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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ VYUČOVANIA CUDZIEHO 

JAZYKA V PRIMÁRNEJ EDUKÁCII  

Pre potreby monografie, ktorá sa venuje prepojeniu profesijných kompetencií učiteľa 

primárnej edukácie a CLIL sme sa predovšetkým zamerali na niektorých predstaviteľov, 

ktorí ovplyvnili pedagogiku a didaktiku vyučovania cudzích jazykov a predstaviteľov, 

ktorých teórie tvoria teoretické východiská metódy CLIL. 

1.1 Vyučovanie cudzích jazykov v historickom kontexte 

Obdobie od 17. storočia môžeme považovať za dôležité v rozvoji vnímania pedagogiky 

detí predškolského a mladšieho školského veku. Počas tohto obdobia pedagógovia a 

filozofi
1
 rozvinuli dôležité teórie a princípy týkajúce sa vzdelávania, ktoré neskôr 

ovplyvnili ďalšie smerovanie pedagogiky a zároveň didaktiky vyučovania cudzích 

jazykov. Spoločným menovateľom v oblasti výchovy a vzdelávania bola skutočnosť, že do 

popredia záujmu sa dostalo dieťa so svojimi potrebami a vhodné podmienky pre učenie 

detí
2
.  

Komenský rozpoznal dôležitosť skorého začiatku vzdelávania a videl v tom nástroj 

a kľúč k zabezpečeniu rovnosti príležitostí a zároveň afirmoval, že vyučovanie cudzích 

jazykov by malo vychádzať zo zážitku a skúseností a má byť oddelené od úzko 

definovaného kurikula, tvrdej disciplíny a memorovania
3
. Komenský odporúča používať 

príbeh, rozprávky, individualizované inštrukcie (učenie orientované na žiaka), využívanie 

hračiek, obrázkov, predmetov. (Komenský, In Bálintová, 2003).  

Locke veril, že deti sa učia prostredníctvom hry a príkladu a preferuje odstránenie 

výkladu vo forme prednášky, uprednostňuje čítanie pred písaním (Locke, In Bálintová, 

2003). Rousseau navrhol ako primárny účel vzdelávania identifikáciu osobitnej povahy a 

záujmy dieťaťa, celá výchova dieťaťa musí byť praktizovaná len na základe skúseností 

(Rousseau, In Bálintová, 2003). Pestalozzi zdôraznil priame skúsenosti v oblasti 

                                                 
1
 V oblasti didaktiky cudzích jazykov významné osobnosti ako napr. W. Ratke (1571-1635), J. A. Komenský 

(1592-1670),  J. Locke ( 1632-1704), J. H. Pestalozzi (1746-1827), Fröbel (1782-1852) a iní. 
2
 Uvedené požiadavky sa akcentujú aj v metóde CLIL. Porovnaj Pokrivčáková, 2008, 2011, 2012; Marsh, 

2008; Gondová, 2012 
3
 Pozri napr.: Komenský, J. A., Janua linguarum reserata – Brána jazykov otvorená, odkaz diela: cez 

pôvodný cieľ skvalitnenia výučby latinčiny si stanovil nový cieľ, a to vypracovať systém vzdelávania 

a výchovy, v ktorom sú vo vzájomnej interakcii učiteľ, ktorý cez správny výber foriem a metód sprostredkuje 

obsah učiva žiakovi s cieľom priviesť aj žiaka aj učiteľa k potrebe celoživotného zdokonaľovania. 
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vzdelávania, ktoré neskôr predstavil ako objekty učenia a rozpracoval myšlienku učenia, 

pri ktorom deti pozorujú, nadobúdajú skúsenosti a opisujú reálne a konkrétne objekty a sú 

vedené k tomu, aby objavovali veci pre seba. Veril, že výučba musí začať s použitím 

skutočných predmetov a postupovať cez náhradné objekty – abstraktné koncepty. 

Pestalozzi podrobne rozpracoval metódu vyučovania materinského jazyka, ktorú je možné 

aplikovať aj v procese vyučovania CJ (Pestalozzi, In Bálintová, 2003). Fröbel (Fröbel, In 

Mihálechová, online), ovplyvnený filozofiou Pestalozziho, zdôraznil význam vlastnej 

skúsenosti namiesto vyučovania a abstraktného učenia. Fröbelova teória bola založená na 

princípe, že východiskom všetkého, čo vieme, je činnosť; preferuje detské riekanky a 

pesničky. Prostredníctvom vlastnej činnosti sa zapája do učenia celá bytosť dieťaťa a vedie 

to k radosti a stimulácii vnútornej motivácie
4
.  

Jedným z významných konceptov je aj hra ako „dôležitý nástroj pre sociálny, 

emocionálny a kognitívny vývoj detí; zároveň je aj odrazom ich rozvojaˮ
5
 (Bredekamp, 

Copple, 1997, s 14). Komenský, Locke a Fröbel zdôraznili význam hry v učení, ktorej 

význam videli aj Piaget v podobe detí ako aktívnych činiteľov v konštruovaní svojich 

vedomostí a Vygotskij pertraktovaním podpory hodnoty orálnej stránky jazyka v hre. 

Piagetova (1999) kognitívna teória a Vygotského (2004) teória sociálneho rozvoja
6
 sú 

základom zásad pre rozvoj poznávacích funkcií detí, ktoré sú aktívnymi činiteľmi 

edukačného procesu so sociálnymi skúsenosťami, rovnako ako kultúrne preneseným 

poznaním a vlastným chápaním sveta okolo nich. Piaget navrhol konštruktivistickú
7
 teóriu, 

podľa ktorej deti aktívne konštruujú vedomosti prostredníctvom vlastných skúseností 

s prispôsobením sa ich prostrediu. Zároveň uvádza, že inteligencia je adaptácia na 

prostredie a kognitívne štruktúry sa čoraz viac diferencujú cez proces učenia (Piaget, 

1999). V procese učenia sa kognitívne štruktúry alebo „schémyˮ rozvíjajú 

kvalitatívne počas procesu dozrievania dieťa. Ak sa dieťa stretne s novou informáciou, 

novým predmetom, udalosťou alebo osobou, ktoré narúšajú jeho, alebo jej skôr 

konštruované „schémyˮ, Piaget nazýva tento stav ako stav nerovnováhy (ibid, 1999). Dieťa 

                                                 
4
 Pozri kapitola 2 CLIL. Zdôrazňujeme, že vnútorná motivácia je nevyhnutným prvkom pri procese 

vyučovania cudzích jazykov, taktiež aj vo vyučovaní metodikou CLIL a vychádza z premisy „nie jazyk pre 

jazyk, ale pre reálny životˮ. 
5
Preklad autorky. V origináli: „a play is an important vehicle for children’s social, emotional, and cognitive 

development, as well as a reflection of their developmentˮ. 
6
 Pozri  napr.: Piaget, J. 1999. Psychologie inteligence; Vygotskij, L.S., 2004. Psychologie myšlení a řeči. 

7
 Metóda CLIL vychádza zo socio-konštruktivistického rámca, ktorý je založený na princípoch, že poznanie 

dieťaťa sa chápe ako dôsledok jeho činnosti. Dieťa vystupuje ako hlavný aktér interakcie s prostredím, v 

činnosti mení svoje myslenie a získava, prípadne si upevňuje už získané kompetencie. Dieťa si vytvára 

vlastné predstavy, rozvíja vlastné myslenie, získava skúsenosti, a teda sa učí. 
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je potom nútené buď prispôsobiť schému – asimilácia, alebo zmeniť schému – 

akomodácia, aby sa zohľadnili nové informácie. Prostredníctvom procesov 

adaptácie konštruovania dieťa dosiahne rovnováhu a posúva sa tak do novej  úrovne 

vzdelávania a poznania.  

Vygotského teória sociálneho rozvoja dopĺňa Piagetovu teóriu a kým Piaget logické 

a kognitívne  schopnosti dieťaťa vymedzuje fyzickým prostredím, Vygotskij kladie väčší 

dôraz na sociálno-kultúrno-historické prostredie. Vychádzajúc z Vygotského teórie, Miller 

(2009) akcentuje aktívne dieťa a aktívne sociálne prostredie, ktoré sa spolupodieľa na 

rozvoji dieťaťa. Piaget (1999) vníma dieťa ako aktívny činiteľ poznávania, zatiaľ čo 

Vygotskij (2004) priraďuje väčšiu úlohu sociálnym zložkám prostredia, predovšetkým 

kultúrnym. Vygotskij preferuje proces učenia, v ktorom je dieťa vo vzájomnej interakcii 

s ostanými, na rozdiel od nezávislej interakcie s prostredím.  

Okrem vysvetlenia roly kultúrne konštruovaných vedomostí dieťaťa, Vygotskij rozvinul 

koncept zóny najbližšieho rozvoja – ZPD
8
 – (zone of proximal development) a definuje to 

ako vzdialenosť dieťaťa medzi „aktuálnou vývinovou úrovňou podmienenou nezávislým 

riešením problémov a vyššou úrovňou potencionálneho vývoja podmieneného spoluprácou 

s dospelými alebo schopnejšími rovesníkmiˮ
9
 (Vygotskij In Miller, 2009, s. 379). Učiteľ, 

ktorý berie do úvahy koncept ZPD, má vyberať metódy a predkladať činnosti, ktoré sú deti 

schopné dosiahnuť s citlivým prístupom dospelých alebo v spolupráci s rovesníkmi. 

Ďalšou teóriou, ktorá zohľadňuje význam vplyvu prostredia na rozvoj dieťaťa je  

Bronfenbrennerova teória, ktorá zdôrazňuje význam multiplicity sociálnych a 

ekologických prostredí na vývoj a učenie dieťaťa. Uvedená teória systémov sa zaoberá 

tým, ako deti čelia rizikám a príležitostiam, v akej interakcii sú s blízkym a vzdialeným 

prostredím. Základným predpokladom tejto teórie je, že „vývoj je funkcia síl vyplývajúcich 

z viacnásobných nastavení a vychádza zo vzťahov medzi týmito nastaveniamiˮ
10

 

(Bronfenbrenner, Morris, 1998, s. 1016). Bronfenbrenner (1998) definuje štyri systémy: 

mikrosystém, mezosystém, exosystém a makrosystém. Do sféry mikrosystému patria 

činitele priamo ovplyvňujúce dieťa, ako sú rodina, škola, rovesnícke skupiny. Mezosystém 

je generovaný interakciou dvoch mikrosystémov (napr. rodina-škola, rodičia-deti, dieťa-

                                                 
8
 Pozri napr.: Brown, A. L., Ferrara, R. 1985. Diagnosing Zones of Proximal Development. In Wertsch, J. 

(Ed.), Culture, Communication and Cognition: Vygotskian Perspectives. New York : Cambridge Univ. Press, 

1985, s. 62–81. 
9
Preklad autorky. V origináli: „actual developmental level as determined by independent problem solving and 

the higher level of  potential development as determined through problem solving under adult guidance or in 

collaboration with more capable peersˮ. 
10

Preklad autorky. V origináli: „ development is a function of forces emanating from multiple settings and 

from the relations among these settingsˮ.  
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kamaráti). Exosystém je systém, ktorý vplýva na dieťa, ale dieťa nemá priamy vplyv na 

dané prostredie, ako napríklad manažovanie školy, politika zamestnanosti rodičov. 

Makrosystém, vrátane politického a ekonomického systému, zahŕňa hodnoty a zvyky 

spoločnosti, ako sú ideológie alebo hodnoty, ktoré sú zdieľané v rámci spoločnosti. Každá 

úroveň systému je vzájomne prepojená a príležitostí a riziká pre dieťa závisia na tom, ako 

tieto systémy spolupracujú v oblasti vzdelávania. 

Predložené teórie, ktoré boli skúmané vo vzťahu k pedagogike a ovplyvnili vyučovanie 

cudzích jazykov detí predškolského a mladšieho školského veku, poskytujú jeden z 

koncepčných základov monografie. 

1.2 Vývinové špecifiká dieťaťa mladšieho školského veku so zreteľom na 

cudzie jazyky  

Ďalším z teoretických východísk a cieľom podkapitoly je stručná charakteristika 

vývinových špecifík dieťaťa mladšieho školského veku. V súlade s poznatkami vývinovej 

psychológie a ontogenézy človeka, učiteľ primárneho stupňa v prepojení na cudzí jazyk  

má vo svojej pedagogickej činnosti reflektovať poznatky a vývinové zákonitosti týkajúce 

sa dieťaťa mladšieho školského veku
11

, voliť vhodné metódy, aktivity, postupy. Učiteľ si 

má byť vedomý, do akej miery špecifiká uvedeného veku determinujú efektivitu a kvalitu 

edukačného procesu
12

.  

V súvislosti s vyučovaním cudzích jazykov je potrebné brať do úvahy osobitosti 

a špecifiká dieťaťa mladšieho školského veku. Mali by sme mať na zreteli, že cieľmi 

vyučovania cudzieho jazyka by mali byť okrem lingvistických aj motivačné a vzťahovo-

postojové. Lojová (2010) pertraktuje vzhľadom na vývinové špecifiká obdobia primárnej 

edukácie budovanie pozitívneho vzťahu k cudziemu jazyku a kultúre, pretože žiakovi 

poskytneme základ pre celoživotné autonómne učenia sa CJ a podporí žiakovu sebaistotu 

používať jazyk v reálnej situácii, čo nadväzuje aj na priority obsahovo a jazykovo 

integrovaného vyučovania. Vo vyučovaní cudzích jazykov vzhľadom na kognitívny vývin 

mladšieho školského veku majú preto učitelia preferovať metódy a stratégie, ktoré 

vychádzajú z prirodzeného osvojovania si cudzieho jazyka. 

                                                 
11

 Porovnaj Kolláriková, Pupala (2001); Piaget (1999); Lojová, Straková (2012). 
12

  V rámci edukačného procesu vnímame aj kategóriu vyučovania cudzích jazykov, ako aj implementáciu 

metódy CLIL. 
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1.2.1 Teória okien príležitostí - kritické obdobia pre učenie sa jazykov  

Ak hovoríme o kritických obdobiach vo vývine človeka, hovoríme o obdobiach, kedy 

udalosti majú najväčší vplyv na jeho vývin. V odbornej literatúre sa stretávame aj 

s pojmom okná príležitostí. Pre učenie a učenie sa cudzieho jazyka je preto potrebné 

oboznámiť sa z teóriou kritického obdobia (Critical Period Hypothesis) obhajovanou 

Lennebergom (1967). 

Teória kritického obdobia, senzitívneho obdobia alebo teória okien príležitostí je 

naviazaná na nativistické teórie osvojovania si jazykov. N. Chomsky (1986) predstavil  

teóriu univerzálnej gramatiky, ktorú explicitne vymedzuje ako vrodenú, biologicky 

determinovanú tvoriacu autonómnu zložku mysle a mozgu. (In Nebeská, 1992). Dieťa sa 

rodí s vrodenou znalosťou o jazyku a disponuje jazykovou kreativitou a je pripravené 

osvojiť si akýkoľvek jazyk. Nativisti veria, že existujú spoločné rysy pre všetky jazyky – 

tzv. jazykové univerzálie. Usudzuje sa, že „vývoj osvojovania si jazyka u dieťaťa podlieha 

vrodeným mentálnym predpokladom a primeranej stimulácii prostredím” (Nebeská, 1992, 

s. 96-97). 

Lenneberg (1967) prezentoval teóriu jazykového učenia, ktoré je závislé od 

biologického dozrievania jedinca a zdôrazňuje fakt, že učenie jazykov prebieha ľahšie 

v období pred pubertou. Hypotéza kritického obdobia osvojovania si jazyka je v kontraste 

s Chomského teóriou univerzálnej gramatiky. Turek (2010, s. 444) zhrnul jednotlivé okná 

príležitostí podľa veku v nasledujúcom prehľade: 

Tabuľka 1 Prehľad kritických období 

okno príležitosti optimálne okno ďalšia najlepšia 

príležitosť 

možnosť 

vytváranie spojov 

Emocionálna 

inteligencia 

0 - 24 mesiacov 2 – 5 rokov v každom veku 

Rozvoj 

motorických 

zručností 

0 –24 mesiacov 2 – 5 rokov s vekom sa znižuje 

videnie 0 – 2 roky 2 – 5 rokov v každom veku 

zvuky 4 – 8 mesiacov 8 mesiacov – 5 

rokov 

v každom veku 

hudba 0 – 36 mesiacov 3 – 10 rokov v každom veku 
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myslenie 0 – 48 mesiacov 4 – 10 rokov v každom veku 

cudzie jazyky 5 – 10 rokov - v každom veku 

(Zdroj: Key Findings on Infant and Early Chilhood: Brain Development, 1998, spracované Turek, 2010.) 

 

Uvedená hypotéza Lenneberga opisuje fakt, že pri narodení človeka majú obe hemisféry 

rovnaký potenciál. Rokmi však dochádza k špecializácii funkcií a jazykové sú umiestnené 

v ľavej hemisfére. Plasticita mozgu ako schopnosť mozgu prestaviť sa podľa okolností 

zahŕňa komponenty kritického obdobia a zmeny závislej od aktivity. 

Pri poškodení ľavej hemisféry pred pubertou sa jazykové funkcie presunú do pravej. Ak 

dôjde k poškodeniu v období po puberte, takéto stabilizovanie je už ťažšie, je sprevádzané 

pomalým a čiastočným získaním jazykových funkcií. Uvedenú hypotézu môžeme použiť aj 

v rámci problematiky vyučovania cudzieho jazyka, kde dospelí a staršie deti majú väčšie 

problémy naučiť sa cudzí jazyk. Čím skôr budú deti vystavené vplyvu jazyka, rýchlejšie 

a komplexnejšie zvládnu pravidlá. (Lenneberg, In Ruisel 2004). Dnes sú kritické obdobia 

vnímané ako rozhodujúce časové obdobie v priebehu života, v ktorom sa musia stať isté 

udalosti, aby mohol vývin prebiehať normálnym spôsobom...existencia kritických období 

v psychickom vývine nebola doteraz dostatočne preukázaná. Pravdepodobne je správnejšie 

hovoriť  o senzitívnych obdobiach – obdobiach, ktoré sú optimálne pre určitý druh 

vývinového procesu. Ak sa nedosiahne určitý typ správania počas senzitívneho obdobia, 

nemusí sa už neskôr rozvinúť do svojho plného potenciálu. (Atkinson et al. 2003) 

Galiková (2009) na základe výskumov konštatuje, že „pre vznik jazykovej schopnosti, či už 

ide o materinský jazyk alebo cudzí jazyk je najvýznamnejšie obdobie ranného detstva. Ak 

s dieťaťom dostatočne nekomunikujeme, môže u neho nastať ireverzibilné poškodenie 

schopnosti osvojenia si jazyka, reči” (2009, s. 63). 

Lojová (2010, s. 11) navrhuje ako najvhodnejší model pre automatizáciu a rozvoj 

jazykových kompetencií vzhľadom na vývinové špecifiká dieťaťa mladšieho školského 

veku, a to hlavne oblasť kognitívneho vývinu, a rešpektujúc prirodzené osvojovanie si CJ 

v podmienkach slovenského edukačného prostredia kombinovaný model PRO-DEC-PRO
13

 

a zároveň dodáva, že automatizácia, t.j. zmena deklaratívnych poznatkov na procedurálne, 

si vyžaduje dlhodobé, postupné a systematické vystavenie dieťaťa cudziemu jazyku. 

 

                                                 
13

 Johnson, K. 1996. Language Teaching and Skill Development vysvetľuje pojmy deklaratívne vedomosti 

DEC, procedurálne vedomosti PRO a automatizácia, pričom DEC charakterizuje ako súbor všeobecných 

pravidiel na použitie konkrétnych databáz uložených v dlhodobej pamäti a PRO ako jednotlivé pravidlá, 

ktoré sú priamo včlenené do konkrétnej situácie, porovnaj Lojová (2000, 2010). 
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Dieťa mladšieho školského veku alebo obdobie predbuscencie /6 -11 rokov/ má 

zvládnuť zodpovedajúce motorické zručnosti, má vytvorený celkový postoj k sebe, vzťahy 

a postoj k rovesníkom a sociálnym skupinám, vyvíja sa svedomie a morálka. Hlavnou 

činnosťou je učenie, nie hra. Uvedené obdobie je aj začiatkom povinnej školskej 

dochádzky. Cimermanová (2010) nástup dieťaťa do školy charakterizuje ako „veľký zlom, 

na ktorý sa dieťa dlho teší, avšak prináša mnoho zmien týkajúcich sa najmä jeho 

sebadisciplíny, samostatnosti a zmeny činnosti, nakoľko nastáva posun od hry ku 

cieľavedomej činnosti – učeniu sa” (2010, s. 73). 

V oblasti poznávacích procesov je dôležité zmyslové vnímanie, ktoré závisí od kvality 

podnetov z prostredia, nastáva fáza „operačného konkrétneho mysleniaˮ
14

. Vnímanie sa 

stáva zámerné a systematické a neskôr sa mení na pozorovanie a ustaľuje sa okolo 8. roku. 

Dieťa vníma detaily a okolitý svet rozlišuje v priestore aj čase. Zlepšuje sa pozornosť 

a koncentrácia, vzrastá rozsah pozornosti, dieťa ju už v tomto veku dokáže prenášať a 

rozdeľovať. Začína prevládať úmyselná pozornosť a pre udržanie pozornosti má význam 

vhodne zvolená motivácia a sprostredkovanie informácií, ktoré sú deťom obsahovo blízke 

a ktoré môžu vnímať prostredníctvom využitia prvkov hry, pohybu, rytmu. V období okolo 

6. roku veku dieťa je schopné koncentrovať sa v rozsahu 10 – 15 minút. Je preto 

nevyhnutné striedať rôzne aktivity reprodukcie a aktívnej recepcie. Dochádza k rozvoju 

pamäte, dieťa sa učí chápať, vzrastá aj rozsah pamäti, rýchlosť a trvácnosť zapamätania, 

rozširuje sa slovná zásoba. Uvedené obdobie je aj obdobím, keď sa dieťa učí, ako sa má 

učiť. Myslenie sa začína presúvať do abstraktnej roviny. Dieťa je schopné logických 

operácií, ktoré sú ale ešte spojené s konkrétnymi vecami, musí si všetko názorne 

predstaviť. Okolo 11. roku dieťa je už schopné vyvodzovať si úsudky aj bez názornosti, 

dokáže spájať myšlienkové pochody. Chápe príčinné vzťahy, upresňuje pojmy a dáva veci 

do súvislostí. Objavujú sa pokusy dedukcie, deti v tomto období prechádzajú fázou 

konkrétnych logických operácií. Dieťa rešpektuje konkrétnu realitu a základné zákony 

logiky. Rozvíja sa abstrakcia, zovšeobecňovanie a konkretizácia. Postupne sa učí pozerať 

na veci z viacerých strán a uvažovať o ich vzájomných vzťahoch (Končeková, 2007). 

V oblasti motivácie učiť sa prevažujú poznávacie motívy, sociálne motívy učenia, 

záujmy spojené s prostredím, kde žije a trávi voľný čas. Na motiváciu majú vplyv taktiež 

individuálne vlastnosti. V 7.-8. roku má dieťa záujem o školu, neskôr už záujem o školu 

klesá. V procese vyučovania cudzích jazykov je nutné brať do úvahy odporúčania, ktoré 

                                                 
14

 Piaget vývin kognitívnych funkcií delí na fázy: 1. senzomotorická; 2. predoperačná; 3. operačná konkrétna; 

4. formálne operácie 
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navrhuje Pokrivčáková (2008) na základe výskumu štruktúry vnútornej motivácie mladších 

žiakov k učeniu sa cudzích jazykov. Zhrnula ich nasledovne: 

 vzhľadom na vysokú podporu a spoluprácu zo strany rodičov je vhodné hľadať 

spôsoby zapojenia rodičov do vyučovania cudzích jazykov; 

 učiteľ cudzieho jazyka by mal venovať dostatočnú pozornosť autodiagnostike a 

sebahodnoteniu svojho vyučovacieho štýlu a svojej osobnosti a ich vplyvu na 

pozitívnu interakciu so žiakmi; 

 zvýšenú pozornosť sa odporúča venovať aj výberu didakticky vhodných a 

atraktívnych učebných pomôcok; 

 je potrebné zvážiť frekvenciu a didaktický efekt aktivít a metód založených na 

súťaživosti a práci vo veľkých skupinách z dôvodu mierne negatívneho postoja 

voči nim zo strany žiakov na elementárnom stupni (2008, s. 59).  

 

Dôležitým prvkom vo vyučovaní cudzích jazykov je uvedomenie si faktu, že v období 

mladšieho školského veku podľa Strakovej a Lojovej „zohráva podstatnú úlohu sluchové 

vnímanie” (2012, s. 85), dieťa má byť vystavené čo najväčšiemu kontaktu s hovoreným 

slovom. Dieťa má výbornú imitačnú schopnosť, učí sa napodobňovaním konkrétnych 

činností a zvukov demonštrovaných učiteľom.  Autorky odporúčajú neanalyzovať 

jednotlivé zvuky, ale používať správne vzory celých slov, fráz a viet a aby „učiteľ 

v primárnom vzdelávaní mal správnu výslovnosť a intonáciu” (ibid, s. 85). Na základe 

vlastných skúseností môžeme potvrdiť, že nesprávna výslovnosť učiteľov anglického 

jazyka zapríčiňuje následné chyby a fixáciu nesprávnej výslovnosti u detí mladšieho 

školského veku, ktoré sa prenášajú do ďalších etáp vzdelávania a následne negatívne 

ovplyvňujú komunikačné zručnosti. 


