
 

 

 
Univerzita Karlova  

Pedagogická fakulta  

Katedra primární pedagogiky  

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  

 

 

 

 

Grafická vizualizace textu jako prostředek ke zlepšení dovednosti čtení 

s porozuměním u žáků s OMJ na 1. stupni ZŠ 

 

Graphic visualization of the text as an instrument for improvement the reading 

comprehention by the EAL learners in a primary school 

 

 

 

Lucie Vaněčková 

 

 

 

Vedoucí práce: Mgr. Klára Horáčková  

Studijní program: Učitelství pro základní školy  

Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy   

 

 

 2018  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Grafická vizualizace textu jako nástroj ke zlepšení 

dovednosti čtení s porozuměním u žáků s odlišným mateřským jazykem na 1. stupni ZŠ vypracovala 

pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále 

prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

V Praze dne 13. 7. 2018  ........................................................  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Tímto bych ráda poděkovala vedoucí své diplomové práce Mgr. Kláře Horáčkové za přátelské a 

zároveň odborné vedení mé práce, za čas, který mi věnovala a  za její cenné rady a připomínky. 

Mé poděkování patří také všem účastníkům výzkumu. Paní učitelce, která mi byla oporou a výborným 

rádcem, podporujícímu vedení školy a v neposlední řadě samotnému žákovi za jeho práci.  

Nakonec bych ráda poděkovala své rodině za podporu a pomoc během celého studia.  

 



 

 

ABSTRAKT 

 

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou spojenou s dovedností čtení s porozuměním 

u žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ) na 1. stupni ZŠ. Poukazuji na důležitost 

vizualizace vzdělávacího obsahu ve vyučovacím procesu a na různé formy grafických vizualizací 

textu, které žákům pomohou s porozuměním a osvojením probíraného učiva. Konkrétně se zaměřuji 

na texty z odborných předmětů přírodověda a vlastivěda, které jsou pro žáky s OMJ náročné 

především z důvodu velkého množství odborných pojmů i informací.  

V teoretické části podávám stručné informace o vzdělávání žáků s OMJ na českých školách, jejich 

problémech v českém jazyce, o dovednosti čtení s porozuměním, vizualizaci a možnostech grafických 

vizualizací. V praktické části jsem se rozhodla použít kvalitativní výzkum, konkrétně metodu 

případové studie. Ke sběru dat využívám metody zúčastněného pozorování a hloubkového rozhovoru 

s učitelem a žákem, kterému budu vytvářet pracovní listy s upravenými texty s využitím grafických 

vizualizací a sledovat a prověřovat jeho pokrok v osvojování slovní zásoby a probíraného učiva.  

Cílem diplomové práce je tedy zmapovat různé formy vizualizace textů, vhodně je využít při tvorbě 

pracovních listů, zařadit je do nácviku čtení s porozuměním a prokázat, že různé formy vizualizace 

pomáhají žákům s OMJ lepšímu porozumění psaného textu a odborného obsahu.  

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

žák s odlišným mateřským jazykem, čeština jako cizí jazyk, čtení s porozuměním, vizualizace textu, 

grafické organizátory, princip názornosti, myšlenkové mapy, úprava textů, případová studie 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In my diploma thesis I am dealing with the problematics of reading comprehension by children with 

a different mother tongue (immigrant children) at the elementary school. I point out the importance 

of visualization in the learning process and various forms of graphic text visualizations which help 

the children to comprehend and adopt the syllabus. I specifically concentrate on texts in the subjects 

Science and History which are demanding for immigrant children, mainly because of a high number 

of special words and information. 

In the theoretical part I give brief information about the education of immigrant children at Czech 

schools, their problems in the Czech language, reading comprehension, the visualization and the 

possibilities of graphic visualizations. In the practical part I decided to use a qualitative survey, 

namely the method of the case study. I use the method of participant observation and in-depth 

interviews with the teacher and the student who I create for the special worksheets based on principle 

of graphic visualization and I monitor and examine their progress in adopting the vocabulary and 

discussed syllabus. 

The aim of my thesis is to map the forms of text visualizations, to use them appropriately when 

creating the working sheets, to incorporate them into the training of reading comprehension, and to 

prove that various forms of visualization help the immigrant children to understand the written text 

better.   
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Pupils with different mother language, czech language as foreign language, reading with 

comprehention, text visualization, graphic organisers, principle of illustration, mind maps, adjustment 

of texts, case study 

  



 

 

OBSAH 

TEORETICKÁ ČÁST _______________________________________________________________ 8 

1. Úvod _____________________________________________________________________________ 8 

2. Inkluzivní vzdělávání a žáci s odlišným mateřským jazykem _________________________________ 9 
2.1 Současná legislativa v České republice ________________________________________________________ 10 

3. Čeština jako cizí jazyk ______________________________________________________________ 13 

4. Specifika ve vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem _______________________________ 15 
4.1 Vhodné metody a pomůcky pro výuku žáka s OMJ ______________________________________________ 17 
4.2 Principy práce s žákem s OMJ _______________________________________________________________ 19 

5. Čtení s porozuměním _______________________________________________________________ 21 
5.1 Specifika čtení s porozuměním u žáka s OMJ ___________________________________________________ 22 
5.2 Postupy a strategie pro čtení s porozuměním u žáka s OMJ _______________________________________ 23 

6. Vizualizace jako jeden z principů práce s žákem s OMJ ____________________________________ 26 
6.1 Práce s obrazem jako didaktický prostředek ____________________________________________________ 27 
6.2 Zpracovávání informací, vytváření pojmů a schémat _____________________________________________ 28 
6.3 Vizuální struktura textu ____________________________________________________________________ 30 

7. Prostředky a pomůcky založené na grafické vizualizaci ____________________________________ 32 
7.1 Grafické organizéry, jejich výhody ve vyučovacím procesu ________________________________________ 32 

7.1.1 Využití grafických organizérů ve výuce _________________________________________________ 33 
7.1.2 Rozdělení grafických organizérů do klasifikačních skupin ___________________________________ 36 
7.1.3 Typy grafických organizérů ___________________________________________________________ 39 

7.2 Myšlenkové mapy ______________________________________________________________________ 41 
7.2.1 Tvorba myšlenkových map _____________________________________________________________ 42 
7.2.2 Leximapping _________________________________________________________________________ 43 

8. Závěr teoretické části _______________________________________________________________ 45 

VÝZKUMNÁ ČÁST _______________________________________________________________ 46 

9. Úvod ____________________________________________________________________________ 46 

10. Příprava výzkumu a jeho organizace __________________________________________________ 47 
10.1 Metodologie výzkumu ____________________________________________________________________ 47 

10.1.1 Triangulace výzkumu _________________________________________________________________ 49 
10.2 Cíle výzkumu ___________________________________________________________________________ 50 
10.3 Výzkumné otázky ________________________________________________________________________ 50 

11. Výzkumné prostředí_______________________________________________________________ 53 

12. Výzkumný vzorek _________________________________________________________________ 54 
12.1 Etické otázky výzkumu ____________________________________________________________________ 54 
12.2 Kazuistika žáka a jeho jazyková diagnostika ___________________________________________________ 54 

12.2.1 Sebehodnocení zkoumaného žáka ______________________________________________________ 56 

13. Polostrukturovaný rozhovor s vyučujícím na začátku šetření ______________________________ 58 

14. Průběh výzkumu _________________________________________________________________ 60 
14.1 Práce s pracovními listy splňující princip grafické vizualizace _____________________________________ 60 

14.1.1 Zeměpis: Obyvatelstvo naší země _______________________________________________________ 60 
14.1.2 Přírodopis: Živočichové v zimě _________________________________________________________ 62 
14.1.3 Jaro – rostliny _______________________________________________________________________ 64 
14.1.4 Živočichové na jaře __________________________________________________________________ 66 
14.1.5 Co se dělo po husitských válkách? ______________________________________________________ 68 
14.1.6 Rudolf II. ___________________________________________________________________________ 70 
14.1.7 Pohoří ČR __________________________________________________________________________ 72 
14.1.8 Vodstvo ČR _________________________________________________________________________ 73 



 

 

14.2 Leximapping ____________________________________________________________________________ 76 

15. Rozhovor s vyučujícím po výzkumném šetření __________________________________________ 80 

16. Metodická doporučení pro tvorbu pracovních listů ______________________________________ 81 

17. Výsledky výzkumného šetření _______________________________________________________ 83 

18. Závěr ___________________________________________________________________________ 87 

19. Seznam použitých zdrojů ___________________________________________________________ 88 

20. Přílohy _________________________________________________________________________ 93 
Příloha č. 1 _________________________________________________________________________________ 93 
Příloha č. 2 _________________________________________________________________________________ 94 
Příloha č. 3 ________________________________________________________________________________ 103 
Příloha č. 4 ________________________________________________________________________________ 106 
Příloha č. 5 ________________________________________________________________________________ 114 
Příloha č. 6 ________________________________________________________________________________ 117 
Příloha č. 7 ________________________________________________________________________________ 123 
Příloha č. 8 ________________________________________________________________________________ 130 
Příloha č. 9 ________________________________________________________________________________ 135 
Příloha č. 10 _______________________________________________________________________________ 140 

 

 

 



8 

 

TEORETICKÁ ČÁST 

1. Úvod 
 

Téma mé diplomové práce jsem si vybrala na základě potřeby vyplývající z vlastní práce 

s žákem OMJ, kterému již druhým rokem asistuji. Vzdělávání žáků s OMJ je aktuálním 

tématem, a ačkoliv se jeho studiem zabývá stále více pedagogických pracovníků a dalších 

odborníků, bohužel nepovažuji dostupné materiály za dostačující.  Z mého pohledu vidím 

mnoho nejasností a nezodpovězených otázek, které se v této oblasti vyskytují. Během dvou let 

jsem pátrala po postupech, které by co nejvíce pomohly tomuto žákovi zapojovat se do hodin 

s co nejnižší mírou mojí pomoci. Asistenci nevnímám jako proces, během kterého má asistent 

pouze pomáhat s vyplňováním cvičení v individuálním tempu žáka, ale jako soustavný proces 

hledání způsobů a strategií, jak žáka do hodin zapojit a umožnit mu pracovat stejně kvalitně 

jako ostatní žáci třídy.  

Stejně jako většina žáků s OMJ má i žák, kterému asistuji, problémy s porozuměním, zejména 

v předmětech naučného charakteru, především kvůli množství odborných slov a složitých 

procesů. Když jsem se dozvěděla o grafických vizualizacích jakožto možnosti zlepšení žákova 

porozumění, chtěla jsem si ověřit, zda to i v tomto případě bude efektivním řešením. Mám velké 

štěstí, že třídní paní učitelce velmi záleží na spokojenosti všech jejích žáků a je maximálně 

ochotná podílet se na postupech, které se zdají být pro žáka vhodné a podporující. Pravidelně 

jsme vzniklé situace konzultovaly a pokoušely se odstranit negativní vlivy způsobující stagnaci 

žákova výkonu. Takovou formu spolupráce mezi učitelem a asistentem vnímám jako ideální. 

Má teoretická část se rozděluje na dvě části podle témat, kterými se budu zabývat. První část 

zachycuje obecné informace o žácích s OMJ a jejím cílem je poskytnout čtenáři základní vhled 

do problematiky vzdělávání těchto žáků a poukázat na jejich specifika. Kromě toho v této části 

vysvětluji pojmy jako inkluze a integrace, pracuji s legislativními dokumenty a zaměřuji se na 

teoretické poznatky týkající se čtení s porozuměním u žáků s OMJ i na vhodné metody pro 

práci s textem. Ve druhé části hledám důvody, proč je grafická vizualizace vhodný prostředek 

pro práci s žáky s OMJ, jaké typy a formy vizualizací existují a poukazuji na to, jakými způsoby 

je možné s nimi pracovat.  

Ocenila bych, kdyby získané informace posloužily učitelům i studentům pedagogiky k lepší 

orientaci v dané problematice a zároveň jim rozšířily povědomí o dalších vhodných způsobech 

a metodách práce s žáky s OMJ.  
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2. Inkluzivní vzdělávání a žáci s odlišným mateřským jazykem 
 

Než se začneme zabývat inkluzí ve vztahu k žákům s OMJ, je nejprve zapotřebí pojem inkluze 

jasně vymezit. Průcha, Walterová a Mareš1 uvádí: „Inkluzivní vzdělávání je vzdělávání 

začleňující všechny děti do běžných škol. Podstatnou je změněný pohled na selhání dítěte 

v systému, resp. selhání vzdělávacího systému v případě konkrétního dítěte. Při neúspěchu je 

třeba hledat bariéry v systému, který není dostatečně otevřený k potřebám jednotlivce. Každé 

dítě má unikátní charakteristiku, zájmy, schopnosti a vzdělávací potřeby.“    

Podobnou definici nabízí také Bartoňová s Vítkovou2: „Inkluzivní vzdělávání představuje 

ideální cílový stav fungování vzdělávacího systému. Vyznačuje se zejména tím, že se všichni 

vzdělávají (vyučují) společně.“ Zároveň doplňují, že inkluze je model, který akceptuje 

odlišnosti mezi jedinci a zároveň s nimi dále pracuje. Základním principem tohoto modelu je, 

že žáci mají být vzděláváni společně v jedné třídě, a to bez ohledu na původ, socioekonomický 

status nebo zdravotní stav.  

Tyto myšlenky dále rozvíjí zpráva ze světové konference ve španělské Salamance, která 

proběhla ve spolupráci s organizací Unesco3. Zúčastnění odborníci se shodují, že inkluzivní 

školy by měly zajistit rovné podmínky pro všechny žáky tak, aby každý jedinec mohl dosáhnout 

maximální míry vzdělanosti a sociální integrace. Aby mohli být žáci vzděláváni společně 

v jedné třídě, musí se učitelé naučit rozpoznat rozmanité potřeby všech žáků od rozličných 

metod, přes organizaci výuky, až po míru učiva. Každé dítě má právo na vzdělání a každý má 

jedinečné vlastnosti, schopnosti a vzdělávací potřeby a cílem inkluzivní školy je zajistit co 

nejlepší podmínky pro všechny děti bez rozdílu. K dosažení úspěšné inkluze je zapotřebí 

spolupráce učitelů, vedení škol, odborníků i rodičů. Na cestu k inkluzi, která vyžaduje množství 

změn ve všech ohledech, bychom se ale neměli dívat jako na něco, co pomůže pouze dětem se 

                                                 
1  PRŮCHA Jan, WALTEROVÁ, Eliška a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7. Vydání. Praha: Portál, 2013. 

ISBN 978-80-262-0403-9. S. 104. 

2 BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: Masarykova 

univerzita, 2014. ISBN 978-80-6678-6. S. 22. 

3 ACCESS AND QUALITY, WORLD CONFERENCE ON SPECIAL NEEDS EDUCATION:. THE 

SALAMANCA STATEMENT AND FRAMEWORK FOR ACTION ON SPECIAL NEEDS EDUCATION: WORLD 

CONFERENCE ON SPECIAL NEEDS EDUCATION: ACCESS AND QUALITY [online]. Salamanca Spain: 

UNESCO, 1994 [cit. 2018-07-10]. ISBN ED-94/WS/18. Dostupné z: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427eo.pdf 
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speciálními potřebami, ale na příležitost zkvalitnit vzdělávání pro všechny. Inkluze je totiž 

nejúčinnějším prostředkem pro budování solidarity mezi dětmi se speciálními potřebami a 

jejich vrstevníky. Žáci se od sebe učí navzájem a obohacují se o zkušenosti potřebné do 

budoucího života. 

Principy inkluze platí ve stejné míře pro žáka s OMJ, a proto by se jejich potřebám mělo 

vycházet vstříc stejně jako žákům se znevýhodněním. Potřeby žáků vycházejí z jejich 

individuálních specifik. Tím je u žáků s OMJ nedostatečná znalost českého jazyka a z toho 

vyplývající jazyková bariéra ve vzdělávání, kterou je třeba odstranit. V mnoha zdrojích je 

zmiňován v souvislosti s žáky s OMJ termín integrace. Ten Bartoňová a Vítková4 chápou jako 

stádium na cestě k inkluzi. Integraci vysvětlují slovem porozumění, zatímco inkluze už je 

popsána jako znalost. Inkluze je ideálem, ale integrace je jedna z fází vedoucí k naplnění vize 

inkluze. 

Jak už bylo zmíněno, inkluze žáka je složitý proces, při kterém je zapotřebí spolupráce žáka, 

rodiny a školy. Jen znalost jazyka totiž není jedinou výzvou, kterou musí žák s OMJ zvládnout. 

Musí projít procesem socializace v prostředí, ve kterém se teprve učí jazyk. Často se také učí 

odlišnému chování a zvyklostem. Ztrácí jistotu danou znalostí jazyka i prostředí, ve kterém se 

nachází, a naším úkolem je zamezit vzniku problémových situací, a naopak žákovi situaci co 

nejvíce usnadnit. Inkluzivní škola ve velké míře využívá pomoci asistentů pedagoga. Mezi 

kompetence asistenta potom spadá pomoc s přípravou na výuku s ohledem na potřeby žáka 

s OMJ a tvorba potřebných materiálů, pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího 

plánu nebo plánu pedagogické podpory, výuka češtiny jako cizího jazyka, asistence ve výuce a 

individuální výuka mimo kmenovou třídu např. v odpoledních hodinách nebo v rámci 

některých vyučovacích předmětů. Zároveň by se měl také podílet na komunikaci s rodiči.5 

 

2.1 Současná legislativa v České republice 

 

Podle zákona 561/2004 sb., což je zákon ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, 

                                                 
4 BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: Masarykova 

univerzita, 2014. ISBN 978-80-6678-6. 

5 HLAVNIČKOVÁ, Petra. NEJSTE NA TO SAMI!: Asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem v 

českých školách [online]. 2013 [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: 

http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/nejste_na_to_sami_asistent_pedagoga_aktualizace_20

13.pdf 

http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/nejste_na_to_sami_asistent_pedagoga_aktualizace_2013.pdf
http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/nejste_na_to_sami_asistent_pedagoga_aktualizace_2013.pdf
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středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který je platný od 1. 9. 2017, 

je vzdělávání založeno na několika důležitých zásadách, na které musíme brát ohledy, a 

uvědomovat si jejich důležitost. Ráda bych zmínila dvě z nich: „a) rovný přístup ke vzdělávání 

bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, 

národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného 

postavení občana, b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce.“ 6 

Kostelecká7 uvádí, že integrace žáka s OMJ vyžaduje především zvýšenou snahu všech učitelů 

i dalších zaměstnanců školy. Nejdůležitější ze všeho je přistupovat k těmto žákům 

individuálním způsobem, a to ve všech možných ohledech. Ze školského zákona § 20 o 

Vzdělávání cizinců nevyplývá nic o speciální podpoře žáků s OMJ kromě „bezplatné přípravy 

k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou 

potřebám těchto žáků“. Kromě toho odstavec § 20 jen uvádí, že tito žáci mají přístup ke všem 

složkám školního i mimoškolního vzdávání ve stejné míře jako občané České republiky. Pokud 

ale tito žáci mají speciální potřeby ve vzdělávání, týká se jich § 16 školského zákona, který se 

vyjadřuje k podpoře ve vzdělávání: „Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími 

potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění 

nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných 

opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských 

službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám 

dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají 

právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.“ 8 

Z této nabízené definice vyplývá, že žák s OMJ spadá do skupiny žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, protože mu nedostatečná jazyková vybavenost neumožňuje se plně 

zapojit do vzdělávacího procesu. Měl by mít tedy právo na podpůrná opatření, do kterých patří 

například „vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, poradenské pomoci školy a 

školského poradenského zařízení, úpravě organizace, obsahu, forem, metod a hodnocení 

vzdělávání a školských služeb, použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a 

speciálních učebních pomůcek, úprava očekávaných výstupů vzdělávání nebo využití asistenta 

                                                 
6  Zákon o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 561/2004, § 1 

7 KOSTELECKÁ, Yvona. Žáci-cizinci v základních školách: Fakta, analýza, diagnostika. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-630-7. 

8  Zákon o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 561/2004, § 16 
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pedagoga.“9 

V jaké míře bude moci žák s OMJ využívat podpory, záleží potom na zvoleném stupni 

podpůrných opatření, který určuje školské poradenské zařízení (ŠPZ). Podle vyhlášky 27/2016 

Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do této skupiny žáci s OMJ patří, 

jsou však označování jako žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných 

kulturních a životních podmínek. V pětistupňovém systému podpůrných opatření se žáků s 

OMJ týká především 2. a 3. stupeň podpory. Žáci, kteří získají podporu 2. stupně, mají nárok 

na posílení výuky českého jazyka, v základním vzdělávání jsou to potom 3 hodiny týdně, 

nejvýše však 120 hodin. U žáků s 3. stupněm podpory se potom doporučuje výuka českého 

jazyka v základním vzdělávání 3 hodiny týdně, nejvýše však 200 hodin.10 

  

                                                 
9 Zákon o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 561/2004, § 16 

10 Vyhláška č. 27/2016 Sb., O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
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3. Čeština jako cizí jazyk 
 

Na začátek je nutné vysvětlit několik pojmů, které jsou důležité k pochopení a k orientaci 

v dané problematice a porozumění problémů žáka s OMJ. Termínu čeština jako mateřský jazyk 

není nutné věnovat přílišnou pozornost. Hrdlička11 uvádí, že je to jazyk, jehož působení je 

člověk od narození vystaven a kterým komunikuje jeho nejbližší okolí. Více se ale zaměřím na 

termín čeština jako cizí jazyk. Ten by měl podle významu slov vyjadřovat přesný opak k jazyku 

rodnému. Pokud bychom tedy slovo cizí vnímali jako protiklad, stává se potom jazykem cizím 

jakýkoliv jiný jazyk než mateřský jazyk. Dalším pojmem je pojem český jazyk jako jazyk 

druhý. Čeština se druhým jazykem stává v případě, když se stává tzv. „druhou mateřštinou“. 

V běžném životě to znamená, že oproti jiným jazykům je tento jazyk součástí každodenního 

života a významným prostředkem komunikace. To platí např. pro děti ze smíšených manželství 

nebo občanů, kteří už dlouhodobě žijí na území České republiky.  V průběhu učení jazyku se 

jeho role může postupně měnit. Hájková12 v tomto směru uvádí, že jazyk, který byl ze začátku 

osvojován jako cizí, může změnit svou funkci a stát se tak jazykem druhým. To se stává 

především u cizinců, kteří se přestěhují do České republiky a mají omezený čas naučit se česky 

především z pracovních důvodů. Musejí používat jazyk, aby se zajistili, získali informace a 

navázali nutné kontakty. Osvojí si tedy český jazyk, ale bez hlubších znalostí a porozumění. 

Když se potom jejich pobyt změní v dlouhodobý, z určitých důvodů se zvýší nároky na jejich 

znalosti českého jazyka a cizinci proniknou hlouběji do českého jazyka. Potom se pro něj stává 

jazyk jazykem druhým. 

Při práci s žákem s OMJ je tedy především důležité uvědomit si, že češtinu chápe a vnímá úplně 

jinak než rodilý mluvčí a čeština se v tomto pojetí také řídí odlišnými zákonitostmi. Čeština 

jako druhý jazyk a čeština jako mateřský jazyk nejsou jazyky odlišné, musíme na ně však 

pohlížet odlišným způsobem. Tuto problematiku dále rozvádí Hrdlička13. Když učíme český 

jazyk rodilého mluvčího, je pro něj cílový jazyk poznáváním a objevováním dříve získaných 

znalostí jazyka pramenící z předchozího užívání jazyka. Rozvíjení mateřského jazyka se děje 

ve vzájemné návaznosti spojené s mentálním a celkovým vývojem dítěte. Oproti tomu u cizinců 

                                                 
11  HRDLIČKA, Milan. Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. ISBN 

978-80-7043-867-1. S. 10+11. 

12 HÁJKOVÁ, Eva. Žák - cizinec v hodinách češtiny na základní škole. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity 

Karlovy, 2014. ISBN 978-80-7290-809-7. S. 27. 

13  HRDLIČKA, Milan. Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. ISBN 

978-80-7043-867-1. S. 14 +15. 
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jde o složitý proces učení se cizímu jazyku, které nebývá spjato s ontogenezí a dochází k němu 

ve chvíli, když už má mluvčí předchozí znalost jiného jazyka. Škodová a Šindelářová14 zmiňují, 

že podle získaných zkušeností je vhodné při výuce češtiny jako cizího jazyka postupovat od 

významu k formě, zatímco u mateřského jazyka je tomu naopak. Uvádí, že tento postup je 

přirozenější a pro žáky více motivující. Důležitou roli při osvojování jazyka hraje typologie 

jazyka, což je jinými slovy vzdálenost výchozího jazyka (mateřského) a jazyka cílového 

(cizího). Znalost typologie jazyka vede k lepšímu porozumění systému jazyka a je potvrzeno, 

že osvojování typologicky příbuzného jazyka je mnohem méně náročné než jazyka typologicky 

odlišného. Nejmenší problémy ve studiu českého jazyka mají žáci s mateřským jazykem 

slovanským z důvodu shodných či podobných gramatických pravidel. Nejnáročnější je to 

naopak pro cizince s mateřským jazykem neslovanským bez znalosti flektivního jazyka (ten 

vyjadřuje gramatické funkce pomocí flexe – ohýbání). Prostřední skupinu tvoří Neslované se 

znalostí flektivního jazyka.  

V každém případě musíme být připraveni na to, že osvojení češtiny je dlouhodobý proces a je 

potřeba specifický přístup, příprava a trpělivost. Je důležité nastavit si cíle, kterých chceme ve 

výuce žáka dosáhnout. Radostný a kol.15 navrhují cíle rozdělit na cíle gramatické a 

komunikační. Mezi gramatické cíle řadí např. vytváření a používání správných tvarů slov a do 

cílem komunikačním je např. domluva v konkrétních situacích, porozumění, reakce na podněty 

nebo položení otázky. Dosahování nastavených cílů a zařazení žáka do běžného vzdělávacího 

procesu klade nové nároky na práci učitelů i organizaci.  

  

                                                 
14 ŠKODOVÁ, Svatava a Jaromíra ŠINDELÁŘOVÁ. Metodika práce s žáky - cizinci na základní škole [online]. 

Praha: MŠMT, 2012. ISBN 978-80-7414-559-9. Dostupné z: 

http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/administrativa-a-dokumentace-ve-skolstvi/metodiky-a-

postupy/Metodika_Sindelarova_Skodova_13%2011%202012_final_1.docx.pdf 

15 RADOSTNÝ, Lukáš a kolektiv. Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách [online]. Praha: Meta 

o.s - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, 2011 [cit. 2018-03-07]. ISBN 978-80-254-9175-1. Dostupné z: 

http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/zaci_s_omj_v_ceskych_skolach_0.pdf  

http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/administrativa-a-dokumentace-ve-skolstvi/metodiky-a-postupy/Metodika_Sindelarova_Skodova_13%2011%202012_final_1.docx.pdf
http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/administrativa-a-dokumentace-ve-skolstvi/metodiky-a-postupy/Metodika_Sindelarova_Skodova_13%2011%202012_final_1.docx.pdf
http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/zaci_s_omj_v_ceskych_skolach_0.pdf
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4. Specifika ve vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem 
 

Z dotazníkového šetření Sieglové16 vyplývá, že učitelé na ZŠ i SŠ předpokládají, že žáci s OMJ 

pobývající na českém území déle než dva roky, se bez problémů domluví v českém jazyce, jsou 

schopni se plně zapojit do vyučovacího procesu ve všech předmětech a dokážou číst 

s porozuměním i texty na abstraktní úrovni. Mnoho učitelů zastává názor, že si žáci postupem 

času poradí i bez jejich pomoci a nepomýšlí na náročnost tohoto úkolu. Zároveň uvádějí, že 

musí vycházet z potřeb ostatních žáků ve třídě, a proto nemohou učivo upravovat pro potřeby 

žáků OMJ. Následný výzkum Sieglové zaměřený na zjištění znalostí z mluvnické, literární a 

slohové části českého jazyka ale odhalil patrný rozdíl ve výsledcích českých žáků a žáků OMJ, 

kteří se vzdělávají již několik let v české škole v rámci vyučovacích hodin bez další podpory. 

Radostný a kolektiv17 v tomto směru uvádí, že při výuce totiž dochází k situaci, kdy se žáci 

s OMJ učí druhý jazyk a zároveň se pomocí tohoto druhého jazyka vzdělávají. Díky tomu 

potom vzniká jazyková bariéra, která má neblahý vliv na jeho všestranný rozvoj. Kvůli 

neznalosti jazyka se žák nemůže vzdělávat podle svých možností. V každém vyučovacím 

předmětu by se tedy měla vhodně rozvíjet nejenom jazyková stránka, ale i stránka obsahová, 

což je pro učitele velmi náročné. Sieglová upozorňuje, že prioritou u žáků s OMJ je 

minimalizace jazykové bariéry a dosažení takové úrovně, která je nebude ve vyučování ani 

v jejich životě omezovat. 

Při vzdělávání žáka s OMJ tedy musíme myslet především na to, že čeština je pro žáky 

vyučovací jazyk zároveň jazykem druhým a česky rozumí hůře nebo dokonce vůbec a jazyk 

nedokáže použít k aktivní komunikaci. Mnohdy se v českých školách objevují žáci, kteří mají 

české občanství stejně jako jejich rodiče, ale přesto jejich mateřským jazykem není čeština a po 

nástupu do školy mají s jazykem velké problémy. To se odvíjí například od toho, že mnozí 

vyrůstají v uzavřených komunitách a používají mateřský jazyk rodičů. Pro pedagogické 

působení na žáka tedy není tolik důležité, jaké má občanství, ale jaká je míra jeho znalosti 

českého jazyka. Nesmíme opomenout ale i další faktory, které mohou mít neblahý vliv na 

vzdělávání žáků s OMJ. Žákovo učení mohou omezovat také kulturní odlišnosti, kam bychom 

                                                 
16 SIEGLOVÁ, Naděžda. Perspektivy žáků s odlišným mateřským jazykem. In: BARTOŇOVÁ, 

Miroslava. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V.. Brno: Paido, 2011, s. 173-181. ISBN 

978-80-7315-220-8. 
17  RADOSTNÝ, Lukáš. Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách [online]. Praha: Meta o.s - 

Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, 2011 [cit. 2018-03-07]. ISBN 978-80-254-9175-1. Dostupné z: 

http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/zaci_s_omj_v_ceskych_skolach_0.pdf  

http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/zaci_s_omj_v_ceskych_skolach_0.pdf
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zařadili například celkové fungování rodiny a především výchovný styl rodičů.  

Vzdělávání žáků s OMJ se ve velké míře podobá vzdělávání žáků se specifickými poruchami 

učení. Gjurová18 uvádí konkrétní klíčové termíny, které propojují skupiny žáků s OMJ a SPU: 

„Snadná unavitelnost, nutnost opakované motivace, nutnost korektivní zkušenosti a výrazné 

pozitivní odezvy, problémy v rozlišování kvantity samohlásek, záměna hlásek funkčně 

podobných, záměny z nedokonalé sluchové diferenciace fonémů, hranice slov v písmu, sluchová 

analýza a syntéza, sluchové shluky, čtení s porozuměním.“ U žáků se SPU je tento problém 

zapříčiněn jejich poruchou, ale u žáků s OMJ tento problém souvisí neznalostí vyučovacího 

jazyka. Pro žáka s OMJ je nesmírně náročné být v prostředí, ve kterém nerozumí používanému 

jazyku, a proto se může stát, že prostě přestane dávat pozor a jeho pozornost uvadne. Pro 

koncentraci je proto důležitá motivace. Ta zároveň souvisí s pamětí, kdy se získané informace 

přesouvají z krátkodobé do dlouhodobé paměti. V každém případě by měl učitel vědět, z jakého 

prostředí žák přichází a jaký je jeho mateřský jazyk, protože se lépe připraví na to, co může 

žákovi dělat problémy a lépe s tím následně pracovat.  

Ze všech výše zmíněných důvodů mají žáci s OMJ mnohem náročnější start a nižší šance na 

úspěch ve vzdělání. Při učení musí tito žáci vyvinout mnohem větší úsilí než ostatní, a proto je 

nutná soustavná podpora učitelů. Podle Sieglové19 sice mnoho učitelů přistupuje k žákům 

shovívavěji, ale naším cílem by mělo být naopak vytvoření takových podmínek, které by 

zajistily rovnost ve vzdělávání žáků ve všech oblastech. Právě tím dáme najevo respekt a 

toleranci k odlišnostem. Gregor, Simonová, Straková20 v souvislosti s rovností ve vzdělávání 

upozorňují na důležitost vzdělávání v mateřské škole, které vnímají jako možnost zajistit rovné 

podmínky pro všechny budoucí žáky základních škol. Čím dříve dítě s výukovým jazykem, tím 

větší šance na úspěch potom žáci mají. „Dítě, které začíná s češtinou až při nástupu do první 

třídy, nemá srovnatelnou výchozí situaci s ostatními a potýká se s velkým znevýhodněním, které 

ho často prakticky diskvalifikuje ze vzdělávacího procesu. S povinnou školní docházkou pak 

dítě zahajuje i koloběh dlouhodobého dohánění ostatních, které od něj vyžaduje mnoho energie 

                                                 
18  GJUROVÁ, Naděžda. Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-

837-1.S. 26. 

19 SIEGLOVÁ, Naděžda. Perspektivy žáků s odlišným mateřským jazykem. In: BARTOŇOVÁ, 

Miroslava. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V.. Brno: Paido, 2011, s. 173-181. ISBN 

978-80-7315-220-8. 
20 GREGER, David, Jaroslava SIMONOVÁ a Jana STRAKOVÁ. Spravedlivý start?: Nerovné šance 

v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, 

2015. ISBN 978-80-7290 861-5. 
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a času navíc.“21 Proto je nutné tento faktor zohledňovat a zaměřovat se na něj. 

 

4.1 Vhodné metody a pomůcky pro výuku žáka s OMJ  

 

Gregor, Simonová a Straková22 uvádějí, že učitel by měl vzdělávací obsah i využité pomůcky 

a metody vždy přizpůsobit potřebám všem žákům, tedy i žákům s OMJ. Už při samotném 

plánování by měl učitel na tyto faktory myslet a zakomponovat je do svých příprav. Neznamená 

to, že by měl učitel připravovat rozdílné úkoly pro žáky s OMJ, ale pouze přizpůsobit obsah i 

jazykový projev potřebám a úrovni těchto žáků. Obecně se ve výuce žáka s OMJ doporučuje 

využívat co největší množství názorných pomůcek, a to zejména s obrazové materiály.23  Je 

vhodné pracovat s takovými materiály, jako jsou encyklopedie, fotografie nebo různé časopisy. 

Sieglová24 ve svém výzkumu udává, že největší problém s učivem mají žáci vyšších ročníků, 

což vyplývá právě z toho, že vyučování v tu chvíli často přestává být interaktivní a už se 

nepoužívá tolik názorných pomůcek jako v nižším věku a učivo naopak obsahuje stále více 

abstraktních myšlenek a odborných pojmů. To způsobuje horší úroveň porozumění žáků OMJ. 

Gjurová25 upozorňuje na velkou podobnost žáků s OMJ a žáky s SPU, a proto doporučuje 

využívat pro tyto žáky podobné pomůcky. Veškerou žákovu činnost by měla provázet 

především manipulace s různými pomůckami, která je vhodná zejména z důvodu vlastní 

aktivity žáků a také pro propojování smyslů. Při osvojování nových slovíček by si měl žák slova 

spojovat přímo s předměty a danými situacemi. V tomto případě lze využít již zmiňované 

obrázkové slovníky a další názorné pomůcky. Žák by měl dostávat přehledy učiva s obrázky a 

klíčovými slovy, které mu pomohou s porozuměním. V dnešní době již existuje množství 

                                                 
21 GREGER, David, Jaroslava SIMONOVÁ a Jana STRAKOVÁ. Spravedlivý start?: Nerovné šance 

v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, 

2015. ISBN 978-80-7290861-5. S. 43. 

22 GREGER, David, Jaroslava SIMONOVÁ a Jana STRAKOVÁ. Spravedlivý start?: Nerovné šance 

v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, 

2015. ISBN 978-80-7290861-5. 

23 GIBBONS, Pauline. Scaffolding Language, Scaffolding Learners: Teaching Second Language Learners in the 

Mainstream Classroom. Portsmouth: Heinemann, 2002. ISBN 0-325-00366-1. 

24 SIEGLOVÁ, Naděžda. Perspektivy žáků s odlišným mateřským jazykem. In: BARTOŇOVÁ, 

Miroslava. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V.. Brno: Paido, 2011, s. 173-181. ISBN 

978-80-7315-220-8. 

25 GJUROVÁ, Naděžda. GJUROVÁ, Naděžda. Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky. Praha: Portál, 

2011. ISBN 978-80-7367-837-1.S. 26. 
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specializovaných učebnic, pracovních listů i adaptovaných textů, které mají za cíl zlepšit 

jazykovou úroveň dětí i dospělých z jiných zemí. V tomto ohledu bych uvedla především 

známou autorku učebnic Lídu Holou, která obohatila tuto oblast o množství knih, mezi něž patří 

mimo jiné učebnice Česky krok za krokem (Czech step by step)26 nebo Čeština expres. Obě dvě 

vycházejí na různých jazykových úrovních, takže je mohou používat jak začátečníci, tak 

pokročilí. Lída Holá se také specializuje na adaptované pohádky a prózu pro žáky OMJ. Jako 

příklad uvádím Pražské legendy, Staré pověsti české a moravské a Pohádky. Tyto adaptované 

texty jsou doplněny dalšími cvičeními, která jsou zaměřena jak na rozvoj porozumění, tak na 

gramatickou stránku jazyka. Dalšími možnými pomůckami jsou různé hry především na rozvoj 

slovní zásoby a zkvalitnění komunikačních dovedností. V neposlední řadě je třeba upozornit na 

využívání interaktivních programů a překladových slovníčků. Ideální je, pokud žák využívá 

slovníček, který obsahuje základní pojmy z jednotlivých předmětů. Tyto hotové slovníky 

(nakladatelství SPN) poskytuje na svých stránkách organizace Meta o.p.s.27 To žáku s OMJ 

může hodně pomoci k zapojení do společné práce ve třídě. Kromě hotového slovníku je možné 

také nechat žáky tvořit si svůj vlastní slovníček, do něhož si vypisují neznámé pojmy během 

vyučování. Tento způsob práce se slovníčkem je vhodný především pro žáky s alespoň 

částečnou znalostí jazyka.  

Škodová a Šindelářová28 mimo jiné také uvádějí, že do výuky můžeme také zapojovat metodu 

dramatu. Jako výhodu používání dramatu zmiňují především rozvoj komunikačních 

dovedností. Nejenom že dochází k aktivnímu poznání a prohlubování znalostí, ale také podle 

nich dochází k rozšiřování pasivní i aktivní slovní zásoby a při učení se textu si automatizují 

gramatické struktury, které potom mohou použít přímo v komunikaci. Při vybírání textů však 

učitelé musí brát ohledu na jazykovou úroveň žáků a text pro žáky podle jejich stupně 

porozumění zjednodušit nebo přepsat do nové podoby. Škodová a Šindelářová zároveň 

poukazují na rozvoj českého jazyka prostřednictvím českých pohádek a pověstí. Uvádějí, že 

pohádka je výborným prostředkem nejenom ke zlepšení dovednosti čtení s porozuměním a 

získání slovní zásoby, ale zároveň podává obraz sociokulturního prostředí země. 

 

                                                 
26 

Czech step by step [online]. [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: http://www.czechstepbystep.cz/ 
27 Dostupné na: www.inkluzivniskola.cz/prekladove-slovnicky 

28 ŠKODOVÁ, Svatava a Jaromíra ŠINDELÁŘOVÁ. Metodika práce s žáky - cizinci na základní škole [online]. 

Praha: MŠMT, 2012. ISBN 978-80-7414-559-9. Dostupné z: 

http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/administrativa-a-dokumentace-ve-skolstvi/metodiky-a-

postupy/Metodika_Sindelarova_Skodova_13%2011%202012_final_1.docx.pdf 

http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/administrativa-a-dokumentace-ve-skolstvi/metodiky-a-postupy/Metodika_Sindelarova_Skodova_13%2011%202012_final_1.docx.pdf
http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/administrativa-a-dokumentace-ve-skolstvi/metodiky-a-postupy/Metodika_Sindelarova_Skodova_13%2011%202012_final_1.docx.pdf
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4.2 Principy práce s žákem s OMJ 

 

V této kapitole vycházím nejenom z portálu organizace META, o.p.s. 

www.inkluzivniskola.cz29, ale také z informací získaných na kurzu organizovaného společností 

Meta o.p.s „Principy práce s žáky s OMJ ve výuce", který jsem absolvovala.30  

Pokud chceme žáka s OMJ maximálně podpořit, měli bychom využívat nejen vhodných 

pomůcek, ale už při jejich přípravě a následovně při výuce žáka bychom se měli řídit pěti 

důležitými principy: propojování výuky obsahu a jazyka, aktivace předchozí zkušenosti a 

znalosti žáků, vytváření prostoru pro komunikaci a vytváření prostoru pro aktivní produkci 

jazykových dovedností a využívání grafických vizualizací obsahu. Kombinace všech těchto 

principů je pro práci s žákem a jeho rozvoj ideálním postupem a při tvorbě jakýchkoliv 

materiálů bychom na ně neměli zapomínat.  

Prvním principem je propojování obsahu a učiva. Jak už jsem zmínila, žáci s OMJ se učí 

v jazyce, který pro ně není jazykem mateřským. Proto je při výuce takového žáka důležité 

myslet nejenom na rozvoj znalostí, tedy obsah, který chceme, aby se žák naučil, ale zároveň 

také na rozvoj jazyka. Každý předmět se vyznačuje specifickou slovní zásobou a vlastními 

jazykovými prostředky, což můžeme pojmenovat jako tzv. odborný jazyk. Tomu se učí všichni 

žáci, protože ho potřebují k porozumění obsahu a také proto, aby se o obsahu dokázali 

vyjadřovat. Pro žáky s českým mateřským jazykem probíhá získávání odborného jazyka 

v přirozeném prostředí a navazují na předchozí jazykové zkušenosti. Pro žáka s OMJ je tento 

proces samozřejmě náročnější a je nutné více dbát na to, aby si získaný odborný jazyk opravdu 

osvojil a dokázal ho využívat i dále. V každém případě je důležité na jazykovou stránku brát 

zřetel kvůli všem žákům. Učitel by si proto měl při plánování zvolit dva cíle: cíl obsahový a cíl 

jazykový. Při stanovování obsahového cíle myslíme především na to, co chceme, aby se žáci 

naučili. Do jazykových cílů patří slovní zásoba, kterou si žáci mají v daném tématu osvojit, 

konkrétní slovní spojení, obraty nebo fráze.  

Druhý princip je aktivace přechozích zkušeností a znalostí žáků. Tento princip je obecně platný 

pro všechny žáky, protože všichni mají nějaké předchozí zkušenosti, se kterými škola musí 

pracovat a dále je rozvíjí. Tento princip vychází z teorie konstruktivismu, který je postavený 

                                                 
29 Principy práce s žáky na ZŠ, SŠ. Inkluzivní škola [online]. Meta [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: 

http://www.inkluzivniskola.cz/principy-prace-s-zaky-na-ZS-SS 

30 Anotace kurzu Dostupná na: http://www.meta-ops.cz/sites/default/files/principy_prace_s_zaky_s_omj_8h.pdf 

http://www.inkluzivniskola.cz/propojeni-vyuky-obsahu-jazyka
http://www.inkluzivniskola.cz/aktivace-predchozich-zkusenosti-znalosti
http://www.inkluzivniskola.cz/aktivace-predchozich-zkusenosti-znalosti
http://www.inkluzivniskola.cz/prostor-pro-komunikaci
http://www.inkluzivniskola.cz/prostor-pro-produkci-jazykovych-dovednosti
http://www.inkluzivniskola.cz/prostor-pro-produkci-jazykovych-dovednosti
http://www.inkluzivniskola.cz/graficka-vizualizace-obsahu
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především na aktivním vytváření vlastního učení. Konstruktivismus počítá s prekoncepty31, tzn. 

s předchozími zkušenostmi žáků. Pro žáka s OMJ to platí dvojnásob. Ten přichází z předchozí 

školy již vybaven určitými znalostmi a úkolem učitele je tedy pouze navázat na to, co žák zná. 

Měl by mu pomoci pochopit dané téma a zasadit si ho do kontextu. Je vhodné využívat schémat, 

myšlenkových map, práce s jeho rodným jazykem – např. dvojjazyčné slovníky. Ideální začátek 

každé hodiny je proto evokace, která žákům pomáhá s vybavováním představ. 

Neméně důležitý je princip vytváření prostoru pro komunikaci. Tento princip se netýká rozvoje 

odborného jazyka, ale rozvoje komunikačních dovedností, tzv. komunikačního jazyka, který je 

pro integraci žáka nesmírně důležitý. Prostřednictvím komunikačního jazyka si žáci osvojují 

odborný jazyk a jeho kontext. K naplnění tohoto principu slouží především skupinová práce, 

protože se žáci v menší skupině lépe zbavují ostychu a jsou nuceni spolupracovat, tudíž 

komunikovat. 

S komunikací úzce souvisí princip vytváření prostoru pro aktivní produkci jazykových 

dovedností. V praxi to znamená mít více požadavků na jazykové vyjadřování žáka a jeho 

aktivní zapojení do hodin. Žák by se měl dostávat do situací, ve kterých je nucen se vyjadřovat 

a aktivně se zúčastňovat.  

Posledním principem je grafická vizualizace obsahu. Možnostmi využití tohoto principu a jeho 

výhodách se zmiňuji velmi detailně v následujících kapitolách.  

  

                                                 
31 ZORMANOVÁ, Lucie. Výukové metody v pedagogice. Vyd.1. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4100-0. 

S.115. 
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5. Čtení s porozuměním 
 

Čtení s porozuměním je dovednost, na jejíž rozvoj je v současné škole kladen stále větší důraz 

a je důležité se jí zabývat. Šindelářová a Škodová32 definují pojem porozumění jako soubor 

schopností, Je to: „Schopnost jedince: 1. pochopit význam obsahu sdělení, ať už je prezentováno 

ve slovní, obrazové nebo symbolické podobě; 2. zpracovat jej do podoby, která je pro něj 

smysluplná nebo mu je zadaná; 3. využít zpracovaný obsah.“ 

Zároveň dodávají, že u porozumění můžeme rozlišovat různé úrovně. Od nejjednodušší úrovně, 

což je převedení jazyka do jiné podoby (vysvětlení ironie), přes složitější interpretaci (vyjádření 

vlastními slovy) až po domýšlení důsledků a hledání v textu toho, co není explicitně řečeno. 

Čtení s porozuměním je podle Šafránkové33v současné době vnímáno jako proces, při kterém 

jsou žáci vybaveni takovými dovednosti, které jim umožňují chápat význam čteného textu. Při 

tomto procesu se žáci stávají aktivními a usilují o porozumění textu. 

Na to navazuje Košťálová34: „Porozumění nepřichází samo od sebe. Je to proces, během 

kterého je čtenář velmi aktivní. Usiluje o porozumění, odhaluje význam textu záměrně, cíleně. 

Při čtení se porozumění vytváří tak, že se propojuje to, co je ve čtenářově mysli, s tím, co nabízí 

text. Čtenářovo porozumění je jedinečným dotvářením textu opřeným o samotný text.“ 

Ta upozorňuje i na faktory, které ovlivňují míru porozumění. Jedná se o myšlenkové procesy, 

které musí žák při čtení využívat. Mezi ty patří žákovo porozumění na úrovni dekódování slov, 

což znamená jak rychlé a přesné dekódování psaných znaků je. Druhý myšlenkový proces 

souvisí s mírou porozumění významů slov. U žáků s OMJ se při čtení často objevují právě 

problémy s druhým procesem kvůli jejich nedostatečné jazykové vybavenosti. K tomu se 

vyjadřuje i Matějček35: „Dětem s obtížemi ve čtení, které se příliš soustředí na techniku čtení, 

obsah textu často uniká. Čte-li žák mechanicky a textu nerozumí, projevuje se to hlavně špatnou 

intonací.“ 

Čtenáři ale kromě těchto myšlenkových procesů využívají zároveň čtenářské strategie, které 

                                                 
32 ŠKODOVÁ, Svatava a Jaromíra ŠINDELÁŘOVÁ. Metodika práce s žáky - cizinci na základní škole [online]. 

Praha: MŠMT, 2012. ISBN 978-80-7414-559-9. Dostupné z: 

http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/administrativa-a-dokumentace-ve-skolstvi/metodiky-a-

postupy/Metodika_Sindelarova_Skodova_13%2011%202012_final_1.docx.pdf 

33 ŠAFRÁNKOVÁ, Kateřina. Metodika čtenářství [online]. Praha: 2012 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: 

https://www.varianty.cz/download/docs/64_metodika-c-tena-r-stvi.pdf 

34 KOŠŤÁLOVÁ, Hana. Porozumění naučnému textu. Kritické listy. Praha: Kritické myšlení, 2009, (33), 6. 
35 MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíce potřebují: eseje z dětské psychologie. 5. Vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 

978-80-7367-504-2. S. 55. 

 

http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/administrativa-a-dokumentace-ve-skolstvi/metodiky-a-postupy/Metodika_Sindelarova_Skodova_13%2011%202012_final_1.docx.pdf
http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/administrativa-a-dokumentace-ve-skolstvi/metodiky-a-postupy/Metodika_Sindelarova_Skodova_13%2011%202012_final_1.docx.pdf
https://www.varianty.cz/download/docs/64_metodika-c-tena-r-stvi.pdf
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jim umožňují vyšší úroveň porozumění. 

5.1 Specifika čtení s porozuměním u žáka s OMJ 

 

Pro žáka s OMJ je čtení ideálním učebním prostředkem, protože prostřednictvím čtení se rozvíjí 

mnoho složek českého jazyka (gramatika, slovní zásoba, porozumění, nácvik mluvení, atd.). Ze 

začátku není důležité, aby žák rozuměl každému slovu, ale stačí, když dokáže zachytit důležité 

informace v textu.36 Hájková37 vnímá čtení s porozuměním jako postupný proces získávání 

dovednosti, který je nezbytný pro plné zapojení žáka do výuky. Postupovat by se mělo od 

malých jednoduchých kroků. Ze začátku je nutné, aby žák zvládl např. čtení instrukcí. Z technik 

nácviku čtení s porozuměním Hájková uvádí nejprve jednoduché kroky, do kterých zařazuje 

tvoření otázek k přečtenému textu, které by měl ze začátku pokládat učitel a až později by je 

měl tvořit sám žák. Mezi další kroky řadí převyprávění textu, tvoření schématu nebo obrázku 

k tomu, co žák přečetl. Složitější technikou je potom dokončení a pokračování příběhu, a to 

především z důvodu nedostatečné slovní zásoby žáka s OMJ.  

Pro rozvoj této dovednosti má významný vliv mimo jiné princip aktivace předchozích znalostí, 

protože podle Gibbons38 se úroveň porozumění odvíjí od toho, z jakého prostředí žáci přicházejí 

a jaké mají předchozí zkušenosti. Nejdříve je nutné se s textem seznámit a prozkoumat ho 

z pohledu žáka s OMJ. Měli bychom se vyhýbat neznámému obsahu, který vychází např. 

z cizího kulturního prostředí. Především v případě, kdy se žák teprve učí číst, by se měl setkávat 

s obsahem známým a přátelským i když je na druhou stranu důležité získávat informace o 

odlišné kultuře, do které žák s OMJ přišel. Ideálně by měl proto učitel žákovi pomoci vytvořit 

si povědomí o obsahu a dosáhnout znalostí, které jsou podstatné pro práci s textem, aby žák 

nečetl o neznámém a lépe se mu s textem pracovalo. Dále bychom měli myslet na to, že by se 

v textu neměla objevovat dlouhá souvětí, těžká slova nebo fráze. Žáky bude více motivovat text 

zajímavě organizovaný, strukturovaný, obsahující krátké jednoduché věty. 

Buzan39 zmiňuje, že často má na problémy s porozuměním čtenému textu vliv špatná 

                                                 
36 Porozumění - čtení. Inkluzivní škola [online]. [cit. 2018-05-02]. Dostupné z: 

http://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/porozumeni-cteni 

37 HÁJKOVÁ, Eva. Žák - cizinec v hodinách češtiny na základní škole. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity 

Karlovy, 2014. ISBN 978-80-7290-809-7. S. 79. 

38 GIBBONS, Pauline. Scaffolding Language, Scaffolding Learners: Teaching Second Language Learners in the 

Mainstream Classroom. Portsmouth: Heinemann, 2002. ISBN 0-325-00366-1.S. 83. 

39  BUZAN, Tony. Rychlé čtení. Brno: BizBooks, 2013. ISBN 978-80-265-0062-9. 
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koncentrace. Mezi její příčiny patří mimo jiné nedostatečná motivace nebo zhoršené chápání 

slov, což jsou dvě věci, které se žáka s OMJ mohou velmi dotýkat. Stejně jako Gibbons 

doporučuje si slovo pouze podtrhnout a nezasekávat se u něj, protože je pravděpodobné, že žák 

z kontextu dokáže význam slova odvodit. Pokud k porozumění nedojde, doporučuje vyhledat 

si neznámá slova až po dočtení kapitoly.  

5.2 Postupy a strategie pro čtení s porozuměním u žáka s OMJ 

  

Aktivity spojené se čtením dělí Gibbons40 na aktivity před čtením, při čtení a po čtení, což se 

opírá o teorii kritického myšlení. Tyto čtenářské aktivity by měly splňovat dvě hlavní funkce: 

Měly by pomáhat čtenářům pochopit zvláštnosti textu, který čtou a měly by rozvíjet čtenářské 

strategie, které žákům budou pomáhat při čtení dalších textů. Jinými slovy, nejenom že 

aktivitami žákovi pomáháme s konkrétním textem, ale zároveň mu i ukazujeme způsob, jak 

pracovat efektivně i do budoucna. Pokud necháme žáka, aby se před čtením textu naučil 

neznámá slovíčka, tak mu to možná pomůže s porozuměním textu, ale nepřipraví ho to na 

situace, kdy se opět setká s neznámými slovy.  

Pokud je jedna z funkcí čtenářských aktivit rozvoj čtenářských strategií, považuji za důležité 

tento pojem vysvětlit. Whitcroft41 definuje čtenářské strategie jako postupy pomáhající čtenáři 

dosáhnout porozumění čtenému textu. Už slovo strategie nám naznačuje, že se jedná o něco 

záměrného, co používáme promyšleně a cíleně. Při práci se strategiemi je kladen velký důraz 

na to, jakým způsobem sami pracujeme a je důležitý především vlastní proces. Proto by mělo 

být naším cílem naučit žáky přemýšlet o své práci a uvědomovat si jejich myšlenkové procesy, 

jinými slovy je vedeme k tomu, aby přemýšleli o tom, jakým způsobem přemýšlí. Díky těmto 

strategiím potom žák lépe zvládne náročnější text, protože automaticky začne uvažovat nad tím, 

co by mu pomohlo a začne využívat vytvořené strategie. Cílem učitelů by mělo být, aby žáci 

začali strategie využívat vědomě, aby o nich dokázali přemýšlet, aby věděli, kdy a které mají 

použít a také proč by je měli použít.  

                                                 
40 GIBBONS, Pauline. Scaffolding Language, Scaffolding Learners: Teaching Second Language Learners in the 

Mainstream Classroom. Portsmouth: Heinemann, 2002. ISBN 0-325-00366-1.S. 85 – 100. 

41 WHITCROFT, Ladislava. Čtenářské strategie - 1. díl - Co jsou čtenářské strategie. Čtenářská gramotnost a 

projektové vyučování [online]. [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-

gramotnost/cg-strategie/cg-strategie-1 
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Šafránková42 upozorňuje, že učitelé často prověřují porozumění žáků po dočtení textu. Kladou 

přitom takové otázky, které jdou pouze po povrchu, většinou se týkají vyhledávání informací 

v textu. Takové otázky nejsou podnětné k diskuzi, k zamyšlení ani k fantazii, což je dáno tím, 

že se jedná o uzavřené otázky a správná je jedna odpověď.  

 

Aktivity před čtením 

Jejich úkolem je připravit žáky na jazykové a kulturní odlišnosti a aktivovat předchozí znalosti 

a zkušenosti. Tyto aktivity usilují o rozvoj znalostí ve vztahu k celkovému významu textu. Mezi 

aktivity před čtením patří například předvídání ze slov, předvídání z nadpisu textu nebo první 

věty, otázky dětí (např. při ukázání ilustrace), práce s klíčovými slovy, brainstorming, učení se 

těžkých slov dopředu, skládání příběhu podle obrázků nebo doplnění toho co ví o tématu a 

sdílení ve skupině.  

 

Aktivity v průběhu čtení 

Účelem těchto aktivit je modelování dobrých čtenářských strategií. Čtenáři jsou aktivně 

zapojeni do příběhu a pořád s ním pracují. Cílem je vysvětlit některé z podvědomých procesů 

a demonstrovat interaktivitu čtení. Mezi tyto aktivity patří modelované čtení neb opakované 

přečtení textu. To slouží k tomu, aby si žáci všimli detailů a ověřili si, že všemu dobře rozumí. 

Když žák s OMJ narazí na nějaké neznámé slovo, připomeneme žákovi strategie, které mu 

pomohou význam slova odhalit. K odhalení nám pomáhají ostatní slova okolo neznámého, naše 

znalost tématu a to, co víme o podobných slovech. Žák může nad významem slova přemýšlet 

podle toho, jaký je to slovní druh, nebo se podívat na jinou část textu obsahující neznámé slovo. 

V jiném kontextu může totiž dojít k lepšímu porozumění. Mezi další aktivity patří dále např. 

doplňování do pracovního listu, označování pravdivých nebo nepravdivých výroků, doplňování 

chybějících slov v textu, pauza ve čtení a předvídání dalšího pokračování nebo shrnutí textu. 

 

Aktivity po čtení 

Jsou založeny na předpokladu, že text už je pro žáky známý a už nemají obtíže v porozumění. 

Aktivity po čtení využívají text jako odrazový můstek a mohou sloužit ke splnění tří důležitých 

záměrů:  

1. Používat již známý text jako základ k dalšímu zkoumání specifik jazyka, např. 

                                                 
42 ŠAFRÁNKOVÁ, Kateřina. Metodika čtenářství [online]. Praha: 2012 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: 

https://www.varianty.cz/download/docs/64_metodika-c-tena-r-stvi.pdf 
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konkrétní využití gramatiky nebo idiomů 

2. Poskytnout žákům příležitost kreativním způsobem reagovat na to, co právě přečetli 

prostřednictvím výtvarných nebo dramatických aktivit. 

3. Zaměřit se na hlubší pochopení informací v textu, např. prostřednictvím aktivit, 

které reprezentují informace v odlišných formách a podobách (časová osa, 

diagram). 

Mezi tyto aktivity Gibbons zařazuje „inovaci příběhu“, kdy žáci používají původní znění jako 

základ, ale změní se klíčová slova, takže vzniká jiný příběh nebo vytváření komiksu, kdy žáci 

mají psát do bublin postaviček dialogy z příběhu. Dále potom vytváření plakátu, vizuální 

zpracování mapy příběhu (grafické ztvárnění), vybrání klíčových událostí, rekonstrukce textu, 

řazení vět příběhu ve správném pořadí, spojování obrázků s větami, odpovídání na otázky nebo 

vytváření otázek na text. Také se ve spojení se čtením dají využít dramatické techniky, jako 

např. horké křeslo (žáci se vyjadřují v roli postavy z příběhu) nebo živé obrazy.43 

  

                                                 
43 GIBBONS, Pauline. Scaffolding Language, Scaffolding Learners: Teaching Second Language Learners in the 

Mainstream Classroom. Portsmouth: Heinemann, 2002. ISBN 0-325-00366-1. S. 85 – 100. 
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6. Vizualizace jako jeden z principů práce s žákem s OMJ 
 

Již v 17. století Komenský (1592 – 1670) upozornil na didaktické zásady, kterými by se měl 

učitel ve výuce řídit, čímž se zasloužil o zasazení základů moderní pedagogiky. Mezi jím 

zmiňované principy (zásady) patří mimo jiné i princip názornosti. Dostál44 uvádí, že princip 

názornosti je přednášení učiva, ve kterém jsou představy a pojmy, které vytváříme v žácích, 

založené na přímém vnímání poznávaných jevů nebo jejich vyobrazení samotnými žáky. 

Zásada názornosti hraje s dalšími zásadami velmi důležitou v roli v dnešním pojetí výuky a 

společně vytváří komplex požadavků, jejichž používání vede k úspěšnému naplňování 

výchovně vzdělávacího procesu. 

„Pokud je realita vnímána pouze zrakem, pak mluvíme o tzv. vizualizaci. 

Hofman a Löhle45 tento termín definují: „Pod pojmem vizualizace se rozumí prosté grafické 

znázornění situací.“ Podle nich je vizualizace prostředek, díky kterému dochází ke 

kvalitnějšímu porozumění a zapamatování přijímaných informací. To především proto, protože 

působí na náš zrak, který je nejvýznamnějším smyslem v příjmu informací z vnějšího okolí do 

mozku. Zmiňují, že jednotlivé smysly mají při příjmu informací různý význam. Některé smysly 

při přijímání poznatků upřednostňujeme a některé jsou v tomto procesu v pozadí. 

 

Tabulka 1 – Procentuální rozdělní využitých smyslů při přijímání informací 

Zrak 

Sluch 

Čich 

Hmat  

Chuť 

83,00% 

11,00% 

3,50% 

1,50% 

0,10% 

(Hofmann, Löhle, s. 49) 

 

Z tabulky je viditelné, že zrak je nejvýznamnějším přijímačem informací, a to vysoko nad 

ostatními smysly. Je tedy základním předpokladem k vizuálnímu vnímání světa, vytváří naší 

vizuální schopnost. Průcha46 ji definuje takto: „Vizuální schopnost je schopnost vnímat svět 

                                                 
44 DOSTÁL, Jiří. Učební pomůcky a zásada názornosti [online]. Olomouc: Votobia, 2008 [cit. 2018-05-05]. 

ISBN 978-80-7409-003-5. Dostupné z: http://mict.upol.cz/ucebni_pomucky_a_zasada_nazornosti.pdf 

45 HOFMANN, Eberhardt a Monika LÖHLE. Jak se úspěšně učit: Nejlepší strategie a techniky. Praha: Grada, 

2017. ISBN 978-80-271-0286-0. 

46 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: 

Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6. S. 253 
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pomocí zraku, tj. vizuálního analyzátoru a kognitivních procesů.“  

V pedagogickém slovníku47 objevujeme definici vizuálního učení, které je definováno třemi 

způsoby. Můžeme ho vnímat jako jeden z výrazných typů učení nebo jednu ze složek 

individuálního stylu učení. Třetí definice říká: „Vizuální učení je jeden z vývojově starších typů 

učení, který staví jednak na nonverbálních sděleních, jednak na obrazových, grafických, aj. 

sděleních → učení.“ 

Spousta48 se o vizualizaci vyjadřuje zejména jako o prostředku, který zajišťuje přenos 

informací. Uvádí, že lidské smysly jsou důležitou součástí celého procesu přijímání informací, 

protože díky nim si dokážeme utvořit představy a vjemy. Nejvýznamnějšími smysly jsou potom 

právě zrak a sluch, které se také označují tzv. „kulturními smysly“. Vizualizace je významná 

také proto, že doplňuje a dává hlubší smysl verbálnímu sdělení. V současné době se vizuální 

obrazy stávají stále důležitějšími při přenosu a získávání informací, a to především díky většími 

vlivu mediálních prostředků jakými jsou televize nebo internet. 

 

6.1 Práce s obrazem jako didaktický prostředek 

  

Pokud využijeme rozdělení Maňáka a Švece49, zařadili bychom práci s obrazem mezi metody 

názorně demonstrační. Práce s obrazem je tedy samostatná plnohodnotná metoda hned vedle 

předvádění a pozorování a instruktáže. Definují didaktický obraz jako „specificky organizovaný 

informační systém sloužící jako pramen poznání, zprostředkovávající vizuální sdělení“. 

Přídavné jméno didaktický nám napovídá, že velkou roli hraje obsah, který má vzdělávací 

charakter, a druhé slovo obraz znamená, že se jedná o vizuální zprostředkování. Můžeme tedy 

říci, že didaktický obraz je tedy konkrétní vyučovací prostředek založený na vizualizaci. 

Maňák a Švec uvádějí, že v širokém pojetí didaktický obraz zahrnuje jakékoliv znázornění 

učiva vizuálním způsobem, a to od různých obrazů nakreslených na tabuli nebo v učebnicích, 

přes grafické znázornění na počítači až po různé úpravy textu do podoby schématické a 

znakové.  

                                                 
47 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: 

Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6. S. 253 

48 SPOUSTA, Vladimír. Vidění je vědění - ke gnozeologickým aspektům vizualizace. Pedagogická orientace 

[online]. Brno, 2003, (3), 6 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/6805/6292 

49 MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5. S.83. 
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Hendrich50 oproti nim rozděluje vizuální pomůcky do dvou základních skupin, a to na pomůcky 

grafické a obrazové. Do obrazových pomůcek bychom mohli zařadit všechno, co něco 

vyjadřuje a je to namalováno nebo nakresleno (např. různé osoby, zvířata, věci..) Pomůcky 

grafické jsou potom různá schémata, grafy, tabulky nebo jiná grafická znázornění, které nám 

pomáhají s porozuměním a orientací v tématu. Do této skupiny patří grafické organizéry a 

myšlenkové mapy, kterými se podrobněji zabývám v následujících kapitolách.  

Využití obrazu ve výuce přináší žákům přímou zkušenost s daným jevem, mohou pozorovaný 

jev lépe popsat a dostanou více konkrétnějších informací. Zároveň však ale přicházejí o přesnost 

odborného jazyka, tvrdí Maňák a Švec. Podle Hendrichova rozdělení se toto úskalí týká více 

obrazových pomůcek. Jako vhodné se tedy potom jeví propojení textu s vizuálními prostředky. 

 

6.2 Zpracovávání informací, vytváření pojmů a schémat 

 

Podle Fishera51 si sestavujeme svět kolem nás díky tomu, že vjemy, které na nás působí v okolí, 

se začínají měnit na pojmy, což jsou slova a myšlenky. S tím souvisí také vytváření významů. 

Fisher přichází s následující definicí: „Význam utváříme tak, že budujeme spojení mezi slovy 

a myšlenkami. Dozvídáme se více tak, že vytváříme více spojení, zkoumáme je a ověřujeme si 

je." 

To rozvíjí Vygotskij52, který rozlišuje dvě úrovně utváření pojmů. První je spontánní utváření 

pojmů skrz naše přímé zkušenosti, zážitky a praxi z každodenního života. Ty se váží na 

konkrétní situace, se kterými se setkáme, a pojmy se utvářejí na základě těchto zkušeností. Vyšší 

úroveň tvoří pojmy „vědecké“, které už nezískáváme přímým zážitkem, ale jsou to pojmy 

teoretické, které se musíme naučit, a souvisí s užíváním řeči. Pojmy, které získáváme, náš 

mozek potom třídí do různých schémat a modelů, které potom reprezentují naše myšlenky. Díky 

těmto vytvořeným schématům potom přijímáme a zpracováváme získané informace.   

Maňák a Švec53 schéma označují jako nejvyšší úroveň smyslového vnímání před tím, než dojde 

ke vnímání pojmovému, kdy nedochází k názorným ukázkám. 

                                                 
50 HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988. S. 408 

51 FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se. Vyd. 3. Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0043-7.S. 73-76 

52 VYGOTSKIJ, Lev Semenovič. Psychologie myšlení a řeči. Vyd.2. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-

1258-4. 

 
53 MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5. 
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Teorií schématu, obzvláště při čtení, se zabýval i Anderson54, který uvádí, že schéma poskytuje 

myšlenkovou oporu pro přijímání informací z textu a výrazně ovlivňuje učení a zapamatování 

myšlenek. Čtení je chápáno jako proces interakce mezi složkami, které jsou významné pro 

porozumění textu. Porozumění vnímá jako jev, při kterém dochází k propojování předchozích 

zkušeností nebo schématem s novými informacemi.  

Bylo navrženo šest funkcí schématu, které Anderson dále popisuje.  

1. Schéma usnadňuje výběrové zaměřování pozornosti. Schéma určuje, co je v textu důležité 

a zkušený čtenář se na základně svého úsudku dokáže rozhodnout, kdy má dávat při čtení pozor. 

2. Schéma umožňuje úsudek. Schéma nám pomáhá vytvářet si vlastní názory a úsudky, které 

přesahují doslovné znění textu.  

3. Schéma umožňuje systematické pátraní v paměti. Schéma pomáhá čtenáři vyhledat a oživit 

informace, které má uložené v mozku, ale automaticky se mu nevybavují. Umožňuje tedy 

přístup k jednotlivým informacím. 

4. Schéma usnadňuje upravování a shrnutí textu. Díky schématu si čtenář lépe uvědomuje 

důležité a méně důležité informace a dokáže si vytvářet souhrnné přehledy, které obsahují 

významné prvky.  

5. Schéma umožňuje závěrečnou rekonstrukci. Pokud si nemůžeme vzpomenout na určitý detail, 

pomůže nám schéma vyvodit domněnku o chybějící části.  

 

O tom, jakým způsobem lidé zpracovávají informace, se zmiňuje v jednom ze svých článků 

také Gonzales55, která je šéfredaktorkou internetových stránek Cult of pedagogy56. Podle ní 

člověk přijímá informace dvojím způsobem – vizuálně a verbálně. Když vidíme například slovo 

„kniha“, vybaví se nám v hlavě obrázek knihy, protože máme mnoho zkušeností s knihami ze 

svého života. Vysvětlují, že když se učíme nové slovo nebo pojem, je užitečné pokusit se 

vytvořit mentální obrazy těchto myšlenek pro posílení jejich významů.  

                                                 
54 ANDERSON, Richard C. Role čtenářova schématu v pochopení textu, učení a pamatování [online]. In: 

Kritické listy, 2006 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: 

http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty24_!anderson 

55 GONZALES, Jennifer. The great and powerful graphic organizer. Cult of Pedagogy [online]. 22.10.2017 [cit. 

2018-03-07]. Dostupné z: https://www.cultofpedagogy.com/graphic-organizer/ 

56 Cult of pedagogy je tým autorů, pedagogů, kteří publikují články za účelem zlepšení kvality výuky ve školách 

a monitorování inovativních metod a technik. Více informací na: 

Cult of pedagogy [online].Dostupné z: https://www.cultofpedagogy.com/ 

https://www.cultofpedagogy.com/graphic-organizer/
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O tom mluví také Buzan57, který upozorňuje na to, že náš mozek myslí v obrazech a také si v 

obrazech věci pamatuje. Jako příklad uvádí, že když se řekne dům, nikomu se nevybaví slova 

napsaná na papíře, ale v hlavě nám automaticky naskočí obrázek nějakého známého domu. 

Právě z toho důvodu, že je náš mozek zvyklý myslet v obrazech a barvách, vidí Buzan ve 

vizuálních prostředcích důležité nástroje k uložení slov do naší paměti. 

 

6.3 Vizuální struktura textu 

 

Pro zapamatování a uchování získaných informací v našem mozku má velký význam tvoření 

vizuálních struktur. Fisher58 připomíná, že strukturování nám pomáhá si vybavovat pojmy a je 

to významný proces v učení. Uvádí, že strukturování a třídění je procesem, který podporuje 

zapamatování informací, a to ve stejné míře jako záměrné učení.  

Na to, že strukturování textu je základní strategie správného zapamatování, upozorňuje také 

Borovková59. Ta vidí výhody struktury a organizaci textu především v jednodušším vyvolání 

dalších navazujících myšlenek. Lineární zápisy považuje za omezené především proto, že 

neumožňují přidávat si vlastní asociace a myšlenky. Uvádí: „Struktura nám pomáhá objevovat 

nová řešení a vytvářet si asociace. Stručně řečeno, o problematice více přemýšlíme. Takové 

přemítání o tématu se vyznačuje kognitivní hloubkou, což je jeden ze základních předpokladů 

úspěšného učení.“ 

Vizuální strukturování informací úzce souvisí s propojováním levé a pravé myšlenkové 

hemisféry. Hoffman a Löhle60 v návaznosti vysvětlují, že každá hemisféra našeho mozku je 

zaměřená na něco jiného. Levá hemisféra se specializuje na verbální porozumění, logiku, 

analýzu, zatímco pravá hemisféra je centrem představivosti, snění a vizuálního zpracování 

informací. Při verbálním zpracování informace tedy zapojujeme především levou mozkovou 

hemisféru a na zapojování pravé hemisféry, která je spojována především s uměleckými 

předměty, se klade pouze malý význam. Přitom Buzan61 upozorňuje, že propojením obou dvou 

                                                 
57 BUZAN, Tony. Myšlenkové mapy: pro děti. Brno: BizBooks, 2013. ISBN 978-80-265-0121-3. S.7. 

58 FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se. Vyd. 3. Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0043-7. S. 73-76 

59 BOROVKOVÁ, Petra. Leximapping: Jak učit pomocí myšlenkových map angličtinu a další cizí 

jazyky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-837-0. 

60 HOFMANN, Eberhardt a Monika LÖHLE. Jak se úspěšně učit: Nejlepší strategie a techniky. Praha: 

Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0286-0. S. 51. 

61  BUZAN, Tony. Mentální mapování. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0520-3. S. 44+45. 
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hemisfér dochází k překvapivému zvýšení výkonů ve všech oblastech. Proto se jako ideální 

řešení nabízí využívání myšlenkových map a dalších vizuálně strukturovaných prostředků, 

protože při jejich využívání dochází k propojení obou hemisfér. Pravá hemisféra v tomto 

případě zastupuje barvy, zobrazení a představivost a levá hemisféra je zde zastoupena slovy, 

čísly a logikou. Při propojení obou hemisfér současně také dochází k rychlejšímu uložení 

informací do dlouhodobé paměti. Pokud se učíme cizí jazyk, je nutné se soustředit se právě na 

přesun informací do paměti dlouhodobé.  

  



32 

 

7. Prostředky a pomůcky založené na grafické vizualizaci 
 

Výše zmíněné důvody ukazují, že grafická vizualizace je vhodná pro práci s žáky s OMJ 

především proto, že jim struktura textu umožňuje lépe porozumět vztahům a souvislostem. 

Naším cílem je to, aby se žáci v textu vyznali a uměli s ním aktivně pracovat. K tomu můžeme 

použít různé prostředky, které jsou založené na grafické vizualizaci. S malou přípravou je 

můžeme využívat v hodinách, a zajistit tak žákům potřebnou podporu. Mezi takové prostředky 

patří zejména grafické organizéry nebo myšlenkové mapy.  

 

7.1 Grafické organizéry, jejich výhody ve vyučovacím procesu 

  

Název grafické organizéry nebo také grafické organizátory pochází z anglického překladu 

graphic organizers, a pokud mluvíme o vizualizaci a jejím využití, musíme jim věnovat velkou 

pozornost. V první řadě bych ráda upozornila na to, že se používání grafických organizérů v 

českém prostředí zatím nemá dlouhou tradici. Je pravdou, že poslední dobou se organizéry 

začínají využívat při práci s textem v hodinách literatury, a tak se různé typy organizérů začínají 

pomalu ve výuce objevovat, ale stále existuje pouze minimum českých zdrojů, které se o 

grafických organizérech zmiňují.  

Přitom z teoreticko-empirického výzkumu Edwina62 se můžeme dočíst, že grafické organizéry 

se velmi doporučují jako pomůcka do výuky kvůli nesčetnému množství jejich výhod. Grafické 

organizéry jsou jedny z nejefektivnějších vizuálních strategií ve výuce a jsou aplikovány do 

všech školních předmětů ke zlepšení dovednosti učení a porozumění. Edwin přichází s 

následující definicí: „Grafické organizéry jsou pedagogickou pomůckou, která využívá 

vizuálních symbolů k vyjádření znalostí, myšlenek, nápadů, a vztahů mezi nimi. Hlavním účelem 

grafických organizérů je poskytnout vizuální pomoc, oporu k usnadnění učebnímu procesu.“ 

Dokonce uvádí konkrétní oblasti, ve kterých grafické organizéry žákům při učení pomáhají. V 

jejich využívání vidí tři největší přínosy: 

 1. Díky grafickým organizérům je obsah učiva jednodušší na porozumění a učení. To je 

dáno také tím, že pomáhají žákům rozlišit, které informace jsou důležité více a které méně.  

 2. Grafické organizéry snižují množství informací potřebných pro naučení materiálu.  

 3. Žáci začínají pracovat strategickým způsobem. Strategií je chápán přístup k úloze 

                                                 
62 ELLIS, Edwin a Stephen WILLS. The Theoretical and Empirical Basis for Graphic Organizer Instruction 

[online]. In: . 2008, s. 21 [cit. 2018-05-05]. 
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a zahrnuje to, jakým způsobem člověk přemýšlí, plánuje, jedná a hodnotí úkol.  

 

Edwin udává, že výhodné je pracovat s grafickými organizéry především ve chvíli, kdy je pro 

žáky dané téma příliš vzdálené. Při jejich využívání žáci potřebují dovednost psaní, čtení a také 

analytické a tvořivé dovednosti. To odpovídá právě potřebám žáků s OMJ, kteří se mnohdy učí 

pro ně neuchopitelná témata. 

Podobnou definici nabízí Gonzales:63„Grafické organizéry představují vizuální reprezentaci 

znalostí, která strukturuje důležité informací uspořádáním aspektů pojmu nebo tématu do 

nějakého vizuálního schématu.“ 

Dočteme se, že je to nástroj:  

 rozvíjející kritické a kreativní myšlení 

 vhodný k organizaci informací, nástroj k porozumění vztahům  

 vhodný k porozumění informacím a především vzájemných vztahů mezi pojmy 

 pro znázornění a porozumění znalostí 

 k sebevzdělávání 

 

 

7.1.1 Využití grafických organizérů ve výuce 

 

Jak už jsem zmínila, v českém školním prostředí jsou zatím grafické organizéry úzce spojovány 

s metodou RWCT (reading and writing to critical thinking) a využívají se především v dílnách 

čtení a hodinách literatury. Mohou být využívány ve všech třech fázích tohoto modelu – ve fázi 

před, při i po čtení.  

Edwin64 nabízí ideální postup, jak pracovat s grafickými organizéry ve výuce. Nejprve bychom 

měli žákům vysvětlit, jak s grafickým organizérem, který jsme vybrali pro danou aktivitu, 

pracovat. Potom bychom měli dát žákům čas vyzkoušet si různé formy grafických organizérů. 

Je totiž možné, že zatímco jednomu bude vyhovovat jedna forma organizéru, druhý bude 

preferovat něco jiného. Když od nás dostanou vysvětlení, jak organizéry fungují, nabídneme 

                                                 
63 GONZALES, Jennifer. The great and powerful graphic organizer. Cult of Pedagogy [online]. 

22.10.2017 [cit. 2018-03-07]. Dostupné z: https://www.cultofpedagogy.com/graphic-organizer/ 

64 ELLIS, Edwin a Stephen WILLS. The Theoretical and Empirical Basis for Graphic Organizer 

Instruction [online]. In: . 2008, s. 21 [cit. 2018-05-05]. 
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jim několik forem a necháme je vyzkoušet si práci s co nejvíce typy, mohou organizéry nejenom 

využívat ve svých projektech, ale zároveň si vyzkoušet tvořit své vlastní. Pokud chceme 

grafické organizéry používat, měli bychom nejdříve ukázat příklad, jak grafické organizéry 

používat. Měli bychom žáky učit vyhýbat se celý větám a nabízet jim rozmanité organizéry na 

různé typy práce. 

 

Ze zahraničních zdrojů se dočítáme o velkém množství dalších možností využití grafických 

organizérů ve výuce. S nápady, kdy a v jakých konkrétních případech můžeme s organizéry 

pracovat, přichází Gonzales65 z týmu Cult of pedagogy. 

Žáci si mohou dělat poznámky do grafických organizérů během sledování filmu, poslouchání 

zvukových záznamů nebo při provádění výzkumu.  

Učitelům doporučují využívat grafické organizéry místo klasické powerpointové prezentace při 

přednáškách. Ukazují tak žákům, jak spolu jednotlivé pojmy souvisí, jaké mají vztahy a zároveň 

jak organizovat informace při vlastní prezentaci.  

Je dobré využívat grafické organizéry před psaním nějaké práce. Vedeme tím studenty k 

plánování a strukturování jejich nápadů.  

Grafické organizéry mohou studenti použít jako ilustraci textu nebo pojmu v jejich hotové práci. 

V tomto případě organizéry slouží jako podporující schéma ke čtenářskému porozumění. Když 

studenti budou vytvářet schémata ke svým vlastním textům, budou si více všímat schémat, která 

se objevují v textech, které čtou. 

Studenti mohou grafické organizéry používat také před čtením. Když žáci umí určit strukturu 

textu před čtením, zvyšuje se tak porozumění obzvláště u náročnějších textů, se kterými se 

postupně setkávají. Mezi časté struktury textu patří srovnání a porovnání, popis, problém – 

řešení, příčina a následek nebo sled událostí. Jakmile je struktura určena, žáci mohou dokončit 

podpůrný grafický organizér, zatímco čtou a doplňují jednotlivé složky tak, jak se s nimi 

setkávají.  

Grafické organizéry mohou také sloužit k hodnocení žáků. Místo hodnocení žáků pomocí 

různého testování mohou učitelé zkusit nechat žáky doplnit grafický organizér, který ukazuje 

vztahy mezi různými termíny nebo pojmy.  

Když poskytujeme žákům učivo přednáškou, čtením nebo videem, náš další krok by měl být 

                                                 
65 GONZALES, Jennifer. The great and powerful graphic organizer. Cult of Pedagogy [online]. 22.10.2017 [cit. 

2018-03-07]. Dostupné z: https://www.cultofpedagogy.com/graphic-organizer/ 
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nechat žáky nějak nějakým způsobem pracovat s obsahem. Jednoduchá aktivita, která dává 

žákům možnost potýkat se s obsahem, je doplňování grafického organizéru: ve skupinách, ve 

dvojicích nebo samostatně. 

Když zavádíme nové téma do hodin, ukažte žákům pomocí grafických organizérů, jak na sebe 

jednotlivé části tématu navazují a jak jdou s organizérem dohromady. Nejen že jim ukážete, kde 

se právě v tématu nachází, ale také by jim to mělo pomoci pochopit, proč se jednotlivé části 

učí. 

Často slýcháváme o managementu třídy, čímž je chápáno řešení třídních problémů. Podstatnou 

část efektivního vedení třídy ale tvoří to, jaké jako učitelé máme zásady, postupy a očekávání. 

Učitelé většinou vytváří výpisy třídních pravidel a postupů lineární formou zápisu. K tomu by 

mohli využívat grafické organizéry, do kterých by umístili nejdůležitější body a žáci by je 

snadněji dodržovali.  

 

V některých zdrojích se setkáváme s označením klíčové vizuály. Dočteme se ale, že klíčové 

vizuály a grafické organizéry jsou pojmy totožné. 

Web Inkluzivní škola uvádí, že klíčové vizuály pomáhají v dosahování obsahových i 

jazykových cílů a to v těchto oblastech: 

- rozvíjí slovní zásobu 

- zvyšují porozumění obsahu 

- usnadňují vyjádření o obsahu 

- kontrolují porozumění jazyku i obsahu 

- pomáhají strukturovat úkoly66 

 

Grafické organizéry zlepšují porozumění díky vizualizaci klíčových slov, slovní zásoby, 

myšlenek a vztahů mezi nimi. Nesmírně důležitá část výuky cizího jazyka je dovednost čtení 

s porozuměním, což může být mnohdy velmi náročné, a proto je potřeba hledat cesty, které 

žákům mohou pomoci. Jedním z cílů učitelů ve výuce žáka s OMJ je pomoci žákům shrnout a 

interpretovat přečtený text a grafické organizéry jsou výborným nástrojem, jak tohoto cíle 

dosáhnout. 

 

                                                 
66 Grafická vizualizace obsahu. Inkluzivní škola [online]. [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: 

http://www.inkluzivniskola.cz/graficka-vizualizace-obsahu 
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7.1.2 Rozdělení grafických organizérů do klasifikačních skupin 

 

Existují nejrůznější formy a typy grafických organizérů a každý z nich je vhodný pro organizaci 

určitého typu informací. Whitcroft67 rozděluje organizéry do několika skupin podle toho, jakým 

způsobem jsou myšlenky textu uspořádány. Zároveň autoři také nabízí signální slova ke každé 

skupině, která nám v textu napomáhají určit, jaké skupině daný text odpovídá. 

 

1. Porovnávání – se liší, je podobné, v protikladu, nicméně, avšak, na rozdíl od, naopak, naproti 

tomu, kdežto.. 

2. Sekvence - zaprvé, zadruhé, další, potom, nakonec, následuje, před, po, později, zatímco 

3. Popis – například, je, jsou, skládá se, nejdůležitější 

4. Příčina/ následek – proto, kvůli, vede k.., následkem, v důsledku, aby.. 

5. Problém/ řešení -  proto, kvůli, vede k.., jako výsledek, a tak, jestliže, možné řešení je..  

6. Tvrzení/ argumentace – dejme tomu, nehledě na, musíte obdivovat, měli bychom, je důležité, 

z tohoto důvodu, proto, třebaže... 

 

Inkluzivní škola68 poskytuje rozdělení vycházející z Mohana a jeho vědomostních struktur. 

Podle něj jakékoliv téma odpovídá jedné z šesti vědomostních struktur, které ještě rozděluje do 

dvou skupin, na teoretické a praktické. Do teoretických struktur spadají takové struktury, které 

jsou více v pozadí vybraného tématu a můžeme do nich zařadit klasifikaci, principy a 

hodnocení. Druhá skupina, skupina praktických struktur, obsahuje struktury konkrétněji 

spojené s tématem a sem patří popis, posloupnost (pořadí) a volba.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 WHITCROFT, Ladislava. Grafické organizátory. Čtenářská gramotnost a projektové vyučování [online]. [cit. 

2018-05-10]. Dostupné z: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/graficky-

organizator 

68 Vědomostní struktury. Inkluzivní škola [online]. [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: 

http://www.inkluzivniskola.cz/cizinec-v-bezne-tride-aneb-pedagogika/vedomostni-struktury 
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Tabulka 2 - Mohanovy vědomosní struktury - obecné rozdělení 

TEORETICKÉ 

Klasifikace Principy Hodnocení 

PRAKTICKÉ 

Popis Posloupnost (pořadí) Volba 

 

Podle Mohana69 všechny získané vědomosti a zkušenosti organizujeme do těchto vědomostních 

struktur, které se stávají obecnými vzorci. O této klasifikaci říká, že je vhodná při 

zprostředkování jazyka a obsahu žákovi s OMJ především proto, že se jedná o vědomostní 

struktury platné pro všechny kultury. O významu strukturování a schematizování učiva jsem se 

již zabývala v kapitole 6.2 „Zpracovávání informací, vytváření pojmů a schémat“. 

Důležité je, že v nich vidí nástroj, který žákům umožňuje poradit si i s náročnějšími texty, 

ačkoliv nejsou dostatečně jazykově vybaveni. Mohan tento způsob aplikace vědomostní 

struktury na učivo nazývá klíčové vizuály.  

Pokud jsem u rozdělení ze čtenářské gramotnosti vypsala signální slova, díky kterým můžeme 

určit druh textu, musím to samé udělat i u tohoto rozdělení. Mohan nabízí ukázky 

myšlenkových dovedností a jazyka spojených s vědomostními strukturami. Tyto informace 

považuji důležité především proto, že nám pomáhají vybrat vhodný grafický organizér k 

danému textu.  

  

                                                 
69 Vědomostní struktury. Inkluzivní škola [online]. [cit. 2018-05-10]. Dostupné z: 

http://www.inkluzivniskola.cz/cizinec-v-bezne-tride-aneb-pedagogika/vedomostni-struktury 
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Tabulka 3 - Mohanovy vědomostní struktury - konkrétní ukázky myšlenkových dovedností a jazyka 

 

  

Klasifikace 

 

Ukázka myšlenkových dovedností: 

• klasifikování 

• identifikování 

• porozumění 

• aplikování nebo vyvíjení 

pojmů 

 

Ukázka jazyka: 

• slovesa: být, patřit, 

obsahovat, skládat se, mít 

• porovnávání: více/méně 

než, vyšší/nižší než 

• klasifikace: zahrnuje 

pod, nad.. 

Principy 

 

Ukázka myšlenkových dovedností: 

• vytváření hypotéz 

• interpretace dat 

• dělání závěrů 

 

 

 

Ukázka jazyka: 

• příčina/důvod: 

následek/důsledek/příčina 

toho je..., díky tomu se..., 

proto 

• podmínky a kontrast: 

když...., tak... 

• předpovědi: 

pravděpodobně, asi 

• zobecňování a 

vysvětlování: většinou, 

naprosto, vždy.. 

Hodnocení 

 
Ukázka myšlenkových dovedností: 

• hodnocení 

• poměřování (žebříček) 

• posuzování 

• oceňování 

 

 

Ukázka jazyka: 

• popis pocitů a emocí: 

rád/nerad, (ne)uspokojivé, 

dostatečné (ne..) 

• hodnotící přídavná jm: 

dobrý/správný/špatný 

• slovesa: radši bych, chtěl 

bych, dávám přednost, 

mám radši, ale i myslím si, 

že....., podle mého 

názoru... 

Popis 

 
Ukázka myšlenkových dovedností: 

• pozorování 

• identifikování 

• srovnávání 

 

 
Ukázka jazyka: 

• slovesa: být, mít, vypadat 

• zájmena/spojky: kdo, kde, 

kam, kdy... 

• předložky místa: mezi, 

pod, u... 

Pořadí 

 
Ukázka myšlenkových dovedností: 

• srovnávání událostí 

• sledování směrů 

• předpovídání pořadí 

 

 

Ukázka jazyka: 

• logická a chronologická 

spojení: během, 

potom/pak, další, 

nakonec... 

• předložky času a místa: v, 

okolo, mezi, u, k... 

Volba 

 
Ukázka myšlenkových dovedností: 

• vybírání 

• utváření/hledání řešení 

• řešení problémů 

• identifikace témat/otázek 

 

Ukázka jazyka: 

• modální slovesa: moct, 

muset, mělo by se, bude 

• žádosti/nabídky: můžu 

• preference: radši bych, 

dávám přednost 
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7.1.3 Typy grafických organizérů 

 

Pokud dokážeme rozpoznat jednotlivé vědomostní struktury podle pomocných ukázek, 

potřebujeme ještě zvolit vhodný grafický organizér. Dostáváme se k jinému rozdělení 

jednotlivých typů klíčových vizuálů neboli grafických organizérů. Jaký typ grafického 

organizéru zvolíme, záleží právě na tom, jakou funkci má zastávat a do jaké klasifikační 

skupiny ho můžeme zařadit. Nejprve bych se držela rozdělení, které nabízí stránky čtenářské 

gramotnosti70. 

 

Porovnávání:                  Popis:  

 

 

Sekvence:       Příčina/ Následek:  

 

 

Problém /řešení     Tvrzení/argumentace 

 

            

                                                 
70 WHITCROFT, Ladislava. Grafické organizátory. Čtenářská gramotnost a projektové vyučování [online]. [cit. 

2018-05-10]. Dostupné z: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/graficky-

organizator 
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V tabulce můžeme vidět konkrétní typy grafických organizérů dle vědomostních struktur 

Mohana. 

 

Tabulka 4 - Příklady grafckých organizérů pro konrkétní vědomostní struktury 

Klasifikace 

 

síť, strom, graf, databáze 

Principy 

 

diagram, graf, tabulka, 

cyklus (kruh) 

Hodnocení 

 

hodnotící graf, mřížka, 

známkovací mřížka 

Popis 

 

obrázek, plán, kresba, slide, 

mapa 

Pořadí 

 

vývojový diagram, cyklus 

(kruh) 

Volba 

 

rozhodovací strom, 

vývojový diagram 

 

Ráda bych poskytla alespoň několik ukázek jednotlivých organizérů z tabulky.  

 

Síť:     Rozhodovací strom:   Cyklus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafických organizérů existuje nespočetné množství a při vybírání nebo vytváření organizérů 

se fantazii meze nekladou. Nikde nejsou daná pravidla, které organizéry a jak používat, vše 

záleží na nás. Je to efektivní nástroj do výuky, který nám ukazuje nějaký směr, ale další kroky 

si můžeme určovat my sami. 
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7.2 Myšlenkové mapy 

 

Mezi další typy grafických organizérů patří dále myšlenkové mapy, které patří mezi významné 

prostředky využívající vizualizaci. V odborné literatuře se také objevuje výraz pojmové mapy, 

vědomostní mapy, pavučiny nebo mentální mapování. Všechny tyto názvy se od sebe v 

provedení nijak neliší, můžeme je tedy považovat za totožné. V kapitole věnované zpracovávání 

informací a vytváření pojmů jsem zmínila, že získávané pojmy si uspořádáváme do různých 

schémat a modelů. Všechno se tvoří v mozku a myšlenkové mapy jsou nástrojem k viditelnému 

znázornění těchto schémat. Jednoduše by se dalo říci, že myšlenková mapa je nástroj k učení, 

plánování i psaní poznámek. Důležité je, že využívá grafické uspořádání v organizaci klíčových 

slov, která dává do vztahů a souvislostí. Fisher71 pojem definuje takto: „Mentálními mapami 

můžeme nazvat všechny postupy, které znázorňují myšlení nějakým zobrazením a jsou pokusem 

vizuálně znázornit vzájemné vztahy myšlenek či pojmů.“ 

Hlavní představitel a objevitel myšlenkových map, Tony Buzan72, uvádí, že myšlenkové mapy 

mění klasickou lineární strukturu psaní i čtení poznámek, a to ve schéma nelineární, které je 

pro žáky přitažlivé, zajímavé, lépe zapamatovatelné. Mentální mapy totiž často využívají 

různých obrázků a především barev, které způsobují, že dochází k aktivaci pravé mozkové 

hemisféry, a především k propojení s levou částí mozku. Propojení obou částí nám umožňuje 

aktivovat náš mozek v celém rozsahu, myslet kreativně a díky tomu přicházet na nové myšlenky 

a nápady.  

Dalo by se říci, že myšlenková mapa je jakýsi obraz toho, co se děje v našem mozku. Kopíruje 

naše myšlenky, které máme v hlavě nějakým způsobem organizované. Díky jasné struktuře, do 

které si můžeme přidávat vlastní myšlenky, obrázky a poznámky, si informace získané 

prostřednictvím mentálních map, které jsou vizuálně zajímavé, lépe vybavujeme a pamatujeme.  

Buzan upozorňuje ještě na další výhody používání myšlenkových map, mezi které patří 

například to, že si věci lépe pamatujeme, rychleji a efektivněji se učíme, rozvíjíme schopnost 

komunikace. Také nám myšlenkové mapy umožňují vnímat jak podrobnosti, tak celek, názorně 

předvádějí spojení mezi izolovanými informacemi.  

Mentální mapování mohou učitelé používat jako metodu ve všech vyučovacích předmětech 

a v libovolné části vyučovací hodiny, jak uvádí Sítná73. Metoda se dá využít na úvod hodiny 

                                                 
71  FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se. Vyd. 3. Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0043-7. S. 71. 

72 BUZAN, Tony. Mentální mapování. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0520-3. S. 14-17. 

73 SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování: Spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-



42 

 

jako motivační aktivita, k hodnocení znalostí žáků i k závěrečnému shrnutí získaných 

informací. To, že se dá mentální mapování používat k různým účelům, zmiňuje i Fisher74. Ten 

ale nahlíží na problematiku konkrétněji a vymezuje tři hlavní cíle jejich využívání. Prvním 

cílem je zjištění toho, co všechno o dané problematice již víme. Nejprve vybereme klíčové 

pojmy, najdeme souvislosti s pojmy a myšlenkami a uvedeme je do vztahů. Druhým cílem je 

pomoc při plánování činností nebo projektů. Když si totiž vypíšeme myšlenky související s 

problémem, můžeme mezi nimi nacházet souvislosti a následně je uspořádat tak, aby se nám 

lépe dařilo nacházet cesty k plánování. Jako třetí cíl uvádí pomoc při hodnocení. Pomáhají 

hodnotit znalosti tím, že přemýšlíme o tom, co víme díky klíčovým pojmům.  

Nutno říci, že mentální mapy nejsou chápány pouze jako prostředek pro žáky, jak lépe 

porozumět učivu ve výuce, ale že je využívají lidé v každém věku z mnoha různých důvodů. 

Tony Buzan o mentálních mapách dokonce mluví jako o nástroji, který vám pomůže uspořádat 

si celý svůj život a přikládá jim velký význam.  

 

Pokud jsme zmínili množství výhod ve využívání myšlenkových map, v tomto kontextu Sitná75 

také poukazuje na to, že používáním myšlenkových map dochází k rozvíjení klíčových 

kompetencí uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP).  

 kompetence k učení: především schopnost určit ústřední pojem, nacházet k němu 

navazující a rozvíjející pojmy, hledat mezi nimi souvislosti, uspořádat je do logického 

celku 

 kompetence komunikativní: dovednost zapisovat myšlenkové mapy a vyjádřit se 

pomocí grafického znázornění 

 kompetence k řešení problémů: schopnost vyhledávat a porovnávat stejné a odlišné 

znaky, přicházet s vhodnými způsoby řešení 

 

7.2.1 Tvorba myšlenkových map 

 

U tvorby myšlenkových map bychom měli dodržovat pár základních principů, které popisuje 

                                                 
80-7367-246-1.S. 114. 

74 FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se. Vyd. 3. Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0043-7. S.79. 

75 SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování: Spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-

80-7367-246-1. S. 114+115. 
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Buzan76. Měli bychom využívat zakřivených čar místo rovných přímek, barev a obrázků. 

Zakřivené barevné větve jsou pro náš mozek zajímavější a více nás upoutají. Barvy jsou 

významné z podobného důvodu. Pro náš mozek jsou barvy podnětné jako názorná zobrazení, 

použití barev je zajímavější a podporují naše tvůrčí myšlení. Obrázky mnohdy vyjadřují více 

než slova kvůli své názornosti. Také nám pomáhají využít naši představivost a udržují naše 

soustředění na téma. Buzan rozděluje postup vytváření map do tří na sebe navazujících úrovní.  

V první úrovni si máme připravit čistý bílý papír, který otočíme na šířku, a dále tužky, pastelky 

nebo fixy. Doprostřed papíru si napíšeme nebo nakreslíme ústřední pojem. Je důležité, aby bylo 

klíčové slovo uprostřed, protože tak dáváme mozku svobodu působit všemi směry. Fisher77 říká, 

že hlavní klíčové slovo nebo pojem je takové slovo, které je spojeno s mnoha dalšími pojmy a 

umožňuje jejich vzájemné propojení. Ve výuce je to nejčastěji téma hodiny, které je zároveň 

klíčovým slovem. Ve druhé úrovni se mají nakreslit tlusté větve vedoucí od hlavního pojmu 

(větve druhé úrovně). Každá z nich by měla mít jinou barvu a nad každou potom zapíšeme 

klíčový výraz. Jedná se o slova, která úzce souvisejí s ústředním pojmem. Měli bychom se 

v každém případě držet toho, že se jedná pouze o jedno slovo nebo slovní spojení. Jednotlivá 

slova totiž zvyšují účinnost myšlenkových map, protože díky klíčovým slovům se nám potom 

vytvářejí asociace a způsobují nové představy a myšlenky. Oproti tomu dlouhé věty nebo 

spojení naši fantazii silně omezují. Tuto podobu myšlenkové mapy můžeme ještě vylepšit 

malůvkami, které vyjadřují naše představy a měli bychom je umístit na větve myšlenkové mapy. 

Ve třetí fázi potom od nich vedeme další cesty (větve třetí úrovně) s více vzdálenými pojmy a 

od nich vedeme další a další cesty. Počet větví záleží jenom na počtu představ a myšlenek. 

S postranními větvemi pracujeme stejným způsobem jako s hlavními větvemi, nad každou 

větev zapíšeme klíčový výraz. Důležité je propojení všech klíčových pojmů, protože pokud 

k němu dojde, budeme si je snáze pamatovat a rozumět jim. Poslední větve mapy představují 

detaily. Ani v této fázi bychom neměli zapomínat na obrázky a barvy.  

 

7.2.2 Leximapping 

 

 Pokud mluvíme o myšlenkových mapách jako o nástroji k výuce jazyka a ke zlepšení 

dovednosti čtení s porozuměním, měli bychom určitě zmínit metodu Leximapping. Jedná se o 

metodu výuky slovní zásoby cizího jazyka. Nejčastěji je tato metoda využívána v hodinách 

                                                 
76 BUZAN, Tony. Mentální mapování. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0520-3.S. 20-23. 

77 FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se. Vyd. 3. Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0043-7.S.78 
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angličtiny, na níž byla mířena především. Samozřejmě je ale možné učit se díky Leximappingu 

i další cizí jazyky, a to včetně českého jazyka pro žáky s OMJ. Leximapping se od klasických 

myšlenkových map příliš neliší. Důležité je jeho směrování na výuku jazyků a za pozornost 

stojí typické prostředky právě pro tuto metodu. V této kapitole vycházím především z knihy 

Petry Borovkové (nyní Kacafírkové)78, ale také ze svých poznatků získaných v rámci autorčina 

vzdělávacího kurzu.  

 

 Petra Borovková upozorňuje na možnosti využití myšlenkových map v konkrétních 

oblastech jazyka. Dává příklady z oblasti gramatiky, obohacování slovní zásoby i čtení s 

porozuměním. (Borovková) Zmiňuje, že při výuce cizího jazyka je důležité především to, aby 

získané informace automaticky přešly z krátkodobé paměti do paměti dlouhodobé a tam se 

udržely. Tomu má pomáhat právě využívání myšlenkových map kvůli již zmiňovaným 

důvodům. Při získávání slovní zásoby metoda vychází z krátké bajky, kde je popisováno, jakým 

způsobem si může udržet nové slovíčko had a jakým chobotnice. Had narazí na nové slovíčko 

a přiváže si ho k sobě. Číhá na něj ale zlá sekyrka, která přesekne provaz a slovíčko se mu ztratí. 

Kdežto chobotnice si získané slovíčko přiváže k osmi chapadlům. Když přijde zlá sekyrka, je 

pro ni mnohem těžší všechna lana přesekat. Had má v tomto příběhu představovat žáka, který 

se slovíčka učí nazpaměť ve sloupečku a nekouká se na něj v širším kontextu jako žák, kterého 

představuje chobotnice. Sekyrka pro nás znamená jakoukoliv překážku, která nás nějakým 

způsobem omezuje a brání nám v zapamatování. Tato bajka představuje princip této metody, 

což je princip kontextového a hloubkového učení. Borovková přiznává, že zachycení slovní 

zásoby osmi chapadly je jistě náročnější než jedním, žáci si ji potom ale budou pamatovat lépe 

a rychleji. 

Metoda leximapping využívá typické lexikartičky, na kterých jsou různě zpracované 

myšlenkové mapy s určitými pravidly. Z ústředního pojmu vedou větve, kde má každá větev 

danou barvu a symbol, které nám napovídají, jaké informace zapisovat, a kam. Tyto lexikarty 

jsou potom využitelné na procvičování učiva a různé aktivity a hry.  

  

                                                 
78 BOROVKOVÁ, Petra. Leximapping: Jak učit pomocí myšlenkových map angličtinu a další cizí 

jazyky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-837-0. 
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8. Závěr teoretické části 
 

Práce s informačními zdroji pro mě byla velmi obohacující, protože jsem měla možnost 

prozkoumat dostupné materiály mapující zvolenou problematiku, a doplnit si tak dílčí 

neznalosti. Ačkoliv se tímto tématem díky svému zaměstnání zabývám již druhým rokem, 

dozvěděla jsem se množství zajímavých informací a pracovala jsem s prameny, které mi do této 

doby zůstaly skryty. Získané poznatky mohu začít aplikovat do praxe a ověřit si tak jejich 

funkčnost.  

V první části za velmi přínosné považuji především prozkoumání legislativních dokumentů, 

protože jsem pochopila pozadí celého problému a uvědomila si, že inkluze žáků OMJ právě i 

z tohoto důvodu není v České republice flexibilně a systematicky nastavena. Dále jsem se 

věnovala specifickým metodám a postupům při práci s těmito žáky. Zde jsem se dozvěděla 

například o možnosti využití divadelních prostředků, což mě nikdy předtím nenapadlo, ale 

vnímám to jako zajímavý nápad i vzhledem k tomu, že dramatická výchova je mou specializací. 

V kapitole věnovanou čtení s porozuměním jsem více pracovala se zahraničními zdroji 

především proto, že u českých zdrojů se opakovali autoři, takže jsem na celou problematiku 

chtěla získat jiný pohled. Jako klíčovou kapitolu pro svoji empirickou části považuji kapitolu o 

principech práce s žáky s OMJ, které chci využívat při tvorbě pracovních listů. 

Ve druhé části jsem se zabývala pojmy vizualizace a snažila se zmapovat, z jakého důvodu jsou 

takové prostředky vhodné pro žáky s OMJ. U jednotlivých typů grafických organizérů jsem 

vždy přiložila konkrétní příklad, aby si o nich čtenář mohl utvořit jasnou představu. Kromě toho 

jsem do této části vložila i ukázky jazyka, díky kterým můžeme určit, který typ grafického 

organizéru můžeme pro naše potřeby využít. V neposlední řadě se mi zdály velmi zajímavé 

postřehy anglických učitelů, na co všechno se dají grafické organizéry využít a považuji to jako 

inspiraci do dalšího pedagogického působení. 

Myslím, že se mi podařilo zachytit cíle stanovené pro svoji teoretickou část, i když jsem 

informace k jednotlivým kapitolám občas hledala dlouho a obtížně. Byla bych ráda, kdyby 

čtenář vnímal teoretické informace jako zajímavé a přínosné.  
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

9. Úvod 

 
Jako asistentka pro žáky s OMJ na jedné z pražských škol přicházím s žáky s OMJ do kontaktu 

každý den. V průběhu svého působení jsem se nejprve učila, jaké metody a principy jsou 

vhodné a záměrně vyhledávala způsoby podle individuálních potřeb určitého žáka. Myslím, že 

se mi podařilo objevit účinné prostředky pro výuku většiny žáků s OMJ, s kterými pracuji, ale 

stále vidím nedostatky v míře zapojení jednoho z nich do odborných předmětů. Ráda bych se 

zaměřila právě na jeho potřeby a zkoumala, zda je možné ho díky mými vytvořenými materiály 

více podpořit.  

Empirická část se pomyslně rozděluje na tři dílčí části. První část obsahuje veškeré známé 

informace o zkoumaném žákovi, které podávají obraz žákovy úrovně na počátku výzkumu. 

Najdeme zde kazuistiku žáka a také způsoby sebehodnocení, se kterými žák pracuje. Druhá, 

nejobsáhlejší část, podává interpretované zprávy vycházející ze zúčastněného pozorování a 

rozhovorů s učitelem i zkoumaným žákem. Nachází se zde i krátký vhled do práce s metodou 

Leximapping. Poslední část obsahuje doporučení, jakým způsobem vytvářet pracovní listy a na 

co nezapomenout při jejich využívání. Jinými slovy se jedná o metodiku, kterou jsem vytvořila 

na základě vlastního zkoumání. 

Velmi důležitou součástí jsou přílohy, které obsahují hotové pracovní listy a jsou řazeny ve 

stejném pořadí jako ve druhé části výzkumu. Každý pracovní list, který jsem vytvořila a 

využívala ve výzkumu, obsahuje úvodní list, ve kterém se objevují základní informace o tom, 

na co konkrétně je zaměřen. Jsou zde popsány cíle jazykové a obsahové, čímž je naplňován 

princip propojování jazyka s obsahem, dále mezipředmětové vztahy, slovní zásoba, kterou 

pracovní list rozvíjí, stejně jako využité jazykové prostředky. K některým jsem připsala i 

strukturu hodiny, která nabízí doplňkové aktivity a činnosti k možnému využití. Pracovní listy 

je samozřejmě možné si podle potřeby upravovat.  

  



47 

 

10. Příprava výzkumu a jeho organizace 

 
Výzkum probíhal ve čtvrtém ročníku na jedné pražské základní školy za spolupráce s třídní 

učitelkou. Vždy jsme si předem řekly, na jaké téma si mám pracovní list připravit a potom jsme 

s hotovým pracovním listem vymyslely vhodné aktivity. Vyučující byla nesmírně vstřícná a nic 

pro ni nebyl problém. V některých případech jsem jí přímo vybrala situace, při kterých by měla 

upřednostnit zkoumaného žáka nebo mu dát nějakou speciální úlohu. V hodině vždy 

postupovala podle domluvy, což bylo velmi příjemné, protože jsem přesně věděla, kdy přijdou 

pro mě důležité situace. U některých témat nebo způsobů práce jsme se předem domluvily, že 

by bylo vhodnější pracovat s žákem mimo kmenovou třídu. Po skončení jakékoliv hodiny 

s pracovním listem jsme si paní učitelkou udělaly společný rozbor, ve kterém mi poskytla svůj 

pohled na práci žáka v rámci kolektivu i celkově na pracovní list a já jsem se naopak podělila 

o to, jaké mám postřehy z práce žáka, kterou jsem pozorovala zblízka. Společně jsme potom 

vybíraly části, které se při práci osvědčily, a hledaly jiné možnosti v částech, které neproběhly 

podle původního záměru.  

 

10.1 Metodologie výzkumu 

 

Ve svém výzkumu se budu zabývat detailním studiem pouze jednoho případu, a proto jsem 

zvolila typ kvalitativního výzkumu, konkrétně případovou studii. Jedná se o integrovaný 

systém79, což znamená, že při interpretaci sesbíraných dat budu brát v potaz všechny aspekty, 

které vytvoří komplexní obraz o zkoumaném objektu. Abych mohla zkoumat dosažené 

výsledky a případné změny v chování žáka, bude pro mě důležitou součástí šetření také úvodní 

charakteristika žáka. Výzkum bude probíhat 3 hodiny týdně po dobu 124 dní, a to v žákově 

přirozeném prostředí – přímo ve třídě a v kabinetu, kam žák dochází na individuální doučování.  

Pro sběr důležitých dat jsem využila metodu rozhovoru a metodu zúčastněného pozorování. 

Samotné pozorování je nejtypičtější metodou pro kvalitativní výzkum. Slovo zúčastněné 

(participační) naznačuje nutnost provádět pozorování dlouhodobě a systematicky s cílem 

objevit a reprezentovat sociální život80. Velkou výhodu vidím v tom, že již dva roky 

                                                 
79 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 2. Vydání. 

Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6. S. 98. 
80 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 2. Vydání. 

Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6. S.143. 
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zkoumanému žákovi asistuji, a proto on ani ostatní žáci nebyli překvapeni z cizího 

pozorovatele, díky čemuž vše probíhalo naprosto přirozeně. Tím, že často vstupuji do hodin a 

jezdím na všechny mimoškolní akce, jsem si jistá, že nedošlo k žádnému zkreslení dat a nemělo 

to na nikoho rušivý vliv. Moje pozorování mělo předem jasně dané cíle a bylo ohraničené 

nastavenými výzkumnými otázkami, tudíž se jednalo o již částečně připravené pozorování. 

K utvoření komplexnějšího obrazu je vhodné propojovat metody pozorování s rozhovory. Tyto 

dvě metody by se měly doplňovat a vycházet jedna z druhé. Hloubkové rozhovory jsem udělala 

s třídní učitelkou a zkoumaným žákem. S paní učitelkou jsem dělala dva rozhovory, ke kterým 

jsem si vždy připravila okruhy otázek, které mě zajímají. První rozhovor jsem udělala před 

zahájením výzkumu a druhý v samém závěru. Se zkoumaným žákem jsem udělala nespočet 

rozhovorů, které provázely celý náš výzkum a měly pro mě velký význam v pochopení žákova 

vnímání a vysvětlení důvodů projevů žáka. Nejprve jsem si pořizovala  audionahrávky a až poté 

jsem rozhovory přepisovala, protože jsem chtěla zachovat autenticitu dětského jazyka, díky 

čemuž jsem měla možnost několikrát si je přečíst před tím, než jsem vybrala pro mě podstatné 

informace. Ačkoliv se vedou diskuze o tom, zda pořizování nahrávek nijak neovlivňuje 

dotazovaného (nervozita, snaha být zajímavý), zkoumaný žák reagoval stejně jako vždy bez 

nějakých neznámých projevů. Všechny otázky byly otevřené a měla jsem pouze rámcově 

připraveno, co mě bude zajímat. Z rozhovoru ale vždy vyplynuly další navazující otázky, které 

měly za úkol odpovědi rozšířit.  

 

Okruhy otázek k polostrukturovanému rozhovoru před začátkem výzkumu: 

Jak je žák přijímán ve vrstevnické skupině? 

Jaké vnímáte žákovy slabé a silné stránky? 

Jak byste na škále 1-10 (přičemž 1 je nejméně a 10 nejvíce) popsala úroveň porozumění žáka a 

jeho vyjadřovací schopnosti? 

Jak byste na škále 1-10 (přičemž 1 je nejméně a 10 nejvíce) popsala míru zapojení žáka 

v odborných předmětech? 

Máte nějaké doporučené postupy, metody práce, které se Vám při práci s žákem osvědčily? 

 

Okruhy otázek k polostrukturovanému rozhovoru po skončení výzkumu: 

 

Jak jste vnímala a jak byste hodnotila žákovu práci a jeho zapojení v hodinách odborných 

předmětů v posledních 4 měsících? 

Měly podle vás pozitivní vliv na jeho práci také speciálně vytvořené materiály? 
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Jak byste ohodnotila vytvořené pracovní listy z didaktického hlediska? 

 

Metody pozorování i rozhovorů byly interpretovány a doplněny reflektivními poznámkami. 

Tyto záznamy jsou dále podpořeny získanými dokumenty z vyučovacích hodin. Jedná se o 

důkazy o učení žáka a jeho sebehodnocení, které má velkou vypovídající hodnotu ve vztahu 

žáka s vytvořenými materiály. 

 

10.1.1 Triangulace výzkumu  

 
Pro maximální kvalitu mého výzkumu jsem se zaměřila na jeho triangulaci, které bych ráda 

věnovala krátkou kapitolu. Hendl81 uvádí: „Pod pojmem triangulace se rozumí kombinace 

různých metod, různých výzkumníků, různých zkoumaných skupin nebo osob, různých lokálních 

a časových okolností a teoretických perspektiv, jež se uplatňují při zkoumání určitého jevu.“ 

Triangulaci můžeme chápat jako vzájemnou validizace různých metod nebo jejich obohacení 

či doplnění. Datová triangulace doporučuje zkoumat jev v různých časech, na různých místech 

i u různých osob. Vzhledem k tomu, že se zkoumaným žákem pracuji druhý rok, měla jsem 

možnost zkoumat jeho chování na různých místech i v různém čase. Jev nesleduji u více osob, 

to je však způsobeno volbou případové studie. Triangulace výzkumníků znamená využití více 

tazatelů a pozorovatelů zejména proto, aby nedošlo k subjektivnímu zkreslení pozorovaných 

situací a jejich chybné interpretaci. Pozorované jevy jsem vždy reflektovala s paní učitelkou, 

která mi poskytla svůj pohled na práci žáka během hodiny a společně jsme hledali možné 

ovlivňující faktory. Také mi odpovídala na otázky v rozhovoru na začátku výzkumu a po jeho 

skončení. Co se týká triangulace metod, využila jsem metodu rozhovoru a zúčastněného 

pozorování. Získaná data jsem ještě doplňovala žákovým sebehodnocením a zkoumáním 

dalších školních dokumentů. Hotové zapsané údaje jsem potom dala přečíst paní učitelce, aby 

vše ještě zkontrolovala. 

  

                                                 
81 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. 4. Vyd. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-

80-262-0982-9. 
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10.2 Cíle výzkumu 

 

Při stanování cílů výzkumu jsem vycházela ze Švaříčka a Šeďové82, kteří rozlišují trojí typ cílů: 

intelektuální, praktický a personální. Tyto tři nabízené cíle by měly být propojené a dosažení 

jednoho cíle by mělo směřovat k dosažení cílů ostatních. Představují pro mě ideální výstup 

výzkumu, protože ho díky tomu vnímám jako kvalitnější s vyšší vypovídající hodnotou. 

 

Intelektuální cíl  

Poukázat na různé formy grafických vizualizací textů a na to, že jejich využívání při práci s 

žákem s odlišným mateřským jazykem má pozitivní vliv na porozumění textu, rozvoj slovní 

zásoby a obecně na jeho vzdělávání. 

 

Praktický cíl 

Zefektivnit a zjednodušit práci učitelů a ostatních, kteří pracují s žáky s odlišným mateřským 

jazykem. 

 

Personální cíl 

Díky získaným znalostem a poznatkům zkvalitním svoji práci jako asistentka pro žáky s 

odlišným mateřským jazykem. 

 

10.3 Výzkumné otázky 

 

Během svého výzkumu budu zkoumat a snažit se odpovědět na následující otázky:  

 

1. Mají grafické vizualizace textů pozitivní vliv na úroveň porozumění odborných předmětů 

zkoumaného žáka s odlišným mateřským jazykem? 

Vzhledem k faktu, že grafické vizualizace spadají do pěti doporučených principů pro práci 

s žákem s OMJ, můžeme předpokládat jistý pozitivní vliv na vzdělávání žáka. Tato otázka má 

však jasnější zaměření a vychází z konkrétní potřeby konkrétního žáka. Pro zkoumaného žáka 

již dlouho hledám ideální formu pomoci jeho zapojování do výuky odborných předmětů. Chci 

                                                 
82 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 2. Vydání. Praha: 

Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6. 
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si ověřit, zda i tomuto žákovi mohou grafické vizualizace pomoci a také v jaké míře. 

  

2. Má propojení více typů grafických vizualizací pozitivní vliv na osvojování a porozumění nové 

slovní zásobě?  

Tato otázka má zkoumat propojení více možných způsobů vizualizace. Konkrétně se jedná o 

práci s pracovními listy, které využívají grafické vizualizace a mapují novou slovní zásobu, 

kterou dané téma nabízí, a o využívání karet metody Leximapping, které by měly zvýšit míru 

nejen porozumění, ale také zapamatování. Ráda bych tyto dva způsoby propojila a zaměřila se 

na to, jestli si díky tomu žák lépe osvojí tematickou slovní zásobu. 

 

3. V jaké míře umožňuje grafická úprava textů žákovi s OMJ pracovat v hodinách samostatně 

bez cizí pomoci? 

Tato otázka doplňuje a navazuje na otázku předchozí. Ráda bych zjistila, zda může mít úprava 

učebnicových textů vliv na žáka do takové míry, aby se obešel i bez mé asistence ve všech 

aktivitách. V této chvíli bez ní není schopen pracovat samostatně a nedosahuje kýžených 

výsledků ve výuce.  

 

4. Ovlivní grafická vizualizace textu žákovo vnímání vlastní práce a jeho sebehodnocení? 

Faktor toho, že žákovi již druhým rokem asistuji, mi umožnil zaměřit se i na stránky, které by 

se ostatním nemusely jevit jako zajímavé nebo důležité. S ohledem na tohoto daného žáka je 

ale pro mě tato otázka velmi významná vzhledem k jeho vztahu ke své práci a dlouhodobému 

podhodnocování.  

 

5. Jaká forma grafických vizualizací je nejvhodnější pro výuku zkoumaného žáka s OMJ? 

V první řadě je pro mě významné odhalit, zda zkoumaný žák preferuje grafické vizualizace 

použité již při práci s textem nebo až po čtení textu. V obou případech bych potom ráda zjistila, 

jaké konkrétní typy grafických organizérů a dalších vizuálních prostředků žákovi vyhovují 

nejvíce. To budu zjišťovat především prostřednictvím sebehodnocení žáka a dodatečných 

rozhovorů. Ráda bych, aby mi odpověď na tuto otázku poskytovala jakýsi návod, jak by 

pracovní listy pro zkoumaného žáka měly ideálně vypadat.  

 

6. Jaké další postupy jsou významné pro zefektivnění práce zkoumaného žáka a jeho úroveň 

porozumění? 
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V průběhu svého výzkumu budu kromě grafických vizualizací využívat i další principy práce 

pro žáky s OMJ. Mým cílem je propojit znalosti vyplývající z teoretických poznatků tak, aby 

vytvořily podporu zkoumaného žáka na co nejkvalitnější úrovni. Ráda bych upozornila i na 

další okolnosti, nad kterými je důležité při vzdělávání žáka uvažovat. 
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11. Výzkumné prostředí 
 

Výzkum probíhal na větší pražské fakultní základní škole, kde pracuji druhým rokem jako 

asistentka pro žáky OMJ. Tato škola již funguje více než 250 let a za tu dobu se díky kvalitě, 

kterou nabízí, dostala do popředí pražských škol a je velmi vyhledávaná studenty, učiteli i 

rodiči. Vysokoškolští učitelé jezdí pravidelně se svými studenty vykonávat na školu 

pedagogické praxe, protože jim učitelé nabízí ukázky inspirativní a moderní formy výuky 

s množstvím inovativních metod. Všichni učitelé na této škole jsou velmi profesionální a 

zároveň přátelští a sdílní ke svému okolí. I proto sem jezdí stovky učitelů ročně čerpat novou 

inspiraci a vidět nové možnosti a cesty, kterými se mohou ubírat. Na profesní růst každého 

člena pedagogického sboru je kladen velký důraz, a i proto se jeví tato škola jako ideální pro 

začínající učitele. Každý člen sboru si na začátku roku sestaví plán osobního pedagogického 

rozvoje, kde si nastaví cíle rozvoje pro následující školní rok. Mé nastavené cíle se vždy týkají 

výuky cizinců, což mi umožňuje zkoušet nové metody a motivuje mě to k zaznamenávání 

průběžných výsledků. Na konci roku se plány vyhodnocují s jedním z mentorů a nastiňují se 

možnosti k možnému zlepšení nebo dalšímu postupu. Plánování a nastavování cílů je další 

důležitou složkou tvořící celkový koncept školy. Nejen učitelé, ale i žáci jsou vedeni k tomu, 

aby dokázali plánovat a vyhodnocovat svůj vlastní pokrok v rámci týdne nebo celého měsíce.  

Od šestého ročníku se žáci učí pracovat s plánovacím diářem. 

Škola je zapojena do velkého množství významných projektů, upozornila bych především na 

projekt OP PPR, což je projekt zaměřený na inkluzi žáků OMJ na ZŠ a metodickou podporu 

zaměstnanců školy. Hlavním cílem je vytvořit podmínky pro maximální integraci žáků OMJ. 

Ve škole je přibližně 7% žáků národnostních menšin a snaha projektového týmu je pro žáky 

nastavit a realizovat vhodnou podporu odvíjející se od jejich individuálních potřeb.  

Výzkum jsem realizovala ve 4. ročníku, kde je 28 žáků, z toho je jeden žák vzděláván podle 

IVP (individuálního vzdělávacího plánu) a šesti žákům byl sestaveno PLPP (plán pedagogické 

podpory). Ve třídě je jeden žák s OMJ na špatné jazykové úrovni a další 4 žáci jsou sice jiné 

národnosti, ale nevyskytují se u nich ani problémy s jazykem, ani sociální problémy dané 

kulturní odlišností. 
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12. Výzkumný vzorek 
 

Pro svůj výzkum jsem si vybrala žáka 4. ročníku, kterému dělám druhým rokem asistentku. 

Vnímám velkou výhodu v tom, že se vzájemně již dobře známe a máme k sobě důvěru. S žákem 

nyní pracuji 7 hodin týdně, z toho mu 6 hodin asistuji přímo ve výuce a 1 hodinu máme 

individuální doučování v odpoledních hodinách. Ne vždy zůstáváme během výuky s kmenovou 

třídou, ale často odcházíme z hodiny pryč a pracujeme podle jeho tempa. Nechci ho samozřejmě 

ochuzovat o společné aktivity se spolužáky, a tak vše předem plánujeme s paní učitelkou tak, 

aby to všem vyhovovalo a aby o nic nepřišel.  

Pro popis žáka a jeho obtíží poskytuji níže žákovu kazuistiku, která obsahuje mimo jiné také 

jazykovou diagnostiku. Ta je pro žáky s odlišným mateřským jazykem specifickou a velmi 

důležitou součástí diagnostiky. Ve svém popisu vycházím z dvouleté práce s žákem i rozhovorů 

s učitelem. Při diagnostice žáka s OMJ je vhodné nechat žáka napsat jednu z variant testů 

jazykové diagnostiky, které jsou v současné době k dispozici např. na stránkách inkluzivní 

školy.83 Tyto informace jsem využila také pro tvorbu žákova PLPP (plán pedagogické podpory), 

podle kterého je v současné době vzděláván. 

 

12.1 Etické otázky výzkumu 

 

Hendl84 upozorňuje, že etické otázky ve společenskovědním výzkumu hrají důležitou roli. 

Výzkumná část mé práce dodržuje doporučení vymezující etická pravidla výzkumu. Všichni 

účastníci výzkumu byly obeznámeni s jeho průběhem i cílem. Protože je zkoumaný žák 

nezletilý, požádala jsem o svolení jeho otce, který souhlasil. Všechna jména účastníků výzkumu 

byla změněna za pseudonymy, aby bylo chráněno jejich soukromí. I přes souhlas všech 

účastníků výzkumu se snažím o maximální anonymitu ve všech částech výzkumné části. Během 

výzkumu se nestalo, aby kdokoliv ze zúčastněných chtěl z výzkumu vystoupit.  

 

12.2 Kazuistika žáka a jeho jazyková diagnostika 

 

Don se narodil ve Vietnamu, do Čech se přestěhoval s otcem a sestrou před nástupem 

                                                 
83 https://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/jazykova-diagnostika 

84 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. 4. Vyd. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-

80-262-0982-9. 
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do 1. ročníku.  Matka s otcem nežijí společně, s Donem se matka vídá pouze nárazově. Don 

jezdí každý rok na delší dobu do Vietnamu navštívit své příbuzné. Otec také často odjíždí mimo 

Českou republiku, o Dona se potom stará starší sestra. Momentálně probíhá rozvod rodičů, 

rodinná situace je tedy velmi vypjatá.  

Do české základní školy chodí od 1. ročníku. Don nastoupil do školy s minimální 

znalostí českého jazyka. Je více než pravděpodobné, že do té doby mluvil pouze vietnamsky. V 

1. ročníku se naučil číst, ale nerozuměl významům čteného textu. Dovednost psaní si osvojil 

častým a přísným přepisováním písmenek, opakováním a cvičením bez znalosti toho, co píše – 

ve 3. ročníku měl vyloženě odpor k psaní, nyní nastalo zlepšení. Do 2. ročníku nastoupil na 

jinou ZŠ z důvodu stěhování. Bál se přiznat, že něčemu nerozumí, byl velmi stydlivý. Při výuce 

nikdy nebyl aktivní, ale vždy plnil zadané úkoly, a tak se zdálo, že nemá problém se zapojit do 

běžné výuky a zvládá ji. Ve skutečnosti však nebyl ale schopný sám napsat jakýkoliv příběh, 

nemluvil ani při sdílení víkendových zážitků, nedokázal reprodukovat své myšlenky do slov. 

Písemné testy psal intuitivně nebo odhadem, nedocházelo ale k porozumění a zvnitřnění. 

Na začátku 3. ročníku na ZŠ nastoupila asistentka pro žáky s OMJ a odhalila veliké 

nedostatky v Donově učení. Začala s ním soustavně pracovat – přímo v hodinách ČJ i 

individuálně mimo kmenovou třídu. Od té doby došlo k velkému zlepšení, Don více 

komunikuje, dokáže si říci o pomoc, sdílí zážitky. Přesto stále nezvládá obsah učiva v naučných 

předmětech i v českém jazyce. V poslední době je Don velmi demotivovaný, nesoustředěný, 

znuděný. Začal chodit na doučování mimo školu, které je ale na něj velmi těžké a není zde 

žádný prostor na individuální péči, kterou by Don potřeboval. Špatnému rozpoložení též 

přispívá náročná rodinná situace. 

Ve třídě je Don oblíbený, spolužáci ví, jaké má problémy a snaží se mu maximálně 

pomáhat. Volné chvíle tráví s kamarády. 

 

Jazyková diagnostika 

 

Mluvení 

Don nemá strach, ani necítí stydlivost ve chvíli, kdy má komunikovat. Mluví se spolužáky 

i o přestávkách, dokáže s nimi sdílet svoje zážitky. V komunikaci dělá množství chyb týkající 

se tvarů slov a uspořádání věty. Kromě toho mu jeho nedostatečná slovní zásoba neumožňuje 

mluvit souvisle, často se zasekne u nějakého neznámého slova. Ve většině případů si dokáže 

poradit nahrazením nebo vysvětlením neznámého, ale někdy se stane, že si neví rady a nemá 

chuť o tom více přemýšlet. V takových případech rovnou řekne, že nemá tušení, jak by to měl 
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vysvětlit a nechce dále o tématu mluvit i přes nabízenou pomoc učitele.  

 

Poslech 

Při poslechu mu dělá problém porozumět delším větám v rychlejším tempu. Je důležité na něj 

mluvit pomalu a vyhýbat se dlouhým souvětím. Náročná je pro něj také diferenciace krátkých 

a dlouhých samohlásek. Většina instrukcí mu musí být zopakována individuálně.  

 

Čtení 

Čte pomalu, ale nahlas a bez chyb. Stále mu dělá problémy intonace a je nutné mu připomínat 

tečky na koncích vět. Kvůli nedostatečné slovní zásobě není schopen s jistotou rozumět textům, 

které obsahují dlouhé věty, náročnější jazykové prostředky nebo více neznámých slov. 

Vyhovují mu krátké věty s jednoduchou skladbou. Krátké texty čte s porozuměním, ale většina 

textů odpovídající jeho věku je pro něj obtížná. Hledat v textech důležité myšlenky nebo 

autorův záměr je pro něj příliš abstraktní a není toho schopen. Četba nepatří mezi jeho největší 

zájmy, ale pokud najde knihu s pro něj přitažlivým tématem, čte ji v každé volné chvíli. 

 

Psaní 

Don při psaní občas spojuje slova, zejména slova krátká (např. Nevadilo mito). U delších slov 

nebo u slov, které obsahují shluk souhlásek, často vynechává písmenka. U diktátů samozřejmě 

nejvíce chybuje u slov, která nezná. Píše pomalu, ale má hezké písmo a správné návyky. Je 

zvyklý si po sobě práci kontrolovat a hodně chyb si po sobě dokáže opravit.  

 

12.2.1 Sebehodnocení zkoumaného žáka 

 

U pracovních listů, které jsem vytvářela, a se kterými Don po dobu výzkumu pracoval, se bude 

také objevovat Donovo sebehodnocení. Pokud chceme zkoumat, v jaké míře materiály 

pomáhají určitému žákovi, sebehodnocení považuji za neoddělitelnou složku dokazujících 

materiálů. Proto bych se ráda zmínila o tom, jakým způsobem se sebehodnocením pracujeme, 

jaké přináší výsledky ve vztahu k rozvoji žáka a představila formy sebehodnocení, které zde 

budu používat. 

Sebehodnocení se stalo nedílnou součástí našich setkání a během dvou let se jeho vzhled i forma 

různým způsobem proměňovaly. Don ho vyplňuje na konci každé naší individuální hodiny, tzv. 

intervence. V této době používáme dvě různé varianty, které se objevují i v této práci. První 

z nich je 5 „smajlíků“, které vyjadřují odlišné úrovně spokojenosti se svojí prací. Žák ohodnotí, 
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jak se mu při práci dařilo, nakolik si je jistý svými postupy, a podle toho si vybarví příslušného 

smajlíka. 

 

 

 

 

 

1. ano,  2. ano, ale… 3. ne, ale…. 4. ne 

 

Sebehodnocení vytvářím tak, aby jednotlivé formulace, které žák hodnotí, obsahovaly vždy 

přesně to, co je u něj potřeba vylepšit.  

Postupně jsem zjistila, že Don rád používá k sebehodnocení razítka, a tak vznikla druhá varianta 

sebehodnocení. Tato verze mu mimo jiné nabídla jistou svobodu, protože si sám mohl vybrat, 

která razítka budou vyjadřovat jednotlivé úrovně a také svými slovy popsat, co pro něj úrovně 

znamenají.  Tím vytvořil jakousi legendu pro ostatní učitele a současně ho to přimělo více 

přemýšlet o jejich významu. K dispozici je v příloze č. 1. Z mého pohledu je vždy velmi 

přínosné, pokud se žák podílí na vytváření podobných materiálů, a stává se tak součástí procesu. 

Proniká do hloubky řešeného problému a je motivovanější, než když pouze přijímá hotové věci 

vytvořené učitelem. Důležité je, aby učitel kontroloval, jestli má žák rozvinutou schopnost 

sebereflexe a tuto schopnost dále pomáhal prohlubovat. Don měl od začátku problém ohodnotit 

svůj reálný výkon a neustále se podceňoval. Často se hodnotil ještě před tím, než se vůbec stihl 

zamyslet. Automaticky si tak dával nejhorší hodnocení, protože stále pociťoval silnou nejistotu 

z českého jazyka. Až posledních pár měsíců začíná být schopen reflektovat svoji práci a 

uvědomovat si postupy, které by mu pomohly. Stále je k sobě ale velmi kritický a jen výjimečně 

si dává nejlepší hodnocení. 
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13. Polostrukturovaný rozhovor s vyučujícím na začátku šetření  
 

Rozhovor s třídní paní učitelkou vnímám jako důležitou součást svého šetření. Jeden rozhovor 

proběhl těsně před jeho začátkem a druhý na konci. První rozhovor mi slouží jako součást 

popisu daného žáka, vytváří komplexní obraz jeho práce v heterogenní třídě před začátkem 

šetření a prozkoumává, na jaké úrovni z pohledu třídní učitelky je žák s porozuměním. Paní 

učitelka je jeho třídní učitelkou od 2. ročníku, kdy žák nastoupil na tuto základní školu. 

 

Co se týká vrstevnických vztahů, paní učitelka Dona vnímá jako důležitou součást skupiny. Má 

tam pevné místo a ve třídě je oblíbený i přes jeho problém s jazykem. „Žáci mu vždycky fandili. 

Třída od začátku ví, že má problém s vyjádřením nějakých myšlenek a že dlouho hledá slova a 

jeho tvary a hodně se mu snaží pomáhat. V ranním kruhu v pondělí, kdy se mluví o zážitcích 

z víkendu, se Don nejdříve vůbec nezapojoval a až postupem času něco málo zkomoleně řekl. 

Ze začátku mu za to děti v kruhu i tleskaly.“  

Vyučující se dále vyjadřuje o silných i slabých stránkách žáka. Uvádí, že mezi jeho silné stránky 

patřil vždy krasopis. Podle jejího názoru je to dáno tím, že se jedná o věc, u které rodiče jasně 

věděli, jak má vypadat, protože je to jasně dané. Další silnou oblastí je numerické počítání, a to 

díky jasně daným pravidlům. Jako slabé stránky vidí všechno ostatní. „Tam, kde jde o význam, 

o sémantiku jazyka, to mu dělalo vždy problémy. A to od čtení příběhů a porozumění textu, přes 

nová slova např. v prvouce, až po zadání všech testů a cvičení.“ Vyučující dodává, že právě 

porozumění instrukcím je velký problém, protože je v tu chvíli žák tak zmatený, že se neumí 

přihlásit a říct, že nerozumí. Je pro ni potom velmi těžké odhadnout chvíle, kdy žák rozumí 

nebo jen opakuje činnost po ostatních spolužácích. 

Podle paní učitelky je Donova úroveň porozumění, stejně tak i vyjadřovacích schopností, velmi 

nízká. Na škále od 1-10 zvolila pro obě oblasti číslo 3-4.  

„Co se týká porozumění, tak tam si myslím, že opravdu hodně domýšlel. Porozumění nahrazoval 

tím, co si myslel. V odpovědích často nereagoval na otázku, ale přesto odpověděl nebo reagoval 

také otázkou: Co to je sukně? Co je podlaha? Bylo to tak silné, že jsme měli podezření na 

vývojovou poruchu a chtěli jsme ho nechat diagnostikovat. Radili jsme se s SPP a psychology, 

ale rodiče vyšetření odmítli.“ 

Stejně nízké hodnocení má i pro míru zapojení žáka v naukových předmětech.  

„Všechno kolem 3 nebo 4. V těchto předmětech mu hodně pomáhají děti, protože často 

pracujeme ve skupinách. Spolužáci mu tak mohou něco dovysvětlit, ale i tak je jeho práce velmi 

slabá.“ 
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V této souvislosti zmiňuje také sebehodnocení, které i ona vnímá na nedostatečné úrovni. 

„K tomu se připojuje ještě to, že stále říká o své práci, že není dobrá. Je hodně sebekritický. I 

když zažije nějaký malý úspěch, tak hodnotí svojí práci jako špatnou.“  

Vyučující se také vyjadřuje k metodám a postupům, o kterých sama ví, že jsou pro žáka vhodné. 

Potvrzuje tak také metodická doporučení pro práci s žáky OMJ. 

„Osvědčilo se mi to, když doporučení nebo vysvětlení nešlo ode mě, ale od spolužáka. Dětským 

vrstevnickým jazykem tomu Don dokázal vždy lépe porozumět. Potom určitě dávat menší obsah 

učiva, pomáhat mu s prvním krokem a celkově zpomalit tempo. Dělají mu dobře také nákresy a 

obrázky a modelace nějaké situace. Já to ale v hodinách opravdu občas nezvládám, mám tam 

další dysfunkční děti, a ne vždy se mi daří mu maximálně pomoci. Když v hodinách není slečna 

asistentka, je to pro mě hodně náročná role.“ 
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14. Průběh výzkumu 
 

14.1 Práce s pracovními listy splňující princip grafické vizualizace 

 
V následujících podkapitolách čtenáře seznamuji s průběhem výuky s využitím pracovních 

listů založených na grafické vizualizaci. Jednoduše popisuji postup při tvorbě určitého 

materiálu, podávám reflektivní komentáře získané z pozorování žáka při práci s nimi, a to vše 

doplňuji sebehodnocením a rozhovorem se zkoumaným žákem. Na závěr každé podkapitoly 

přidávám krátké shrnutí, které obsahuje komentář založený na všech získaných datech. 

Všechny popisované materiály jsou dohledatelné v přílohách ve stejném pořadí, 

 

14.1.1 Zeměpis: Obyvatelstvo naší země 

(Příloha č.2) 

 

Postup a příprava při tvorbě pracovního listu:  

Protože jsem chtěla zkoumat, jakým způsobem je žák schopen pracovat se skupinou, 

vypracovala jsem dvě úrovně pracovního listu, které se od sebe lišily jen v pouhých detailech. 

Text jsem pouze zjednodušila tak, aby byl na jazykové úrovni žáka s OMJ a využila jsem 

jazykových prostředků vyplývajících z tématu. Dále jsem text podpořila doplňujícími obrázky 

a grafickými organizéry tak, aby se v něm dalo lépe orientovat. K popisu jednotlivých 

národopisných oblastí jsem využila mapu s doplňujícími obrázky. Poslední list Donovi nabízel 

jasnou strukturu vět, které pouze doplňoval podle mapy, zatímco po ostatních bylo požadováno 

vyjadřovat se svými slovy a tvořit delší souvětí. Tato závěrečná část mi posloužila jako důkaz 

o učení.  Protože téma hodiny bylo také z části multikulturně zaměřené, snažila jsem se, aby 

žák dostal v hodině větší prostor k vyjadřování, a aby si tak ostatní děti uvědomily odlišnost 

prostředí, ze kterého žák pochází.  

Příprava na výuku i tvorba pracovního listu byly koncipované tak, aby obsahovalo všech pět 

principů pro práci s žáky s OMJ, kterým jsem věnovala kapitolu v teoretické části. 

 

Můj komentář: 

V průběhu hodiny jsem seděla v blízkosti Dona, abych viděla, jakým způsobem diskutuje se 

skupinou v hnízdečku a jak se mu daří pracovat s pracovním listem. Donova skupina dostala 

při evokaci obrázek vietnamského chlapce. Don ihned říkal, že je mu podobný a porovnával 

barvu kůže chlapce na obrázku se svojí. Překvapilo mě, že Don neví jediný zvyk z jejich kultury 
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a do svého listu si napsal zvyk španělský, který mu řekl spolužák. Podle mého názoru nedokáže 

Don posoudit, jestli zvyky, které doma dodržují, jsou české nebo vietnamské. Při vyplňování 

do pracovního listu mu dělaly problém názvy zemí. Určit, která to je, a ještě ji dát do správného 

tvaru, bylo pro něj už příliš úkolů najednou. Pomohlo by, kdyby měl název země již předepsaný 

v závorce a musel by ho jen přepsat ve správném tvaru. Vybarvovat práva a povinnosti zvládl 

bez pomoci a bylo vidět, že je rád, že je nemusí vypisovat jako ostatní. Don není v psaní příliš 

rychlý, a tak se stává, že často přepisuje informace od spolužáků, jen aby je měl napsané, ale 

vůbec nemá čas nad nimi přemýšlet. V tomto případě čas na zamyšlení dostal a jsem ráda, že 

to splnilo svůj účel. Paní učitelka se Dona potom zeptala, co vybarvil jako práva a co jako 

povinnosti, takže svoji práci mohl prezentovat i ostatním. Nejvíce ze všeho mě zajímalo, jakým 

způsobem bude Don schopen pracovat s grafickým organizérem. Děti se s ním společně s paní 

učitelkou nejdříve seznámily a až potom začaly pracovat samostatně. Samostatně dokázal 

doplnit 4 národopisné oblasti, ale trochu se ztratil v následujícím cvičení, kde měl doplňovat 

informace. Tím, že bylo v textu pokaždé vynecháno něco jiného, nedokázal se tak dobře 

orientovat, jako kdyby byla zadaná a vynechaná část vždy stejná. Když jsem mu ukázala jak na 

to, dokázal pokračovat dál sám. Naopak mě velmi mile překvapilo, že bez nejmenších potíží 

spojil typické věci pro jednotlivé oblasti a stejně tak dokázal vytvářet věty podle zadaného 

vzoru bez jakékoliv pomoci. 

 

Sebehodnocení žáka: 
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I na Donově sebehodnocení je vidět, že byl se svou prací spokojený. Jak už jsem zmínila výše, 

Don má tendence své výkony neustále podceňovat a opravdu málokdy je schopný se kladně 

ohodnotit. Významné pro mě bylo to, že si Don zabarvil dokonce nejlepšího smajlíka, i když 

jen z poloviny. I přesto, že si v dílčím hodnocení poté dával jen samá B a jednou C, vnímám to 

jako neobvykle kladné sebehodnocení. Dona jsem se potom ptala, z jakého důvodu si vybarvil 

právě dvě poloviny smajlíků. Řekl mi, že se při hodině neztratil a věděl, co zrovna děláme, ale 

necítí se na nejlepší hodnocení. Moje další otázka zněla, čím si myslí, že bylo způsobeno to, že 

se neztrácel. Našel část pracovního listu s grafickým organizérem a řekl mi, že mu tento list 

hodně pomohl.  

 

Shrnutí: 

Donovo zapojení do práce bylo během těchto dvou hodin nadprůměrné. Paní učitelka mu dávala 

více prostoru než obyčejně a Don byl schopný vždy reagovat na její otázky. Stejně jako dětem 

se specifickými potřebami vyhovuje Donovi jasná struktura vět, kterou je potom schopen 

dodržovat a díky ní vytvářet celé věty. Použitý grafický organizér splnil svůj účel. 

Zprostředkoval Donovi učivo přehledněji, díky čemuž byl potom schopen pracovat 

s informacemi v dalších úkolech. I sám žák si dobře uvědomoval, čím byl jeho lepší výkon 

způsoben. Dvě cvičení byla pro Dona náročnější a bylo by potřeba je ještě o úroveň zlehčit.   

 

14.1.2 Přírodopis: Živočichové v zimě 

(Příloha č. 3) 

 

Postup a příprava při tvorbě pracovního listu:  

V tomto případě jsem postupovala tak, že jsem připravila prázdný grafický organizér a úkolem 

žáka bylo ho podle textu doplnit.  Šlo tedy o opačný způsob práce, než který jsem použila 

v předchozím případě. V tomto případě se práce s grafickým organizérem objevuje až 

v poslední fázi hodiny – při reflexi. Toto použití je vhodné zejména proto, že nutí žáky detailněji 

a hlouběji prozkoumávat vztahy mezi jednotlivými částmi, ale zároveň to od nich vyžaduje již 

větší míru vybavenosti než v předchozí ukázce. Nejprve jsem upravila text učebnice tak, aby se 

v něm nevyskytovala náročnější slova. Ta jsem nahradila známějšími synonymy. Zároveň jsem 

zjednodušila stavbu vět a text doplnila obrázky, aby si Don rovnou propojoval kategorie 

živočichů s konkrétními ukázkami.  

Připravila jsem myšlenkovou mapu, která obsahovala všechna nevyplněná pole. Mým cílem 

bylo především Dona s tímto způsobem práce seznámit a pomoci mu odhalit strategie, které při 
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této práci může využívat. 

 

Můj komentář: 

Hodina probíhala mimo kmenovou třídu, protože jsem věděla, že tento způsob zabere Donovi 

větší množství času a že bude potřebovat individuálnější přístup. Evokaci jsem udělala formou 

rozhovoru, aby si žák uvědomil, co o tématu již ví a abychom na tyto znalosti mohli navázat. 

Don se zmínil pouze o tom, že zvířátka chodíme krmit do lesa, a tak jsem se ho pomocí otázek 

snažila dovést dále, ale o dalších kategoriích živočichů už nevěděl. Při čtení pracovního listu 

jsme si povídali, vysvětlovali nejasnosti a Don se učil slovní zásobu. Nakonec jsem mu tedy 

ukázala připravené organizéry a vysvětlila mu, co je naším úkolem. Upozornila jsem ho na to, 

jak se od sebe jednotlivá okénka liší, že záleží na jejich velikosti i tvaru. Po celou dobu jsem 

musela Donovi hodně pomáhat, aby si uvědomil, co k čemu patří. Provázela jsem ho tedy 

otázkami, díky kterým byl schopen mapu doplnit. Barvy i obrázky si určil sám, vznikla tak 

hezká a přehledná mapa. Po dvou týdnech jsem se k tomuto tématu vrátila zpátky. Přinesla jsem 

Donovi jeho hotovou mapu, kterou si prohlédl. Potom jsem mu ji vyměnila za prázdnou mapu 

a jeho úkolem bylo vzpomenout si na co nejvíce informací o tématu. Nechtěla jsem po něm, 

aby vše zapisoval, mapa mu sloužila pouze jako pomocný nástroj při mluvení. Don si přesně 

vybavoval kategorie živočichů podle nakreslených obrázků a zařazoval je na ta místa, kde je 

má i ve své mapě. Dokázal říci přibližně 75% informací. 

 

Sebehodnocení: 

Don si za práci v hodině natiskl usměvavého smajlíka, tedy druhé nejlepší hodnocení. Jeho 

komentář k tomu byl, že když si to sám vyrobil, tak si to potom lépe pamatuje. Ačkoliv se mu 

nejdříve nechtělo nic do mapy kreslit, myslím, že byl potom s celkovým výsledkem velmi 

spokojený. Sám si ale uvědomoval, že nepracoval samostatně po celou dobu, a tak si nejlepší 

hodnocení přeci jen nedal. 

 

Shrnutí: 

Ukázalo se tedy, že díky vizuální podpoře si žák dokázal vzpomenout na většinu informací. 

Zároveň byl však tento opačný způsob pro žáka v průběhu procesu náročnější na zpracování. 

Tuto forma není podle mého názoru vhodné využívat pro práci s žákem s OMJ přímo v hodině, 

a to kvůli požadavku na větší individuální přístup a čas. Spíše by mohl sloužit jako doplňující 

pomůcka. Podle Donova komentáře ale význam pro uchování informací v paměti určitě má.  
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14.1.3 Jaro – rostliny 

(Příloha č. 4) 

 

Postup a příprava: 

Ke znázornění ročních období jsem použila grafický organizér cyklus, protože podle Mohanovy 

klasifikace spadá sledování směrů do vědomostní struktury pořadí. V případě, že se jedná o 

stále se opakující jevy, je vhodné použít právě cyklus. Pro popis toho, co se děje na jaře, jsem 

zvolila tematicky květ rostliny. Protože se téměř v každém listu objevuje nějaký tvar slovesa 

začínat, v následujícím cvičení s těmito tvary pracuji. Ve zbytku pracovního listu jsem potom 

pouze přepsala text z učebnice tak, aby byl vizuálně strukturovanější a přehlednější, a doplnila 

ho obrazovými materiály. Kvůli rozdílným předložkám u ročních období jsem některá cvičení 

zaměřila právě na ně. 

 

Můj komentář: 

Úvodní evokace, kdy žáci měli vytvořit svoji myšlenkovou mapu na téma jaro, byla pro Dona 

trochu náročnější. Nevyhovuje mu, když má své myšlenky zapsat, snadněji se mu prezentují 

ústně. Musela jsem si s ním tedy nejprve chvilku popovídat, aby své myšlenky řekl nahlas a 

potom už mu zápis do mapy šel mnohem lépe. Bylo by vhodnější, kdyby ve třídě nastala 
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nejdříve diskuze a až potom žáci vytvářeli mapu samostatně. Při kontrole paní učitelka Dona 

vyvolala, aby řekl před třídou, co si zapsal a poté ho slovně pochválila. Bylo vidět, že mu 

pochvala udělala radost. Při čtení informací paní učitelka vždy řekla, jaký lísteček je teď na 

řadě a Don po celou dobu sledoval text bez problému. Ve skupině potom měli žáci pracovat 

společně na dalším cvičení. Paní učitelka zvolila kapitány v každém hnízdečku, kteří měli na 

starost každý návrh skupiny zkontrolovat a schválit. V hnízdečku, kde byl Don, zvolila jeho. 

Byl to moc dobrý nápad, protože se musel společné práce zúčastnit a neměl tendence nechávat 

odpovědnost pouze na ostatních. Nejsem si jistá, jak by úkol vyřešil sám, ale skupina mu hodně 

pomohla, protože jeho funkci brali od začátku vážně. Při čtení dalšího textu jsem Dona 

pozorovala a bylo vidět, že celou dobu ví, kde se nacházíme. V samostatné práci se opět zadání 

Donovo a ostatních žáků trochu lišilo. Hned na začátku v prvním cvičení, kde Don doplňoval 

roční období, se musel ujišťovat, jak jdou za sebou a vrátil se na úplně první list, kde je grafický 

organizér zachycující roční období jako cyklus.  

 

Sebehodnocení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto případě Don se sebehodnocením vůbec neváhal a ihned si vybarvil nejlepší hodnocení. 

Podle mého názoru to bylo způsobeno především tím, jakou roli v hodině dostal. Tím, že se na 

něj přenesla velká část zodpovědnosti za práci skupiny, si zvedl sebevědomí a také to zaručilo, 

že učivu porozuměl. Když jsem pátrala po důvodech takového hodnocení, řekl mi, že tam byla 

cvičení, která mu pomohla to chápat. Toto hodnocení je u Dona ojedinělé a dokazuje to, že se 

v hodině cítil jako součást skupiny a rozuměl tomu, co se v ní dělo. 

 

Shrnutí:  

Malá úprava stejného textu z učebnice a větší zaměření na žáka s OMJ způsobily, že se žák 

dokázal naplno zapojit do hodiny a nepotřeboval žádnou větší pomoc. V tomto případě se 

samozřejmě jednalo o slovíčka náročná, se kterými málokdy přijde do kontaktu. Navíc je těžké 
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od sebe jednotlivé druhy květin rozlišovat. Je potřeba, aby s jarními květinami žák přišel do 

kontaktu v reálném životě, aby si jejich názvy ještě lépe zapamatoval. Paní učitelka přenechala 

Donovi větší díl zodpovědnosti ve výuce, a to na něj mělo značný motivační účinek. Díky 

jednodušší, snadno přehledné struktuře neměl Don problém se v textu orientovat po celou dobu 

výuky. 

 

14.1.4 Živočichové na jaře 

(Příloha č. 5) 

 

Postup a příprava: 

V tomto případě jsem už věděla, že Donovi vyhovuje text zpracovaný do mapy a že dosahoval 

s jejich použitím dobrých výsledků. Připravila jsem tedy text zpracovaný jako myšlenkovou 

mapu a jeden list se slovní zásobou, který si žák hned v úvodu prohlédne. Díky tomu mají při 

čtení vymizet problémy s porozuměním způsobené nedostatečnou slovní zásobou. V mapě 

jsem živočichy rozdělila na studenokrevné a teplokrevné. Chtěla jsem navázat na učivo 

živočichové v zimě, a také toto rozdělení nabízela učebnice. Pokud by to v ní takto nebylo, 

preferovala bych spíše rozdělení na obratlovce a bezobratlovce. Jako důkaz o učení jsem 

použila poslední list s otázkami týkajících se textu, které sloužily k prověření získaných 

vědomostí.  

 

Můj komentář: 

Hodina probíhala mimo vyučování. Před samostatným čtením jsme si povídali o tom, co podle 

Dona mohou dělat zvířata na jaře. Když si Don prohlédl papír se slovní zásobou a měl spojovat 

názvy ptáků s jejich obrázky, zjistila jsem, že kromě čápa nedokáže názvy ptáků spojit. Proto 

jsem mu s tímto cvičením musela trochu pomoci a chvíli jsme si ještě povídali o zvláštnostech 

jednotlivých ptáků, aby si vzpomněl, jestli je zná a lépe si je zapamatoval. Když si vzal Don 

před sebe myšlenkovou mapu, chtěla jsem nejprve zjistit, jak dobře se v ní dokáže orientovat. 

Dávala jsem mu otázky, na které s její pomocí bez problému odpovídal. Postupně tak přečetl 

celý text z mapy. Doplňující otázky na poslední části pracovního listu zpracovával Don 

samostatně a nepotřeboval ode mě žádnou pomoc. 
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Důkaz o učení a sebehodnocení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don se po této hodině hodnotil razítky. Automaticky bez nejmenšího přemýšlení si natiskl na 

papír razítko třešniček, které pro něj znamenají to nejvyšší hodnocení. Když jsem se ho zeptala, 

z jakého důvodu dneska použil právě třešničky, odpověděl, že to pro něj bylo hodně 

jednoduché, protože se v tom vyznal.  

 

Shrnutí: 

Tento pracovní list neobsahuje všechny známé principy pro práci s žákem s OMJ. Zaměřila 

jsem se především právě na grafickou vizualizaci, materiál tedy není ani tak rozsáhlý. Opět se 

mi potvrdilo, že Donovi tento způsob práce velmi pomáhá. Na otázky slovní i psané dokázal 

rychle odpovědět, protože mu to umožňoval text zpracovaný nelineárně, který zaručuje 

jednoduchou orientaci. S pracovním listem si dokázal poradit úplně sám. Opravdu velmi mile 

mě překvapilo, že si dal dobré hodnocení a především to, že nad tím vůbec nemusel dlouho 

přemýšlet.  
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14.1.5 Co se dělo po husitských válkách? 

(Příloha č. 6) 

 

Použitý text z učebnice popisuje za sebou jdoucí události. Využila jsem tedy grafický organizér 

posloupnosti k tomu, abych shrnula toto období jako celek. V dalším cvičení jsem se zaměřila 

na slovní zásobu, která z mého pohledu může být pro Dona náročnější. Z jazykové složky jsem 

se v tomto pracovním listu zaměřila na časování sloves a tvoření infinitivu sloves různých tvarů. 

Úroveň náročnosti jsem v každém cvičení zvyšovala. Ze začátku žák pouze vyhledává slovesa 

v textu, dále vytváří infinitivy sloves zadaných a v poslední fázi sám vymýšlí sloveso podle 

zadaných kritérií a tvoří jeho tvary. Jako důkaz o učení slouží poslední část, kdy žák doplňuje 

vynechaný text.  

 

Můj komentář: 

Tato hodina probíhala mimo kmenovou třídu. Don se nejdříve seznámil s grafickým 

organizérem, podle šipek určil směr a postupně četl po sobě jdoucí události. Byl trochu zmatený 

z doplňujících informací, které jsem umístila nad dvě horní okénka. Musela jsem mu říct, 

k čemu tyto informace patří a poté už s tím neměl problém. Trochu déle trvalo cvičení na slovní 

zásobu, protože tentokrát se jednalo o slovíčka náročnější. Don je sice několikrát spojit špatně, 

ale pro mě bylo důležité, že na to vždy přišel sám a cvičení několikrát předělával, dokud to 

opravdu nebylo správně. Překvapilo mě, že jazyková cvičení pro něj byla jednoduchá, bez 

problémů tvořil infinitivy sloves a další tvary. Jediné, co mu činilo potíže, bylo vytvořit tvary 

slovesa jít, které si sám zvolil. Jelikož se jedná sloveso, které mění výrazně svoji podobu podle 

vytvořeného času, nespojil si, že tvar „šel“ a „půjdu“ jsou tvary stejného slovesa. Poslední 

cvičení, které ověřovalo práci s grafickým organizérem, zvládl vyplnit rychle, bez mojí pomoci 

a jakýchkoliv obtíží. Okamžitě věděl, že musí použít mapu, se kterou pracoval v úvodu hodiny. 

V té potom vyhledával informace a zapisoval je do vynechaného textu. 
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Důkaz o učení a sebehodnocení: 

 

Na sebehodnocení je opět vidět Donova spokojenost se svým výkonem. Don to komentoval 

tak, že se vyznal v tom, co jsme dělali, a neztrácel se: „Zdá se mi, že si to líp pamatuju. Jde to 

za sebou a neztratím se v tom. Dobře se mi v tom hledají ty informace“. U hodnocení vytváření 

infinitivů se ale přeci jen projevila jeho tendence podceňovat se. Z mého pohledu se mu dařilo 

lépe, než si nakonec sám vybarvil. Don mi ale při následném rozhovoru řekl, že vycházel i 

z toho, jak mu toto učivo jde v hodinách českého jazyka. Řekl: „Když jsme tohle dělali s paní 

učitelkou a ona se zeptala, co jsou infinitivy, tak jsem vůbec nevěděl. Jsem spal.“ Co se však 

týká porozumění textu, byl si Don vědom toho, že byl úspěšný.  

 

Shrnutí: 

Donův výkon v této hodině byl velmi dobrý. K tomu mu napomohl především grafický 

organizér, ve kterém je zachycen průběh událostí po husitských válkách. Pro Dona byl 

přehledný a dokázal s ním aktivně pracovat při doplňování informací do textu. Na Donově 

sebehodnocení je vidět, že se s poskytnutým materiálem cítí jistě a vnímá ho jako pomoc. Je to 

po několikáté, kdy se bez přemýšlení ohodnotil nejlepším smajlíkem, což ukazuje větší 

sebejistotu při práci a vyšší úroveň porozumění. 
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14.1.6 Rudolf II. 

(Příloha č. 7) 

 

Postup a příprava: 

Text o Rudolfovi II. jsem nezpracovávala rovnou do grafického organizéru, ale postupovala 

jsem opačným způsobem. Pracovní list obsahuje text s doplňujícími cvičeními a až v samotném 

závěru má žák vypisovat informace do grafického organizéru. Úvodní text z učebnice obsahuje 

množství tvarů přídavných jmen ve všech stupních. Tato přídavná jména jsem označila tučně, 

aby byla hned vidět a v jednom ze cvičení má potom žák za úkol vytvářet jejich tvary 

v ostatních stupních. Ostatní cvičení jsou zaměřena na obsahovou složku. Pro porovnání 

astronomie a alchymie jsem využila Vennovy diagramy, kam jsem již dopsala hotové 

informace. Nevyplněný grafický organizér na konci pracovního listu slouží jako důkaz o učení 

žáka.  

 

Můj komentář: 

Na začátku hodiny paní učitelka použila evokaci s obrázky, která v tomto případě sloužila nejen 

jako naladění skupiny na dané téma, ale rovnou se žáci seznamovali i s potřebnou slovní 

zásobou. To je pro žáka s OMJ jistě přínosné a užitečné pro práci v následujících fázích hodiny. 

Text v úvodu pracovního listu četli žáci společně a současně u toho probíhala diskuze, do které 

se Don příliš nezapojoval. Naopak se mu dařilo spojování slovíček, definic a obrázků, které 

zvládl, i když bylo vidět, že ne všemi slovíčky si je jistý a hodně krát se musel opravovat. 

Zbytek pracovního listu byl pro Dona z mého pohledu hodně náročný. I cvičení, ve kterém se 

jedná o Donovu vlastní zkušenost a má vypsat své záliby, bylo pro něj těžké. Jeho spolužačka 

se mu snažila různě napovídat, ale Don stále tvrdil, že ho nic nebaví a nic nedělá rád. V jazykové 

části, která se zabývala stupňováním přídavných jmen, nedokázal pochopit, co je jeho úkolem. 

Cvičení dokončil jen díky společné kontrole, kdy mu žáci diktovali správná řešení. Pojmy jako 

astrologie a astronomie jsou pro něj velmi náročné, ale grafický organizér Vennovy diagramy 

mu trochu pomohl vytvořit jednoduché věty o každém pojmu a zachytit tak základní rozdíly 

mezi nimi. Myslím, že grafický organizér na konci pracovního listu, který sloužil jako důkaz o 

učení, Donovi hodně pomohl vrátit se k textu a více se nad ním zamyslet, protože musel 

informace interpretovat. 
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Důkaz o učení a sebehodnocení: 

+ 

 

Na sebehodnocení je vidět, že si při práci s tímto pracovním listem Don příliš jistý nebyl. 

Grafický organizér, který zde přikládám jako důkaz o učení mu však minimálně pomohl utřídit 

si v hlavě získané informace, a tak si dal hodnocení na rozmezí B-C. U stupňování si dobře 

uvědomoval, že se mu příliš nedařilo, což i okomentoval slovy: „To jsem vůbec nechápal. Když 

pak začala kontrola, tak jsem už věděl, ale nepřišel bych na to“. Zajímavé je, že u tak náročných 

pojmů jako astrologie a astronomie svůj výkon Don ohodnotil kladně. Předpokládám, že jistotu 

mu poskytly grafické organizéry, které mu zprostředkovaly jasně znázorněné rozdílné a shodné 

znaky, díky čemuž potom vytvářel celé věty.  

 

Shrnutí: 

Tento vytvořený materiál patřil pro Dona k těm náročnějším. Občas se v něm ztrácel i přesto, 

že jsem se snažila text zjednodušit. Dařilo se mu spojování slovíček s obrázky, a i přes velkou 

náročnost pojmů dokázal díky grafickému organizéru popsat základní znaky a rozdíly 

astronomie a astrologie. Opět se ukazuje, že využití grafického organizéru dává žákovi oporu, 

díky níž je schopen zvládnout i těžké úkoly, a především si v nich věřit. Silně se to projevuje i 

v sebehodnocení. Opět se tu ukázalo to, že Don nedokáže mluvit o svém volném čase, protože 

se pohybuje v nedostatečně podnětném prostředí. 
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14.1.7 Pohoří ČR 

(Příloha č. 8) 

 

Postup a příprava: 

Pracovní list „Pohoří ČR“ nekopíruje přesně text z učebnice jako je tomu v ostatních případech, 

ale obsahuje více informací o jednotlivých pohořích. V tomto případě jsem použila obyčejnou 

tabulku, která umožňuje žákovi lepší orientaci v textu a pomáhá mu popsat jednotlivá pohoří 

v celých větách. S tabulkou můžeme pracovat tak, že žákovi klademe otázky a on v ní hledá 

odpovědi. Důležité je trvat na celých větách a opakující se struktuře. Pokud se tedy zeptáme, 

kde se nachází Lužické hory, měl by žák odpovědět: „Lužické hory se nacházejí na severu Čech 

na hranici Česka a Německa.“ Ideální je hledat pohoří rovnou na mapě a procvičovat tak pojmy 

jako sever, jih, hranice, atd. Z českého jazyka jsem kromě osvojování slovní zásoby chtěla 

připomenout také stavbu slova, jeho morfologické části a práci s nimi. Důkazem o učení pro 

mě je závěrečná část pracovního listu, kde žák hledá odpovědi na zadané otázky v tabulce. 

 

Můj komentář: 

S tímto materiálem jsem pracovala s Donem mimo kmenovou třídu, abych si ověřila, že dokáže 

správně používat připravenou strukturu věty a že se umí orientovat v mapě. Začali jsme si 

povídat o horách a o tom, zda někdy nějaké někdy viděl. Protože jsem se setkala s negativní 

odpovědí, vzali jsme si mapu a obrázky a hodně jsme si o nich povídali a ukazovali si je na 

mapě. Abych zjistila, jestli se Don dokáže orientovat v připravené tabulce, dávala jsem mu 

prověřující otázky. Trvalo mu déle, než odpověď dokázal najít, protože tabulka obsahovala 

příliš mnoho informací, které byly ještě rozdělené na dva papíry. Když se s tabulkou více 

seznámil, tak samozřejmě dokázal postupovat rychleji, ale přesto byl při práci hodně zmatený. 

Ze začátku se pokoušel odpovídat pouze jednoslovně nebo chtěl číst jen větu z tabulky. Pořád 

jsem musela opakovat celé věty a stejnou strukturu, aby si osvojil jasně daný postup. Jazyková 

část s kořeny slova se naopak zdála být pro Dona celkem jednoduchá. Bez problémů označil 

kořen a vybarvil všechna příbuzná slova. Cvičení, které jsem použila jako důkaz o učení, Don 

zakroužkoval celkem rychle. 

 

Důkaz o učení a sebehodnocení: 

Po této hodině se Don hodnotil razítky. Nejdříve jsem se ho zeptala, jak se mu pracovalo, a to 

si natiskl druhé nejlepší hodnocení – usměvavého smajlíka. Na otázku, proč se neohodnotil 

ještě lepším razítkem, odpověděl: „Motalo se mi, jak je tam hodně toho textu. Ty informace 
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jsou spojený. Vypadalo to, jako kdyby ty informace patřily všechny k sobě, neviděl jsem ty čáry 

a četl jsem to dohromady. Je to moc velká tabulka.“ Potom řekl, že na kontrolní otázky dokázal 

odpovědi vyhledat v tabulce, ale celé mu to trvalo déle. Naopak při hodnocení cvičení s kořeny 

slov si natiskl razítko třešniček. Podle něj mu cvičení šlo a byl si v něm jistý.  

 

Shrnutí: 

Protože jsem připravila velkou tabulku obsahující hodně informací, bylo pro Dona náročné se 

v tabulce orientovat. Jak řekl on sám, pomohlo by mu, kdyby byla tabulka rozdělená do více 

tabulek a pod zapsanou informací v okénku bylo vždy vynechané malé místo, aby se mu to 

nepletlo dohromady. Také bych změnila důkaz o učení. Don vše sice vyplnil bez problémů, ale 

vhodnější by bylo, kdyby musel sám vypisovat věty podle zadané struktury, protože to 

především bylo mým cílem. Původní úkol směřoval pouze na orientaci ve vytvořené tabulce, 

což přes počáteční problémy dokázal překonat.  

 

14.1.8 Vodstvo ČR 

(Příloha č. 9) 

 

Postup a příprava: 

Text o tomto tématu obsahuje rozsáhlé dělení do různých skupin. Použila jsem tedy 

myšlenkovou mapu, která zachycuje vztahy mezi jednotlivými pojmy a nabízí danou 

problematiku strukturovaně. Žák ihned vidí, které pojmy k sobě patří nebo jak jinak spolu 

souvisí. U průběhu vodního toku se jedná o nějaký průběh, posloupnost. Grafický organizér, 

který jsem využila pro znázornění sekvence, jsem vytvořila tak, aby se jednotlivá okna postupně 

zvětšovala, čímž jsem chtěla zachytit to, že se zvětšuje i vodní tok. Text v organizéru je doplněn 

obrázkem. Stejně jako u pracovního listu o pohoří jsem i zde vytvořila tabulku obsahující 

informace o jednotlivých řekách s opakující se strukturou vět, které slouží k aktivnímu 

používání cílových jazykových prostředků a díky ní by neměl být problém doplňovat 

vynechané informace v textu.  

 

Můj komentář: 

Evokace proběhla ve formě brainstormingu na téma voda. Žáci seděli v kroužku a postupně 

říkali všechno, co je ke slovu voda napadá. Na Dona se dostala řada hned na začátku, přesto 

však nedokázal v tu chvíli nic tak rychle vymyslet. Paní učitelka si potom s dětmi povídala o 

tom, jaké druhy vodstva existují. Na interaktivní tabuli promítla první část pracovního listu – 
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myšlenkovou mapu, aby žáci měli vizuální podporu. Don dostal jako jediný první část 

myšlenkovou mapu do ruky. Byl díky tomu schopen sledovat povídání paní učitelky, protože 

se snažila opravdu dodržovat posloupnost, kterou mapa ukazuje, a jedna otázka směřovala 

přímo na něj. Zeptala se ho, jak můžeme rozdělit vodní toky, a Don bez problému odpověděl. 

Kdyby však tato mapa byla pouze na tabuli, s největší pravděpodobností by nebyl schopen 

sledovat ji s ostatními. Další část pracovního listu už dostaly všechny děti. I přesto, že jsem 

průběh vodního toku zpracovala do grafického organizéru a současně jsem přiložila i obrázek, 

měla jsem pocit, že pro Dona je to příliš mnoho neznámých slov pohromadě. Nedošlo ale k 

tomu, že by přestal pracovat nebo se v textu orientovat a po celou dobu se snažil udržet 

s ostatními tempo. Myslím, že se mu vše propojilo ještě více ve chvíli, kdy spojoval slovíčka 

s jejich definicemi. Sice mu to trvalo opět o něco déle, ale paní učitelka mu dala na práci více 

času, a tak úkol zdárně dokončil bez jakékoliv pomoci. Ostatní děti pokračovaly v doplnění 

pracovního listu, další otázky tedy nestihl Don dodělat samostatně. Přesto si ale myslím, že pro 

něj bylo mnohem důležitější dodělat cvičení se slovní zásobou než ta následující. První cvičení 

z poslední části pracovního listu dokázal vyplnit úplně sám bez jakékoliv pomoci. Po celou 

dobu měl před sebou tabulku, ve které hledal informace. Ve druhém a posledním cvičení se Don 

nevyznal v tom, jak jsou na mapě znázorněna města a jak řeky, proto jsem mu tyto dvě věci 

musela vysvětlit. Poté zvládl dokončit cvičení sám.  
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Důkaz o učení a sebehodnocení 

 

 

Toto Donovo sebehodnocení bylo pro mě obzvlášť zajímavé. Měla jsem totiž pocit, že popsat 

průběh vodního toku je hodně pro něj těžké a jakmile má pocit, že je to náročné, na 

sebehodnocení se to hodně projevuje. Bez rozmýšlení však vybarvil všechny usměvavé 

smajlíky. Ocenila jsem ho za dobré hodnocení a pátrala po důvodu tohoto rozhodnutí. Don mi 

vysvětlil, že to nebylo vůbec těžké, protože celý ten pracovní list je jako jeden velký pomocník. 

Dodal, že text psaný jako dlouhé povídání jsou těžké informace, ale tabulky a mapy jsou 

pomocníci a s nimi to umí. K úvodnímu organizéru Don uvedl: „Je dobrý, jak se to dělí. Vy 

řeknete řeka, já se podívám, hned to vidím a můžu to číst.“ U průběhu vodního toku mu zase 

hodně pomohly podle jeho slov šipky, které mu říkaly směr: „Ty šipky mi říkají dál a dál a dál 

a dál.“ 

Hodně mě zaujalo, jak Don okomentoval tabulku se slovní zásobou. Podle něj by bylo mnohem 

lepší, kdyby měl jednu tabulku s definicemi, pak by byla mezera, a pak druhou tabulku se 
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slovíčky. Když vše bylo obsaženo pouze v jedné tabulce, bylo pro něj spojování velmi 

chaotické. Naopak velmi si chválil tabulku obsahující informace o řekách k vytváření vět, a to 

především proto, že oproti tabulce s pohořími byla kratší a přehlednější.  

 

Shrnutí: 

Tento pracovní list jsem s Donem dělala úplně jako poslední. Jeho práce v těchto dvou hodinách 

byla opět nadprůměrná. Bylo to způsobeno přehlednými materiály i větším důrazem paní 

učitelky na jeho vyvolávání. Také se opět potvrdilo, že dokáže doplňovat neúplné věty podle 

zadaného vzoru a jasné struktury. Díky grafickým organizérům dokázal celými větami popsat 

jednotlivé řeky a používat žádoucí jazykové prostředky. Don téměř bez pomoci zvládl stejné 

množství učiva jako jeho spolužáci. Nejdůležitější ze všeho pro mě bylo, jak on sám vnímá tyto 

materiály. Mám velkou radost z toho, že je bere jako pomocníky a ne jako množství učiva, které 

mu dělá problém. Velmi výrazně se tato jeho důvěra v „pomocníky“ odrazila i v jeho 

sebehodnocení. 

 

14.2 Leximapping 

 

O leximappingu jsem se zmiňovala již v teoretické části v kapitole 7.2.2. Jedná se o systém 

učení pomocí myšlenkových map. Ty jsou pro výuku cizích slovíček vhodné zejména proto, že 

se žák učí slovíčka v širším kontextu a dochází k hloubkovému učení. Slovíčka si žák 

zaznamenává do tzv. lexikartiček. Slovo, které se žák potřebuje naučit, je napsané uprostřed a 

od něj vychází různě barevné větve, přičemž u každé z nich je specifický symbol. Ten má 

připomínat, co daná větev obsahuje za informace. Kromě toho je u každého pojmu připojený 

na straně vypovídající obrázek. Tyto lexikartičky se dají vytvořit ve speciálním internetovém 

programu, kam se dostane jen uživatel s platnou licencí.85 Když jsem se o tomto způsobu učení 

se nové slovní zásoby dozvěděla, začala jsem přemýšlet o tom, že by bylo zajímavé vyzkoušet 

ho k výuce českého jazyka pro žáky OMJ, i když je celý program koncipován především 

k výuce angličtiny. 

Tato myšlenka mě napadla především kvůli Donovi, který si většinu nových slov osvojuje delší 

dobu. Rozhodla jsem se tedy prozkoumat, jakým způsobem by se daly mapy upravit s ohledem 

na specifika českého jazyka a Donovu jazykovou úroveň.  

 

                                                 
85 Více informací na: www.leximapping.cz 
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Úprava lexikaret pro výuku českého jazyka 

Všechny tyto informace vycházejí z mnohokrát zmiňované knihy Petry Borovkové – 

Kacafírkové, která se tímto tématem dlouhodobě zabývá.86 Ukázky karet jsou k nalezení 

v příloze č. 10. 

 

Zelená větev: Tato větev slouží k zaznamenání nejdůležitějších obecných informací. 

V anglickém jazyce se jedná o překlad do rodného jazyka, zapsání krátké definice nebo 

synonyma a výslovnost zapsána pomocí IPA symbolů.  

MOJE ÚPRAVA: Překlad i výslovnost jsem pro výuku českého jazyka vynechala. Na první 

zelenou větev jsem se rozhodla vždy slovo krátce definovat a druhou větev jsem využila 

k rozdělení slova do slabik. 

 

Žlutá větev: Tato větev nese symbol žárovky, protože má slovo zasadit do nějakého kontextu, 

ať významového nebo jazykového. Na první ze žlutých větví by se měla objevit informace o 

tom, kde jsme se s daným slovem setkali. To žákovi připomene souvislosti, ve kterých se slovo 

objevilo a dobře si ho tedy vybaví. Další žluté větve mají informovat o gramatických jevech – 

tzn. slovní druh a další kategorie, do kterých slovo náleží.  

MOJE ÚPRAVA: Pro naše potřeby jsem rovněž žlutou větev využila k zapsání slovního druhu, 

ale také rodu a vzoru. Konkrétně u žluté větve je třeba se zamyslet nad tím, pro jakého žáka 

mapu tvoříme. Vzory podstatných jmen znají děti až od 4. ročníku, a proto bych stejnou kartu 

nemohla využít s dětmi z mladších ročníků. 

 

Modrá větev: Už symbol spojených kruhů nám napovídá, že tato větev má znázorňovat 

významná slovní spojení tohoto slova. Ve výuce angličtiny mají slovní spojení mnohem větší 

význam než v českém jazyce, který jich zdaleka neobsahuje tolik.  

MOJE ÚPRAVA: Pokud pro dané slovo žádné spojení neexistuje, využila jsem pro své potřeby 

větev ke spojení daného slova s nejznámějším názvem, např. rybník Rožmberk.  

 

Tmavě modrá větev: Tato větev se soustředí na tvoření slov, což nám prozrazuje už symbol 

tiskacích písmen. Podle informací z knihy Leximapping by se první modrá větev měla vyplnit 

                                                 
86  BOROVKOVÁ, Petra. Leximapping: Jak učit pomocí myšlenkových map angličtinu a další cizí jazyky. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-837-0. 
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jiným slovním druhem a na spodní větev napsat větu s vynechaným slovíčkem. Úkolem žáka 

je potom větu vhodným tvarem slova vyplnit.  

MOJE ÚPRAVA: Na první tmavě modrou větev jsem vždy napsala tvar ústředního slova. 

Spodní větev jsem nechala prázdnou a úkolem žáka bylo na ni napsat větu obsahující správný 

tvar daného slova. Protože žák pracuje s různými tvary slov, musí využít znalost skloňování. 

Ideální je, když žák určí pád daného tvaru ve své větě.  

 

Červená větev: Červená větev nás má za úkol upozornit na to, na co je potřeba dát si pozor, 

když dané slovíčko poznáváme. Takové informace se mohou týkat v podstatě čehokoliv, je 

možné vložit i opačné významy slov, vše záleží na našem výběru. Symbolem této větve je 

vykřičník. 

MOJE ÚPRAVA: V tomto případě jsem význam této větve nijak neměnila.  

 

Průběh:  

 

Volba slov pro tyto karty vychází především z pracovních listů, které jsem tvořila pro svůj 

výzkum. Propojovala jsem tedy dva typy pracovních listů s organizéry, které v ideálním případě 

mají směřovat k maximální míře porozumění žáka OMJ.  Při tvorbě vlastních pracovních listů 

jsem ke každému z nich vždy vypracovala průvodní list, který mimo jiné obsahuje slovní 

zásobu, kterou si žák s OMJ má díky tomuto listu osvojit. Z těchto slov jsem vybrala několik, 

o kterých si myslím, že mohou Donovi činit největší potíže. K těm jsem potom připravila 

v programu podle výše vypsaných pravidel tzv. lexikarty. Vždy jsem však vyplnila jen část 

potřebných informací, protože jsem chtěla, aby se Don na tvorbě kartiček vždy z části podílel, 

a díky tomu si potřebné informace lépe zapamatoval. Ve většině případů vyplňoval celou žlutou 

a tmavě modrou větev, které nejvíce směřují k rozvoji schopností důležitých pro zkoumaného 

žáka – tzn. porozumění jazyku, stylistiky, gramatické jevy. Tímto způsobem vzniklo v průběhu 

výzkumu okolo třiceti kartiček. Pokud žák na neznámé slovo narazil v hodině, vyplňovali jsme 

kartu až po výuce a pokud se slovo vyskytlo při práci mimo kmenovou třídu, mohli jsme kartu 

vyplnit rovnou. Tyto vyplněné karty jsme potom vkládali do připravené krabičky a v průběhu 

individuálních hodin jsme se k nim vraceli. S kartami se potom dá provádět množství aktivit a 

jejich seznam je opět dohledatelný v knize.87 Kromě toho jsou v ní uvedené doporučené postupy 

                                                 
87 BOROVKOVÁ, Petra. Leximapping: Jak učit pomocí myšlenkových map angličtinu a další cizí jazyky. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-837-0. 
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a další nápady na využití karet, nebudu je tedy zde všechny vypisovat. My jsme s kartami 

pracovali především vždy v úvodu každé naší individuální hodiny v rámci rozcvičky. 

 

Využívané aktivity s kartami v našich hodinách:  

 

1. Uhodni slovo 

Don si vylosoval z krabičky jednu kartu, prohlédl si ji a jeho úkolem bylo popsat mi slovo tak, 

abych ho uhodla. Jediným pravidlem je nepoužívat kořen popisovaného slova. Tuto aktivitu 

jsme dělali již dříve, to jsme však využívali pouze karty s obrázky. To, že si Don musel 

prohlédnout celou myšlenkovou mapu, mu stále připomínalo celý kontext slova a jeho 

specifika. 

 

 Uhodni slovo II. 

Opět se jedná o hádání slov, ale tentokrát bylo prvotním cílem využívat informace z větví 

myšlenkové mapy, které se týkají gramatiky (žluté větve). Já jsem držela kartičku se slovíčkem 

a Don se musel ptát na jednotlivé informace. Např.: „Jaký slovní druh je slovo na kartičce? 

Kolik má slovo slabik?“ Hlouběji se tak seznamoval s funkcemi jednotlivých větví a musel více 

přemýšlet nad gramatickými jevy všech slovíček. 

 

 Třídění slov 

Žák si postupně losoval karty, které měl za úkol třídit na 4 hromádky podle rodu – ženský, 

střední, mužský životný a neživotný. Ze začátku jsme tuto aktivitu dělali s hotovými kartami, 

což nepředstavuje pro žáka žádnou výzvu. Vytiskla jsem tedy kartičku ještě jednou se 

zapsanými informacemi kromě těch na žluté větvi. Ty jsem nechala prázdné. Don tedy musel 

sám informace z hlavy doplnit a podle toho karty dále třídit.  

 

 Příběh se zadanými slovy 

S kartičkami jsme také tvořili krátké jednoduché příběhy. Žák si vylosoval určitý počet kartiček 

(to záleží na společné dohodě a různě se měnil) a jeho úkolem bylo vymyslet krátký příběh, ve 

kterém se musela objevit všechna vylosovaná slova. Cílem bylo zjistit, zda žák umí správně 

použít tvary slovíček ve větách a zná jejich význam.  
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15. Rozhovor s vyučujícím po výzkumném šetření 
 

Rozhovorem s vyučující v úplném závěru šetření jsem zjišťovala, zda se nějakým způsobem 

proměnila žákova práce především v naukových předmětech. Chtěla jsem zjistit názor paní 

učitelky a pátrat po důkazech, které by moje domněnky o zlepšení jeho práce potvrdily. 

Vyučující nemá možnost vidět práci žáka z bezprostřední blízkosti jako já, ale naopak je 

schopna podat pohled na žáka a jeho práci s větším odstupem a v rámci celé skupiny.  

 

Z rozhovoru jasně vyplynulo, že vyučující stejně jako já vnímá pozitivní proměnu žáka ve 

vyučovacím procesu a také jeho úroveň porozumění. Vyučující potvrzuje, že žák je v hodinách 

více zapojený. Důkazem je pro ni to, žák v hodinách více mluví, píše a vypadá spokojenější než 

předtím. „Nevím, čím to je, ale faktem je, že Don více komunikuje. Slyším nejenom větší 

množství vět, ale i věty delší. Ve vyučování klade asistentce, mně i spolužákům otázky. Co? 

Proč? Jak? To dříve nedělal. Když se ho během hodiny (SKN – dějepis, přírodověda, zeměpis) 

na něco zeptám, tak mi ve většině případech je schopen odpovědět, nebo se doptat přesně na 

to, čemu nerozumí. To je pro mě důkaz o tom, že pracuje a ví, co se kolem něj děje.“ 

Zásluhu na této proměně mají podle vyučující také vytvořené speciální materiály. Podle jejích 

slov dodaly Donovi tyto pomůcky sebevědomí a důvěru sám v sebe, že to může zvládnout. 

Současně vnímá rozdíl mezi pracovními listy pro ostatní děti a pro žáka s OMJ. Také ale 

dodává, že zatímco ostatní žáci mohou bez problému pracovat s listy vytvořenými pro žáka 

s OMJ, a dokonce jsou velmi přínosné pro děti například s jinými poruchami učení, tak 

opačným způsobem to nefunguje.„Když porovnám, které pracovní listy dostával ode mě a které 

nebyly práci uzpůsobeny a ty, které dostával teď, tak ten rozdíl je obrovský. My to bereme 

z nějakého všeobecného přehledu, které by dítě mělo mít.  Počítáme s tím, že to děti znají, ale 

žák s OMJ to zkrátka nezná a tomu bych se měla věnovat. Tyto pracovní listy pro Dona obsahují 

hodně jednotlivostí zaměřené na prověřování určitých znalostí předtím, než se tam objeví nějaké 

další otázky.“ Na pracovních listech vytvořených pro žáka oceňuje především to, že nabízí málo 

textu a umožňují žákovi vytvářet si schémata a strukturu. „Vytvářet si v mozku všemožné 

struktury díky dobrému zpracování textu normální učebnice nenabízejí. Tyto pracovní listy ano. 

K tomu byly přehledné a text byl vždy doplněn dalšími cvičeními, která prověřovala potřebné 

znalosti. Celý text je podpořen obrázky, každý neznámý pojem je nějak podchycený. Většina 

listů obsahovala něco z gramatiky. Propojení výuky českého jazyka a třeba přírodovědy se mi 

zdálo pro Dona velmi užitečné. Pro lepší orientaci jsou používány např. tabulky, které se hodně 

osvědčily. S tím Don hezky pracoval.“.  
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16. Metodická doporučení pro tvorbu pracovních listů 
 

Vím, že mezi učiteli stále vládne jistá nevědomost, jakou podporu mohou žákům s OMJ ve 

výuce nabídnout. V této době již existuje několik metodik, které obsahují obecná doporučení 

pro práci s žákem OMJ. Metodiky poukazují na vhodné principy, komunikaci i organizaci ve 

třídě. Po dobu svého výzkumu jsem vytvořila soubor pracovních listů, které vycházejí 

z učebnicových textů zeměpisu, přírodopisu a dějepisu pro 4. ročník. Tvorba takových 

pracovních listů se může zdát časově náročná, ale ve většině případů tomu tak vůbec nemusí 

být. Ráda bych v této kapitole uvedla postup, který se mi při tvorbě těchto materiálů osvědčil.  

 

1. Přepsat vybraný text z učebnice. 

2. Co nejvíce text zjednodušit – vyhnout se dlouhým souvětím, náročným 

jazykovým obratům a prostředkům. Náročná slova nahradit synonymy.  

3. Slova, která synonymy nahradit nelze a mohla by být pro žáka náročná, doplnit 

obrázky nebo vytvořit krátké cvičení, kde se žák se slovní zásobou seznamuje – 

spojování s obrázkem, s definicí, doplňování slova podle kontextu do 

vynechaných vět s nabídkou slov, atd.  

4. Prozkoumat strukturu textu a vybrat vhodné grafické zobrazení podle toho, 

jakým způsobem jsou uspořádány informace. Vycházíme z Mohanovy 

klasifikace88 nebo z informací na stránkách čtenářské gramotnosti.89 I při 

nevyužití grafických organizérů by text měl být přehledný a doplněný obrázky. 

5. Z textu vybrat zajímavé nebo opakující se gramatické jevy a vytvořit cvičení na 

úrovni daného žáka. Použitá slovní zásoba by měla vždy vycházet přímo z textu.  

6. Poslední část pracovního listu by měla sloužit jako důkaz o učení. Otázky by 

měly prověřovat, jakým způsobem se žák dokáže orientovat v probraném učivu. 

Odpovědi může žák vypisovat, kroužkovat nebo můžeme použít text 

s vynechanými informacemi. V každém případě bychom měli dodržovat stejnou 

strukturu vět jako ve zbytku pracovního listu, aby byl žák schopen informace 

vyhledávat.  

7. Na závěr pracovního listu vložit sebehodnocení žáka. Jednotlivá hodnocení 

formulujeme podle toho, co chceme u žáka prověřit nebo zjistit.  

8. Každý pracovní list by měl obsahovat úvodní stránku, která obsahuje 

                                                 
88 https://www.inkluzivniskola.cz/cizinec-v-bezne-tride-aneb-pedagogika/vedomostni-struktury 
89 http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/graficky-organizator 
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nejdůležitější informace o vytvořeném materiálu. Zde by se měly objevit cíle 

jazykové i obsahové, použitá slovní zásoba a jazykové prostředky, 

mezipředmětové vztahy a další informace sloužící k orientaci v materiálu nám i 

ostatním, kteří ho budou chtít využít. 

 

Před i při použití pracovního listu bychom také neměli zapomínat na následující úkoly: 

 

1. Promyslet, jakým způsobem bude probíhat úvodní fáze – evokace. 

Evokace je něco, na co bychom neměli zapomínat v žádné vyučovací hodině. Pokud máme ve 

třídě žáka s OMJ, je vhodné zamyslet se nad tím, co mu zvolená evokace může přinést a 

v případě ji více směřovat na jeho potřeby nebo zkušenosti (pokud je to možné). Jako vhodné 

se také jeví fázi evokace připravit jako první seznámení se slovní zásobou. Žák se už v průběhu 

evokace může seznámit se slovíčky, která v průběhu hodiny bude využívat a dále si je pouze 

procvičovat. Tímto budeme naplňovat jeden z doporučených principů pro práci s žákem OMJ 

- aktivace přechozích zkušeností a znalostí žáků. 

 

2. Promyslet, v jakých částech se žák dostane do aktivní komunikace. 

Vytipovat si místa hodiny, kdy budeme ověřovat žákovo porozumění, kdy se sám dostane do 

nějaké komunikace s učitelem nebo spolužáky. Skupinové aktivity bychom měli promýšlet tak, 

aby musel být zapojen každý žák, proto by každý měl dostat nějaký dílčí úkol. V tomto případě 

se snažíme o naplněný dvou principů pro práci s žákem OMJ – vytváření prostoru pro 

komunikaci a aktivní produkci jazykových dovedností. Druhý ze zmiňovaných principů 

musíme hlídat především v průběhu hodiny. Při vyjadřování žáka bychom měli dbát na 

odpovídání v celých větách, nenásilně opravovat jeho chyby (nejlépe zopakovat stejnou větu, 

ale správně). Také bychom měli žákovi poskytnout dostatek času při vyjadřování a zbytečně na 

něj netlačit.  

 

 Pátrat po důvodech sebehodnocení. 

Žák vyplní sebehodnocení do pracovního listu, je ale důležité, abychom hledali důvody, proč a 

jak k tomuto hodnocení došel. Informace od žáka nám mohou být hodně užitečné při dalším 

plánování – nejen že bude mluvit o svých pocitech, ale můžeme dojít i k odhalení dalších cest 

a způsobů, které žákovi vyhovují a ty potom využít v další přípravě. Zároveň bychom i my měli 

poskytnout zpětnou vazbu žákovi, a to především v případě, kdy se ohodnotil lépe nebo hůře, 

než my si myslíme  
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17. Výsledky výzkumného šetření 
 

V této kapitole bych ráda zodpověděla výzkumné otázky, které jsem si na začátku šetření 

stanovila a zhodnotila, zda bylo dosaženo nastavených cílů. 

 

1. Mají grafické vizualizace textů pozitivní vliv na úroveň porozumění odborných 

předmětů zkoumaného žáka s odlišným mateřským jazykem? 

Potvrdilo se, že grafické vizualizace pozitivně ovlivňují porozumění u zkoumaného žáka. 

Vnímám velký rozdíl v tom, jakých výsledků žák dosahoval v hodinách bez speciálně 

upravených materiálů a s nimi. Tím, že grafické organizéry velmi jasně znázorňují vztahy mezi 

jednotlivými událostmi, pomohly žákovi vytvářet si schémata a ta dále využívat. I v případě, 

kdy se v pracovních listech nevyskytoval přímo grafický organizér, snažila jsem se text upravit 

vizuálně zajímavě tak, aby se v něm dokázal snadněji orientovat. Dovednost pracovat s textem 

považuji za jednu z nejdůležitějších a u zkoumaného žáka se postupně tato dovednost díky 

použitým prostředkům rozvinula tak, že byl schopen využívat text i v navazujících aktivitách.  

2. Má propojení více typů grafických vizualizací pozitivní vliv na osvojování a porozumění 

nové slovní zásobě? 

V případě mého výzkumu byla tato metoda Leixmapping pouze jakýmsi pomocným nástrojem 

k hlubšímu poznání a porozumění novým slovům. Mým cílem od začátku bylo používat ji 

pouze jako podpůrnou, ne však jako nejdůležitější. Jsem si vědoma toho, že jsem 

neprozkoumala všechny výhody, nevýhody a možnosti Leximappingu, ale můj původní cíl byl 

splněn. Tento způsob hloubkového učení slovíček měl velmi pozitivní vliv na zkoumaného 

žáka. S novou slovní zásobou se žák seznamoval již při práci s pracovními listy. Podle 

probíraného tématu jsem mu ale dále vytvářela prázdné myšlenkové mapy s použitými slovíčky 

a díky vlastnímu doplňování informací o slovu a navazujícím aktivitám docházelo k 

jejich rychlejšímu osvojování. 

 

3. V jaké míře umožňuje grafická úprava textů žákovi s OMJ pracovat v hodinách 

samostatně bez cizí pomoci? 

Ukázalo se, že pokud se jedná o grafické nástroje použité přímo v textu, žákovi pomáhají na 

takové úrovni, že je schopen pracovat v mnoha případech bez jakékoliv pomoci. Upravené 

materiály pomáhaly žákovi s lepší orientací v textu, díky čemuž byl schopen udržovat tempo 

s ostatními. Fakt, že se v textu žák vyznal, ho motivoval k lepším výsledkům. To samé neplatí 
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pro situaci, kdy jsou grafické organizéry použité až po dočtení textu. To žákovi sice pomáhá 

uvědomit si vztahy mezi danými jevy a lépe si informace pamatovat, ale pro práci s předchozím 

textem potřebuje pomoc učitele nebo asistenta. 

 

4. Ovlivní grafická vizualizace textu žákovo vnímání vlastní práce a jeho sebehodnocení? 

Z průběhu šetření vyplynulo, že upravené materiály velmi pozitivně ovlivňovaly žákovo 

sebehodnocení. Vzhledem k tomu, jaké měl žák problémy se sebehodnocením na začátku 

výzkumu, mě odpověď na tuto otázku naplňuje radostí. Jak už jsem zmínila, vytvořené pracovní 

listy s využitým grafických vizualizací dávaly žákovi oporu a jistotu v tom, že dokáže 

odpovědět správně, protože se v úkolech dokázal orientovat. Žák toto sám potvrzoval 

v navazujících rozhovorech. Témata se díky úpravám stala přehledná, jasná, jednoduchá a pro 

žáka dosažitelná.  

5. Jaká forma grafických vizualizací je nejvhodnější pro výuku zkoumaného žáka s OMJ? 

Jako nejvhodnější se ukázaly být takové materiály, kde se grafické vizualizace objevovaly již 

v průběhu čtení textu, nebo když byl vybraný text již přímo zpracován do zvoleného organizéru. 

Když se organizéry objevily až po čtení, žák je sice s pomocí zvládl vyplnit, ale v žádném 

případě mu to nepomohlo k porozumění předcházejícího textu. Pozitivně žák hodnotil tabulky 

a organizéry posloupnosti a sekvence. Podle mého názoru se jako vhodné jevily všechny typy 

organizérů, které byly přehledné, neobsahovaly složité věty a žákovi potom nedělalo problém 

se k nim vrátit a vyhledávat v nich odpovědi na otázky. Nejlepší výsledky jsem pozorovala 

především při použití myšlenkové mapy, která obsahovala všechny informace bez dalšího textu.  

6. Jaké další postupy jsou významné pro zefektivnění práce zkoumaného žáka a jeho 

úroveň porozumění? 

Kromě využívání grafických vizualizací kladně hodnotím aktivní používání dalšího principu – 

propojování jazykové a obsahové složky jazyka. Prozkoumání slovní zásoby nebo jazykového 

jevu pomohlo žákovi textu lépe porozumět. Jako důležitou vnímám fázi evokace, ve které si 

žák vybavuje předchozí znalosti a zároveň se v této fázi může také seznamovat se slovní 

zásobou. Další věcí je promyslet situace, kdy žák bude aktivně komunikovat a také tázání 

učitele prověřující porozumění. Více se o těchto postupech věnuji v kapitole 16, která nabízí 

krátké metodické doporučení pro práci s žákem OMJ. 
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Vyhodnocení výzkumných cílů 

 

Intelektuální cíl  

Poukázat na různé formy grafických vizualizací textů a na to, že jejich využívání při práci s 

žákem s odlišným mateřským jazykem má pozitivní vliv na porozumění textu, rozvoj slovní 

zásoby a obecně na jeho vzdělávání. 

 

Zkoumaný žák se díky speciálně upraveným materiálům založených na principu grafické 

vizualizace dokázal ve většině případů nadprůměrně zapojit do výuky. S textem dokázal 

pracovat mnohem kvalitněji, ve stejném tempu jako ostatní spolužáci bez minimální podpory 

asistenta nebo učitele. Tato změna měla pozitivní vliv na rozvoj žákovy autonomie a 

sebevědomí, díky čemuž u něj objevilo zaujetí a aktivní přístup. Zkoumaný žák se stával 

zvídavým a pátral po souvislostech. Propojením více typů grafických vizualizací bylo dosaženo 

rychlejšího a účinnějšího osvojování slovní zásoby. Abych mohla hodnotit vliv na jeho 

vzdělávání v širším měřítku a zkoumat další specifika tohoto způsobu výuky, výzkum by musel 

být realizován v dlouhodobějším kontextu a s větším množstvím výzkumných subjektů. 

 

Praktický cíl 

Zefektivnit a zjednodušit práci učitelů a ostatních, kteří pracují s žáky s odlišným mateřským 

jazykem. 

 

Tento cíl jsem se snažila naplnit především vložením konkrétních doporučení a postupů, které 

se mi osvědčily při vytváření materiálů i při samostatné práci s žákem OMJ. Kromě toho přílohy 

obsahují hotové pracovní listy, které by mohly učitelům sloužit k efektivnější integraci žáků 

OMJ do naučných předmětů. K zjednodušení práce došlo ve třídě, kde jsem výzkum prováděla 

nejen mou prací, ale také proto, že paní učitelka viděla konkrétní postup, který se u daného žáka 

osvědčil, a dále by ho ráda využívala.  Zároveň jsem získané poznatky konzultovala 

s kolegyněmi, které se zabývají prací s žáky OMJ, a ve spolupráci s nimi se chystáme takové 

další materiály dále vytvářet. 

 

Personální cíl 

Díky získaným znalostem a poznatkům zkvalitním svoji práci jako asistentka pro žáky s 
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odlišným mateřským jazykem. 

 

Už dlouho jsem pátrala po způsobech a možnostech kvalitnějšího zapojení žáků OMJ do 

předmětů především naukového charakteru. Právě u zkoumaného žáka byl tento problém 

nejpalčivější, protože i přes moje vysvětlování a dopomoc během hodin si žák informace 

nepamatoval kvůli nedostatečnému porozumění. Důvodem byla nedostatečná míra jeho 

motivace způsobená pocitem marnosti. Za krátkou dobu ale zkoumaný žák začal své dosavadní 

výsledky zásadně měnit. Při tvorbě pracovních listů jsem se více zajímala o jednotlivé principy 

práce, snažila se je maximálně využívat a hledala cesty k jejich smysluplné propojenosti. Díky 

tomu mám pocit, že jsem získala mnohem větší jistotu při tvorbě materiálů, které mohu dále 

využívat s dalšími žáky, a tím jim pomoci minimalizovat přetrvávající nejistotu.  
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18. Závěr 
 

V empirické části jsem se zabývala tvorbou konkrétních materiálů založených na principu 

grafické vizualizace a sledovala úroveň porozumění zkoumaného žáka při práci s nimi. 

Pozorované jevy jsem zaznamenávala a komentovala je s přihlédnutím na všechna známá fakta 

a okolnosti zachycenými v žákově kazuistice. Během výzkumu jsem kombinovala vytvořené 

pracovní listy do předmětů odborného charakteru s kartičkami vycházející z metody 

Leximapping, které slouží především k rozvoji a kvalitnějšímu osvojení slovní zásoby. Abych 

ověřila účinnost těchto prostředků, při vyhodnocování výsledků jsem vycházela nejen ze svého 

pozorování, ale také z komentářů paní učitelky a žákova sebehodnocení.  Díky nabytým 

zkušenostem jsem vytvořila seznam metodických doporučení, jak pracovní list vytvářet a co si 

před jeho použitím promyslet, protože bych ráda předala své poznatky ostatním, kdo s žáky 

s OMJ pracují.  

Celou empirickou část považuji za velmi zásadní, neboť pro mě osobně to znamenalo sledovat 

posun v chování žáka, se kterým pravidelně pracuji. Už v průběhu se silně projevovaly 

pozitivní změny v jeho práci s kolektivem třídy ve vyučování, ale až na konci celého výzkumu 

si uvědomuji, jak velký význam to pro zkoumaného žáka opravdu mělo. V první řadě mohl žák 

poprvé zažít opravdový školní úspěch, kterého si byl vědom. To pro něj znamenalo velikou 

motivaci v dalších hodinách, protože už věděl, že dokáže pracovat stejně dobře jako jeho 

spolužáci. Začal sám sebe vnímat jako součást vzdělávacího procesu a stal se aktivním a 

spolupracujícím členem kolektivu. S tím souvisí proměna jeho sebehodnocení. Žák 

s tendencemi podceňovat své výkony se díky jistějším výkonům začal hodnotit kladně, a proto 

tuto skutečnost vnímám jako opravdu cennou. Dalším faktem je, že žák odcházel z hodin 

s požadovanými znalostmi. Sám si tak ušetřil spoustu práce doma, kterou by měl s doháněním 

učiva, které není schopen pojmout ve třídě. Vyšlo najevo, že jasná struktura textu umožňuje 

žákovi vytvářet si schémata, pro která není v běžných učebnicích prostor, což zásadně ovlivňuje 

rychlejší orientaci v textu a jeho porozumění. 

Jsem si vědoma toho, že výzkumná forma případové studie nepodává dostatečně obecný pohled 

na tuto problematiku, a tak bych se příště více zaměřila na systematický sběr dat u většího 

výzkumného vzorku. Stabilní data by mi potom umožnila zkoumat účinnost prostředků v širším 

měřítku. 

Byla bych ráda, kdyby čtenář získal nejen povědomí o tom, co jsou grafické vizualizace a jaké 

formy existují, ale především aby mu tato práce posloužila jako inspirace, jak tyto prostředky 

konkrétně využít v činnosti s žáky, a tím jim usnadnil začlenění do vzdělávacího procesu. 
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Ukázka žákova sebehodnocení s razítky 
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Příloha č. 2  

 
Pracovní list: Zeměpis – Obyvatelstvo ČR 
 

Téma: Obyvatelstvo ČR 

Mezipředmětové vztahy: Zeměpis, český jazyk 

Průřezová témata: Multikulturní výchova, výchova demokratického občana, výchova 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 

Obsahové cíle: Žák zná 4 národopisné oblasti České republiky a jednu typickou věc ke každé 

z nich. 

Žák na mapě určí polohu národopisných oblastí ČR. 

Žák vnímá svoji kulturu jako součást celku, vytváří se jeho občanský postoj. 

ŽOMJ: Žák seznamuje spolužáky s kulturními odlišnostmi jeho země, je aktivně zapojen do 

procesu výuky. 

čeští žáci: Žák vnímá kulturní odlišnosti a vytváří si k nim respekt. 

 

Jazykové cíle: Žák si rozšiřuje slovní zásobu tematickými slovíčky. 

Žák rozumí rozdílu mezi pojmy právo a povinnost. 

Žák vyhledává informace v grafickém organizéru a využívá je při práci s pracovním listem.  

Žák vytváří věty podle zadaného příkladu s využitím opakujících se jazykových prostředků. 

Žák vyčasuje modální sloveso. 

 

Slovní zásoba: národ, národnost, národnostní menšiny, nářečí, oblast, Češi, Moravané, 

Slezané, práva, povinnosti, oblast, sever, východ, západ, jih, národnostní menšina, kultura, 

zvyk, typický, kroj, vinice, vinná réva, stádo ovcí, dudy, dudák, vinný sklípek 

Jazykové prostředky: leží v/na/kolem…., pro oblast je/jsou typické….., jsou z ….. 

 

Struktura hodiny:   

Evokace – práce s obrázky 

1) Žáci dostanou do skupin (hnízdeček z lavic) jeden obrázek.  
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Obrázky: černoch, Vietnamec, Američan, rasově smíšená skupina dětí, 3 obrázky lidí v krojích 

+ české lidové slavnosti 

2) jejich úkolem bude domluvit se, co z obrázku mohou vysoudit – kdo to je, odkud je, v čem 

je zvláštní, v čem jsou si podobní, atd…  

- odpovědi si zapisují zezadu na obrázek 

 

Uvědomění si - Práce s pracovní listem 

- u grafického organizéru s národnostní menšinou žáci dostanou za úkol projít se po třídě a 

ptát se spolužáků, jestli znají zvyky jiných kultur 

- tázání, kdo se co dozvěděl 

- prostor pro žáka s OMJ – aby řekl o tradicích jeho země 

- práce s grafickým organizérem - výběr informací 

 

Reflexe – vyplnění pracovního listu podle grafického organizéru 

- závěrečná diskuze 
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Obyvatelstvo naší vlasti 

 

Na území České republiky žije asi 10,5 milionu obyvatel.  

NÁROD  = společenství lidí, kteří se narodili na stejném místě, dlouhodobě na něm žijí a 

pracují, mají společný jazyk, historii a kulturu 

NÁRODNOST = Když osoba patří k určitému národu, je to jeho národnost.  

 

Moje národnost je: ________________________________. 

 

Jak víte, území našeho státu vzniklo ze tří historických zemí:  

Doplňte jejich názvy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název části ČR            Obyvatelé této části 

 Č _ Š _ 

 M _ R _ _ A _ É 

 S _ _ Z _ _ É 

 

 

o Do České republiky přicházeli a stále přicházejí příslušníci ( = obyvatelé) jiných národů cizích 

zemí. Říkáme jim národnostní menšiny.  
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o Nejpočetnější (= je jich nejvíce) národnostní menšiny v České republice jsou Ukrajinci, Slováci, 

Vietnamci, Romové, Poláci, Rusové a Němci.  

o Lidé národnostních menšin mohou mezi sebou mluvit svým jazykem, mají svoji kulturu a 

zvyky.  

 

  

KULTURA A TRADICE        

 

 

 

 

       NÁRODNOSTNÍ  

                                                  MENŠINA: 

          ________________________ 

 

 

      

               JAZYK 

 

 

 

Doplň věty podle vzoru.  

Ukrajinci jsou z Ukrajiny.      Němci jsou z ____________________.  

Slováci jsou ze ________________________.   Poláci jsou z ____________________ .  

Vietnamci jsou z ______________________.    Rusové jsou z ___________________. 

 

Státním jazykem neboli úředním jazykem v České republice je ____________ jazyk. 

 

Všichni obyvatelé našeho státu mají stejná práva a povinnosti.  

POVINNOST  =  to, co musíme dělat 
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Poslouchat 

rodiče 

Mít 

lékařskou 

péči 

Mít svůj 

názor 
Dodržovat 

pravidla 

PRÁVO  =  to, co si můžeme dovolit, co můžeme dělat 

 

Modře vybarvi tvé práva a červeně tvé povinnosti. 

 

             

                                                           

 

 

VYČASUJ (= napiš jeho správné tvary) sloveso muset.  

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO 

 

1. Já _____________________ 

 

1.   my ______musíme_____ 

 

2. ty    _______ musíš _________ 

 

2.   vy ___________________ 

 

3. on, ona ___________________ 

 

3. oni ____________________ 

 

Národopisné oblasti 

 

Národopisné oblasti = oblasti naší země, ve kterých lidé zachovávají původní lidové zvyky a tradice.  

o Pro každou takovou oblast je typický určitý lidový kroj.  

o Část obyvatel národopisných oblastí mluví původním nářečím.  

Nářečí = nespisovný jazyk, kterým se mluví jen v nějakých oblastech 
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SLOVÁCKO 

 Leží na jihovýchodní 

Moravě v okolí měst Uherské 

Hradiště, Hodonín a Břeclav 

Daří se pěstování vinné révy, 

protože je tam teplo 

Pro oblast Slovácko jsou 

typické vinice a vinné sklípky. 

 

HANÁ 

Leží ve střední Moravě tam, 

kde teče řeka Morava 

Je to nejúrodnější část Moravy. 

Pro oblast Haná jsou 

typické pestré a vyšívané kroje. 

CHODSKO 

Leží v západních Čechách 

v okolí města Domažlice 

Hornatá a lesnatá oblast 

Pro oblast Chodsko je 

typické, že na lidových 

slavnostech vystupují dudáci. 

 

 

 

 

 

ácivinic 

VALAŠSKO 

 Leží kolem měst Vsetín a 

Valašské Meziříčí. 

Dříve se lidé živili chovem ovcí. 

Pro oblast Valašsko jsou 

stále typick stáda ovcí v přírodě. 

 

 

              
  

 

 

 

 

 

 

                   

      

  

  

NÁRODOPISNÉ 

OBLASTI ČR 

Vinný sklípek 

Hanácký kroj 

Dudák hrající na 

dudy 

Stádo ovcí 

Vinná réva 

vinice 
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Doplň informace. 

Národopisné oblasti ČR jsou:  

1.                                                                                            3. 

2.                                                                                            4. 

 

 

Doplň informace. 
Oblast Haná leží _________________________________________________. 

Oblast ____________________ leží kolem měst Vsetín a Valašské Meziříčí.  

Oblast Chodsko __________________________________________________. 

_________________ Slovácko leží___________________________________. 

 

Spoj, co je typické pro jednotlivé oblasti:  

Oblast Haná Dudy 

Oblast Valašsko Vinná réva 

Oblast Chodsko Bohaté vyšívané kroje 

Oblast Slovácko Stáda ovcí 

 

Vytvoř věty:  

Typické pro oblast Slovácko je vinná réva.  

Typické pro ______________________________________________________________________. 

________________________________________________________________________________. 

________________________________________________________________________________. 

 

 

URČI SEVER, JIH, ZÁPAD A VÝCHOD 
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Podle mapy ČR vyhledej a označ všechny národopisné oblasti ČR na slepé mapě.  
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SEBEHODNOCENÍ 

 

Dokážu vyjmenovat 4 národopisné oblasti a ke každé uvedu jednu typickou věc.  

Umím vyhledávat informace v myšlenkové mapě.  

Pracoval jsem soustředěně a celou dobu jsem věděl, kde se zrovna nacházíme.  

Zapojoval jsem se do práce se svou skupinou.  

 

A = ano 

B = ano, ale.. 

C = ne, ale.. 

D = ne 

 

 

Zdroje: 

HROUDOVÁ, Soňa a Jakub CIMALA. Vlastivěda 4: Poznáváme naši vlast. Brno: Nová 

škola - DUHA s.r.o, 2014. ISBN 978-80-87591-31-4. 

 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kroj_Star%C3%A9_M%C4%9Bsto_-

_nev%C4%9Bsta_a_%C5%BEenich.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klentnice,_vinny_sklep.JPG 

https://pixabay.com/cs/ovce-hejno-pfrech-st%C3%A1do-ovc%C3%AD-2859011/ 

https://pxhere.com/cs/photo/1197929 

https://pixabay.com/cs/mapa-kartografie-kompas-145226/ 

http://www.mapaceskerepubliky.cz/slepa-mapa-cr 

  

 

Jak se mi dnes dařilo?  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kroj_Star%C3%A9_M%C4%9Bsto_-_nev%C4%9Bsta_a_%C5%BEenich.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kroj_Star%C3%A9_M%C4%9Bsto_-_nev%C4%9Bsta_a_%C5%BEenich.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klentnice,_vinny_sklep.JPG
https://pixabay.com/cs/ovce-hejno-pfrech-st%C3%A1do-ovc%C3%AD-2859011/
https://pxhere.com/cs/photo/1197929
https://pixabay.com/cs/mapa-kartografie-kompas-145226/
http://www.mapaceskerepubliky.cz/slepa-mapa-cr
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Příloha č. 3  

 
Přírodověda - text k myšlenkové mapě živočichové v zimě 

 

ŽIVOČICHOVÉ V ZIMĚ 
 

STUDENOKREVNÍ 

Teplota těla studenokrevných živočichů je stejná jako teplota okolního prostředí.  

Zimu přečkávají ve stavu strnulosti (= nehýbají se, jsou v jedné pozici jako zmražení). 

Jsou ukrytí v úkrytech. 

 

RYBY přežívají zimu ve stavu strnulosti hluboko ve vodě, kde nezamrzá voda.  

 

 

 

OBOJŽIVELNÍCI přežívají zimu zahrabaní v bahně na dně menších vodních nádrží nebo v dírách v zemi 

a pod pařezy. 

 

 

 

PLAZI přežívají zimu podobně jako ryby ve stavu strnulosti. Jsou ukryti pod kořeny stromů, v dírách ve 

skalách a pod kameny.  

 

 

        

HMYZ se ukrývá do různých děr, do kůry stromů. Také do sklepa nebo na 

půdu domů. 

 

 

 

 

Půda domu -> pod střechou 

Sklep domu – pod zemí 
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TEPLOKREVNÍ 

Teplota těla teplokrevných živočichů je pořád stejná. 

 

SAVCI 

Během zimy mohou být: 

Aktivní 

 Pohybují se v přírodě a shánějí si potravu.  

 prase divoké 

 

 

 

Upadají do zimního spánku 

 V úkrytu přežívají zimu ve spánku 

 Netopýři 

 

 

PTÁCI 

- živí se plody nebo semeny 

 

 

 

 

      

 

 

Plod      semena

Prase divoké 

Netopýr 
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Zdroje:  

ANDRÝSKOVÁ, Lenka a Thea VIEWEGHOVÁ. Přírodověda 4. Brno: Nová škola - DUHA 

s.r.o, 2015. ISBN 978-80-87591-16-1. 

 
https://pixabay.com/cs/kapr-ryby-se-objev%C3%AD-plavat-rybn%C3%ADk-2457084/ 

https://pixabay.com/cs/%C5%BE%C3%A1ba-skokan-oboj%C5%BEiveln%C3%ADci-

p%C5%99%C3%ADrody-2377825/ 

https://pixabay.com/cs/u%C5%BEovka-natrix-obojkov%C3%A1-had-611746/ 

https://pxhere.com/cs/photo/1415685 

https://pixabay.com/cs/k%C3%A1n%C4%9B-k%C3%A1n%C4%9B-lesn%C3%AD-pt%C3%A1k-

zv%C3%AD%C5%99e-44234/ 

https://pxhere.com/cs/photo/402721 

 
https://pixnio.com/cs/rostliny/semena/dyne-jablko-hruska-semena 
 
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plod_oskoruse.jpg

https://pixabay.com/cs/kapr-ryby-se-objev%C3%AD-plavat-rybn%C3%ADk-2457084/
https://pixabay.com/cs/%C5%BE%C3%A1ba-skokan-oboj%C5%BEiveln%C3%ADci-p%C5%99%C3%ADrody-2377825/
https://pixabay.com/cs/%C5%BE%C3%A1ba-skokan-oboj%C5%BEiveln%C3%ADci-p%C5%99%C3%ADrody-2377825/
https://pixabay.com/cs/u%C5%BEovka-natrix-obojkov%C3%A1-had-611746/
https://pxhere.com/cs/photo/1415685
https://pixabay.com/cs/k%C3%A1n%C4%9B-k%C3%A1n%C4%9B-lesn%C3%AD-pt%C3%A1k-zv%C3%AD%C5%99e-44234/
https://pixabay.com/cs/k%C3%A1n%C4%9B-k%C3%A1n%C4%9B-lesn%C3%AD-pt%C3%A1k-zv%C3%AD%C5%99e-44234/
https://pxhere.com/cs/photo/402721
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Příloha č. 4 

 
 Pracovní list: Přírodověda – Jarní rostliny 

 

Téma: Jaro a jarní rostliny 

Mezipředmětové vztahy: přírodopis, český jazyk, výtvarná výchova 

 

Cíle obsahové: Žák jednoduše popíše, co se děje v přírodě na jaře. 

Žák vyjmenuje názvy základních jarních květin a popíše rozdíl u cibuloviny. 

Žák vyjmenuje stromy kvetoucí na jaře. 

Žák si opakuje roční období a jejich charakteristiky. 

 

Cíle jazykové: Žák si rozšiřuje slovní zásobu tematickými slovíčky.  

Žák používá vhodné předložky u ročních období a vymýšlí další předložky, které zná.  

Žák určuje slovní druh zadaného slova a rozlišuje jednotné a množné číslo. 

 

Slovní zásoba: jaro, léto, podzim, zima, roční období, sněženka podsněžník, sasanka hajní, 

orsej jarní, jaterník podléška, bledule jarní, buk, jasan, javor, jírovec maďal, dub, cibuloviny, 

strom, keř, pyl 

 

Jazykové prostředky: NA jaře, NA podzim, V létě, V zimě….., na jaře začíná/začínají, se 

nazývají.., v … kvete… 
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JARO 
 

  

Roční období  

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podívej se na černá slova v kytičce. Víš, jaký to je slovní druh? 

Dokážeš určit, jestli se jedná o množné nebo jednotné číslo?  

Lísteček, kde se jedná o množné číslo, vybarvi červeně a lísteček, kde se jedná o 

jednotné číslo, vybarvi modře. Lísteček, kde není černé slovo, nevybarvuj. 

Pozor na chytáky! 
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ROSTLINY NA JAŘE 

 

Jarní květiny 
 

1. Doplň názvy jarních květin. 

 
 
 

S _Ě_ _ _ KA PODSNĚŽNÍK 

 
 

 
Začíná růst pod zbytky sněhu. 

 
 
 

BL_ _ _LE JARNÍ 

 
 

 
Začíná růst pod zbytky sněhu. 

 
 
 

S_ _ AN _A  H_ _NÍ 

  
Vykvétá, když jsou stromy ještě 
bez listí, aby využila dostatek 
světla.  

 
 

JA_ _ R _ Í _  PODLÉŠKA 

  
 

 
 

O_ _ EJ  JA_NÍ 

  

 

 

Většina rostlin se řadí mezi tzv. cibuloviny.  

To znamená, že vyrůstají z podzemní části rostliny – cibule.  

Lidé je sázejí v zahradách a parcích.                

               

Cibulky 

tulipánů 
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tulipány 

 
narcisy 

 
krokusy 

 

 

Jarní stromy a keře   

Většině stromů a keřů začínají růst nové větvičky a listy. 

 

Poznáš, co je strom a co je keř? 
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Mezi prvními kvete:  

 
V _ BA JÍVA 

 

 
L _ S _ A OBECNÁ 

- Květy vrby jívy rozkvétají dříve, než 

začnou růst nové listy 

- Květy se nazývají „kočičky“ 

 

 

 

 

 

                   Hodně pylu a nektaru pro včely 

 

 
 

- Květy se nazývají „jehnědy“ 

 

- Plod lísky je lískový oříšek 

-  

 

 

Pyl = prášek, který je ukrytý v květech rostlin 

 

 

 

 

 

V dubnu kvete: 

Buk Javor Jasan 

   

KEŘE 

STROMY 
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V květnu kvete: 

 

 

 

 

 

 

 

Jaká jsou roční období? Napiš. 

1.______________________________________3._______________________________ 

2.______________________________________ 4. ______________________________ 

 

 

POZOR NA PŘEDLOŽKY! 

       

NA jaře NA podzim 
 

V létě V zimě 

 

 

Doplň roční období se správnou předložkou a spoj s obrázky. 

 

_____________________ máme prázdniny. Je teplo a chodíme se koupat.  

_____________________ se probouzí příroda. Začíná se oteplovat a začínají růst a kvést 

rostliny. 

_____________________ padá sníh, jezdíme na hory a slavíme Vánoce. 

_____________________ padá barevné listí ze stromu, fouká vítr a začíná se ochlazovat. 

 

 

 

Dub Jírovec maďal 
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Znáš nějaké další předložky? Napiš je: 

_________________________________________________________________________ 

 

Co všechno se začíná dít na jaře?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Jak se říká rostlinám, které vyrůstají z cibule? 

 

 

Nakresli jednu jarní květinu a napiš její jméno.  
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Zdroje: 

ANDRÝSKOVÁ, Lenka a Thea VIEWEGHOVÁ. Přírodověda 4. Brno: Nová škola - DUHA 

s.r.o, 2015. ISBN 978-80-87591-16-1. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galanthus_nivalis.jpg 

https://pixabay.com/cs/jaro-bledule-kv%C4%9Bty-p%C5%99%C3%ADroda-2199899/ 

https://pixabay.com/cs/sasanka-hajn%C3%AD-sasanky-dva-sasanky-753284/ 

https://pixabay.com/cs/jatern%C3%ADk-podl%C3%A9%C5%A1ka-podl%C3%A9%C5%A1ka-

3287969/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ficaria_verna_002.JPG 

https://pxhere.com/cs/photo/1223771 

https://pixabay.com/cs/tulip%C3%A1n-%C4%8Derveno-%C5%BElut%C3%A9-

tulip%C3%A1ny-2229555/ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narcisy_ve_v%C3%A1ze.jpg 

https://pxhere.com/cs/photo/1222820 

https://pxhere.com/cs/photo/993015 

https://pixabay.com/cs/strom-kafr-strom-cinnamomum-camphora-1117748/ 

https://pixabay.com/cs/z%C3%A1klad-p%C5%99%C3%ADroda-v%C4%9Btev-strom-venku-

3134052/ 

https://pixabay.com/cs/sko%C5%99%C3%A1pkov%C3%A9-ovoce-l%C3%ADskov%C3%A9-

o%C5%99%C3%AD%C5%A1ky-1012904/ 

https://pxhere.com/cs/photo/1390784 

https://pixabay.com/cs/jasan-ztepil%C3%BD-jasan-strom-rostlin-844492/ 

https://pxhere.com/cs/photo/678713 

https://pixabay.com/cs/zima-na-hor%C3%A1ch-beskydy-krynica-1118611/ 

https://pxhere.com/cs/photo/1031329 

https://pixabay.com/cs/koup%C3%A1n%C3%AD-skok-sv%C3%A1tek-mo%C5%99e-2207499/ 

http://rimanka.blog.cz/0903/snezenka 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galanthus_nivalis.jpg
https://pixabay.com/cs/jaro-bledule-kv%C4%9Bty-p%C5%99%C3%ADroda-2199899/
https://pixabay.com/cs/sasanka-hajn%C3%AD-sasanky-dva-sasanky-753284/
https://pixabay.com/cs/jatern%C3%ADk-podl%C3%A9%C5%A1ka-podl%C3%A9%C5%A1ka-3287969/
https://pixabay.com/cs/jatern%C3%ADk-podl%C3%A9%C5%A1ka-podl%C3%A9%C5%A1ka-3287969/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ficaria_verna_002.JPG
https://pxhere.com/cs/photo/1223771
https://pixabay.com/cs/tulip%C3%A1n-%C4%8Derveno-%C5%BElut%C3%A9-tulip%C3%A1ny-2229555/
https://pixabay.com/cs/tulip%C3%A1n-%C4%8Derveno-%C5%BElut%C3%A9-tulip%C3%A1ny-2229555/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narcisy_ve_v%C3%A1ze.jpg
https://pxhere.com/cs/photo/1222820
https://pxhere.com/cs/photo/993015
https://pixabay.com/cs/z%C3%A1klad-p%C5%99%C3%ADroda-v%C4%9Btev-strom-venku-3134052/
https://pixabay.com/cs/z%C3%A1klad-p%C5%99%C3%ADroda-v%C4%9Btev-strom-venku-3134052/
https://pixabay.com/cs/sko%C5%99%C3%A1pkov%C3%A9-ovoce-l%C3%ADskov%C3%A9-o%C5%99%C3%AD%C5%A1ky-1012904/
https://pixabay.com/cs/sko%C5%99%C3%A1pkov%C3%A9-ovoce-l%C3%ADskov%C3%A9-o%C5%99%C3%AD%C5%A1ky-1012904/
https://pxhere.com/cs/photo/1390784
https://pixabay.com/cs/jasan-ztepil%C3%BD-jasan-strom-rostlin-844492/
https://pxhere.com/cs/photo/678713
https://pixabay.com/cs/zima-na-hor%C3%A1ch-beskydy-krynica-1118611/
https://pxhere.com/cs/photo/1031329
https://pixabay.com/cs/koup%C3%A1n%C3%AD-skok-sv%C3%A1tek-mo%C5%99e-2207499/
http://rimanka.blog.cz/0903/snezenka
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Příloha č. 5 

 
 Pracovní list: Přírodověda – Živočichové na jaře 

 

Prohlédni si následující obrázky. 

MOTÝLI 

 

 

 

 

 

babočka admirál   babočka kopřivová   babočka paví oko 

 

 

 

 

 

 

   Hnízdo     srst 

 

Zkus spojit obrázek ptáka s názvem.  

 

 

     SKŘIVAN POLNÍ 

 

¨     KUKAČKA OBECNÁ 

 

     ČÁP BÍLÝ 

     HAVRAN POLNÍ
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ŽIVOČICHOVÉ 

STUDENOKREVNÍ TEPLOKREVNÍ 

PTÁCI RYBY PLAZI HMYZ SAVCI 

Probouzejí se ze 

stavu strnulosti a 

začínají se 

rozmnožovat. 

- Z teplých oblastí se 

k nám vrací mnoho 

druhů ptáků – 

skřivan polní, čáp 

bílý, kukačka 

obecná 

- Jiní ptáci od nás 

odlétají – havran 

polní 

- Staví si hnízda – 

tak, aby byla skryta 

před nepřáteli 

(v křoví, v korunách 

stromů) 

- Často je v hnízdech 

peří – aby byla 

mláďata v teple 

- Zpěvem: - samci 

lákají samice 

              - 

Krmiví 

- krmí 

svá 

mláďata

, dokud 

nejsou 

schopna 

létat 

Nekrmi

ví 

- 

mláďata 

se po 

vylíhnut

í živí 

sama 

 

Včely a 

samičky 

čmeláků: 

- 

prohledávají 

různé otvory 

u země a 

hledají 

hnízdo 

Motýli: 

Probouzejí se 

různé druhy 

motýlů. 

Především 

babočky: 

babočka paví 

oko, babočka 

admirál, 

babočka 

kopřivová 

Většina savců se 

rozmnožuje a má 

mláďata.  

 

Mezi první mláďata 

narozená na jaře 

patří mláďata zajíce 

polního. 

 

Probouzejí se ze 

zimního spánku. 

Někteří získávají po 

zimě výraznější 

zbarvení srsti – např. 

srnec obecný. 

 

OBOJŽIVEL

NÍCI 
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1. Co dělají včely a samičky čmeláků na jaře? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Jaké ptáci se k nám vrací z teplých oblastí? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Kdo živí mláďat krmivých ptáků? Kdo živí mláďata nekrmivých ptáků?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Co dělají savci na jaře? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Kde si staví hnízda ptáci, aby byla skryta před nepřáteli?     

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Zdroje: 

ANDRÝSKOVÁ, Lenka a Thea VIEWEGHOVÁ. Přírodověda 4. Brno: Nová škola - 

DUHA s.r.o, 2015. ISBN 978-80-87591-16-1. 
 

https://pixabay.com/cs/mot%C3%BDl-babo%C4%8Dka-admir%C3%A1l-2152775/ 

https://pixabay.com/cs/mot%C3%BDl-babo%C4%8Dka-kop%C5%99ivov%C3%A1-

oran%C5%BEov%C3%A1-2127189/ 

https://pixabay.com/cs/mot%C3%BDl-p%C3%A1v-babo%C4%8Dka-pav%C3%AD-oko-

%C4%8Derven%C3%A1-1452820/ 

https://pixabay.com/cs/hn%C3%ADzdo-pta%C4%8D%C3%AD-hn%C3%ADzdo-

vno%C5%99en%C3%AD-m%C3%ADsto-766855/ 

https://pxhere.com/cs/photo/773288 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corvus_frugilegus_2.jpg 

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kuckuck_(Cuculus_canorus)_by_Tim_Peukert.jpg 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skylark_(Alauda_arvensis)_by_Neil_Smith.jpg 

  

https://pixabay.com/cs/mot%C3%BDl-babo%C4%8Dka-admir%C3%A1l-2152775/
https://pixabay.com/cs/mot%C3%BDl-babo%C4%8Dka-kop%C5%99ivov%C3%A1-oran%C5%BEov%C3%A1-2127189/
https://pixabay.com/cs/mot%C3%BDl-babo%C4%8Dka-kop%C5%99ivov%C3%A1-oran%C5%BEov%C3%A1-2127189/
https://pixabay.com/cs/mot%C3%BDl-p%C3%A1v-babo%C4%8Dka-pav%C3%AD-oko-%C4%8Derven%C3%A1-1452820/
https://pixabay.com/cs/mot%C3%BDl-p%C3%A1v-babo%C4%8Dka-pav%C3%AD-oko-%C4%8Derven%C3%A1-1452820/
https://pixabay.com/cs/hn%C3%ADzdo-pta%C4%8D%C3%AD-hn%C3%ADzdo-vno%C5%99en%C3%AD-m%C3%ADsto-766855/
https://pixabay.com/cs/hn%C3%ADzdo-pta%C4%8D%C3%AD-hn%C3%ADzdo-vno%C5%99en%C3%AD-m%C3%ADsto-766855/
https://pxhere.com/cs/photo/773288
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corvus_frugilegus_2.jpg
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kuckuck_(Cuculus_canorus)_by_Tim_Peukert.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skylark_(Alauda_arvensis)_by_Neil_Smith.jpg
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Příloha č. 6  

 
Pracovní list: Vlastivěda – Co se dělo po husitských válkách 

 

Téma: České země po husitských válkách 

Mezipředmětové vztahy: Dějepis, český jazyk 

 

Cíle obsahové: Žák dokáže jednoduše popsat, co se odehrálo v českých zemích po 

husitských válkách.  

Žák se seznamuje s osobností a vládou panovníka Jiřího z Poděbrad.  

 

Cíle jazykové: Žák vyhledá v textu slovesa v minulém čase.  

Žák vytváří infinitivy sloves v minulém čase.  

Žák vymyslí infinitiv slovesa podle zadaných podmínek a dokáže vypsat jeho tvary ve 

všech časech.  

Žák si rozšiřuje slovní zásobu k danému tématu.  

 

Slovní zásoba: zmatek, spravovat, zboží, panovnický rod, šlechta, mír, nájezdy, spory, 

spravedlivý, hlídkovat, jednání, domluva, uzavření, ubránit se, vláda 

 

Jazykové prostředky: byl zvolen… pocházel z…, uzavřít mír, nastolit mír, znamenalo by…, 

na trůn se dostávají.. 
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CO SE DĚLO PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH 

15. století 

   

 

 

 

 

 

          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Konec husitských válek Zikmund 

Lucemburský králem 

Skončila vláda 

Lucemburků 

Ladislav Pohrobek (syn 

Zikmundovy dcery) 

uznán králem, na 

vládnutí byl ale moc 

mladý 

 
Ladislav Pohrobek 

zemřel a Jiří 

z Poděbrad se stal 

králem 

Přál si nastolit mír v 

Evropě 
Nebyl úspěšný 

 

 

 

 

 

 

lJiří z Po 

Na český trůn se 

dostávají Jagellonci 

Češi ho uznali za 

krále, ale neměli ho 

rádi, protože 

nezabránil Husově 

smrti. Byl schopný, 

ale vládl krátce. 

Zikmund neměl 

syna, a tak po jeho 

smrti neměl kdo 

nastoupit na trůn. 

České země bez krále 
Zemi spravoval Jiří z 

Poděbrad 
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1. Spoj slovíčka s jejich definicí  

 

   

  hádky, neshody 

  útoky na jinou zemi    

  stav, kdy se neválčí, nejsou konflikty 

  nepořádek, neplatí pravidla 

  královská rodina 

  starat se o něco 

  lidé, kteří mají moc, mají titul, ale nejsou panovníci 

  věci, které se prodávají 

 

 

Jiří z Poděbrad 

Protože byl Ladislav Pohrobek na vládnutí příliš mladý,  

české země byly 13 let bez krále. V zemi byl zmatek.  

Když začal zemi spravovat Jiří z Poděbrad, udělal tam opět pořádek.  

Když král Ladislav zemřel, byl Jiří z Poděbrad zvolen králem. Byl to jediný panovník na 

českém trůnu, který nepocházel z panovnického rodu, ale z řad české šlechty.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmatek 

Spravovat 

Zboží 

Panovnický rod 

Šlechta
  

Mír
  

Nájezdy
  

Spory
  

VLÁDA JIŘÍHO Z 

PODĚBRAD 

Na cestách bylo 

bezpečno, protože 

tam hlídkovali 

vojáci 

Zlepšoval se 

obchod 

Byl přísný, ale 

spravedlivý 
Chtěl, aby panovníci 

uzavřeli mír. 
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Uzavření míru by znamenalo, že by panovníci neřešili spory mezi sebou válkou, ale 

jednáním a domluvou. Věděl, že pokud Evropa bude žít v míru, dokážou se ubránit 

nájezdům Turků.  

 

    

 

 

               MINULÝ ČAS   PŘÍTOMNÝ ČAS  BUDOUCÍ ČAS 

 

 

2. V jakém čase jsou tato slovesa?  (byl, začal, udělal) 

…………………………………………………………………. 

 

3. Najdi v textu další 3 slovesa v minulém čase. 

…………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

4. Doplň do tabulky infinitiv sloves (základní tvar) a slovesa ze cvičení 3.  

Např. MINULÝ ČAS: koukal jsem – INFINITIV: koukat 

 

MINULÝ ČAS INFINITIV 

Byl  

Začal  

Udělal  

  

  

  

 

 

 

 

 

DNES 
- koukám 

VČERA 
- koukal jsem 

ZÍTRA 
- budu koukat 
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5. Napiš infinitiv slovesa, které začíná na písmenko J.  

Napiš jeho tvary ve všech časech.  

 

  

 

 

 

 

 

 

6. Doplň text. 

Po husitských válkách vládl král __________________ . Protože neměl syna, skončila vláda 

rodu _________________.  Českým králem byl uznán __________________, ale byl moc 

mladý na vládnutí. Zemi potom spravoval ____________________. Když Ladislav Pohrobek 

zemřel, byl ____________________ zvolen ______________________. Přál si v Evropě 

nastolit ___________________, ale nebyl úspěšný. Na trůn se dostávají 

______________________. 

 

Sebehodnocení 

Dnes se mi dobře pracovalo s pracovním 

listem, orientoval jsem se v něm a všemu 

jsem rozuměl. 

 

Umím jednoduše říct, co se dělo v českých 

zemích po husitských válkách. 

 

Dokážu vytvořit infinitiv slovesa a tvary 

slovesa ve všech časech. 

 

 

 

Infinitiv: 

Minulý čas: Přítomný čas: Budoucí čas: 
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Zdroje: 

FEJFUŠOVÁ, Marie. Vlastivěda 4: České dějiny od pravěku do začátku novověku. Brno: 

Nová škola - DUHA s.r.o, 2012. ISBN 978-80-87591-21-5. 

 

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-

_Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad_a_Kun%C5%A1t%C3%A1tu.jpg 

  

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad_a_Kun%C5%A1t%C3%A1tu.jpg
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad_a_Kun%C5%A1t%C3%A1tu.jpg


123 

 

Příloha č. 7  

 
Pracovní list: Vlastivěda – Rudolf II. 

  

Téma: Rudolf II.  

Mezipředmětové vztahy: dějepis, český jazyk a literatura 

Cíle obsahové: Žák získává informace o době a vládě panovníka Rudolfa II.  

Žák se seznamuje s pověstí o Golemovi.  

Cíle jazykové: Žák určuje slovní druh nabídnutých slov z textu.  

Žák se seznamuje se stupňováním přídavných jmen a podle poskytnuté pomůcky dokáže 

vystupňovat zadaná slova.  

Žák odpovídá na otázky na základě porozumění tématu. 

Žák si rozšiřuje slovní zásobu z daného tématu, zná rozdíl mezi alchymií, astronomií a 

astrologií.  

 

Slovní zásoba: sídlo, prospět, cenný, zbraně, záliba, golem, alchymie, astronomie, 

astrologie, významný, známý, vládnout, cenný, století 

Jazykové prostředky: panovník vládl…., panovník sídlil…., k zálibám patří…,  
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RUDOLF II. 
  

 

1. Přečti si článek. 

Jedním z nejznámějších českých králů z rodu Habsburků byl Rudolf II, vnuk Ferdinanda I. 

Vládl na konci 16. a na začátku 17. století. Na trůn usedl ve 24 letech. Nikdy se neoženil. Byl 

to jediný habsburský panovník, který si za své sídlo vybral Pražský hrad. Prahu totiž na rozdíl 

od Vídně nikdy přímo neohrožovali Turci. Praze přítomnost krále a jeho dvora prospěla. 

Stala se v této době centrem Evropy.  

Rudolf se více než vládnutí věnoval svým zálibám. Na pražském hradě shromáždil velmi 

cennou sbírku obrazů a soch, starých zbraní a různých zajímavostí. Rudolf zval ke svému 

dvoru významné malíře, sochaře, básníky a učence. K jeho zálibám patřily také astrologie, 

astronomie a alchymie.  

Rudolf se na konci svého života vzdal vlády ve prospěch svého mladšího bratra Matyáše.  

 

2. Spoj dohromady slova s jejich významy a přiřaď k nim vhodný obrázek. 

 

    

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udělat dobře 
 

nástroje jako pistole, puška, výbušnina 
 

činnost, kterou rád děláš 
 

důležitý, drahý 
 

místo, kde Rudolf bydlel a panoval 
 

Sídlo  
 

Prospět 
 

Cenný 
 

Zbraně  
 

Záliba 
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3. Napiš, jaké jsou tvoje záliby: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Jakým slovním druhem jsou zvýrazněná slova v textu? Ptáme se na něj: Jaký? Který? 

Čí? (můžeš použít pomocníka) 

Jsou to: ___________________________  

Tento slovní druh můžeme stupňovat. To znamená, že od slova může tvořit jeho jiné tvary, 

které vyjadřují míru této vlastnosti.  

Ukážeme si příklad: Když Vojta měří 150 centimetrů a jeho kamarád měří 152, tak je Vojta 

vysoký, ale jeho kamarád je vyšší. Když je někdo ještě vyšší než kamarád, je potom ze všech 

nejvyšší. 

1. stupeň: vysoký – 2. stupeň: vyšší – 3. stupeň: nejvyšší  

 

5. Vytvoř ostatní stupně slov z textu.  

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

  nejznámější 

cenná   

staré    

významné   

 mladší  

 

6.  Vyber správnou informaci. Vycházej z textu.  

Rudolf II. vládl:   a) na začátku 16. století 

      b) na konci 17. století a začátku 18. století 

      c) na konci 16. století a začátku 17. století 

 

Rudolf II. sídlil:   a) ve Vídni 

      b) na Vyšehradě 

      c) na Pražském hradě 

 

Vláda Rudolfa II. skončila, protože:   a) se vzdal vlády sám 

      b) zemře 

c) ho svrhla šlechta 
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7. Přečti si text. 

Za panování Rudolfa II. žil v Praze učený rabín Jehuda Löw.  

Podle pověsti si z hlíny utvořil golema – postavu podobnou 

 člověku, která plnila příkazy svého pána. Rabín ho oživoval tak, 

 že mu do úst vložil „šém“ – lístek s kouzelným slovem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Červeně vybarvi informace, které nejsou pravdivé a modře vybarvi pravdivé informace.  

 

     

  Rudolf II. byl vnuk Ferdinanda III.   Za vlády Rudolfa II. se stala Praha  

       Centrem Evropy.  

 

  

 Golem byla postava z hlíny, která plnila   Golem se oživoval tak, že se mu do úst  

  rozkazy       vložil šém – kousek jídla 

 

 

  

 

 

 

        

                                                          ALCHYMIE 
 

 

  

 

• Nauka o změnách hmoty i lidské duše 

• Podobá se chemii, ale chemie nevychází z přírody 

• Je to hledání moudrosti 

• Cílem je sebezdokonalení -> zlepšení lidského života 

• Kámen mudrců, elixír mládí 
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ASTRONOMIE      ASTROLOGIE    
 

     

 

  obecně uznávaná věda   

obecně neuznávaná věda  

                     hvězdářství            

zkoumá souvislost dění v 

        vesmíru s děním na Zemi 

     zkoumá děje 

     nepropojuje dění ve Vesmíru ve Vesmíru  předvídá budoucnost  
podle postavení hvězd 

       a Zemí          
      zkoumá vesmírné soustavy zkoumá postavení   
      hvězd  hvězdopravectví 

 využívá moderní techniku 

                    neexistuje výzkum o  pravdivosti 

       poznatky jsou matematicky       

   podložené    zabývá se horoskopy 
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8. Za vlády Rudolfa II. byla Praha centrem vědy a kultury. Kdo přijížděl do hlavního 

města z celé Evropy? Doplň chybějící písmena do slov. 

s _ ch_  ř _                            m _ _ í ř _                a _ ch y _ i s _ é       

a _ t r o l _ g _  _ é               

 

 

          KDY?           KDE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           RUDOLF II. 
 

 

 

 

 

 

       

 

        CO?     
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Zdroje:  

 

http://www.coloring-life.com/en/adult-coloring-pages-1003-en-astrology.html 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Golem 

 
http://yumiko-fujiwara.blogspot.cz/2012/01/elder-scrolls-v-skyrim-alchemy.html 

  

http://www.coloring-life.com/en/adult-coloring-pages-1003-en-astrology.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II
https://cs.wikipedia.org/wiki/Golem
http://yumiko-fujiwara.blogspot.cz/2012/01/elder-scrolls-v-skyrim-alchemy.html
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Příloha č. 8  

 
Pracovní list: Zeměpis – Pohoří ČR 

 

Téma: Pohoří ČR 

Mezipředmětové vztahy: zeměpis, český jazyk 

 

Cíle obsahové: Žák získává základní informace o pohořích ČR. Zná jejich polohu, 

protékající řeky, nejvyšší vrchol i další zajímavosti.  

 

Cíle jazykové: Žák určuje kořen zadaného slova. 

Žák vybere slova příbuzná z nabídky. 

Žák popisuje pohoří ČR podle informací z tabulky. 

Žák k popisu jednotlivých pohoří používá jasnou skladbu vět s využitím zadaných vzorů. 

 

Slovní zásoba: ledovec, lázně, chráněná krajinná oblast, národní park, hranice, hory, 

pohoří 

 

Jazykové prostředky:  pramení zde…, teče zde…,   pohoří se nachází…, nejvyšší vrchol je.., 

na severu, na jihu, podél hranice,
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Nachází se….  

 
 
Nejvyšší 
vrchol 

 
Teče zde… 
 
Pramení 
zde… 

V oblasti 
se nachází 
CHRÁNĚNÁ 
KRAJINNÁ 
OBLAST 
(CHKO)/ 
NÁRODNÍ 
PARK ….. 

 
 
 
Zajímavost 

KRUŠNÉ HORY … podél česko-německé 
hranice na 
severozápadě Čech 

 
Klínovec  
(1244 m 
n. m.) 

 
Teče zde 
řeka Ohře. 

 
CHKO 
Krušné 
hory 

Dříve zde 
probíhala 
sopečná 
činnost – díky 
tomu se tam 
vyskytují léčivé 
prameny a 
vzniklo hodně 
lázeňských 
středisek. 

KRKONOŠE …. v severovýchodních 
Čechách (západní část 
leží v Libereckém kraji, 
východní 
v Královéhradeckém) 

 
 
Sněžka  
(1602 m 
n. m.) 

 
Pramení zde 
řeka Labe, 
Úpa a 
Jizerka. 

 
Krkonošský 
národní 
park 

Je to nejvyšší 
pohoří Česka. 
 
Patří mezi 
nejoblíbenější 
horská místa 
v Česku. 

 
ŠUMAVA 

 
 
…. na jihu Čech na 
hranici Česka, Rakouska 
a Německa. 

 
Plechý  
(1378 m 
n.m.) 

Pramení zde 
Vltava, 
Otava, 
Úhlava 
 
Nachází se 
zde Lipenská 
přehrada. 

 
 
CHKO 
Šumava 

 
Nachází se zde 
ledovcová 
jezera – Černé 
a Čertovo 
jezero. 

LUŽICKÉ HORY …. Na severu Čech na 
hranici Česka a 
Německa. (Ústecký a 
liberecký kraj) 

 
Luž  
(793 m 
n. m.) 

Nejsou zde 
žádné velké 
řeky 
Teče zde 
malá říčka 
Kamenice. 

CHKO 
Lužické 
hory 

 

JIZERSKÉ HORY …. na severu Čech (jsou 
nejsevernějším pohořím 
Česka) 

Smrk  
(1124 m 
n.m.) 

Pramení zde 
řeka Jizera. 

CHKO 
Jizerské 
hory 

Dříve byly 
považovány za 
kousek 
Krkonoš. 

ČESKÝ LES …. na západě Čech 
podél česko-německé  
státní hranice. 

Čerchov 
(1042 m 
n. m.) 

Teče zde 
řeka 
Radbuza a 
Mže. 

 
CHKO 
Český les 

Velmi se 
podobá 
Šumavě, ale 
hory jsou nižší. 
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Ledovcová jezera (na Šumavě) – slovo ledovcová znamená to, že jezera vznikla z ledovce 

(velký kus ledu). 

 

 

 

 

 

Čertovo jezero   

       Černé jezero 

 

 

  
 
 
Nachází se….  

 
Nejvyšší 
vrchol 

 
 
Teče zde… 
 
Pramení 
zde… 

V oblasti 
se nahází 
CHRÁNĚNÁ 
KRAJINNÁ 
OBLAST 
(CHKO) ….. 

Zajímavost 

ORLICKÉ HORY …. v severovýchodních 
Čechách, při hranici 
s Polskem. 

Velká 
Deštná 
(1115 m 
n.m.) 

Teče zde 
řeka Orlice. 

CHKO 
Orlické 
hory 

 

MORAVSKOSLEZSKÉ 
BESKYDY 

…. v téměř 
nejvýchodnější části 
České republiky u hranic 
se Slovenskem. 

Lysá 
hora 
(1323 m 
n. m.) 

Teče zde 
řeka Odra. 

CHKO 
Beskydy 

 

HRUBÝ JESENÍK …. ve Slezsku a v části 
severní Moravy.  

Praděd 
(1491 m 
n. m.) 

Teče zde 
řeka Opava. 

CHKO 
Jeseníky 

Bývá tam 
nejvíce sněhu. 

NÍZKÝ JESENÍK …. na severu Moravy a 
v jižní části Slezska.  

Slunečná Pramení zde 
řeka Odra.  

 Má nízké hory. 

 
BÍLÉ KARPATY 

 
 
… na česko-slovenské 
hranici. 

Velká 
Javořina 
(970 m 
n.m.) 

Teče zde 
řeka 
Morava. 

CHKO Bílé 
Karpaty 

Na Slovensku 
je chráněno 
pohoří 
slovenskou 
chráněnou 
krajinnou 
oblastí. 
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LEDNÍ POLEDNE 
KOLEDA 

LEDNICE LEDOVÝ 

LETADLO 

NÁLEDÍ 

Jaký je kořen ve slově LEDOVCOVÁ? ______________________________ 

Vybarvi slova příbuzná ke slovu ledovcová.  

 

 

 

 

 

 

V Krušných horách teče řeka: a) Labe 

     b) Ohře 

     c) Vltava 

 

Nejvyšší vrchol Šumavy je:   a) Plechý 

     b) Lysá hora 

     c) Klínovec 

 

Řeka Labe pramení:   a) v Bílých Karpatech 

     b) v Jizerských horách 

     c) v Krkonoších 

 

Na severu Čech (jsou nejsevernějším pohořím) se nachází:   a) Hrubý Jeseník 

          b) Jizerské hory 

          c) Orlické hory 

 

LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA (LÁZNĚ) – lidé se tam jezdí léčit a léčí se ve vodě  

V jakém pohoří jsou nejznámější lázeňská střediska? 

_______________________________ 
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ZDROJE:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Cern%C3%A9_jezero_zab%C3%ADran%C3%

A9_z_karov%C3%A9_st%C4%9Bny.JPG 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%A0umava_-

_%C4%8Certovo_jezero_(1).jpg 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Cern%C3%A9_jezero_zab%C3%ADran%C3%A9_z_karov%C3%A9_st%C4%9Bny.JPG
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Cern%C3%A9_jezero_zab%C3%ADran%C3%A9_z_karov%C3%A9_st%C4%9Bny.JPG


135 

 

Příloha č. 9 

 

Téma: Vodstvo 

 

Mezipředmětové vztahy: český jazyk, zeměpis 

Cíle obsahové: Žák se orientuje v dělení pevninské vody a zná rozdíly mezi vodními toky a 

vodními nádržemi, jejich další zástupce a rozdíly mezi nimi. 

Žák ví, jakým způsobem probíhá vodní tok a dokáže popsat cestu vodního toku od pramene 

do moře. 

Žák pracuje s mapou, ve které vyhledává informace, a vytváří si tak konkrétní představu o 

probíraných řekách. 

Cíle jazykové: Žák si rozšiřuje slovní zásobu tematickými slovíčky. 

Žák dokáže osvojenou slovní zásobu aktivně využívat při práci s textem. 

Žák doplňuje text podle zadaného vzoru vhodnými jazykovými prostředky. 

 

Slovní zásoba: pramen, potok, řeka, moře, ústí, soutok, přítok, vodní toky, vodní nádrže, 

jezero, přehrada rybník, oceán 

 

Jazykové prostředky: vlévá se do…, teče do.., stékají se v…, protéká městy…, pramení v.. 
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VODSTVO 
 

VODA NA ZEMI     OCEÁNSKÁ (slaná) - je v oceánech, je jí nejvíce 

      

    PEVNINSKÁ (sladká) - mimo oceány, na pevnině 
 

 

Na území ČR se nachází pouze pevninská voda.  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEVNINSKÁ 
 

Povrchov

á 

-  

Podpovrchov

á - voda 

vsáklá do 

země 

-  
Vodní nádrže 

- místo se 

stojatou 

vodou 

 

-  

Vodní 

toky 

-  

Přirozené 

- vytvořené 

přírodou 

 

-  

Umělé 

- vytvořené 

člověkem 

Jezero 

- jezera vznikla 

táním ledovců 

nebo 

nahromážděním 

vody 

v prohlubních 

- nejznámější 

jezera jsou na 

Šumavě – např. 

Černé jezero 

Přehrada 

- vzniká 

přehrazením hráze, 

slouží jako zdroj 

pitné vody, 

k výrobě elektrické 

energie nebo 

k rekreaci 

- chrání před 

povodněmi 

Rybník 

- využívá se 

k chovu ryb nebo 

rekreaci 

- rybníky se u nás 

budovaly už ve 

středověku 

- nejvíce rybníků se 

nachází v jižních 

Čechách 

Potok 

- menší 

vodní 

toky 

 

Řeka 

- Větší 

vodní 

toky 



137 

 

 

PRŮBĚH VODNÍHO TOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo, kde voda vyvěrá ze země POTOK 

Větší vodní tok SOUTOK 

Potok přibírá po cestě levé a pravé  PRAMEN 

Malý vodní tok ÚSTÍ 

Místo, kde se řeka vlévá do moře ŘEKA 

Místo, kde se stékají řeky PŘÍTOKY 

 

 

 

Jaký je rozdíl mezi potokem a řekou?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jaký je rozdíl mezi rybníkem a jezerem? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRAMEN 

- místo, 

kde vyvěrá 

voda ze 

země 

POTOK 

- malý 

vodní tok, 

který teče 

z pramenů 

 

 

ŘEKA 

- potok se 

rozšiřuje v 

řeku 

 

MOŘE 

- na konci 

cesty se 

řeka vlévá 

do moře 

Tomu místu 

říkáme 

ÚSTÍ 

Po cestě 

přibírá levé 

a pravé 

PŘÍTOKY 

Místo, kde 

se stékají 

řeky, se 

nazývá 

SOUTOK 
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Vyhledej na mapě České republiky 5 řek a označ je do této slepé mapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejdelší řekou České republiky je řeka Vltava. Pramení na Šumavě. Teče na sever. Po cestě se do ní 

vlévá hodně dalších malých vodních toků, které se nazývají ___________________, i řek. To 

všechno jsou __________________ Vltavy. Vltava protéká také mnoha městy, např. Českým 

Krumlovem nebo Českými Budějovicemi. V Mělníku se Vltava vlévá do Labe. Tak vzniká jejich 

________________.  

 

 

V jakém pohoří pramení řeka Labe?  

 _____________________________________________  

Jakými městy protéká řeka Labe? 

 _____________________________________________  

Napiš alespoň 3 přítoky řeky Labe. 

 _____________________________________________  

V jakém městě se do Labe vlévá Vltava?  

____________________________________________ 
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Zdroje:  

HROUDOVÁ, Soňa a Jakub CIMALA. Vlastivěda 4: Poznáváme naši vlast. Brno: Nová 

škola - DUHA s.r.o, 2014. ISBN 978-80-87591-31-4. 

 
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Star%C3%BD_rybn%C3%ADk_(Zbraslavice)_C._Od_hr%C3
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Příloha č. 10 

 

Ukázka lexikaret na téma vodstvo ČR 
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