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V průběhu 21.–24. června 2011 se na půdě FF UK v Praze konal v pořadí již pátý Training 
Institute in Multilingualism Research pod záštitou evropského projektu LINEE (Languages 
in a Network of European Excellence). Jeho účastníci měli nejen možnost seznámit se s nej-
novějšími poznatky z oblasti jazykové rozmanitosti v Evropě, ale i prezentovat své vlastní 
výzkumy. I tento Training Institute, stejně jako všechny předchozí, byl zaměřen především 
na studenty jazykovědných doktorských studijních programů, kteří mohli nejen navštěvovat 
přednášky a semináře vedené významnými evropskými sociolingvisty (např. Iwar Werlen, 
Rita Franceschini, Peter Weber či Erzsébet Barát), ale dostali i příležitost prezentovat pod 
dohledem těchto odborníků výsledky svých vlastních výzkumů a získat tak podstatnou zpětnou 
vazbu a nové podněty pro další bádání.1

Co je LINEE?
Projekt LINEE byl zahájen za účasti devíti evropských univerzit v listopadu 2006 a probíhal 
do října 2010. Mezi zakladatelské univerzity patří kromě Univerzity Karlovy v Praze i Uni-
versität Bern, Universität Wien, Freie Universität Bozen / Libera Università di Bolzano, 
University of Southampton, Institut za antropologiju Zagreb, Katholieke Universiteit Bru-
ssel, Latvijas Universitāte a Szegedi Tudományegyetem. V roce 2007 se k projektu přidala 
Hochschule für Angewandte Sprachen (München) a v roce 2008 Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu (a naopak ubyl lotyšský a belgický partner). Iniciátorem celého 
projektu byl prof. Peter H. Nelde (Katholieke Universiteit Brussel), po jeho smrti v říjnu 2007 
se vedení ujal prof. Iwar Werlen (Universität Bern). Celkem projekt zahrnoval 24 podprojek-
tů (tzv. work packages, dále WP) a 3 projekty pilotní, uskutečněné v poslední fázi LINEE. 
Každý WP spadal do jedné ze čtyř tematických oblastí: Jazyk, identita a kultura; Jazyková 
politika a jazykové plánování; Multilingvismus a vzdělávání; Jazyk a ekonomika. Tematické 
okruhy byly dále rozděleny na tři další úrovně, a to na evropskou, státní a regionální. Pilot-
ní projekty se zaměřovaly na okruhy angličtina jako lingua franca, „nový“ multilingvismus 
v dynamické společnosti a multilingvismus na evropském pracovním trhu. Ve vedení projektu 
stál koordinátor, který zastřešoval celý projekt, a pět supervizorů, z nichž čtyři měli na starost 
jednu tematickou oblast a jeden společnou výzkumnou platformu. Právě důraz na integraci 
různých metodologických přístupů a teorií prostřednictvím výzkumné platformy byl jedním 
z přínosných a inovativních momentů LINEE.

Výzkum v každé tematické oblasti se zaměřoval na specifické projevy multilingvismu 
v Evropě. V oblasti první, nazvané Jazyk, identita a kultura, stál v centru pozornosti vztah 
těchto tří složek, utváření evropské identity, relevance jazyka a kultury vzhledem k identitě 
národní, důležitost lokálních dialektů a další. V tematickém okruhu Jazyková politika a ja-

1 O předchozích „školách výzkumu mnohojazyčnosti“ pořádaných v rámci LINEE v Praze viz Sherman – Engel-
hardt (2010) a Merlino (2010).
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zykové plánování se výzkum soustředil na zmapování jazykové politiky na různých úrovních 
(především státní) a jejího dopadu na mluvčí či přijatelnosti jazykových opatření pro běžné 
obyvatele. Jako prostředek výzkumu sloužily mimo jiné analýzy jednotlivých ústav a zákonů 
a rozhovory s tvůrci jazykově politických opatření. Multilingvismus a vzdělávání, třetí z okru-
hů, zastřešoval celou problematiku výuky cizích jazyků a jazykové postoje mluvčích a jejich 
chování v multilingvním kontextu. Zkoumána byla především role angličtiny v Evropě, dále 
byly analyzovány školní osnovy v jednotlivých zemích a výzkum se zaměřil i na pozorování 
výuky cizích jazyků v určitých regionech. Badatelé z okruhu Jazyk a ekonomika se pak snažili 
zodpovědět otázky typu: Jaké jsou cíle imigrantů či zaměstnanců v nadnárodních společnos-
tech?; Jak dosahují těchto cílů vzhledem k užívání různých jazyků?; Jak je multilingvismus 
hodnocen na trhu práce? aj.2 

Metodologie a výzkum
Metodologie, kterou LINEE používalo při zkoumání jazykové rozmanitosti v Evropě, se 
orientovala na několik přístupů. Výzkumníci se neomezovali pouze na úzký metodologický 
okruh, ale pomocí integrace teorií a výzkumných přístupů užívaných na různých evropských 
univerzitách dosáhli detailnějších a preciznějších výsledků.

K metodologickým pilířům LINEE patří analýza diskurzu a kvalitativní výzkum (doplněný 
i výzkumem kvantitativním). Důkladné analýze byly podrobeny jak psané texty, tak mluvené 
projevy (oficiální proslovy politiků, rozhovory ve veřejné sféře atd.). V rámci kvalitativního 
výzkumu se dostala ke slovu i technika interview (zejména polostrukturovaná interview), při 
kterých byla respondentům umožněna rozsáhlá spontaneita odpovědí zvláště pokládáním 
otevřených otázek a obměňováním dotazů podle průběhu rozhovoru. V ohnisku zkoumání 
LINEE byla současná jazyková situace v Evropě, často byly využívány komparativní metody. 
Jak už bylo řečeno, specifikou LINEE pak byla především integrace výzkumných metod, 
tradic a teorií všech zúčastněných univerzit. Této integrace bylo dosaženo několika způsoby. 
Do první skupiny by se daly zahrnout stáže doktorandů na partnerských univerzitách, trénin-
kové instituty vybraných doktorandů a výzkumné a tréninkové workshopy všech účastníků 
LINEE (asi 80). Přínos těchto organizačních forem spočívá v pravidelném setkávání jednot-
livých badatelů, ve výměně informací a ve zpětné vazbě, která je ostatními účastníky projektu 
poskytována. Výzkumné workshopy se konaly dvakrát ročně a kromě seminářů týkajících se 
metodologie a teorie zahrnovaly i prezentace externích odborníků (např. Gabriele Palotti, 
Monica Heller, Gabriele Griffin). Tréninkové instituty probíhaly naproti tomu pouze jednou 
ročně, tři proběhly v Praze (čtvrtý se zde bude konat 18.–22. 6. 2012), jeden v Bruselu a je-
den v Bolzanu. Na těchto setkáních dostávali více prostoru především doktorandi, kteří zde 
prezentovali své projekty a navštěvovali semináře, vedené zkušenějšími účastníky projektu. 
Jako další integrační prvek sloužila již výzkumná platforma Knowledge Management System 
(systém spravování znalostí). Tato platforma byla vytvořena týmem výzkumníků LINEE, kteří 
shromažďovali zprávy, dotazníky, instrukce k interview, klíčové koncepty a další informace 
a zpřístupnili je členům LINEE pomocí interní elektronické databáze. K přednostem tohoto 
systému patří schopnost vyhledávání celých textů, vyhledávání klíčových slov apod.

2 Podrobněji viz v práci Nekvapil et al. (2008) a na internetové stránce projektu LINEE: <http://www.linee.
info/>.
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Výsledky výzkumu
Zjištění, že oficiálně si jsou všechny jazyky členských zemí EU rovny, ale v praxi vypadá situ-
ace poněkud jinak, jistě není překvapivé. Skutečnost, že znalost a ovládání více než jednoho 
jazyka nemusí být vnímána jako přínos, ale může být dokonce hodnocena negativně, už ale 
jistě (nejen) odborníky překvapí. Tak tomu bývá např. při výuce imigrantů nebo příslušníků 
minority užívajících vlastní varietu jazyka. K důležitým zjištěním patří skutečnost, že oficiální 
jazyková politika jednotlivých států v zásadě nebere na zřetel nestandardní variety jazyka 
a zcela ignoruje minoritní jazyky nových přistěhovalců. Osvojení majoritního jazyka je bráno 
jako nejzásadnější důkaz toho, že se imigranti snaží o integraci, avšak integrace v oblasti 
ekonomiky a vzdělání je odsouvána na vedlejší kolej. Multilingvismus imigrantů je vnímán 
jako přínos jen omezeně. Pozitivně bývá hodnocen hlavně v nadnárodních společnostech, 
kde mohou imigranti uplatnit svůj mateřský jazyk při obchodních kontaktech se zemí svého 
původu. Místo integrace, tedy obousměrného ovlivňování majoritní a minoritní společnosti, 
jsou přistěhovalci směřováni a nuceni k asimilaci. 

Značná pozornost byla věnována také pozici angličtiny v rámci ostatních evropských 
jazyků. Potvrdilo se při tom, že je třeba rozlišovat mezi angličtinou rodilých mluvčích a an-
gličtinou jako druhým, obecně srozumitelným jazykem používaným nerodilými mluvčími, 
tedy angličtinou užívanou jako lingua franca. Ukázalo se rovněž, že rodilí mluvčí nebývají 
nejúspěšnějšími komunikačními partnery, protože ačkoli z gramatického hlediska ovládají 
angličtinu nejlépe, neosvojili si komunikační schopnosti, kterými disponují nerodilí mluvčí. 
Anglický jazyk ztrácí pomalu svou národní, symbolickou funkci a je vnímán jako neutrální 
jazyk, vhodný ke komunikaci mluvčích různých mateřských jazyků. Na základě průzkumu 
prováděného mezi studenty programu Erasmus se ukázalo, že angličtina neohrožuje jazykovou 
rozmanitost v Evropě, ale že ji naopak podporuje – její znalost umožňuje studentům v cizím 
prostředí osvojit si základy místního jazyka. Na druhou stranu se ale ukázalo i to, že znalost 
angličtiny jakožto celosvětově používaného jazyka odrazuje některé studenty od učení se 
dalším jazykům. Obecně mají studující veskrze pozitivní přístup k mluvčím, kteří si osvojili 
angličtinu jako cizí jazyk, a vnímají je jako osoby úspěšné a vzdělané.

Poslední zjištění se týkají oblasti multilingvismu a vzdělávání. Ačkoli Evropská unie prezen-
tuje mnohojazyčnost jako přínos, v praxi se toto vztahuje většinou pouze na výuku mateřského 
jazyka, angličtiny a některého z dalších světových jazyků. Dialekty či jazyky imigrantů nebývají 
ani podporovány, ani ceněny. Učitelé v cizojazyčných třídách většinou projevy mnohojazyč-
nosti potlačují, protože se domnívají, že aktivní užívání mateřského jazyka brání osvojení 
jazyka většinového, a vyžadují komunikaci pouze v jazyce většinovém. To se dá částečně vy-
světlit nedostatkem zájmu o kulturu a jazyk žáků ze strany vyučujících a také převažujícím 
názorem, že výuka minoritního mateřského jazyka je věcí rodiny a ne školy. Postoje studentů 
k multilingvismu se přitom od postojů jejich učitelů značně liší. Studenti považují znalost více 
jazyků za přednost především na pracovním trhu a věří, že znalost cizího jazyka jim usnadní 
osvojování jazyků dalších. Důležitější než ovládnutí jazyka na úrovni rodilého mluvčího je 
pro ně dostatečná komunikační kompetence. Postoj studentů k multilingvismu je kladný, 
ačkoli ve styku s vyučujícími (a celkově ve vzdělávacím systému) svůj vlastní multilingvismus 
většinou neuplatní. Ve vyučování je totiž stále kladen důraz především na gramatiku a ne 
na schopnost umět v cizím jazyce úspěšně komunikovat. Toto ale neplatí pro vzdělávací systémy 
všech států, např. v Maďarsku je důraz přenášen od stoprocentního ovládnutí gramatických 
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pravidel právě na komunikativní kompetenci. Většina efektivních studijních strategií (např. 
tzv. přepínání kódů) se odehrává mimo školní zdi.

Závěry LINEE
Z průběhu výzkumu a z jeho výsledků vyvodil evropský projekt LINEE hned několik prak-
tických závěrů. Prvním a nejzásadnějším z nich je potřeba přesného objasnění pojmu multi-
lingvismus. Ten například bývá nazírán odlišně v diskurzu lidských práv a odlišně v diskurzu 
ekonomickém. To se odráží především v hodnocení jazyků – jako rovnocenné bývají vnímá-
ny z hlediska lidských práv, jako méně resp. více hodnotné pak z hlediska ekonomického. 
V některých diskurzech bývá také rozlišován termín multilingvismus (používání více jazyků 
v rámci určité společnosti) a plurilingvismus (používání více jazyků jednotlivcem). Dále je 
třeba, aby se evropské instituce a jejich představitelé zaměřovali na jednotlivé problémy, které 
s multilingvismem souvisí, jako je pozice angličtiny v rámci Evropy, (jazykové) konflikty 
mezi jednotlivými zeměmi či vztahy minoritních jazyků mezi sebou. Jen tak mohou ovlivnit 
vnímání multiligvismu v Evropě – ten představuje pro většinu Evropanů spíše uměle vytvo-
řený koncept s minimálním dosahem na reálný život než praktický fenomén, se kterým se 
mohou dnes a denně setkávat. Stejně tak by měli politici věnovat pozornost nestandardním 
varietám jazyka a jazykům imigrantů. Možným řešením může být např. větší podpora malých 
lokálních organizací, které mohou problémy řešit rychleji a efektivněji, protože se v daném 
prostředí vyznají. V oblasti vzdělávání by bylo potřeba změnit přístup k výuce jazyků a snažit 
se pomocí změny studijních osnov integrovat různé jazyky. Změnit je třeba i přístup učitelů, 
kteří během výuky upřednostňují, ne-li přímo vyžadují, monolingvismus, a tím ničí potenciál 
multilingvních studentů. Jako příklad by mohl sloužit tzv. parity school system, uplatňovaný 
v ladinských údolích v Jižním Tyrolsku (Itálie). žáci na základních školách absolvují předměty 
střídavě v němčině a italštině (v týdenních intervalech), jejich mateřský jazyk (ladinština) bývá 
využíván k vysvětlování neznámých pojmů a v ústních projevech. Na dalším stupni pak jsou 
ve výuce užívány už jen německý a italský jazyk, a to v závislosti na vyučujícím. Tento systém 
tedy klade velké požadavky především na učitele prvního stupně.

Aby byl multilingvismus vnímán pozitivně, je třeba především ovlivnit smýšlení jak na úrov-
ni jednotlivých států, tak na úrovni jednotlivců. Je třeba přesvědčit obyvatele, že multiling-
vismus neohrožuje nijak státní koncept, který je dnes tvořen z velké části myšlenkou jeden 
jazyk – jeden stát a je ovlivněn působením nového nacionalismu. To je jedna z velkých výzev 
pro multilingvismus a teprve čas ukáže, jak si lidé s touto výzvou poradí.
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