
P�íloha �. 1 

P�íloha �. 1.1 Náhled webové stránky 
Jazykové jesle a školka Monty 

Jazyková základní škola 



P�íloha �. 1.2 Školné jazykových jeslí, školky, základní jazykové školy 
Jazykové jesle Monty 

Hodinové programy: 

•         Jednorázové hlídání: 200,- K�/hod. 

•         Pravidelný odb�r – paušální platba: 3000,- K�/m�s./ 20 hodin. 

Program Dní týdn� Od – do Cena / m�síc

Purple 2 dny 7:00-13:00   5500,- 

Yellow 3 dny 7:00-13:00  7500,-

Blue 5 dn� 7:00-13:00 10500,-
Red 5 dn� 7:00-16:00 12500,-

Registra�ní poplatek: 2000,- K� (vratný po 6 m�sících docházky). 

U program� do 13 hodin je možné prodloužit pobyt do 15 hod. za cenu jednorázov� +200,- 
K�/den; p�i p�edplacení +150,- K�/den.  

Sourozenecké slevy v rámci celého Monty systému 10% z celkové �ástky za dané programy. 

Jazyková školka Monty 
Program Dní týdn� Od – do Cena / m�síc

Purple 2 dny 7:30-13:00 6500,-  (do 3 let  5500,-)

Yellow 3 dny 7:30-13:00 8500,-  (do 4 let  7500,-)

Blue 5 dn� 7:30-13:00 10500,-
Red 5 dn� 7:30-15:00 12500,-
Super 5 dn� 7:30-17:30 14500,-
  
 Na základ� dohody je možné docházku v jednotlivých dnech individuáln� kombinovat. 
U program� do 13 hodin je možné prodloužit pobyt do 15 hod. za cenu jednorázov� +200,- 
K�/den; p�i p�edplacení +150,- K�/den 
P�i pololetní nebo celoro�ní platb� 5% sleva 
Sourozenecké slevy v rámci celého Monty systému 10% z celkové �ástky za vybrané 
programy 

Jazyková základní škola Monty 
Jazyková základní škola Monty poskytuje ceník zájemc�m pouze na vyžádání.  

1.3 Integrovaná tématická výuka 
Integrovaná tematická výuka je koncepce Ameri�anky Susan Kovalikové. Detailn� ji 
popsala ve stejnojmenné knize z roku 1993, která vyšla i u nás.   
  
Integrovaná tematická výuka vychází z nejnov�jších poznatk� o fungování lidského mozku. 
Pedagog Leslie Hart za�al v této souvislosti prosazovat termín mozkov� kompatibilní 



vzd�lávání. V �eské republice existuje Spole�nost pro mozkov� kompatibilní vzd�lávání, z 
jejíž dílny vycházejí p�e�teníhodné publikace Respektovat a být respektován (zam��ená na 
vztahy rodi�� a d�tí), Program podpory zdraví ve škole, Naše mate�ská škola na cest� ke 
zdraví, �i Mýty ve vzd�lávání, útlá kníže�ka, kde jsou stru�n� a jasn� vyvráceny zavád�jící 
názory na školství a u�ení tradované v �eské spole�nosti.  
  
Integrovaná tematická výuka je založena na celoro�ním tématu, které musí být atraktivní pro 
žáky a zárove� dostate�n� nosné pro vyu�ování. Toto téma se �lení na m�sí�ní podtémata. 
Podtémata jsou dále tvo�ena zhruba týdenními tematickými celky, na jejichž výb�ru se 
podílejí i samotní žáci. V lo�ském roce bylo nap�íklad naším celoro�ním tématem téma „S 
knihou za poznáním“, letos je to „Letem sv�tem“.  
  
Výuka je založena na aplika�ních úkolech, které se soust�e�ují na �innosti žák�. B�hem 
t�chto �inností si žáci mají osvojit vhodné mentální programy, které budou moci využívat v 
r�zných životních situacích, tedy nejen ve škole. Vyu�ování vždy vychází z p�ímé zkušenosti 
žák� a sm��uje k použití ve skute�ném sv�t�. Velký d�raz je kladen na kooperativní výuku. 
Žáci mají svou domovskou t�ídu, do níž jsou za�azeni podle kalendá�ního v�ku, ale mohou 
být d�leni do v�kov� smíšených skupin podle zájm�, schopností a obtížnosti úkol�, nad nimiž 
daná skupina pracuje. 
  
Malot�ídní t�ída 

• T�ídy malot�ídních škol jsou po�etn� malé, u�itel se tedy m�že v�novat více 
jednotlivým žák�m a ti mají více p�íležitosti se projevit. 

• Vyu�ování vede ku spolupráci a rozvoji komunikace. 
• Ve v�kov� smíšených t�ídách se mladší d�ti mohou u�it od starších. 
• Vztahy v u�itelském kolektivu jsou t�sn�jší a otev�en�jší a u�itelé znají všechny žáky. 

U�itelé mají v�tší kontakt s rodi�i žák�, obvykle znají i jejich zázemí aj. 

�lov�k si zapamatuje: 
10% toho, co slyší 

15% toho, co vidí 

20% toho co sou�asn� vidí i slyší 

40% toho, o �em diskutuje 

80% toho, co p�ímo zažije, nebo d�lá 

90% toho, co se pokouší nau�it druhé 

1.4 Popis kurz�

 Základní jazyková škola Monty 

Spanish/Espa�ol - Pamela Alejandra Baez  - Pamela Baez pochází z Chile a hravou formou 
u�í d�ti základ�m špan�lštiny. 

Šikulové - Zuzana Herboczková 
Kroužek Šikulové se zam��uje na ru�ní práce s r�znými druhy materiál� (p�írodní materiály, 
papír, plast, korálky, sádra, mušle, bavlnky, vlna atd.), dále na nejr�zn�jší dekorativní 
techniky (batikování od�v�, ubrousková technika atd.). Práce budou zam��eny také tematicky 
– Vánoce, Velikonoce, Den matek atd. Výrobky si d�ti mohou odnést dom�, nechat vystavené 
ve škole, nebo je uplatnit v sout�žích.   



  
Cooking - Russell Wickwar (u�itel nultého ro�níku)
Krom� samotného va�ení se d�ti budou zabývat i základním domácím hospoda�ením (nákup, 
trvanlivost, usklad�ování potravin) a zdravým životním stylem.  Nap�íklad si rozeberou 
pojem bio i nutri�ní hodnoty a další informace uvedené a obalu potraviny a s tím související 
propagaci výrobku. Na tomto základ� se pokusí sami navrhnout a vyrobit potravinu, nap�. 
müsli ty�inku. 
  
  
Science – Jana Trojková  
Na P�írodov�decké fakult� Masarykovy univerzity studovala u�itelství matematiky a fyziky, 
absolvovala postgraduální studium oboru Obecné otázky fyziky, v sou�asnosti u�í fyziku na 
VŠB-TUO. V kroužku Science se d�ti prost�ednictvím v�tšinou vlastnoru�n� provád�ných 
pokus� seznamují s p�írodními jevy a zákony, p�edevším z oblasti neživé p�írody. Na 
jednoduchých modelech se spole�n� pokoušíme p�ijít na kloub tomu, jak fungují r�zné v�ci 
kolem nás - experimentujeme s vodou, pohybem, sv�tlem, zvukem, elekt�inou, magnetismem 
a ob�as zabrousíme i do oblasti chemických reakcí. Krom� specializovaných pom�cek v 
hojné mí�e využíváme i v�cí a látek b�žných v domácnostech, takže si d�ti mohou pokusy, 
které je zaujaly, zopakovat i samy doma. 
  
French - Jana Fojtíková  

Lektorka Francouzské aliance v Ostrav�, vystudovala francouzštinu na filozofické fakult� UP 
Olomouc. Pedagogické vzd�lání si doplnila studiem na univerzit� Paul -Valéry v Montpellier 
(Francie). Pod jejím vedením se žáci velice úsp�šn� ú�astní sout�ží ve francouzštin�.        

D�ti se u�í francouzskému jazyku a kultu�e p�irozenou formou, moderní a hravou metodou, 
pomocí her, písni�ek a jiných kreativních aktivit.  

Performing Arts  
Klub zahrnuje tanec, hudbu, dramatizaci, divadlo. D�ti se nau�í vyjad�ovat své pocity beze 
slov, pomocí grimas a pantomimy, pozd�ji budou pantomimicky ztvár�ovat krátké scénky. 
D�raz je kladen na rozvoj kreativity, p�edstavivosti a p�edevším sebed�v�ry. Vyvrcholením 
bude nácvik tane�ního vystoupení. 

Media club – Petr Vidlák

D�ti zpracovávají materiály sesbírané z tvorby d�tí z celé školy (školní, domácí i z jiných 
kroužk�). U�í se pracovat s jazykem, editorskými a grafickými programy, zkoušejí si práci 
s nahrávacími médii i kamerou. Zkrátka hrají si na skute�né na žurnalisty a redaktory.  

Sebeobrana – Iva Kope�ná 

Vystudovala OSU obor vychovatelství, má licenci cvi�itelky plavání II. t�ídy, H.E.A.T. 
programu, Fitboxu, Indoor cyclingu, Bosu, Nordic Walkingu, sportovní a regenera�ní masáže 
a výživové poradenství, paragliding. S Monty spolupracuje jako i lektorka plavání. V rámci 
kroužku se d�ti v�nují základ�m první pomoci,  prevenci a taktice �ešení konflikt� a 
krizových situací, nácviku základních úder�, kop�, pád�, obran� proti chytání a škrcení, a 
celkovému rozvoji pohybových dovedností.  



Šachy - Ludmila Vidláková  
Reprezentovala Severomoravský kraj a n�kolikrát získala titul krajské p�ebornice šachu žen 
s právem ú�astnit se p�ebor� republiky a turnaj� celostátní úrovn�. Šachy rozvíjí 
p�edstavivost, dovednost se soust�edit, sout�živost a zejména pam�� a logické myšlení. Tyto 
dovednosti je ú�elné rozvíjet již od mládí, proto je v naší nabídce i tento odpolední klub. 
  

Story – Sarah Mason

Tradi�ní i moderní, zejména anglické pohádky a p�íb�hy,  o kterých budou d�ti hovo�it a 
provád�t další aktivity v návaznosti na p�e�tené p�íb�hy.  

  
Survival – Jan Kaleta
Studoval publicistiku na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze. N�kolik let žil v USA. 
Momentáln� je šéfredaktorem historického magazínu, zam��eného na tématiku válek a 
vojenství. Survival club umožní d�tem seznámit se s dovednostmi nezbytnými pro pohyb a 
život v p�írod�. Orientace v terénu, rozpoznávání zví�at a rostlin, uzlování, st�elba z luku, 
stanování a mnohé další aktivity nau�í d�ti zru�nosti a zdatnosti v dnešní dobou opomíjených 
oblastech. Monty Survival Club je prodchnut duchem kolektivní sounáležitosti, disciplíny a 
smyslu pro fair play. 

Art – Matthew Mayer 

D�ti v klubu budou tvo�it spole�ná dekorativní výtvarná díla na r�zná témata, která si budou 
samy vybírat (nap�. dinosau�i, vesmír, sport) a uplat�ovat p�i nich konkrétní nápady. Bude se 
pracovat s r�znorodými materiály a technikami, od koláží, p�es kresbu až po malbu, nejednou 
kombinované v rámci jednoho díla.  D�ti budou mít prostor také pro tvorbu menších 
individuálních prací, nicmén� hlavní d�raz bude kladen na spolupráci, sdílení a týmovou 
spolupráci. 

Atletika – �ubomír Ogur�ák

Vystudoval TU v Košicích. Je mistr Slovenska ve skoku o ty�i, jeho disciplína byl také 
desetiboj. V Ostrav� si ud�lal trenérské zkoušky a zkoušky rozhod�ího atletiky (rozhodoval 
na Zlaté tret�e). V kroužku atletiky se zam��ujeme na rozvoj veškerých pohybových 
schopností a dovedností, zlepšení ohebnosti, obratnosti, rychlosti, vytrvalosti a koordinace 
pohyb�. Veškeré �innosti jsou p�izp�sobeny v�ku a jsou provád�ny hravou formou a 
sout�žemi. D�ti jsou vedeny k dodržování pravidel ve smyslu fairplay a p�ekonávání sama 
sebe. 

Gardening – Olga Hartmannová 

D�ti se seznámí s p�stováním rostlin od okrasných zahradních i pokojových až po zem�d�lské 
plodiny �i bylinky. V areálu školy založli zahrádku, o kterou se d�ti pravideln� starají, stejn�
jako o pokojové rostliny v prostorách školy. D�ti budou navšt�vovat výstavy rostlin a chodit 
do p�írody poznávat a sbírat byliny. Zna�nou �ást zimních m�síc� se budou v�novat i 
ekologii, životnímu prost�edí a zem�pisným podmínkám i aktuálním zm�nám v p�írod� a 
p�írodov�dným pokus�m. 



P�íloha �. 2 

2.1 Swot analýza jazykové jesle a školka Monty 

Typy faktor�
P�íznivé       Nep�íznivé 

Silné stránky (Strenghth)     Slabé stránky (Weakness) 
S1 vzd�lávání d�tí od útlého v�ku   W1 cenová náro�nost 
S2 individuální p�ístup     W2 omezené prostory 
S3 samostatnost dít�te     W3 odpoutání od rodi�e 
S4 zahrani�ní lekto�i (rodilí mluv�í)   W4 silná konkurence 
S5 celoro�ní provoz centra      
S6 po�ádání kulturních akcí      
S7 dobrá dostupnost centra 
S8 první anglická školka v Ostrav�

P�íležitosti ( Oportunities)     Hrozby (Threats) 
O1 rozší�ení výuky o další cizí jazyk   T1 slu�ování školek 
O2 rozší�ení dopl�kových �inností   T2  silná konkurence 
O3 možnost zapojení rodi�� do výuky   T3  zp�ísn�ní kritérií 
O4 vybudování franchisové pobo�ky v dalším m�st� T4 finan�ní krize 
O5 další vzd�lávání pedagog�    T5 d�ti do školky necht�jí 

Vyhodnocení posuzovaných faktor�
( 1 – nejmén� hodnocené, 5 – nejvíce hodnocené) 

Vyhodnocení posuzovaných faktor�

Hodnocení Hodnocení 
Hodnocené faktory 

1 2 3 4 5 vysoké pr�m. nízké 
Výkonnost Závažnost 

S1 4,50 0,90 4,50 0,90 
S2 3,75 0,70 3,75 0,70 
S3 2,75 0,40 2,75 0,40 
S4 4,75 0,30 4,75 0,30 
S5 3,75 0,60 3,75 0,60 
S6 2,25 0,60 2,25 0,60 
S7 2,00 0,70 2,00 0,70 
S8 1,50 0,30 1,50 0,30 
W1 2,50 0,60 2,50 0,60 
W2 3,00 0,40 3,00 0,40 
W3 2,00 0,30 2,00 0,30 

W4 4,75 0,60 4,75 0,60 
W5 3,00 0,40 3,00 0,40 
O1 4,75 0,70 4,75 0,70 
O2 3,50 0,60 3,50 0,60 
O3 2,00 0,20 2,00 0,20 
O4 4,25 0,20 4,25 0,20 
O5 4,25 0,30 4,25 0,30 
T1 2,25 0,20 2,25 0,20 
T2 4,00 0,60 4,00 0,60 
T3 3,75 0,40 3,75 0,40 

T4 4,75 0,70 4,75 0,70 
T5 4,75 0,60 4,75 0,70 



Matice – Silné stránky                               

  

Matice – Slabé stránky      

          



Matice – P�íležitosti  

                                                          

                         

Matice - Hrozby 



2.1 Swot analýza základní jazykové školy Monty 

Typy faktor�

P�íznivé       Nep�íznivé 
Silné stránky (Strenghth)     Slabé stránky (Weakness) 
S1 vzd�lání d�tí od ranného v�ku   W1 odsunutí �eského jazyka 
S2 možnost navázání z jazykové školky   W2 malá kapacity t�ídy 
S3  možnost navázání na další stupe� ZŠ  W3 malá možnost rozhodování 
S4 dobrá dostupnost     p�i pokra�ování ve studiu 
S5  zahrani�ní lekto�i (rodilí mluv�í)   W4 spojení s klasickou 
základní  
S6 individuální p�ístup     školou 
         

P�íležitosti (Oportunities)     Hrozby ( Threats)   
O1 možnost rozší�ení výuky o další cizí jazyk  T1  zp�ísn�ní zákon�  
O2 prodloužení výuky anglického   T2  odliv zákazník�
 jazyka do vyšších stup��     T3  up�ednost�ování �eských 
O3 rozší�ení kapacity     základních školy 
O4 navázání kontaktu s další     T4  preference jazykových            
základní školou, spolupráce     kurz�

Vyhodnocení posuzovaných faktor�
( 1 – nejmén� hodnocené, 5 – nejvíce hodnocené) 

Vyhodnocení posuzovaných faktor�

Hodnocení Hodnocení 
Hodnocené faktory 

1 2 3 4 5 vysoké pr�m. nízké 

Výkonnost Závažnost 

S1 4,75 0,80 4,75 0,80 

S2 4,00 0,60 4,00 0,60 

S3 3,50 0,60 3,50 0,60 

S4 2,75 0,30 2,75 0,30 

S5 3,25 0,80 3,25 0,80 

S6 2,00 0,40 2,00 0,40 

W1 3,75 0,70 3,75 0,70 

W2 3,00 0,60 3,00 0,60 

W3 3,50 0,40 3,50 0,40 

W4 3,25 0,80 3,25 0,80 

W5 4,25 0,40 4,25 0,40 

O1 4,25 0,60 4,25 0,60 

O2 4,25 0,80 4,25 0,80 

O3 2,00 0,20 2,00 0,20 

O4 4,50 0,70 4,50 0,70 

T1 2,75 0,40 2,75 0,40 

T2 3,75 0,60 3,75 0,60 

T3 3,50 0,60 3,50 0,60 

T4 4,75 0,70 4,75 0,70 



Matice – Silné stránky    Matice – Slabé stránky 

        

 Matice – P�íležitosti     Matice – Hrozby 

        



P�íloha �. 3 Dotazník – dotazník byl vyhotoven pro každé za�ízení odd�len�. V p�íloze je 
uveden pouze dotazník pro jazykové jesle Monty. 

Dotazník 

Dobrý den, jmenuji se Lucie Chytilová a jsem studentkou druhého ro�níku navazujícího 
studia oboru Marketing a obchod na Ekonomické fakult� Vysoké školy bá�ské – Technické 
univerzity v Ostrav�.  Touto cestou bych Vás cht�la požádat o vypln�ní dotazníku, který bude 
sloužit pro zpracování diplomové práce na téma „ Analýza marketingové komunikace 
jazykové centra“. Zvolené odpov�di prosím zak�ížkujte, pop�ípad� odpov�zte na otázku. 

P�edem d�kuji za Váš �as a Vaši ochotu. 

1. Znáte n�jaké jazykové jesle v Ostrav�? Prosím uve�te jejich název. 

2. Ve kterých zdrojích byste hledali informace, kdyby jste uvažovali o umíst�ní dít�te do 
jazykových jeslí .(m�žete ozna�it i více odpov�dí)

��Webové stránky 
�� Reklama v médiích (televize, rádio) 
�� Reklama v MHD (tramvaj, trolejbus, autobus) 
�� Tisk (noviny, �asopisy, apod.) – Uve�te prosím název____________________ 
�� Plakáty, letáky, billboardy 
�� Veletrhy, výstavy 
�� Reference známých, rodiny 
�� Informace v jiných školkách 
�� Diskuse na internetu 
�� Sociální sít� (facebook, myspace, atd.) 
�� Jiný zdroj – Uve�te prosím, který____________________________________ 

3. Které jazykové jesle jste bral(a) v potaz p�i rozhodování o umíst�ní dít�te? Prosím 

uve�te jejich název. 

 _____________________________________________________________________ 

4.   Co bylo d�vodem výb�ru soukromých jazykových jeslí? (m�žete ozna�it i více 

odpov�dí)

��Dop�át dít�ti to nejlepší
��V dnešní dob� je anglický jazyk nutnost
�� Individuální p�ístup
��Dostupnost za�ízení
��V jiné školce byla plná kapacita
�� Jiný d�vod, prosím uve�te__________________________________________ 



5.   Ohodno�te prosím následující faktory podle toho, jak jsou pro Vás d�ležité p�i výb�ru 
jazykových jeslí. Ohodno�te faktory v tabulce od 1 do 5 jako ve škole. Tzn. 1 –
nejd�ležit�jší, 2- velmi d�ležité, 3- ani d�ležité ani ned�ležité, 4- spíše ned�ležité, 5- 
ned�ležité. 

6. Ohodno�te prosím faktory vlastností lektora obsažené v  tabulce od 1 do 5 jako ve 
škole. Tzn. 1–nejd�ležit�jší, 2– velmi d�ležité, 3–ani d�ležité, ani ned�ležité, 4–spíše 

ned�ležité, 5-ned�ležité  

*lektor má vystudovanou vysokou školu v oboru cizí jazyk, pop�. absolvoval n�jaký druh zkoušky z cizího jazyka 

(Statní zkouška na Státní jazykové škole, Cambridge zkoušky, apod.) 

7. Jak d�ležité je pro Vás poskytování doprovodných služeb v jazykových jeslích. 
Ohodno�te prosím jako ve škole od 1 do 5 (1–nejd�ležit�jší, 2– velmi d�ležité, 3–ani 

d�ležité, ani ned�ležité, 4–spíše ned�ležité, 5-ned�ležité) 

1 2 3 4 5 

FAKTOR 1 2 3 4 5 
Osobnost lektora 
Pohlaví 
Zkušenosti lektora 
Adekvátní vzd�lání * 
Národnost lektora (rodilý mluv�í) 
Pedagogické schopnosti 
Styl výuky lektora 
Jiný faktor (uve�te prosím jaký) 

FAKTOR 1 2 3 4 5 
Známost jazykového centra (reklama) 
Vybavení jazykového centra 
Atmosféra jazykového centra 
Vst�ícné chování zam�stnanc� ( ochota, spolehlivost, atd.) 
P�ítomnost rodilého mluv�ího 
�istota u�eben a prostor� jazykového centra 
Blízkost školy (k domovu, práci) 
Dostupnost školy (autem, tramvají, autobusem atd.) 
Školné 
Reference známých, rodiny 
Ukázková hodina výuky 
Nabídnutá sleva 
Doprovodné služby (sportovní, výtvarné kroužky, atd.) 
Jiný faktor (uve�te prosím jaký) 



8. Kterou z doprovodných služeb byste nejvíce ocenili u jazykových jeslí? Ohodno�te 
prosím doprovodné služby uvedené v  tabulce od 1 do 5 jako ve škole. Tzn. 1–

nejd�ležit�jší, 2– velmi d�ležité, 3–ani d�ležité, ani ned�ležité, 4–spíše ned�ležité, 5-

ned�ležité

9 . Ve kterých zdrojích jste hledal(a) informace o jazykových jeslích Monty. M�žete ozna�it i 

více možností.

�� Webové stránky 
�� Reklama v médiích (televize, rádio) 
�� Reklama v MHD (tramvaj, trolejbus, autobus) 
�� Tisk (noviny, �asopisy, apod.) – Uve�te prosím název_________________ 
�� Plakáty, letáky, billboardy 
�� Veletrhy, výstavy 
�� Reference známých, rodiny 
�� Informace v jiných školkách 
�� Jiný zdroj – Uve�te prosím, který_________________________________ 

10. Srovnával(a) jste školné jednotlivých jazykových jeslí, než jste se rozhodl(a) pro 
jazykové jesle Monty? 

�� Ano, d�kladn�
�� Ano, zb�žn�
�� Ne, nem�l(a) jsem to v úmyslu (p�ejd�te na otázku �.12 ) 
�� Ne, ale m�l(a) jsem to v úmyslu (p�ejd�te na otázku �.12.) 

11. Jak na Vás p�sobí ceny ostatních jazykových  jeslí ve Vašem okolí? 

�� Ceny jsou p�íliš vysoké 
�� Ceny jsou p�ijatelné 
�� Ceny jsou p�íliš nízké 

12. Co Vás vedlo k výb�ru práv� jazykových jeslí Monty? (m�žete ozna�it i více 

odpov�dí) 

�� Reference známých, rodiny 
�� P�ítomnost rodilého mluv�ího 
�� Nabídka doprovodných služeb 
�� Možností umístit zde své dít� b�hem celého roku 

Doprovodná služba Po�adí 
Hlídání d�ti nad rámec výuky 
Sportovní aktivity 
Výtvarné aktivity 
Organizované spole�né akce (výlety, divadelní p�edstavení, atd.) 
Nové metody výuky 
Nabídka jiné jazykové p�ípravy 
Jiný faktor, uve�te prosím jaký 



�� Individuální p�ístup k výuce 
�� Byl(a) jsem ovlivn�na marketingovou komunikací centra (reklama,   
internet) 
�� Jiný faktor, uve�te prosím jaký________________________________ 

13. Uvítali byste zapojení rodi�� do výuky cizího jazyka v jazykových jeslích  Monty? 
(dny otev�ených dve�í,  narozeninové oslavy d�tí, Den rodi��, atd.) 

�� Ano 
�� Ne 

14. Vaše pohlaví 
��Muž 
�� Žena 

15. Dosažené vzd�lání 
�� Základní 
�� St�ední ukon�ené výu�ním listem 
�� St�ední ukon�ené maturitou 
�� Vyšší odborné 
�� Vysokoškolské (bakalá�ské, magisterské, inženýrské, postragraduální) 

16. Kolik d�tí tvo�í Vaši domácnost 
��1 – 2  
��2 – 3 
��3 – 4 
��4 a více 

  
17. Jsem ob�anem 

�� �eské Republiky 
�� Jiného státu, prosím uve�te_________________________________________ 

18. Jaký je hrubý p�íjem Vaší domácnosti 
��15 000 K� – 20 000 K�
��21 000 K� – 25 000 K�
��25 001 K� – 30 000 K�
��30 001 K� – 35 000 K�
��35 001 K� – 40 000 K�
��více než 40 000 K�
��nechci odpovídat 

D�kuji za Váš �as a p�eji p�íjemný zbytek dne



P�íloha �. 4 – Vyhodnocení pro jazykové jesle Monty 

4.1  Chu� rodi�� zapojit se do výuky 

Zdroj: Vlastní 

4.2 Hodnocení doprovodných služeb dle pohlaví respondenta

Zdroj: Vlastní

4.3 Korela�ní analýza jazykových jeslí Monty 

Cílem korela�ní analýzy je zjistit intenzitu vztahu mezi jednotlivými doprovodnými službami. 
Vztah mezi hlídáním d�tí a sportovními aktivitami, výtvarnými aktivitami vykazuje v�tší závislost. 
Jelikož je Pearson Correlation 0,720, 0,571. Jedná se o pozitivní závislost. �ím d�ležit�jší bude hlídání 
d�tí, tím vyšší d�ležitost budou nabývat doprovodné služby, jako sportovní a výtvarné aktivity. 

Correlations

Statistics=Pearson Correlation 

Hlídání_d�tí Sport Výt#aktivity Spol#akce 

Nové_metody_v

ýuky Jaz#p�íprava 

Hlídání_d�tí 1 0,72
**

0,57
*

,385 -,216 ,128

Sport 0,72
**

1 ,600
*

-,081 ,242 ,323

Výt#aktivity 0,57
*

,600
*

1 ,270 ,121 ,064

Spol#akce ,385 -,081 ,270 1 -,734
**

-,302

Nové_metody_výuky -,216 ,242 ,121 -,734
**

1 ,310

Jaz#p�íprava ,128 ,323 ,064 -,302 ,310 1



**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

4.4 Školné jazykových jeslí Monty 

Zdroj: Vlastní 

P�íloha �. 5 – Vyhodnocení jazykové školky Monty 

5.1 Jednovýb�rový T – test – vlastnosti lektora 

Dále jsem p�i prost�ednictvím Jednovýb�rového T – testu hodnotila, jak jsou hodnoceny 
jednotlivé faktory. Pr�m�rné hodnoty ve sloupci Mean Difference jsem ozna�ila žlut� (=3), 
podpr�m�rné hodnoty jsem ozna�ila �erven� (v�tší než 2) a hodnoty nadpr�m�rné jsem ozna�ila 
zelen� (menší než 2) 

Respondenti m�li možnost hodnotit jednotlivé hodnoty známkou 1 až 5 ( 1-nejd�ležit�jší, 2-
velmi d�ležité, 3-ani d�ležité, ani ned�ležité, 4- spíše ned�ležité, 5-ned�ležité). Vzhledem k pr�m�rné 
hodnot� 3 byly všechny atributy hodnoceny nadpr�m�rn�.  

One-Sample Test

Test Value = 3                                        

95% Confidence Interval of the 

Difference 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

Osobnost -,750 29 ,459 -,13333 -,4967 ,2301

Pohlavílektora -,462 29 ,647 -,10000 -,5424 ,3424

Zkušenost -10,019 29 ,000 -1,50000 -1,8062 -1,1938

Vzd�lání_lektora -11,000 29 ,000 -1,46667 -1,7394 -1,1940

Národnost_lektora -4,557 29 ,000 -,86667 -1,2556 -,4777

Ped#schopnosti -4,678 29 ,000 -,76667 -1,1018 -,4315

Styl_výuky -,162 28 ,873 -,03448 -,4715 ,4026



5.2 Chu� zapojit se do výuky 

Zdroj: Vlastní 

5.3 Hodnocení doprovodných služeb dle pohlaví respondenta 

Zdroj: Vlastní 

5.4 Regresní analýza 

Analýza d�ležitosti doprovodných služeb byla provedena pomocí regresní analýzy. Regresní 
analýza se používá k ur�ení vztahu mezi prom�nnými a pomocí této analýzy je možno zjistit do jaké 
míry ovliv�ují celkovou d�ležitost doprovodných služeb jednotlivé služby. Jako nezávisle prom�nnou 
jsem zvolila celkovou d�ležitost doprovodných služeb (otázka �. 7). Mezi nezávisle prom�nné byly 
za�azeny jednotlivé doprovodné služby uvedené v otázce �. 8. 

Koeficient determinace ur�uje, kolik procent dokáže model vysv�tlit. Tento koeficient jsem 
zazna�ila šedou barvou . 
Koeficient determinace 

Model Summary

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,402
a

0,16 -,057 1,21767

a. Predictors: (Constant), Jaz#p�íprava, Výt#aktivity, Sport, Spol#akce, 

Hlídání_d�tí, Nové_metody_výuky 



Atributy celkové d�ležitosti 

Coefficients
a

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 3,714 1,785 2,081 0,05

Hlídání_d�tí -,101 ,334 -,067 -,301 0,77

Sport -,107 ,248 -,099 -,431 0,67

Výt#aktivity ,344 ,372 ,192 ,923 0,37

Spol#akce -,367 ,514 -,154 -,713 0,48

Nové_metody_výuky ,314 ,217 ,360 1,449 0,16

1 

Jaz#p�íprava -,407 ,291 -,337 -1,402 0,17

a. Dependent Variable: D�ležitost 

Jelikož u provedené regrese vyšly hodnoty Sig. v�tší než 0,05, z toho vyplývá, že rozdíly ve 
významnosti nejsou dostate�n� velké, a proto neovliv�ují celkovou d�ležitost doprovodných služeb. 
Proto nebylo t�eba, provád�t novou regresi. 

5.5 Korela�ní analýza 

Další analýzou, kterou jsem provedla u jednotlivých doprovodných služeb byla korela�ní 
analýza.  Klí�ové pro m� byly hodnoty uvedené v �ádku Pearson Correlation. V p�ípad�, že hodnota 
byla v�tší než 0,5 zazna�ila jsem hodnotu zelen�, v opa�ném p�ípad� jsem hodnoty menší než 0,5 
ozna�ila �erven�. 

Correlations

Statistics=Pearson Correlation 

Hlídání_d�tí Sport Výt#aktivity Spol#akce 

Nové_metody_

výuky Jaz#p�íprava 

Hlídání_d�tí 1 0,64 ,279 -,159 -,093 ,262

Sport 0,64 1 ,061 -,389
*

,162 -,023

Výt#aktivity ,279 ,061 1 -,188 -,219 -,023

Spol#akce -,159 -,389
*

-,188 1 -,214 -,186

Nové_metody_výuky -,093 ,162 -,219 -,214 1 ,611
**

Jaz#p�íprava ,262 -,023 -,023 -,186 ,611
**

1

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



Cílem korela�ní analýzy je zjistit intenzitu vztahu mezi jednotlivými doprovodnými službami. Vztah 
mezi hlídáním d�tí a sportovními aktivitami vykazuje v�tší závislost. Jelikož je Pearson Correlation 
0,636, jedná se o pozitivní závislost. 	ím d�ležit�jší bude pro zákazníky hlídání d�tí, tím d�ležit�jší 
budou pro zákazníky sportovní aktivity. 

P�íloha �. 6 – Vyhodnocení pro základní jazykovou školu Monty 

6.1 Jednovýb�rový T – test 

Dále jsem p�i prost�ednictvím Jednovýb�rového T – testu hodnotila, jak jsou hodnoceny 
jednotlivé faktory. Pr�m�rné hodnoty ve sloupci Mean Difference jsem ozna�ila žlut� (=3), 
podpr�m�rné hodnoty jsem ozna�ila �erven� (v�tší než 2) a hodnoty nadpr�m�rné jsem ozna�ila 
zelen� (menší než 2) 

One-Sample Test

Test Value = 3                                        

95% Confidence Interval of the 

Difference 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

Osobnost -11,952 38 ,000 -1,51282 -1,7691 -1,2566

Pohlavílektora -6,865 38 ,000 -1,17949 -1,5273 -,8317

Zkušenost -15,709 38 ,000 -1,51282 -1,7078 -1,3179

Vzd�lání_lektora -19,444 38 ,000 -1,56410 -1,7269 -1,4013

Národnost_lektora -13,520 38 ,000 -1,35897 -1,5625 -1,1555

Ped#schopnosti -13,591 38 ,000 -1,48718 -1,7087 -1,2657

Styl_výuky -5,665 38 ,000 -,64103 -,8701 -,4120

Respondenti m�li možnost hodnotit jednotlivé hodnoty známkou 1 až 5 ( 1-nejd�ležit�jší, 2-
velmi d�ležité, 3-ani d�ležité, ani ned�ležité, 4- spíše ned�ležité, 5-ned�ležité). Vzhledem k pr�m�rné 
hodnot� 3 byly všechny atributy hodnoceny nadpr�m�rn�.  

6.2 Chu� zapojit se do výuky 

Zdroj: Vlastní 



6.3 Hodnocení doprovodných služeb dle pohlaví respondenta 

Zdroj: Vlastní 

6.4 Regresní analýza 

Analýza d�ležitosti doprovodných služeb byla provedena pomocí regresní analýzy. Regresní 
analýza se používá k ur�ení vztahu mezi prom�nnými a pomocí této analýzy je možno zjistit do jaké 
míry ovliv�ují celkovou d�ležitost doprovodných služeb jednotlivé služby. Jako nezávisle prom�nnou 
jsem zvolila celkovou d�ležitost doprovodných služeb (otázka �. 7). Mezi nezávisle prom�nné byla 
za�azeny jednotlivé doprovodné služby uvedené v otázce �. 8. 
Koeficient determinace ur�uje, kolik procent dokáže model vysv�tlit. Tento koeficient jsem zazna�ila 
šedou barvou. 
Koeficient determinace 

Model Summary

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,346
a

0,12 -,046 1,24985

a. Predictors: (Constant), Jaz#p�íprava, Hlídání_d�tí, Výt#aktivity, 

Spol#akce, Nové_metody_výuky, Sport 



Coefficients
a

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 4,892 1,477 3,312 ,002

Hlídání_d�tí ,016 ,368 ,013 ,043 0,97

Sport ,024 ,332 ,022 ,073 0,94

Výt#aktivity -,430 ,409 -,206 -1,051 0,3

Spol#akce -,374 ,397 -,212 -,941 0,35

Nové_metody_výuky ,219 ,285 ,174 ,769 0,45

1 

Jaz#p�íprava -,267 ,230 -,233 -1,161 0,25

a. Dependent Variable: Celkem 

Jelikož u provedené regrese vyšly hodnoty Sig. v�tší než 0,05, z toho vyplývá, že rozdíly ve 
významnosti nejsou dostate�n� velké, a proto neovliv�ují celkovou d�ležitost doprovodných služeb. 
Proto nebylo t�eba, provád�t novou regresi. 

6.5 Korela�ní analýza 

Další analýzou, kterou jsem provedla u jednotlivých doprovodných služeb byla korela�ní 
analýza.  Klí�ové pro m� byly hodnoty uvedené v �ádku Pearson Correlation. V p�ípad�, že hodnota 
byla v�tší než 0,5 zazna�ila jsem hodnotu fialov�, v opa�ném p�ípad� jsem hodnoty menší než 0,5 
ozna�ila �erven�. 

C
ílem korela�ní analýzy je zjistit intenzitu vztahu mezi jednotlivými doprovodnými službami. Vztah 
mezi hlídáním d�tí a sportovními aktivitami vykazuje v�tší závislost. Jelikož je Pearson Correlation 
0,88, jedná se o pozitivní závislost. 	ím d�ležit�jší bude pro zákazníky hlídání d�tí, tím d�ležit�jší 
budou pro zákazníky sportovní aktivity.  

Correlations

Statistics=Correlation Coefficient 

Hlídání_d�tí Sport Výt#aktivity Spol#akce

Nové_metody_

výuky Jaz#p�íprava 

Hlídání_d�tí 1,000 0,88
**

,037 ,222 -,119 -,013

Sport 0,88
**

1,000 -,070 ,125 -,058 -,102

Výt#aktivity ,037 -,070 1,000 -,491
**

,569
**

-,268

Spol#akce ,222 ,125 -,491
**

1,000 -,703
**

,163

Nové_metody_výuky -,119 -,058 ,569
**

-,703
**

1,000 ,052

Spearma

n's rho 

Jaz#p�íprava -,013 -,102 -,268 ,163 ,052 1,000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



P�íloha �. 7 – Celkové zhodnocení 

Spontánní znalost 
Jazykové jesle Jazyková školka Jazyková základní škola 
Monty Monty ZŠ Ostr�ilova 
Hello Teddy Hello Teddy ZŠ Monty 
Brontík Nevybavím si ZŠ Hello  

Podpo�ená znalost -  konkrétní umíst�ní dít�te 
Jazykové jesle Jazyková školka Jazyková základní škola 
Monty Jazykové kurzy ZŠ Monty 
Hello Teddy Soukromá školka bez výuky 

cizího jazyka 
ZŠ Ostr�ilova 

Soukromé jesle bez výuky 
cizího jazyka 

Monty, Hello Teddy Kurzy anglického jazyka 

Vyhledávání informací 
Jazykové jesle Jazyková školka Jazyková základní škola 
Muži Muži Muži 
Diskuse na internetu Sociální sít� Diskuse na internetu 
Sociální sít� Informace v tisku Informace v jiných školách 
Reference známých, rodiny Veletrhy Reference známých, rodiny 
Ženy Ženy Ženy 
Diskuse na internetu Reklama v MHD Reference známých, rodiny 
Sociální sít� Reklama v masových 

médiích 
Internetové stránky 

Reference Diskuse na internetu Informace v tisku 

Informace o jazykovém centru Monty 
Jazykové jesle Jazyková školka Jazyková základní škola 
Ob� pohlaví Muži Ob� pohlaví 
Reklama v MHD Internetové stránky Reference známých, rodiny 
Internetové stránky Plakáty a bilboardy Internetové stránky 
Veletrhy, výstavy Veletrhy 

Ženy 
Reklama v MHD 
Reference známých, rodiny 

Reference známých 

Informace v tisku 

Reklama v MHD 

Hlavní d�vod umíst�ní dít�te do soukromého za�ízení se specializací na cizí jazyk 
Jazykové jesle Jazyková školka Jazyková základní škola 
Individuální p�ístup Individuální p�ístup Angli�tina od útlého v�ku 
Dop�át dít�ti to nejlepší Angli�tina od útlého v�ku Individuální p�ístup 
Plná kapacita státních jeslí Jiný d�vod – pokra�ování 

z jazykové školky, umíst�ní 
sourozence 



D�vody umíst�ní dít�te do jazykového centra Monty 
Jazykové jesle Monty Jazyková školka Monty Jazyková základní škola 

Monty 
P�ítomnost rodilého 
mluv�ího 

Muži Muži 

Doprovodné služby Reference známých, rodiny Individuální p�ístup 
Individuální p�ístup Reference známých, rodiny 
Doprovodné služby P�ítomnost rodilého 

mluv�ího 
Ženy Ženy 
Doprovodné služby P�ítomnost rodilého 

mluv�ího 
Marketingová komunikace 

Umíst�ní b�hem celého 
roku 

Umíst�ní b�hem celého roku 
Individuální p�ístup 
pedagoga 

Zapojení do výuky 
Jazykové jesle Jazyková školka Jazyková základní škola 
Muži Muži Muži 
40 % ano, 60 % ne 28 % ano, 72 % ne 50 % ano, 50 % ne 
Ženy Ženy Ženy 
80 % ano, 20 % ne 50 % ano, 50 % ne 73 % ano, 27 % ne 

D�ležitost jednotlivých faktor� p�i výb�ru jazykového za�ízení 
Jazykové jesle Jazyková školka Jazyková základní škola 
Muži Muži Muži 
Atmosféra jazykových jeslí �istota jazykové školky a 

okolí 
Ob� pohlaví 

Vst�ícné chování 
zam�stnanc�

P�ítomnost rodilého 
mluv�ího 

�istota jazykové školy a 
okolí 

Reference známých, rodiny Doprovodné služby, 
Vzdálenost  

P�ítomnost rodilého 
mluv�ího 

Ženy Ženy 
Vst�ícné chování 
zam�stnanc�

Doprovodné služby 

�istota jazykových jeslí a 
okolí 

Vst�ícné chování 
zam�stnanc�

Atmosféra jazykových jeslí Ukázková hodina výuky 

Reference známých a rodiny 

D�ležitost vlastností lektora v závislosti na pohlaví
Jazykové jesle Jazyková školka Jazyková základní škola 
Muži Muži  Muži 
Osobnost lektora Osobnost lektora Osobnost lektora 
Národnost lektora Pohlaví lektora 
Styl výuky Styl výuky 

Pohlaví lektora 

Ženy Ženy Ženy 
Pohlaví lektora Styl výuky Osobnost lektora 
Národnost lektora Osobnost lektora Pohlaví lektora 
Nabyté zkušenosti Pohlaví, národnost lektora Zkušenosti lektora 



Hodnocení doprovodných služeb dle pohlaví respondenta 
Jazykové jesle Jazyková školka Jazyková základní škola 
Muži Muži Ob� pohlaví 
Konání spole�enských akcí Výtvarné aktivity Nové metody výuky 
Výtvarné aktivity Konání spole�enských akcí 
Sportovní aktivity 

Nové metody výuky 

Ženy Ženy 
Sportovní aktivity Výtvarné aktivity 
Výtvarné aktivity 
Nové metody výuky 

Sportovní aktivity 

Výtvarné aktivity 

Zvýšení celkové d�ležitosti doprovodných služeb 
Jazykové jesle Jazyková školka Jazyková základní škola 
Výtvarné aktivity 
Jiná jazyková p�íprava 

Jednotlivé doprovodné 
služby nemají vliv na 
celkovou d�ležitost 

Jednotlivé doprovodné 
služby nemají vliv na 
celkovou d�ležitost 

Korela�ní analýza – závislost jednotlivých doprovodných služeb mezi sebou 
Jazykové jesle Jazyková školka Jazyková základní škola 
Hlídání d�tí Hlídání d�tí Hlídání d�tí 
Sportovní aktivity 
Výtvarné aktivity 

Sportovní aktivity Sportovní aktivity 

Výše školného jazykového centra Monty 
Jazykové jesle Jazyková školka Jazyková základní škola 
Muži Muži Muži 
100 % p�íliš vysoké 61 % p�íliš vysoké 

28 % p�ijatelné 
11 % nízké 

79 % p�íliš vysoké 
21 % p�ijatelné 

Ženy Ženy Ženy 
86 % p�íliš vysoké 
14 % p�ijatelné 

42 % p�íliš vysoké 
55 % p�ijatelné 
3 % nízké 

40 % p�íliš vysoké 
60 % p�ijatelné 



P�íloha �. 8 Chi – kvadrát test pro vyhodnocení hypotézy �. 6 

Jazykové jesle – jelikož je Pearson�v Chi Square v�tší než 0,05 neexistuje závislost mezi vzd�láním 
lektora a p�íjmem respondenta v jazykových jeslích 

                                            Chi-Square Tests

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,817
a

4 ,589

Likelihood Ratio 3,659 4 ,454

Linear-by-Linear Association ,734 1 ,392

N of Valid Cases 83

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,96. 

Jazyková školka - jelikož je Pearson�v Chi Square v�tší než 0,05 neexistuje závislost mezi vzd�láním 
lektora a p�íjmem respondenta v jazykové školce 

Chi-Square Tests

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,021
a

8 ,264

Likelihood Ratio 12,919 8 ,115

Linear-by-Linear Association ,879 1 ,348

N of Valid Cases 83

a. 8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,20. 

Jazyková základní škola - jelikož je Pearson�v Chi Square v�tší než 0,05 neexistuje závislost mezi 
vzd�láním lektora a p�íjmem respondenta v jazykové základní škole 

Chi-Square Tests

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,370
a

6 ,154

Likelihood Ratio 8,866 6 ,181

Linear-by-Linear Association ,322 1 ,570

N of Valid Cases 83

a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,24. 



P�íloha �. 9 a 10 není sou�ástí diplomové práce 



P�íloha �. 11 – Pozvánka na „�aj o páté“ 

Vzor 1 

Vzor 2 
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P�íloha �. 12 Metoda Helen Doron 

 Metoda Helen Doron 

Nabytí jazykových znalostí pat�í mezi nejkomplexn�jší schopnosti, které si �lov�k na za�átku svého 
života osvojuje. Zatímco však mnoho dosp�lých vnímá u�ení se jazyk�m jako namáhavé a náro�né, 
pro d�ti je to jen d�tská hra. Pro batolata a malé d�ti neexistují žádné cizí �e�i. Melodii, rytmus a 
strukturu jazyka se u�í ješt� dlouho p�edtím, než jsou v�bec schopny mluvit. Že se jedná o "cizí jazyk" 
se tedy dovídají mnohem pozd�ji. Dlouhodobé studie amerických v�dc� zabývajících se výzkumem 
lidského mozku dokázaly, že u�ení se další �e�i v raném v�ku je tak úsp�šné proto, protože do v�ku 7-
mi let jsou veškeré vjemy související s �e�mi ukládány do stejné oblasti mozku. Pozd�ji je tvo�ena pro 
každou nau�enou �e� jiná sí� neuron�, což vyžaduje p�epínání mezi jednotlivými sít�mi - a tedy obtíž 
navíc.  
P�ední jazykov�dci proto doporu�ují za�ít s u�ením další �e�i - vedle �e�i mate�ské - tak brzy, jak je to 
jen možné. To má taky rozhodující vliv na schopnost výslovnosti. 

Helen Doron Early English je "duchovním dít�tem" britské lingvistky a pedagožky Helen Doron. Ta 
spojila své znalosti nabyté b�hem akademických studií s praxí p�i práci u�itelky anglického jazyka a 
vytvo�ila vlastní p�irozenou a úsp�šnou metodu výuky anglického jazyka pro d�ti. Jako v�dec p�itom 
dbala zejména na rozhodující vývojové fáze mozku dít�te. Když v roce 1987 vystoupila se svou 
metodou na ve�ejnost, byl to první a jediný jazykový program pro výuku angli�tiny d�tí v raném v�ku.  

Helen Doron se narodila ve Velké Británii, v roce 1977 absolvovala univerzitu v Readingu, kde získala 
doktorát z filosofie humanitních v�d, jazykov�dy a francoužštiny. Mimo jiné pracovala jako docentka 
pro anglický jazyk a jazykov�du na univerzit� v Poitiers ve Francii. Jako matka t�í d�tí se Helen 
zajímala o tzv. Suzuki metodu aplikovanou p�i výuce hry na housle. Tato metoda u�í malé d�ti h�e na 
hudební nástroj pomocí stále se opakujícího poslechu. U�itel ukáže d�tem, které ješt� nedokáží p�e�íst 
notový zápis, jak mají dané partie zahrát. Sám Dr. Suzuki nazývá tuto metodu výuky na hudební 
nástroj jako "metodu mate�ské �e�i", protože dít� se zpo�átku u�í pouze díky melodii, kterou 
opakovan� slyší.  

Od kdy za�ít u�it své dít� anglicky? 

N�komu p�ijde podstatné, aby jeho dít� um�lo základní fráze cizího jazyka ješt� d�ív, než usedne do 
lavice základní školy. Jiní namítají, že výuka cizích jazyk� je pro d�ti v plenkách p�ed�asná zát�ž, 
kterou na n� kladou ambiciózní rodi�e. Co tomu �íkají psychologové? 

D�tská psycholožka Tamara Cenková z Psychologické poradny Sluní�ko doporu�uje rodi��m u�it d�ti 
cizí jazyky v�tšinou od narození, nebo� kolem dvou let se v mozku vytvá�ejí jazyková centra. Podle 
toho, kolik jazyk� se dít� v tomto v�ku u�í, tolik jazykových center se mu vytvo�í.  
Je prokázáno, že kritickým obdobím pro osvojení si jazyka, a� už mate�ského, nebo cizího - je v�k od 
narození zhruba do sedmého roku života. Automatického p�ijímání melodie, rytmu a struktury jazyka 
pat�í mezi nejkomplexn�jší schopnosti, které �lov�k v okamžiku narození má. Do sedmi let v�ku jsou 
všechny vjemy související s �e�í a jazyky ukládány do stejné oblasti mozku. Po uplynutí tohoto období 
se pro jednotlivé jazyky utvá�ejí r�zné sít� neuron�. I tehdy se samoz�ejm� cizí jazyk nau�it dá, je 
ovšem daleko obtížn�jší dosáhnout úrovn� rodilého mluv�ího, zejména v oblasti výslovnosti. V�dci 
zjistili, že lidé, kte�í mluví od d�tství dv�ma jazyky, mají více šedé hmoty mozkové, na níž závisí 
pam�� a inteligence. Došli tedy k záv�ru, že u�ení jazyk� od d�tství má vliv na vytvá�ení této hmoty, a 
tudíž na rozvoj celkové inteligence. 

�astou otázkou je také, zdali výuka cizího jazyka v takto raném v�ku nem�že dít� zat�žovat. V 
p�ípad�, že rodi�e najdou u�itele s dostate�ným pedagogickým vzd�láním, prov��enou metodikou, 
hravou formou výuky a hlavn� výuku p�im��enou v�ku a duševnímu vývoji dít�te, nebude výuka dít�
žádným zp�sobem zat�žovat. D�ti se u�í všemi smysly, prost�ednictvím zkušeností a zážitk�, které ve 



výuce prožijí. D�ti si v hodinách Helen Doron Early English hrají, aniž by tušily, že práv� objevují 
angli�tinu.  
(Zdroj: �lánek vytvo�en na základ� Moje Psychologie - �esky, nebo English? Obojí! - �íjen 2008 a 

D�ti a my - Do angli�tiny s nemluvn�tem? - kv�ten 2009)


