
LLCE2015           Conference Proceedings 
Nitra, 14 –16 May 2015                ISBN 978-80-971580-6-4 
 

166 

 

  
Výučba írskeho jazyka  

na primárnom a sekundárnom stupni škôl v Írskej republike 
 

Anna Slatinská 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko 

anna.slatinska@umb.sk 
 
 

Abstract 
Irish language education in the context of primary and secondary schools is one of the 

preconditions how to achieve societal bilingualism in the long-term horizon. One of the 
aims of the article is to analyze the main reasons leading to the adoption of Irish language 
as one of the compulsory subjects in Irish schools. The attention is being paid to 
identification and analysis of weaknesses and strengths of Irish language education in the 
context of mainstream schools as well as gaelscoileanna schools. Future challenges 
connected with Irish language primary and secondary education are also being addressed. 
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Úvod 
Írsky jazyk ako národný a prvý oficiálny jazyk Írskej republiky tvorí 

integrálnu súčasť v rámci primárneho a sekundárneho stupňa vzdelávania už od 
vyhlásenie nezávislosti Írska. Írština je tak povinným školským predmetom 
v rámci primárneho stupňa základnej školy ako i maturitným predmetom 
(leaving certificate subject) popri angličtine a matematike v rámci sekundárneho 
vzdelávania. Povinná výučba írštiny trvá štrnásť rokov (od štvrtého po 
osemnásty rok jedinca). Okrem bežných typov škôl sa v Írskej republike 
nachádzajú i školy (predprimárne, tzv. naíonraí, primárne i sekundárne, resp. 
postprimárne), na ktorých výučba prebieha prostredníctvom írskeho jazyka 
(gaelscoileanna). 

Cieľom nášho príspevku je podať aktuálne informácie o špecifickosti írskeho 
vzdelávacieho systému pokiaľ ide o výučbu írštiny na primárnom a sekundárnom 
stupni škôl, reflektujúc význam írštiny pri kreovaní kultúrnej a národnej identity 
Írov neopomínajúc reflexiu slabých a silných stránok výučby írskeho jazyka 
v kontexte írskeho vzdelávacieho systému. 

Informácie o írskom jazyku a jeho význame resp. interkultúrny charakter 
problematiky môžu byť v budúcnosti aplikovateľné do konkrétnych predmetov 
v rámci tvorby a inovácie resp. modernizácie výučby v anglickom jazyku. 
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Írsky jazyk v edukačnom systéme 
V rámci kreovania identity je dôležité venovať pozornosť i javom súvisiacim 

s procesom formovania identity v rámci výučbového procesu, nakoľko školské 
vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní mladých ľudí (Hale & de 
Abreu, 2010), ktorí sú potenciálnymi budúcimi transmitormi írskeho jazyka. 
Škola zohráva primárnu úlohu i v oblasti formovania kultúrnych identít 
v dnešnom globalizovanom svete reflektujúc fakt, že vzdelanie, kultúra a identita 
sú nerozlučne prepojené (Sykes, 2013). Daný fakt je akcentovaný 
i prostredníctvom tvrdenia, že gramotnosť v jazyku (v našom prípade v írskom 
jazyku) je predpokladom členstva resp. participácie jednotlivca na gaelskej 
etnokultúre (írsky jazyk teda dovoľuje jedincovi stať sa jej súčasťou).  

Škola vystupuje ako markantný nástroj socializácie, „hrá dôležitú úlohu pri 
formovaní národa a národného vedomia, pričom učebnice sú kľúčovým médiom 
národnej socializácie a legitimácie. Podľa Gellnera a Hobsbawma sa školou prenáša 
kultúra. Školy vychovávajú študentov pre potreby národného štátu“ (Kováč, in 
Kiliánová, 2009, s. 327). Škola ako jedna z najdôležitejších národných inštitúcií sa 
tak môže pozitívne podieľať na vytváraní pozitívnych väzieb voči vlastnej 
kultúre, národu či širšej komunite. Je to práve školské prostredie, ktoré ma 
nezastupiteľný vplyv na vyvíjajúcu sa identitu jednotlivca resp. na formovanie 
jeho kultúrneho povedomia, keďže učí žiaka vážiť si hodnoty svojho 
spoločenstva. 

V minulosti bolo bežné, že írski žiaci dostávali inštrumentalizovaný národný 
príbeh v duchu oficiálnej britskej imperiálnej, koloniálnej ideológie. Vzdelanie 
resp. výučba jazyka je teda kľúčovým elementom pri porozumení danej kultúry 
a jej špecifických charakteristík spojených s jedincovým myslením 
a metalingvistickou vedomostnou bázou (Gómez-Estern et al., 2010). Kultúra 
resp. kultúrna identita sa tak pre jedinca ako nositeľa kultúry stáva pridanou 
hodnotou, súčasťou jedincovej sociálnej identity (Udrea, 2014). Škola je jedným 
z miest, ktoré napomáha kreovaniu identity jedinca. Podľa Thiessovej, (2007, s. 
199) „ pri výchove k národu má škola nezastupiteľné miesto, nakoľko sa podieľa 
na kreovaní pocitu spolunáležitosti.“ Pocit spolunáležitosti zohráva dôležitú 
úlohu pri posilňovaní a uvedomovaní si vlastnej kultúrnej identity, vytvára istoty 
a napomáha i vlastnej identifikácii jedinca v rámci komunity. 

Pokiaľ ide o vzdelávanie v írskom jazyku, Cummings (2008) uvádza, že v Írsku 
(mimo územia Gaeltachtu) sa nachádza 171 základných škôl a 43 stredných škôl, 
na ktorých vyučovanie prebieha prostredníctvom írskeho jazyka 
(gaelscoileanna). Podľa organizácie Gaelscoileanna Teo, ktorú finančne 
podporuje Foras na Gaelige, k septembru 2013 pôsobí mimo oblasti Gaeltachtu 
(írsko jazyčné oblasti) 144 základných škôl v republike (4,5%) a 36 v Severnom 
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Írsku (spolu 180) a 36 postprimárnych škôl v republike (4,8%) a 5 v Severnom 
Írsku (spolu 41) v rámci systému škôl gaelscoileanna. V súčasnosti študuje cca 
45 000 žiakov v rámci gaelscoileanna, mimo územia Gaeltachtu. V roku 2015 sa 
plánujú otvoriť ďalšie postprimárne gaelscoileanna školy v mestách Carrigaline, 
v okres Cork a v Ashbourne, v okrese Meath, nakoľko ich popularita, i kvôli 
dosahovaniu lepších výsledkov žiakov, stúpa (Gaelscoileanna, 2014).  

Výsledky prieskumu z roku 2006 naznačujú, že najviac študentov, ktorí 
používajú írsky jazyk denne v edukačnom systéme, sa nachádza v kategórii 10 – 
14 ročných (72,5%) v rámci primárneho stupňa, pričom v rámci sekundárneho a 
terciárneho stupňa používanie jazyka značne klesá (Ó Laoire, 2008; Ó Laoire, 
2012). I z tohto dôvodu je dôležité venovať pozornosť jazykovej politike v Írsku 
resp. rôznym typom škôl v írskom vzdelávacom systéme, neopomínajúc výučbu 
írštiny od predprimárneho stupňa základných škôl až po terciárne vzdelávanie. 

 
Klasifikácia írskych škôl podľa typu výučby írštiny 
Výučba írskeho jazyka prebieha buď v rámci povinného predmetu na bežných 

základných a stredných školách (mainstream schools, English-medium schools), 
alebo v rámci škôl, na ktorých sa výučba realizuje prostredníctvom írskeho 
jazyka (gaelscoileanna – plurál od Gaelscoil, „all Irish“, Irish medium education) 
zväčša v urbánnych oblastiach s dominantným anglickým jazykom, resp. mimo 
írsky hovoriacich oblastí (Cummings, 2008). Vzdelávanie výlučne v írskom jazyku 
je i jednou z charakteristík vzdelávania v západnej časti Írska, v regiónoch 
Gaeltachtu (preklad – írsky hovoriaci, Irish-speaking).  

Sumarizujúc informácie ohľadom klasifikácie škôl, vyučovanie sa v Írskej 
republike realizuje buď prostredníctvom využitia dominantnej angličtiny alebo 
minoritnej írštiny. V rámci bežných škôl (mainstream schools) v anglicky 
hovoriacej dominantnej časti Írska je írština jedným z obligatórnych predmetov 
v rámci primárneho i postprimárneho kurikula. Majorita študentov študuje 
írštinu v bežných školách, kde sa írština vyučuje ako jeden zo školských 
predmetov (Ó Laoire, 2008). 

Podľa výsledkov výskumu Harrisa a Ó Duibhira (2011) signifikantne lepšie 
výsledky v írskom jazyku dosiahli študenti, ktorí boli vystavení používaniu 
írštiny i mimo hlavnej vyučovacej hodiny. Z tohto pohľadu dosiahli lepšie 
výsledky študenti, ktorí navštevovali školy, na ktorých bola írština hlavným 
vyučovacím jazykom (školy v Gaeltachte alebo gaelscoileanna v Galltachte, 
anglicky dominantných častiach krajiny).  

V rámci systému škôl gaelscoileanna sú cez írštinu vyučované všetky školské 
predmety. Pri tomto type výučby učitelia často uplatňujú CLIL metódu. 
I s pomocou tejto metódy sa zvýšila znalosť írskeho jazyka u študentov. Metóda 
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je efektívna hlavne na predprimárnom a primárnom stupni škôl, v čase keď 
študenti začínajú s učením sa jazyka.  

Výučba írštiny v rámci gaelscoileanna je podľa viacerých výskumov 
realizovaných írskou agentúrou Gaelscoileanna Teo veľmi úspešná, tvrdiac, že 
dané sociolingvistické prostredie podporuje resp. posilňuje jazyk výučby (írsky 
jazyk). Cieľom je senzitívne redukovať vystavenie žiakov anglickému jazyku 
postupne od predprimárneho po sekundárne vzdelávanie v snahe dosiahnutia 
finálneho produktu edukácie - bilingválnych jedincov (Gaelscoileanna, 2014). 

Počas predprimárneho a primárneho vzdelávania sa vyučujúci snažia 
používať v prevažnej miere autentický a vizuálny materiál, gestá, mimiku (body 
language), intonáciu, aby pomohli žiakom čo najviac jazyku porozumieť. Učitelia 
využívajú často za účelom výučby jazyka piesne, frázy, rýmy, či iné aktivity, ktoré 
sa stávajú bežnou súčasťou dňa. Podobný typ bilingválneho vyučovania prebieha 
i v iných častiach sveta napr.: v Baskicku, Katalánsku, Kanade, Austrálii, Fínsku, 
Maďarsku, na Novom Zélande, v Južnej Afrike, Walese či Škótsku. Takýto typ 
jazykovej výučby podporuje bilingvizmus, čitateľskú a písomnú gramotnosť 
v oboch jazykoch, získanie širšieho okruhu komunikačných partnerov a iné 
kultúrne výhody zahŕňajúce pozitívny vzťah i k iným kultúram, chápanie 
pozitívnych stránok multikulturalizmu, uplatňovanie princípu tolerancie 
a redukciu rasizmu, kreativitu, identitu, ekonomické a zamestnanecké výhody (Ó 
Hlfearnáin, 2008). 

Výučba írštiny na uvedených troch typoch škôl (školy v Gaeltachte, 
gaelscoileanna, bežné školy) však prináša i možné výzvy, ktoré súvisia s faktom, 
že žiaci vo všeobecnosti majú málo možností používať írštinu v reálnej 
komunikácii mimo školského prostredia, čo súvisí s klesajúcim kontaktom 
študentov s írskym jazykom vo verejnej sfére. Tým pádom klesá aj ich 
komunikačná úroveň.  

Pokiaľ ide o používanie írskeho či anglického jazyka v domácom prostredí, 
Fishman uvádza, že „domáce prostredie, je pre revitalizáciu jazyka kľúčové“ (in 
Fleming, Debski, 2008, s. 91). Angličtina je i v domácom prostredí Gaeltachtu 
dominantná (67,5%), aj keď nie v takom rozsahu ako v klasických 
anglických domácnostiach (100%), či v domácnostiach, v ktorých s deti 
navštevujú systém škôl gaelscoileanna (98%). Z výskumu rovnako vyplynulo, že 
deti z Gaeltachtu hovoria s rodičmi po írsky viac než deti z Galltacht oblastí 
(dominantná časť krajiny), čím sa zapájajú do intergeneračnej transmisie jazyka. 
Ostatné dve skupiny žiakov navštevujúce bežné školy a gaelscoilenna majú teda 
malé možnosti komunikácie v írštine a to nielen v dôsledku nedostatočnej úrovne 
írštiny rodičov. I z tohto dôvodu považuje väčšina žiakov írštinu len za povinný 
školský predmet, pričom emocionálna väzba k jazyku chýba a nahrádza ju 
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chápanie jazyka ako symbolického elementu, ktorý sa spája skôr s írskou 
kultúrou, ale nie reálnym životom.  

Niektorí žiaci vyrastajúci a študujúci v Gaeltachte (L1 speakers) nemajú 
problém pozvoľna prechádzať v komunikácii z angličtiny do írštiny, pričom 
angličtina je i v rámci komunikácie tejto mladej generácie pochádzajúcej z 
Gaeltachtu dominantným komunikačným médiom. Na druhej strane vystupujú 
žiaci z anglicky hovoriacich oblastí, ktorí používajú írštinu viac vo forme 
naučených fráz, ktoré evokujú znalosti jazyka ako druhého cudzieho jazyka (L2 
speakers).  

Pre školopovinné deti je teda írština skôr symbolickým elementom ako 
praktickou stránkou života, pričom v porovnaní s velštinou má írština menšie 
funkčné využitie. Preto je pozitívny prístup mladej generácie k národnému 
minoritnému jazyka veľmi dôležitý, nakoľko zvýšenie jeho funkčného využitia aj 
prostredníctvom moderných médií sa môže odraziť i v iných doménach života 
(Moriarty, 2011, Fleming, Debski, 2008). 

 
Výučba írštiny v primárnej a sekundárnej sfére vzdelávania 
Na základe oficiálnej jazykovej politiky Írskej republiky je evidentné, že 

jedným spôsobom ako efektívne dosiahnuť bilingvizmus je práve edukácia 
írskeho jazyka v rámci školského systému. Štúdium írštiny je povinné od 
primárneho po sekundárny stupeň vzdelávania, pričom v rámci predprimárneho 
vzdelávania je zapísanie detí do naíonraí – írsko jazyčných škôlok, nepovinné. 

 
Výučba írštiny na primárnom a sekundárnom stupni škôl 
Írsky jazyk sa v rámci primárneho stupňa vyučuje podobne ako na druhom 

stupni škôl buď ako jeden z povinných predmetov alebo je vyučovanie 
realizované prostredníctvom írskeho jazyka (gaelscoileanna, školy v Gaeltachte). 
Primárne vzdelávanie (junior cycle) v írskom jazyku na bežných typoch škôl 
a v systéme škôl gaelscoilenna (alebo v rámci Gaeltachtu) je kľúčom 
k dosiahnutiu spoločenského bilingvizmu.  

Hlavnou charakteristickou črtou výučby írštiny na primárnom stupni je i fakt, 
že vyučujúci majú viac času na využitie rôznych inovatívnych prístupov vo 
výučbe jazyka, nakoľko dôraz nie je kladený na teoretické poznatky ako je tomu 
na sekundárnom stupni, keďže tam sa študenti pripravujú výslovne na maturitu. 
Výučbe jazyka na sekundárnom stupni teda dominujú teoretické poznatky, ktoré 
študent musí do maturity naštudovať resp. často sa naučiť naspamäť. 

To ako sa študenti írsky jazyk naučia na primárnom stupni vytvára 
predpoklady pre zvládnutie teoretického obsahu írskeho jazyka na sekundárnom 
stupni, nakoľko tu už vyučovanie prebieha prostredníctvom využitia literatúry 
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(básní či úryvkov z diel írskych autorov). Literatúra tak tvorí integrálnu súčasť 
v rámci sekundárneho stupňa vzdelávania, pričom nedostatočná akvizícia jazyka 
na primárnom stupni a tým i nedostatočná jazyková kompetencia sa stáva 
predpokladom pre negatívny postoj žiakov k írskemu jazyku v budúcnosti resp. 
v rámci sekundárneho stupňa škôl. 

Podľa školských kurikúl vytvorených pre sekundárny stupeň vzdelávania sa 
vyučovanie v írskom jazyku realizuje niekoľkokrát do týždňa. V rámci systému 
bežných stredných škôl je írština jedným z obligatórnych predmetov. Maturita v 
írskom jazyku sa realizuje na troch úrovniach (Foundation level, Ordinary level, 
and Higher level), pričom každý študent má právo voľby podľa stupňa ovládanie 
írskeho jazyka (Murtagh, 2008). Prvý program je vhodný pre študentov so 
slabými základmi írštiny (The Foundation level).  Ďalej vystupujú študenti 
(kategória 1) s mierne pokročilou znalosťou írštiny (The Ordinary level Irish), 
kým druhý program je určený pre pokročilých študentov (kategória 2) (The 
Higher level Irish, The Advanced level Irish). Tretí program (kategória 3) je 
vytvorený pre tých študentov, ktorí navštevujú stredné školy s írskom jazykom 
ako hlavným vyučovacím jazykom (The Higher level Irish, Immersion programe, 
Immersion, „all Irish“ education).  

Výhodou škôl s írskym vyučovacím jazykom v oblastiach mimo Gaeltachtu 
(gaelscoileanna) je fakt, že ich znalosť írštiny prevyšuje znalosti írštiny študentov 
na školách s dominantným anglickým jazykom (mainstream, ordinary schools) 
a je dokonca vedomostne porovnateľná so znalosťou írštiny študentov 
študujúcich v oblastiach Gaeltachtu. Dominantnejší kontakt s jazykom súvisí 
i s vystavením študentov írskej kultúre a literatúre. Vo viacerých prípadoch je 
však učebný plán zacielený prevažne na rozvoj konkrétnych receptívnych 
(čítanie) a produktívnych (písanie) schopností žiakov vrátane vybraných kapitol 
z oblasti írskej prózy a poézie  (Murtagh, Van der Slik, 2004), pričom orálne 
kompetencie žiakom často chýbajú, čo vylučuje využitie írštiny v spoločnosti 
resp. mimo školského prostredia. 

Murtagh a Van der Slik (2004) zrealizovali v roku 2000 longitudinálny 
výskum, ktorého cieľom bolo zistiť mieru používania írskeho jazyka študentmi 
po ukončení stredoškolského vzdelávania. Do úvahy boli brané všetky spomínané 
kategórie študentov (kategória, 1, 2, 3). Výsledky výskumu indikujú všeobecný 
pokles používania írštiny stredoškolskými študentmi vo všetkých troch 
kategóriách po ukončení stredoškolského vzdelávania, resp. v časovom horizonte 
18 mesiacov po absolvovaní maturitnej skúšky (Leaving Certificate Examination). 
Študenti z kategórie 3 (gaelscoileanna) využívali možnosť hovoriť írskym 
jazykom v najvyššej možnej miere.  
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Absolventi tohto typu stredných škôl (gaelscoileanna, Gaeltacht schools) teda 
disponujú omnoho väčšou sieťou priateľov a známych, ktorí ovládajú írsky jazyk 
profesionálne resp. na pokročilej úrovni, čím sa komunikácia stáva jednoduchšou 
a spontánnejšou. Pre študentov, ktorí pochádzajú z týchto typov škôl sú typické 
aktivity spojené s participáciou na kultúrnych a jazykových podujatiach 
organizovaných v írskom jazyku, návšteva írskych klubov (Irish clubs) sledovanie 
írskych televíznych a rádiových staníc (TG4, Raidió na Gaeltachta) a čítanie írskej 
tlače a literatúry (poézia, próza). Okrem iného sú študenti podporovaní i v rámci 
rodinného prostredia, pričom rodičia vnímajú širokospektrálne bilingválne 
vzdelávanie svojich detí jednoznačne pozitívne a vzdelávanie sa v írskom jazyku 
považujú za významnú, integrálnu súčasť vlastnej kultúrnej identity.  

Pokiaľ ide o čítanie v írskom jazyku, táto aktivita je v prevažnej miere typická 
pre študentov kategórie 3 (študenti študujúci na írsko jazyčných školách), čo 
svedčí o používaní írskeho jazyka týmito študentmi i mimo vzdelávacieho 
priestoru. Čitateľská gramotnosť je teda jedným z dôležitých aspektov pri 
zachovaní a ochrane (nielen) minoritného jazyka (Murtagh, Van der Slik, 2004). 

Od roku 2005 existuje jasná stratégia ako zlepšiť výučbový proces írskeho 
jazyka, ktorý bol v minulosti značne kritizovaný. Už v roku 2003 National Council 
for Curriculum and Assessment (NCCA) poukázal na slabé stránky vo vtedajšom 
kurikule ako i na zhoršujúce sa štandardy (Ó Duibhir, Cummins, 2012). Conradh 
na Gaelige, národná organizácia s cieľom podpory a šírenia írskeho jazyka 
iniciovala národnú kampaň v snahe pomôcť študentom využiť každú príležitosť 
v rámci vzdelávacieho systému naučiť sa jazyky na primeranej úrovni (Conradh 
na Gaelige, 2014). Práca na kurikule prebiehala od osemdesiatych rokov 
dvadsiateho storočia počnúc post primárnym stupňom. Nový dokument 
s názvom Language in the Curriculum inicioval proces revízie a obnovy 
udržateľného kurikula (Curriculum online,  2014). Rovnako boli na základe 
nedostatočného a neuspokojivého kurikula iniciované i nové sylaby vzhľadom na 
zhoršovanie sa všeobecného štandardu írštiny následkom prílišného dôrazu na 
literatúru v sylabách a nedostatočnú prax a profesionalitu učiteľov, ktorú 
indikujú i ďalší autori (Ó Buachalla, 1984). 

Disatisfakcia vznikla taktiež z dôvodu predisponovanej úlohy čítania a písania 
aplikovaného v prevažnej miere na hodinách cudzích jazykov. Študenti 
i vyučujúci boli frustrovaní, nakoľko sylaby vôbec nefacilitovali rozvoj orálnych 
kompetencií. Tento prístup reflektoval výučbu na oboch typoch škôl, 
primárnych i sekundárnych. Súčasné sylaby sa snažia reflektovať podobne ako je 
tomu na výučbe cudzích jazykov tri hlavné piliere výučby jazyka, ktorými sú: 
komunikácia (communicative proficiency), kultúrne povedomie (cultural 
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awareness) a jazykové povedomie (language awareness), ktoré sú pri zachovaní 
a prežití minoritného jazyka kľúčovými jednotkami. 

 
Moderné trendy vo výučbe írskeho jazyka  
Súčasný svet a éra, v ktorej žijeme disponuje neskutočným množstvom 

moderných technológií a nových aplikácií, ktoré poskytujú svojim používateľom, 
v našom prípade učiteľom, nové možnosti využitia inovatívnych trendov vo 
výučbe cudzích jazykov v 21. storočí. Ako dodáva Dailey (2012), pozitívny nárast 
používateľov írskeho jazyka je badateľný  v online sfére na celom svete. Virtuálny 
svet poskytuje možnosť posilniť význam jazyka v čase, keď tradičné geografické 
hranice strácajú svoj význam. Američania írskeho pôvodu si vytvorili napríklad 
virtuálne oblasti zvané Gaeltachts, ktoré slúžia za účelom organizovania 
virtuálnych stretnutí a zdieľania informácií spoločného záujmu, ktorými sú 
v našom prípade írsky jazyk, kultúra a identita. Kreovanie takýchto blogov je 
populárne i medzi študentmi základných a stredných škôl, ktorí využívajú írsky 
jazyk prekvapivo efektívne ako tajný komunikačný jazyk resp. kód, nakoľko mu 
ostatní neírski používatelia nemajú šancu porozumieť resp. rozlúštiť jeho obsah.  

Príklad využitia írskeho jazyka ako tajného jazyka vo virtuálnom svete je 
jednou z možností ako inovovať vyučovací proces, resp. vzbudiť záujem o írsky 
jazyk u žiakov. V súvislosti s výučbou írskeho jazyka ostáva stále viacero 
nezodpovedaných otázok, výziev a doposiaľ neuskutočnených cieľov. Spomínané 
ciele, otázky a výzvy súvisia s ambicióznym vládnym plánom zvýšiť počet aktívne 
írsky hovoriacich obyvateľov do roku 2030. Toto tvrdenie opierajúce sa o realitu 
a (ne)uskutočniteľnosť daných cieľov podporuje i Markey (2007), ktorý uvádza, 
že írsky edukačný systém musí čeliť neľahkým výzvam a problémom spojeným 
s vyučovaním írštiny ako druhého jazyka (Language 2, L 2).  

V súčasnosti je nízky stav študentov, ktorí by ovládali po skončení 
sekundárneho stupňa vzdelávania írsky jazyk v takej miere a na takej úrovni, aby 
mohli participovať na sociálnych a kultúrnych udalostiach v írskom jazyku, 
značne alarmujúci (Markey, 2007). To znamená, že len minoritná časť nerodilých 
hovoriacich írskym jazykom sa po skončení strednej školy môže zúčastňovať 
podujatí realizovaných v írskom jazyku. Jedným z významných podujatí 
v celoírskom kontexte je Fleadh Cheoil, súťaž v tradičnej írskej hudbe, ktoré 
organizuje Comhaltas Ceoltóirí Éireann (Society of the Musicians of Ireland), 
organizácia venujúca sa propagovaniu írskej hudby, tancu a írskemu jazyku 
(O´Rourke, 2011). Rovnako mnohé iné podujatia organizuje i GAA (Gaelic Atheltic 
Organisation), medzinárodná kultúrna a športová organizácia, zamerané 
primárne na gaelské športy (tradičné írske športy) ako i Conradh na Gaelige 
(Gaelic League). 
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Nedostatočná znalosť írštiny je teda prvou z výziev a zároveň jej eliminovanie 
i jedným z ambicióznych cieľov do budúcnosti. Faktom ostáva, že pre majoritu 
študentov predstavuje „výučba írskeho jazyka nutné zlo, cenu, ktorú človek platí za 
občianstvo a v podstate je to asi aj strata času”(Markey, 2007, p. 7). Situácia je 
celkovo odlišná na školách, kde vyučovanie prebieha prostredníctvom írskeho 
jazyka (Gaeltacht schools, gaelscoileanna), nakoľko študenti sú s írštinou 
konfrontovaní každý deň, aspoň minimálne počas výučby. 

Následkom nedostatočnej motivácie a neúspechu žiakov sa výučba írskeho 
jazyka ako druhého jazyka na školách (L2) v rámci primárnych a post-
primárnych škôl javí problematická a zložitá, čoho dôsledkom sú spomínané 
negatívne postoje študentov voči írskemu jazyku. Z tohto dôvodu bola iniciovaná 
v roku 2010 vládna stratégia, ktorej dlhodobým cieľom je nárast počtu Írov 
hovoriacich írskym jazykom v časovom horizonte do roku 2030 rôznymi 
reformovanými metódami. Jednou z možností je implementácia inovatívnejších 
foriem pri výučbe jazykov a publikovanie nových učebných materiálov pre 
výučbu írskeho jazyka zahŕňajúc učebné potreby žiakov i pedagógov (20-Year 
Strategy for the Irish Language 2010-2030, 2010). Na jednej strane je 
dvadsaťročná stratégia vnímaná ako dôležitý dokument tvoriaci nádej pre 
dosiahnutie spoločenského bilingvizmu, avšak na strane druhej jej reálne 
implementovanie ostáva v nedohľadne. 

I keď sa v oblasti edukácie už veľa urobilo, výzvy v oblasti primárnej, 
sekundárnej a terciárnej sfére edukácie však stále existujú. Pokiaľ ide o primárny 
stupeň základných škôl, výzvy sú badateľné v internej i externej vrstve 
formálneho systému a často sa týkajú spomínaného nedostatku učebných 
zdrojov (napr.: nedostatok vhodných učebníc pre Galltacht oblasti, oblasti mimo 
Gaeltachtu), učebných pomôcok, jazykovej nepripravenosti, neprofesionality 
učiteľa ako i diverznej miery schopností a jazykových zručností študentov, 
prichádzajúcich na stredné a vysoké školy (Irish Language Education, 2012). 

Na jednej strane môžeme pozorovať vládne snahy dosiahnuť bilingválny 
charakter spoločnosti a na druhej strane to práve reálne čísla vypovedajúce 
o súčasnom stave aktívneho používania írskeho jazyka. Len 10% obyvateľov 
používa írštinu denne, pričom najvyššie percento používania írštiny je medzi 
školopovinnou časťou spoločnosti. Pravdou ostáva, že prostredníctvom 
edukačného systému a vzdelávania v írskom jazyku resp. po implementácii 
írskeho jazyka ako obligatórneho predmetu sa dosiahol značný nárast v počte 
občanov hovoriacich írskym jazykom. Avšak na druhej strane je doterajšia vládna 
stratégia len málo úspešná pri transfere írštiny transgeneračne a pri realizácii 
regulárneho aktívneho denného používania írštiny. Faktom ostáva, že najvyššia 
koncentrácia aktivít, podujatí a ľudí hovoriacich írskym jazykom sa nachádza 
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v oblasti Gaeltachtu (Murtagh, Van der Slik, 2004), i keď i v týchto oblastiach 
počet používateľov írskeho jazyka enormne klesá. 

V snahe čeliť vzniknutej diskrepancii medzi počtom Írov, ktorí ovládajú 
a neovládajú írsky jazyk na komunikatívnej úrovni, je nutné vziať do úvahy 
i historický kontext resp. udalosti, ktoré zapríčinili enormný pokles rodilých 
hovoriacich. Jedným z nich bol veľký zemiakový hladomor v štyridsiatych rokoch 
devätnásteho storočia spojený s vysokou mierou mortality a následnou vlnou 
emigrácie, ktorá drasticky zredukovala počet obyvateľov v Írsku. 

Írsko i v súčasnosti čelí neustále emigračným problémom. Na jednej strane, 
diaspóra zredukovala počet írsky hovoriacich migrantov tým, že manželský 
zväzok uzatvorili s partnermi, ktorí írsky jazyk neovládali. Na druhej strane však 
diaspóra vytvorila komunity Írov, pre ktorých je opätované privlastnenie si 
írskeho jazyka, ako symbolu kultúrnej identity a hodnôt, jedným 
z elementov dedičstva vlastných predkov. Z tohto dôvodu sú študijné programy 
zamerané na írske štúdiá a írsky jazyk etablované i na zahraničných vysokých 
školách, pričom rôznorodá podpora je vyvíjaná i zo strany Američanov írskeho 
pôvodu (Irish. The Irish Language in Education in the Republic of Ireland, 2001). 
Jednou z možností končiacich študentov sekundárneho stupňa škôl, ako využiť 
svoju znalosť írskeho jazyka v rámci ďalšieho vzdelávania, je i budúce štúdium 
írskeho jazyka resp. írskych štúdií na domácich či zahraničných univerzitách 
s čím súvisia i materiálne benefity. 

 
Slabé stránky výučby írskeho jazyka v kontexte írskeho vzdelávacieho 
systému 
V predchádzajúcej časti príspevku sme poukázali na viaceré činitele, ktoré 

pôsobia demotivačne na žiakov učiacich sa írsky jazyk. Medzi 
najpertraktovanejšie patrí nedostatočné uplatňovanie inovatívnych foriem 
výučby na hodine írskeho jazyka, nedostatok kvalitných pedagogických 
materiálov potrebných k výučbe jazyka, demotivácia žiakov ako i klesajúci počet 
írsky hovoriacich obyvateľov na regulárnej úrovni. Rovnako demotivačne pôsobí 
i neexistencia rozličných kurikúl a syláb osobitne špecifických pre dve skupiny 
študentov a to rodilých (Language 1, native speakers) a nerodilých hovoriacich 
írskym jazykom, pre ktorých je írština v podstate cudzím jazykom (Language 2, 
nonnative speakers). Dané názory produkujú bipolaritu spoločnosti reflektujúc 
klamlivú predstavu o existencii monolingválnej spoločnosti. Írska spoločnosť 
teda nie je statická pokiaľ ide o používanie írskeho jazyka a heteroglosia resp. 
jazyková rôznorodosť je pre Írsko a jeho populáciu charakteristickou črtou 
(O´Rourke, 2011). 
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Na základe uvedenej bipolarity sa i medzi študentmi írskeho jazyka, pre 
ktorých je írsky jazyk cudzím jazykom vytvára určitý nepokoj, resp. strach, ktorý 
pociťujú pri kontakte so študentmi, ktorí sú vzdelávaní v rámci Gaeltacht škôl či 
škôl gaelscoileanna (komunikačný prostriedok výučby predstavuje írsky jazyk). 
Vzniknuté obavy z nedostatočnej znalosti írštiny môžu byť bariérou pri 
dosiahnutí úspechu v ďalšom vyučovacom procese. Možnosťou ako vyriešiť daný 
problém je sústredenie sa na hovorenú írštinu a odklonenie sa od frekventovane 
používaných gramatických a memorovacích cvičení. Sú to práve študenti, ktorí v 
kontexte šírenia a ochrany írskeho jazyka predstavujú novú nádej pre jeho 
intergeneračnú transmisiu. I keď jazyk nemôže prežiť bez rodilých hovoriacich, 
značnú pomoc pri jeho revitalizácii zohrávajú i nerodilí hovoriaci írskym 
jazykom, preto je i ich pomoc v tejto oblasti kľúčová. 

Ďalšou oblasťou, ktorá si vyžaduje pozornosť je nerovnováha medzi tzv. 
jazykovou akvizíciou a reálnym stavom používania írštiny v každodennom živote. 
Murtagh  (2008) uvádza, že používanie írštiny ja najvyššie u školopovinných detí, 
pričom po skončení školy táto schopnosť klesá, nielen u študentov mimo 
Gaeltachtu, ale i u študentov pochádzajúcich priamo z írsky hovoriacich oblastí 
Gaeltacht.  

Pravdou ostáva, že vyššie kompetencie v írštine dosahujú študenti škôl, na 
ktorých vyučovanie prebieha prostredníctvom írskeho jazyka, i keď i tu sa 
hlavným médiom mladšej generácie mimo školského prostredia stáva angličtina. 
Angličtina sa dostáva i do syntaxe írskeho jazyka, anglický jazyk teda írsky jazyk 
v mnohých jazykových aspektoch ovplyvňuje. „Slovná zásoba odráža používateľov 
jazyka“ (Jesenská, 2014, s. 137). Dôkazom je častá infiltrácia resp. používanie 
anglických výrazov počas komunikácie v írštine. 

Pre účinnú revitalizáciu jazyka zohráva dôležitú rolu rodina, hlavne pokiaľ ide 
o motiváciu a vytváranie pozitívneho prístupu k írštine už u detí predškolského 
veku. Podpora írštiny je v domácom prostredí nevyhnutná. Rodičia majú 
možnosť podporovať kontakt svojich detí s írštinou i mimo školského prostredia 
v rámci rodinnej participácie na rôznych kultúrnych a edukačných aktivitách 
(návšteva letných škôl v Gaeltachte, participácia rodičov a svojich potomkov na 
írskych tradičných kultúrnych podujatiach realizovaných v írskom jazyku).  

I napriek súčasnému dôrazu na pestovanie jazykového a kultúrneho 
povedomia na hodine írskeho jazyka v rámci bežných škôl, učitelia neustále 
zápasia s faktom, ako využiť írsky jazyk mimo vyučovacej hodiny. Výzvou pre 
žiakov a učiteľov teda ostáva otázka ako zápasiť s neexistenciou dostatočného 
počtu viditeľných sociálnych kontextov, kde by sa írsky jazyk dal potenciálne 
využiť resp. ako vytvoriť také sociálne siete, v ktorých by írsky jazyk dominoval. 
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Situácii rovnako nepomáha ani dominantné anglické jazykové prostredie ako 
i prítomnosť neírsky hovoriacich jedincov v oblasti Gaeltachtu. 

Evidentným problémom je i prehnaný dôraz na študijný materiál odvíjajúci sa 
od skúškových otázok na maturitu a učenie sa naspamäť. Dôraz by mal byť 
naopak koncentrovaný na úlohy odrážajúce komunikačné kompetencie žiakov 
a využitie jazyka v konkrétnych komunikačných situáciách. Najväčšími výzvami v 
írskom jazyku sú podľa študentov stredných škôl odlišné gramatické javy v 
írštine v porovnaní s anglickým jazykom, iná syntax atď. Viacerí respondenti 
stredných škôl usúdili, že ani po deviatich rokoch štúdia nedosahujú v írštine 
uspokojivé výsledky na rozdiel od výučby iných cudzích jazykov (Ó Laoire, 2008). 
Respondenti stredných škôl ďalej indikujú, že írštinu používajú v komunikačných 
situáciách mimo školského prostredia len veľmi zriedkavo resp. v externej 
komunikačnej situácii neboli s írštinou konfrontovaní skoro vôbec. Dôraz na 
hodinách sa často kladie hlavne na repetíciu, opakovanie (repetition and oral 
rehearsal activities) a učenie sa naspamäť. Írštinu preto väčšina žiakov vníma len 
v kontexte povinného resp. obligatórneho predmetu.  

Z predchádzajúcich faktov vyplýva, že primárnym cieľom edukácie by mal byť 
odklon od direktívneho spôsobu výučby v snahe úspešne zmaturovať (sylaby sú 
často orientované na hlavné položky v rámci maturitnej skúšky, ktoré často 
zahŕňajú témy a gramatické cvičenia, ktoré študentov nebavia) k spôsobu 
výučby, ktorý by reflektoval symbolickú a funkčnú hodnotu írskeho jazyka v 
praxi resp. v reálnom živote a vytvoril by most medzi školou a reálnou 
komunitou, sieťami rodilých hovoriacich írskym jazykom. Z daných cieľov 
vyplýva, že dôraz v edukačnom systéme by sa mal klásť nielen na utilitárnu 
hodnotu írskeho jazyka ako jedného z obligatórnych predmetov, ale i na jeho silu 
vytvoriť sociálne siete a sociálnu identitu jednotlivca v procese učenia sa 
cudzieho jazyka. 

Pre írsky jazyk ako vyučovací predmet je teda reflektovanie potreby 
implementovania jazykového a kultúrneho povedomia do syláb kľúčové. Učitelia 
čelia neustále výzvam, ktoré súvisia s faktom, že študenti z bežných škôl majú 
obmedzenú možnosť komunikácie v írštine mimo školského prostredia. 
Komunikačný prístup je pri minoritných jazykoch značne redukovaný. U 
študentov by tým pádom malo byť pestované jazykové povedomie (language 
awareness) a aktivity na hodinách by mali byť reflektívneho charakteru s cieľom 
posilniť pozitívny prístup študentov k učeniu sa írštiny (Ó Laoire, 2008). 

Nezanedbateľný vplyv na kreovanie identity žiaka a jeho pozitívneho postoja 
k jazyku má i tvorivosť v cudzojazyčnej výučbe, od ktorej sa mnohé odvíja. 
„Vďaka tomu, že učiteľ pozná čo je tvorivosť a ako sa prejavuje, dokáže žiakom 
uľahčiť proces poznávania nového“ (Štulajterová, 2014, s. 81). Tvorivé aktivity 
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môžu byť jednou z možností ako prekonať strach z komunikácie v írskom jazyku 
a ako podnietiť žiaka využívať jazyk v rôznych komunikačných situáciách. 

Jednou zo slabých stránok sú i počty hodín výučby írskeho jazyka na 
jednotlivých školách. Kým v rámci bežného primárneho a sekundárneho 
vzdelávania príjmu študenti za obdobie trinástich rokov okolo 1450 hodín 
írštiny, študenti z Gaeltacht a gaelscoileanna škôl príjmu šesť až sedemnásobný 
počet hodín írštiny. Tento stav reflektuje i požiadavku vzniku separátnych 
kurikúl pre výučbu írštiny ako rodného jazyka (a mother tongue/medium of 
schooling, L1 spekears) a druhého jazyka (second language, L2 speakers) 
(Murtagh, 2008). 

Slabé stránky edukačnej politiky sa vzťahujú hlavne na adolescentov a 
mladých ľudí, pre ktorých nie sú vytvorené vhodné podmienky pre šírenie 
írskeho jazyka v mimoškolskom prostredí (kluby, športové aktivity, záujmové 
skupiny). Negatívnym dôsledkom je fakt, že končiaci študenti nebudú mať dôvod 
používať ohrozený jazyk (threatened language), až dokým nezačnú s výučbou 
jazyka u svojich detí. Zároveň by sa jazyková politika nemala zacieľovať len na 
edukačný systém pri jazykovom plánovaní, ale i na perspektívnych rodičov, ktorí 
vedú deti na ich ceste k úspešnému bilingvizmu.  

 
Záver 
Ak by sme mali zhrnúť predchádzajúce zistenia, je evidentné, že participácia 

žiakov z bežných škôl (mainstream schools) na aktivitách organizovaných v 
írskom jazyku by sa mala jednoznačne zvýšiť. Jedným zo spôsobom sú 
extrakurikulárne aktivity zacielené na väčší kontakt študentov s rodilými 
hovoriacimi (Murtagh, 2008). 

V súčasnosti dominuje v spoločnosti komunikácia prostredníctvom využitia 
moderných komunikačných technológií. Nové komunikačné technológie 
vytvárajú potenciál pre revitalizáciu a udržanie jazyka, nakoľko umožňujú 
implementáciu inovatívnych foriem výučby v pedagogickom procese. Takýto typ 
výučby zatiaľ v Írsku stagnuje resp. využitie moderných technológií je pri výučbe 
írskeho jazyka nedostatočné. I keď výučba prostredníctvom moderných médií 
nenahradí intergeneračnú transmisiu jazyka, nové technológie môžu pomôcť 
práve v tejto oblasti, ak zoberieme v úvahu e-mailovú komunikáciu členov rodiny 
vzdialených od seba tisícky kilometrov.  

Online prostredie môže tiež posilniť kultúrnu identitu resp. dopomôcť jej 
formovaniu. Elektronické médiá sú značným motivačným faktorom pre mladú 
generáciu, môžu pomôcť pri revitalizácii jazyka, ohrozenému jazyku môžu 
vdýchnuť nový život. Použitie minoritného jazyka cez moderné komunikačné 
technológie je jedným z predpokladov jeho vitality, nakoľko sa pre jazyk vytvára 
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budúcnosť. Z výskumu realizovaného pomocou dotazníka s využitím Likertovej 
škály Fleming a Debski (2008) zistili, že v online sfére využívajú žiaci írštinu ako 
tajný jazyk, aby ukázali, že sú iní. Jednou z nevýhod moderných technológií je 
však chýbajúca diakritika v írštine a absencia írskych slovníkov na mobiloch. 
Ďalším znepokojujúcim faktom je, že deti často nevedia o webstránkach v írštine 
kvôli neinformovanosti zo strany učiteľov či rodičov.  

Z predchádzajúceho výskumu vyplýva, že jednou z možností ako revitalizovať 
minoritný jazyk je i jeho etablovanie sa v prostredí moderných komunikačných 
technológií, čo môže napomôcť i vyučovaciemu procesu v snahe zvýšiť funkčné 
využitie írštiny. Rovnako by pomohla užšia kooperácia medzi školami z rôznych 
častí krajiny. Komunikácia so spolužiakmi v domácom prostredí i v zahraničí 
pomocou nových technológií napomohla i revitalizácii havajského jazyka 
(Fleming, Debski, 2008). Ideálnym prípadom by bolo aktívne používanie írštiny 
v rôznych spoločenských komunikačných sférach, mediálnu sféru nevynímajúc.  

Otázka revitalizácie írskeho jazyka teda ostáva otázna a len budúcnosť ukáže 
jej ďalšie smerovanie resp. využitie v spoločenskej sfére mimo školského 
prostredia, ktoré je zároveň súčasťou rôznych vládnych dokumentov zacielených 
na oživenie (revival) a hlavne prežitie (survival) írskeho jazyka. Jedným  z nich je 
i dvadsaťročná stratégia pre írsky jazyk, ktorej evalvácia bude možná až po 
uplynutí stanoveného horizontu dvadsiatich rokov (2010 2030). 

 
Poznámka 
Príspevok je súčasťou riešenia projektu ITMS 26110230109, operačného 

programu Vzdelávanie, Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR pre štrukturálne fondy EÚ, pod názvom Inovatívne kroky pre potreby 
vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí, odborná aktivita 3.1 Tvorba a 
inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FF a EF UMB. 
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Résumé 
Výučba írskeho jazyka ako povinného predmetu na primárnom 

a sekundárnom stupni škôl v Írskej republike je jedným z predpokladov pre 
dosiahnutie bilingvizmu v spoločnosti. Jedným z cieľov príspevku je 
rekognoskovať výučbu írskeho jazyka v írskom vzdelávacom systéme. Pozornosť 
je venovaná i identifikácii a analýze silných a slabých stránok výučby írskeho 
jazyka na bežných typoch škôl (mainstream schools, ordinary schools). Rovnako 
podrobujeme analýze i výučbu írskeho jazyka v systéme írsko jazyčných škôl 
gaelscoileanna. Autorka neopomína ani hlavné výzvy spojené s výučbou írskeho 
jazyka v rámci primárneho a sekundárneho stupňa vzdelávania. Jednou 
z primárnych ideí, z ktorých príspevok vychádza, je i modernizácia výučby 
v anglickom jazyku resp. pridaná hodnota danej problematiky v oblasti cudzích 
jazykov a kultúr vyučovaných na FF UMB ako aj jej interkultúrny charakter.  

Kľúčové slová: írsky jazyk, revitalizácia jazyka, primárne a sekundárne 
vzdelávanie 
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