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Vliv bilingvismu na jazykově podmíněné sociální preference u dětí
LUCIE JARŮŠKOVÁ

ABSTRAKT 
Ve společnosti  člověk přirozeně projevuje preference k interakci s určitými lidmi více než s

jinými,  a to  jak v dospělosti,  tak v dětství.  Jako uživatel  jazyka během komunikace často lépe
hodnotí a upřednostňuje mluvčí s rodilým přízvukem oproti mluvčím s cizím přízvukem. Některé
předchozí výzkumy naznačují, že negativní postoje vůči mluvčím s cizím přízvukem by mohly být
zmírněny bilingvní zkušeností jedince – tento efekt bilingvismu ale zatím nebyl spolehlivě prokázán.
Vliv bilingvismu na jazykově podmíněné sociální preference v dětství je předmětem výzkumu této
práce. Náš experiment zahrnoval 48 monolingvních a 35 bilingvních dětí ve věku 4–9 let a testoval,
jestli je u nich výběr kamaráda ovlivněn cizím přízvukem. Výsledky ukazují celkovou preferenci pro
rodilý  přízvuk  kromě  bilingvních  dětí  mladších  5  let,  nicméně  preference  mluvčích  s  rodilým
přízvukem významně  roste  s  věkem.  U  monolingvních  dětí  je  preference  významná  ve  všech
věkových  kategoriích  a  nepatrně  se  s  věkem  také  zvyšuje.  Tyto  výsledky  jsou  konzistentní  s
předchozími výzkumy: s věkem roste percepční citlivost a sociální preference k rodilému přízvuku.
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Úvod

Dospělí  i  malé děti  přirozeně preferují  interagovat  s  určitými lidmi více než s  jinými.  Lidé
hodnotí druhé a zaujímají k nim postoje jednak na základě vizuálních vodítek, jako je např. barva
pleti, a jednak na základě způsobu řeči a přízvuku, který ji doprovází (Ryan – Giles, 1982).  Řeč a
styl  mluvy  jedince  jsou  utvářeny  v  rámci  rané  akvizice  mateřského  jazyka  a  kultury,  ale  také
dialektu oblasti, ve které se nachází (Flege, 1988), nebo sociolektu společenské vrstvy, se kterou se
identifikuje,  společně  se  sociokulturním  kontextem.  Lidé  si  tak  pomocí  jazyka  utvářejí  svou
sociokulturní identitu (Edwards, 2009). 

Tato práce se zabývá sociálními postoji vůči mluvčím s cizím přízvukem1, pro něž není daný
jazyk mateřský či dominantní. Předchozí studie prokázaly, že cizí přízvuk ovlivňuje, jak posluchač
hodnotí sociální status, inteligenci, kompetenci či vřelost nebo přátelskost daného mluvčího (Giles  –
Sassoon, 1983; Ryan  – Giles, 1982). Mluvčí, kteří zní nerodile, bývají oproti rodilým mluvčím v
hierarchii kontextu sociokulturní komunikace zařazeni na nižší pozici (v anglosaské literatuře jsou
definováni  jako inferior,  Edwards,  2009).  Je  otázkou,  jestli  jsou  tyto  postoje  ovlivněny sociální
kategorizací  a  stereotypy  vůči  členům  různých  kulturních  či  etnických  skupin,  kteří  jsou
identifikovatelní  skrze  způsob  řeči  (některé  variety  se  navíc  považují  za  standardní,  spojené  s
vysokým socioekonomickým statusem a jsou vnímány jako pozitivnější, Romaine, 2000), nebo spíše
zvýšenou  kognitivní  zátěží,  kterou  posluchač  musí  vynaložit,  aby  projevu  nerodilého  mluvčího

1 V anglosaské literatuře definované pojmem foreign accent (cizí přízvuk) nebo FAS = foreign accented 
speech (projev či řeč s cizím přízvukem).
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porozuměl (Lev-Ari – Keysar, 2010). Sociální preference na základě jazyka se objevují už v dětství,
kdy děti i prostřednictvím jazyka získávají povědomí o kultuře, do které patří. Již v předškolním
věku preferují mluvčí stejného jazyka a s rodilým přízvukem oproti mluvčím cizího jazyka nebo s
cizím přízvukem (Kinzler  et  al.,  2009).  Tato  práce  se  soustředí  právě  na  dětské  mluvčí  a  vliv
vystavení  dalším  jazykům.  Bilingvismus,  který  je  mimo  jiné  spojován  i  s  větší  zkušeností  s
variabilitou přízvuků, může tyto postoje ovlivnit (Byers-Heinlein et al., 2017). Cílem této práce je
shrnout dosavadní výzkumy v této problematice a představit výsledky experimentu, který testoval
vliv cizího přízvuku v češtině u dětí ve věku 4–9 let v závislosti na jejich jazykovém pozadí.

Sociální postoje k mluvčím v dospělosti
Jazyk hraje zásadní roli v tom, jak rozdělujeme svět nejen do lingvistických kategorií, ale také

sociálních.  Jazykové  profilování  je  definováno  jako  proces  identifikování  mluvčího  na  základě
lingvistických a akustických vodítek, především dialektu a přízvuku (Baugh, 2002). Posluchači jsou
schopni rozeznat typické socio-demografické parametry mluvčích, jako jsou pohlaví (Sachs, 1975),
věk,  sociální  postavení,  vzdělání  (Labov,  2006),  geografický  původ  (zemi  či  nářeční  skupinu,
Trudgill, 1975), ale také náladu, emoce, zdravotní stav či sebevědomí (Ryan – Giles, 1982). Řeč je
tedy neoddělitelnou součástí sociální kognice – procesu, kterým lidé poznávají sociální realitu kolem
sebe a kategorizují ostatní do různých skupin (Baumgartner, 2008). Volba slov, intonace, rychlost
mluvy anebo přízvuk mluvčího ovlivňují  sociální postoje posluchače směrem k mluvčímu.  Lidé
mohou podvědomě preferovat mluvčí stejné skupiny, jazyka a dialektu (vycházející z tzv. in-group
vs. out-group teorie2, Allport 2004; Tajfel, 1974) anebo mohou mít k různým přízvukům uložená
stereotypní  schémata,  v  závislosti  na  původu,  etnické  příslušnosti  či  sociokulturním  kontextu
mluvčího (Ryan – Giles,  1982).  Kramsch (1998)  definuje  užívání  jazyka jako nedílnou součást
kultury: kulturní identita se tvoří pomocí jazyka, přičemž kulturní rozdíly spočívají i v jazykových
rozdílech.

Několika výzkumy bylo zjištěno, že cizí, nestandardní či nelokální přízvuky ovlivňují vnímané
charakteristiky mluvčích, kterými jsou například sociální status, inteligence, sympatie, přátelskost či
dokonce vina (Dixon et al., 2002; Cheyne, 1970). Mluvčí s přízvukem mohou být vnímáni jako
méně vzdělaní, méně kompetentní, méně úspěšní, méně přátelští nebo méně důvěryhodní (Giles –
Sassoon, 1983; Ryan  – Giles, 1982; Cargile, 1997).  Baugh (Purnell –  Idsardi  –  Baugh, 1999)
provedl v San Franciscu telefonický experiment, ve kterém na základě novinového inzerátu zjišťoval,
jestli je bydlení stále k dispozici. Zájemce mluvil pokaždé jiným dialektem angličtiny – standardním
americkým,  afroamerickým  a  tzv.  chicano (hispánským,  mexickým).  V  oblastech  s  nejmenším
počtem  afroamerických  a  hispánských  obyvatel  měly  telefonáty  s  nestandardní  angličtinou,  tj.

2  Hlavní teze in-group vs. out-group teorie je, že lidé mají tendenci přirozeně preferovat členy stejné 
skupiny (in-group) a vyzdvihovat jejich pozitivní charakteristiky, tzv. favoritismus (favoritism), zatímco u členů z jiné 
skupiny (out-group) si všímají především negativních vlastností, což vede k předpojatosti a předsudkům (bias). U 
sociálních postojů založených na jazyku se ale stává, že i nerodilí mluvčí nebo mluvčí nestandardní variety lépe 
hodnotí, především v charakteristikách sociálního statusu, tedy kompetence, vzdělanosti či inteligence, mluvčí 
dominantní skupiny s rodilým a standardním přízvukem, spojené s vyšším socioekonomickým statusem (Cargile –  
Giles, 1998).
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hispánskou a afroamerickou, největší počet negativních odpovědí, zatímco u standardní angličtiny se
projevil  pozitivní  efekt.  Sociální  diskriminace  byla  zjištěna  i  v  kontextu  pracovního  prostředí.
Hosoda a Stone-Romero (2010) zjistili, že posluchači hodnotili pozitivněji uchazeče o práci, kteří
mluvili anglicky s rodilým přízvukem či s francouzským přízvukem, oproti uchazečům s japonským
přízvukem. Autoři vysvětlují výsledek tak, že mluvčí s evropským původem může být hodnocen
pozitivněji, především v profesích vyžadující komunikační schopnosti a vysokou míru vedení, než
mluvčí s asijským původem, což může být zapříčiněno stereotypními schématy.

Dalším  vysvětlením negativních  postojů  k  mluvčím s  cizím přízvukem je  srozumitelnost  a
plynulost  řeči  nerodilého  mluvčího.  Lidé  zpracovávají  většinu  informací  automaticky,  rychle  a
nevědomě (Ferguson  –  Zayas,  2009),  což  platí  i  pro  přízvukové  charakteristiky  v  řeči.  Rychlá
evaluace  není  nutně  primárně  podmíněna  automatickými  stereotypy  vůči  cizincům,  ale  větší
kognitivní  zátěží,  kterou  musí  posluchač  vynaložit,  aby  projevu  porozuměl.  Cizí  přízvuk  je
charakterizován sníženou plynulostí a srozumitelností, která více zatěžuje kognitivní procesy, a tím
vede k negativním sociálním postojům vůči nerodilým mluvčím, např. ovlivňujícím důvěryhodnost
jejich projevu (Lev-Ari – Keysar, 2010). V českém prostředí (Hanzlíková – Skarnitzl, 2017) vznikl
experiment, ve kterém věty pronesené v angličtině hodnotili nerodilí posluchači, a to čeští mluvčí,
kteří se angličtinu učili jako druhý jazyk. Výsledky ukázaly, že hodnocení vět závisí na přízvuku i v
komunitě  nerodilých  uživatelů  jazyka,  přičemž  věty  pronesené  s  cizím  přízvukem  byly  opět
hodnoceny jako méně důvěryhodné (Hanzlíková – Skarnitzl, 2017). Jazykově podmíněná preference
se tak může projevit i ke skupině, se kterou posluchač nutně nesdílí rodný jazyk, ale kterou vnímá
jako ideální vzor (v případě jazyka se tedy jedná o rodilý přízvuk).

Hodnocení mluvčích na základě přízvuku má dopady ve všech oblastech, kde probíhá sociální
interakce a  jazyková komunikace.  Tento fenomén nemusí  být  nutně vědomý,  ale  může probíhat
pouze na automatické úrovni zpracování jazyka a s ním spjatých kategorií, kdy si sám posluchač
aplikaci sociálních postojů či hodnocení neuvědomí. V každodenních interakcích tak mohou být
mluvčí negativně diskriminováni na základě své řeči.

Sociální postoje k mluvčím v dětství a vliv multilingvního prostředí
Předchozí  studie  ukázaly,  že  se  sociální  postoje  na  základě  jazyka  vytvářejí  již  v  brzkém

komunikačním  a  kulturním  vývoji  člověka.  Společně  s  ranou  akvizicí  mateřského  jazyka  byl
pozorován i rozvoj sociálních preferencí. Kinzler – Dupoux – Spelke (2007) zjistili, že 5–6měsíční
kojenci se raději dívají na rodilé mluvčí než na mluvčí cizího jazyka, a v deseti měsících preferují
interagovat  s  mluvčím,  který  mluví  jejich  mateřským  jazykem  –  francouzské  děti  se  raději
natahovaly pro hračku od francouzského mluvčího, naopak anglické od anglického. Buttelmann et
al. (2013) ukázali u 14měsíčních batolat, že raději imitují a učí se od mluvčího rodného jazyka než
cizího. 

V pěti letech děti preferují vrstevníky se stejným jazykem (Kinzler – Dupoux – Spelke, 2007) –
dětem byly ukázány dvě fotky a puštěny dva dětské hlasy, buď v rodném nebo cizím jazyce. Na
otázku  „S kým si chceš raději hrát?“ děti častěji vybíraly mluvčího, který mluvil pro ně známou
řečí,  než  mluvčího jazyka cizího.  Předchozí  výzkumy také ukazují,  že  předškolní  děti  dokážou
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rozeznat rozdíly v široké škále přízvuků, ať už regionálních nebo cizích, přičemž ty druhé vnímají
jako nejpříznakovější. Zároveň jsou ve vlastní produkci řeči u dětí přítomny rysy dialektu oblasti, ve
které vyrůstají (Girard – Floccia – Goslin, 2008; Wagner – Clopper – Pate, 2014). Kinzler et al.
(2009) navíc zjistili, že u sociální selekce je pro děti cizí přízvuk významnějším vodítkem než barva
pleti. V jejich experimentu si pětiletí účastníci vybrali za kamaráda raději fotku dítěte se stejnou
barvou  pleti,  pokud  nebyla  k  dispozici  žádná  hlasová  nahrávka.  Nicméně  preferovali  dítěte  s
odlišnou barvou pleti  – ale s rodilým přízvukem – pokud dítě se stejnou barvou pleti mluvilo s
přízvukem cizím (francouzským v angličtině). Imuta  – Spence (2020) také poukazují, že právě v
době okolo začátku školní docházky, tedy okolo 6 let věku, děti začínají vykazovat silné preference
na základě jazyka – jejich percepční diskriminace jazykových variet se uceluje, včetně přiřazování
socio-sémantického významu slovům či hláskám, a vytvářejí se tak sociální postoje vůči členům
různých skupin. Jak vyplývá ze studií s dospělými uvedenými výše, sociální postoje a diskriminace
často přetrvávají po celou dobu života. 

Mnoho  předchozích  studií  prokázalo  efekt  přízvuku  na  sociální  preference.  Kromě  toho
vznikaly  studie,  které  testovaly,  jestli  diverzní  jazyková  zkušenost  posluchače  zmírňuje  efekt
přízvuku mluvčího. Studie Paquette-Smith et al. (2019) zkoumala vliv vystavení různým přízvukům
u předškolních dětí v Torontu, kulturně diverzním prostředí. Účastníci vykazovali silné preference
ke kanadské angličtině, především v komparaci s korejským přízvukem. V porovnání kanadského a
britského přízvuku byla preference menší,  ale  stále  signifikantní.  Autoři  poukazují  na důležitost
přízvuku jako základního vodítka pro vytváření si a preferování sociálních kategorií i u dětí, které
byly denně vystavené více přízvukům. Nicméně studie naznačuje, že některé přízvuky jsou vnímány
více negativně oproti přízvukům podobnějším k lokální výslovnosti, tedy mluvčí jsou podvědomě
zařazováni do kulturně bližších (britská versus kanadská angličtina) a vzdálenějších (korejská versus
kanadská angličtina) skupin. Cohen – Haun (2013) zkoumali faktor vystavení různým přízvukům u
dětí  v  brazilských  městech.  Dětem byly  ukázány loutky,  které  hovořily  v  různých  regionálních
dialektech (lokální versus nelokální) a účastníci si měli vybrat, s kým by se rozdělili o sladkost.
Preference ke stejnému přízvuku byla zjištěna pouze u starších dětí (9–10 let), které dokonce žily v
heterogenním prostředí, kde byly vystavovány více dialektům. Naproti tomu Pierre - Johnson (2020)
došli  v  experimentu  se  183  účastníky  k  přímému závěru,  že  děti,  které  byly  vystavovány  více
jazykům, vykazují méně výraznou preferenci pro rodilý přízvuk oproti dětem, které přicházejí do
kontaktu pouze s angličtinou. 

V českém prostředí vznikl výzkum Kikoťové et al. (v přípravě) zkoumající sociální preference u
středočeských a severomoravských dětí. Experiment byl postaven na stejném designu jako ve studii
Kinzler et al. (2009) – děti si volily kamaráda na základě dvou (velmi podobných) fotek a odlišných
mluvčích se středočeským a moravskoslezským dialektem. U mladších moravskoslezských dětí (5–6
let) byla zjištěna větší míra preference k vlastnímu dialektu než u mladších dětí středočeských. Ve
skupině starších dětí (7–8 let) nebyl detekován žádný efekt. Autorky studie výsledky vysvětlují tak,
že starší  moravské děti,  které již chodí do školy, mají  větší zkušenost s diverzitou dialektů,  což
zmírňuje  sociální  preference  na  základě  jazyka,  podobně  jako  u  středočeských  dětí,  které  jsou
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obecně – v mladším i starším věku – ve svém kraji vystavené více varietám češtiny. Hrát roli může i
socioekonomický  status  jazyka  či  dialektu.  Kinzler  –  Shutts  –  Spelke  (2012)  testovali  v
multilingvním prostředí Jihoafrické republiky děti ve věku 5–11 let. Zjistili, že monolingvní děti
preferují  mluvčí  rodilého  jazyka  xhosa  před  mluvčími  francouzštiny.  Nicméně  pro  děti,  které
navštěvovaly základní školu v angličtině, byl efekt opačný – preferovaly angličtinu, jazyk s vysokým
statusem,  nad domorodým jazykem xhosa.  Z těchto  výsledků se dá  vyvozovat,  že systematické
vystavení dalšímu jazyku s vyšším statusem může naopak zvýšit preferování dominantní skupiny.

Bilingvní děti procházejí unikátním jazykovým a kulturním vývojem. Dříve byl bilingvismus
spíše chápán jako ovládání dvou jazyků na stejné (téměř) rodilé úrovni, získaných z raného dětství, a
fungování  dvou  monolingvních  mluvčích  v  jedné  osobě.  V  posledním  čtvrtstoletí  se  výzkum
bilingvismu  velmi  rozšířil  a  samotná  definice  bilingvismu  se  mění  a  vyvíjí  (Li,  2000).  Např.
Grosjean  (2019:15)  definuje  bilingvismus  v  závislosti  na  kontextu3:  „Bilingvní  a  bilingvismus
mohou vyjadřovat znalost  a užívání dvou či více jazyků,  prezentaci  informací ve dvou jazycích,
uznání  dvou  či  více  jazyků.“  Jak  komentují  Souza  –  Byers-Heinlein  –  Poulin-Dubois  (2013),
bilingvismus,  znalost,  užívání  a  uznání  dvou  jazyků,  může  mít  signifikantní  efekt  na  sociální
kategorizaci a preference. Bilingvní až trilingvní mluvčí žijí v multilingvních prostředích, ať už je to
dáno jazykovou politikou státu (např. Švýcarsko, Li, 2000), vlastní individuální migrací anebo, v
případě  dětí,  rodinným prostředím,  kde  jsou  rodiče  a  další  členové  rodiny  mluvčí  s  odlišnými
rodnými  jazyky.  Zároveň  se  velmi  často  setkávají  s  nerodilými  mluvčími,  kteří  mluví  s  cizím
přízvukem, aby se mohli účastnit komunikačních interakcí (Hoff, 2015). Některé studie naznačují,
že časté střídání mezi jazyky (tzv.  code-switching,  Muysken, 2012) zvyšuje kognitivní flexibilitu.
Tyto aspekty vedou k hypotézám, že bilingvní děti lépe akceptují výslovnost charakterizující cizí
přízvuk a  vykazují  sociální  flexibilitu  u  komunikačních  účastníků  mluvících  různými přízvuky,
takže  méně  selektivně  preferují  na  základě  řeči.  U  bilingvních  dětí  se  také  může  rozvíjet  tzv.
plurilingvní nebo bikulturní identita, kdy jsou členy více sociokulturních skupin (Grosjean – Li,
2019). 

Souza – Byers-Heinlein – Poulin-Dubois (2013) zkoumali sociální preference u předškolních
dětí, na vzorku 22 monolingvních v angličtině či francouzštině a 20 bilingvních v obou jazycích.
Stejně jako v designu experimentu Kinzler et al. (2009), byly účastníkům vždy prezentovány fotky
dvou dětí a puštěny dvě nahrávky jednoduchých vět, které se lišily přízvukem – jedna nahrávka byla
buď v  angličtině  nebo  francouzštině  a  druhá  v  tom stejném jazyce  s  cizím přízvukem haitské
kreolštiny. Posluchači vybírali, jakého mluvčího by měli raději za kamaráda. Výsledky ukázaly, že
obě skupiny dětí častěji volily rodilého mluvčího, nehledě na svoje jazykové pozadí, a efekt sociální
flexibility bilingvních mluvčích se tak neprokázal. Naopak v pozdější studii Byers-Heinlein et al.
(2017), která testovala vzorek 23 monolingvních a 19 bilingvních předškolních dětí, bylo zjištěno, že
monolingvní děti preferovaly rodilé mluvčí, zatímco bilingvní děti s vyváženým vystavením oběma
jazykům  akceptovaly  jak  mluvčí  s  rodilým  přízvukem,  tak  mluvčí  s  cizím  přízvukem.  Vliv
bilingvismu se zde tudíž projevil a snížil sociální preference vůči čistě rodilému přízvuku. V novější
studii  DeJesus  et  al.  (2017)  testovali  40  anglicko-francouzských  a  22  anglicko-korejských

3 Citace překladu Jana Chromého z Grosjean (2019), s. 15.
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bilingvních  dětí.  Ačkoliv  nebylo  zjištěno,  že  by  si  děti  vytvářely  preference  na  základě  jazyka
(akceptovaly  kamarádit  se  s  mluvčími  obou  jejich  jazyků),  vytvářely  si  preference  na  základě
přízvuku  –  obě  skupiny  preferovaly  rodilou  angličtinu  oproti  angličtině  s  francouzským  nebo
korejským přízvukem, nezávisle na své vlastní mnohojazyčné kompetenci.

Z  metaanalýzy  Spence  –  Hornsey  –  Imuty  (2021),  ve  které  autoři  analyzují  131  studií  s
účastníky ve věku od narození do jedenácti let, vyplývá, že nejsilnější vodítko pro preference je cizí
přízvuk, poté regionální dialekt a jako poslední jazyk. Na základě statistického modelu zahrnujícího
předchozí  studie  autoři  vyvozují,  že  bilingvní  děti  obecně  nevykazují  menší  preference  než
monolingvní.  Jak ale autoři  dále komentují,  výzkum v této oblasti  má stále otázky a limitace –
především  je  třeba  zjistit,  jaké  faktory  hrají  významnou  roli  při  vytváření  sociálních  postojů,
například věk, vzdělání či jiné demografické a enviromentální vlivy. Zároveň podotýkají, že většina
studií  je  prováděna  v  prostředí,  kde  figuruje  angličtina  jako  dominantní  jazyk,  proto  je  třeba
implementovat  výzkum sociálních  preferencí  či  postojů  jak  u  dětí,  tak  u  dospělých,  i  v  jiných
jazycích a různě lingvisticky diverzních prostředích.  Česká republika vykazuje jak nářeční, tak i
národnostní diverzitu. Kromě oficiálních národnostních menšin (např. slovenská, ukrajinská a jiné)
zde  žijí  i  cizinci  z  dalších  částí  světa  (Nekvapil  –  Sloboda –  Wagner,  2009).  Rodilí  a  nerodilí
posluchači, kteří jsou vystaveni různým varietám češtiny či dalších jazyků,  i zde mohou vykazovat
různé sociální postoje založené na přízvuku mluvčího, stejně tak jako v jiných zemích, jak dokazují
studie v českém prostředí (Hanzlíková – Skarnitzl, 2017; Podlipský – Šimáčková – Petráž, 2021;
Kikoťová et al., přípravě).

Cíl a popis studie

Tato práce má za cíl otestovat sociální preference k vrstevníkům mluvícím s rodilým či  cizím
přízvukem v češtině u monolingvních a bilingvních dětí ve věku 4–9 let.  Základním vodítkem pro
sociální  preferenci  (konkrétně volbu, s kým si chtějí  raději  hrát)  jsou charakteristiky řeči,  které
vykazují cizí přízvuk. Design experimentu je stejný jako ve studiích Kinzler et al. (2009) a Kikoťová
et al. (v přípravě). Hlavním faktorem je zde bilingvismus, porovnání preference mezi skupinami
monolingvních a bilingvních dětí.  Na základě zjištění  studiích uvedených v předchozí  sekci  lze
formulovat následující predikce:

1. Dle zjištění např. Byers-Heinlein et al. (2017) by mohly bilingvní děti mít šířeji definovanou
kulturní identitu k češtině, a mít tedy slabší preference pro mluvčí s rodilým přízvukem v češtině
než  děti  monolingvní  –  bilingvismus  se  projeví  jako  faktor  zmírňující  jazykově  podmíněné
preference.

2.  Na druhou stranu, např. dle zjištění DeJesus et al. (2017), můžeme naopak predikovat, že i
bilingvní děti budou preferovat v daném kontextu jazykově dominantní skupinu: tedy tu, která mluví
s českým standardním přízvukem  – faktor bilingvismu se neprojeví a nezmírní jazykově podmíněné
preference.

3. A nakonec, bilingvní děti mohou vykazovat silnější preferenci k rodilému přízvuku než děti
monolingvní, jelikož právě díky diverzní jazykové zkušenosti dokážou lépe rozpoznat normu daného
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jazyka,  jak  podotýkají  např.  Cohen –  Haun (2013)  –  faktor  bilingvismu se  projeví  jako  faktor
zesilující jazykově podmíněné preference.

Metoda
Participanti
Celkem  se  experimentu  zúčastnilo  83  dětí,  z  toho  35  bilingvních  a  48  monolingvních.

Rozvrstvení do věkových skupin je uvedeno v Tabulce 1. U bilingvních dětí rodiče uváděli i zemi, ve
které dítě žije, a další jazyky dítěte, kterým rozumí a kterými mluví (viz Příloha 1). Z 35 bilingvních
žilo mimo Českou republiku 12 dětí. 

Tabulka 1: Participanti dle věku a jazykového pozadí.

věk bilingvní monolingvní celkem
4 3 10 13
5 9 12 21
6 14 14 28
7 3 7 10
8 6 4 10
9 0 1 1

celkem 35 48 83

Materiál, tvorba stimulů
Pro tvorbu stimulů k percepčnímu experimentu byly nahrány děti s rodilým přízvukem a děti s

cizím přízvukem. Pro mluvčí s rodilým přízvukem byly vybrány děti z Prahy (4–8 let). Pro mluvčí s
cizím přízvukem byly vybrány děti z České školy v Madridu (se španělským přízvukem v češtině,
5–7 let) a bilingvní z Prahy, pro které čeština není dominantní (anglický přízvuk v češtině, 4–8 let).
Za účelem pořízení nahrávek byl sestaven seznam 16 krátkých vět, které měly stejný obsah pro oba
typy mluvčích (např.  “Zuby si čistíme kartáčkem.“). To umožnilo zaměřit se pouze na zvukový
rozdíl mezi přízvuky. Rodiče podepsali informovaný souhlas s účastí dítěte v této přípravné fázi
výzkumu. Výzkumník informoval dítě i rodiče o průběhu nahrávání. V případě monolingvních dětí
věty  předčítal  výzkumník,  v  případě  bilingvních  rodič,  který  nebyl  rodilým  mluvčím  a  měl
slyšitelný přízvuk v češtině. Dítě věty vždy opakovalo. V experimentu bylo použito 24 fotografií dětí
z fotobanky, které sloužily jako vizuální vodítka k nahrávkám, podobně jako v minulých výzkumech
(Kinzler et al., 2009). 

Průběh experimentu
Percepční  experiment  byl  realizován  online  na  platformě  Labvanced.  Kromě  úvodního

dotazníku, instrukcí a souhlasu s účastí ve výzkumu obsahoval 2 zkušební  položky, na kterých si
rodič  s  dítětem  vyzkoušeli  průběh  experimentu,  a  poté  následoval  samotný  experiment  s  10
položkami. Během každé položky se na obrazovce objevila dvojice fotografií dětí označená písmeny
A, B a otázka  “S kým by sis  chtěl/a  raději  hrát?”.  V polovině  položkách  se jednalo o dvojice
chlapců, v druhé polovině o dvojice dívek. Rodič následně spustil nahrávky pod fotografiemi A a B a
dítě ukázalo, se kterým z dětí by si raději hrálo. Rodič podle jeho odpovědi zaznamenal odpověď A
nebo  B.  Polovina  položek měla  pod  písmenem A rodilý  přízvuk,  polovina  položek naopak,  v
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náhodném  pořadí.  Čtyři  položky měly  cizí  přízvuk  anglický,  šest  položek španělský.  Celý
experiment byl k dispozici i v angličtině, dostupný pro bilingvní rodiny. Část dětí (27) byla osobně
testována s experimentátorem ve dvou českých školkách s předchozím souhlasem rodičů.

Výsledky

Surová  data  jsou  zobrazena v  Příloze  2.  Data  byla  analyzována  pomocí  smíšeného modelu
logistické  regrese  (Bates  et  al.,  2015,  balíček  lme4),  s  fixními  faktory:  věk  dítěte  (numerický
centrovaný, 4 až 9 let), jazykové pozadí (kategorický, monolingvní +1 versus bilingvní -1), pořadí
položky (numerický centrovaný, 1 až 10) a jejich interakce. Náhodnými faktory byly participant a
položka  (tj.  identita  položky).  Byla  zjištěna  významná  preference  pro  rodilý  přízvuk  obecně
(estimate = 1,30299, SE = 0,17812, z = 7,315, p < 0.001),  s průměrnou preferencí napříč všemi
podmínkami 78,6 %.  Projevil se hlavní efekt věku, kdy s rostoucím věkem rostla i preference pro
rodilý přízvuk (estimate = 0,89835, SE = 0,20683, z = 4,344, p < 0.001). Byla detekována (hraničně
významná) interakce jazykového pozadí a věku, která je zobrazena na Grafu 1 (estimate = -0,38889,
SE = 0,20634, z = -1,885, p = 0,0595). Regresní křivka průměrů a 95% konfidenčních intervalů
napříč věky v každé jazykové skupině ukazuje, že nejmladší bilingvní děti jsou na úrovni náhody,
tudíž se u nich preference rodilého přízvuku neprojevila, ale s věkem preference pro český, tj. rodilý,
přízvuk silně  roste.  U monolingvních  dětí  je  preference  pro  český přízvuk významná ve  všech
věkových kategoriích a nepatrně se s věkem také zvyšuje. Tabulka shrnující průměrnou preferenci s
95% konfidenčními intervaly pro každou skupinu je v Příloze 3.

Graf 1.  Prediktivní  závislost  preference rodilého přízvuku na věku a jazykovém pozadí  včetně 95%
konfidenčních intervalů. Přerušovaná přímka znázorňuje hladinu náhody (0.5).
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Diskuze

Tato práce zkoumala, zda přízvuk ovlivňuje výběr kamaráda u českých dětí ve věku 4–9 let.
Byla zjištěna celkově silná preference pro rodilý přízvuk, což je v souladu s předchozím výzkumem
(např. Kinzler et al., 2009). 

 Monolingvní děti vykazují silnou preferenci k mluvčím s rodilým přízvukem oproti mluvčím s
cizím  přízvukem.  Preferují  členy  sociokulturní  skupiny,  kteří prezentují standardní  výslovnost
češtiny (jako např. ve studii Kinzler et al., 2009 či DeJesus et al., 2017).  Tato skutečnost je i ve
výsledcích této práce velmi významná napříč všemi věkovými kategoriemi a s věkem nepatrně roste.

U bilingvních dětí se ale projevil zajímavý trend, kdy nejmladší děti nevykazovaly preferenci,
ale od zhruba pěti let byl pozorován nárůst zvýšeného výběru mluvčího s rodilým přízvukem. Efekt
bilingvismu  se  tak  mírně  projevil  v  nejmladším  věku,  zatímco  ve  starším  nebyl  v  našem
experimentu detekován, podobně jako ve studii Souza – Byers-Heinlein – Poulin-Dubois (2013).
Data  jsou  tedy  kompatibilní  s  jak  první  predikcí,  kdy se  faktor  bilingvismu projeví  (v  případě
nejmladších dětí), tak s druhou predikcí, kdy i bilingvní děti preferují standardní varietu češtiny (u
starších dětí než čtyři roky).  Jak poznamenávají Imuta – Spence (2020), okolo školního věku se
percepční znalost dialektů a přízvuků uceluje, přičemž si děti začínají uvědomovat také významné
rysy  sociokulturních skupin, včetně těch jazykových, což platí jak pro monolingvní, tak bilingvní
mluvčí.  Je tedy možné, že starší bilingvní děti osvojující si češtinu a další jazyk, právě díky větší
jazykové  variabilitě,  které  jsou  vystaveny,  dokážou  percepčně  lépe  rozpoznat  standardní  rodilý
přízvuk češtiny, a více ho tak preferují. Větší kontrast daných přízvuků mohou vnímat také právě u
svých rodičů či jiných členů bilingvní rodiny (Hoff, 2015). Stejný argument používají i Cohen –
Haun (2013)  – preference  k  lokálnímu dialektu byla  významná u starších  dětí  z  heterogenního
prostředí, kde byly vystavovány více dialektům, a lépe tak percepčně rozpoznávaly vlastní, lokální
dialekt. U bilingvních dětí se navíc může klást větší důraz na správnou výslovnost při výuce češtiny
jako druhého jazyka. V české studii (Hanzlíková – Skarnitzl, 2017) i nerodilí, dospělí posluchači
lépe hodnotili  mluvčí  se  standardní  rodilou varietou angličtiny,  která pro ně mohla sloužit  jako
ideální vzor, kterého chtějí dosáhnout. Je možné, že než se děti začnou vědomě o jazyce učit a
soustředit se na odlišnosti různých přízvuků, zmírňuje u nich diverzní prostředí jazykově podmíněné
preference,  což  by  vysvětlovalo,  proč  v  naší  studii  nebyla  detekována  preference  u  nejmladších
bilingvních dětí. 

Je nutná jistá opatrnost při interpretaci našich dat na bázi cizího přízvuku. U bilingvních dětí,
které  jsme  použili  na  nahrávky,  čeština  nebyla  dominantní.  Cizí  přízvuk  byl  proto  realizován
především jako značná odchylka od normy a děti mohou působit v jazyce relativně nejistě.  To je
například rozdíl od nelokální varianty, odlišného geografického nářečí, který je zároveň u dětí méně
významným vodítkem pro sociální selekci  než přízvuk cizí  (Spence  – Hornsey  – Imuta,  2021).
Dětská řeč je navíc velmi specifická. Ačkoliv se stejně jako u dospělých jedná o odchylku od normy,
kromě  jinak vyslovených  hlásek  či  nestandardní  suprasegmentální  roviny,  může  být
charakterizována také pouze nedokonalou artikulací. I přes to výsledky  naznačují, že děti selektivně
preferují standardní varietu jazyka oproti varietě, která vykazuje značnou odchylku od normy.
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Nynější výsledky ukázaly, že cizí přízvuk je velmi významným vodítkem pro sociální preferenci
i u dětí v češtině, v tomto ohledu dosud neprozkoumaném jazyce, a projevuje se již v poměrně
mladém věku. Toto zjištění má implikace do dospělosti, kde může vyústit v sociální diskriminaci v
prostředích,  kde  probíhá  interakce  mezi  jedinci  s  různým  jazykovým  pozadím.  Bilingvismus,
dovednost  užívání  či  porozumění  dvěma a  více  jazykům,  tuto skutečnost  v  našem experimentu
celkově nezmírnil. Aby nedocházelo k sociální diskriminaci, je důležité, aby si automatické evaluace
byli lidé vědomi a nehodnotili své komunikační partnery pouze na základě řečových charakteristik.
Tato vědomost a akceptování cizího přízvuku by mohla zmírnit aplikaci stereotypních schémat.

Limity a návrhy pro další výzkum v českém prostředí
Na rozdíl od zahraničních studií tato práce není zaměřená na jeden konkrétní cizí přízvuk a

skupinu mluvčích.  Čtyři  položky měly  cizí  přízvuk anglický,  šest  položek španělský.  Bilingvní
participanti byli z různých jazykových prostředí (viz Příloha 1, proto také jejich počet byl vyšší než
je obvyklé v předchozích studiích s bilingvními dětmi), a tudíž jsou naše výsledky interpretovány
spíše obecněji,  než zaměřené na jednu konkrétní skupinu bilingvních mluvčích.  Sběr dat nadále
pokračuje a je cílen na bilingvní česko-anglické a česko-španělské děti (v aktuální analýze jich je
dohromady 19).  S  vyšším počtem posluchačů,  kteří  mají  konkrétně zkušenost  se  španělským a
anglickým přízvukem v češtině, se může efekt bilingvismu projevit jako jazykově specifický.

Závěr

Tato práce shrnuje dosavadní poznatky ohledně jazykově podmíněných sociálních preferencí u
dětí a prezentuje experiment, který ukazuje, že cizí přízvuk je silným vodítkem pro výběr kamaráda
i  v  češtině  ve  věku 4–9 let.  Výsledky naznačují,  že  s  rostoucím věkem preference  k  rodilému
přízvuku roste, jak u skupiny monolingvních, tak u skupiny bilingvních dětí.  Faktor jazykového
pozadí se projevil pouze u nejmenších dětí ve věku čtyř let, kdy se preference u bilingvních dětí
statisticky  neprokázala.  Práce  přispívá  k  poznání,  že  i  v  českém prostředí  se  mohou  objevovat
automatické  evaluace  mluvčích,  které  v  dospělosti  mohou  vyústit  ve  stereotypní  schémata,  na
základě kterých mohou být mluvčí diskriminováni v nejrůznějších oblastech, v závislosti na svém
přízvuku.

Poznámka
Práce  vznikla  pod  vedením  Kateřiny  Chládkové,  MA,  Ph.D.  Experiment  byl  schválený  etickou  komisí

Psychologického ústavu AV ČR.
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Příloha 1.  Jazykové pozadí bilingvních participantů.

další rodné jazyky kromě češtiny počet
angličtina 9

angličtina, maďarština 2
angličtina, němčina 2

angličtina, španělština 1
francouzština, wolof 1

italština 2
němčina 1
polština 3

portugalština 2
slovenština 1
španělština 5

turečtina, kurdština 1
ukrajinština 3
vietnamština 1

vlámština 1
celkem 35
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Příloha 2.  Surová data,  poměr preference rodilého a cizího přízvuku dle  jazykového pozadí  a věkových
skupin.
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Příloha 3.  Modelovaná preference pro rodilý přízvuk ve skupině bilingvních a monolingvních dětí.

bilingvní skupina
věk predikovaná preference 95% konfidenční intervaly 
4 0,50 [0,39; 0,61]
5 0,63 [0,54; 0,70]
6 0,74 [0,67; 0,79]
7 0,82 [0,76; 0,87]
8 0,89 [0,83; 0,93]
9 0,93 [0,87; 0,96]

monolingvní skupina
věk predikovaná preference 95% konfidenční intervaly 
4 0,69 [0,58; 0,78]
5 0,73 [0,65; 0,80]
6 0,77 [0,70; 0,83]
7 0,81 [0,73; 0,87]
8 0,84 [0,74; 0,90]
9 0,86 [0,75; 0,93]
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