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6 Závery a odporúčania 
 

6.1 Model prípravy učiteľa anglického jazyka v predškolskej a elementárnej 
pedagogike 

 
Model prípravy učiteľa anglického jazyka v predškolskej a elementárnej pedagogike 

predstavuje reflexiu teoretických východísk a výsledkov všetkých výskumných zistení 

empirickej časti práce.  Ide o poznatky a návrhy v niekoľkých rovinách problematiky 

prípravy učiteľov anglického jazyka v predprimárnej a primárnej edukácii.  

Existuje viacero variantov vysokoškolských študijných programov pripravujúcich 

učiteľov cudzích jazykov pre predprimárne a primárne vzdelávanie, každý z nich vychádza 

zo špecifických potrieb a podmienok daného regiónu/krajiny. Naše výskumné zistenia 

odhalili reálnu potrebu a záujem o štúdium v oblasti cudzích jazykov v materských školách 

– vyjadruje ju až 77% riaditeľov a 88% učiteľov materských škôl, ktorí sa zúčastnili nášho 

výskumu. Nadväzujúc na odporúčania odborníkov skvalitniť prípravu budúcich učiteľov 

cudzích jazykov pre tieto stupne prostredníctvom zúženia a prehĺbenia obsahového profilu 

študijných programov a z dôvodu absencie študijného programu zameraného na cudzie 

jazyky v predškolskej pedagogike v rámci Slovenskej republiky navrhujeme ako optimálne 

riešenie neštruktúrovaný študijný program v odbore učiteľstvo pre materské školy 

(predškolská pedagogika) a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s voliteľným 

súborom predmetov v oblasti cudzieho jazyka s didaktikou. Potrebu profesionalizácie 

a ďalšej kvalifikácie už aktívnych učiteľov cudzích jazykov z praxe by mohol napĺňať 

obdobný program v dištančnej/externej forme štúdia.  

V podmienkach predškolskej výchovy a vzdelávania, v ktorej ide predovšetkým 

o celostný rozvoj dieťaťa vo všetkých oblastiach, je cudzí jazyk súčasťou tohto 

celostného rozvoja a ako taký sa nedá oddeliť od ostatných výchovno-vzdelávacích oblastí. 

Aj z tohto dôvodu je ideálne, ak je priebežne integrovaný do bežných organizačných 

foriem denného poriadku. Reflexiou tohto poznatku v príprave učiteľov cudzích jazykov 

pre predškolskú pedagogiku je integrácia predmetov, týkajúcich sa cudzieho jazyka 

s didaktikou do predmetov pedagogicko-psychologického základu.   

Súbor predmetov špecificky orientovaných na anglický jazyk by mal poskytovať 

dostatočný priestor na dokonalé zvládnutie anglického jazyka vo všetkých jeho formách 

a podobách. Výhradne audio-orálny spôsob osvojovania si jazyka v predškolskom veku a s 
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ohľadom na poznatok, že dieťa je schopné osvojiť si prirodzenú výslovnosť len do určitého 

veku, učiteľ je často jediným komunikačným vzorom dieťaťa, a že dieťa predškolského 

veku sa jazyk učí najmä imitáciou, v rámci jazykovej prípravy na oboznamovanie detí 

predškolského veku s cudzím jazykom je nevyhnutné venovať zvláštnu pozornosť 

výslovnosti a zvukovej stránke cudzieho jazyka vôbec. Nielen v rámci predmetového 

súboru orientovaného na fonetiku a fonológiu anglického jazyka vnímame ako optimálny 

medziodborový prístup v spolupráci odborníkmi, napríklad v oblasti vývinu detskej reči 

a rečových porúch, ktorý by budúcich učiteľov pripravil na reálnu prax a odborné 

posúdenie vhodnosti cudzojazyčnej prípravy u detí s chybami reči. Vychádzame pritom 

z výskumných zistení o neistote učiteľov a riaditeľov MŠ a otázkach ohľadom vhodnosti 

alebo nevhodnosti zavedenia cudzojazyčnej prípravy u takýchto detí.  

Ďalšie lingvistické predmety, ako napríklad morfológia, syntax a lexikológia, sú 

dôležitou zložkou kultivujúcou jazykový prejav učiteľa anglického jazyka a vzhľadom na 

zistené nedostatky v danej oblasti ako najkonštruktívnejšia sa nám javí aplikácia 

teoretických poznatkov z týchto vied do praktickej roviny súboru jazykových prostriedkov 

jazyka používaného v triede a odrážajúceho detský svet a detskú skúsenosť. 

 Výsledky výskumu prezentujú ako ideálny model z pohľadu riaditeľov materských 

škôl model interného/kmeňového učiteľa cudzieho jazyka, ktorý je v prvom rade 

kvalifikovaným pedagógom pre predškolský vek, ktorý je deťom a práci s malými deťmi 

naklonený, a ktorý zároveň ovláda cudzí jazyk na primeranej úrovni. Na základe záverov 

uvedených vyššie to je minimálne úroveň B2, ideálne aj vyššia. 

Čo sa týka didaktickej prípravy na vyučovanie anglického jazyka, mal by sa klásť 

dostatočný dôraz na výber vyučovacích metód, techník a materiálov, ktoré reflektujú 

konkrétny vývinový stupeň detí predškolského veku. Vychádzame z poznatku, že vnútorná 

motivácia učiť sa cudzí jazyk u týchto detí ešte absentuje a učia sa v závislosti od 

atraktivity foriem a metód cudzojazyčnej prípravy. Budúci učitelia anglického jazyka by 

však v rámci didaktiky anglického jazyka mali byť pripravovaní nielen v teoretickej rovine 

zásad a metód cudzojazyčnej prípravy detí predškolského veku, ale aj v rovine praktických 

výstupov a ukážky možností využitia konkrétnych vekovo primeraných metód v praxi. 

V kontexte výpovedí riaditeľov a učiteľov materských škôl o zmysle cudzojazyčnej 

prípravy v predškolskom veku, ako o dôležitej zložke rozšírenia kultúrneho obzoru detí 

a ich akceptácie kultúrnej rôznorodosti, je potrebné v metodickej príprave na vyučovanie 

anglického jazyka venovať priestor aj reáliám anglicky hovoriacich krajín a detskej 
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literatúre, ktorá spolu s hrou a hrovými činnosťami predstavuje najbližšiu formu vnímania 

sveta u detí predškolského veku.  

Vychádzajúc z navrhovaného kontinuálneho prístupu medzi predškolským 

a primárnym stupňom cudzojazyčnej edukácie navrhujeme, aby študijné programy 

prípravy učiteľov anglického jazyka pre dané stupne obsahovali aj zložky venujúce sa 

súčasným metódam používaným v rámci predmetu anglický jazyk na prvom stupni ZŠ. 

Výborným príkladom je metóda CLIL, ktorú by sme v predškolskej pedagogike a v oblasti 

anglického/cudzieho jazyka mohli vnímať ako nástroj na tematické a obsahové prepojenie 

všeobecnej a cudzojazyčnej edukácie v podmienkach materskej školy. 

Nadväzujúc na naše výskumné zistenia o slabej orientácii učiteľov AJ v oblasti 

výberu kvalitných učebníc CJ a ďalšieho didaktického a metodického materiálu 

navrhujeme venovať tejto problematike adekvátny priestor v rámci didaktickej prípravy. 

Ak by sme teda tento načrtnutý model aplikovali na už existujúci súbor predmetov 

týkajúci sa anglického jazyka v štruktúrovanom študijnom programe predškolská 

a elementárna pedagogika PF PU v Prešove, didaktická časť programu by vyžadovala väčší 

priestor než jej je venovaný teraz, rovnako ako oblasť fonetiky a fonológie. Ďalšie 

lingvistické predmety a jazykové semináre by sa mali obsahovo viac orientovať na jazyk 

používaný v triede a na rozvoj komunikačných kompetencií učiteľa tak, aby zvládol tento 

jazyk po všetkých jeho stránkach. Navyše by mal byť obohatený už v bakalárskom stupni 

o predmet venujúci sa kultúre anglofónnych krajín. 
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6.2 Odporúčania pre prax 

Pri príprave navrhovaného Modelu prípravy učiteľov anglického jazyka 

v predškolskej a elementárnej pedagogike nám z výskumu vyplynuli nasledovné 

odporúčania do praxe: 

- S ohľadom na absolútny nedostatok primerane kvalifikovaných učiteľov 

cudzích jazykov pre predprimárne vzdelávanie je potrebné zvážiť 

opodstatnenosť, význam a prínos masovej cudzojazyčnej prípravy 

v materských školách (napríklad aj komparáciou s modelmi a skúsenosťami 

iných, v tejto oblasti progresívnych krajín EU). Ak sa už vedenie materskej 

školy rozhodne realizovať oboznamovanie detí s cudzím jazykom, tento 

proces by mal byť podmienený splnením istých kvalitatívnych kritérií 

týkajúcich sa kvalifikačných predpokladov pedagóga, ktorý cudzojazyčnú 

prípravu realizuje, ako aj podmienok – vhodných časových a priestorových 

možností a materiálno-didaktického vybavenia materskej školy. 

- Ak má mať cudzojazyčná príprava v predškolskom veku zmysel, mala by byť 

koncepčne, obsahovo aj metodicky prepojená s cudzojazyčným vzdelávaním 

v primárnej škole. To je realizovateľné zadefinovaním istého centrálneho 

modelu cudzojazyčnej prípravy zapracovaného do Štátneho vzdelávacieho 

programu a podporeného adresnou štátnou politikou, distribúciou 

informačných a metodických materiálov pre riaditeľov a  učiteľov cudzích 

jazykov v materských školách. 

- Vo všeobecnosti vnímame potrebu venovania väčšej výskumnej pozornosti 

problematike cudzích jazykov v materskej škole – mnoho oblastí je ešte stále  

neprebádaných alebo o nich máme len málo informácií. Táto situácia, spolu 

s absenciou adekvátnych legislatívnych úprav, dáva priestor na živelný, 

nesystematický prístup k riešeniu problematiky, na základe tlaku rodičov detí 

na vedenie materských škôl alebo aktuálnych trendov bez kritického 

zhodnotenia východísk. 

- Z nášho výskumu ďalej vyplynula potreba informovania laickej i odbornej 

verejnosti o zásadách, podmienkach a špecifikách oboznamovania detí 

s cudzími jazykmi v materských školách. Pod odbornou verejnosťou myslíme 

najmä vedenie materských škôl, ktoré môže výrazným spôsobom vplývať na 

kvalitu a kvantitu oboznamovania detí s cudzím jazykom, napríklad výberom 
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kvalifikovaného/nekvalifikovaného učiteľa, podporovaním/nepodporovaním 

učiteľa v jeho práci a vôbec rozhodnutím realizovať/nerealizovať 

cudzojazyčnú prípravu v konkrétnej materskej škole. Odbornou verejnosťou 

sú aj učitelia cudzích jazykov z praxe, ktorí sami pociťujú potrebu 

skvalitňovania vlastnej práce alebo vlastnej profesionalizácie. Pod laickou 

verejnosťou máme na mysli najmä rodičov detí navštevujúcich materské 

školy, ktorí z vlastnej pozície nevedia posúdiť kvalitu cudzojazyčnej prípravy 

v materskej škole a nepoznajú zásady, výhody, ale aj nástrahy a možné 

negatíva takejto prípravy. 

- V súvislosti so zisteným nedostatkom kvalifikovaných učiteľov cudzích 

jazykov pre materské a prvý stupeň základných škôl je potrebné posilniť 

a rozvíjať všetky programy vysokých škôl pripravujúce učiteľov cudzích 

jazykov pre tieto stupne, či už v pregraduálnej alebo kontinuálnej, resp. 

kvalifikačnej, rozširujúcej forme. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


