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ÚVOD 

Celosvetový trend stabilne rastúceho záujmu o učenie sa cudzích jazykov od čo 

najútlejšieho veku dieťaťa je v spoločnosti viacdimenzionálne reflektovaný, či už v podobe 

výskumov vedených odborníkmi z oblasti aplikovanej psycholingvistiky, sociolingvistiky 

a kognitívnej psychológie, zavádzania rôznych foriem a metód výučby cudzieho jazyka do 

kurikúl už materských škôl z dôvodu výrazného záujmu zo strany rodičov 

a konkurencieschopnosti predškolských a školských zariadení, v konečnom dôsledku aj 

v podobe jazykových politických nástrojov vo forme národných i nadnárodných (EÚ) 

cieľov, rámcov, plánov, osnov a štandardov výchovy a vzdelávania. 

Aj problémy a výzvy súvisiace so zavádzaním cudzích jazykov do predškolského 

a primárneho vzdelávania  sa rovnako manifestujú na viacerých úrovniach. V rámci 

Slovenskej republiky je jednou z najaktuálnejších adekvátna pregraduálna príprava 

kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov pre prax vyučovania cudzích jazykov 

v materských a základných školách na Slovensku, v súvislosti s nedávnym zavedením 

povinnej výučby cudzích jazykov do primárneho vzdelávania (od školského roka 

2008/2009). V súčasnosti platná legislatíva v danej oblasti, ani aktuálne celonárodne 

realizované projekty vzdelávania učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov 

v plnej miere koncepčne neriešia problematiku zavádzania cudzích jazykov do materských 

škôl a prvých ročníkov základných škôl, kvalifikačné požiadavky na učiteľov pôsobiacich 

na týchto stupňoch, ani reflexiu tejto problematiky v pregraduálnej príprave učiteľov pre 

predškolské a elementárne vzdelávanie. 

Cieľom dizertačnej práce je snaha o doplnenie chýbajúcich elementov vo forme 

spracovania modelu prípravy učiteľa anglického jazyka v predškolskej a elementárnej 

pedagogike.   Tento model chápeme ako súbor odborných poznatkov syntetizujúcich teóriu 

a prax prípravy detí predškolského a mladšieho školského veku v cudzom/anglickom 

jazyku s následnou reflexiou do kompozície a obsahu študijných programov pripravujúcich 

budúcich učiteľov cudzích jazykov v predprimárnej a primárnej edukácii. 

Základným východiskom bude teda komplexný pohľad na problematiku, jej 

teoretické spracovanie v dostupnej odbornej literatúre, aktuálny stav jej riešenia v rámci 

výsledkov z realizovaných výskumov v danej oblasti a prehľad európskej aj národnej 

pedagogickej dokumentácie, ktorá súvisí so skúmanou problematikou v národnom aj 

národnom kontexte. Teoretickú časť práce tvoria dve základné kapitoly, pomenované 

podľa perspektívy nazerania na problematiku – Učenie sa/ osvojovanie si 
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cudzieho/anglického jazyka v rámci predškolského a primárneho vzdelávania 

a Vyučovanie cudzieho/anglického jazyka na predškolskom a primárnom stupni. Obsahom 

tretej kapitoly  pod názvom Pregraduálna príprava učiteľa AJ v predškolskej 

a elementárnej pedagogike budú otázky aktuálneho kurikula pregraduálnej prípravy 

budúcich učiteľov cudzích jazykov pre dané stupne, ktoré obsahovo nadväzujú na 

predchádzajúce kapitoly a zároveň predstavujú štartovaciu čiaru výskumnej činnosti. 

Štvrtou kapitolou, ktorá sa v úvode venuje projektu výskumu, prechádzame do empirickej 

časti práce. Táto kapitola práce ďalej prináša analýzu a interpretáciu výskumných zistení, 

ktoré sú v spojení s teoretickými východiskami zapracované do kľúčovej – šiestej kapitoly 

pod názvom Model prípravy učiteľa anglického jazyka v predškolskej a elementárnej 

pedagogike, prezentujúcej návrh modelu prípravy učiteľa anglického jazyka v predškolskej 

a elementárnej pedagogike. Dizertačnú prácu uzatvárame vlastnými odporúčaniami do 

pedagogickej praxe. 

  


