedal, prečo toto
urobil, tak sa proste o tom porozprávame. Ony sa vždy spýtajú, že nevedia, čo je toto za slovo
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a niekedy zistíme, že nie je iba to slovo, čo nerozumejú, je toho viacej, ale to si tak zhruba
zhrnieme.“ (matka Veronika)
„Určite v slovenčine má problém rozumieť. Slovná zásoba podľa školy nie je reálne dobrá
v slovenčine. Je to aj dôsledok toho, že som sa mu nevenovala toľko v slovenčine, ale ja som
sa mu v angličtine ani toľko nevenovala, a s ňou problém nemá. On v slovenčine ak
nerozumie jednému slovíčku, tak nerozumie celej vete. A on v škole slovenčinu nenávidel.“
(matka Sára)
„U Izabelky nie je problém s porozumením slovenčiny, určite nie. A u Stelky je to ešte v takom
štádiu, že má skončený 1. ročník a to porozumenie textu je horšie. Ale zas bola najmladšia
v ročníku, takže si myslím, že je to nezrelosťou, ale nesúvisí to ani tak s jazykom, ale skôr
s funkciou mozgu, nie zvládnutím jazyka. A samozrejme, že sa s nimi o prečítaných
rozprávkach rozprávam, ale len keď sa pýtajú, keď sú to také výchovné rozprávky.“ (matka
Ildikó)
„Čeština a slovenčina sú si celkom podobné, myslím, že z jazykovej povahy neporozumenie
ani nie je, ak prestane niečo čítať, tak preto, že ju nebaví obsah. Ak si číta krátke texty, tak
začala čítať knižku ktorá sa jej páčila kvôli obrázkom, ale keď ju čítala, boli tam veci, ktorým
nerozumela, tak ju zatvorila.“ (matka Katarína)
„Áno, v slovenčine rozumejú menej keď čítajú, alebo keď sa rozprávame, ale našťastie sa
stále pýtajú, čím tiež rastie slovná zásoba. Ale ja s nimi napríklad nemám plynulú
komunikáciu v angličtine, tiež nie všetkému s čím prídu zo školy rozumiem, tak pri domácich
úlohách teraz tiež niekedy googlime. S tou lexikou v slovenčine je to horšie, keďže so
slovenčinou majú kontakt len doma, tá slovná zásoba je chudobnejšia. Ale my sa o všetkom,
čo prečítali, doma rozprávame len po slovensky. A keď nevedia mená alebo názvy, tak
vznikajú novotvary, jasné. Napríklad povedia „ideme shoppingovať“, ale to už ani
makaronizmus nie je, to už aj Slováci používajú.“ (matka Renáta K.)
„Jasné, tak občas sa jej stane, že niečomu neporozumie. Chiara ale rozumie dobre obom
jazykom, i keď so slovenčinou je to samozrejme lepšie, lebo ju má v škole, takže má oveľa
širšiu slovnú zásobu. Ale dúfam, že raz tá taliančina bude pre ňu takým istým jazykom
„materinským“ ako slovenčina.“ (matka Ida)
Neporozumenie jedného z jazykov, resp. zníženú komunikačnú kompetenciu a úroveň
porozumenia jedného z nich sa rodičia snažia korigovať a vyvážiť dvojjazyčnou
komunikáciou, ako aj vysvetľovaním významu neznámych slov, nie vždy je to však
postačujúce a ukazuje sa, že pre dostatočnú znalosť akéhokoľvek jazyka (nielen slovenčiny)
je rozhodujúca aktívna komunikácia v ňom viac, než jeho pasívne porozumenie. Ak na ňu
dieťa nemá vytvorené podmienky (napríklad v prípade, že bilingválna rodina s jedným
slovenským rodičom žije v zahraničí, kde je spoločensky vyžadovaná komunikácia v „treťom“
jazyku), schopnosť porozumenia a komunikácie v jednom z jazykov (v našom výskume to
bola prevažne slovenčina) sa vytráca. Tento fakt vnímame ako dôsledok toho, že jeden
z dvoch jazykov používaných dieťaťom je automaticky „silnejší“ a ak do tejto jazykovej
situácie vstúpi ešte tretí prvok, pozícia „slabšieho“ jazyka sa ešte zhorší. „Bilingvální děti
mívají v každém z jazyků menší slovní zásobu než stejně staré děti monolingvální. V silnějším
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jazyce tento objem slov odpovídá vývojovým normám, ve slabším leží obvykle mimo tyto
normy. Také mnohé gramatické chyby, kterých se bilingvální děti zvlášť ve slabším jazyce
dopouštějí, bývají často lexikální podstaty, nejčastěji se jedná o nepravidelné tvary“ (Chilla,
Rotweiler, Babur, 2010, cit. podľa Morgensternová, Šulová, Schöll, 2011, s. 44).

3.3.5 Úroveň slovenského knižného trhu
Rodičia boli ku knižnému trhu určenému detským čitateľom menej kritickí, než sme
očakávali. Preukázali dostatočný prehľad v žánroch určených pre deti, pričom ako svoju
základnú úlohu uvádzali nutnosť odlíšiť hodnotnú literatúru od brakovej, resp. gýčovej.
Kritérium „hodnotná kniha“ pritom často znamenalo „klasická“, teda „overená“, či už
menom všeobecne známeho autora alebo témou. Jazyk knihy, prípadne krajina pôvodu,
nehral v tomto prípade rozhodujúcu úlohu.
„Tak, je tam aj dosť braku, si myslím. Ja som sa spoľahla na tie klasické. Sú vydavateľstvá,
ktoré majú tú klasiku, alebo také osvedčené, to sú Mladé letá a BUVIK. Jednak máme v rodine
pedagóga, pani učiteľku na 1. stupni, ona nám radila, keď boli malé, a potom som už hľadala
konkrétnych autorov, s čím som mala dobrú skúsenosť.“ (matka Ildikó)
„Tie knižky, keď vezmeme napríklad encyklopedickú literatúru, tento žáner je na úplne inej
úrovni, ako keď sme vyrastali my. Sú tam oveľa väčšie možnosti tlače a tie deti sú už na tú
zosilnenú vizualitu nastavené, keby tam mal byť nejaký čierno-biely obrázok, tak to to dieťa
ani neotvorí. Polygrafická úroveň kníh išla veľmi hore a je nastavená na tú výraznú vizualitu.“
(matka Saša)
„Myslím, že sú fajn. Ale človek musí preberať a hľadať. Čo letí, čo je ocenené, čo je hodnotné.
Odporúčania sa hľadajú ťažko, ale dobré knižky sa dajú nájsť.“ (matka Renáta H.)
„My čítame všetko, na čo natrafíme, napríklad teraz čítame Smelý zajko z Afriky.. a napríklad
tam je to tak inak písané, nie je to klasické, taký moderný štýl písanie. Čítali sme Maťka
a Kubka Ale čítame aj Fútovú, tú má strašne rada toho Brata, od neho máme nejaké knižky,
takže mne sa to, čo dostať dnes kúpiť, páči. Aj teraz že je to priblížené dnešným deťom, ale
čítame aj staré ľudové rozprávky, aby fakt vedeli, aby mali prehľad.“ (matka Viktória)
„Nie som celkom spokojná, keďže mám pocit, že sa klasické pekné rozprávky rečovo
modernizujú. Slova a vety sa menia, síce ich deti pochopia, ale neobohacuje ich to tak, akoby
čítali staršie klasické rozprávky.“ (matka Mária)

3.3.6 Rodičovské odporúčania
Z rodičovských odporúčaní, týkajúcich sa bilingválnej výchovy a čítania môžeme vyvodiť
niekoľko odporúčaní, na ktorých sa opýtaní rodičia zhodovali. Patria medzi ne:
- už spomínaná komunikačná zásada jeden rodič – jeden jazyk (Grammontovo pravidlo),
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dôležitosť čítania v oboch jazykoch,
dôležitosť bezprostrednej hovorenej komunikácie (a to najmä v prípade slovenčiny),
cielená a plánovaná komunikácia v jazyku, ktorý nedominuje v sociálnom prostredí
dieťaťa, pokiaľ ho rodičia chcú vo vedomí dieťaťa zachovať,
využívanie širokého spektra komunikačných prostriedkov na etablovanie lexiky daného
jazyka (využívať nielen knihy, ale aj CD-čka, DVD-čka, internet, televíziu a ďalšie).

-

Dodržiavaním týchto zásad možno podľa rodičov dosiahnuť dostatočné jazykové
a čitateľské zručnosti v oboch jazykoch bilingválneho dieťaťa. Zároveň ale v odpovediach
nepriamo priznávali, že jazyk sociálneho okolia (čo u väčšiny rodín nebola slovenčina) bol vo
vyjadrovaní detí dominantnejším.
„Začať s dieťaťom hovoriť rodnou rečou... či je to slovenčina, je to jedno, ale ono sa tým
formujú v mozgu prepojenia a to je na úžitok toho dieťaťa. Nebáť a nehanbiť sa hovoriť
s dieťaťom na verejnosti a vydržať čo najdlhšie. Lebo omnoho rýchlejšie to dieťa zabudne,
ako sa niečo naučí. Aj čítať, od začiatku. My sme mali aj DVD v slovenčine. Lebo keď je dieťa
staršie, tak celý svet je v jeho okruhu je v tom „druhom“ jazyku, teda nie v slovenčine.
A potom veľa návštev na Slovensku, lebo tam je ten okruh materinského jazyka, a to je pre
dieťa prirodzené.“ (matka Marieta)

„Stále proste čítať. Podsúvať to tomu dieťaťu. Mne sa naozaj osvedčilo aj počúvať na
slovenské rozprávky na nejakom CD-čku. Aj napríklad pustiť napr. DVD, teraz je ta kniha
Mimi a Líza k tomu je aj DVD-čko. Takže posilniť to aj iným médiom ako knihou, možno to tak
nazvať. Zapojiť viacero zmyslov.“ (matka Veronika)
„No v prvom rade rodičia musia chcieť a musia prikladať slovenčine dôležitosť, dať jej
priestor. Ak rodičia naozaj chcú, tak by mali dať tej slovenčine priestor. Ten vplyv okolia je
silný, či už v angličtine alebo v taliančine, a ten kontakt so slovenčinou treba udržiavať doma
a treba to aj plánovať. Nedá sa k tomu pristupovať tak, že „teraz sa mi nechce“, musí to byť
pre nich aktívny a plánovaný strategický kontakt s jazykom.“ (matka Renáta K.)
„Čítanie určite veľmi pomáha rozvoju druhého jazyka. Ale aj televízia, všelijaké jazykové
kurzy a rozhodne to netreba nechať len tak. Aj pre ňu je to veľká valuta do budúceho života,
že bude vedieť dva jazyky. Na začiatku ale treba tú dvojjazyčnosť dodržiavať a je to naozaj
náročné, ale teraz je to už automatické, takže áno, aj to čítanie v oboch jazykoch je
nevyhnutné.“ (matka Ida)
„No asi taká hlavná zásada je dôslednosť v tej bilingválnosti, to je základ. Poznáme veľa
prípadov rodín, kde tá dôslednosť nebola dodržiavaná a tá bilingválna výchova sa tam
nepodarila. On aj keď bol malý tak hovorieval, teraz rozprávam maminým a teraz otcovým
jazykom. Nedelil to na slovenčinu a slovinčinu, ale spojil si to s osobou. A keď by sme neboli
dôslední obidvaja, tak by sa to nepodarilo. Väčšinou ale matka musí byť v jazyku
dôslednejšia. bilingvizmus je dvojnásobná práca pre rodičov.“ (matka Saša)
„Aby si vždycky držali rozdiel medzi svojim a druhým jazykom. Je veľký počet prípadov,
kedy slovenskí rodičia rozprávajú s dieťaťom zle česky a najväčšia tragédia je práve v tom
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miešaní jazykov. Tak jednoznačne udržať svoj jazyk, že to má svoje pravidlá a čeština tiež.
Česi majú výraz že „kočko-pes“, tak nech nerobia z jazyka „kočko-psa“. (matka Katarína)

Záverečná poznámka
Pri interpretácii rozhovorov vedených s rodičmi na tému bilingvizmu, nás prekvapilo
niekoľko skutočností, sprevádzajúcich bilingválnu výchovu detí. Aj keď sa po narodení dieťaťa
rodičia snažili dôsledne dodržiavať zásadu oddelenej komunikácie, aby dieťa vnímalo obidva
jazyky ako rovnocenné, súčasne priznávali, či skôr uznávali, že dominoval jazyk matky – teda
toho z rodičov, ktorý s dieťaťom trávil počas dňa viac času. Otcovia sa často na jazykovej
výchove detí podieľali len sporadicky – či už z pracovných alebo iných dôvodov. Druhým
dôležitým javom, bola postupná strata kontaktu so slovenčinou pokiaľ rodina žila v zahraničí
a ešte viac v prípade, ak do bilingválnej situácie rodičov (prostredníctvom krajiny) vstúpil
ďalší „tretí“ jazyk. V takom prípade sa slovenčina ocitla v príliš „konkurenčnom“ jazykovom
prostredí, v ktorom viac či menej komunikačne ustúpila do úzadia a aj samotní rodičia
priznávali dôležitosť lepšieho ovládania „silnejšieho“ jazyka (nemčiny, angličtiny). Dostávala
sa tak do pozície „exkluzívneho“ jazyka určeného na „domáce použitie“. Iným ohrozením pre
slovenčinu predstavoval aj prostý spoločenský kontakt – počas situácií s priateľmi, ktorí
slovenčinu neovládali, rodičia od jej používania v komunikácii s deťmi upúšťali, resp. jej
používanie považovali za netaktné. To však opäť jej postavenie v rodine oslabovalo
a v deťoch upevňovalo presvedčenie, že je „spoločensky nežiadúcim“ jazykom. Pokiaľ ide
o kultúru a dimenzie čítania v bilingválnych rodinách, kniha, ako základné komunikačné
médium, bola odhliadnuc od jazyka v rodinách čiastočne nahrádzaná vizuálne atraktívnejšími
médiami, vzhľadom na vek detí išlo predovšetkým o DVD nosiče. V nadväznosti na to, potom
v mnohých knihách, ktoré rodičia uvádzali ako obľúbené u detí, prevažovali ilustrácie nad
textom (viackrát spomenuté disneyovky), i keď rodičia sa takýmto typom kníh snažili pri kúpe
vyhnúť. Domnievame sa, že postupná preferencia multimediálnych nosičov pred knihou
v čítaní súvisí s postupnou zmenou dieťaťa z alfabetického na vizuálneho čitateľa.
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Záver

Život mnohých rodín denne zahŕňa kontakt s viacerými jazykmi a rôznorodou kultúrou.
Bilingvizmus a interkultúrna komunikácia sa stáva jednou z mimoriadne aktuálnych tém
súčasnej globálne sa rozvíjajúcej spoločnosti. Bilingvizmus však nie je iba jazykovou
záležitosťou, ale veľmi úzko sa týka aj formovania kultúrnej a osobnej identity človeka. Jazyk
je jedným z najdôležitejších prostriedkov k odovzdávaniu kultúrnej identity spoločnosti a
zároveň osvojovanie jazyka ovplyvňuje veľmi výrazne formovanie vlastnej osobnej identity
dieťaťa. Silný vplyv na bilingválnu výchovu má i sociálny kontext a prestíž jazyka v danej
spoločnosti (tak to vyplynulo aj z našich rozhovorov s rodičmi, podrobne spracovaných
v tretej kapitole). Vyrastanie medzi dvomi jazykmi a výchova dieťaťa v kultúrne rôznorodom
prostredí je dilemou mnohých rodičov a profesionálov, ktorí sa cítia neisto a uvažujú o
najlepšom spôsobe, ako pomôcť deťom získať maximálny úžitok z tzv. viacjazyčnej situácie
(Cunningham, 2011).
Dieťa spoznáva svet (aj prostredníctvom čítania) a svoje hypotézy o texte a svete musí
zosúladiť s poznatkami a skúsenosťami so svojou materinskou rečou (v bilingválnom
prostredí aj s „iným“ jazykom než je jazyk materinský). Ak deťom neumožníme s touto
jazykovou skúsenosťou „pracovať“, zabrzdíme ich myslenie, ktoré sa v procese vynárajúcej sa
gramotnosti vyvíja. Ak pôjdeme cestou, ktorú nám deti sami ukazujú, je pravdepodobné, že z
nich vyrastú ľudia, ktorí vedia kriticky myslieť, sami sa rozhodovať, tvoriť. Toto, samozrejme,
platí pre všetky deti. Deti, ktoré trvalo žijú na Slovensku, dostávajú pri výučbe začiatočného
čítania zo strany štátu štandardnú starostlivosť (Ďurošová, 2013). Deti Slovákov žijúcich
trvalo v zahraničí sa vzdelávajú podľa školských vzdelávacích programov príslušných štátov,
v ktorých je slovenský jazyk vnímaný ako cudzí jazyk.
Průcha (2011b) tvrdí, že proces osvojovania si akéhokoľvek jazyka deťmi je predmetom
psychologického a lingvistického bádania viac než sto rokov, no ani v súčasnosti nie je tento
proces dokonale preskúmaný. Dovolíme si s týmto tvrdením súhlasiť i napriek tomu, že sme
sa snažili do tejto (ne)prebádanej oblasti prispieť aj našimi zisteniami. Zisťujeme, že téma
bilingvizmu je jedinečná a nemožno paušalizovať jednotný výchovný štýl rodín, pretože
každá rodina preferuje aj v tejto výchovnej oblasti niečo iné. Niektorí rodičia sa v tejto oblasti
sami vzdelávajú, iní vychovávajú svoje dieťa intuitívne a domnievajú sa, že to tak robia
správne. Aj čítanie detí je odlišné a osobitné v každej rodine, o čom svedčia rôznorodé
výpovede detí. Niektoré deti preferujú čítanie iba v jednom jazyku (v dominantnom alebo
v takom, ktorý sa naučili po vstupe do prvého ročníka základnej školy). Iným zas nerobí
problém čítať hoc i v troch jazykoch. Na túto schopnosť a jej nadobúdanie vplýva množstvo
faktorov: krajina narodenia dieťaťa, krajina bydliska, kultúrne zázemie, prestíž jazyka
v krajine pobytu, prvý osvojený komunikačný jazyk, prvý jazyk, v ktorom sa dieťa naučilo
čítať, motivácia k čítaniu, hodnota čítania v rodine, výber kníh, čas venovaný čítaniu,
a mnoho ďalších skutočností.
Z hľadiska aktuálneho a perspektívneho čitateľského rastu má aj rodinné prostredie
dieťaťa veľký význam. Aj tejto téme je v monografii vyčlenená kapitola, ktorá svojim
obsahom upriamuje pozornosť práve na rodinu a jej vplyv na vytváranie si čitateľských
preferencií dieťaťa, taktiež i na čítanie dieťaťa z pohľadu rodiča. Za prvé obdobie dieťaťa vo
vzťahu k čítaniu sa pokladá predčitateľské obdobie, v ktorom sa dieťaťu predčíta, pretože
ešte samo nevie čítať a za druhé obdobie je považované rané čitateľské obdobie, v ktorom
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dieťa už ovláda techniku čítania. Správanie sa rodičov v čase, keď si už dieťa číta samo,
možno vymedziť do nami zistených odporúčaní, opierajúc sa i o názory Oberta (2002). Pri
čítaní je nutné vytvoriť dieťaťu také podmienky, aby mohlo čítať, vnímať a prežívať čítaný
text v pokoji. Z pohľadu rodiča je dôležité aj to, čo dieťa číta, po akých knihách siaha, v akom
jazyku. Preto je dôležité pýtať sa, či dieťa rozumie obsahu a slovám (obzvlášť, ak je text kníh
v jazyku, ktorému dieťa úplne nerozumie). Rodič by sa mal postarať o to, aby boli doma také
knihy, ktoré by si malo každé dieťa prečítať.
Nezáleží na tom, či dieťa ako materinský alebo „otcovský“ jazyk ovláda maďarčinu,
poľštinu, taliančinu, nemčinu alebo angličtinu. Dôležitejšie je zlepšovať jeho schopnosť čítať
(v akomkoľvek jazyku), pretože iba širšie pochopenie využitia jazyka ako celku a zvýšená
schopnosť integrovať a udržať si novú slovnú zásobu buduje u dieťaťa jeho jazykové
schopnosti. Bolo zistené (Kennedy, 2006), že dieťa vystavené bilingválnej (alebo
multilingválnej) výchove sa vyvíja rovnako v oboch jazykoch a dosahuje rovnaké výsledky ako
monolingválne dieťa. To samozrejme závisí aj od učebného štýlu každého dieťaťa a aj od
stupňa jeho inteligencie. Prikláňame sa k názoru, že čítanie v akomkoľvek jazyku by malo byť
nenútenou činnosťou, ktorá prináša dieťaťu zážitok, radosť z objavovania nových poznatkov,
poznávania rozličných kultúr a získavania všeobecných informácií o multikultúrnom svete,
ktorého súčasťou sme všetci.

Mária Belešová
za autorský kolektív

69

Conclusion

The life of many families involves multi-lingual contact and a diversified culture every day.
Bilingualism and intercultural communication become one of the most up-to-date topics of
today's globally evolving society. Bilingualism, however, is not only a linguistic matter, but it
also very closely relates to the formation of a person's cultural and personal identity.
Language is one of the most important means of transmitting a cultural identity of society,
while at the same time language acquisition influences the shaping of the child's own
personal identity. A strong influence on bilingual education also has a social context and a
prestige of language in the society (as it was shown in our interviews with parents, detailed
in Chapter Three). Growing up between two languages and educating the child in a culturally
diversified environment is a dilemma for many parents and professionals who feel insecure
and think of the best way to help children to get advantage from so-called multilingual
situation (Cunningham, 2011).
The child recognizes the world (including through reading) and his hypotheses about the
text and the world has to match with knowledge and experience with his native language (in
a bilingual environment also with a "other" language than native one). If we do not allow
children to "work" with this language experience, we slow down their thinking, which is
evolving in the process of literacy. If we follow the way children show us, it is likely that they
will grow up as people who can think critically, decide for themselves and create. This, of
course, is applied to all children. Children who live in Slovakia receive standard care froms
tate during the initial reading lessons (Ďurošová, 2013). Children of Slovaks living
permanently abroad are educated according to the educational programs of the respective
countries in which the Slovak language is perceived as a foreign language.
Průcha (2011b) claims that the process of learning any language by children has been the
subject of psychological and linguistic research for over a hundred years, but this process is
not fully reviewed at present. We agree with this claim, even though we have tried to
contribute to this (not) explored area also by our findings. We found out that the subject of
bilingualism is unique and it is not possible to generalize the unified family style of education
because every family also prefers something else in this educational area. Some parents are
educating themselves in this area, others educate their child intuitively and they think they
do it right. Reading of children is also different and unique in every family, which is proved
by a variety of children's statements. Some children prefer reading in only one language (in
the dominant or the one they learned after entering the first year of elementary school).
Others do not have the problem to read even in three languages. There are a number of
factors affecting this ability and its acquisition: country of birth of the child, country of
residence, cultural background, language prestige in the country of residence, first language
of communication, first language in which the child learned to read, motivation to read,
selection of books, time devoted to reading and many other facts.
In terms of actual and perspective reading literacy, the child's family environment has
great importance. There is a chapter devoted to this topic in the monograph, about the
family and its influence on the child's reading preferences, as well as reading of child from
the point of view of the parent. First period of the child in relationship with reading is
considered to be the period of pre-reading, when it is read to child, because he can not read
by himself, and second period is early reading reading when child can read by himself.
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Behavior of parents at a time, when the child reads by himself, can be defined in our
recommendations, based on the opinions of Oberta (2002). During reading, it is necessary to
create condittions for a child to be able to read, perceive and experience the reading text in
relaxed environment. From the parent's point of view, it is also important what the child
reads, which books, in which language. Therefore, it is important to ask, if the child
understands content and words (especially if the text of books is in a language that the child
does not fully understand). The parent should make sure that they have books at home
which every child should read.
It does not matter, whether a child as a mother language or a "paternal" language speaks
Hungarian, Polish, Italian, German or English. It is more important to improve his ability to
read (in any language), because only a wider understanding of the use of language as a
whole and increased ability to integrate and maintain new vocabulary builds up the language
skills of the child. It has been found (Kennedy, 2006) that a child experienced bilingual (or
multilingual) education develops equally in both languages and achieves the same results as
a monolingual child. This of course also depends on each child's learning style and also on
the level of his intelligence. We are inclined to believe that reading in any language should
be an abandoning activity which brings experience to a child, the joy of discovering new
knowledge, learning different cultures and gaining general information about a multicultural
world where we all belong.

Mária Belešová
for a team of authors
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Pre inšpiráciu
V tejto časti vyberáme štyri tituly, ktoré úzko súvisia s riešenou problematikou. Ich výber
je náhodný a dozvedeli sme sa o nich pri dôslednejšom získavaní literárnych zdrojov
k podrobnejšiemu opisu pri spracovávaní a interpretácií výskumných dát. Svojim zameraním
sa nám javia ako zaujímavé a veríme, že môžu poslúžiť ďalšej podobne riešenej téme, ako
i literatúra na voľný čas pre tých, ktorých téma zaujíma.
Bobbie Kabuto je docentkou na Queens College City University of New York, kde vyučuje
kurzy v oblasti raného jazyka a gramotnosti, bilingvizmu a biliterácie. Jej výskum sa zaoberá
čítaním a písaním vo viacerých jazykoch. Jej dielo Becoming Biliterate predstavuje
prelomovú knihu, ktorá spochybňuje súčasné teoretické a pedagogické predpoklady o
skúsenostiach malých detí s tým, že sa stanú biliterátmi. Jej profesionálna a osobná cesta sa
začala v roku 1998 narodením dcéry Emmy. Bobbie a jej manžel Jay sú bilingvisti, ktorí sú
schopní hovoriť, čítať, a písať v angličtine a v japončine. Aj keď obaja boli vychovaní doma
dvojjazyčne, v dvoch jazykoch neboli skúsení, až do nástupu na vysokú školu, kde absolvovali
hodiny, aby získali nové jazykové zručnosti. Jay sa naučil angličtinu aj na vysokej škole, ale
bol vychovaný v japonskom domove. Bobbie a Jay chceli pre Emmu niečo iné. Chceli, aby
bola od začiatku vychovávaná dvojjazyčne. Kniha zdôrazňuje sociálne a kognitívne výhody
bilingvizmu a otvorenie priestoru na preskúmanie a diskusiu o otázkach jazykových práv.
Stať sa biliterátom znamená:
• riešiť zložitosť písania naprieč rôznymi systémami písania;
• skúmať formy na písanie a kreslenie, ktoré vyplývajú z aktívneho objavovania jedného
dieťaťa, keď mu bolo umožnené preskúmať písomné formy angličtiny a japončiny;
• umiestniť písaný jazyk ako kultúrny nástroj na vytvorenie väčšieho spojenia medzi písaním
a identitou;
• skúmať vzťahy medzi učením sa čítať a identitou s prepínaním jazykového kódu;
• opísať, čo sa stalo, keď sa Emma stretla s dominantným svetom anglickej školy.

V knihe Second Language Acquisition od kolektívu autorov Bot, Lowie a Verspoor sa
renomovaní autori venujú rôznej problematike bilingvizmu. Dielo vzniklo pod vedením Kees
de Bota, ktorý je predsedom aplikovanej lingvistiky a vedúcim Katedry jazykovej,
komunikačnej a informačnej vedy na Univerzite Nijmegen v Holandsku. Jeho výskum sa týka
viacerých tém, medzi ktoré patrí aj problematika cudzieho jazyka, jazyka vo viacjazyčnom
prostredí, menšinové jazyky a psycholingvistika dvojjazyčného spracovania jazyka. Z knihy
vyberáme tipy, kde sa dočítate napríklad:
• ako sa jazyky učia. Hoci sa za posledné dve desaťročia uskutočnilo veľké množstvo
výskumov v tejto oblasti, stále sme ďaleko od pochopenia všetkých podrobností tohto
procesu. Mnoho kníh a článkov bolo napísaných o mnohých rôznych aspektoch SLA;
• ak chcete pochopiť, ako ľudia získavajú alebo sa učia druhý jazyk, musíte vedieť, ako sa v
ľudskom mozgu spracovávajú informácie, najmä v rôznych jazykoch. Nové techniky, ako
napríklad skenovanie mozgu a používanie elektród na vyšetrenie mozgovej aktivity, priniesli
„nové svetlo“ v spracovaní jazyka. Nie je prekvapením, že najdôležitejším poznaním je, že
spracovanie jazyka je komplexná interakcia širokého spektra faktorov.
• používatelia dvoch jazykov sa môžu naučiť ďalšie jazyky, môžu sa začať učiť druhý jazyk v
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rôznych vekových kategóriách, môžu byť viac-menej motivovaní, môžu byť viac-menej
inteligentní a môžu mať viac alebo menej schopností. Diskutovať sa bude o najdôležitejších z
týchto individuálnych rozdielov medzi študentmi, aby sa dospelo k lepšiemu pochopeniu
variácií vo vyučovaní v druhom jazyku. Hoci v literatúre sa spomína množstvo faktorov,
autori tejto knihy sa zameriavajú sa na vek, na niektoré sociálno-psychologické faktory, ako
je motivácia a postoj, a na iné kognitívne faktory.

Česká publikácia Bilingvismus a interkulturní komunikace je dielom troch autoriek
(Morgensternová, Schulová, Scholl), z ktorých má každá skúsenosť s interkultúrnymi
kontaktami, s komunikáciou osobnou i profesionálnou v inom ako v materinskom jazyku.
Publikácia je podľa slov autoriek určená pedagógom a rodičom a má im pomôcť orientovať
sa v problematike bilingválnej výchovy a interkultúrnej komunikácie. Publikáciu je možné
tematicky rozdeliť do troch častí:
• v prvej časti (kapitoly1 – 5) postupujú autorky vo svojom výklade od všeobecného vývinu
reči cez úvod do problematiky bilingvizmu (jeho vymedzenie, typológia a vzťahu ku
kognitívnym schopnostiam) ku špecifičnosti rečového vývinu bilingválnych detí a formovaniu
ich sebaponímania a identity.
• v druhej časti (kapitoly 6 – 9) objasňujú kultúru ako faktor ovplyvňujúci identitu, hodnotu a
normy jedinca a z toho vyplývajúce problémy vo verbálnej i neverbálnej komunikácii s
príslušníkom inej kultúry (vrátane rodičov). Ozrejmujú pojmy ako interkultúrna senzitivita a
adaptabilita a kultúrna empatia.
• záverečná tretia časť (kapitoly10 – 13) sa zameriava na rodinu, resp. bilingválnu rodinu a
výchovu. Autorky sledujú vývinové štádiá osvojovania si jazyka u bilingválnych detí od prvého
súboru spoločných lexikálnych jednotiek až k jasnému odlíšeniu dvoch jazykov. Upozorňujú
na skutočnosť, že veľmi často je jazykový vývin u dieťaťa asynchrónny – jeden jazyk sa vyvíja
rýchlejšie, stáva sa dominantným. Určitá jazyková dominancia jedného jazyka je pre
bilingválny vývin typická. Vplyvy, ktoré môžu do spôsobu osvojovania jazyka zasiahnuť, je
množstvo. Pre ilustráciu sa autorky zmieňujú o niektorých vplyvoch – príležitosť ku kontaktu
s jednotlivými jazykmi, talent dieťaťa na jazyky a motivácia ku komunikácii v danom jazyku,
prestíž jazyka v spoločnosti, lingvistický vzťah medzi jazykmi, učenie sa písaniu a čítaniu v
danom (prípadne len v jednom) jazyku atď.
Ktorý z jazykov bude dominantný, ktorý bude dieťa lepšie ovládať, ovplyvňujú predovšetkým
rodičia, pretože práve oni určujú, v akom kontakte bude dieťa s jednotlivými jazykmi.

Doteraz na Slovensku neboli vyvíjané také aktivity v oblasti podpory integrácie cudzincov
a podpory multikultúrneho dialógu, ktoré by boli špecificky zamerané na deti a ktoré by
oslovovali masu detského čitateľa. Týmito slovami začína charakteristika, podľa nás
tvorivého a inšpiratívneho projektu. Nadácia Intenda prišla s projektom Multikultúrnych
rozprávok, ktoré túto myšlienku podporujú. Tento projekt má významný vplyv na
formovanie názorov a postojov detí vo vzťahu k tolerancii voči iným kultúram, etnikám,
rasám a náboženstvám. Zároveň vďaka projektu dostanú migranti žijúci na Slovensku
zaujímavú a jedinečnú príležitosť predstaviť svoje tradičné kultúrne hodnoty, keďže
rozprávky nielen väčšinou obsahujú morálne posolstvá, ale sú aj najrozšírenejším prejavom
ľudovej slovesnosti, a to v každej jednej krajine.
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Knihu multikultúrnych rozprávok „Zo sveta do sveta“ zozbierala a upravila Silvia Mabena.
Rozprávky a povesti do tejto zbierky rozpovedali ľudia, ktorí žijú na Slovensku, no narodili sa
a vyrastali v rôznych krajinách Afriky, Ázie, Európy či Latinskej Ameriky. Pri zbieraní
rozprávok a ich spracovaní neboli dôsledne skúmané ich pôvod či autenticita. Realizačný tým
sa zaujímal predovšetkým o poučné príbehy a povesti, ktoré si oslovení migranti pamätajú
z detstva. Detský, ale aj dospelý čitateľ sa môže nechať uniesť do sveta rozprávok z Thajska
(Sirota, rybka a figovník), zo Srbska (Kto nepracuje, nech neje!), z Brazílie (Strašidlo Kurupira),
z Tadžikistanu (Obyčajné šaty a sviatočné šaty) a mnohé iné.
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Prílohy
Súčasťou výskumných cieľov bolo i stručné zmapovanie detskej knižnice. Svoje
najobľúbenejšie slovenské a najmä inojazyčné knihy nám predstavili deti z nášho výskumu.
Mali sme možnosť nafotiť niekoľko detkých knižníc, keďže sme boli priamo u detí doma.
Vyhotovili sme fotografie, ktorých výber prekladáme na nasledujúcich stranách.

Obrázok č. 1 Výber obľúbených nemeckých kníh (Mia, 8 r., rakúsko-slovenská rodina, žijúca
v Rakúsku, komunikujúca slovensko-maďarsko-nemecko-česko-anglickým jazykom, Mia
navštevuje ZŠ v Rakúsku)
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Obrázok č. 2 Výber obľúbených nemeckých kníh (Theo, 8 r., slovensko-nemecká rodina, žijúca
na Slovensku, komunikujúca slovensko-nemecko-česko-anglickým jazykom, Theo navštevuje
ZŠ na Slovensku, avšak s anglickým vyučujúcim jazykom)

Obrázok č. 3 Výber obľúbených anglických kníh (Theo, 8 r., slovensko-nemecká rodina, žijúca
na Slovensku, komunikujúca slovensko-nemecko-česko-anglickým jazykom, Theo navštevuje
ZŠ na Slovensku, avšak s anglickým vyučujúcim jazykom)
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Obrázok č. 4 Výber obľúbených talianskych kníh (Chiara, 9 r., slovensko-talianska rodina, od 3
rokov žije na Slovensku, celoročne okrem leta, to trávi v Taliansku, Chiara navštevuje
slovenskú školu)

Obrázok č. 5 Výber obľúbených nemeckých kníh (Benjamin, 9 r., slovensko-rakúska rodina,
matka Slovenka presťahovaná do Rakúska, doma komunikujú po slovensky a po nemecky,
Benjamin navštevuje školu v Rakúsku)
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Obrázok č. 6 Výber obľúbených anglických kníh (Adam, 9 r., slovensko-anglická rodina,
momentálne žijúca vo Viedni, Adam komunikuje po slovensky, anglicky, nemecky, začína
s výučbou francúzskeho jazyka, Adam navštevuje školuv Rakúsku)

Obrázok č. 7 Výber obľúbených slovenských kníh (Adam, 9 r., slovensko-anglická rodina,
momentálne žijúca vo Viedni, Adam komunikuje po slovensky, anglicky, nemecky, začína
s výučbou francúzskeho jazyka, Adam navštevuje školu v Rakúsku)
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