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Úvod
Moje závěrečná práce pojednává o obohacování slovní zásoby českého jazyka
přejímáním slov z cizích jazyků a jejich výskytem v učebnicích českého jazyka
a matematiky na prvním stupni základní školy. Zvolila jsem si toto téma, protože
pro malé žáky je důležité osvojit si mateřský jazyk, ale jeho součástí je stále více slov
cizího původu.
Vzhledem k současné globalizaci světa patří téma k aktuálním. Z médií, knih,
mnoha sociálních skupin se na nás doslova valí velké množství cizích slov. Technický
vývoj umožňuje nové způsoby komunikace mezi dětmi. Rozumí vůbec děti přejatým
slovům? Berou autoři učebnic ohled na malé žáky?
Tématem obohacování slovní zásoby přejímáním slov z cizích jazyků se zabývá
řada významných jazykovědců, mezi něž patří zejména: F. Daneš, J. Kraus,
O. Martincová, J. Hoffmannová, A. Tejnor, J. Machač, J. Rejzek, V. Machek, Z. Holub,
V. Holubová, M. David.
V závěrečné práci vycházím z vlastního výzkumu, literatury, odborných článků.
Převzaté údaje a informace řádně cituji, odkazy ve formě tzv. úplné citace zařazuji
do Seznamu literatury na konci práce.
Práci jsem rozdělila do dvou částí: teoretické a praktické (vlastní výzkumné).
V teoretické části se zamýšlím obecně nad přejímáním slov z cizích jazyků do české
slovní zásoby, nad současným cizojazyčným označením kolem nás, v běžném životě,
spisovnou a nespisovnou formou přejatých slov, přejatými slovy v učebnicích
a pracovních sešitech českého jazyka (nakladatelství Nová škola) a matematiky
(nakladatelství Didaktis).
Vycházela jsem z několika domněnek, které vyplynuly z mé dosavadní učitelské
praxe a obecných domněnek matky dítěte školního věku. Rozumí žáci prvního
stupně přejatým slovům z cizích jazyků v české slovní zásobě učebnic, pracovních
sešitů? Volí autoři vhodně výrazy, respektují věk a rozsah slovní zásoby žáků?
Vysvětlují pedagogové žákům významy některých slov?
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Doufám, že výsledky dotazníkového šetření a závěry uvedené v mojí práci
pomohou některým pedagogům při hledání nových cest při zkvalitňování práce. Já
rovněž zefektivním výuku ve prospěch žáků při práci s texty, komunikaci.
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TEORETICKÁ ČÁST
1. Přejímání slov z cizích jazyků v české slovní zásobě
Přejímání slov z cizích jazyků je jedním ze způsobů obohacování současné české
slovní zásoby. Souvisí s progresivním vývojem různých vědních oborů, výpočetních
technologií a multimédií, umění, sportu, obchodních styků a dalších oblastí, kdy se
stává nezbytností slovní zásobu mateřštiny rozšiřovat. Mnohé z těchto jazykových
prostředků se stávají mezinárodními a jsou srozumitelné nejen pro odborníky, ale
i pro běžné uživatele.
Nutnost pojmenování nových skutečností vyvolává potřebu tvoření neologismů
navazujících na výrazy domácí, na staré i nové přejímky.
Česká slovní zásoba prochází v moderní společnosti vývojovými proměnami, jež
lze
o

charakterizovat
„zhovorovění“,

tendencemi
simplifikaci

internacionalizace,
(zjednodušování),

demokratizace,

terminologizaci

snahou

(pronikání

odborných názvů do běžné slovní zásoby). Příliv nových výrazů cizího původu,
především anglicismů, byl nejvýraznější v první polovině 90. let 20. století, protože
se naše společnost otevřela vlivům euroatlantických zemí. Ale ani dnes nemá
přejímání ustávající tendenci. Výrazy přejaté bývají počešťovány formálně
a sémanticky (význam přejatého slova může mít v našem jazyce jiný nebo jen jeden
význam), uživatelé znají význam přejatého slova a běžně jej užívají. (SVOBODOVÁ,
2007, s. 7.)
Významnou funkcí slov cizího původu je to, že bývají prostředky synonymického
odstiňování a diferenciace, stávají se členy synonymických dvojic nebo řad, např.
comeback - návrat, diskurs - rozmluva, rozhovor, flexibilita - ohebnost, pružnost,
komparace - srovnání. (Tamtéž, s. 7.)
Rozlišovat by se mělo mezi nutností (není-li vhodný domácí ekvivalent)
a neuváženým přejímáním z cizích jazyků. Má-li čeština k dispozici vlastní
pojmenování, měla by být dána přednost výrazům domácím a převzaté
internacionalismy by se měly užívat jen v jistých kontextech (např. drink - nápoj, job
- práce). Lze se totiž setkat i s názory, že se v našem jazyce objevuje bezhlavá honba
za cizími vzory.
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Změny v jazyce se dnes označují jako globalizace komunikace. Jde o vzájemné
ovlivňování jazyků působením globalizujícího se světa a snahu najít možný
univerzální dorozumívací prostředek, regionální jazyky se užívají z důvodu vnitřní
potřeby identifikace. Proces globalizace komunikace je umožněn migrací, kontakty,
moderními technologiemi, urbanizací, diverzifikací (zájem o věci přicházející z ciziny
a silný sklon k napodobování). Teenageři užívají anglicismy ze subjektivních důvodů
– k vyjádření citů, pocitů, k posílení své prestiže mezi vrstevníky. (BUCHTOVÁ, 2010)
Přejímání lexikálních jednotek se může projevovat i v rovinách: fonologické
(v rámci výslovnosti jednotlivých slov cizího původu), morfologické (přejímání
některých tvaroslovných modelů), slovotvorné (abstrahované formanty z přejímek
určitých slovotvorných typů, jakými jsou kupříkladu řeckolatinské -ista - houslista,
sborista, -ismus - čechismus, -izovat - amerikanizovat, složeniny typu jedenadvacet
z němčiny), syntaktické (větné periody užívané zejména v době humanismu
a baroka, kompaktnost větných struktur, časté užívání pasivních konstrukcí apod.),
sémantické (např. zámek ve významu palác), pragmatické (onikání a onkání vlivem
němčiny, vykání v 19. století vlivem francouzštiny). V oblasti slovní zásoby se
u lexikálních jednotek mluví o přejímkách, u onomaziologických modelů o kalcích.
Přejímání a kalkování se mohou uplatňovat vedle sebe. (SVOBODOVÁ, 2007, s. 10.)
Cizojazyčné prvky se dostávaly do češtiny různým způsobem, přímým kontaktem
se sousedními národy (řemeslo, obchod, stavitelství, hudba, studium v zahraničí,
přítomnost

cizích

vojsk,

společenský

život

šlechty),

stykem

nepřímým

prostřednictvím psaného jazyka (vědecké a technologické publikace, informace
o hospodářských, politických a kulturních poměrech v cizích zemích, zahraniční
obchodní korespondence, literatura).
Z hlediska diachronického se v češtině v průběhu vývoje jazyka střídala období
benevolence, jindy purismu. Zajímavé je obohacování naší slovní zásoby během
středověku z řečtiny (cyrilometodějská mise), latiny, hebrejštiny, kdy lidé na našem
území přijímali křesťanství, dokonce i z arabštiny (algebra, alchymie, admirál, cifra).
S rozvojem středověké rytířské kultury se do češtiny přenesla slova z němčiny,
francouzštiny, italštiny, polštiny. Od dob novověkého kolonialismu se k nám
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dostávaly výrazy též španělské, holandské, turkotatarské, čínské, s rozvojem
renesančního stavitelství a hudby italské výrazy, s mezinárodním obchodem
a kolonialismem exotismy. Po Bílé hoře zesílil příliv slov z němčiny.

Národní

obrozenci záměrně přejímali slova ze slovanských jazyků (rusismy, polonismy,
jihoslovenismy). Během národního obrození a po druhé světové válce se čeština
bránila slovům německým, po roce 1989 slovům ruským. Mnohá slova německého
původu se uchovala v oblasti nespisovné češtiny (šichta, vercajk, fotr, famílie,
pucovat). Latinská terminologie je dodnes užívána v lékárnictví, medicíně, právních
vědách, přírodních vědách. (Tamtéž, s. 13 - 17.)
Slovakismy nejsou hojně zastoupeny, i když existence československého státu
nebyla krátkodobá. Příklady slovenských přejímek: namyšlený, nárokovat,
výdobytek, zástava, zbojník, lyžovačka, rozlučka. (Tamtéž, s. 16.) Stejně tak ugrismů
jsme přejali velmi málo.
Po roce 1989 začalo do češtiny pronikat nebývalé množství anglicismů (vliv života
celé společnosti, ekonomických změn). (REJZEK, 1993) Převažují výrazy z oblasti
sportovní, ekonomické, výpočetní techniky, moderní hudby, masmédií. Graficky jsou
slova anglického původu velmi rozrůzněná, ale v poslední době se pravopisem
i výslovností nepřizpůsobují českému jazyku a při komunikaci nám to nepůsobí
žádné obtíže, nevytvářejí se české ekvivalenty.
V celé Evropě je velký zájem o studium anglicismů. Zpracovány bývají formou
monografií a slovníků (například Gőrlach, M. Dictionary of European Anglicisms.
A Usage Dictonary of Anglicisms in Selected European Languages. Oxford University
Press, 1999.) (SVOBODOVÁ, 2007, s. 30.) Anglicismům začne časem rozumět většina
uživatelů češtiny, i když neumějí anglicky.
Mezinárodní výrazy se dělí na evropeismy a internacionalismy. S postupující
globalizací světa mizí hranice mezi evropeismy a internacionalismy. Češi jsou pyšní
na internacionalismy pistole (z píšťala, původní označení husitské střelné zbraně),
robot (původně Čapkův neologismus). Mezinárodní slova jsou užívána, když
neexistuje český ekvivalent a jejich české protějšky nejsou běžné. (Tamtéž, s. 18.)
Mezinárodní přejímky přináší výhody při srozumitelnosti. V publicistickém stylu plní
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funkci atraktivizační. Často jsou užívány například tyto publicismy: artefakt,
artikulovat, eskalace napětí, napříč politickým spektrem, dikce zákona, comeback,
image zpěváka, exkluzivní rozhovor pro náš časopis, významná celebrita, love story,
šokink, babyboom aj. (Tamtéž, s. 20.)
Užívání cizojazyčných přejímek může naznačovat příslušnost k určité sociální
(sociolekty), profesní nebo jiné skupině. Příslušnost ke skupině vyjadřují například
přejímky: all stars (sportovní tým sestavený novináři z nejlepších sportovců určité
disciplíny), direkt stroke (sport - přímý úder), casting (herci, modelky - výběrové
řízení, konkurz), apgrejdovat (slang uživatelů počítačů), catering (firmy se
zaměřením na stravování), leasing (finančnictví). Některá nově přejatá slova se
vyznačují homonymií (raketa - pálka/vesmírná loď, servis - příbor/opravna, box krabice/sportovní disciplína/poštovní schránka). (SVOBODOVÁ, 2007, s. 22.)

1.1 Formální adaptace přejatých slov
A) Neadaptované výrazy jsou:
a) slova a slovní spojení citátová – nejméně začleněná do české slovní zásoby,
užívaná vědomě jako prostředky cizí, zůstává u nich nezměněný pravopis a zčásti se
zachovává i výslovnost (corpus delicty, curriculum vitae, de facto, de iure, ex offo,
status quo, zoon politikon, faux pas, fair play, science fiction) (Tamtéž, s. 26.),
b) okřídlená slova, přeložené výroky a citáty (veni – vidi – vici, carpe diem),
c) slova v původní neohebné podobě (barbecue, puzzle, drive, news, ragú). Mnohé
původně nesklonné výrazy se z důvodu začlenění do českého textu a snahy
o srozumitelnost začnou skloňovat (housech, homelessech). (Tamtéž, s. 39.) Výrazy
přejaté z angličtiny v množném čísle s koncovkou -s zůstávají neohebné (Viděla
jsem dva boys. Máš skvělé skills. Bylo tam hodně skinheads.). (Tamtéž, s. 40 - 41.)
Některé nesklonné přívlastky před substantivem nejsou ve shodě s řídícím
podstatným jménem (lila kalhoty, happy mámě, prima člověka, extra typ, fajn den).
(Tamtéž, s. 42.) V češtině se užívají nesklonná příslovce přejatá z angličtiny (platit
cash, už jsem back, jsem down). (Tamtéž, s. 47.)
d) Odborné názvy (fortissimo)
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B) Adaptované výrazy
a) Zachovávající si rysy výchozího jazyka v oblasti pravopisu a částečně výslovnosti,
ale zařazená morfologicky (hardware, hardwaru).
b) Slova pravopisně počeštěná, stále ovšem pociťovaná jako cizí, neboť označují
méně běžné skutečnosti (brožura, terapie).
c) Slova pravopisně rozkolísaná vyskytující se ve více pravopisných podobách (jam –
džem, speaker – spíkr, computer – komputer).
d) Plně zdomácnělé, přizpůsobené českému jazykovému prostředí, takže je ani jako
cizí nevnímáme (celer, pošta, růže, škola).
e) Výrazy hybridní, u nichž se spojilo působení dvou jazyků (například kompozita
elektroléčba, plynofikace, rychlodabing, videopřehrávač, telemarketing, ekobus),
hovorová expresiva (pracant, vědátor).
f) K přejatým slovům připojené české formanty, sufixy (farmář, golfista, azylant,
surfař, rauťák, hippík, punkáč, reproduktor, lobbismus, bandička, busík, absolvent,
onlinovka, barbína, medializace, expanze, referát, montáž, agitace, flexe, cenzura,
skepse, suprácký, suprový, diskontní, aktuální, familiární, handicapovaný, stresující,
faxlý, faxově, digitálně, sponzorsky, distribuovat, mailnout atd.). (Tamtéž, s. 56 73.)
g) K přejatým slovům připojené české prefixy (doinstalovat, nadefinovat, oscanovat,
odinstalovat,

proklikat,

přeinstalovat,

přilogovat,

uregulovat,

vyseparovat,

zrecyklovat, zamailovat atd.). (Tamtéž, s. 73 - 76.)
h) K přejatým slovům připojené cizojazyčné formanty (distribuce, dyslexie), anti-,
hyper-, kontra-, post-, ultra-, ex-, maxi-, mega-, multi-, super-, pseudo-, vice-,
para-, inter-, extra-, makro-, mikro-, krypto-, auto-, de-, ab-, intra- atd. (Tamtéž,
s. 76 - 86.)
C) Kalky, tj. doslovné překlady cizího výrazu (REJZEK, 2004, s. 419.):
a) kalky slovotvorné (s-vědomí – con-scientia, pode-psat – unter-schreiben, zeměpis – geo-grafia, daleko-hled – tele-skop),
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b) kalky víceslovné - frazeologismy (udělat něčemu konec – Ende machen), slovesné
vazby (mít toho až po krk – up to neck), atributivní syntagmata (běžný účet – conto
corrente, trvale udržitelný vývoj – sustainable development),
c) kalky sémantické vznikající tak, že slovo získá další význam podle cizí předlohy
(myš – hlodavec/prostředek ovládání počítače z anglického mouse, tráva – porost
vegetace/marihuana z anglického slangového grass).

1.2 Zvuková a psaná podoba přejatých slov
Zvuková rovina přejatých slov je zajímavá. U cizích přejatých slov se často
vyskytuje dodržování pravidel české ortoepie (nahrazování hlásek cizího původu
nejbližšími hláskami českými), přesun přízvuku na první slabiku. Ovšem u anglicismů
bývá zvuková rovina nečeská, tedy původní. (KOŘENSKÝ, 1997)
Problematické jsou výrazy, které se v češtině vyskytují ve více grafických
podobách a uživatel musí pátrat v jazykových příručkách, slovnících cizích slov
po formálním charakteru slova (například aerobic - aerobik, apartment - apartmán,
businessman – byznysmen - byznysmen, party - párty, team - tým, sandwich sendvič). Postupně se však u dubletních forem, nejde-li o odborné názvy, tolerují
adaptované výrazy.
V neformálních komunikátech se můžeme setkat u přejímek s návratem
k původnímu pravopisu, i když se řadu desetiletí používá počeštěná podoba. Autor
se tak snaží ozvláštnit psaný projev, o jazykovou hru (weekend, hockey, offside).
(SVOBODOVÁ, 2007, s. 36.)
Nepřípustné jsou hybridní, nesprávné formy (cowboj, pirsing, busines, e-majl).
Dnešní mladá generace tyto formy užívá při neformální komunikaci (chat, sms).
Můžeme se setkat s anglickými vulgarismy v neformálním vyjadřování dívek
a chlapců.
Přejatá slova označovaná jako přizpůsobená užívají počeštěný pravopis a běžně
se skloňují podle českých deklinačních vzorů. U některých slov přejatých došlo
ke zdomácnění, že jejich cizí původ ani necítíme (škola, klobouk, kapsa, salát),
v jiných případech se cizost projevuje například výskytem hlásek a písmen, které se
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v českých slovech běžně neobjevují, tj. g, f, ó, ú, x, w (gól, ragú, fúze, exhibice,
interview). Takzvaně nepřizpůsobená slova (například happy end, whiskey, fair play)
neskloňujeme a píšeme je původním pravopisem, počešťuje se jejich výslovnost,
tj. hlásky cizí se nahrazují nejbližšími hláskami českými. (Pravidla českého pravopisu
s kompletním zapracováním dodatku MŠMT ČR, 2011, s. 31 – 36.)

1.3 Přejaté zkratky v češtině (HÖFLEROVÁ a kol., 2006, s. 98 - 102.)
V současné češtině se často setkáváme s přejatými zkratkami a zkratkovými
slovy. Po grafické stránce se v nich mohou různě kombinovat malá a velká písmena,
číslice a jiné grafické znaky. Anglické zkratky se dnes běžně spelují (CD [sídí],
CV [síví], PC [písí]). Zkratky mají i rozličnou zvukovou podobu (NATO [nato], UNESCO
[unesko], AIDS [ajts], [ejts], HIV [há-í-vé], LSD [el-es-dé], UFO [ufo]. Formanty
e- (elektronický), i- (internetový), m- (mobilní) se užívají při obchodování,
administrativním styku. Zkratky mohou mít odvozovací afixy (CDčko, DJka,
DVDéčko).
Užívají se hovorové a slangové výrazy tvořené krácením (bus, demo, max, mob,
pop, tel, numb). Mládež projevuje ve zkratkách jazykové hry (sk8, 4U, How do U?
Some1 4 chat?).
Zkrácením slov nebo slovních spojení vznikly běžně užívané značky měr, vah,
měn, fyzikálních veličin a jednotek, chemických prvků, matematických pojmů,
pojmů hudebních (m - metr, W - watt, O - oxygenium, kyslík, sin – sinus, f - forte).

1.4 Odborná názvosloví z cizích přejatých slov
Cizojazyčné přejímky v podobě odborných názvů tvoří zvláštní, do značné míry
autonomní část terminologizace současného českého jazyka. Objevují se jejich české
ekvivalenty, počešťují se, ale více se sbližuje čeština s terminologií mezinárodní.
Rozlišujeme terminologii přísně vědeckou a populárnější. (Tamtéž, s. 103.)
Především anglické prvky automaticky přecházejí do češtiny, někdy bývá
problematické je nahradit českými výrazy.
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Už bylo zmíněno, že mezinárodními termíny jsou nejčastěji slova přejatá z latiny
a řečtiny (lékařství, biologie, právní a přírodní vědy), italštiny (hudba, umění),
angličtiny (textil, sport, film, doprava, moderní hudba, obchod a řízení, ekonomie,
počítačové technologie), francouzštiny (móda, kosmetika, diplomacie).
V poslední době při přejímání odborných cizích slov převažují anglicismy, které
se pravopisem i výslovností nepřizpůsobují českému jazyku a při komunikaci nám to
nepůsobí žádné obtíže, nevytvářejí se české ekvivalenty. Jako nejvýznamnější
argument proti úpravám grafické podoby termínů se jeví snaha o internacionální
charakter terminologie a zachování jejich větší významové přesnosti. (Tamtéž,
s. 106.)
Po stránce slovotvorné se termíny adaptují afixy, sufixy a utvářejí se od nich
substantivní, adjektivní a verbální derivace (monitor – monitorový, monitorovat).
Dalším způsobem je kalkování, tj. doslovné překládání se zachováním vnitřní formy
jazykového vyjádření. V odborných názvoslovích se užívají přejatá kompozita
(babyboom, hardware) a tvoří se hybridní složeniny (autodoprava, retrosnímek).
Je nesporné, že mezinárodní výrazy usnadňují mezinárodní výměny vědeckých
a technických informací. Dřívější pokusy o nahrazení těchto slov nás spíše rozesmějí
(kino – světlohra, motor – silostroj, televize – rozvid), neujaly se. (Tamtéž, s. 107.)
Mezinárodní termíny jsou hojně popularizované. Reklamní texty a slogany
v médiích, prodejnách, na billboardech nás všude obklopují. Slogany velmi často
odříkávají i malé děti. Z posledních let připomenu třeba reklamní texty: „Chceš být
zdravá a pochutnat si? Tak MÜSLI.“ „Mobil? Go, Ježíšku, go!“
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2. Cizojazyčná označení v současnosti kolem nás
Přejaté slovní výrazy nás obklopují v mnoha oblastech současného života.
Souvisejí s odborností či naopak slangem v dané oblasti, odrážejí se ve sféře
soukromé i veřejné. Nejčastěji chápeme význam a používáme dnes přejatá slova
při označení jídel, nápojů, sportů, počítačových a komunikačních technologií.

2.1 Názvy firem a profesí
Běžně se dnes vyskytují v tisku (inzeráty), názvech firem a profesí cizojazyčné
názvy profesních zařazení zaměstnanců. Převažují anglické názvy (číšník – Room
Services, pracovník pro public relations, Sales Engineer pro čerpadla, vedoucí úseku
food). V pravopise je tendence psát anglické názvy profesí velkými počátečními
písmeny podle anglického úzu. (HÖFLEROVÁ a kol., 2006, s. 109.)
Nejčastěji se setkáme s cizojazyčnými názvy profesí v těchto oblastech: účetnictví
a finance (Account Manager, Accounting Administrator, Financial Controller);
marketing (Marketing Analyst, Marketing Assistant); obchod (Business Assistant,
Business Manager); zdravotnictví (Medical Manager, Clinical Monitor, Medical
Professional); personalistika a oblast lidských zdrojů (Human Resources Specialist,
Human Resources Manager); zaměření na zákazníky (Customer Service Manager,
Customer Service Coordinator); prodej (Sales Coordinator, Salesman, Sales Product
Manager). (Tamtéž, s. 109.)
Ve školství se setkávám s obdobnými počeštělými výrazy: mentor, kouč,
supervizor, koordinátor, manager, team.
Zamyslela jsem se nad názvy firem v oblasti počítačových technologií, reklamy,
dopravy, tiskáren, cestovních kanceláří, kadeřnictví, pohostinství a uvědomila jsem
si, že obsahují například slova business, trade, company, sale, marketing, service,
design, pub, food, modern, style, studio, wellnes, computer, agency, hair studio,
pets, fishing, travel, transport.
Proč se v názvech firem a profesí objevují anglicismy? Kvůli mezinárodnímu
porozumění, obchodu, trhu, klientům a také může být důvodem prestiž. Lidem
připadají takové pracovní pozice atraktivnější při výběru partnera. (PÁŠOVÁ, 2008)
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2.2 Moderní hudba
Slangismy v oblasti moderní hudby jsou ve světě rozšířené. (HÖFLEROVÁ a kol.,
2006, s. 120.) Převažují anglicismy. Přidávají se formanty, sufixy (celebrity,
showmeni, perfomeři), vznikají hybridní tvary (superhvězda, heavymetalisti,
hiphopeři). (Tamtéž, s. 120.)
Existuje několik pojmenování slova skladba, píseň (song, hit, singl, hearthtrack).
Anglicismy se užívají pro názvy hudebních žánrů (country, jazz, rock, swing, bigbeat,
folk, funk, pop, metal, rap, house, street dance), hudebních označení (playback –
reprodukce nahraného záznamu, remake – obnovená verze strarší skladby, chart –
žebříček oblíbenosti, play-list – seznam písní při vystoupení, sound – zvuková stopa,
soundtrack – zvuková nahrávka). (Tamtéž, s. 121.)

2.3 Počítače a komunikační technologie
Počítače a komunikační technologie jsou pro člověka dnes zcela běžné. Slovní
zásobu vstřebáváme z přístrojů, internetu, e-mailů, SMS zpráv, facebooku, twitteru,
chatu, počítačových her a softwaru. Přejatá slova začleňujeme spontánně do české
slovní zásoby (termíny, profesionalismy, slangismy). (BOZDĚCHOVÁ, 1997) Některé
anglicismy mají neustálený pravopis (scanner – skener, escapovat – eskejpovat),
zůstávají nesklonná, přijímají formanty (mejlovat,

chatovat, upgradování,

internetový).

2.4 Děti a svět pohádek
Děti přejímají cizí slova a učí se mnohdy spontánně jejich význam. Okolní vlivy
jsou silné, v televizi i na internetu děti sledují pohádky, v nichž se vyskytují cizí
a přejatá slova, například ponny, smurf, fairy, cat, pig, little, girl, toy, frozen,
ballerina. Příběhy jsou si podobné (jednodušší slovní zásoba a gramatické
konstrukce, opakující se slovní obraty), děti znají podobný český příběh z vyprávění
rodičů, prarodičů, tudíž slovní zásobu pochopí snadno, orientují se, osvojují si
významy slov, slova užívají při interpretaci děje.
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Pro děti jsou vydávány ilustrované česko-anglické, anglicko-české pohádkové
knihy, slovníky, časopisy, komiksy a pexesa. Záleží na vlastnostech a zdraví dítěte,
na rodině, prostředí, individuálním přístupu k dítěti, módních trendech, zda se setká
s takovými materiály.
Nacionalizační tendence, vytváření domácích ekvivalentů k cizojazyčným
přejímkám, se projevují jen zřídka. Zvykli jsme si na globalizaci, ekonomičnost
a rychlé tempo života, evropské národy nežijí izolovaně.
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3. Spisovnost a nespisovnost přejatých slov
Spisovný jazyk se řídí kodifikací, stanovenými pravidly, která jsou stanovena
v kodifikačních příručkách typu slovníků, mluvnic, výslovnostních i pravopisných
pravidel. Nespisovné prostředky a jevy se uplatňují v neoficiální, soukromé
komunikaci, některé se časem mohou prosadit jako spisovné.
Jazykově správné jsou kodifikované zásady, jevy. Jazyková kultura pak
představuje všestrannou péči o rozvoj národního jazyka (stav a propracovanost
jazyka, kvalita, přesnost, přesvědčivost, srozumitelnost jazykového vyjadřování).
(Tamtéž, s. 10.)
Průkopníkem v péči o moderní jazykovou kulturu u nás byl Pražský lingvistický
kroužek, dále se spisovnou češtinou zabýval Kruh přátel českého jazyka (Josef Hora,
1938). Dnes se spisovným jazykem zabývají například Marie Čechová, František
Daneš, Jiří Kraus, Marie Krčmová. (KULDANOVÁ, SVOBODOVÁ, 2003)
Pražský lingvistický kroužek je spolek českých a zahraničních lingvistů, který vznikl
v roce 1926. K zakladatelům patřili Češi Vilém Mathesius, Bohumil Trnka, Bohuslav
Havránek, Jan Mukařovský, cizinci Roman Jakobson, Sergej Karcevskij. Kroužek
zkoumal nejen lingvistiku (fonologii, morfologii, dynamičnost jazyka). Po druhé
světové válce činnost Kroužku ustala, v roce 1952 byl začleněn do Československé
akademie věd, v 60. letech 20. století opět obnovil činnost (Josef Vachek, Karel
Hausenblas, František Daneš), v 70. letech 20. století s nástupem normalizace
pozastavil činnost, po roce 1989 opět Kroužek začal fungovat především díky úsilí
jazykovědců Petra Sgalla, Oldřicha Lešky.
Na kulturu jazyka mají vliv všichni uživatelé, především ti, co pronášejí veřejné
a oficiální projevy (pracovníci médií, redakcí, učitelé, politici, spisovatelé).
Kultivování

a

rozvíjení

jazykového

vyjadřování

je

naprostou

nutností.

Vůči cizojazyčným vlivům se uplatňuje různá míra tolerance, otevřenosti
či uzavřenosti, konzervatismu či progresivnosti.
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3.1 Akademické slovníky cizích slov
Základní příručkou pro určení původu a získání informací o přejatých slovech jsou
akademické slovníky cizích slov (knižní, digitalizované, on-line), obsahují široké
spektrum slovní zásoby, běžné a odborné výrazy. Slova jsou nejčastěji abecedně
řazena. U jednotlivých slov se uvádí spisovná výslovnost, etymologická informace,
tvaroslovné údaje, stylové zařazení a kontextové použití výrazu.
V posledních letech vyšly například slovníky cizích slov: FILIPEC, Josef a kol.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. (2010); HOLUBOVÁ, Václava. Nový
akademický slovník cizích slov A - Ž. (2005); KRAUS, Jiří a kol. Nový akademický
slovník cizích slov A - Ž. (2005); MARTINCOVÁ, Olga a kol. Nová slova v češtině 2.
Slovník neologizmů. (2004).
V roce 2007 zpřístupnil Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
digitalizovanou

podobu

Příručního

slovníku

jazyku

českého

na http://bara.ujc.cas.cz/psjc/.

3.2 Učitel jako komunikační vzor
Žáky ovlivňuje veškerá školní komunikace. Komunikací pedagogickou rozumíme
pouze komunikaci výukovou. Zde je komunikačním vzorem učitel, ten proto musí
sledovat vývoj a stav jazykového kódu (aktuálnost poznatků), být poučen o řečové
komunikaci dané doby, aby vysvětlil a posoudil vhodnost zvolených jazykových
prostředků, aby užíval vhodnou slovní zásobu. (HÖFLEROVÁ a kol., 2006, s. 63.)
Učitel by měl rozvíjet komunikativní schopnosti žáka, slovní zásobu žáka,
pěstovat kulturu mluvené řeči žáka, posilovat čtenářské kompetence žáka, trvalý
zájem o soudobé kulturní dění v regionu, povědomí o událostech v širším kontextu
kultury české a světové. (Tamtéž, s. 65.)
Pro efektivní pedagogickou komunikaci je vhodné vybírat literární ukázky plnící
tyto požadavky: komunikativnost (text oslovuje žáka a bere v úvahu jeho čtenářskou
kompetenci), zážitkovost (text umožňuje čtenářům identifikaci, emocionální
a smyslové prožitky), atraktivitu témat (oslovit žáka, respektovat zájmy a čtenářské
potřeby žáka), tematickou pestrost (tradiční i alternativní pojetí životního stylu
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mužů i žen, nabízející rozmanité vzorce chování, postoje, hodnoty), žánrovou
pestrost (prohlubuje čtenářskou vyspělost žáka, pomáhá tříbit čtenářský zájem).
(Tamtéž, s. 70.)
Při posuzování dětské slovní zásoby by učitel měl vycházet z metody pozorovací,
explorační (dotazníky, anamnestický rozhovor, řízený rozhovor), testových metod,
rozborů výsledků činností a problémových úloh. Žák by měl přejaté slovo správně
vyslovovat, pravopisně napsat, chápat. Při korekci je nezbytné, aby učitel užíval
při opravách písemných prací srozumitelný systém značení chyb, kterým žák
porozumí.
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4. Obohacování slovní zásoby přejímáním z cizích jazyků v učebnicích 1. stupně
základní školy
Slovní zásoba je podstatnou součástí jazyka, v období prvních šesti let je zásadní
rozvoj komunikačních dovedností, aby se řeč harmonicky vyvíjela. Pozornost je
v tomto období koncentrována na zvuk řeči, artikulaci a na obsah řeči. (DURDILOVÁ,
KLENKOVÁ, 2014, s. 9.) Dítě s limitovanou slovní zásobou často při mluvním projevu
selhává, což může ovlivnit jeho celkovou úspěšnost ve vzdělávacím procesu. V roce
1994 při Filosofické fakultě University Karlovy vznikl Český národní korpus, který
mapuje český jazyk (korpusy psaného jazyka, korpusy mluveného jazyka –
www.korpus.cz), vznikl i Korpus vyučovacích hodin SCHOLA 2010. (Tamtéž, s. 72.)
Při výuce mateřštiny je nutné využívat mezipředmětové vztahy. Nově
koncipované učebnice již nevedou žáka jen k pasivnímu přejímání nových informací.
Naopak podněcují k aktivitě. Učebnice napomáhají při uplatňování komunikačního
principu při výuce: 1/ vhodnou volbou témat (volba vhodných textů motivujících
ke komunikaci, 2/ komunikační využitelností cvičení (nejen cvičení zaměřená
na mluvnický či pravopisný jev), 3/ zadáváním úkolů žákům (formální otevřené
otázky, výzvy, bádání). (HÖFLEROVÁ a kol., 2006, s. 46.)
Slovní zásoba žáka 1. stupně je zaměřena především na budování slovníku
mateřského jazyka, jak doporučují logopedi a speciální pedagogové, aby
se eliminovaly faktory podílející se na vzniku narušené komunikační schopnosti.
(DURDILOVÁ, KLENKOVÁ, 2014, s. 144.) Inspirativně by měl učitel umět pracovat
s odlišnostmi, odhadnout míru a způsob užívání cizího slovníku dítětem,
odstraňovat u žáků chybné výslovnostní návyky (nejen u přejatých slov).
Celkový rozsah slovní zásoby individuálního slovníku závisí na věku uživatele, jeho
vzdělání, nadání pro jazyk či vztahu k četbě. Hlavně v předškolním věku se rozvíjí
slovní zásoba velmi rychle, což ve svých studiích potvrzují Iveta Bónová, Svetlana
Kapalková, Jana Kesselová, Filip Smolík, Klára Votavová. (Tamtéž, s. 74.) Analýza
slovníku dětí je však záležitostí dlouhodobou, vychází z přímých záznamů
a pozorování projevů konkrétního dítěte. V anglofonním prostředí existují testy
slovní zásoby s názvem Comprehensive Receptive and Expressive Vocabulary tests
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(CREVT2), z nichž vyplývá, že u dětí jsou nejméně obtížným slovním druhem
podstatná jména, dále slovesa, ale problematičtěji chápou přídavná jména
a příslovce. (Tamtéž, s. 147.)

4.1 Učebnice a pracovní sešity pro 1. stupeň z českého jazyka a matematiky
Zaměřila jsem se na obohacování slovní zásoby přejímáním z cizích jazyků
v učebnicích a pracovních sešitech pro 1. stupeň – český jazyk od nakladatelství
Nová škola pro 1. - 5. ročník, matematika od nakladatelství Didaktis pro 1. - 5.
ročník, protože se na naší škole používají. Ze zmíněných učebnic jsem si vypisovala
na papír slova přejatá z cizích jazyků a byla to náročná práce.
Učebnice a pracovní sešity českého jazyka nakladatelství Nová škola obsahovaly
slovní zásobu přiměřenou věku žáků, slova cizího původu se vyskytovala v nízkém
počtu, převažovala taková, která se frekventovaně užívají a většinou jejich přejatost
žáci ani nevnímají, běžně je užívají a rozumí jim. Uvádím některá z nich: fotografie,
rébus, gymnastika,balet, víkend, diktát, žirafa, pirát, kajuta, tulipán, bonbon, turista,
princ, hotel, mobil, matematika, tričko, akvárium, ilustrace, adresa, generál, farma,
firma, karneval, klaun, cirkus, atlet, recept, film, diamant, škola, milion, restaurace,
fotbal, hokej, park, koncert, melodie, text, kultura, generace, existuje, kombinéza,
kino, kilogram, gram, rádio, geometrie, kategorie, dirigent, botanik, tabule, likér,
graf, rituál, pacient, bicykl, biftek, bižuterie, virus, model, vitrína, gravitace, virtuos,
vibrace, ranč, kovboj, gól, garáž, balkón, prezident, vagón, linka, terén, informace,
album, univerzita, akvárium, parfém, pizza, elegán, adresa, kino, tenis, regál,
encyklopedie, dinosaurus, organismy, turnaj.
Učebnice a pracovní sešity českého jazyka nakladatelství Nová škola obsahovaly
cizí slova i méně užívaná v běžném jazyce, ale z kontextu vyplýval jejich význam
nebo byla slova vysvětlena (srozumitelnost, logika): gestikulace, mimika, infinitiv,
antonymum, synonymum, opozitum, reprodukce, dezertér, tranzistor, varianta,
uniforma.
Následující slova jsem v učebnicích a pracovních sešitech českého jazyka
nakladatelství Nová škola našla zcela bez vysvětlení či vyvození smyslu z kontextu:
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piruety, pyramidy, kaviár, tranzistor, koriandr, rubrika, republika, seminář, infekce.
Domnívám se, že nejsou hojně užívána v komunikaci mladších žáků a učitel by se
u nich měl jistě zastavit, zeptat se, zda žáci rozumějí jejich smyslu, popřípadě jim
objasnit. Jedná se však pouze o výjimky, většina slov cizího původu byla vždy
srozumitelná a Nová škola má učebnice vhodné pro práci s mladšími žáky při výuce
mateřského jazyka. Záleží na citu pedagoga, dotazování se žáků na významy slov,
srozumitelnost by mělo být samozřejmostí pedagogické práce.
Při posuzování slov cizího původu v učebnicích a pracovních sešitech matematiky
nakladatelství Didaktis jsem objevila mnoho slov cizího původu. Opět musím
konstatovat, že většina slov se běžně užívá při komunikaci a žáci rozumějí smyslu
nebo smysl vyplývá z kontextu úlohy, probíraného vyučovacího tématu: indián,
sport, lentilka, žák, minuta, sekunda, geometrie, internet, trénink, rafty, tabule,
rébus, džus, kalkulačka, filatelista, milimetr, centimetr, decimetr, metr, kilometr,
šablona, tričko, cifra, encyklopedie, digitální fotoaparát, formát, bankovka, kredit,
varianty, kombinace, bowling, decilitr, litr, kupé, magický, sudoku, gauč, magazín,
rekord, pizza, pódium, hotel, kvíz, surikata, web, finále, krém, skibus, skiareál,
tamburína, triangl, brigáda, projekt, program, kemp, supermarket, drogerie,
akademie, smajlík, sezona, kalamita, fontána, rekonstrukce, igráčci, tenis, kurt,
klenot, exponát, mušketýr, kord, uniforma, karát, libra, gallon, barrel, tangram,
logicky, graf, tabulka, zóna, lóže, bankovka, invazivní armáda, aritmetika aj.
Následující slova jsem v učebnicích a pracovních sešitech matematiky
nakladatelství Didaktis našla zcela bez vysvětlení či vyvození smyslu z kontextu
a vyučující by měl pomoci žákům pochopit význam: galerie, román, inspirace, lanýž,
megabyte, nymfa, trajekt, adrenalinový, interval, UFO, taburet, populace, statistika,
globalizace, feudální, republika.
V učebnicích a pracovních sešitech Didaktis jsem našla mnoho cizích slov, což by
samo o sobě nemusel být problém, protože se nejedná o výuku mateřského jazyka
a žáci si musejí obohacovat slovní zásobu, rozvíjet chápání. Ale problematické je,
že úlohy jsou napsány malou velikostí písma, úlohy mají podobu rozsáhlých textů,
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na stránce se vyskytuje velký počet úloh, což znesnadňuje práci žáků s učebnicí
(zejména v 1. – 3. ročníku žáci nečtou plynule, obtížněji se soustředí).
Český jazyk od Nové školy a matematika od Didaktis na obalu knihy informují,
že jsou vytvořeny v souladu s RVP ZV, posilují mezipředmětové vztahy, stimulují
žáky k aktivní činnosti. Učebnice jsou přehledné a systematické. Učivo je řádně
vysvětleno, pak jsou žáci znovu seznámeni s poučkou, následuje přehled v tabulce
a poté cvičení. Graficky jsou učebnice přehledné, jsou určeny pro 1. stupeň. Slovní
zásoba odpovídá možnostem, zájmům a potřebám malých žáků.
Mnohá cvičení v učebnicích nabízejí úlohy s možností podtrhávání, doplňování
do předtištěných textů. Nevhodné je však používat nadměrně pouze takovýto typ
cvičení, protože žák musí podle RVP ZV dosáhnout dalších dovedností – získat
informace, pak s nimi efektivně, racionálně a tvořivě manipulovat.

4.2 Porozumění žáků slovům přejatým z cizích jazyků
Jazyk slouží k účelu komunikace a porozumění. Žáci by si tedy měli slovo, které
neznají, vypsat, podtrhnout, zvýraznit, říci, složit si ho z rozstříhaných částí.
Pak společně žáci nebo učitel vysvětlí význam pomocí přirovnání, analogie,
konkrétnosti, antonyma, synonyma. Součástí znalosti slova je spojení význam + zvuk
+ písmo. (NOSÁLOVÁ, 2015, s. 11.)
Při vysvětlování je vhodné nechat žáky mluvit, podporovat kontakty (týmová,
skupinová práce), propojovat různé aktivity, využívat inkluzi žáků cizinců, umožnit
žákům prožít si zvukovou i vizuální podobu slova. (Tamtéž, s. 9.) Žák se může
seznámit s textem předem, připravit se doma apod. Při výuce je vhodné učit nové
slovo interaktivními prvky (např. osmisměrky, anagramy, zmizení písmen, roletka,
losování, kvíz) v programu SMART Notebook.
Pro porozumění slovům přejatým z cizích jazyků by mohl žákům nižších ročníků
pomoci jimi utvářený slovníček cizích slov. Psali by si do něj cizí slovo, jeho význam
nebo by ti nejmladší kreslili obrázek k významu slova.
Nezbytný je učitelův individuální přístup k žákovi jiné národnosti, posilování
žákovy národní identity a zároveň uchování jeho vlastní národní sounáležitosti.
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Učitel vede ostatní žáky k toleranci a empatii. Učebnice Nové školy svými úkoly
často přímo vybízejí k činnostem multikulturním. Například při slohu mají žáci
napsat přání v cizích jazycích, popřát jiným národnostem. Tématem výuky může být
informování o etnických skupinách, kdy děti samy vyhledávají informace, diskutují,
pořádají besedu s cizincem apod. Mediální obraz cizinců je v současné době
komplikovaný,

protože

informace

o

ne z bezprostřední zkušenosti.
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světě

dostáváme

zprostředkovaně,

PRAKTICKÁ ČÁST
5. Úvod
V praktické části své závěrečné práce jsem se rozhodla, že prozkoumám, jak žáci
aktuálně rozumějí cizím přejatým slovům v české slovní zásobě, jež jsou obsažena
v textech učebnic a pracovních sešitů českého jazyka a matematiky. Zajímala mě
vydavatelství Nová škola a Didaktis, protože naše škola používá jejich učebnice
a pracovní sešity.

5.1 Příprava výzkumu
S žáky komunikuji pravidelně, často, cíleně. Komunikace probíhá rovněž
zprostředkovaně s využitím různých textů, učebnic, pracovních sešitů. Aby
porozumění výrazům nekomplikovalo komunikaci, musela jsem se zamyslet
nad cizími přejatými slovy a nad chápáním významu slov žáky.
Dotazník zaměřený na téma obohacování slovní zásoby přejímáním slov z cizích
jazyků v učebnicích prvního stupně jsem sestavila sama, vodítkem mi byly vlastní
pedagogické a rodičovské zkušenosti. Kromě kladených otázek měli respondenti
možnost v dotazníku vyjádřit své připomínky k problematice tvorby žákovského
slovníčku cizích slov.
Dotazníky jsem žákům 3. a 5. třídy prvního stupně základní školy rozdala
23. října 2015 v celkovém počtu 45 kusů. Vyplněných dotazníků se vrátilo celkem
45 kusů. Žáci mi vycházeli vstříc, byli otevření. Vybrala jsem si 3. třídu, protože zde
mám dceru, a 5. třídu, jelikož v ní učím.

5.2 Cíl průzkumu, výzkumné otázky a dotazníkové šetření
Cílem průzkumu bylo zaznamenat, jak žáci rozumějí textům v učebnicích
a pracovních sešitech českého jazyka a matematiky, jež na prvním stupni používá
naše škola. V případě zjištění, že žáci nerozumějí některým výrazům, navrhnout
optimální řešení situace.
Vytyčila jsem si obecné cíle: aktivnost (úsilí učitelů a žáků při práci s cizími
přejatými slovy a porozumění jim), komplexnost (získat dostupné informace
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od respondentů), identifikace cílů (zmapovat cíle), operativnost (sladit požadavky
žáků a učitelů, stanovit návrhy opatření pro objasnění cizích výrazů a realizovat je).
Stanovila jsem si výzkumnou otázku – chápou žáci významy slov v učebnicích,
rozumí cizím výrazům přejatým, není v učebnicích a pracovních sešitech pro první
stupeň základní školy mnoho slov přejatých běžně neužívaných, odhadnou učitelé,
která slova je třeba objasnit a jakým způsobem?

5.3 Popis zkoumané skupiny – respondenti
Respondenty dotazníku byli žáci prvního stupně – 3. třídy (věk 8 až 9 let) a 5. třídy
(věk 10 až 12 let), pocházející z měst i vesnic, chlapci i děvčata s různými zájmy.

5.4 Použité metody
Zvolila jsem metodu dotazníku, protože jsem tak získala rychle potřebná data
od více respondentů, na kladené otázky jsem obdržela jasnou odpověď, poskytla
jsem zveřejněním vyhodnocení (tištěná podoba) zpětnou vazbu kolegyním a návod,
jak je možné seznamovat žáky s významem přejatého slova cizího původu.
Dotazník umožnil respondentům anonymitu (upřímnost, pravdivost), jednoduché
vyplnění, čas na rozmyšlení. Otázky jsem formulovala srozumitelně, jasně, kladla
jsem otázky uzavřené, otevřené, škálové, ponechala jsem prostor pro vlastní
formulace názorů, upřesnění, náměty a připomínky.
Při posuzování toho, jak žáci rozumí přejatým slovům z cizích jazyků v učebnicích
a pracovních sešitech jsem musela nejprve projít výukové texty učebnic, pracovních
sešitů pro 1. až 5. ročník základní školy - z českého jazyka od nakladatelství Nová
škola a matematiky od nakladatelství Didaktis, vypisovala jsem si běžně neužívaná
přejatá slova z tamních textů, což bylo velmi časově náročné.
Navíc jsem si značila, která slova byla ponechána zcela bez vysvětlení a jejich
význam nevyplýval ani z kontextu. Na taková slova bez jakéhokoli vysvětlení jsem se
zaměřila v dotazníku. Vyskytovala se sice zřídka, ale zajímalo mě, jak odhadnou žáci
jejich význam, jak jim porozumějí.
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6. Realizace výzkumu
6.1 Analýza dotazníku – žáci 3. třídy
Žákům bylo rozdáno 22 dotazníků, vrátilo se jich vyplněných 22 kusů – 100%
návratnost. Nevyplněný dotazník je součástí přílohy závěrečné práce, obsahuje
10 otázek.
Odpovědělo 8 chlapců, 14 dívek.
Ve věku 8 let odpovídalo na dotazník 17 žáků, 5 žáků bylo ve věku 9 let.

První otázka: Stává se ti, že nerozumíš významu, smyslu cizích slov v učebnicích,
pracovních sešitech?
Tabulka č. 1

Graf č. 1 – Porozumění významu slov
v učebnicích, pracovních sešitech

Odpověď

0%

Počet

Často nerozumím

2

Někdy nerozumím

20

Vždy nerozumím

0

Často
nerozumím

9%

Někdy
nerozumím
Vždy
nerozumím

91%

Druhá otázka: Podtrhni slova, která nechápeš, neznáš jejich význam, smysl.
Tabulka č. 2
Slovo

piruety

pyramidy

kaviár

tranzistor

koriandr

rubrika

republika

seminář

10

0

16

14

17

15

0

10

infekce

galerie

román

inspirace

lanýž

megabyte

nymfa

trajekt

0

0

4

2

12

19

18

4

adrenalinový

interval

UFO

taburet

populace

statistika

globalizace

feudální

5

12

5

18

6

6

16

20

přejaté
Počet
podtržení
Slovo
přejaté
Počet
podtržení
Slovo
přejaté
Počet
podtržení
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Třetí otázka: Přiřaď ke slovu v levém sloupci vysvětlení významu z pravého sloupce.
adrenalin

jedlá houba s podzemními plodnicemi

lanýž

obyvatelstvo

nymfa

hormon dřeně nadledvinek

populace

starořecká bohyně, larva hmyzu

Tabulka č. 3
Výraz spojený s významem

Počet odpovědí

Všechny výrazy správně spojeny s významem

4

Chybně spojen s významem výraz LANÝŽ

5

Chybně spojen s významem výraz NYMFA

10

Chybně spojen s významem výraz ADRENALIN

5

Chybně spojen s významem výraz POPULACE

4

Čtvrtá otázka: Když nerozumíš nějakému slovu v textu v učebnici, ptáš se někoho
na význam slova?
Tabulka č. 4

Graf č. 2 – Žák se ptá při neznalosti
5%

Odpověď

Počet odpovědí

Ano, zeptám se vždy

4

Někdy se někoho zeptám

17

Ne, nezeptám se nikoho

významu slova
18%

Ano, zeptám se
vždy
Někdy se
někoho zeptám

77%

1

Pátá otázka: Koho se ptáš na vysvětlení významu slova, které nechápeš?
(Podtrhni více možností.)
paní učitelky/pana učitele
spolužáka v lavici
spolužáka ve třídě
doma rodičů
doma sourozenců
někoho jiného _____________________ (doplň)
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Ne, nezeptám
se nikoho

Tabulka č. 5
Koho se
žák ptá

učitelky/

spolužáka

spolužáka

doma

doma

učitele

v lavici

ve třídě

rodičů

sourozenců

15

6

15

6

Počet

0

Možnosti doplněné samotnými žáky
dědy

babičky

3

4

tety

1

odpovědí

Šestá otázka: Očísluj, jak ti vysvětlují význam slova. (Poznámka: číslo 1 - nejčastěji
používaný způsob vysvětlení, nejvyšší číslo - nejméně používaný způsob
vysvětlování; očísluj každou variantu.)
Tabulka č. 6
Způsob vysvětlení jinou osobou

Hodnota

–

aritmetický průměr
zopakuje slovo a uvede slovo podobného významu (souznačné)

2,52

uvede slovo ve větě

1,94

objasní slovo s pomocí obrázku či obrázků

3,25

objasní

význam

slova

pomocí

vyprávěného

příběhu,

tedy

3,06

v souvislostech
uvede logické skupiny slov nadřazených, podřazených, souřadných

3,33

společně s žákem vyhledává slovo ve slovníku cizích slov

3,56

Sedmá otázka: Zkontroluje si vysvětlující osoba, zda jsi objasnění cizího slova
pochopil/-a, porozuměl/-a?
Tabulka č. 7
Odpověď

Ano, vždy

Někdy

Ne, nezkontroluje

11

10

1

Počet odpovědí

Graf č. 3 – Kontrola porozumění významu
5%
Ano, vždy
45%

Někdy

50%

Ne, nezkontroluje
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Osmá otázka: Jakému vysvětlení významu cizího slova nejlépe rozumíš a vyhovuje
ti?
Tabulka č. 8
Způsob
vysvětlení

slovo podobného
významu (souznačné)

slovo
ve větě

pomocí
obrázků

vyhledání
ve slovníku
cizích slov

Počet odpovědí

4

6

1

4

uvede skupiny
nadřazených,
podřazených,
souřadných
slov
1

Devátá otázka: Vedeš si nějaký svůj slovníček cizích slov?
Tabulka č. 9
Odpověď
Počet

Graf č. 4 – Slovníček cizích slov
Ano
2

Ne
20

9%
Ano
Ne
91%

Desátá otázka: Pokud si vedeš svůj vlastní slovníček cizích slov, popiš, jak vypadá,
jak si slova zapisuješ, zda si kreslíš i obrázek ke slovu apod.
Tabulka č. 10
Způsob vedení slovníčku cizích slov
Bez řazení dle abecedy, vlevo píšu cizí
slovo a vpravo význam slova.
Bez řazení dle abecedy, vlevo píšu cizí
slovo, doprostřed výslovnost a vpravo
význam slova.

Počet odpovědí
1
1
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6.2 Analýza dotazníku – žáci 5. třídy
Žákům bylo rozdáno 23 dotazníků, vrátilo se jich vyplněných 23 kusů – 100%
návratnost. Nevyplněný dotazník je součástí přílohy závěrečné práce, obsahuje
10 otázek.
Odpovědělo 12 chlapců, 11 dívek.
Ve věku 10 let odpovídalo na dotazník 14 žáků, 7 žáků bylo ve věku 11 let, 2 žákům
bylo 12 let.

První otázka: Stává se ti, že nerozumíš významu, smyslu slov v učebnicích,
pracovních sešitech?
Tabulka č. 11

Graf č. 5 – Porozumění významu slov
v učebnicích, pracovních sešitech

Odpověď

Počet

Často nerozumím

4

Někdy nerozumím

19

Vždy nerozumím

0

0%
často
nerozumím

17%

někdy
nerozumím
vždy
nerozumím

83%

Druhá otázka: Podtrhni slova, která nechápeš, neznáš jejich význam, smysl.
Tabulka č. 12
Slovo

piruety

pyramidy

kaviár

tranzistor

koriandr

rubrika

republika

seminář

7

0

12

19

12

7

1

5

infekce

galerie

román

inspirace

lanýž

megabyte

nymfa

trajekt

1

0

2

1

9

9

13

4

adrenalinový

interval

UFO

taburet

populace

statistika

globalizace

feudální

1

10

1

10

2

5

8

19

přejaté
Počet
podtržení
Slovo
přejaté
Počet
podtržení
Slovo
přejaté
Počet
podtržení
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Třetí otázka: Přiřaď ke slovu v levém sloupci vysvětlení významu z pravého sloupce.
adrenalin

jedlá houba s podzemními plodnicemi

lanýž

obyvatelstvo

nymfa

hormon dřeně nadledvinek

populace

starořecká bohyně, larva hmyzu

Tabulka č. 13
Výraz spojený s významem

Počet odpovědí

Všechny výrazy správně spojeny s významem

18

Chybně spojen s významem výraz LANÝŽ

5

Chybně spojen s významem výraz NYMFA

3

Chybně spojen s významem výraz ADRENALIN

2

Chybně spojen s významem výraz POPULACE

2

Čtvrtá otázka: Když nerozumíš nějakému slovu v textu v učebnici, ptáš se někoho
na význam slova?
Tabulka č. 14

Graf č. 6 – Žák se ptá při neznalosti
0%

Odpověď

Počet odpovědí

Ano, zeptám se vždy

4

Někdy se někoho zeptám

19

Ne, nezeptám se nikoho

0

významu slova

17%

ano, zeptám se
vždy
někdy se
někoho zeptám

83%

Pátá otázka: Koho se ptáš na vysvětlení významu slova, které nechápeš?
(Podtrhni více možností.)
paní učitelky/pana učitele
spolužáka v lavici
spolužáka ve třídě
doma rodičů
doma sourozenců
někoho jiného _____________________ (doplň)
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ne, nezeptám se
nikoho

Tabulka č. 15
Koho se
žák ptá

učitelky/

spolužáka

spolužáka

doma

doma

učitele

v lavici

ve třídě

rodičů

sourozenců

16

17

12

19

11

Počet

Možnosti doplněné samotnými žáky
babičky

příbuzných

kamarádky

1

1

2

odpovědí
Šestá otázka: Očísluj, jak ti vysvětlují význam slova. (Poznámka: číslo 1 - nejčastěji
používaný způsob vysvětlení, nejvyšší číslo-nejméně používaný způsob vysvětlování;
očísluj každou variantu.)
Tabulka č. 16
Způsob vysvětlení jinou osobou

Hodnota

–

aritmetický průměr
Zopakuje slovo a uvede slovo podobného významu (souznačné).

1,79

Uvede slovo ve větě.

2,14

Objasní slovo s pomocí obrázku či obrázků.

5,81

Objasní význam slova pomocí vyprávěného příběhu, tedy

4,22

v souvislostech.
Uvede logické skupiny slov nadřazených, podřazených, souřadných.

3,22

Společně s žákem vyhledává slovo ve slovníku cizích slov.

3,95

Sedmá otázka: Zkontroluje si vysvětlující osoba, zda jsi objasnění cizího slova
pochopil/-a, porozuměl/-a?
Tabulka č. 17
Odpověď

Ano, vždy

Někdy

Ne, nezkontroluje

14

9

0

Počet odpovědí

Graf č. 7 – Kontrola porozumění významu
0%
ano, vždy

39%

někdy
61%

ne, nezkontroluje

36

Osmá otázka: Jakému vysvětlení významu cizího slova nejlépe rozumíš a vyhovuje
ti?
Tabulka č. 18
slovo podobného

slovo

pomocí

vyhledání

významu (souznačné)

ve větě

obrázků

ve slovníku cizích slov

9

11

1

1

Způsob
vysvětlení
Počet
odpovědí

Devátá otázka: Vedeš si nějaký svůj slovníček cizích slov?
Tabulka č. 19
Odpověď

Graf č. 8 – Slovníček cizích slov

Ano

Ne

7

16

Počet

30%

ano
ne

70%

Desátá otázka: Pokud si vedeš svůj vlastní slovníček cizích slov, popiš, jak vypadá,
jak si slova zapisuješ, zda si kreslíš i obrázek ke slovu apod.
Tabulka č. 20
Způsob vedení slovníčku cizích slov

Počet odpovědí

Bez řazení dle abecedy, vlevo píšu cizí

3

slovo a vpravo význam slova.
Řadím si dle abecedy.

1

Slovníček si vedou, ale neopověděli,

3

jakým způsobem jej vedou.
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7. Diskuze, výsledky
Na základě vyhodnocení dotazníků se mi potvrdila myšlenka, že žáci někdy
nerozumí významu, smyslu cizích slov v učebnicích, pracovních sešitech (Tabulka
č. 1, 11, Graf č. 1, 5). 91% dotazovaných ve věku 8 - 9 let, 83 % dotazovaných
ve věku 10 - 12 let uvedlo, že často nerozumí významu přejatých slov.
Vypsala jsem si přejatá slova z cizích jazyků, která se vyskytla v textech učebnic
a pracovních sešitů českého jazyka, matematiky pro 1. stupeň od vydavatelství Nová
škola a Didaktis, do dotazníku jsem zařadila ta, o nichž si myslím, že žákům mohou
při pochopení významu činit obtíže, neboť nejsou ve slovní zásobě českého jazyka
běžně užívána.
Žáci ve věku 8 - 9 let nejčastěji uvedli, že neznají význam slov feudální, megabyte,
taburet, nymfa, koriandr (Tabulka č. 2). Žáci ve věku 10 - 12 let nejčastěji uvedli,
že neznají význam slov feudální, tranzistor, nymfa, koriandr (Tabulka č. 12). Ve třetí
otázce dotazníku se potvrdilo, že žáci ve věku 8 - 9 let při přiřazování významu
k některým slovům odhadovali význam, proto se často spletli (Tabulka č. 3). Ovšem
starší žáci ve věku 10 - 12 let většinou odhadli významy méně frekventovaných slov
správně, 18 žáků spojilo bezchybně slova s jejich významem (Tabulka č. 13).
Potvrdilo se tak, že s přibývajícím věkem žáků stoupá rozsah slovní zásoby
a porozumění cizím slovům přejatým, že jazykový input (verbální i neverbální
podněty působící na dítě) probíhá neustále a má vliv na osvojování slovní zásoby,
že setkává-li se dítě častěji s daným slovem, opakuje-li jeho výslovnost a význam,
pochopí význam slova, minimalizuje se chybné vnímání slova a pamatuje si slovo.
Vždyť osvojování slovní zásoby probíhá soustavně po celý život.
Pokud žák nerozumí významu slova, uvádí, že se zeptá na význam slova jen někdy
– ve 3. třídě uvedlo 77%, v 5. třídě 83% dotázaných (Tabulka č. 4, 14, Graf č. 2, 6).
Na vysvětlení významu slova se nejčastěji zeptá doma rodičů, učitele, spolužáka
v lavici (Tabulka č. 5, 15). Z tohoto vyplývá, že učitel by měl vést žáka k dotazování
se na význam přejatých slov, vybízet ho, sledovat reakce žáka při četbě, komunikaci,
odhadnout dle věku, zralosti, obsahu textu rozsah slovní zásoby žáka a schopnost
žáka porozumět.

38

Mladší žáci ve věku 8 - 9 let uvedli, že nejčastější způsob vysvětlení významu
slova je objasnění uvedením slova ve větě, zopakováním slova a uvedením slova
souznačného (Tabulka č. 6). Starším žákům 10 - 12 let je ponejvíce vysvětlován
význam slova zopakováním slova a uvedením slova souznačného, uvedením slova
ve větě (Tabulka č. 16). Za méně používaný způsob vysvětlení významu slova mladší
žáci napsali vyhledávání ve slovníku cizích slov (Tabulka č. 6), starší žáci objasnění
s pomocí obrázků, vyprávěného příběhu (Tabulka č. 16), což opět souvisí se zralostí,
věkem školáků.
Uspokojilo mě, když většina respondentů napsala, že vysvětlující osoba si ověří,
zda žák význam slova správně pochopil – 3. třída 50%, 5. třída 61% (Tabulka č. 7, 17,
Graf č. 3, 7). Ale domnívám se, že by si vysvětlující vždy měl ověřit, zda byl správně
pochopen význam slova.
Při vysvětlení významu přejatého slova z cizího jazyka mladším žákům nejvíce
vyhovuje způsob objasnění slova ve větě, vyhledání ve slovníku cizích slov, uvedení
slova souznačného (Tabulka č. 8), starší žáci preferují způsob objasnění slova
ve větě, uvedení slova souznačného (Tabulka č. 18).
Naprostá většina dotázaných si nevede svůj slovníček cizích slov – 3. třída 91%,
5. třída 70% (Tabulka č. 9, 19, Graf č. 4, 8). Jen 2 mladší žáci si vedou slovníček tak,
že vlevo napíší přejaté slovo, vpravo jeho význam (Tabulka č. 10), ze starších žáků 3
rovněž tak (Tabulka č. 20).
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8. Souhrnný závěr
Na závěr konstatuji, že sice v pracovních sešitech ani učebnicích 1. stupně jsem se
nesetkala s vysokým počtem slov přejatých z cizích jazyků, která by se běžně
nevyskytovala, nepoužívala v české slovní zásobě, což je v pořádku. Ale objevila
jsem některá přejatá slova málo užívaná, jejichž významu žáci nerozumí. Pedagog by
měl odhadnout, jaká slova žák nezná, ptát se na význam, pochopení smyslu textu
vůbec.
Starší žáci dokážou odhadnout význam slova, pokud se se slovem setkali předtím
třeba v médiích, literatuře, předešlém textu nebo pokud se jim předloží výběr
z několika možností, nápověda. Je to přirozené, protože osvojování si slovní zásoby
probíhá celý život a zcela se vyhýbat zařazování přejatých cizích slov do textů
učebnic, pracovních sešitů prvního stupně by bylo neproduktivní, nepodnětné. Jde
spíše o to, aby si žák taková slova uvědomoval, zajímal se o ně, jejich význam
pochopil a pamatoval si. Jazykový input je velmi důležitý.
Žáci by se měli ptát na významy slov přirozeně, bez bázně již během vyučování.
Uváděli totiž často, že se ptají až doma rodičů. Jistě to není na škodu, ale setká-li se
dítě se slovem v textu při vyučování, proč by se nemělo ptát ve škole?
Pedagog by měl žáky učit nejen dotazovat se, nýbrž i vyhledat si význam, odvodit,
spolupracovat se spolužáky, být tvůrčí. Učitel musí zvolit vhodný způsob
vysvětlování významu slova vyhovující žákům. Překvapilo mě, že žáci se nebrání
vyhledávání ve slovníku cizích slov, přičemž zároveň přiznali, že učitelé málo
používají takový způsob vysvětlování.
Pochopit smysl slova z kontextu by se měl žák učit, neznámé slovo si říci, vypsat,
podtrhnout. Se slovem by měl dále pracovat sám, ve skupině, v týmu, prožít si
zvukovou i vizuální podobu slova. Hledat by měl synonyma, analogie, antonyma,
přirovnání, utvářet logické skupiny slov, napsat příběh, nakreslit obrázek apod.
Učitelům doporučuji používat rozmanité metody a nabízím několik tipů. Metody
se mohou různě kombinovat. Některé metody jsou obecně známé, některé jsem
vymyslela sama, jiné čerpám z absolvovaného školení (Machatý, R. Týmové dny –
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skupinová práce na 1. stupni ZŠ. Benešov: VISK, 13. října 2015) – metody jsem si
musela upravit tak, aby se vztahovaly přímo k práci s přejatými slovy z cizích jazyků.
Brainstorming, kdy žáci zapíšou všechny náměty, které později utřídí
do myšlenkové mapy (vzájemné logické vazby) nebo s nimi učitel proškrtá náměty
vhodné a nevhodné, podstatné a nepodstatné.
Tajemná krabička. (TOULOVÁ) Žáci píší na kartičky nepochopená cizí slova
přejatá, která vhodí do krabičky. Pracují s obsahem krabičky při vyučování,
z krabičky si losují, opakují si významy, vrací se k nim, vyhledávají ve slovníku cizích
slov, vytvářejí otázky, komiksy, naučný plakát nebo letáček. Letáček by měl
obsahovat napsané slovo, jeho význam, obrázek/nákres/fotografii/mapku/ilustraci,
zdroje, z nichž byly informace čerpány.
Sněhová koule. (MACHATÝ, 2015) Ve třídě si učitel vytvoří tajně pomyslné
skupiny s maximálním počtem osmi žáků pro skupinu. Platí, že skupiny mají objasnit
různá přejatá slova z cizího jazyka (počet skupin je roven počtu definic přejatých
slov). Každé dítě dostane část definice (textu vysvětlujícího význam přejatého slova
cizího původu), text si přečte a hledá spolužáky, kteří tvoří další část jeho definice.
Po určitém časovém intervalu se spojí žáci, jež k sobě patří – vytvářejí definici, tedy
i svoji skupinu. Skupina společně určuje slovo, které definice vystihuje, skupina
objasňuje definici, diskutuje. Na závěr přednesou skupiny celé třídě přehlednou
definici a přejaté cizí slovo, zodpovídají případné dotazy spolužáků.
Jak to vidím já?! (MACHATÝ, 2015) Metoda je založena na argumentaci. Každá
skupina obdrží kartu se správnou nebo nesprávnou definicí přejatého slova.
Ve skupině žáci diskutují, porovnávají informace, hledají správné vysvětlení, obhajují
své názory. (Proč si myslíme, že naše vysvětlení pojmu je pravdivé, nepravdivé...)
Nakonec vyberou žáci jen správnou, pravdivou definici a skupiny s touto kartou
přečtou vysvětlení nahlas jako konečné řešení problému.
Přeměna. Jeden druh výukového materiálu žáci přepracují na jiný, například
obrázek v báseň, počítačovou prezentaci, model apod.
Škála. (TOULOVÁ) Učitelka sdělí přejaté slovo cizího původu a jeho vysvětlení.
Žáci se postaví na pomyslnou čáru, natažený provázek s variantami odpovědí ANO –
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NEVÍM - NE, zda a do jaké míry s vysvětlením souhlasí. Vysvětlení žáci doplňují,
upravují, zpřesňují.
Ozvěna. (MACHATÝ, 2015) Žák převypráví spolužákovi vysvětlení významu slova,
jenž slyšel od učitele, rodiče. Jde o vystihnutí co nejpřesnější interpretace a metodu
vzájemného učení. Pak mohou žáci spolupracovat na tvorbě myšlenkové mapy.
Přemýšlivé klobouky. (TOULOVÁ) Metoda je vhodná pro starší děti. Do několika
barevných klobouků žáci třídí přejatá slova cizího původu podle toho, z jakého jsou
jazyka, státu (např. klobouk ruština, němčina, angličtina...). Mohou dokreslit stát do
mapy, hledat k tématu (státu) další informace.
Zhodnocení slova. Školáci mohou slovo zhodnotit, napsat na papír do horní části
pozitivní informace o slově, jeho významu; dolů uvedou negativní informace.
Tematické vyučování. (MACHATÝ, 2015) Probíhá vyučování na téma vztahující se
k neznámé skupině cizích slov. Záměrně se tak hledají vztahy mezi slovy,
smysluplnost a mezipředmětové vztahy.
Návštěvník. (TOULOVÁ) Pozveme do třídy cizince mluvícího česky (případně
anglicky), jenž skupinu přejatých slov z jeho mateřského jazyka žákům vysvětluje,
demonstruje, uvede souvislost s oborem, místem výskytu (např. slovo koriandr:
návštěvník Řek - pěstování, využití v kuchyni, ochutnávka, příprava pokrmu).
Práce s textem objasňující význam cizího slova – práce s klíčovými slovy,
předvídání, volné psaní, dokončení příběhu, metoda čtyři rohy, porovnávání
(Porovnej, v čem se liší tyto dva pojmy.), rozsypaný text (Sestav informaci o pojmu –
z rozstříhaného textu žák sestaví vysvětlení významu slova.), nedokončené věty,
tvoření otázek k textu, metoda tří sloupců (Dozvěděl jsem se/Sám vím/Chci vědět),
metoda I.N.S.E.R.T.
Křížovka. Přejaté slovo cizího původu je řešením tajenky.
Třídění obrázků. K pojmu přiřaď obrázky, které k němu logicky patří.
Tvorba vlastního žákovského slovníčku cizích přejatých slov. Vlevo žák píše cizí
slovo, doprostřed výslovnost, vpravo význam a obrázek.
Demonstrace, dramatizace. Používá se cizí slovo v reálné situaci (např. hra
na nakupování).
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Práce s počítačem. Žák vyhledává význam slov, pracuje s online slovníky cizích
slov a překladači, tvoří prezentace, myšlenkové mapy, nákresy, píše texty...
V úvodu mojí práce jsem si vytyčila obecné cíle, splnila jsem je. Poukazuji
na nutnost podněcovat učitele a žáky k efektivní práci s cizími přejatými slovy –
aktivnost. Získala jsem informace od respondentů a utřídila, vyhodnotila je –
komplexnost. Identifikovala jsem cíle žáků, shrnula je do tabulek a grafů, výsledky
jsem analyzovala, popsala, okomentovala v souvislostech v kapitole Diskuze.
Pokusila jsem se o operativnost – sladit zájmy, potřeby žáků a učitelů, nabídla
pedagogům didaktické metody k práci s cizími přejatými slovy.
Věřím, že na základě výsledků dotazníkového šetření a doporučení dojde
k zefektivnění práce s cizími přejatými slovy vyskytujícími se v české slovní zásobě.
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Příloha č. 3 – DOTAZNÍK PRO ŽÁKY
DOTAZNÍK PRO ŽÁKY – OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Z CIZÍCH JAZYKŮ V UČEBNICÍCH 1. STUPNĚ

Třída:
Věk:
Chlapec/Děvče
Podtrhávej odpovědi, není-li zadáno jinak.
1) Stává se ti, že nerozumíš významu, smyslu slov v učebnicích, pracovních sešitech?
Často nerozumím
Někdy nerozumím
Vždy nerozumím
2) Podtrhni slova, která nechápeš, neznáš jejich význam, smysl.
piruety, pyramidy, kaviár, tranzistor, koriandr, rubrika, republika, seminář, infekce, galerie,
román, inspirace, lanýž, megabyte, nymfa, trajekt, adrenalinový, interval, UFO, taburet,
populace, statistika, globalizace, feudální
3) Přiřaď ke slovu v levém sloupci vysvětlení významu z pravého sloupce.
adrenalin
jedlá houba s podzemními plodnicemi
lanýž
obyvatelstvo
nymfa
hormon dřeně nadledvinek
populace
starořecká bohyně, larva hmyzu
4) Když nerozumíš nějakému slovu v textu v učebnici, ptáš se někoho na význam slova?
Ano, zeptám se vždy
Někdy se někoho zeptám
Ne, nezeptám se nikoho
5) Koho se ptáš na vysvětlení významu slova, které nechápeš?
(Nevyplňuje ten, kdo odpověděl v otázce 4) Ne, nezeptám se nikoho.)

(Podtrhni více možností.)

paní učitelky/pana učitele
spolužáka v lavici
spolužáka ve třídě
doma rodičů
doma sourozenců
někoho jiného _____________________ (doplň)
6) Očísluj, jak ti vysvětlují význam slova. (Číslo 1 – nejčastěji používaný způsob vysvětlení významu
slova, nejvyšší číslo – nejméně používaný způsob vysvětlování významu slova; očísluj každou možnost.)

vysvětlující osoba slovo zopakuje a uvede slovo podobného významu (souznačné)
vysvětlující osoba uvede slovo ve větě
vysvětlující osoba objasní slovo s pomocí obrázku či obrázků
vysvětlující osoba objasní význam slova pomocí vyprávěného příběhu, tedy v
souvislostech
vysvětlující osoba uvede logické skupiny slov nadřazených, podřazených, souřadných
společně s vysvětlující osobou vyhledávám slovo ve slovníku cizích slov
7) Zkontroluje si vysvětlující osoba, zda jsi objasnění cizího slova pochopil/-a, porozuměl/-a?
Ano, vždy
Někdy
Ne, nezkontroluje
8) Jakému vysvětlení významu cizího slova nejlépe rozumíš a vyhovuje ti?
(vyber a vypiš možnosti v otázce 6) a další možnosti)

9) Vedeš si nějaký svůj slovníček cizích slov?
Ano
Ne
10) Pokud si vedeš svůj vlastní slovníček cizích slov, popiš, jak vypadá, jak si slova zapisuješ
(abecedně, bez řazení dle abecedy), zda si kreslíš i obrázek ke slovu apod.
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