Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
Katedra primární pedagogiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Využitelnost obrazových pomůcek a dalších metod a technik učení pro
osvojování vybraných oblastí českého pravopisu žáky s odlišným mateřským
jazykem s ohledem na typy a styly učení

Usefulness of visual aids and other teaching methods and techniques for
learning selected areas of Czech orthography by pupils with different mother
tongue with regard to styles and types of learning

Petra Bařtipánová

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 Využitelnost obrazových pomůcek a dalších
metod a technik učení pro osvojování vybraných oblastí českého pravopisu žáky cizinci
s ohledem na typy a styly učení“ vypracovala pod vedením vedoucí 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. července 2017

Poděkování
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí práce Mgr. Horáčkové za její rady a pomoc.
Dále děkuji své rodině a přátelům za trpělivost a podporu a všem účastníkům výzkumu za
jejich ochotu.

ABSTRAKT
Diplomová práce se zabývá problematikou osvojování vybraných oblastí pravopisu žáky
s odlišným mateřským jazykem. Cílem práce je zmapovat, jaké aktivity či metody může
učitel využít pro dosažení co nejvyšší zapamatovatelnosti pravopisných jevů u žáků
s odlišným mateřským jazykem s ohledem na jejich učební typy a styly. Vyšší pozornost je
věnována metodě práce s obrazovými pomůckami. Diplomová práce se zaměřuje na
problematické pravopisné jevy vyučované ve třetím až pátém ročníku základní školy, které
jsou pro žáky s odlišným mateřským jazykem obtížně zdůvodnitelné.
Pro dosažení co nejvyšší kvality výzkumu bylo využito několik kvalitativních metod,
konkrétně pozorování, testování a polostrukturované rozhovory s žáky i třídními učiteli.
Poznatky uvedené v teoretické části práce tvoří důležité těžiště pro samotné zpracování
empirické části. V rámci empirické části jsem zpracovala případovou studii devíti žáků
s odlišným mateřským jazykem.
Z výsledků šetření vyplývá, že připravené obrazové pomůcky většině žáků pomohly.
Během zpracování příprav jsem brala v potaz všechny učební typy a styly, což se mi
osvědčilo. I když na druhou stranu ne vždy se dominance typu či stylu ukázala u žáků jako
určující.
Mimo informací získaných sběrem a analýzou dat obsahuje práce také tři vytvořené
přípravy. První příprava se zaměřuje na opakování učiva vyjmenovaných slov, druhá na
slova s problematikou BĚ/BJE/VĚ/VJE a třetí na slova s předponami S/Z. Součástí práce
je i 24 obrazových pomůcek (8 pomůcek na každou ze tří zmíněných problematik), které
mohou posloužit jako inspirace nebo přímo pracovní pomůcka při výuce či doučování
pravopisných jevů.

KLÍČOVÁ SLOVA
žák s odlišným mateřským jazykem, obrazové pomůcky, učební styly, učební typy,
pravopis českého jazyka

ABSTRACT
The diploma thesis focuses on how it is suitable for pupils with different mother tongue to
learn selected orthographic phenomena. The aim of the thesis is to find out which activities
or methods the teacher can use to achieve the highest memorability of orthographic
phenomena by pupils with a different mother tongue with respect to their teaching types
and styles. High attention is paid to the method of working with visual aids. This diploma
thesis focuses on problematic orthographic phenomena taught from the third to the fifth
year of elementary school, which are difficult to justify for pupils with a different mother
tongue.
To achieve the highest quality of research several qualitative methods were used, namely
observation, testing and semi-structured interviews with pupils and class teachers.
The knowledge presented in the theoretical part of the thesis is an important basis for the
processing of the empirical part itself. Within the empirical part, I elaborated a case study
of nine pupils with a different mother tongue.
The results of the survey show that the ready-made visual aids helped most pupils. During
preparation of three lessons, I took into account all the learning types and styles, which
proved to be effective. On the other hand, the dominance of type or style has not always
been shown to be decisive in pupils.
In addition to information acquired by data collection and analysis, the work also includes
three lesson preparations. The first preparation focuses on repeating the course of specified
words, the second one on the words containing BĚ / BJE / VĚ / VJE and the third on words
with S / Z prefixes. The work also includes 24 visual aids (8 aids for each of the three
mentioned problems), which can serve as an inspiration or as a direct aid to teaching or
tutoring orthographic phenomena.
KEYWORDS
pupil with different mother tongue, visual aids, learning styles, learning types, Czech
orthography
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Úvod
Cílem mé diplomové práce je prozkoumat, jaké aktivity jsou vhodné pro žáky s odlišným
mateřským jazykem k osvojení vybraných oblastí pravopisu českého jazyka s ohledem
na jejich typy a styly učení. Zvláštní pozornost věnuji konkrétně využití vytvořených
obrazových pomůcek.
Že bych se ráda ve své diplomové práci zaměřila právě na žáky s odlišným mateřským
jazykem, jsem si poprvé uvědomila v Itálii, kde jsem díky Erasmu měla příležitost strávit
jeden semestr. Studium v Itálii bylo zajímavé a přínosné, ovšem chvílemi velmi náročné.
Přestože jsem absolvovala všechny předměty v angličtině, tj. v jazyce, který se učím
od třetí třídy, nerozuměla jsem vždy všemu, co nás na přednáškách a seminářích učili.
Chodila jsem domů často unavená, ale nevadilo mi to, jelikož Erasmus byl moje volba.
Uvědomila jsem si ale, že hodně žáků s odlišným mateřským jazykem prožívá podobnou
situaci jako já ovšem v dlouhodobějším měřítku a mnohdy nedobrovolně.
Prvotním impulzem pro vytváření obrazových pomůcek za účelem lepšího zapamatování
pravopisných jevů bylo, když jsem doučovala český jazyk a žáci opakovaně chybovali
v určitých slovech.
Když jsem přemýšlela o své diplomové práci, chtěla jsem, aby měla i praktické využití
v pedagogice. Napadlo mě propojit tématiku žáků s odlišným mateřským jazykem
s vytvořenými obrazovými pomůckami využitelnými pro doplnění a zpestření výuky
pravopisu. Ve svém výzkumu jsem kromě obrazových pomůcek ověřovala efektivitu
i dalších aktivit, které jsem rozebrala z hlediska stylů a typů učení.
Od výzkumu jsem očekávala, že mi pomůže lépe pochopit, jaké aktivity jsou pro žáky
s odlišným mateřským jazykem atraktivní ve výuce českého jazyka. Také mě zajímalo,
jak budou žáci reagovat na vytvořené pomůcky.
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TEORETICKÁ ČÁST
1

Žáci s odlišným mateřským jazykem

Cílem této kapitoly je přiblížit, v jaké situaci se nacházejí žáci s odlišným mateřským
jazykem. Nejprve se seznámíme se základními pojmy týkající se žáků s OMJ. Poté
se budeme věnovat jejich specifikům a porovnáme přístupy k začleňování žáků s OMJ
z pohledu různých zemí. Doporučíme postupy práce s žáky s OMJ a představíme základní
jazykovou typologii. Závěr kapitoly bude věnován vyučování češtiny pro žáky s odlišným
mateřským jazykem.

1.1 Definování základních pojmů
K pochopení dané problematiky je vhodné porozumět několika základním pojmům.
Představím vám stručně ty, které považuji osobně za nejdůležitější, a se kterými se budete
dále v této práci setkávat.
1.1.1 Žák-cizinec
O žáka cizince se jedná v tom případě, když jeho rodiče nemají české občanství.

1

Tento

pojem se ovšem využívá daleko v širších souvislostech. Na internetové stránce inkluzivní
škola se můžeme dočíst, že k označení žák-cizinec jsou v současné době výhrady. Mnohdy
totiž, když se hovoří o žáku-cizinci, tak se ve skutečnosti nejedná o žáka, který by měl
jinou státní příslušnost, nýbrž o žáka, jehož rodiče jsou cizinci, ale on sám má státní
příslušnost dané země. Objevuje se také další námitka vůči označení žáka cizincem.
Samotné slovo cizinec vyjadřuje, že je žák cizí. Naším cílem ale je, aby takovýto žák nebyl
vnímán jako někdo odlišný od ostatních. 2
1.1.2 Žák s odlišným mateřským jazykem
Z pedagogického hlediska je tedy relevantnější používat termín žák s odlišným mateřským
jazykem. K tomuto označení je zmínka na internetové stránce inkluzivní škola: „Jedná
1

KENDÍKOVÁ, Jitka. Vzdělávání žáka s SVP. Praha: Raabe, [2016]. Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-213-

4., s. 29
2

Děti a žáci s OMJ | Inkluzivní škola. Uvodni stranka | Inkluzivní škola [online]. [cit. 2018-06-24]. Dostupné
z: https://www.inkluzivniskola.cz/deti-zaci-s-omj
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se o děti a žáky nově přicházející ze zahraničí, většinou bez znalosti nebo s nedostatečnou
znalostí vyučovacího jazyka. Mohou to být také děti cizinců, které v ČR vyrostly, ale doma
hovoří jiným jazykem, než je jazyk vyučovací. Patří sem také děti, jež mají české občanství,
ale doma se používá i jiný než český jazyk (jedná se o děti z bilingvního prostředí nebo děti
s dvojím občanstvím).“3
Důležité je si uvědomit, že nejen cizinci, ale i ostatní žáci s odlišným mateřským jazykem
většinou potřebují pomoci se vzděláváním v českých školách.4
1.1.3 Jazyk mateřský
Hájková uvádí, že mateřským jazykem se míní jazyk, kterým je dítě od narození
obklopeno. Bývá to zpravidla jazyk, kterým hovoří matka. Dítě se setkává s jazykem ještě
v prenatálním období, kdy už na něj matka začíná hovořit. Může se ale stát, že po narození
dítěte vychovává dítě otec, a pro tento případ by bylo vhodnější použít označení „otcovský
jazyk“. Dále může být dítě vychováváno někým jiným než rodiči. Je tedy asi nejvhodnější
vymezit pojem mateřský jazyk tak, že se jedná o jazyk, se kterým dítě nejvíce přichází
po narození do styku a prostřednictvím jehož vnímá okolní svět.5
1.1.4 Jazyk cizí
Cizí jazyk se podle Hájkové učíme v momentě, když se chceme dorozumět v cizí zemi.
Znalost cizího jazyka se nám hodí především, když chceme cestovat a poznávat cizí
kulturu.
„Cizí jazyk se učíme v prostředí, kde není jazykem dominantním, tj. běžným prostředkem
komunikace; stejně jako se my učíme např. angličtinu, němčinu v českém prostředí, tak
se i v zahraničí učí žáci a studenti češtinu jako cizí jazyk“.6
3

Děti a žáci s OMJ | Inkluzivní škola. Uvodni stranka | Inkluzivní škola [online]. [cit. 2018-06-24]. Dostupné

z: https://www.inkluzivniskola.cz/deti-zaci-s-omj
4

KENDÍKOVÁ, Jitka. Vzdělávání žáka s SVP. Praha: Raabe, [2016]. Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-213-

4., s. 29
5

HÁJKOVÁ, Eva. Žák-cizinec v hodinách češtiny na základní škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze,

Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-809-7, s. 26
6

Není čeština jako čeština aneb Jak se to má s pojmy ve vzdělávání žáků s odlišným mateřským
jazykem. Metodický portál RVP - Modul Články [online]. [cit. 2018-06-04] Dostupné
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1.1.5 Jazyk druhý
Hájková ve své publikaci vysvětluje, že o druhém jazyce můžeme mluvit v případě, že
se vyskytneme v takové situaci, že je pro nás nezbytně důležité, abychom daný jazyk
ovládali. Jedná se o jazyk, který není náš mateřský, ale hovoří se jím v zemi, ve které
žijeme. Pro žáky je stěžejní, aby se naučili ovládat jazyk tak, aby dosáhli komunikační
úspěšnosti.7
Gibbons zmiňuje jeden z případů žákyně, která se po několika letech učení druhého jazyka
o své komunikační úrovni v něm vyjádřila tak, že dokáže v druhém jazyce říci cokoli
s výjimkou toho, když se to týká školní práce a komunikace s neznámými lidmi. Podobné
potíže mohou potkat mnohé žáky učící se druhý jazyk.8
1.1.6 Inkluze
Tannenbergerová vysvětluje inkluzi jako: „...systém základního vzdělávání, který umožňuje
všem dětem navštěvovat běžné základní školy, ideálně v lokalitě jejich bydliště…Každý žák
má svou vzdělávací strategii, která se přizpůsobuje jeho schopnostem, talentům
i handicapům.“ 9
Inkluze se tedy dotýká všech žáků, nejen žáků z minoritních skupin či se speciálními
vzdělávacími potřebami, jak bývá často mylně pochopeno laickou veřejností.10
1.1.7 Bilingvismus
V představě o významu slova bilingvismus se mnozí odborníci navzájem liší. Lechta
předkládá definici tohoto termínu následovně. Jedná se o jedince, který: „…má schopnost

z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/19605/NENI-CESTINA-JAKO-CESTINA--ANEB--JAK-SE-TO-MA-SPOJMY-VE-VZDELAVANI-ZAKU-S-ODLISNYM-MATERSKYM-JAZYKEM.html/
7

HÁJKOVÁ, Eva. Žák-cizinec v hodinách češtiny na základní škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-809-7, s. 26-27
8

GIBBONS, Pauline. Scaffolding language, scaffolding learning: teaching second language learners in the
mainstream classroom. Portsmouth, NH: Heinemann, c2002. ISBN 0325003661., s. 1
9

TANNENBERGEROVÁ, Monika. Průvodce školní inkluzí, aneb, Jak vypadá kvalitní základní škola

současnosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-008-1., s. 35
10

TANNENBERGEROVÁ, Monika. Průvodce školní inkluzí, aneb, Jak vypadá kvalitní základní škola
současnosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-008-1., s. 34
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alternativně používat dva, resp. více jazyků v závislosti na situaci a prostředí, ve kterém
se komunikace uskutečňuje.“11
Hájková ve své práci zdůrazňuje, že bilingvní jedinec je nejen schopen mluvené
komunikace ve dvou a více jazycích, ale měl by i do určité míry ovládat písemnou formu
daných jazyků.
Bilingvismus se dá dále dělit podle různých parametrů. V knize Hájkové se můžeme dočíst
o osmi různých děleních. Záleží například na tom, zda si jedinec osvojil druhý jazyk
z důvodu, že ho potřebuje pro pobyt v dané zemi, nebo jestli se ho učil z osobních důvodů
například kvůli tomu, aby se dorozuměl s ostatními členy rodiny. Dále se můžeme
na bilingvismus dívat z pohledu dominance druhého jazyka. Občas se stává, že se jedinec
daleko více setkává s druhým jazykem než s mateřským, což může vést k tomu, že se stane
mateřský jazyk méně dominantním než druhý jazyk. Dále se dá bilingvismus dělit
podle prostředí, ve kterém dochází k nabývání jazyka, podle komunikačních rolí
a tak existují ještě mnohá další dělení.12

1.2 Specifika žáků s odlišným mateřským jazykem
Článek na webové stránce inkluzivní škola vysvětluje, že žák s odlišným mateřským
jazykem může zažívat pocity vykořenění. Také je důležité si uvědomit, že kromě toho, že
se žák pokouší naučit nový jazyk, tak se současně s tím i prostřednictvím něj učí. Může
to být pro něj tedy velmi náročné. Úkolem učitele je, aby se snažil obsahovou a jazykovou
složku skloubit a usnadnil tak žákovi s odlišným mateřským jazykem proces učení. 13

11

LECHTA, Viktor, ed. Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole.
Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-679-7., s. 373-379
12

HÁJKOVÁ, Eva. Žák-cizinec v hodinách češtiny na základní škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze,

Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-809-7, s. 30 – 32
13

Děti a žáci s OMJ | Inkluzivní škola. Uvodni stranka | Inkluzivní škola [online]. [cit. 2018-06-24].
Dostupné z: https://www.inkluzivniskola.cz/deti-zaci-s-omj
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1.3 Začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do běžných tříd
Gibbons udává několik důvodů, proč je vhodné začleňovat žáky s odlišným mateřským
jazykem do běžné třídy.
Díky začlenění do klasické výuky je žákovi předkládán druhý jazyk jako prostředek
k učení. Výuka jazyka tak není oddělená od obsahu. Žák se navíc setkává s jazykem
intenzivněji, což většinou urychluje proces jeho učení.
Gibbons na druhou stranu ale přiznává, že pro některé jedince může být vhodnější,
když mají příležitost být alespoň částečně vyučováni mimo klasickou školní třídu s dalšími
žáky, kteří mají odlišný mateřský jazyk. Obzvlášť žádoucí to může být u jedince, který
je v dané zemi nově, nebo který je velmi stydlivý či traumatizovaný. Když je takovýto žák
vyučován v malé skupině, může se cítit méně ohrožen a má mnohem více příležitostí
k vzájemné interakci s učitelem a ostatními žáky.14
Kostelecká uvádí několik faktorů, které ovlivňují integraci žáků s odlišným mateřským
jazykem. Těmito faktory jsou věk žáka, vliv rodinného prostředí a vliv školního prostředí.
Co se týče věku, tak čím v dřívějším věku integrace proběhne, tím bývá snazší. Žáci
s odlišným mateřským jazykem, kteří jsou v české škole už od začátku povinné školní
docházky, se učí český jazyk většinou rychleji než ti, co se přestěhují do České republiky
například až na druhém stupni.
Vliv rodinného prostředí je v tomto případě také stěžejní. Bývá velký rozdíl mezi žáky,
jejichž rodiče se doma snaží hovořit druhým jazykem a spolupracují se školou a žáky, kteří
po příchodu domů hovoří pouze mateřským jazykem a jejich rodiče nemají k druhému
jazyku pozitivní vztah. Školní prostředí bývá většinou k žákovi s odlišným mateřským
jazykem vstřícné. Děti mívají tendence se s žáky z jiných zemí spíše přátelit a pomáhat
jim. V tomto případě záleží úspěšnost začlenění do třídy spíše na osobnostních rysech
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jedince než na jeho národnosti. Větší problémy bývají u rodičů, kteří nechtějí přijmout
skutečnost, že s jejich dítětem chodí do třídy nějaký cizinec.15
Gibbons dále upozorňuje, že je především velmi důležité odpovědět si u žáků s odlišným
mateřským jazykem na dvě otázky:
1) Jaké jazykové požadavky jsou kladeny na žáka ve vzdělávacím kurikulu?
2) Jaké jsou aktuální jazykové znalosti dítěte a jaké jsou jeho jazykové potřeby?
Je nutné si tedy uvědomit, jaké jazykové nástrahy můžou žáka v různých vyučovacích
hodinách potkat a co z těchto nástrah by žákovi mohlo činit obtíže.16
1.3.1 Česká republika
„V České republice se ve školním roce 2016/17 vzdělávalo na všech typech škol 83 241
cizinců. Celkový počet všech žáků a studentů činil 2 030 779 (včetně občanů ČR), cizinci
tedy tvořili 4,1 % z nich.“ Tuto informaci udává webová stránka inkluzivní škola. Dále
upřesňuje, že do základních škol docházelo v témže roce 20 237 cizinců, což činilo 2,2 %
z celkového počtu žáků.17 Je tedy zřejmé, že se nejedná o zanedbatelný počet žáků
a je potřeba věnovat tomuto tématu pozornost.
„V České republice se jako nejpalčivější problém v tomto opatření ukazuje chybějící
koncepce a nedostatečná koordinace v oblasti vzdělávání a začleňování žáků s OMJ
do vzdělávacího systému, a to jak na úrovni ministerské, tak i na úrovni samosprávní.
Zároveň s tím souvisí i chybějící systémová podpora v oblasti vzdělávání žáků s OMJ.“ 18
Takto se vyjadřují k situaci v České republice autorky dokumentu Komparace národních
politik.
15
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Dostupné

Přestože v České republice chybí systémová podpora, objevují se snahy o zlepšení této
situace. K velkému posunu kupředu co se týče podpory ve vzdělávání žáků s odlišným
mateřským jazykem a jejich vyučujících, došlo především díky organizacím META, o.p.s.
a Národnímu institutu pro další vzdělávání.
META, o.p.s.
V České republice funguje od roku 2004 META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti
mladých migrantů. Jedná se o neziskovou organizaci, která si klade za cíl podporovat
mladé cizince při jejich začleňování do systému českého vzdělávání. Kromě cizinců
poskytuje pomoc také pedagogům, kteří s cizinci pracují, a v neposlední řadě se také
organizace snaží podílet na spoluvytváření vzdělávacího systému.19
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)
„Národní institut pro další vzdělávání je přímo řízená organizace Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje
pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně školských zařízení pro zájmové
vzdělávání.“20
1.3.2 Zahraniční země
V zahraničí se můžeme setkat s různými koncepcemi vzdělávání žáků s odlišným
mateřským jazykem. V některých státech jako například ve Finsku je systém podpory žáků
s odlišným mateřským jazykem propracovanější než u nás a mohli bychom se jim
inspirovat. Naproti tomu například v Itálii jsou na tom z hlediska podpory ještě hůře
než v České republice.
Finsko
Školský systém ve Finsku je celosvětově vnímán jako jeden z nejpropracovanějších.
Zmíním zde jen některé body, týkající se žáků s odlišným mateřským jazykem, které
se mi zdají velmi podnětné.
19
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Autorky dokumentu Komparace národních politik udávají, že „ve Finsku existuje
propojená aktivní síť koordinátorů multikulturního vzdělávání. Koordinátoři jsou na všech
úrovních.“ 21 tj. na úrovni ministerstva, školských úřadů a škol.
Dále ve Finsku funguje systém přípravných tříd, které, většinou po dobu jednoho roku,
připravují žáka s odlišným mateřským jazykem na vzdělávání v běžných třídách.22
Itálie
„V italském vzdělávacím systému v současnosti neexistuje žádná jednotná praxe zaměřující
se na integraci žáků cizinců. Celkově lze zaznamenat nedostatek školení pro učitele a také
nedostatek financí určených na aktivní pomoc žákům a jejich rodičům. Školy také obecně
nezajišťují dětem hodiny italštiny, které by jim pomohly překonat jazykovou bariéru.“23
Bohužel také velmi často dochází k tomu, že jsou žáci cizinci zařazeni do nižších tříd,
než odpovídá jejich věku, což má za následek snížení sebedůvěry žáků cizinců.24

1.4 Užití postupů při výuce žáků s odlišným mateřským jazykem
Gjurová se domnívá, že při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem je vhodné
používat podobné postupy, jako jsou doporučené pro žáky se specifickými poruchami
učení. Obě skupiny mívají ve škole totiž problémy z podobných důvodů. Mezi příčiny
neúspěchů patří například to, že tito žáci rychle ztrácejí motivaci. Je tedy potřeba v nich
motivaci opakovaně probouzet. Bývají také rychleji unaveni než ostatní žáci. Souvisí
to s tím, že žáci se specifickými poruchami učení a s odlišným mateřským jazykem musí
vynaložit daleko větší úsilí k tomu, aby se dokázali soustředit.
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Gjurová doporučuje, aby učitel vymyslel hodinu tak, aby mohli tito žáci využít co největší
množství smyslů. Dále by měl učitel zajistit žákům dostatek času na kontrolu. Nejprve
je ale zapotřebí naučit je, jak mají při kontrole postupovat, aby byla co nejefektivnější.
Je také vhodné tyto žáky opakovaně chválit, ale na druhou stranu je potřeba, aby měla
pochvala nějaké opodstatnění.25

1.5 Jazyková typologie
Podle Gjurové rozlišujeme pět různých typů jazykové stavby. Izolační typ, aglutinační,
flexivní, introflexivní a polysyntetické. Tyto typy se navzájem liší především způsobem
ohýbání. Jednotlivé jazyky užívají více typů, ale jeden z nich většinou převažuje. Gjurová
vymezuje jednotlivé typy následovně:
Izolační typ
U jazyků tohoto typu bývá pevný slovosled. Souvisí to s tím, že „vztahy mezi slovy
se ve větě nevyjadřují koncovkami, ale pomocí předložek, slovosledu.“ V jazycích tohoto
typu je častý výskyt jednoslabičných slov.
K těmto jazykům řadíme například angličtinu, francouzštinu, vietnamštinu, rumunštinu
a další jazyky.
Aglutinační typ
Aglutinační jazyky využívají velké množství předpon a přípon pro vyjádření gramatických
významů. „Každá předpona či přípona má pouze jednu funkci, k vyjádření více funkcí
je třeba užít odpovídající počet afixů.“ Samotný kořen slova je u těchto jazyků neměnný.
Za jazyky aglutinačního typu můžeme považovat finštinu, maďarštinu, turečtinu a další
jazyky.

25
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Flexivní typ
Tyto typy jazyků fungují na systému skloňování a časování. Koncovky slov u těchto
jazyků mohou vyjadřovat více funkcí. Slovosled ve větě je relativně volný, což
je zapříčiněno tím, že se u těchto jazyků objevuje shoda mezi různými větnými členy,
například mezi podmětem a přísudkem.
Do jazyků flexivního stylu počítáme například češtinu, slovenštinu, ruštinu a němčinu.
Introflexivní typ
U těchto jazyků platí, že „významové vztahy se vyjadřují změnami hlásek v základu slov“.
V českém jazyce se můžeme také setkat s introflexivními změnami například u měkčení
hlásek.
Za introflexivní jazyky můžeme považovat arabštinu, hebrejštinu a němčinu.
Polysyntetický typ
U těchto jazyků dochází ke skládání slov z několika slovních částí. Kombinace slov
ovlivňuje gramatické významy, k časování ani skloňování u těchto jazyků nedochází.
Mezi polysyntetické jazyky patří vietnamština, čínština a němčina.26

Velkou roli při pochopení gramatiky češtiny hraje jazykový typ mateřského jazyka žáka.
Pokud je jeho mateřský jazyk také flexivní, bývá to pro něj snazší než například pro žáky,
jejichž mateřským jazykem je například čínština. Neznamená to ovšem, že jazyková
blízkost zaručuje žákům hladký průběh učení se českému jazyku.27

26

GJUROVÁ, Naděžda. Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky: metodika pro učitele. Praha: Portál,
2011. ISBN 978-80-7367-837-1, s. 11 – 12
27

HÁJKOVÁ, Eva. Žák-cizinec v hodinách češtiny na základní škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-809-7, s. 41

18

1.6 Vyučování češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem
Velmi záleží na tom, na jaké jazykové úrovni daný žák je. V mnohých případech
ani nepotřebuje podpůrná opatření, což ale neznamená, že bychom měli opomíjet
skutečnost, že pro žáka není čeština mateřským jazykem. Mnohdy nemá žák na první
pohled v českém jazyce žádné větší potíže, jelikož je v České republice například
od narození. Ve vyšších ročních ale může narazit na potíže, se kterými mu rodiče
nedokážou z důvodu nedokonalé znalosti jazyka, pomoci.
1.6.1 Český pravopis pro žáky s odlišným mateřským jazykem
Hájková popisuje, že žákům s odlišným mateřským jazykem při učení se českému
pravopisu se většinou postupuje tak, že se dané pravidlo naučí nazpaměť, a pak se pokouší
použít pravidlo v praxi. Když pravidlo použije opakovaně, tak je pravděpodobné, že dojde
k automatizaci. Dělávají jim ale občas potíže doplňovací cvičení, která jsou zaměřená
na problematiku hy, chy, ky, a tak dále, či ži, ši, či a tak dále. „Žák-cizinec nemívá mnohdy
tak velkou slovní zásobu, aby vědomě vybral mezi uvažovanými skupinami tu správnou
podle významu, neboť význam sám je pro cizince už problém. Doporučuje se tedy dát
cizinci vždy k pravopisnému pravidlu limitovaný počet slov, ve kterých se daný jev
objevuje.“ Podobně se vyplatí žákům předložit nějaká příkladová slova i ke slovům
s problematikou ú/ů, bě, pě, vě a tak dále.
Když se zaměříme na to, jak to funguje u žáků s odlišným mateřským jazykem u učení
pravopisu vyjmenovaných slov, tak volí podobný postup jako ostatní žáci. Potíž může ale
nastat u příbuzných slov, jelikož žáci s odlišným mateřským jazykem mívají menší slovní
zásobu. Proto se vyplatí tyto žáky blíže seznámit také s často používanými příbuznými
slovy.28

28

HÁJKOVÁ, Eva. Žák-cizinec v hodinách češtiny na základní škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-809-7, s. 70 – 71

19

2

Vybrané pravopisné jevy

V této kapitole se budeme zabývat vybranými pravopisnými jevy a jejich didaktickou
analýzou. Vycházet zde budu jak z vlastních zkušeností, tak z informací získaných
z různých učebnic, publikací a pracovních listů. Přiblížíme si, s jakými využívanými
způsoby učení se můžeme při výuce setkat. Zaměříme se na pravopis psaní I/Y v kořenech
domácích slov či v předponě VY-, VÝ-. Poté se podíváme na to, jak vyučovat pravopis
u slov s problematikou BĚ/BJE/VĚ/VJE a dále se budeme věnovat psaní předpon S/Z
ve slovech. Tyto tři oblasti jsem vybrala z důvodu, že se jimi dále budu zabývat v praktické
části výzkumu. Závěr kapitoly bude věnován konkrétním slovům, která byla využita
při tvorbě pomůcek.

2.1 Vyjmenovaná slova a slova příbuzná
S vyjmenovanými slovy se žák běžně setkává ve třetím ročníku základní školy. Toto učivo
je v dalších ročních často opakováno, jelikož znalost vyjmenovaných slov je brána jako
jedna ze základních předpokladů pro bezchybný písemný projev. Třetí ročník je vhodný
proto, že žáci by už měli ovládat pravopisné jevy, které předcházejí znalosti psaní
obojetných souhlásek ve slovech. Dovedou psát a měli by ovládat psaní měkkých i tvrdých
souhlásek ve slově.
Jak udává Hájková, tak ve třetím ročníku jsou navíc žáci ochotni a schopni memorovat,
což je k osvojení tohoto učiva velmi výhodné.29
Samotná vyjmenovaná slova často žákům nedělají takové potíže. Náročnější bývá, když
se jedná o slovo příbuzné. Člověk v některých případech musí mít hlubokou znalost
významu slova, aby si uvědomil, zda je dané slovo příbuzné vyjmenovanému slovu,
či nikoliv. Časté obtíže dělají také dvojice slov, která stejně znějí a jinak se píší. I v tomto
případě člověk potřebuje dobře pochopit význam slova. Tato skutečnost může žákům
s odlišným mateřským jazykem dělat větší potíže než ostatním žákům, jelikož nemívají tak
29
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širokou slovní zásobu a nemusejí rozpoznat drobné významové odchylky. Hájková tedy
doporučuje „připravit cizinci vedle vyjmenovaných slov i řadu frekventovaných slov
příbuzných, která bude pamětně zvládat stejně jako slova vyjmenovaná.“30
Vyjmenovaná slova se učí zpravidla postupně. Nejprve si žáci osvojují znalost první
skupiny slov a až po dosažení určité úrovně se přechází k další skupině. Obvyklý postup
je takový, že se začíná se skupinou vyjmenovanými slovy po B, následuje skupina slov
po F, L, M, P, S, V, Z.
Prvním krokem bývá většinou seznámení s významem vyjmenovaných slov dané skupiny.
Vysvětlení významu může mít několik podob. Velmi často se vychází z předchozích
znalostí žáků. Žáci zkouší vysvětlovat, co dané slovo může znamenat. Navzájem se mohou
opravovat či doplňovat, v případě složitějších slov může pomoci při vysvětlování učitel.
Žáci zkouší dané slovo například použít ve větě (nejprve ústně, až později písemně).
Dobrou a dle mého názoru téměř nezbytnou pomůckou bývají obrázky. V několika
učebnicích pro třetí třídu, které jsem pročítala, byly vedle písemného výčtu všech slov
i obrázky znázorňující jejich význam. Žáci tyto obrázky mohou popisovat, překreslit si je,
vytvářet své vlastní, a nebo si je alespoň prohlédnout.
Na ukázku přikládám jeden z obrázků k vyjmenovaným slovům z učebnice českého jazyka
pro 3. ročník. 31 V této učebnici najdete vedle každého vyjmenovaného slova obrázek, větu
a několik příbuzných slov.
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Význam slov se kromě slovního a obrazového vyjádření dá dobře znázornit také pohybem
či pantomimou. I tyto metody bývají učiteli hojně využívány.
Po prvním seznámení většinou následuje memorování těchto slov a jejich následná fixace.
Učitel může po žácích chtít, aby se slova naučili doma nazpaměť. Mnohdy se ale spíše
pokouší žákům zapamatování nějak usnadnit. Jednou z možností je přiřadit ke každému
vyjmenovanému slovu nějaký jednoduchý pohyb, který by alespoň trochu vycházel
z významu daného slova. Žáci se pak učí vyjmenovaná slova souběžně s příslušným
pohybem a to může žákům usnadnit zapamatování.
Při návštěvě jedné z Waldorfských škol jsem byla svědkem toho, jak si žáci vyjmenovaná
slova opakovali tak, že stáli v kruhu, do rytmu si předávali po směru hodinových ručiček
nějaký předmět (v tomto případě dřevěnou tyč) a při každém předání řekli všichni nahlas
příslušné vyjmenované slovo. Bohužel jsou i tací učitelé, kteří zkouší vyjmenovaná slova
tak, že se zeptají žáka například: „Jaké je 7. vyjmenované slovo po L?“ a čekají okamžitou
odpověď, což je podle mého názoru velmi nešťastné.
Když chce učitel u žáků ověřit znalost vyjmenovaných slov, tak kromě klasických
doplňovacích cvičení či diktátů může využít i jiné způsoby. Žák může hledat synonyma,
vyhledávat vyjmenovaná slova a jim příbuzná v textu a podobně.
Znalost příbuzných slov se dá prozkoušet tím způsobem, že žáci vytvoří rodokmen slova.
To znamená, že pátrají po tom, z jakého slova byl daný výraz odvozený, dokud nedojdou
k základu. Hezky vypracovaný rodokmen je například v publikaci Mlezivy.32
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2.2 Slova s problematikou BĚ/BJE/VĚ/VJE
S touto učební látkou se žáci setkají většinou ve čtvrtém ročníku základní školy.
Toto učivo je náročné z toho důvodu, že po žákovi požaduje dovednost nalezení kořene
slova. K rozpoznání kořenu pomůže vytvoření příbuzných slov, což může být obzvláště
pro žáky s odlišným mateřským jazykem obtížné. K nalezení příbuzných slov je potřeba
brát na vědomí význam slova, ale i jeho stavbu.
Velmi často jsou v učebnicích žákům slova s problematikou psaní BĚ/BJE/VĚ/VJE
nejprve představena v krátkém příběhu. Žák si příběh přečte a slova vyhledá. Praktikuje
se i přepisování krátkých vět obsahujících daná slova.
Není výjimkou, když učitel žákům předloží různé kořeny slov a žáci se snaží vymyslet
s pomocí předpon V- a OB- (případně dalších předpon) a různých přípon co největší počet
slov. Tuto strategii zvolila ve své publikaci také Mrázková33.
Procvičování probíhá často formou doplňování Ě/JE, ale také se můžete v učebnicích
setkat například s doplňováním vhodných slov z nabídky či psaní vět obsahujících
konkrétní slova, jako tomu je například v učebnici Kosové34.

2.3 Slova s problematikou S/Z
Když se žáci v páté třídě poprvé blíže seznámí s předponami S/Z, bývá to většinou
rozpačité.
„O pravopisu sloves (a slov od nich odvozených) s předponami s(e) - a z(e) - obvykle
rozhoduje význam a nikoli výslovnost.“35
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Opět je k ovládnutí této problematiky zapotřebí znát významy slov a uvědomit si, jaký
pohyb či proces představují. Jestli se jedná o směr dohromady, dolů, z povrchu pryč,
změnu stavu, či dokončení děje. Žáci s odlišným mateřským jazykem jsou často rádi, když
dokážou dané slovo použít vhodně ve větě. Povrchní znalost významu většinou nestačí
k tomu, abychom zvolili vhodnou předponu. U slova shromáždění je celkem viditelné,
že se jedná o směr dohromady. Slovo seschnout se však žákovi nemusí spojit se směrem
dohromady.
U psaní S/Z se objevují náročné dvojice slov, které stejně znějí, ale jinak se píší.
Ty se velmi často učí opět s pomocí obrazových materiálů. Hezky znázorněné jsou tyto
dvojice v publikaci Mrázkové36.

2.4 Slova využitá při tvorbě obrazových pomůcek
V empirické části výzkumu se mimo jiné zabývám didaktickým potenciálem 24 pomůcek
(8 pomůcek na každou ze tří zmiňovaných oblastí). Každá pomůcka je zaměřená
na pravopis náročného slova. Problematická slova jsem vybírala na základě několikaleté
zkušenosti získané doučováním žáků, dále jsem také čerpala z chyb, kterých se dopouštěli
žáci v průběhu mé souvislé praxe (se zaměřením na chybovost u dvou žáků s odlišným
mateřským jazykem), pročítala jsem různé publikace a učebnice a v neposlední řadě
jsem se inspirovala i názory dvou zkušených paní učitelek, se kterými jsem vedla krátké
rozhovory několik měsíců před zahájením výzkumu.
Dobýt
Pravopis tohoto slova se většinou učí ve dvojici se slovem dobít. Ve slovech, která stejně
znějí, ale jinak se píšou, chybuje velké množství lidí. Je potřeba uvědomit si, co dané slovo
znamená. V Akademické příručce je uvedeno, že „sloveso dobýt má význam „získat něco
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s vynaložením určitého úsilí nebo i násilí a nátlaku“37 Často se žáci učí, že pokud se jedná
o význam tlouct, píšeme v daném slově Í. Některé žáky to ovšem může mást, jelikož slovo
dobýt mají také spojené s násilím.
Dobít
Když napíšeme ve slově dobít Í, máme na mysli, že se jedná o význam utlouct někoho,
přestat tlouct, nebo doplnit elektrický náboj.38
V mnohých učebnicích je toto slovo ve dvojici se slovem dobýt vnímáno jako
problematické. Na tuto dvojici upozorňují mimo jiné v učebnici pro 3. ročník.39
Pokud si nejsme jisti, jak se slovo píše, pomůže nám, když vytvoříme ke slovu budoucí čas
v první osobě. Pokud je správně „Já dobiju/dobiji (telefon)“, napíšeme I. V případě,
že bychom napsali „Já dobudu/dobydu (hrad)“, napíšeme Y. Tato pomůcka se může využít
i u dvojic nabít/nabýt, bít/být, zbít/zbýt, ubít/ubýt a podobně. Je vhodná pro ty žáky, kteří
mají už rozvinutý cit k jazyku. U žáků s odlišným mateřským jazykem by pravděpodobně
neměla opodstatnění.
Mlýn
Mlýn se řadí mezi vyjmenovaná slova, a tudíž by se mohlo zdát, že by mělo být pro žáky
snadné toto slovo správně napsat. Přesto se občas plete se slovem mlít.
Na webové příručce Ústavu pro jazyk český zdůvodňují odlišný pravopis slov mlýn a mlít
následovně:

„Podstatné

jméno mlýn (mlynář,

mlýnice)

do

češtiny

přišlo

40

ze staroněmeckého mulīn (v němčině dnes Mühle).“
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Mlít
Naproti tomu ve slově mlít napíšeme Í, jelikož: „Sloveso mlít (stejně jako výrazy mletí,
mlecí, mleč) pochází z praslovanského *melti.“41.
Znalost původu slova může být pro žáky zajímavým zpestřením, ne pro každého je ovšem
dostačující k tomu, aby slovo mlít napsal pravopisně bez chyby.
Výlet
Slovo výlet se skládá z předpony VÝ- a kořenu LET. Přestože se může zdát, že je v tomto
případně snadné odhalit, že se jedná o předponu, mnozí žáci v tomto slově chybují.
Míchat
Slovo míchat není ve vyjmenovaných slovech, při nedostatečné znalosti významu by se ale
mohlo splést s vyjmenovaným slovem dmýchat. Žáci by poté mohli vnímat slovo míchat
jako příbuzné slovu dmýchat, což by mohlo vést k chybě.
Smyčec
Smyčec je slovo příbuzné vyjmenovanému slovu smýkat. Pod slovem smýkat si mnohdy
žáci nedokáží nic konkrétního představit. Často se se slovem smýkat setkají jen jednou
a to při učení se vyjmenovaným slovům. Obzvlášť žáci, jejichž rodiče nehovoří česky,
nemusí s tímto slovem přijít jinak vůbec do styku, jelikož není běžně užívané.
Visací
Kořenem ve slově visací je VIS. Stává se, že se žáci domnívají, že se zde objevuje
předpona VY- a z toho důvodu při psaní chybují. Přídavné jméno visací se v běžné řeči
moc nepoužívá. Více se žáci setkají spíše se slovem visící. V mnohých učebnicích
se objevují dvojice slov vyset a viset.
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Oběť
U oběti může dojít k tomu, že si žák neví rady s tím, co je v tomto slově kořen. Pravopis
tohoto slova se často učí ve dvojici se slovem objetí. Stejně tak je tomu i v knize
Mrázkové.42
Objetí
Slovo objetí v sobě ukrývá více významů. S pravopisem slova ve významu objet překážku
nebývá takový problém. Kořen JET je v tomto případě zjevný, když se slovo vztahuje
k jízdě. Náročnější bývá pravopis slova objetí ve významu obejmout někoho. Kořen JET
může být matoucí vzhledem k tomu, že v tomto významu není skrytá žádná jízda. Někdy
žákům pomůže, když si řeknou příbuzné slovo a uslyší v něm J. V tomto případě si sice
žák také může říci objímat, ale mnozí tam J neslyší, jelikož je běžné vyslovovat dané slovo
nesprávně jako „obímat“.
Věk
Se slovem věk se žák setkává v mluvené i písemné podobě velmi často, přesto jsem ve své
praxi zažila, že se někteří žáci při psaní zmýlili. Pramenilo to z jejich přílišné
přemýšlivosti, jelikož se jim zdálo slovo věk vizuálně příliš krátké.
Vjemy
Slovo vjemy jsem zařadila do svých obrazových pomůcek především proto, že žáci
obvykle neznají jeho význam. Obzvlášť to platí pro žáky s odlišným mateřským jazykem.
Kořen JEM je sám o sobě nicneříkající a jeho nalezení pro žáky nemusí být jednoduché.
Vějíř
U slova vějíř se mnozí žáci opět potýkají s neschopností najít kořen. Řeknou si, že je slovo
vějíř příbuzné ke slovu vát a neví si často kvůli tomu rady.
Objezd
42
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Se slovem objezd občas mohou být také potíže. V knize Mrázkové43 je slovu věnován
z tohoto důvodu samostatný obrázek.
Oběd
V tomto slově se snadno chybuje taktéž kvůli neschopnosti najít kořen slova. Oběd
si člověk snadno spojí s jídlem, tudíž se stává, že žáci mylně považují JED za kořen tohoto
slova. Komplikovanost tohoto slova si uvědomuje mimo jiné i Mrázková ve své publikaci,
ve které ovšem vyjadřuje obavy spíše z toho, že si žák poplete pravopis tohoto slova
s podobně znějícím slovem objet. 44
Objem
I v tomto případě může být kořen JEM pro žáky těžké objevit. Především proto,
že přidáním jiných předpon jako například NÁ-jem, PŘÍ-jem dochází ke znatelnému
pozměnění významu slova.
Zpěv
Slovo zpěv se řadí mezi pravopisné výjimky, psaní předpony Z není z důvodu změny stavu
ani dokončení děje. V tomto slově se může chybovat jak výběru předpony, tak při psaní
Ě ve slově.
Sbor
Se slovem sbor si žáci většinou vybaví zpěv. Může nastat tedy situace, že žák napíše
ve slovu sbor Z, jelikož se domnívá, že je sbor odvozený od zpěvu. Dále by se také dalo
dané slovo splést se slovem zbořit.45
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Zhlédnout
Pokud nechceme chybovat ve slově zhlédnout, musíme se nejdříve zamyslet nad jeho
významem. Pokud slovo zhlédnout znamená vidět nějaké představení, film a podobně,
napíšeme předponu Z.
Shlédnout
Přeponu S- volíme při psaní tohoto slova v případě, že je dané slovo využito v kontextu,
že se někdo dívá dolů. U dvojice slov zhlédnout a shlédnout dochází k časté chybovosti
právě z důvodu, že je pro žáky obtížné uvědomit si přesný význam slova. Že se jedná
o náročný pravopisný jev, si uvědomuje i Mrázková, která ve své publikaci vysvětluje
na obrázcích rozdíl mezi těmito dvěma výrazy.46
Zpět
Slovo zpět jsem zařadila proto, že jsem při jeho psaní během souvislé praxe zaznamenala
u několika žáků chybu.
Shořet
Sloveso shořet vyjadřuje zánik, v některých knihách jako například v publikaci
Zemanové47 je zánik podřazen významu směru dohromady. Pokud se žáci učí, že sloveso
shořet vyjadřuje směr dohromady, může jim to připadat nejasné.
Zpráva
Zpráva ve významu informace či dopis se píše s předponou Z. U tohoto slova může dojít
k chybě z důvodu záměny se slovem správa. Na zákeřnost této dvojice upozorňuje několik
učebnic. Například v publikaci Zemanové48 jsou slovní vysvětlivky obou slov doplněny
ilustračními obrázky.
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Sbírka
Ve slově sbírka se v pravopisu vychází z toho, že se jedná o směr dohromady. Žákům,
kteří nemají takový jazykový cit, jako například žáci s odlišným mateřským jazykem, by
mohlo činit potíže směr dohromady odhalit.
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3

Učební typy a styly

Každý člověk je jiný, má různé zájmy, vlastnosti, zkušenosti a tak dále. A proto každému
člověku vyhovuje trochu odlišný typ a styl učení. V následující kapitole se seznámíme
s dělením učebních typů a stylů, představíme si způsoby, jakými se dá snadno zjistit, jaký
učební typ a styl u žáka dominuje a shrneme si, proč je výhodné znát učební styly a typy
žáků.

3.1 Učební typy
Učební typy se dají rozlišovat podle různých kritérií. Zaměříme-li se na učební typy
z hlediska percepční preference, podle Lojové a Vlčkové můžeme rozlišovat vizuální typ,
auditivní typ a kinestetický typ. Každý zdravý člověk vnímá podněty pomocí všech
smyslů. Lidé se mezi sebou ale navzájem liší v tom, jaký ze smyslových kanálů
upřednostňují. Následující dělení bude podle Lojové a Vlčkové49 doplněné o informace
z publikace Hofmanna.50
3.1.1 Vizuální typ
Osoba, u které dominuje vizuální typ učení, se daleko lépe učí pomocí toho, co vidí, než
toho, co slyší. Když mu někdo předává informace pouze mluvením, dělá vizuálnímu typu
potíže si dané informace zapamatovat. Naopak pokud si přečte nějaký text, často si dokáže
i vybavit, kde byl přesně napsán. Nevyhovuje mu ale souvislý nečleněný text, který není
vizuálně zajímavý. K učení využívá především texty, obrázky, různé diagramy, tabulky
a podobně.

Velkou pomůckou pro něj můžou být vlastní strukturované poznámky

či prezentace. Často si v textu důležité informace barevně označuje. K efektivnímu učení
mu mohou pomoci také videonahrávky a fotografie.
Pokud se vizuální typ chce naučit cizí jazyk, měl by v cizím jazyce hodně číst.
K pochopení gramatických pravidel mu mohou být nápomocny různé nákresy (například
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časové osy), tabulky, symboly, myšlenkové mapy a další grafické pomůcky. Mohlo by mu
také pomoci, kdyby si veškeré informace snažil představovat.
3.1.2 Auditivní typ
Jedinec, který upřednostňuje auditivní typ učení, potřebuje pro kvalitnější a rychlejší
zapamatování informace slyšet. I jednoduché psané instrukce pro něj mohou být obtížné
k porozumění, pokud je někdo nepodpoří slovním vysvětlením. Auditivnímu typu
vyhovuje poslouchat ostatní během diskuzí. Sám se učí tím, že si nahlas předříkává text,
nebo že se nahraje na diktafon. Když mu někdo něco vypráví, dokázal by to po něm
zopakovat i s podobnou intonací a tempem řeči. Většinou i sám hodně pracuje s tempem
řeči, intonací a barvou hlasu.
Pokud se tato osoba chce naučit cizí jazyk, měla by v něm poslouchat písničky, sledovat
filmy a povídat si. Pomohou jí také různé básně nebo nahrávky. Četba nebo vyplňování
písemných cvičení tomuto typu člověka tolik nepomůže.
3.1.3 Kinestetický typ
Kinestetický typ žáka potřebuje k efektivnímu učení pohyb. Nejvíce mu vyhovuje, když
může manipulovat s věcmi, výrazně gestikulovat a sám si něco vyzkoušet. Rád
experimentuje a při učení si informace velmi často ručně přepisuje, aby si je lépe
zapamatoval. Pohyb také potřebuje při vybavování si faktů. Proto jsou někdy žáci,
u kterých dominuje tento typ učení, označováni jako neposlušní, jelikož jim dělá potíže
sedět nehybně v lavici a mívají tendence vyrušovat, obzvláště v mladším věku, kdy
své potřeby nedokážou plně potlačit. O hodině tito žáci upřednostňují projekty, předvádění
scének, vytváření různých plakátů a obecně aktivity, během kterých se mohou pohybovat,
nebo alespoň výrazně gestikulovat.
Při učení se cizímu jazyku se doporučuje tomuto typu žáka, aby manipuloval s různými
kartičkami, využíval skutečné předměty nebo vykonával při učení nějaký pohyb, například
se v průběhu učení procházel. Pro tento učební typ je vhodné i přepisování.
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3.2 Učební styly
Podle Sitné vyjadřují učební styly způsob, jak zpracováváme informace. Je velmi výhodné
znát svůj učební styl, jelikož nám to může významně usnadnit vzdělávání. Můžeme
využívat techniky, které jsou pro nás nejefektivnější a díky tomu získávat nové poznatky
rychleji.51 V různých publikacích se můžeme setkat s několika odlišnými děleními
učebních stylů. Já se ve své práci zaměřím na rozdělení podle způsobu práce
s informacemi. Sitná52 a Kappe53 ve svých publikacích předkládají základní charakteristiku
čtyř základních typů žáků podle stylu učení. Podle stylu učení se můžete považovat buď
za aktivistu, reflektora, teoretika, nebo pragmatika.
3.2.1 Aktivisté
Aktivisté jsou lidé, kteří rádi získávají nové zkušenosti. Mívají plno energie a rádi
ji využívají v různých činnostech a v učení. Chtějí být středem pozornosti a mají
vůdcovskou povahu. Vše si chtějí vyzkoušet a vrhají se do všeho po hlavě a plni nadšení.
Jejich nedostatkem je, že většinou nevydrží delší dobu u jedné činnosti, jelikož se brzy
začnou nudit. Potíže mívají také s udržením pozornosti. Na druhou stranu se jim často daří
nadchnout i ostatní k práci, mají rádi výzvy a jsou velmi otevření jiným názorům. Mívají
tendenci dělat rozhodnutí intuitivně.
Co se týče učení, tak aktivistům pomáhá, když učení vychází z jejich vlastního zájmu.
Také je pro ně ideální, když je proces učení neustále v pohybu, vyhovují jim časté změny.
Rádi soutěží a ocení, když jsou aktivity zábavné a tvořivé. Naopak nemají rádi dlouhé
teoretické přednášky, během kterých musí jen poslouchat. Nevyhovuje jim také
procvičování a práce podle jasného zadání, kterého se musí striktně řídit.
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„Aktivistům nejlépe vyhovují skupinové práce, hry a simulace, praktické činnosti,
případové studie, problémové vyučování, hraní rolí, zapojení v projektu apod.“54
3.2.2 Reflektoři
Reflektoři rádi nad vším přemýšlejí. Baví je zkoumat věci z různých úhlů pohledu a chtějí
problém pochopit do hloubky. Reflektoři pozorují procesy, snaží se předvídat výsledky
a pokouší se pochopit jejich význam. Bývají opatrní, dlouho jim trvá, než zaujmou nějaké
stanovisko. Potřebují mít k dispozici informace z různých zdrojů a dostatek času na to, aby
mohli vše promyslet. Často bývají ve společnosti spíše nenápadní, rádi naslouchají
ostatním a drží se většinou v ústraní.
V učební procesu reflektoři upřednostňují činnosti, které jim umožní vykonat detailní
pečlivou práci. Rádi sledují ostatní osoby v akci a díky tomu se hodně naučí. S chutí
se pustí do práce, když vědí, že mají dostatek času na získávání, ověřování a pečlivé
zpracování všech informací. Učební proces jim znepříjemňuje vědomí časové tísně,
aktivity vyžadující okamžitou reakci a práce s nedostatečným množstvím informačního
materiálu.
„Nejvhodnější organizaci výuky pro reflektory představují demonstrace nové látky, čtení,
sledování videa, učení opakováním, sledování ostatních účastníků při výuce.“ 55
3.2.3 Teoretici
Teoretici se zaměřují na myšlenky a systémovou logiku, libují si v teorii a bývají velmi
objektivní a systematičtí. Je pro ně naprosto stěžejní, aby byly věci logické, a jsou pro
nalezení logiky schopni vynaložit velké úsilí. Nedůvěřují své intuici a emocím. Rozum
kladou nad cit.
Teoretiky baví práce, která není příliš snadná a staví na již ověřených vědeckých faktech.
Potřebují znát jasný cíl práce a neradi se podílí na něčem, co podle nich nemá smysl.
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Nemají také rádi úkoly, ve kterých je potřeba popisovat své emoce a které vyžadují
subjektivní pohled na věc.
„Teoretikům při výuce nejlépe vyhovují teoretická přednáška s množstvím abstraktních
informací, diskuse a debaty, individuální samostatná práce a výzkumy, projekty,
zpracování studií, výzkumných šetření.“56
3.2.4 Pragmatici
Pragmatici mají rádi věci týkající se praxe. Vyhovuje jim, když poznatky získané učením
mohou co nejdříve využít. Jsou nápadití a potřebují své nápady co nejdříve uplatnit. Rádi
si v praxi zkoušejí nové metody a techniky a ověřují si tím jejich účinnost. Pragmatici mají
ale občas tendenci vyhnout se reflexi a hluboké úrovni porozumění.
Při učení je uspokojuje, když mají příležitost k tomu, aby své nově nabyté informace
vyzkoušeli a dozvěděli se, jak fungují. Špatně se jim pracuje na úkolech, které pro ně podle
jejich názoru nemají smysl. Dlouhé rozebírání teoretických poznatků není nic pro ně.
„Pragmatikům při výuce nejlépe vyhovují případová studie a příklady z praxe, praktická
cvičení a projekty, hraní rolí, řešení reálných problémových úkolů, exkurze, simulace,
atd.“57

3.3 Testování učebních typů a stylů
Pro učitele může být velmi přínosné, když ví o žácích, jaký učební typ a styl u nich
převažuje.
Pokud se učitel chce rychle dozvědět, jaké učební typy a styly u jednotlivých žáků
převládají, tak je výhodné využít nějaký ze standardizovaných testů.
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3.3.1 Test učebních typů
Když byste se chtěli dozvědět, jaký jste učební typ, můžete na internetu najít nespočet
různých testů. V této práci vám představím test učebních typů, který můžete naleznout
v publikaci Hofmanna.
K testu je potřeba papír, tužka a partner. Test se skládá ze čtyř částí. Nejprve partner
pomalu přečte deset slov. Poté testovaný spočítá pět příkladů pro odvedení pozornosti.
Následně má 30 vteřin na zapsání všech pojmů, které si zapamatoval.
Ve druhé části je testovanému ukázáno postupně deset obrázků, následuje stejný postup
jako v předešlé části.
Ve třetí části žák postupně přečte deset slov, poté opět vypočítá pět příkladů a následně
napíše slova, která si vybaví.
V poslední části žák píše podle diktátu deset slov a opět postupuje jako v předchozích
částech.
U vyhodnocení se neberou v potaz výsledky příkladů, pouze počet správně napsaných
vybavených pojmů. Pokud si testovaný vybavil nejvíce slov poslechem, tak je auditivní
typ. Pokud mu nejlépe šlo vybavování obrázků, tak je vizuální typ. Jestli si vybavil nejvíce
pojmů díky čtení, je též vizuální typ. V případě, že si testovaný nejvíce pojmů zapamatoval
psaním, jedná se o kinestetický typ.58
3.3.2 Learning Styles Questionnaire (Dotazník učebních stylů)
Na různých internetových stránkách se můžete setkat se spoustou různých testů
zabývajících se diagnostikou učebních stylů. Pro své účely jsem si vybrala Learning Styles
Questionnaire, který není příliš dlouhý a složitý, takže ho jsou schopni vyplnit i žáci
na prvním stupni. V příloze č. 7 naleznete tento dotazník přeložený do češtiny.
Jedná se o jednoduchý nástroj ke zjištění učebního stylu. Jeho cílem je podnítit diskusi
o tom, jaké procesy a chování pomáhají lidem učit se. Jednotlivé kategorie (aktivista,
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reflektor, teoretik a pragmatik) nejsou ale definitivní. Většina lidí je směsicí několika
z těchto kategorií.
Tento dotazník se skládá z 24 výroků, se kterými můžete nebo nemusíte souhlasit.
Neexistují žádné správné odpovědi, důležité je odpovídat tak, jak si myslíte, že to nejlépe
koresponduje s vaším chováním či povahou. Pokud s výrokem souhlasíte, tak
ho zakroužkujete. Nad odpověďmi byste neměli dlouze přemýšlet, měli byste se spíše řídit
vaším prvním instinktem.59
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4

Vizuální pomůcky

Vizuální neboli obrazové pomůcky nám mohou při učení leccos usnadnit. Tato kapitola
má za úkol seznámit vás s různými typy vizuálních pomůcek a s jejich výhodami.
Vysvětlíme si také, co znamená termín klíčové vizuály a proč je dobré o nich něco vědět.

4.1 Typy vizuálních pomůcek
K dispozici máme nepřeberné množství vizuálních pomůcek, které nám mohou usnadnit
učení. Některé z nich vám blíže představím. V následující podkapitole budu vycházet
především z publikace Pettyho60 doplněné o informace Rainese61.
Tabule
Tato pomůcka nese jedno velké pozitivum. Na tabuli můžeme kreslit, psát shrnutí,
načrtnout nějaký graf a tak dále. Je na samotném člověku, jak ji využije. Učitel by měl
ale předem stanovit, jestli bude po posluchačích požadovat, aby si informace na tabuli
přepisovali či překreslovali ihned do sešitu, nebo jestli mají nejprve poslouchat
a nic si zatím nezapisovat. Při využívání tabule je důležité dbát též na to, aby byla pokud
možno čistá a aby věci, které jsou na ní napsané nebo nakreslené, byly dobře viditelné
pro všechny účastníky.
Interaktivní tabule a zpětné projektory
Díky těmto vizuálním pomůckám může učitel žákům zprostředkovat různá videa, grafy,
zvukové záznamy a podobně.
Pokud se člověk rozhodne pro prezentování s využitím těchto pomůcek, je potřeba,
aby měl na paměti několik věcí. Jeho prezentace by neměly obsahovat příliš textu, naopak
je daleko vhodnější zařazovat do prezentace různé obrázky a fotografie. Učitel by se neměl
bát využívat možnosti techniky, ale zase na druhou stranu je nevhodné nadužívat různé
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přechody a další efekty. Je také zapotřebí zkontrolovat, jestli všechny použité zdroje jsou
skutečně funkční i v prostředí třídy.
Modely a skutečnost
Práce s reálnými předměty bývá pro žáky velmi působivá, především když s nimi žáci
mohou různě manipulovat.
Při práci s modely je důležité myslet na to, aby měly předměty vhodnou velikost a aby
nebyly příliš detailní. To by mohlo vést k tomu, že budou žáci zmateni nepodstatnými
částmi.
Tabulky a vývěsky
U těchto pomůcek bývá častým problémem to, že obsahují příliš velké množství informací.
Mohou ale sloužit jako pomůcka k připomenutí probraného učiva. Není na škodu vyrobit
si vlastní vývěsky. V takovémto případě se ale hodí, aby byl obsah pokud možno
co nejjednodušší a nejzajímavější.
DVD, videorekordér a videokamery
Tato pomůcka bývá žáky většinou dobře přijímána, ale učitel nemůže spoléhat
na to, že bude žáky automaticky zajímat každé video, které si pro ně připraví. Měl by
si nejprve nahrávku pořádně prohlédnout, promyslet jaké části bude žákům přehrávat
a jestli bude chtít například nahrávku v některých místech zastavovat, či pouštět
opakovaně.
Mentální mapy a grafická znázornění
Tyto metody mohou být pro žáka dobrou pomůckou pro shrnutí učiva, především pokud
si vše vytváří sám.
Obrázky
Stejně tak jako fotografie, schémata, plakáty a podobně, i zobrazení obrázků je vhodná
vizuální metoda, kterou žáci mohou využít jako pomůcku pro zapamatování učiva.
Hofmann ve své publikaci tvrdí, že: „Výzkumy ukázaly, že paměť si dokáže podstatně lépe
zapamatovat jednoduché obrázky, které se skládají z co nejmenšího počtu čar, spíše
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než složité obrázky plné detailů, o fotografiích nemluvě…“62 Dále radí, aby se člověk nebál
kreslení svých vlastních obrázků.

4.2 Výhody vizuálních pomůcek
Petty ve své publikaci předkládá čtenářům výhody vizuálních pomůcek.
Jako výhodu zmiňuje například skutečnost, že si díky nim přednášející může snadněji
získat pozornost posluchače, než kdyby pouze vykládal a promítal text. Je daleko těžší
ignorovat promítaný obrázek než promítaný text.
Další nespornou výhodou může být, že vizuální pomůcky usnadňují porozumění. Spoustě
pojmům je snadnější porozumět, když jsou nám předkládány vizuálně než verbálně. Navíc
mnoho lidí si snáze vybavuje vizuální než verbální informace. V průměru navíc 87 %
informací vnímáme zrakem, 9 % s pomocí sluchu a 4 % jinými smysly.
Když přednášející užívá v průběhu výkladu i vizuální pomůcky, může to mimo jiné
vzbudit v posluchači žádoucí pocit, že přednášejícímu záleží na tom, aby posluchač
probírané učivo skutečně pochopil. Zpravidla totiž příprava vizuálních pomůcek vyžaduje
po přednášejícím určitou časovou investici.63
Pro doplnění informací zde uvedu ještě pohled Rainese, který navíc zmiňuje,
že přednášejícímu mohou vizuální pomůcky pomoci v tom, aby byl jeho výklad stručnější.
Lidé jsou také schopni pojmout větší množství informací, pokud jsou jim předkládány
skrze

vizuální

pomůcky.

Používání

vizuálních

pomůcek

dokonce

způsobuje,

že přednášející působí více přesvědčivě.64
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4.3 Učení z obrazového materiálu
Mareš uvádí, že je velký rozdíl v propojení verbálního a neverbálního sdělení mezi
předškolním obdobím a školním obdobím. V předškolním období je dítě zvyklé vnímat
obě složky propojeně. Rádo hovoří, prohlíží si obrázky a jeho blízké okolí ho učí, čeho
si má na obrázcích všímat. Naproti tomu tradiční školní prostředí má spíše tendenci
rozpojovat tyto dva typy sdělení. Čím je žák ve vyšším ročníku školy, tím častěji
se setkává spíše s verbálním sdělením.
Dále vysvětluje, co všechno se dá považovat za obrazový materiál. Mohou to být kresby,
fotografie, ale i zjednodušené obrázky, schémata či mapy. U obrazového materiálu
převládají neverbální prvky.65
Funkce obrazového materiálu
Existuje celá řada funkcí, které může mít konkrétní obrazový materiál. Jeden obrazový
materiál dokonce může plnit více funkcí najednou. Dle Mareše můžeme obrazový materiál
plnit funkci dekorativní, reprezentující, organizující, interpretující a transformující
a mnohé další. Nás bude nyní blíže zajímat funkce transformující, neboť tuto funkci plnily
obrazové pomůcky, jejichž využitím se zabývá empirická část tohoto výzkumu.66
„Funkce transformující. Jejím posláním je ovlivnit způsob, jímž se žák učí, způsob, jímž
zpracovává informace. Odborníci na učení z obrazového materiálu (Levin et. al.,1987)
shrnují princip této funkce do tří R (recording, relating, retrieving). Česky bychom tento
princip tvorby obrázků mohly parafrázovat jako tři V:
-

vyměnit způsob kódování osvojovaných poznatků tak, aby byl konkrétnější a snáze
zapamatovatelný;

-

vytvořit promyšlený a dobře organizovaný kontext, do něhož informace organicky
zapadne;

-

systematicky vést žáky k vybavování potřebných informací z paměti.“67
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4.4 Klíčové vizuály
Aby žáci s odlišným mateřským jazykem snadněji pochopili význam slov, která se objevují
ve vyučování, může učitel použít klíčové vizuály neboli grafické organizéry.
Na webové stránce inkluzivní školy vysvětlují: „Každá myšlenka, téma, situace či text
obsahují určitou vědomostní strukturu (nebo struktury), to znamená, že je možné
je abstrahovat podle smyslu sdělení na klasifikaci, principy, hodnocení, popis, posloupnost
(pořadí) a volbu. Každá struktura má jiné lingvistické rysy, které jí odlišují od ostatních,
a každá se dá graficky vyjádřit klíčovým vizuálem. Tím, že klíčové vizuály zasazují
informace do jasné a srozumitelné struktury, pomáhají žákovi v pochopení pojmů a jejich
vztahů.“68
Klíčové vizuály mohou být použity například:
-

ke shrnutí nápadů;

-

k lepšímu porozumění učiva;

-

k zaznamenání jen klíčových slov a frází místo dlouhých textů;

-

při psaní efektivních poznámek;

-

k vybavení si předcházejících znalostí;

-

k předpovídání dalšího vývoje textu;

-

v průběhu čtení, aby pomohly zvýšit pochopení různých funkcí v textu (např.
pořadí, příčina a důsledek).69

Klíčových vizuálů je mnoho a každý je vhodný k jiným účelům. Pro představu
jsem vybrala čtyři ukázky z webové stránky enchantedlearning.70
Pokud se téma týká zjišťování vlastností spojených s jediným tématem,
je vhodné použít jako grafický organizátor hvězdný diagram.
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V případě, že se téma zabývá vyšetřováním vlastností spojených s jediným
tématem a získáním dalších podrobností o každém z těchto nápadů, je
vhodné využít diagram pavouka.
Pokud téma zahrnuje lineární řetězec událostí s určitým začátkem,
průběhem a koncem, můžete použít řetězec událostí.
Pokud úkol zahrnuje zkoumání podobností a rozdílů mezi dvěma nebo
třemi položkami, vyplatí se použít Vennův diagram.71

Následující tabulka z webové stránky inkluzivní škola72 ukazuje, jaká grafická znázornění
můžeme použít pro jednotlivé vědomostní struktury.
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4.5 Konkrétní obrazové pomůcky
Empirická část výzkumu je z velké části věnována mnou vytvořeným obrazovým
pomůckám. Považuji tedy za vhodné, seznámit vás s tím, jak pomůcky vypadají. Také zde
navrhnu metodicky postup, jakým způsobem je dle mého názoru vhodné pracovat s těmito
pomůckami.
Při tvorbě obrazových pomůcek jsem se řídila několika kritérii. Kromě jazykového kritéria,
o kterém pojednávám v kapitole 3.4, jsem si dále stanovila ještě tři kritéria.
Kritéria:
1) Obrázek znázorňuje význam slova.
2) Obrázek obsahuje část/části, které mají viditelný tvar písmene:
a. U slov s problematikou psaní Y/I je v obrázku znatelné I, nebo Y.
b. U slov s problematikou psaní BJE/BĚ/VJE/VĚ je v obrázku znatelné
J (v případě BJE, VJE) nebo E (v případě BĚ/VĚ).
c. U slov s problematikou psaní S/Z je v obrázku znatelné S, nebo Z.
3) Obrázek je snadno zapamatovatelný a vybavitelný.
Na ukázku vám předložím jeden z příkladů obrazové
pomůcky. Na této pomůcce by si žák měl všimnout
toho, že se jedna o hrad a spojit si hrad se slovem
dobýt. Dále by měl vidět, že má hrad tvar písmene
Y (u každého obrázku je tvar barevně zvýrazněn).
Po seznámení s pomůckou by měl být žák schopen
vybavit si daný obrázek v případě potřeby.
Podobný typ obrazových pomůcek můžete najít například v publikaci
Suché.73 Pro představu přikládám kopii jedné z pomůcek.
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Metodika práce s obrazovými pomůckami
Je velké množství způsobů, jak by se daly kartičky používat.
1) Pozorování obrázku – Žák a učitel se společně podívají na obrázek. A žák
se pokusí říci, co na obrázku vidí.
2) Význam slova – Žák se pokusí vysvětlit význam slova na obrázku a použít dané
slovo ve větě. Pokud se jedná o slovo, které se vyskytuje ve velkém množství
kontextů, je dobré žáka navést na to, aby si uvědomil i další kontexty.
3) Tvar – Žák si všimne písmene schovaného v obrázku.
4) Zdůvodnění pravopisu – Žák se snaží vysvětlit, proč se ve slově píše dané
písmeno. Učitel mu může pomáhat.
5) Závěrečné shrnutí – Žák se pozorně podívá na pomůcku, může ji zhodnotit
a shrne, jaké písmeno se píše v daném slově.

Velmi doporučuji, aby učitel nebránil žákovi ve vytváření vlastních pomůcek, naopak
je vhodné ho k vymýšlení motivovat. Když si žák vytvoří pomůcku sám, bývá proces
zapamatování rychlejší a dlouhodobější.
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PRAKTICKÁ ČÁST
5

Obecné informace o výzkumu

5.1 Cíle praktické části výzkumu a výzkumné otázky
Na začátku výzkumu jsem si stanovila tři základní cíle. Prvním praktickým cílem bylo
vytvoření 24 obrazových pomůcek, které by byly využitelné ve výuce českého jazyka,
respektive při doučování. Na tento cíl navazoval další, a to ověření účinnosti mnou
vytvořených obrazových pomůcek v praxi. Chtěla jsem se dozvědět, které obrazové
pomůcky fungují, jak by se daly případně vylepšit, aby byla jejich efektivnost vyšší a kdy
je podle žáků a učitelů vhodné zařadit dané pomůcky. Jako výzkumný vzorek jsem
si zvolila žáky s odlišným mateřským jazykem, jelikož pro ně bývá osvojení těchto jevů
náročnější. Třetím cílem bylo prozkoumat, jaké aktivity jsou vhodné pro žáky cizince
s ohledem na jejich různé učební styly a typy.
Základní výzkumné otázky:
1) Jaký je postoj žáka cizince k začlenění obrazových pomůcek do výuky českého
jazyka?
2) Jaký je didaktický potenciál vytvořených obrazových pomůcek s ohledem na žáky
s odlišným mateřským jazykem?
3) Jaký má vliv začlenění pomůcek do doučování před výukou, doučování po výuce
a v rámci vyučovací hodiny?
4) Jaké typy aktivit jsou vhodné pro žáky cizince s ohledem na konkrétní styly a typy
učení?
Na první tři výzkumné otázky jsem se snažila najít odpověď v první fázi výzkumu.
Poslední otázkou jsem se zabývala především ve druhé fázi výzkumu.
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5.2 Využité metody výzkumu
Během výzkumu jsem využila několik metod. Vycházela jsem z publikace Švaříčka.74
Základní a nejdůležitější metodou byl polostrukturovaný rozhovor s žáky, který proběhl
několikrát (viz průběh výzkumu) a byl po svolení nahráván na diktafon. Předem jsem měla
napsaných několik základních otázek. Měla jsem v plánu otázky případně doplňovat
v reakci na konkrétní vzniklou situaci. Otázky, které jsem pokládala žákům, by se daly
rozdělit do tří skupin na otázky, které jsou potřebné pro získání potřebných informací
o žácích, které se vztahují k aktivitám v hodině, a které se vztahují ke konkrétním
obrazovým pomůckám. Pro představu zde udávám příklady otázek, které jsem žákům
pokládala v průběhu sezení.
Pro získání potřebných informací o žácích:
-

Jakým jazykem mluví tvoji rodiče?

-

Umí tvoji rodiče česky?

-

Odkdy se učíš česky?

-

Jakým jazykem nejraději mluvíš?

K první fázi výzkumu – dotazování na jednotlivé aktivity:
-

Jak tě bavila daná aktivita?

-

Co ti pomohlo?

-

Naučil ses díky ní něco?

-

Překvapilo tě něco?

-

Jak se ti pracovalo samostatně/ve dvojici/ve skupině?

K druhé fázi výzkumu – dotazování na práci s obrazovými pomůckami:
-

Znáš význam tohoto slova?

-

Jak bys toto slovo napsal?

-

Dělá ti pravopis tohoto slova potíže?

-

Pomohla by ti tato pomůcka?

74
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-

Vidíš tam znatelně příslušné písmeno?

-

Vybavil by sis pod tímto obrázkem dané slovo?

-

Vyhovovalo ti více práce s pomůckami před výukou během sezení pro cizince,
po výuce během sezení pro cizince, nebo během výuky? A proč?

Otázky na paní učitelky:
-

Používáte při výuce českého jazyka nějaké obrazové pomůcky?

-

Kdy byste zařadila mnou vytvořené pomůcky - do doučování před hodinou,
po hodině, a nebo do výuky? A proč?

-

Překvapilo vás něco? (motivace žáka/přístup žáka/chybování/tempo/spolupráce…)

Dále jsem ve svém výzkumu využila metodu pozorování. Analýza výsledků těchto metod
byla využita ve druhé fázi výzkumného šetření. Pro tyto účely jsem si vytvořila
jednoduchý záznamový arch, do kterého jsem si zkratkovitě zapisovala v průběhu
vyučovacích hodin sledované jevy.
Poslední metodou bylo testování. Využila jsem tří typy testů. První typ testů se zaměřoval
na znalosti žáků (příloha č. 1). Jednalo se o doplňovací cvičení, které jsem vytvořila
na problematiku vyjmenovaných slov, BĚ/BJE/VĚ/VJE a S/Z. Dalším testem byl test
učebních typů. V tomto případě jsem čerpala z knihy Hofmanna,75ale v testu jsem
zjednodušila početní příklady, jelikož se mi zdály pro děti zbytečně náročné. Posledním
typem testu byl dotazník učebních stylů Learning styles questionnaire76, který
jsem pro žáky přeložila.
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5.3 Příprava výzkumu
Před zahájením výzkumu jsem potřebovala kromě promyšlení cíle a výzkumných otázek
připravit a vytvořit všechny potřebné materiály a vybrat třídy, ve kterých budu provádět
výzkum. V této podkapitole se budu zabývat tím, jakým způsobem jsem při přípravě
postupovala.
5.3.1 Příprava materiálů
Nejprve jsem potřebovala vytvořit sadu obrazových pomůcek. Začala jsem je postupně
vymýšlet už před třemi lety, když jsem doučovala dva chlapce český jazyk. Tehdy jsem
vytvářela pomůcky s ohledem na aktuální individuální potřeby doučovaných žáků.
Poté probíhalo postupné rozšiřování zásobárny pomůcek. V průběhu své souvislé
pedagogické praxe jsem zapisovala slova, ve kterých žáci chybovali. Především jsem
se zaměřovala na chyby žáků s odlišným mateřským jazykem, kteří byli žáky třídy, kterou
jsem učila v rámci své souvislé pedagogické praxe v pátém ročníku. Při výběru slov jsem
vycházela mimo jiné také z učebnic. Postupně jsem si kreslila nová slova a obrázky jsem
stále upravovala, dokud se mi nezdály dostatečně dobré.
Další nutností bylo vymýšlení příprav. V každé přípravě jsem se snažila vymyslet aktivity
tak, aby žáci chvíli poslouchali, sledovali, pohybovali se i psali. Také jsem chtěla, aby žáci
v mých hodinách pracovali jak samostatně, tak ve dvojicích a skupinách. Dále jsem
se pokoušela sestavit hodinu tak, aby se v ní objevovaly činnosti, které vyžadují rychlou
reakci, ale i takové, o kterých bude mít žák čas v klidu přemýšlet. A samozřejmostí bylo,
aby se v hodině žáci setkali i se slovy, které jsou vyobrazeny na pomůckách.
5.3.2 Výběr výzkumného vzorku
Pro svůj výzkum jsem potřebovala najít třídy, které budou splňovat několik kritérií. První
důležitou podmínkou bylo, aby chodil do dané třídy minimálně jeden žák, jehož
mateřským

jazykem

není

čeština, ale jehož

úroveň znalosti českého jazyka

je pro můj výzkum dostačující. Dále jsem potřebovala žáky čtvrtého nebo pátého ročníku,
neboť vybrané oblasti českého pravopisu se učí až ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku.
Pro svůj výzkum jsem si zvolila jednu pražskou základní školu.
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První sledovanou třídou byl pátý ročník. Tuto třídu jsem si vybrala proto, že jsem znala
osobně paní učitelku i žáky její třídy. Věděla jsem také, že její třída vyhovuje podmínkám.
V této třídě byli dva žáci cizinci, a to chlapec, kterého jsem pro svůj výzkum přejmenovala
na Tomase a dívka, jejíž pseudonym bude Klára.
Druhá sledovaná třída byla čtvrtý ročník. Opět splňovala mé požadavky. Do této třídy
dokonce chodilo osm žáků, kteří byli buď z bilingvní rodiny, nebo jejich oba rodiče byli
cizinci. Původně jsem chtěla do výzkumu zapojit jen pět žáků s odlišným mateřským
jazykem. Pro velký zájem ze strany žáků jsem počet navýšila na sedm.

5.4 Popis výzkumu
Nejprve zde popíšu, jak probíhal výzkum v 5. ročníku.
Nejprve jsem žáky s odlišným mateřským jazykem s podmínkami výzkumu a ujistila
jsem je, že se ve výzkumu neobjeví jejich pravá jména a dala jsem jim najevo, že se nemají
čeho obávat. Oba žáci byli potěšeni, že mají tak důležitý úkol. Poté následovala první
vyučovací hodna zaměřená na opakování vyjmenovaných slov. Hodinu jsem záměrně
vedla podle přípravy (příloha č. 2). V průběhu jsem si v každé volné chvíli zapisovala
poznámky, týkající se Tomase a Kláry.
Následovalo sezení s Klárou a Tomasem. Všechna sezení probíhala v prázdné třídě, takže
jsme měli klid na práci a nikdo nás nerušil. Nejprve jsme si žáky povídali o jejich vztahu
k českému jazyku, o jejich původu a o dalších věcech týkajících se tématu. Poté jsem
jim postupně představila 8 obrazových pomůcek týkající se problematiky vyjmenovaných
slov. U každé pomůcky jsme si nejprve povídali o tom, zda v daném slovu chybují
a případně proč. Poté žáci zdůvodňovali pravopis daného slova. Následovalo diskutování
nad obrázkem, jak z hlediska významového (jestli si pod obrázkem představí daný pojem),
tak z hlediska vizuálního (jestli je z obrázku čitelné písmeno a jestli je obrázek estetický).
Poté jsme rozebrali všechny aktivity, kterým jsme se v hodině věnovali. Žáci
se vyjadřovali k tomu, zda jim aktivity vyhovovaly, jestli si díky nim něco zapamatovali
a tak dále. Nakonec žáci psali test učebních typů.
Za dva dny jsem se vrátila do školy a tentokrát nejdříve proběhlo sezení s Tomasem
a Klárou. Na začátku napsali krátký test na problematiku I/Y. Dále jsme se věnovali
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obrazovým pomůckám na BĚ/BJE/VĚ/VJE, během které jsme probírali slova, která
se objeví v následující vyučovací hodině. Poté žáci napsali test učebních stylů. Následovala
vyučovací hodina zaměřená na BĚ/BJE/VĚ/VJE. Opět jsem si během výuky zapisovala
postřehy z hodiny do připraveného archu a řídila se přípravou (příloha č. 3).
Poslední část praktického výzkumu v této třídě proběhla následovně. Odučila jsem dle
přípravy (příloha č. 4) poslední vyučovací hodinu týkající se slov obsahujících předponu
S/Z. V průběhu hodiny byla mimo jiné možnost využít jako podporu poslední sadu osmi
obrazových pomůcek. Dále následoval rozhovor s paní učitelkou týkající se Tomase
a Kláry, obrazových pomůcek, učebních stylů a typů a podobně. Poté proběhlo poslední
setkání s žáky. Tomas s Klárou nejprve doplnili testy na BĚ/BJE/PĚ/PJE a S/Z. Pak jsme
si povídali o jednotlivých aktivitách z hodiny, o obrazových pomůckách na S/Z,
o vhodnosti zařazení obrazových pomůcek do doučování před a po hodině a do samotné
vyučovací hodiny a podobně. Na závěr jsem se s žáky rozloučila a poděkovala jim
za spolupráci.

Ve čtvrtém ročníku byl postup velmi obdobný. S tím rozdílem, že jsem s touto třídou
probírala pouze problematiku I/Y a BĚ/BJĚ/VĚ/VJE a pracovali jsme také jen
s pomůckami na tyto jevy. S/Z je totiž učivo až páté třídy a nebylo by vhodné ho učit už
ve čtvrtém ročníku. Navíc byly hodiny vystavené jako opakování a ne probírání nové
látky.

5.5 Zajištění kvality výzkumu
Pro zajištění pokud možno co největší kvality výzkumu jsem využila triangulaci metod
sběru dat. Kromě rozhovorů jsem využila také metodu pozorování a testování. Před
samotným zahájením výzkumného šetření jsem vedla rozhovory se dvěma učitelkami
o výběru slov pro obrazové pomůcky a v průběhu své souvislé praxe jsem si psala
poznatky týkající se problematických pravopisných jevů.
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5.6 Etika výzkumu
Před zahájením výzkumu jsem nejprve oslovila paní učitelky, informovala jsem
je o průběhu celého výzkumu a o tom, jakou roli by ony i žáci ve výzkumu hráli v případě,
že by svolily v jeho uskutečnění v jejich třídě. Ujistila jsem je, že bude celý výzkum
anonymní. Název školy nebude nikde zmíněn a jména budou pozměněna. Poté, co jsem
získala jejich svolení, tak jsem přišla za dětmi. Těm jsem řekla to samé co paním
učitelkám. Vysvětlila jsem jim, že mají ve výzkumu velmi důležitou roli, a že se nemusejí
ničeho obávat.
V průběhu pozorování jsem si zapisovala informace o žácích do předem připraveného
archu. Dávala jsem si pozor, aby nikdo ze třídy mé poznámky nečetl, aby to pak nemohl
použít proti žákům.
Před zahájením všech rozhovorů, jsem se žáků potažmo paní učitelek zeptala, jestli
je mohu nahrávat na diktafon. Ubezpečila jsem je, že to bude pouze pro mé účely
a po přepsání budou všechny nahrávky smazány. Žáci i paní učitelky s nahráváním
souhlasili.
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6

Kazuistiky participujících žáků

Výzkumu se zúčastnilo celkem 9 žáků, z toho 2 žáci chodili do 5. ročníku a zbývajících
7 bylo ze 4. ročníku. Všem žákům jsem přidělila pseudonymy, aby byl výzkum korektní
a zároveň, aby bylo možné se se v něm orientovat. Rozhodla jsem se nejprve vytvořit
charakteristiku jednotlivých participujících žáků. Kazuistiky vychází z analýzy rozhovorů
vedených s žáky a učitelkami, z výsledků testů učebních stylů a typů a je doplněna
terénními poznámkami, které popisují jejich konkrétní chování ve výuce a v průběhu
sezení. Domnívám se, že přiblížení osobnosti žáků je důležité pro získání celistvějšího
obrazu o výzkumu. Nejpodrobněji zde představím Tomase a Kláru a to z toho důvodu,
že jsem s nimi strávila více času, který byl navíc na rozdíl od druhé skupiny dělen jen mezi
dvě osoby, nikoli mezi sedm.
Tomas
Tomas je žákem páté třídy a má matku z Německa a otce z Ameriky. Doma spolu většinou
hovoří anglicky, občas s matkou německy. Když jsem se Tomase ptala, jestli doma mluví
někdy česky, tak mi odpověděl: „Česky ne. Jedině když mě táta chce rozzlobit. Nám přijde
tátova čeština trochu otravná. Tak to dělá naschvál.“ V České republice je Tomas
od narození a dle jeho slov ho češtinu naučila společnost a české chůvy. Pro Tomase
je nejjednodušším jazykem angličtina, německy mluví dobře, písemný projev je horší.
S češtinou má občas potíže ve škole, někdy si neví rady se shodou podmětu s přísudkem
a s významem málo používaných slov. Jinak se ale dorozumí bez větších problémů.
Test učebních typů ukázal, že je Tomas vizuální typ. Učí se nejlépe zrakem a čtením.
Nejméně si naopak zapamatoval psaním.
Co se týče učebního stylu, tak by měl být podle testu učebních stylů reflektorem. Sám
o sobě tvrdí, že potřebuje na všechno hodně času. Tuto informaci potvrdila i jeho třídní
učitelka, která s ním mimo výuku tráví ještě třikrát týdně čas na doučování.
Velkou část všech tří vyučovacích hodin Tomas pracoval podle pokynů a bez větších
potíží. Za celou dobu jsem ale nezaregistrovala, že by zaujímal nějakou vůdčí pozici.
Během hodin byl spíše nenápadný. Při samostatné práci pracoval v porovnání s ostatními
pomaleji, ale vždy nakonec stihl dokončit to, co jsem po něm požadovala. V průběhu
sezení byla Tomasova aktivita znatelně vyšší. Hodně mluvil, přicházel s nápady na úpravy
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obrazových pomůcek a několikrát se mi přiznal, že něčemu nerozumí, nebo že něco před
doučováním nevěděl.
Klára
Žačkou páté třídy je také Klára. Její otec pochází z Anglie a seznámil se s její českou
matkou právě v Anglii. Brzy po narození Kláry se přestěhovali do České republiky,
ale Klára do svých dvou let češtinu vůbec neovládala. Doma se mezi sebou zpočátku česky
nebavili vůbec. Klára vzpomínala na překážky v komunikaci, které měla v raném dětství:
„Já do dvou let mluvila jenom anglicky, takže když jsem mluvila na českou babinu, tak
to bylo takový zvláštní, protože ona mi vůbec nerozuměla.“ Také mi Klára prozradila,
že se jí občas stává, že mluví s českými přáteli česky a přirozeně přejde do angličtiny, aniž
by si to uvědomovala. S češtinou už poslední dva roky ale podle paní učitelky tolik
nezápasí. Paní učitelka o Kláře pověděla, že: „Když sem nastoupila, tak měla v první,
druhé a třetí třídě problémy se psaním, musela doma hodně s maminkou trénovat a hodně
číst, protože ona měla takové pomalejší tempo, nedokázala se vyjádřit, takže to měla
problém. A pak se vypilovala a teď patří docela mezi premianty třídy.“
Klára by měla být dle výsledků testů vizuální učební typ. Dotazník o Kláře prozradil,
že je teoretikem a naopak nejméně se ztotožňuje s rysy aktivistů.
Klářina aktivita v hodinách byla hodně závislá na tom, jaká činnost zrovna probíhala
a na její náladě. Někdy se Klára držela spíše v ústraní, jindy zaujímala vedoucí pozici
a chtěla se prezentovat. Na každém sezení se ke všemu otevřeně vyjadřovala.

Kevin
Kevin chodí do čtvrté třídy. Oba jeho rodiče jsou Američané, kteří se snaží už od Kevinova
narození učit český jazyk, ale podle slov Kevina se jim moc nedaří. I samotný Kevin
upřednostňuje angličtinu, jelikož český jazyk se mu zdá velmi složitý. Paní učitelka
prozradila, že Kevinovi dělaly potíže vyjmenovaná slova, ale poslední dobou se mu prý
v češtině celkem daří, i když má trochu problém se souvislejším projevem.
Kevin stejně jako ostatní pozorovaní žáci je vizuální typ, ale dokáže si dost zapamatovat
také díky sluchu. Jeho odpovědi do dotazníku učebních stylů odpovídaly reflektorovi
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a teoretikovi. Při práci se většinou držel stranou, potřeboval více času a zároveň pracoval
svědomitě. Tudíž se domnívám, že v jeho případě výsledky dotazníku do určité míry
souhlasí.
V hodinách byl Kevin velmi nevýrazný. Nehlásil se, jeho aktivita nebyla ani vyšší ani nižší
než nezbytně vyžadovala situace, ale plnil všechny úkoly pečlivě.
Během sezení se také příliš nevyjadřoval, musela jsem ho trochu pobízet. Když ale něco
řekl, tak to bylo k věci.
Michael
Důvěru Michaela jsem si získala ještě před začátku výzkumu díky neformálnímu povídání
o šachách. Tudíž ve mně viděl spojence nikoli hrozbu. Během rozhovoru mi prozradil,
že oba jeho rodiče pocházejí z Ruska. Češtinu příliš neovládají, povídají si výhradně
v ruštině, jen v případě českých hostů se pokouší o češtinu. Pro něj samotného je ruština
také pohodlnější než čeština.
Michael si nejvíce zapamatoval obrázky, dominuje u něj tedy vizuální učební typ. Psaním,
čtením a poslechem si zapamatoval stejné množství informací. Výsledky dotazníku
ukazují, že by měl být Michael reflektorem.
V průběhu vykazoval Michael velmi výraznou aktivitu. V hodinách se stále hlásil, chtěl
se prezentovat, ale na druhou stranu když pracoval ve dvojici či ve skupině, býval spíše
v pozadí. Na sezení se Michael velmi zapojoval do diskuzí o obrázcích. Jeho názory
na pomůcky byly spíše negativní, ale svoji nespokojenost s podobou pomůcek vyjadřoval
slušně a snažil se vymýšlet vhodnější alternativy.
Suzie
Suzie mi pověděla, že její maminka je Češka a tatínek pochází z Anglie. Doma si povídají
především anglicky, česky pouze když není otec doma. Suzie dává přednost angličtině,
protože v češtině se jí občas „motá jazyk“. Někdy prý odpoví například na český pozdrav
anglicky.
V případě Suzie byl největší rozdíl mezi počtem zapamatovaných informací získaných
poslechem, čtením, zrakem a psaním. Se zapamatováním obrázků a textu neměla potíže,
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nedokázala si ovšem vybavit žádné slovo, které si měla zapamatovat pomocí psaní. Suzie
se identifikovala s rysy aktivisty, naopak nejméně se dle odpovědí cítila být reflektorem.
Během vyučování zaujímala Suzie především vůdčí role, zapojovala se a dokázala
okamžitě reagovat.
Laura
Laura ze čtvrté třídy má oba rodiče ze Srbska. Rodina se mezi sebou baví především
srbsky, ale někdy i česky, jelikož rodiče český jazyk trochu umí. Pro Lauru jsou oba jazyky
na podobné úrovni.
Lauřiny výsledky v učebních testech byly celkem vyrovnané, nejlépe se jí ale vedlo
při zapamatování pomocí obrázků. Je částečně aktivistou i pragmatikem.
Laura se významně podílela na činnostech v hodině, byla spíše výraznějším členem třídy,
ale zároveň se snažila dát prostor i ostatním žákům.
Marie
Stejně jako Suzie, i Marie se zúčastnila výzkumu proto, že mě o to požádala. Mariina
matka totiž pochází z České republiky, avšak otec je původem z Francie. Otec se česky učí,
ale moc se mu to nedaří, pokud je tedy otec doma, mluví všichni členové rodiny pouze
francouzsky. Marie se cítí lépe, když komunikuje v českém jazyce. Francouzština
je pro ni obtížnější.
Marie si zapamatovala velké množství informací získaných všemi čtyřmi způsoby.
O trochu lépe se jí dařilo při vybavování slov, které viděla na obrázku nebo je viděla
napsané. Převažuje u ní tedy vizuální typ, ale i ostatní složky nejsou zanedbatelné.
Souhlasila nejvíce s výroky, které náleží aktivistům a pragmatikům.
Během vyučování se Marie příliš výrazně neprojevovala. Občas se hlásila, ale při práci
ve dvojici a ve skupině patřila mezi méně dominantní členy. Při sezeních odpovídala
na všechny otázky, ale až po vyzvání.
Monika
U Moniky doma se hovoří slovinsky. Její oba rodiče pochází ze Slovinska, ale jsou zde už
dlouho, přestěhovali se do České republiky před Moničiným narozením, tak češtinu trochu
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ovládají. Monika upřednostňuje český jazyk před slovinským, prý je to zapříčiněno tím,
že ve škole se setkává s češtinou poměrně intenzivně.
Moničiny výsledky testu učebních typů ukazují, že se jí snadno zapamatovávají obrázky,
ovšem pomocí sluchu se také může mnoho naučit. Zajímavé je, že přestože si hodně slov
uchovala v paměti díky obrázkům, čtení textu jí k zapamatování pomohlo méně
než poslech. Je tedy těžké zobecnit, zda je u Moniky dominantní vizuální či auditivní
učební typ. Stejně jako u učebních typů, tak i učebních stylů není u Moniky znatelná
jednoznačná

preference.

V dotazníku

se

nejvíce

shodovala

s výroky

reflektora

a pragmatika.
Monika ve třídě působila spíše nenápadně a při sezeních taktéž.
David
Davidovi rodiče žili v Bosně a Hercegovině, ale válka je vyhnala do České republiky, kde
už zůstali. Doma spolu všichni hovoří většinou chorvatsky, ale češtinu jeho rodiče podle
Davida celkem ovládají. David rád využívá chorvatštinu i češtinu, ale trochu bezpečněji
se cítí při používání chorvatštiny, ve které se zdokonaluje nejen při každodenní
komunikaci s rodiči, ale i během pravidelných návštěv svých příbuzných v Záhřebu.
David snadno vypsal slova, která přijímal zrakem, a naopak psaní mu k zapamatování moc
nepomáhá. V testu souhlasil nejčastěji s výroky, které se přisuzují aktivistům.
U Davida jsem za celou dobu nezaznamenala žádný projev nezájmu. Do všeho se pouštěl
s velkým elánem a při práci ve skupině zajišťoval, aby vše probíhalo hladce. Při sezeních
se projevoval podobně.
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7

První fáze případové studie

Když jsem doučovala český jazyk žáka páté třídy, stávalo se, že v některých slovech
opakovaně chyboval, jelikož si neuměl dané jevy sám zdůvodnit. Rozhodla
jsem se, že se mu pokusím pomoci tím způsobem, že nakreslím obrázky, které budou
znázorňovat význam problematických slov (oběť a objetí), a zároveň z obrázků bude
možné snadno vyčíst písmeno, které se v daném slově píše. Pomůcky jsem vytvořila
a od té doby žák v daných slovech už nechyboval a sám později reflektoval, že je to díky
zmíněným obrázkům.
Rozhodla jsem se tedy svou sbírku obrázků rozšířit a aplikovat ji na další žáky. Pro svůj
výzkum jsem si vybrala žáky cizince, jelikož mají větší předpoklady pro to, že jim budou
obtížně odůvodnitelná slova dělat potíže.

7.1 Sběr dat
Vymyslela jsem osm pomůcek ke každému ze tří pravopisných jevů:
1) Vyjmenovaná slova a příbuzná slova
2) Slova s problematikou BĚ/BJE/VĚ/VJE
3) Slova s předponou S/Z
S obrazovými pomůckami týkajícími se I/Y a BĚ/BJE/VĚ/VJE pracovalo všech devět
žáků. S obrazovými pomůckami na S/Z se setkali jen dva žáci z páté třídy, jelikož
toto učivo se ve čtvrtém ročníku ještě neprobírá.

7.2 Analýza dat
Při analýze dat získaných z rozhovorů jsem vycházela z tabulky (příloha č. 5), kterou
jsem po přečtení rozhovorů doplnila. K přepsaným rozhovorům jsem se opakovaně
vracela.
Dále jsem vyhodnotila všechny testy a výsledky všech žáků jsem si zapsala.
V následující části bude jednotlivě rozebráno všech 24 obrazových pomůcek. Veškeré
informace zde jsou platné jen na sledovanou skupinu žáků a je možné, že by jiní žáci
reagovali jinak. U některých slov se objevují i žákovské návrhy úprav obrazových
pomůcek.
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7.2.1 Vyjmenovaná slova
DOBÝT (hrad)
S dvojicí slov dobýt/dobít bojuje velké množství dětí.
Svědčí o tom i rozhovory s žáky. Klára poznamenala,
že slova, která úplně stejně znějí, ale jinak se píšou,

Obrazová pomůcka - dobýt

jí dělají velký problém a v tomto případě obzvlášť.
David zase vyjádřil své zmatení: „…vím, že když
je to bít, jako do něčeho mlátit, tak je to měkký. A když
dobýt hrad, tak je to taky mlátit, ale je to tvrdý, tak
to mate.“ Čtyři žáci naopak tvrdili, že v tomto slově nikdy nechybují.
Velmi častá pomůcka pro zapamatování této dvojice vychází z toho,
že si žák řekne slovo dobýt/dobít v první osobě jednotné čísla
v budoucím čase. Jestli si řekne „Já dobudu/ Já dobydu,“ tak se v daném
slově píše tvrdé Y. Pokud si naopak poví „Já dobiji,“ tak se píše varianta

Nápady žáků dobýt

s měkkým I. Žádný z devíti žáků nedokázal vytvořit budoucí čas od tohoto slovesa. Všech
devět dotazovaných si myslelo, že je správně věta „Já dobiji hrad“ a všichni se shodli
na tom, že si tímto způsobem pravopis daného slova nezapamatují.
Když jsme si s žáky povídali o tom, jestli by jim tato pomůcka pomohla, tak se přibližně
polovina vyjádřila k tomu, že ypsilon na tomto obrázku není dostatečně výrazné a moc by
to v něm neviděla. Několik dětí nakreslilo svoji verzi, která by byla podle nich vhodnější.
Co se týče samotného významu slova, tak si žáci pod obrázek slovo dobýt dokážou dobře
představit.
V závěrečném testu žádný z devíti žáků v tomto slově nechyboval, i když mnozí předtím
vyjadřovali nejistotu ohledně pravopisu a zpochybňovali účinnost pomůcky.

DOBÍT (telefon)
Během povídání o tomto slově vyšlo najevo, že žáci více vnímají slovo dobít ve významu
utlouci. Většina žáků se vyjádřila ke slovu tak, že v něm občas chybuje. Pomůcka
byla k mému překvapení přijata daleko lépe než pomůcka ke slovu dobýt. Všem kromě

59

Michaela by prý tato pomůcka mohla pomoci. Suzie
mě ale upozornila, že pro některé žáky by to mohlo
být matoucí z hlediska významu: „Mně přijde,
že je tam jenom mobil, že si člověk může říct… že je
to jenom u mobilu. Ale význam je vlastně i u jiný
elektroniky, třeba bych tam nakreslila i počítač
a tak.“

Obrazová pomůcka - dobít

V tomto případě všichni kromě Moniky, která si předtím ale pomůcku k tomuto slovu
pochvalovala, napsali slovo do testu správně.

MLÝN (větrný)
Slovo mlýn je vyjmenované a předpokládala jsem,
že jeho pravopis bude většina žáků znát. Zařadila
jsem ho hlavně z důvodu, že může žáka zmást, když
bude slovo mlýn ve dvojici se slovem mlít. Suzie
s Laurou mi sdělily, že je pro ně toto slovo náročné
na napsání. Laura vyjádřila překvapení z toho,

Obrazová pomůcka - mlýn

že může být mlýn i větrný a doplnila to slovy: „Napadne mě spíš ten na kafe.“ Význam
tohoto slova by mohl být pro některé žáky, obzvlášť když se jedná o cizince, obtížný.
Mlýnů a mlýnků je celá řada a jsou vzhledově velmi odlišné. Kdybych žáky učila
vyjmenovaná slova, tak bych u mlýna rozhodně přinesla hodně různých obrázků, aby měli
žáci celistvou představu o významu tohoto slova.
Většině žáků připadala tato pomůcka vydařená. Michaelovi se ale nelíbila, protože
„…U mlýna jsou jakože většinou čtyři77, jen u větrnýho jsou tři, takže nějakej nováček
by mohl napsat třeba mlxn“ Když jsem se Michaela ptala, jestli by se dalo Y zaměnit nejen
s X, ale i s I, tak odpověděl, že dalo.
V tomto slově udělala chybu Suzie, která už během doučování vyjádřila nejistotu k tomu,
zda by ji tento obrázek mohl pomoci k zapamatování.
77

lopatky větrného mlýna.
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MLÍT
Ze své praxe vím, že toto slovo děla mnohým
problémy. Dotazovaní žáci se ale všichni shodli
na tom, že pravopis tohoto slova bezpečně znají.
Vyjadřovali ale svoji nedůvěru k této pomůcce,
například David prohlásil: „Ta nudlička, co padá,
by mohla

klidně

vypadat

jako

ypsilon.

Člověk

Obrazová pomůcka - mlít

by si to moh splést.“ I většina ostatních žáků souhlasila
s Davidem, že z tohoto obrázku není I dostatečně
zřetelně vidět. Tomasovi zase nevyhovoval obrázek
z jiného důvodu: „…mlít může být taky třeba jako kávu
mlít a tak.“ Prý by mu pomohlo, kdyby bylo na obrázku
více variant mletí (kávy, obilí a podobně).

Nápady žáků - mlít

V závěrečném testu ve slově mlít nikdo nechyboval.
VÝLET
Toto slovo jsem vybrala proto, že obsahuje předponu
VÝ-, která často dělá žákům potíže. V tomto případě
se tato pomůcka hodila především Tomasovi, Monice
a Marii, kteří si pravopisem tohoto slova nebyli jistí.
Monika se k tomu vyjádřila takto: „Ta pomůcka
je dobrá, ale když je člověk začátečník, tak tu předponu
je těžký poznat.“

Obrazová pomůcka - výlet

Kromě Michaela, který v obrázku neviděl Y dostatečně zřetelně, se ostatním
jevil obrázek jako vhodná pomůcka. Laura vymyslela svoji variantu
pomůcky, která by byla podle ní ještě vhodnější.
Suzie byla jediná, která do testu nevyplnila správné písmeno. A to i přesto, Nápady žáků - výlet
že se jí pomůcka líbila. Podle mého názoru je možné, že si obrázek nedokázala vybavit.
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MÍCHAT
Slovo míchat se může na první pohled zdát jako
velmi snadné k napsání. Někteří přemýšliví žáci
si mohou ale stejně jako Laura říci, že: „Někdy
si řeknu jako míchat a dmýchat, že mi přijde
míchat jako příbuzný k dmýchat.“ Laura ještě
dodala, že by se jí hodila pomůcka míchat

Obrazová pomůcka - míchat

ve dvojici se slovem dmýchat. Tato pomůcka se zdála žákům v pořádku, jen Tomas
namítal, že: „…kdyby dal někdo tu lžičku takhle (ukázal ji na šikmo), tak by to mohlo
vypadat jako tvrdé Y.“
Při doplňování I/Y ve slově míchat se nikdo v testu nespletl.

SMYČEC
U smyčce někteří žáci chybují z toho důvodu,
že si neuvědomí,

že

vyjmenovanému

slovu

je

toto

smýkat.

slovo
Bylo

příbuzné
tomu

tak

i u Kevina, Suzie a Moniky, kteří by prý napsali měkké
I. Význam slova smýkat i smyčec ale znali, jen
je nenapadlo, že spolu tato slova souvisí. Ohledně

Obrazová pomůcka - smyčec

kvality pomůcky se objevovaly různé názory. Některým
se pomůcka líbila, například Tomasovi, Kláře a Marii, jiní k ní měli určité výhrady.
Kevinovi připadalo, že: „…ten smyčec vypadá trochu jako X, když tam přidám i tohle.“ 78
Laura měla z této pomůcky rozporuplné pocity: „Na obrázku je to ypsilon vidět, ale
ten smyčec má tvar I. Kdybych se na to ale dívala dlouho, tak bych si to asi
zapamatovala.“ Zaujala mě i poznámka Michaela: „U toho smyčce je to originální nápad,
jak to tam dát, ale stejně si nemyslim, že by mi t.o pomohlo.“ Vzhledem k tomu, že
u Michaela téměř u všech obrázků převažovaly negativní reakce, tak jsem si vyložila tuto
větu spíše pochvalně.
78

Spodní část hmatníku
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V testu v tomto slově chybovala Suzie, která už předem předurčila, že jí pomůcka
nepomůže.

VISACÍ (zámek)
V tomto slově mají někteří žáci tendence psát Y,
jelikož se může zdát, že se jedná o předponu VY-.
V případě

sledovaných

žáků

vznikly

potíže

už u samotného významu slov. Žáci neuměli slovo
vysvětlit a mnozí si pod ním nedokázali nic představit.
Po mém vysvětlení už si už ale všichni žáci vytvořili

Obrazová pomůcka - visací

představu a někteří mi i sdělovali, kde všude jim doma
a na chatě visí visací zámky. Jak se správně píše toto slovo nevěděl
Tomas, Klára, David, Suzie a Monika.
Po vysvětlení a prohlédnutí obrázku jsme opět přistoupili

Nápady žáků - visací

k hodnocení pomůcky a převažovaly pozitivní reakce, dokonce
i Michaelovi se pomůcka zdála celkem použitelná. Někteří ale i tak vytvořili vlastní
varianty obrázku, za což jsem byla ráda. Jelikož jedním z mých cílů bylo inspirovat žáky
k vytváření vlastních obrázků, které by jim mohly do budoucna pomoci.
Poslední den, když jsem se žáků ptala na pomůcky, které se jim okamžitě vybaví
a pomůžou jim, tak David zmínil právě obrázek visacího zámku.
Při testování se toto slovo ukázalo jako neproblematické, neboť všem se podařilo doplnit
měkké I.

7.2.2 BĚ/BJE/VĚ/VJE
OBĚŤ (útoku)
Ve své praxi jsem se setkala s tím, že žákům toto slovo dělalo při psaní často velké potíže.
Právě neschopnost zapamatovat si slovo oběť ve dvojici s objetím zapříčinilo, že jsem
se rozhodla pro vytvoření obrazových pomůcek. Byla jsem tedy zvědavá, jak na něj budou
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reagovat sledovaní žáci. Několika žákům opravdu
psaní tohoto slova dělalo potíže, ale u skupiny žáků
ze čtvrtého ročníku byla mnohem větší pozornost
věnovaná významu tohoto slova. Když jsem
se jich zeptala, jestli se jim zdá lepší pomůcka
ke slovu objetí (viz následující strana) nebo ke slovu
oběť, dostala jsem od Michaela odpověď: „Podle
mě asi

to

Obrazová pomůcka - oběť

objetí, protože nenávidím války“.

Rozvinula se diskuze na téma oběť a v jakém
kontextu se dá ještě použít, aby to nebylo tak kruté.
Kevin se k obrázku vyjádřil odmítavě: „Mně
by ten obrázek nepomoh. To Ě je v takových
místech, že to nejde vůbec chápat. Zbývající žáci

Nápady žáků - oběť

už měli shovívavější postoj k pomůcce. Dva z žáků opět využili možnost nakreslit vlastní
pomůcku pro dané slovo.
Všichni žáci do závěrečného testu doplnili toto slovo správně.

OBJETÍ
Tak jak jsem předpokládala, žáci si při slově objetí
nejdříve vybavili, když auto objede nějakou překážku.
Ve variantě s objetím překážky by prý nechybovali.
Objetí ve významu obejmout některé znejistělo a mimo
jiné i Tomase. Tomas si myslel, že je kořenem objet
a neviděl ve slově předponu OB-. Napsal by objetí s Ě. Obrazová pomůcka - objetí
Stejný problém měli i Klára, David, Monika a Marie.
Vyzkoušeli jsme si přidat ke kořenu různé předpony a nakonec se ve psaní slova objetí žáci
cítili jistější. Co se týče obrazové pomůcky, tak se žáci shodli na tom, že je z obrázku
dobře poznat význam slova i písmeno, které se v něm píše. Laura, Monika a Marie
si ovšem nebyly jisté, zda by si tuto pomůcku zapamatovaly.
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Ve slově objetí nikdo i přes počáteční nejistotu nakonec nechyboval.

VĚK
Slovo věk jsem do své sbírky původně zařazovat
nechtěla, protože jsem se málokdy setkala s někým, kdo
by

v tomto

slově

chyboval.

Na

druhou

stranu

se mi už přihodilo, že žák napsal „vjek“, protože když
nad tím delší dobu uvažoval, tak se mu zdálo slovo,
že slovo věk obsahuje příliš málo písmen. Tak jsem
se nakonec rozhodla vyzkoušet, jak na tom s ním budou

Obrazová pomůcka - věk

sledovaní žáci. David se přiznal, že se mu párkrát stalo, že napsal toto slovo špatně. Zbytek
žáků spíše sdílel názor Laury: „Ve věku je to takový, že když tam dáš J, tak to vypadá
divně. Takže bych tam chybu neudělala.“ Pomůcka se žákům velmi
líbila a tvrdili, že si ji snadno zapamatují. Tato skutečnost mě upřímně
překvapila, jelikož se mi zdá v tomto obrázku Ě velmi nevýrazné, navíc
je ve vodorovné poloze a u obrázku dortu by si někdo nemusel vybavit
asociaci se slovem věk. Zajímavé bylo, že i v posledním rozhovoru,

Nápad žáků – věk

co jsem měla s žáky, zazněla tato pomůcka jako jedna z těch, která žákům
uvízla v paměti, i když nevěděli proč. Možná to mohlo souviset s tím, že v žácích obrázek
dortu vzbuzoval pozitivní emoce, tak si ho snadněji zapamatovali.
Do slova věk vyplnilo všech devět žáků do testu Ě.

VJEMY (smyslové)
S významem tohoto slova mají potíže občas
i dospělí lidé. Většinou však slovo vjem dokážou
napsat správně. Byla jsem zvědavá, jestli alespoň
nějaký z žáků daný výraz někde zaslechl a jestli
ho někdo dokáže napsat správně. Nejprve jsem
se žáků zeptala, jestli vůbec znají význam tohoto
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slova. Ve dvojici žáků z pátého ročníku ani jeden nevěděl. U žáků ze čtvrtého ročníku
se ozval Kevin, což mě překvapilo, jelikož patřil mezi ty, kteří se projevovali nejméně.
Kevin se pokoušel vysvětlit slovo takto: „Je to něco se smyslama.. takže zrak...čich,
chuť…sluch a hmat.“ Michael na to ihned zareagoval tak, že to také poznal, podle toho,
že tam je zvýrazněné oko, uši, jazyk a nos. S žáky jsme si tedy začali podrobněji
vysvětlovat význam slova a zkoušeli ho použít ve větách. Následovalo povídání o tom,
jestli by žáci v tomto slově napsali JE nebo Ě. Čtyři žáci usoudili, že by v tomto slově
chybovali a zbývající by sice napsali JE, ale nebyli by si jistí. Poté jsme si povídali
o samotné pomůcce. Klára usoudila, že: „S touhle pomůckou bych si to možná mohla
zapamatovat.“ Několik žáků se vyjádřilo k obrázku tak, že by jim nejvíce k zapamatování
písmene mohl pomoci tvar nosu. David ale více viděl písmeno J v oku a všichni se shodli,
že je dobře, že je na obrázku zvýrazněno více smyslů.
V testu chyboval u tohoto slova Tomas, ostatním se v tomto případě dařilo skvěle.

VĚJÍŘ
U tohoto slova je pro mnohé obtížné najít jeho
kořen, což by mohl být důvod k případné chybě.
Zeptala

jsem

se

tedy

sledovaných

žáků

a od Davida a Suzie jsem se dozvěděla, že
by nevěděli,

jak

napsat

toto

slovo.

Marie

mi prozradila, že ho nikdy nezkoušela psát.

Obrazová pomůcka - vějíř

Ostatní žáci by si s ním údajně věděli rady. Když
jsme společně zkoumali obrázek, objevily se v tomto případě
protichůdné názory. Suzie by to asi ve vějíři neviděla, stejně
tak jako Michael a Laura. Kláře, Davidovi, Monice a Lauře
se naopak pomůcka velmi líbila a potvrdili mi svůj názor

Nápad žáků - vějíř

i v rozhovoru, který následoval po testu, kdy mi všichni řekli,
že si tento obrázek snadno vybavili a díky němu to do testu vyplnili správně. Monika měla
vůči tomuto obrázku celkem neutrální postoj. Tomas prohlásil, že: „…u toho vějíře je
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to hodně dobrý,“ ovšem do testu doplnil JE. Stejně tak učinila i Suzie. Ostatním
se podařilo doplnit správné písmeno.
Na jednu stranu byla v tomto slově druhá největší chybovost ze všech slov, na druhou
stranu tato pomůcka u části žáků slavila úspěch.

OBJEZD
Objezd je celkem užívané slovo, u kterého jsem
si myslela, že není příliš náročné najít jeho kořen.
Pro některé žáky to skutečně nebyl oříšek. Klára
hned začala vysvětlovat, proč se objezd píše s JE.
Všech devět žáků tvrdilo, že by toto slovo
pravděpodobně

napsali

správně.

Přesto

jsme

Obrazová pomůcka - objezd

si pro jistotu vyzkoušeli vymýšlet slova se stejným
kořenem a jinou předponou. Žáky napadlo příjezd
a odjezd. Tomasovi s Klárou se pomůcka zdála
účelná. Ve druhé skupině s ní nebyl spokojený
Michael, Marie a Laura. Laura se k obrázku vyjádřila Nápady žáků - objezd
takto: „No, to auto nejde moc poznat. Já a Maruška
jsme přišly na to, že by to šlo líp takhle.“ Ostatním se jejich pomůcka také líbila.
Tomas, David a Laura vyplnili do testu Ě. Objezd se tedy celkem překvapivě ukázal jako
nejvíce problematické slovo pro sledovanou skupinu žáků.

OBĚD
Samotné slovo oběd by se mohlo zdát velmi
snadné ke psaní. Žáky ale může zmást, když
se pokouší najít jeho kořen. Vyjádřila se k tomu
i Suzie: „V tom obědu bych možná udělala chybu,
protože bych si mohla říct, že je kořen jed, jako
Obrazová pomůcka - oběd
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jídlo.“ Klára by si naopak v tomto případě věděla rady: „To je
slovo, který se hodně používá. A je to hodně v knihách.“ Kromě
Suzie nikdo u slova oběd nepřemýšlel

nad kořenem

a automaticky by všichni napsali Ě, i když většina nedokázala Nápad žáků - oběd
kořen najít. Co se týče obrázku, tak ho všichni žáci kromě Michaela hodnotili kladně.
Michaelovi by prý vůbec nepomohl v zapamatování.
I v tomto případě dopadlo testování skvěle u všech žáků.

OBJEM
Za své praxe jsem viděla hodně žáků chybovat
v tomto slově. U některých to souviselo s tím, že je
nenapadaly nějaké jiné předpony a samotný kořen
se jim zdál nesmyslný. Tomas by toto slovo prý také
asi napsal špatně. Když jsem ho vyzvala, aby
se pokusil vymyslet slovo se stejným kořenem, ale

Obrazová pomůcka - objem

jinou předponou, tak řekl: „Nadjem? To asi ne…
nevím.“ Ostatním žákům dělalo toto slovo také
potíže. Kromě Tomase, Kláry a Moniky by ho ale
prý napsali správně. Samotná obrazová pomůcka

Nápady žáků - objem

se některým žákům zdála vhodná, ale našli se tací,
kteří s pomůckou spokojeni nebyli, a tak ji nakreslili podle sebe.
V tomto slově opět nikdo nechyboval.

7.2.3 S/Z
Tyto obrazové pomůcky měli příležitost vidět pouze Klára s Tomasem. Tentokrát jsem
zvolila jiný postup. Žáci měli pomůcky k dispozici v hodině. Po výuce žáci nejprve
vyplnili krátký test, a pak teprve následoval rozbor pomůcek. Chtěla jsem si tímto
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způsobem ověřit, zda žákům pomůcky pomáhají, když je mají v dispozici v průběhu
vyučování.

ZPĚV
I když mnozí žáci v tomto slově
chybují, Tomas i Klára mi prozradili,
že jim pravopis tohoto slova potíže
nečiní.
odpovídaly

Těmto
i

prohlášením
výsledky

testů,

do kterého oba žáci ve slově zpěv
doplnili správně Z.

Obrazová pomůcka - zpěv

Nápad
zpěv

žáků

Když jsme se zaměřili na konkrétní pomůcku, tak při pohlédnutí na obrázek si prý sice
vybaví slovo zpěv, výhrady ovšem měli k tomu, že by si pomůcku mohli vybavit špatně.
Klára mi své obavy vysvětlila následovně: „To by si člověk mohl prostě říct, že v kabelu je
S… asi bych si jenom pamatovala, že má být písmeno v kabelu.“ Tomas s výrokem Kláry
souhlasil a pro moji lepší představu nakreslil obrázek, který by si žák mohl vybavit. Když
jsem žáky vyzvala, jestli by nevymysleli vhodnější pomůcku, tak tentokrát neměli bohužel
žádný nápad. Jsem ale velmi ráda za jejich připomínku, jelikož já samotná bych si tuto věc
asi neuvědomila.
SBOR
K chybě v pravopisu tohoto slova často dochází
v případě, že si žák vybaví pěvecký sbor a spojí
si ho se zpěvem. Žák se může mylně domnívat,
že se jedná o slovo příbuzné ke slovu zpěv,
pokud se zamýšlí jen nad významem slova, a ne
nad jeho stavbou. To se stalo i Tomasovi.
Do testu vyplnil Z a poté mi argumentoval tím, že

Obrazová pomůcka - sbor

myslel, že je to stejné jako se zpěvem. Pomůcku z hodiny si nepamatoval, ale při
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opětovném prohlédnutí se mu jevila jako vhodná. Klára se mi svěřila s tím, že si pomůcku
při vyplňování testu okamžité vybavila a pomohla jí.

ZHLÉDNOUT
Dvojice

slov

zhlédnout/shlédnout

bývá

pro mnohé také oříšek. Tomas i Klára si ovšem
s pravopisem slova zhlédnout poradili skvěle.
Oba si to prý pamatují z hodiny, kterou jsem
s nimi předtím měla.79
Tomas opět vyjádřil obavy z toho, že „…u toho

Obrazová pomůcka - zhlédnout

zhlédnout by si člověk mohl představit, že u tý televize je
kabel a vidět tam S.“ Ukázal mi to názorně na svém obrázku.
Kláře se zdála tato připomínka neopodstatněná, neboť
na původním obrázku kabel vyobrazen není. Také by ale
nezařadila tento obrázek mezi ty nejzdařilejší.

Nápad žáků - zhlédnout

SHLÉDNOUT
V tomto

případě

Tomas

s Klárou

také

nechybovali díky aktivitě v hodině. Pomůcka
se jim zdála zapamatovatelná. Kláře dokonce
pomohla už v průběhu hodiny80: „Když jsme
vymýšleli ty věty na S, tak jsem si vzpomněla
na

ten

obrázek

u

shlédnout.“

Tomas

Obrazová pomůcka - shlédnout

konstatoval, že „v těch vlasech je to S dobře
vidět. A i jak se kouká dolů je vidět.“

79
80

Pravopis u dvojice slov zhlédnout/shlédnout zazněl u vytváření scének
Ještě před zmiňovaným vytvářením scének
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ZPĚT
V hodině

se

žáci

s tímto

slovem

setkali

při doplňování do textu. Klára v tomto slově chybu
neměla, Tomas ovšem ano. Do testu už ale oba
správně doplnili Z. Tomas nedokázal zhodnotit,
co bylo příčinou jeho zlepšení: „prostě jsem
to nějak věděl.“ Konstatoval, že si na obrázek během
testu nevzpomněl, ale že není zas tak špatný. Klára

Obrazová pomůcka - zpět

zhodnotila tuto pomůcku uznale: „Hodně dobře se mi pamatovalo to zpět… tam to jako
vidim.“ Překvapilo mě, že žákům nevadilo, že je Z trochu nakřivo.

SHOŘET
U tohoto slova může člověk snadno narazit. Píše
se zde S, protože se tento jev pojí se směrem
dohromady, konkrétně se jedná o zánik něčeho.
Tomas se s tímto slovem nedokázal při testu
vypořádat. Obrázek mu nepomohl a sám pořádně
nerozumí tomu, že by se měl proces shoření

Obrazová pomůcka - shořet

znázorňovat směr dohromady. Klára si v testu poradila, ale jen proto, že to prý už znala.
O pomůcce prohlásila, že „Jsem si ji moc nepamatovala. Jsem si jen pamatovala oheň.
Nemohla jsem si nějak vzpomenout, kde bylo S.“
Neúspěch této pomůcky mohl také pramenit z toho, že je obrázek hodně složitý.
Jednodušší a schematičtější se většinou snadněji pamatují.

ZPRÁVA
Když vyslovíme slovo zpráva, zní to stejně, jako kdybychom řekli správa. Musíme se opět
při psaní slova zamyslet nad jeho významem. V tomto případě to ale oba žáci napsali
do testu správně. U Kláry i Tomase to prý bylo zapříčiněno tím, že si vybavili příslušný
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obrázek. Ptala jsem se jich, jestli z obrázku
poznali, že se jedná o dopis. Oběma to prý bylo
naprosto jasné a Tomas dodal, že „to Z je tam taky
dobrý.“ Možná by bylo pro žáky náročnější,
kdybych zvolila obrázek ke slovu SPRÁVA. Tuto
pomůcku jsem chtěla původně vytvořit, ale
nevěděla jsem, jak dané slovo přenést do obrazové

Obrazová pomůcka - zpráva

podoby.

SBÍRKA
Poslední obrázek byl věnován sbírce. I zde nemusí
být patrné, že se jedná o směr dohromady.
Tomasovi se to také zdálo zvláštní, a tak se rozhodl
pro napsání písmene S. Pomůcky si prý v hodině
nevšiml, protože: „byl jsem u těch obrázků jen
chvilku.“ Klárka prohlížela obrázky delší dobu, tak
pro ni mohlo být zapamatování snazší. Tento

Obrazová pomůcka - sbírka

obrázek zhodnotila slovy: „Sbírka, to mi taky docela pomohlo, tam jsem si zapamatovala
toho jednoho motýla.“
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7.2.4 Obecná využitelnost vytvořených obrazových pomůcek
Nejprve mě zajímalo, jestli paní učitelky ve svých třídách pracují s obrazovými
pomůckami. Obě mi sdělily, že obrazové pomůcky ve výuce používají. Ve čtvrté třídě
pracují s interaktivní tabulí, s různými přehledy (například pravopisných jevů) a s obrázky.
Paní učitelka žáků z 5. ročníku zmínila navíc tabulky Logico Piccolo 81. S těmito tabulkami
ale prý spíše pracuje na doučování, protože v hodině k tomu není moc prostor.
Dále jsme si povídaly o využití mnou vytvořených pomůcek. Ptala jsem se nejprve třídních
učitelek, kdy je podle jejich názoru nejvhodnější použít tyto pomůcky. Jestli by je zařadily
do doučování před hodinou, do doučování po hodině, a nebo do samotné výuky.
K zařazení těchto pomůcek do výuky měla paní učitelka žáků z 5. ročníku tento názor:
„V hodině by to muselo být s někým. Tomas by to nedokázal podle mě sám použít.
Ale možná, že kdybychom probírali třeba jenom bě/pě/vě, dala bych mu tyhle kartičky,
řekla, ať si je rozloží na stůl a dala bych mu k nim nějakej text a řekla mu, zkus používat ty
kartičky, a pak mi to řekneš, tak jo. Ale potřeboval by k tomu pořád nějakou asistenci.
Kdežto Klára by to mohla mít před sebou, nebo bokem a mohla by se tam chodit dívat
a vyhledat, co potřebuje.“ Paní učitelka žáků ze 4. ročníku by se nebála poskytnout svým
žákům pomůcky v hodině, domnívá se, že by si s tím nějak poradili. Ještě by se podle
jejího názoru daly obrázky využít při doučování po hodině, ale pracovala by s pomůckami
individuálně, tj. že by žákovi ukázala jen obrázky ke slovům, které jsou pro něj náročné
na napsání. V doučování po hodině by se pomůcky hodily i podle paní učitelky
z 5. ročníku. Vůči použití obrázku v průběhu doučování před hodinou byly obě paní
učitelky nedůvěřivé. Paní učitelka z 5. ročníku vyjádřila obavu z toho, že by na to nebyl
čas, jelikož doučování slouží spíše k opakování látky než k připravování na ni. Druhá paní
učitelka k tomu měla ještě odmítavější postoj: „Před hodinou bych to nedělala, zbytečně
se hledají problémy tam, kde třeba ani nejsou.“

81

„Logico Piccolo je učební systém, který se skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je
16 karet…. Karta se zasune do rámečku a barevné knoflíky se přisouvají ke správné odpovědi; po vyřešení
všech deseti úkolů se karta otočí a porovnají se barvy a správné vyřešení úkolů.“ (zdroj: LOGICO
PICCOLO | DYS-centrum® Praha z. ú.. Vlastní e-shop snadno a rychle | Eshop-rychle.cz [online]. Dostupné
z: https://www.eshop-rychle.cz/dyscentrum/eshop/17-1-LOGICO-PICCOLO)
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Pro mě bylo velmi zajímavé zjištění, že velká většina sledovaných žáků měla na zařazení
pomůcek jiný pohled než paní učitelky. Marie jednoznačně upřednostňovala využití
pomůcek jako přípravu na hodinu, protože: „…v tý hodině se nemusím stydět,
že to neumím.“ David byl téhož názoru: „Bylo to fajn. Skoro polovinu věcí, když jsem
skákal nebo si sedal82, jsem věděl od vás.“ Všechny dívky vyjádřily také největší
spokojenost se zařazením pomůcek do doučování před hodinou. Laura si to díky doučování
lépe zapamatovala a v hodině jí to dle jejich slov pomohlo. Navíc při práci ve skupině
se cítila více prospěšná. Tomas měl na věc jako jeden z mála jiný pohled: „Mně asi nejvíc
vyhovuje ty pomůcky v hodině. Protože kdybysem je měl před, tak bysem je asi zapomenul,
ale kdybysem je měl po, tak by mi to asi nepomohlo.“ Zvláštní bylo, že zrovna Tomas
pomůcky v hodině téměř vůbec nepoužil, i když je měl k dispozici. Kevinovi připadalo,
že je jedno, kdy jsou pomůcky zařazené a Michaelovi se zdál tento typ pomůcek obecně
úplně zbytečný.
Z tohoto všeho jsem usoudila, že většina sledovaných žáků by uvítala přípravu
před hodinou, jelikož se cítí méně zmateni a více mohou být více prospěšnými členy
ve skupině.

Na pomůcky každý žák reagoval trochu jinak. Mnozí přiznali, že by jim mohly hodně
pomoci, ale potřebovali by s nimi přijít do kontaktu vícekrát. Nutnost opakovatelnosti
akcentoval především Tomas. Kláře, Lauře, Davidovi a některým dalším povětšinou
stačilo, když pomůcky viděli jednou. Michael byl vůči efektivnosti obrázků při výuce
pravopisu spíše podezřívavý. Je tedy zřejmé, že záleží na konkrétní individualitě žáka, jak
bude na pomůcky pohlížet, a jestli mu pomohou.

82

David se odkazoval k závěrečné aktivitě „Vztyk sednout“ z hodiny, ve které jsme opakovali
BĚ/BJĚ/VĚ/VJE
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8

Druhá fáze případové studie

Cílem druhé fáze výzkumu bylo zodpovědět si čtvrtou výzkumnou otázku „Jaké typy
aktivit jsou vhodné pro žáky cizince s ohledem na konkrétní styly a typy učení?“ a doplnit
informace ke třetí výzkumné otázce „Jaký je postoj žáka cizince k začlenění obrazových
pomůcek do výuky českého jazyka?“
Tuto fázi jsem zařadila do svého výzkumu z několika důvodů. Za prvé jsem chtěla použití
obrazových pomůcek zařadit do kontextu výuky. Dále jsem chtěla nabídnout i jiné aktivity,
které se dají využít k opakování pravopisných jevů.

8.1

Sběr dat

Nejprve jsem potřebovala zjistit, jakým způsobem žáci nahlíží na konkrétní aktivity
v hodině. O tom, jak je daná činnost zaujme, může leccos říci jejich chování v průběhu
výuky. Právě projevy chování jsem pozorovala v průběhu vyučovacích hodin. Pro analýzu
dat z pozorování jsem využila záznamový arch (Příloha č. 6), který vychází z četnosti
konkrétních projevů. Jsem si vědoma toho, že mohlo v některých případech dojít ke špatné
interpretaci konkrétního projevu žáka. Navíc jsem v dané hodině měla roli učitelky, mohlo
mi tedy snadno něco uniknout, i když jsem se velmi soustředila. Také z těchto důvodů
jsem se rozhodla pro využití další metody, a to skupinového rozhovoru. Data z rozhovorů
jsem analyzovala tím způsobem, že jsem si z přepsaných rozhorů vyňala všechny výroky
žáků týkajících se příslušné činnosti a následně je třídila do skupin podle výsledků
dotazníku na styly učení. Aktivity budou tedy zanalyzovány nejen z hlediska zájmu žáků,
ale také z hlediska učebních stylů. Při rozboru aktivit jsem vycházela ze znalostí získaných
ze studia literatury.83 Pro připomenutí zde uvedu krátké shrnutí týkající se jednotlivých
stylů učení.
Aktivisté se učí tím, že konají. Jejich filosofií je všechno si jednou vyzkoušet. Jsou
otevření ke vzdělávání.

83

SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Vyd. 2. Praha: Portál, 2013.
ISBN 978-80-262-0404-6.

75

Teoretici potřebují znát fakta a rozumět konceptům, než se zapojí do učebního procesu.
Přemýšlí o problémech systematicky krok za krokem podle logiky. Upřednostňují analýzu
a syntézu, potřebují nově získané informace zařadit do logických teorií a schémat.
Pragmatici potřebují znát, jak využijí získané znalosti v praxi. Rádi aplikují nové nápady,
teorie a techniky do praxe, aby zjistili, jestli fungují. Na problémy a příležitosti nahlíží jako
na výzvy.
Reflektoři se učí pozorováním a přemýšlením nad tím, co se děje. Raději se drží v ústraní
a vše sledují. Rádi poznávají různé úhly pohledu, sbírají informace z různých zdrojů
a potřebují čas na to, aby mohli vyvozovat závěry. 84
Podrobněji jsem se o učebních stylech rozepsala v kapitole 3.2.
Nejprve uvedu výsledky dotazníku učebních stylů u jednotlivých žáků. Výsledky jsou
zaznamenané v následující tabulce. Číslo vyjadřuje, kolikrát žák souhlasil s výrokem
odpovídajícím danému učebnímu stylu. Pro ještě lepší přehlednost jsem u každého žáka
zvýraznila dominantní učební styl respektive styly.
Jméno

Aktivista

Reflektor

Teoretik

Pragmatik

Klára

1

5

6

4

Tomas

2

5

4

3

Michael

3

4

2

2

Kevin

3

4

4

3

Suzie

4

1

3

3

Laura

4

3

2

4

Marie

4

2

2

4

Monika

3

4

1

4

David

6

3

2

4

84

University Of Worcester [online] [2018-06-27]. Dostupné
z: https://www.worcester.ac.uk/documents/4_Learning_Process_-_activities.pdf

76

Původně jsem měla v plánu zohlednit i výsledky testů učebních typů, avšak u všech devíti
participujících žáků vyšlo najevo, že jsou vizuální typy. Žáci se ovšem liší mírou
dominance vizuálního typu učení. V následující tabulce je demonstrováno, do jaké míry
jsou žáci vizuálními typy (zrak, čtení), auditivními typy (sluch) a kinestetickými typy
(psaní). Čísla vyjadřují počet zapamatovaných slov.
Jméno

Sluch Zrak Čtení Psaní

Klára

4

6

5

5

Tomas

5

6

5

3

Michael 4

6

4

4

Kevin

5

6

5

4

Suzie

3

5

4

0

Laura

6

7

6

6

Marie

7

8

8

7

Monika

6

7

5

5

David

4

6

4

2

I když u všech žáků převažuje stejný učební typ, jednotlivé aktivity budou rozebrány
i z hlediska učebních typů. V tomto případě budu při rozboru vycházet z poznatků
získaných prostudováním publikace Lojové.85

85

LOJOVÁ, Gabriela a Kateřina VLČKOVÁ. Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. Praha: Portál,
2011. ISBN 978-80-7367-876-0., s. 48 – 55
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8.2 Analýza dat
8.2.1 Aktivity na opakování vyjmenovaných slov
Příslušná příprava k následující lekci je uvedena v příloze č. 2
Evokace – pantomima vyjmenovaných slov
Na začátku hodiny žáci pantomimicky předváděli a hádali slova s problematikou I/Y.
Cílem bylo především aktivizovat žáky a motivovat je k další práci v hodině.
Pantomimy se mohli žáci zúčastnit jakožto ti, kdo pantomimicky předvádí dané slovo. Tato
role mohla vyhovovat aktivistům, jelikož jsou rádi středem pozornosti a pragmatikům,
protože mohli své znalosti ukázat v praxi. Reflektoři mohli být spokojeni v roli
pozorovatelů, kteří se snaží uhodnout slovo. Pro teoretiky tato aktivita nemusela být zrovna
atraktivní. Co se týče učebních typů, tak pantomima by mohla být vhodná pro kinestetiky
a pozorování pro vizuální typy žáků.
V pátém ročníku o tuto činnost nejevil moc zájem ani Tomas (reflektor) ani Klára
(teoretik). Ani jeden z nich nechtěl předvádět, což se vzhledem k jejich učebním stylům
dalo očekávat. Klára se dvakrát přihlásila, aby mohla hádat, ale patřila ve třídě mezi
ty pasivnější. Tomas chvílemi nedával pozor a nehlásil se ani jednou. Klára se později
o této činnosti vyjádřila tak, že by tuto aktivitu nedoporučovala, prý se díky ní nic
nenaučila. Podobný pohled na věc měl i Tomas.
Oproti tomu ve čtvrtém ročníku měla pantomima poměrně velký ohlas. Kevin (reflektor,
teoretik) se příliš nehlásil a Monika (reflektor, pragmatik) také ne, ostatní byli ale aktivní.
Michael (reflektor) dokonce předváděl a stejně tak i Laura (aktivista, pragmatik). Všichni
žáci vyjádřili při rozhovoru spokojenost se začátkem hodiny. Suzie (aktivista)
mi ale doporučila, abych pantomimu volila při vyučování v momentě, kdy budu chtít
nějaké učivo opakovat. V této třídě se tedy částečně potvrdil můj předpoklad týkající
se učebních stylů. Podle pozorování byl nejméně zaujatý Kevin, který je z velké části
teoretikem.
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Štítky na zádech
Všichni žáci měli na zádech nějaké slovo, které nemělo vyplněné I/Y. Úkolem celé třídy
bylo, aby se žáci beze slov rozdělili na dvě skupiny. V jedné skupině by měli být žáci,
v jejichž slově se píše I a v druhé skupině ti, u kterých bychom doplnili do slova Y.
Po vytvoření dvojic následovala slovní kontrola, kdy všichni žáci přečetli své slovo
a zdůvodnili, proč patří právě do té skupiny, kde stojí.
Skutečnost, že se během této činnosti žáci pohybují po třídě, by mohla pomoci
kinestetikům. Jelikož se žáci setkali jen s nevyplněnými slovy, správnou podobu slova
neviděli. Toto by mohlo být nevýhodné pro vizuální typy žáků. Auditivní typy žáků
si přišli na své v závěru aktivity, když každý četl své slovo a zdůvodňoval pravopis.
Aktivisté by se mohli chopit vedoucích funkcí, ukazovat ostatním, kam mají jít a podobně.
U reflektorů bych spíše očekávala, že budou stát v pozadí a budou ostatní žáky pozorovat.
Pragmatici rádi vymýšlí různé způsoby a ověřují je v praxi, dalo by se u nich předpokládat,
že budou vymýšlet strategii. Teoretici by mohli kontrolovat, zda jsou žáci skutečně správně
zařazeni a promýšlet logická zdůvodnění.
U žáků v pátém ročníku jsem u Tomase (reflektor) i Kláry (teoretik) zaznamenala vyšší
aktivitu než u předchozí činnosti. Tomas zpočátku chodil po třídě a koukal na slova, která
měli ostatní na zádech, ale nikoho nikam neposílal. Neprojevoval známky výrazné aktivity,
ale ani nezájmu. Sám potom přiznal, že mu činnost pomohla, ale dodal: „Já jsem se spíš
díval.“ Což by odpovídalo jeho učebnímu stylu. U Kláry jsem si několikrát poznamenala
výraznou aktivitu, což mi Klára také potvrdila: „Já jsem ukazovala, že jsou správně
zařazený, nebo jsem posouvala ty s Y, a pak jsem různě ukazovala, jaký to Y je.“ Klářino
chování bych spíše očekávala v případě, že by u ní převažoval aktivistický nebo
pragmatický učební styl.
U několika pozorovaných žáků čtvrtého ročníku byla znatelná tendence organizovat celý
proces. Vůdcovských pozic se chopila Laura (aktivista, pragmatik) Suzie (aktivista)
a David (aktivista). David v průběhu rozhovoru prohlásil: „Mně se osobně pracovalo
hodně dobře. Nikdy jsem se nezmátl.“ Kevin (reflektor, teoretik) měl roli pozorovatele
a několikrát jsem zaznamenala, že se díval stranou a nic nedělal. Při rozhovoru mi ale
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tvrdil, že ho tato hra bavila, tak jsem mohla jeho projev interpretovat špatně. Monika
(reflektor, pragmatik), Marie (aktivista, pragmatik) a Michael (reflektor) vykazovali
průměrnou aktivitu a ke konci u nich trochu upadala pozornost, především během kontroly.
Popisování slov a psaní krátkého příběhu ve dvojicích
V této části žáci pracovali ve dvojicích. Nejprve každý slovně popsal tomu druhému
dvojici slov, kterou dostal na papírku. Po uhodnutí všech čtyř slov následovalo psaní
společného příběhu obsahujícího daná slova. Vzhledem k tomu, že při této činnosti žáci
hovořili, psali i viděli text, který navíc obsahoval obrázek, měla by být tato aktivita vhodná
pro auditivní, kinestetické i vizuální typy žáků. Z hlediska učebních stylů se nabízí,
že aktivisté budou rádi sdílet svá slova i pracovat ve dvojici. Po nějaké době psaní by
je to ale mohlo přestat bavit. U reflektorů se naopak očekává, že popisování i hádání slov,
které vyžadují rychlou reakci, pro ně nebude ideální. Lépe by se jim mohlo vést při psaní
za předpokladu, že by druhý člen dvojice neupřednostňoval kvantitu textu nad kvalitou.
V takovém případě by se mohl reflektor cítit nekomfortně. Teoretik by mohl zvládnout
popis i hádání slov. Co se týče psaní, tak bych očekávala, že bude spíše zapisovatelem,
než aby vymýšlel příběh, který vyžaduje alespoň malou míru emocionálního zapojení.
Pragmatikovi by se mohlo dařit dobře, protože bude mít příležitost ověřit své znalosti
v praxi.
Popisování slov oběma pozorovaným žákům páté třídy nečinilo větší potíže. Tomas ale
potřeboval více času, což koresponduje s jeho učebním stylem reflektora. Klára
se ve dvojici hodně podílela na vymýšlení příběhu, Tomas už trochu méně, ale oba žáky
to dle jejich slov bavilo. Především byli spokojeni s tím, že mohli pracovat ve dvojicích.
Klára poznamenala, že: „Ve dvojici se víc naučíš, si to můžeš prozkoušet, a tak…“. Tomas
ji doplnil: „S partnerem je to dobrý, protože když nevíš, tak ti může pomoct.“
Při práci ve čtvrté třídě se ukázalo, že v případě zkoumaných jedinců platí, že popisování
bavilo a šlo žákům všech učebních stylů, když měli dostatek času. Kromě Laury se všichni
aktivisté (Suzie, Marie a David) výrazně podíleli na podobě příběhu. Naopak ti, kteří jsou
alespoň částečnými reflektory (Kevin, Michael a Monika) se shodně vyjádřili, že byli spíš
pisateli než těmi, kdo vymýšlí. Ať už měli úlohu jakoukoli, všichni vyjádřili výraznou
preferenci k tomu, když se pracuje ve dvojici. Michael dodal, že ale hodně záleží na tom,
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s kým v té dvojici je. Monika zase poznamenala, že: „Mně to přijde dobrý, ale akorát
někdy když jseš v nějaký dvojici, tak on to udělá za tebe.“

8.2.2 Aktivity na opakování BĚ/BJĚ/VĚ/VJE
Motivace
Výuku jsem zahájila tím, že jsem žákům promítla na interaktivní tabuli zakryté obrázky,
které jsem postupně odkrývala. Žáci měli hádat, o jaká slova se jedná. Když žáci obrázek
uhádli, napsala jsem slovo na tabuli. Poté přemýšleli nad tím, co mají slova společného
(obsahují VĚ). Odkrývání obrázků sloužilo jako motivace a uvedení do tématu. Cíle jsem
dosáhla ve čtvrté i v páté třídě. Všech devět pozorovaných dětí se dívalo upřeně na tabuli
a každý kromě Kevina se alespoň jednou přihlásil, aby mohl hádat. Tato hra je primárně
vhodná pro vizuální typy žáků, ale z mých zkušeností mohu říci, že jsem se ještě nesetkala
s žákem, kterého by tento typ motivace nezaujal. Domnívám se tedy, že dokáže upoutat
žáky všech učebních typů a stylů. Obzvlášť když rozkrývání probíhá zábavnou formou.
Vysvětlení
Po motivaci jsme si slovně zopakovali, co znamená předpona, kořen a přípona a psali jsme
příklady slov na tabuli. U všech příkladů jsme zakroužkovali kořen slova. Záměrně jsem
do hodiny zařadila i klasický výklad, jelikož jsem chtěla využít formu, která vyhovuje
teoretikům. Protože reflektoři rádi opakují, mohlo to být pro ně též přínosné. Očekávala
jsem, že pro aktivisty tato část nebude příliš zábavná, neboť se jedná o opakování a navíc
formou výkladu. Pragmatikům by se vysvětlování tímto způsobem mohlo zdát též příliš
teoretické. Protože výklad probíhal ústně, ale zároveň byl podpořen písemným záznamem,
kromě auditivních typů mohli být spokojeni i ty vizuální.
Z pozorování žáků pátých tříd vyplývá, že Tomasovi i Kláře tento způsob nevadí, neboť
nevykazovali žádný projev nezájmu. Klára dokonce přispěla do diskuze tím, že vymyslela
předponu.
Ve čtvrté třídě už byl zájem o tuto aktivitu trochu nižší. Analýza pozorování ukázala,
že v tomto případě se nejvíce zapojovali opět aktivisté, především David. Dále
se zapojoval Michael (reflektor). Kevin (reflektor, teoretik) a Monika (reflektor,
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pragmatik) se chvílemi dívali stranou. V průběhu rozhovoru si Kevin ani Monika nebyli
vědomi toho, že by tabuli nesledovali.
Kořen a předpony – skupinová práce
Následovala aktivita ve skupinách, během které se žáci snažili pomocí předpon a kořenů
vytvořit co nejvíce slov. Kinestetici mohli být spokojeni v případě, že zastávali funkci
zapisovatele. Vizuální typy žáků viděly slova před sebou, která měla být navíc
zaznamenána v přehledné tabulce. Auditivním typům nejspíše vyhovovala diskuze, která
ve skupině vznikala během domlouvání. Co se týče učebních stylů, tak aktivisté by měli
být spokojeni s tím, že pracovali ve skupině. Reflektory mohl tížit nedostatek času
a pragmatiky mohlo bavit, že mohli ukázat své vědomosti v praxi. Pro teoretiky mohla být
tato hra málo motivující, jelikož nebyla příliš obtížná.
Tomas s Klárou pracovali ve skupině bez větších obtíží. Tomas plnil roli zapisovatele,
Klára naopak ve své skupině spíše vymýšlela slova. Sice se většinu času oba žáci
zaměřovali na práci, ale byli oba pomalí a bez většího nasazení. Později se k tomu
vyjádřila Klára takto: „Ta práce ve skupině mě moc nebavila.“ Neuměla mi vysvětlit,
co jí na tom nebavilo, ale mohlo by to podle mého názoru souviset s tím, že je teoretik
a nepovažovala tuto hru za výzvu. Tomas byl sice shovívavější, ale velké nadšení také
neprojevoval. Tentokrát moje předpoklady ohledně učebních stylů odpovídaly reálné
situaci v páté třídě.
Ve čtvrtých třídách během této činnosti panovala soutěživá atmosféra. Skupiny
se pokoušely vymýšlet co nejvíce slov a žáci se mě ptali, kolik se dá z daných předpon
a kořenů vymyslet slov, i když jsem jim předtím sdělila, že nejde o soutěž. Do aktivního
vymýšlení se zapojil tentokrát i Kevin (reflektor, teoretik) a Monika (reflektor, pragmatik),
kteří se běžně moc neprojevovali, i tak patřili mezi méně výrazné členy skupiny, neboť
výraznější aktivitu projevovali téměř všichni. Laura (aktivista, pragmatik) později
prohlásila, že: „při tom vymýšlení slov jsem si vzpomněla na vjemy. Nejdřív mě to teda
nenapadlo, ale pak jsem si vzpomněla.“ I další žáci přiznali, že jim pomohlo doučování,
které předcházelo vyučovací hodině. Díky němu se prý cítili ve skupině více platní. V této
třídě se během činnosti neprojevovaly moc rozdílné preference učebních stylů. Žáci všech
učebních stylů se nechali strhnout ostatními a snažili se být co nejprospěšnější.
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Hra se slovy – samostatná práce
Následovala samostatná práce, která spočívala v tom, že si žáci chodili pro papírky
a přepsali slovo do sešitu ve správné formě. Pak vymysleli několik příbuzných slov,
označili u slov kořen a napsali větu, která obsahovala původní slovo. Nakonec papírek šli
vrátit a vzali si další. Nikoho u této hry netlačil čas, tudíž žáci mohli pracovat tempem,
které jim vyhovuje. Tato činnost byla především pro auditivní a kinestetické typy žáků.
Pro aktivisty mohla být trochu zdlouhavá, naopak reflektoři měli dostatek času vše
promyslet. Teoretikům mohlo vyhovovat, že potřebovali použít při hledání příbuzných slov
a jejich kořenu logické uvažování. Pragmatikům se mohlo líbit, že se činnost skládá z více
kroků, a tak mohou reflektovat, jaká část je podle nich v praxi nejefektivnější.
Tomas stihl za celou dobu jen jedno slovo, přestože většinu času skutečně pracoval. Opět
to korespondovalo s jeho učebním stylem. Klára naproti tomu pracovala se čtyřmi slovy
a okomentovala to později tak, že to bylo celkem lehké, jen si nedokázala vzpomenout
na žádné příbuzné slovo slovu věk. Když jsem se žáků ptala, zda jim vyhovovalo, že nebyli
v časové tísni, měli na to oba odlišný názor. Klára má raději, když nemá přesně stanoveno,
kolik toho má stihnout, jelikož má potom pocit, že má málo času, začne zrychlovat a udělá
potom více chyb. Tomas naopak odpověděl: „Já jsem spíš radši, když se řekne, kolik toho
mám napsat, protože když máme napsat, kolik chcem, tak si přijdu, že mám málo, a že
ostatní mají mnohem víc než já, a potom jsem z toho nervózní.“ Tomasova odpověď mě
trochu zaskočila, jelikož jsem očekávala, že on jakožto reflektor bude raději pracovat
v klidu a bez časové tísně. Na Tomasovi je znát, že se velmi porovnává s ostatními a raději
pracuje frontálně, neboť u frontální výuky není jeho pomalé tempo tak výrazné.
Ve čtvrté třídě tato činnost probíhala obdobně. Někteří žáci stihli pracovat s větším
množstvím slov, jako například David (aktivista), Laura (aktivista, pragmatik) a Michael
(reflektor). Jiní jako Suzie (aktivista) a Marie (aktivista, pragmatik) byli trochu pomalejší,
ovšem všichni vypracovali alespoň jedno slovo. Během rozhovoru vyjádřil Kevin
(reflektor, teoretik) spokojenost s činností: „Mě to bavilo, akorát občas bylo těžký najít ten
kořen.“ Žákům této skupiny vyhovovalo, že měli dostatek času na práci. Někteří ovšem
přiznali, že by se jim občas hodila nějaká nápověda, aby se nezastavili u jednoho slova.
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Vztyk, sednout
Poslední činnost spočívala v tom, že jsem žákům četla slova a oni buď skákali, nebo
si sedali v závislosti na tom, zda by napsali ve slově JE nebo Ě. Žáci u kterých dominuje
kinestetický typ učení by měli být s touto činností spokojeni. Také by mohli být spokojeni
aktivisté, kteří mohli využít své rychlé reakce a pragmatici, neboť mají také rádi hry,
u kterých mohou prokázat své vědomosti. Reflektoři mohou být nesví z toho, že hra
požaduje po žácích rychlou reakci.
V páté třídě se Kláře s Tomasem vedlo při této činnosti poměrně dobře. Občas sice
napoprvé předvedli jiný pohyb, ale ani jednou nechybovali u slov, se kterými jsme
pracovali během sezení před hodinou. Oba žáky to bavilo a domnívají se, že jim tato hra
trochu pomohla v zapamatování některých slov. Tomasovi překvapivě vůbec nevadilo
rychlé tempo hry. Dokázal se tentokrát dobře přizpůsobit.
Pozorovaní žáci čtvrtého ročníku se také do hry zapojovali a nejevili žádné známky
nezájmu. Chybovali jen málo, což mohlo být zapříčiněno i sezením, které hodině
předcházelo. David o hře řekl: „Bylo to fajn. Skoro polovinu věcí, když jsem skákal nebo
si sedal, jsem věděl od vás.“ Několik dalších žáků s Davidem souhlasilo a Laura podotkla,
že jí u této hry hodně pomohlo doučování, jelikož si obrazové pomůcky ihned vybavila.
8.2.3 Aktivity na opakování S/Z
S těmito aktivitami se setkali pouze žáci páté třídy, tj. Tomas (reflektor) a Klára (teoretik).
Opakování
Klasické opakování formou výkladu jsem zařadila především kvůli teoretikům.
Reflektorům se toto shrnutí mohlo hodit jako příprava na další činnosti, neboť tím získali
čas si vše zopakovat a shrnout. Opakování probíhalo slovně i písemně, což mohli ocenit
vizuální i auditivní typy žáků.
Klára i Tomas neprojevovali žádné známky nezájmu, sice se nehlásili, aby ostatním řekli
pravidla pro psaní předpon S a Z, ale dívali se upřeně na tabuli, poslouchali a s nikým
se nebavili. Během rozhovoru jsem se jich ptala, jestli jim tato činnost vyhovovala a oba
dva se shodli na tom, že to byl klasický, ale vhodný způsob zopakování pravidel. V tomto
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případě se tedy potvrdila moje domněnka, že pro reflektora i teoretika může být tato
činnost prospěšná.
Společná pohybová hra
S žáky jsme se domluvili na pohybech znázorňujících směr dohromady, směr dolů, změnu
stavu a dokončení děje. Poté jsem žákům četla pomalu slova a oni předváděli příslušný
pohyb. Po předvedení mi pověděli, zda by napsali S nebo Z. Podobný typ činnosti jsem
zařadila i do předešlé vyučovací hodiny, tentokrát ale nebyl pohyb nahodilý, ale souvisel
s významem slov. Tato hra byla vhodná především pro kinestetiky, ale mohla by pomoci
i auditivním žákům, jelikož po předvedení následoval slovní komentář. Co se týče
učebních stylů, tak bych doporučila hru spíše aktivistům pro jejich vášeň ke hrám a akci
a naopak jsem očekávala, že pro reflektory může být nepříjemné, že musí jednat téměř
okamžitě, na druhou stranu se ale mohou učit pozorováním ostatních. Teoretikům
by se mohlo líbit, že během této činnosti dochází svým způsobem k řazení slov podle
určitých kritérií do již vzniklého systému.
Tomas i Klára se této činnosti zhostili podle mého názoru velmi dobře. Z mého pozorování
vyšlo najevo, že je hra zaujala, neboť se ochotně zapojovali. Klára se o hře vyjádřila
následovně: „To bylo dobrý, že jsme to hráli na začátku, jsme si to mohli zapamatovat,
že je to potom lehčí o hodině.“ Tomas s ní souhlasil a doplnil ji: „Mně tam pomoh ten
pohyb.“ Oba žáci zastávali názor, že pokud by se aktivita opakovala v dalších hodinách,
tak by se ještě zvýšila její účinnost.
V tomto případě mě trochu překvapilo, jak moc pozitivně na tuto hru žáci reagovali. Bála
jsem se, že pro reflektory může být trochu stresující časová tíseň.
Samostatný úkol
Žáci měli za úkol vyplnit samostatně pracovní list. Mohli si ovšem pomoci nahlédnutím
do knihy, prohlédnutím předponostroje či obrazových pomůcek, které byly rozložené
na koberci. Vzhledem k tomu, že žáci mohli správnou podobu písma vidět a zároveň
ji museli napsat do pracovního listu, vizuální a kinestetičtí typy žáků mohly být spokojeny.
Aktivistům se mohl zdát úkol příliš zdlouhavý, jelikož delší dobu jen psali a případně četli.
Naopak reflektoři měli dostatek času na práci a navíc mohli nahlédnout do více zdrojů
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a teoretici si mohli užívat skutečnost, že pracují samostatně. Pro pragmatiky by se dala asi
najít vhodnější forma práce, ale na druhou stranu si mohli ověřit své vědomosti v praxi.
Tomas i Klára pracovali na úkolu svědomitě. Klára stihla dokonce bonusový úkol,
tj. napsání krátkého příběhu, který bude obsahovat slova začínající pouze na S nebo Z.
Překvapivé bylo, že Tomas, přestože je reflektor a mnohdy si nebyl jistý pravopisem slov,
nevyhledával pomoc v dostupných materiálech. Až když jsem za ním přišla a zeptala jsem
se ho, jestli se nechce podívat alespoň na obrazové pomůcky, tak mě poslechl, ale nebylo
to z jeho vlastní iniciativy. Zaujalo mě, že přestože Tomas původně nezamýšlel jít
se podívat na obrazové pomůcky, tak se později vyjádřil k tomu, že je vhodné je využívat
jako pomoc v hodině. Oproti tomu Klára ocenila možnost pomoci a později prohlásila:
„Šla jsem za pomůckama, abych zjistila to shořet. To bylo asi jediný slovo, který mi dělalo
problémy. A pak jsem si to u těch pomůcek taky kontrolovala. Což bylo dobrý.“
Vyplňování pracovního listu bylo podle žáků celkem snadné, Klára dokonce prohlásila, že
je zvyklá doplňovat daleko větší množství slov.
Dvojice slov – skupinová práce
Posledním úkolem žáků bylo vymyslet ve skupinách krátkou etudu, ve které se bude
vyskytovat dvojice problematických slov, kterou skupině přidělím. Hraní rolí zpravidla
vyhovuje pragmatikům a aktivistům, reflektoři naopak rádi sledují ostatní během jejich
prezentování a teoretikům tento způsob práce moc nevyhovuje, jelikož musí projevit
subjektivní angažovanost. Vymýšlení a prezentování etud může pomoci k zapamatování
především kinestetikům a auditivním typům žáků, ale vzhledem k tomu, že se jedná
o učení se prožitkem, tak i vizuální typy mohou být zasaženi.
V této páté třídě jsou žáci zvyklí na dramatickou výchovu a vytváření etud baví všechny
žáky třídy bez ohledu na jejich učební styly i typy. To se mi potvrdilo i během pozorování.
Klára i Tomas měli značný podíl na vytváření etud a dokázali udržet pozornost i v průběhu
prezentace ostatních skupin. Jen jednou se Tomas trochu zapovídal se spolužákem, což
bylo ale zapříčiněno tím, že s ním chtěl sdílet svoje dojmy z předešlé etudy. Během
rozhovoru mi oba potvrdili, že je baví tento typ činnosti a hodně si z toho většinou
zapamatují. Tomas i Klára mi sdělili, že si v paměti pravděpodobně déle uchovají slova,
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která předváděli oni sami než ta, která prezentovali ostatní skupiny. Tato skutečnost spíše
vyvrátila moji domněnku, že by všem reflektorům mělo spíše pomoci zhlédnutí scénky než
secvičení.
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9

Diskuze

Výzkumné šetření probíhalo ve dvou fázích, které spolu navzájem souvisely. Obě fáze
se zaměřovaly na to, jakými způsoby si mohou žáci s odlišným mateřským jazykem
osvojovat pravopisné jevy.
V první fázi výzkumu jsem zkoumala, zda může být pro žáky s odlišným mateřským
jazykem přínosné pracovat s obrazovými pomůckami, které jsem vytvořila. Tato metoda
se v tomto případě ukázala jako efektivní. Nejen že žáci vesměs reagovali na připravené
pomůcky pozitivně, ale sami začali spontánně přicházet s vlastními nápady.
Více si žáci zapamatovali obrazové pomůcky, které byly jednoduché, až schematické.
Naopak ke složitějším obrazovým pomůckám, jako například k obrázku ke slovu mlít, měli
žáci výhrady. V některých případech se žáci ale neshodli. Některým se pomůcka zdála
efektivní a jiným méně. Tato skutečnost ukazuje, že se nedá zobecnit účinnost obrazové
pomůcky, nýbrž každý žák má své vlastní preference, zkušenosti a svůj vlastní způsob
přijímání informací. A tak nikdy nemůžeme předem s jistotou říci, zda obrázek žákovi
pomůže, a nebo nepomůže.
Co se týče začlenění pomůcek, tak se pohled žáků a učitelek různil. Většině žáků
vyhovovalo seznámit se s pomůckami ještě před samotným vyučováním, jelikož se pak
ve výuce lépe orientovali, méně chybovali a během skupinové práce si někteří připadali
více platní. Paní učitelky by raději využily pomůcky až v doučování po hodině a zaměřily
by se na pomůcky ke slovům, ve kterých konkrétní žák chybuje.
První fáze probíhala bez větších problémů. Pokud bych chtěla mít ovšem objektivnější
pohled na konkrétní pomůcky, měla bych použít ještě jeden test na znalost pravopisu slov
znázorněných na kartičkách, který by předcházel samotnému seznámení se s pomůckami.
V tomto případě bych mohla porovnat test před seznámením se s pomůckami
a po seznámení. Mým cílem bylo ale spíše zjišťovat konkrétní spontánní reakce žáků,
poslouchat jejich doporučení a nápady a nabídnout žákům způsob, jakým si mohou pomoci
v případě, že si nebudou schopni nějaké učivo zapamatovat.
Ve druhé fázi výzkumu jsem zjišťovala, jak žáci s odlišným mateřským jazykem
s ohledem na jejich učební styly a typy reagují na konkrétní aktivity v hodině. Velmi často
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se mé předpoklady shodovaly s realitou, ne však vždy. Nejoblíbenější formou byla práce
ve dvojici. Tu upřednostňovali žáci bez ohledu na učební styly a typy. Hry a aktivity
vyžadující rychlou reakci byly oblíbené především u aktivistů, avšak často se jich
se zájmem účastnili i žáci, u kterých dominuje jiný učební styl, což mohlo být způsobeno
mimo jiné tím, že se jednalo o prvostupňové děti. Znatelný rozdíl byl ovšem mezi žáky
čtvrté a páté třídy. Ve čtvrtém ročníku měli činnosti s herními prvky vyšší úspěch než
v ročníku pátém.
V této fázi jsem narazila na několik potíží. I když jsem se opírala o znalosti získané četbou
odborné literatury, tak u rozboru aktivit z pohledu učebních stylů a typů nemohu bohužel
zaručit, že je proveden stoprocentně správně. Využívala jsem přitom svou dedukci a mohla
jsem se zmýlit.
Dále se ukázalo, že pozorování sedmi žáků najednou je téměř nemožné. Snažila jsem
se zaznamenávat všechny žákovské projevy, ale velmi pravděpodobně mi něco uniklo.
Obzvlášť když výuka neprobíhala frontálně a když žáci pracovali ve skupinách. V páté
třídě jsem pozorovala pouze dva žáky, což se mi jevilo jako ideální počet na pozorování.
Na druhou stranu celkově vyšší množství participujících žáků zaručovalo vyšší
pravděpodobnost výskytu různých učebních stylů.

89

Závěr
Když se zpětně ohlédnu za průběhem celého výzkumu, tak u mě převažují především
pozitivní pocity. Nabyla jsem nové informace, které jistě využiji ve své budoucí praxi.
Ráda bych například své budoucí žáky učila vytvářet a používat klíčové vizuály.
Při tvorbě příprav jsem si uvědomila, že vybírám aktivity vhodné především pro aktivisty
a naopak zapomínám na teoretiky. Kdybych si předem nestanovila, že potřebuji vytvořit
vyučovací hodinu pro všechny učební styly žáků, nezařadila bych do hodiny například
žádný klasický výklad. Za toto prozření jsem velmi ráda, jelikož vím díky němu o další
oblasti, na které bych u sebe měla zapracovat. Dále mě v hodinách překvapilo, jak dobře
se žákům pracovalo ve dvojici. Věděla jsem, že tato forma bývá u žáků oblíbená,
ale neočekávala jsem, že až do takové míry.
Díky studiu odborné literatury jsem si rozšířila vědomosti týkající se žáků s odlišným
mateřským jazykem. Jsem si vědoma, že bude ještě chvíli trvat, než opravdu proniknu
do tohoto tématu a než budu schopna pracovat se žáky s odlišným mateřským jazykem
skutečně efektivně.
I když jsem pracovala s žáky, jejichž znalost češtiny byla na poměrně vysoké úrovni,
stávalo se, že nerozuměli dostatečně významu nějakého slova, či neuměli si zdůvodnit jeho
pravopis.
V průběhu výzkumu došlo k naplnění všech cílů. Vytvořila jsem 24 obrazových pomůcek,
které se ukázaly jako funkční a pro žáky inspirativní. Při jejich tvorbě jsem vycházela
ze samotné podstaty slova, aby bylo pro žáky snadné si pomůcky vybavit.
Výzkumná otázka „Jaký má vliv začlenění pomůcek do doučování před výukou, doučování
po výuce a v rámci vyučovací hodiny?“ se nakonec ukázala jako velmi zajímavá. Každý
žák potřebuje občas zažívat úspěch a u žáků s odlišným mateřským jazykem to v hodinách
českého jazyka platí o to více. Není tedy divu, že většině participujících žáků vyhovovalo
začlenění pomůcek do doučování před výukou. V průběhu hodiny méně chybovali
a při skupinové práci dokázali ostatním mnohdy pomoci. Když měli žáci možnost pracovat
s pomůckami v hodině, mohli je využít jako nápovědu a samotná práce pro ně byla snazší,
museli si na to ovšem najít čas a prohlížení pomůcek je mohlo zdržovat od práce. Zařazení
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obrazových pomůcek do doučování po výuce má tu výhodu, že se může učitel zaměřit
pouze na ty pravopisné jevy, které konkrétnímu žákovi dělají potíže. Více než samotná
odpověď na tuto výzkumnou otázku mě ale zaujala skutečnost, že se velmi lišil názor žáků
a jejich třídních učitelek. Uvědomila jsem si, jak často učitelé sami vyhodnocují, jaké
postupy jsou nejvhodnější, přestože žáci by upřednostňovali postupy jiné, pro ně mnohdy
efektivnější.
Velmi mě potěšilo, jak hladce probíhala spolupráce nejen s třídními učitelkami, ale také
s dětmi. Děti braly svoji roli ve výzkumu vážně, snažily se mi opravdu pomoci a dokázaly
být v případě potřeby i kritičtí, čehož si cením. Bylo to podle mého názoru způsobeno tím,
že se nám v průběhu sezení podařilo vytvořit příjemné a bezpečné klima.
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PŘÍLOHA Č. 1
Doplň I/Y

Potřebuji si dob_t telefon.
Z našeho domu je vidět větrný ml_n.
Pokud chceš hrát na housle, potřebuješ sm_čec.
Rytíři dob_li hrad.
Zamknul jsem to na v_sací zámek.
Pokud to nechceš připálit, musíš pořádně m_chat.
S kamarády jsem se vydala na v_let.
Děda chce ml_t kávu
Doplň Ě/JE

Válka si vyžádala bohužel mnoho ob_tí.
Tato sklenička má malý ob_m.
Co by sis dal k ob_du?
Nevypadáš na svůj v_k.
Toto divadlo bylo bohaté na sluchové, zrakové a dokonce i
čichové v_my.
Je velké horko, asi si vezmu v_jíř.
Není nic příjemnějšího než ob_tí od rodičů.
Brzy dojedeme ke kruhovému ob_zdu.
Doplň S/Z

Večer bych chtěl _hlédnout nějaký dobrý film.
Napsal mi dlouhou _právu.
Když byla moje sestra malá, chodila do _boru.
Doma mám _bírku známek.
Hrozně ráda _pívám.
Dávej pozor, ať to ne_hoří.
_hlédli jsme z okna dolů a pozdravili jsme paní
sousedku.
Měli bychom jít už _pět domů.
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PŘÍLOHA Č. 2
Příprava – opakování vyjmenovaných slov (pomůcky po hodině)
1. Evokace – pantomima vyjmenovaných slov (10 minut)
Pomůcky: papírky se slovy (kobyla, lyže, smyčec, pytel, sýr, vysoký)
Průběh:
- Žák si vylosuje papírek se slovem a pokusí se ho pantomimicky předvést.
Ostatní hádají, o jaké slovo se jedná. Když na to přijdou, tak mi povědí, jaké i/y
se ve slově píše a proč.
2. Štítky na zádech (20 minut)
Pomůcky: lepicí štítky se slovy (výlet, výborný, pyšný, vysoký, usychat, lichokopytník,
zbytečný, dobytčí, obyčejný, plyšová, hlemýžď, miska, list, míchat, visací, pilot, sirka,
vidle, bizon, slimák, popis, zima, jazýček, sýkorka, hasič, vyložit, hřbitov, nábytek)
Průběh:
- Každý žák má na zádech lepicí štítek se slovem, ve kterém bude vynecháno I/Y
- Žáci mají za úkol se beze slov rozdělit na dvě skupiny. Na jedné straně třídy se
budou shromažďovat ti, kteří mají na zádech slovo obsahující I. Na druhé straně se
budou shromažďovat ti, kteří mají na zádech slovo obsahující Y.
- Když budou všichni žáci rozděleni do dvou skupin, tak si všichni sundají štítek a
postupně každý přečte své slovo a zdůvodní, proč se v něm píše I/Y.
- Bude následovat krátká reflexe – Jak se vám pracovalo? Jakou jste zvolili taktiku?
Vydrželi jste nemluvit?
3. Popisování slov a psaní krátkého příběhu ve dvojicích (15 minut)
Pomůcky: papírky s dvojicí slov – okopírované s vysvětlivkami z knihy Výři nesýčkují
Průběh:
- Každý dostane papírek se dvěma slovy.
- Žáci budou mít za úkol si navzájem ve dvojicích slovně popsat dané slovo. Když
dvojice uhodne všechna slova, tak se společně pokusí z daných 4 slov vymyslet
nějaký příběh nebo alespoň jednotlivé věty.
o Dobít, dobýt, nabít, nabýt, mlít, mlýn, dmýchat, míchat, vyset, viset, výskat,
vískat
- Poté si žáci obejdou třídu a přečtou si krátké příběhy spolužáků
4. Sluchová percepce (při dostatku času) 86
Pomůcky: Kniha „Výři nesýčkují“
Průběh:
- Budu velmi pomalu po částech číst z knihy Výři nesýčkují. Nejprve žáci
poslouchají, a když přečtu danou část podruhé, tak žáci tlesknou v momentě, když
uslyší vyjmenované slovo nebo jemu příbuzné.
- Upravená část str. 6 – 8

86

Tato aktivita se nakonec ani v jedné třídě nestihla
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PŘÍLOHA Č. 3
Příprava – opakování BĚ/VĚ (pomůcky před hodinou)
1. Motivace (5 minut)
Pomůcky: obrázky (věšák, květina, pravěk, svět)
Průběh:
- Postupné odkrývání – děti hádají, co je na obrázku
- Co mají slova společného?
2. Vysvětlení (5 minut)
Pomůcky: tabule
Průběh:
- Nejprve společně zopakujeme, co to je předpona, kořen a přípona a vyzkoušíme
ke slovu povodeň najít nejprve příbuzná slova (vodník, vodárna, povodí….), a poté
zakroužkovat kořen
- To samé s kořenem pis
3. Kořen a předpony (BJE/VJE) – skupinová práce (10 minut)
Pomůcky: papír s předponami a kořeny
Průběh:
- Ve skupinách po 4-5 lidech žáci vymyslí co nejvíce zajímavých slov s pomocí
předpon a kořenů
- Poté, co budou všechny skupiny mít několik slov vymyšlených, tak je některé
skupiny přečtou svoje slova
- Vyzvu žáky, aby ve skupině zakroužkovali BJE a VJE. Měli by si všimnout, že
B i V jsou součástí předpony a ne kořene.
4. Hra se slovy (BĚ/BJE,VĚ/VJE) – samostatná práce (15 minut)
Pomůcky: nastříhaná slova s problematikou bě/bje/vě/vje
Průběh:
- U tabule jsou v pytlících rozstříhané papírky. Žák si pro jeden papírek dojde
o přepíše si ho do sešitu i s vyplněným Ě/JE
o vypíše příbuzná slova a označí kořen
o slovo použije ve větě
o poté jde papírek vrátit a jde si pro další slovo.
- Rozhodně je potřeba to žákům na jednom případu ukázat!
5. Vztyk, sednout (10 minut)
Průběh:
- Žákům budu číst slova a oni si budou sedat a skákat podle toho, jestli se píše
Ě nebo JE
- Jarní květina, modrý vějíř, objev roku, světová strana, objem vody, oběť války,
hvězdice, vřelé objetí, věšák na prádlo, nízký věk, kruhový objezd, chutný oběd,
smyslové vjemy
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HRA SE SLOVY

OB _ KT

OB _ VIT

OB _ ZD

OB _ TI

OB _ V

SB _ R

OB _ DNAT

OB _ TÍ

OB _ MNÝ

OB _ D

V _ JÍŘ

V_K

V _ ŠÁK

V _ ZD

V _ MY

KV _ T

SV _ T

HV _ ZDA

V _ TA

V_T
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KOŘEN A PŘEDPONY
Předpona

Kořen
VÝ

PŘÍ
JEZD

OB

JEKT
JEM

JET

PŘEDPONA KOŘEN
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V

PŘÍLOHA Č. 4
Příprava – opakování S/Z (Pomůcky v hodině)

1.

Motivační bláznivá řeč (5 minut)

Průběh:
- Začnu mluvit způsobem, že místo S budu říkat Z a obráceně.
- Já jzem zlyšela, že jzte sajímavá třída. Co zi o to myzlíte?
- Poté se zeptám žáky, co na tom bylo zvláštního.

2. Opakování (5 minut)
Průběh:
- Napsat společně na tabuli základní 4 pravidla
o S – směr dohromady, dolů
o Z – dokončení děje, změna stavu

3. Společná pohybová hra (5 minut)
Průběh:
- Domluvíme se s žáky na 4 pohybech korespondujících s pravidly (kdyby žáci neměli
nápady, tak jim nabídnu své 4 pohyby).
- Pomalu budu číst jednotlivá slova a oni budou předvádět odpovídající pohyb a poté někdo
řekne, jestli se píše s nebo z.
- Slova: Spadnout, spojit, zmoknout, sjet, zčervenat, smýt, smotat, zdivočet.

4. Samostatný úkol (12 minut)
Pomůcky: pracovní list, kniha Strasti zkoušeného Standy, mnou vytvořené obrazové pomůcky,
kouzelný předponostroj z knihy Strasti zkoušeného Standy)
Průběh:
- Žáci dostanou pracovní list a mají za úkol ho vyplnit. Pokud budou rychlí, napíšou příběh
ze slov začínajících je na S a Z.
- Mohou používat pomůcky, které jsou rozmístěné po třídě a mohou případně spolupracovat
ve dvojicích.
- Všímat si, jestli žáci s OMJ použijí sami od sebe obrazové a další pomůcky.

5. Dvojice slov - skupinová práce (15 minut)
Pomůcky: papírky s dvojicemi slov a jejich vysvětlením
Průběh:
- Žáci budou vymýšlet ve skupinách po 4-5 žácích krátkou etudu, ve které se bude figurovat
dvojice slov.
- Všechny skupiny scénku předvedou a proběhne krátké shrnutí toho, kdy se píše S a kdy Z.

6. Reflexe (3 minuty)
Průběh:

-

Žáci ukážou rukou úroveň, jak moc se jim v hodině dařilo (ruka nahoře = 100 %).
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SAMOSTATNÝ ÚKOL

Vyplň křížovku 
1. Květina bez vody může…
2. Stát se červeným.
3. Spojit lepidlem.
4. Dopadnout na zem.
5. Dát listí na hromadu.
6. Umýt (tabuli).

Doplň S/Z 
Přečti si tuto zajímavou _právu.
Andulka chodí do _boru.
Všechno dřevo už _hořelo.
Mám doma _bírku známek.
Mezi moje záliby patří tanec a _pěv.
Kéž by šel čas vrátit trochu _pět.

DVOJICE SLOV – SKUPINOVÁ PRÁCE
SMAZAT (tabuli, setřít ji
tak)
X
ZMAZAT (umazat)
SPRAVIT (opravit něco)
X
ZPRAVIT (dát někomu
nějakou informaci)

SHLÉDNOUT (z okna dolů)
X
ZHLÉDNOUT (spatřit, např.

SKOSIT (kosou posekat)
X
ZKOSIT (udělat něco

film)

šikmým)

SMOTAT (stočit)
X
ZMOTAT (poplést)

STĚŽOVAT SI (říkat svoje
problémy)
X
ZTĚŽOVAT SI (dělat
těžkým)
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PŘÍLOHA Č. 5
Ukázka záznamového archu k obrazovým pomůckám
Jméno

Rozhovor

Klára

Pravopis87

DOBÝT

DOBÍT

MLÝN

MLÍT

VÝLET

VISACÍ

SMYČEC

Význam88
Vzhled89
Funkčnost90
Citace (str.)91
Znalost po92
Tomas

Pravopis
Význam
Vzhled
Funkčnost
Citace (str.)
Znalost po

Michael

Pravopis
Význam
Vzhled
Funkčnost
Citace (str.)
Znalost po

87

Úroveň znalosti pravopisu před zhlédnutím pomůcky
Úroveň znalosti významu slova
89
Názor na vizuální stránku pomůcky
90
Jestli si pod obrázkem žák vybaví dané slovo + jestli je v ní znatelné písmeno
91
Číslo strany (v dokumentu, kde jsou přepsané rozhovory), kde je zajímavý výrok žáka
92
Jestli žák doplnil do testu správné písmeno
88
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MÍCHAT

PŘÍLOHA Č. 6
V následující tabulce je znázorněna četnost konkrétních projevů chování. Četnost byla
zaznamenávána psaním čárek do připraveného archu v průběhu aktivit.
Pseudonym

Klára

Tomas

Michael

Kevin

Suzie

Laura

Marie

Monika

Evokace
Aktivita93
Výrazná
aktivita94
Projevy
nezájmu95
Poznámky96

Štítky na zádech
Aktivita
Výrazná aktivita
Projevy nezájmu
Poznámky

Popis slov a psaní
příběhu
Aktivita
Výrazná aktivita
Projevy nezájmu
Poznámky

Poznámky

93

Žák se hlásí, žák pracuje aktivně podle pokynů.

94

Žák je výrazně aktivní – předvádí něco před třídou/je dominantní ve skupině či dvojici apod.

95

Žák má hlavu na lavici/kouká jinam než by měl/baví se s někým mimo téma/nic nedělá…

96

Zajímavosti – výrazně dobrá nebo naopak špatná spolupráce ve skupině/neočekávané chování …
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PŘÍLOHA Č. 6
Dotazník učebních stylů
Zakroužkuj výroky, se kterými souhlasíš.
1) Rád/a zkouším nové věci.
2) Rád/a dělám práci dobře.
3) Pečlivě přemýšlím předtím, než se rozhodnu
4) Rychle se rozhoduji.
5) Mám rád/a výzvy.
6) Mám rád/a společenské a temperamentní lidi.
7) Nejednám okamžitě.
8) Trvá mi delší dobu, než se rozhodnu.
9) Mám rád/a, když lidé berou věci vážně.
10) Nejprve poslouchám, než promluvím.
11) Většinou neskrývám své pocity.
12) Nemám rád/a zbrklé lidi.
13) Mám rád/a lidi, kteří dříve myslí, než něco řeknou.
14) Mám rád/a, když se věci dělají pořádně.
15) Mám rád/a skupinovou práci.
16) Dokážu snadno ostatní vyvést z míry.
17) Mám rád/a praktické činnosti.
18) V diskuzích jsem klidný/á.
19) Umím se snadno naštvat na ostatní.
20) Nezáleží mi na ostatních.
21) Mám jasný názor na to, co je špatné a co je dobré.
22) Dělám věci bez přemýšlení.
23) Stojím si za svým názorem.
24) Rád/a pracuji pečlivě.
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PŘÍLOHA Č. 8
Z důvodu využitelnosti obrazových pomůcek začíná sada na následující straně.
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