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Abstrakt 

 

Tématem předkládané diplomové práce je výuka českého jazyka na obecné škole 

Školského spolku Komenský ve Vídni v rámci bilingvního systému vyučování 

a modelu Centrope Schooling. Školský spolek Komenský je institucí poskytující 

vzdělávání v českém jazyce žákům od 6 do 18 let a svou činnost zahájil již v roce 

1872. V současnosti provozuje mateřskou školu, obecnou školu a reálné gymnázium 

a je centrem krajanů. Studie poskytuje vhled do historie spolku, věnuje se české 

menšině ve Vídni a její tradici, včetně problematiky vzdělávání v rakouském 

prostředí. Diplomantka na základě praktické analýzy popsala a rekonstruovala 

několik vyučovacích hodin, ve kterých hospitovala během 1. pololetí školního roku 

2017/2018. Hlavními metodami výzkumu bylo pozorování (hospitace ve výuce), 

deníkové záznamy a konzultace s vyučujícími. Stěžejním bodem práce je zohlednění 

bilingvismu dětí ve výuce.   

 

 
Abstract 

 

The topic of the submitted thesis is the teaching of the Czech language at the 

Schulverein Komensky in Vienna as a part of the bilingual teaching system and the 

Centrope Schooling model. The Schulverein Komensky is an institution providing 

education in the Czech language to pupils aged between 6 and 18. It started its 

activities in 1872. Nowadays, it operates as a kindergarten, a primary school and 

a grammar school (secondary education school type called Realgymnasium) and is 

a local center for the compatriots. The thesis provides insight into the history of the 

association, it deals with the Czech minority in Vienna and its tradition, including 

the issue of education in the Austrian environment. Based on a practical analysis, 

several lessons were described and reconstructed, which were personally attended 

by the author of the thesis during the first half of the school year 2017/2018. The 

main research methods used were observation (teaching in the classroom), personal 

records and consultations with the local teachers. The key point of the thesis is the 

consideration of bilingualism of children in education. 
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1. Úvod 
 

Když byly dne 6. února 1872 rakouskou stranou schváleny předložené stanovy 

českého Spolku Komenský ke zřizování a vydržování českých škol ve Vídni 

a následně 16. září roku 1883 otevřena první česká škola v desátém vídeňském 

okrsku,1 málokdo si troufal dohlédnout tak daleko do budoucnosti, jak se dnes 

ohlížíme my. Vstoupíme-li do jedné z dnešních škol současného Školského spolku 

Komenský, uslyšíme i ve školním roce 2018/2019 z žákovských lavic češtinu. Český 

jazyk a český národ k Vídni již historicky neodmyslitelně patřily a spolupodílely se 

na kresbě typického koloritu hlavní rakouské metropole. České zahraniční školství 

ve Vídni, realizované v rozsahu od mateřské školy po maturitní zkoušku, je 

fenoménem svého druhu a bohatou inspirací pro tuto studii. 

 

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl přiblížit průběh výuky českého jazyka 

a zodpovídá výzkumnou otázku, a sice jak je na obecné škole Školského spolku 

Komenský vyučován český jazyk v rámci bilingvního systému vzdělávání 

a uplatňovaného modelu Centrope Schooling. Prostřednictvím hospitací 

a následných pohospitačních rozhovorů s pedagogy získaných během 1. pololetí 

školního roku 2017/2018 jsem se pokusila popsat a rekonstruovat několik 

vyučovacích hodin. Stěžejním bodem práce je zohlednění bilingvismu dětí ve výuce.  

 

Po úvodní teoretické části textu, ve které se věnuji základním pojmům, problematice 

národnostních menšin a možnostem vzdělávání v českém jazyce, krátce představím 

rakouský vzdělávací systém a zvolený bilingvní model výuky. Další kapitola 

poskytuje vhled do historie Školského spolku Komenský od jeho založení po 

současnost a dokládá, jaké sepětí mezi Vídní a českým obyvatelstvem panovalo. 

Následující praktickou část více doplňuje Příloha 4, do které připojuji přepis 

veškerých materiálů získaných vlastní analýzou. Závěrem práce je zhodnocení 

výukového procesu na obecné škole Školského spolku Komenský, formulovaného 

na základě hospitovaných hodin a stanovené výzkumné otázky.  

                                                      
1 Melichar, František. Šedesát let „Komenského“ ve Vídni (1872–1932). In: Heyer, Jan; Jiljí, Jahn; 

Melichar, František. Šedesát let Školského spolku „Komenský“ ve Vídni. Vídeň: nákladem 

„Komenského“ ve Vídni, 1932, s. 31–38. 
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2. Bilingvismus a bilingvní vzdělávání 
 

„One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along 

the way,” pronesl známý anglický psycholingvista, Frank Smith, v 90. letech 20. 

století. Jak svým citátem předeslal, současný svět čím dál výrazněji poptává mluvčí, 

kteří nejsou vybaveni jen jedním, ale dvěma, třemi a více cizími jazyky. Studie 

dokazují, že „děti přicházejí na svět se schopností naučit se kterémukoliv jazyku. 

Dvojjazyčnost, respektive mnohojazyčnost je přirozeným potenciálem každého 

člověka (dítěte) a záleží na okolnostech, nakolik je tento potenciál možné 

aktualizovat.“2 Díky stále větší globalizaci a volnějšímu pohybu pracovních sil 

v posledních desetiletích se přirozená jazyková mnohojazyčnost stává aktuálním 

tématem.3 

 

Život ve vícejazyčném prostředí se netýká jen osvojení si dvou jazyků, ale také přijetí 

identity vycházející z odlišných kultur či sociálních kontextů.4 Jazykové a kulturní 

střety s sebou nesou mnohá úskalí, obohacují nás a napomáhají propojenosti 

společnosti napříč celým světem. Na spletitém poli 7 097 živých jazyků5 se díky 

četným jazykovým kontaktům v různých oblastech lidského jednání stále častěji 

skloňuje termín interkulturní komunikace6 – se svými zásadami a doporučeními. 

I tak je nadále neméně důležité pečovat o jazyky národní, včetně našeho jazyka 

českého.  

 

 

                                                      
2 Hakuta, K., Bialystok, E., Wiley, E. Critical evidence: a test of the critical-period hypothesis for 

second-language acquisition. Psychical Science, 2003, vol. 14, no. 1, p. 31–38. Cit. dle: 

Morgensternová, Monika; Šulová, Lenka; Schöll, Lucie. Bilingvismus a interkulturní komunikace. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 41. 
3 Tamtéž, s. 26. 
4 Tamtéž, s. 52. 
5 Údaj pochází z encyklopedie Ethnologue, soustavně studující a sledující živé jazyky. Údaj 7 097 je 

platný k 21. 10. 2018. Viz https://www.ethnologue.com/, cit. dle Anderson, Stephen, R. How many 

languages are there in the world? Linguistic Society of America. Brochure Series: Frequently Asked 

Questions. Dostupné online z: https://www.linguisticsociety.org/sites/default/files/how-many-

languages.pdf, 21. 10. 2018. 
6 Interkulturní komunikace je multidisciplinární fenomén a rozumíme jí druh komunikace, které se 

účastní příslušníci odlišných kultur. Vyznačuje se tím, že účastníci komunikace naráží na rozdíly ve 

vzájemných komunikačních stylech a na rozdílné vnímání a chování. Srovnej Morgensternová, 

Monika; Šulová, Lenka; Schöll, Lucie. Bilingvismus a interkulturní komunikace. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2011, s. 69 a Průcha, Jan. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2010, s. 9. 
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2.1. Mateřský, druhý a cizí jazyk 

 

Pro úplnost a jednoznačné vymezení teoretických pojmů, které se zaměřením této 

práce souvisí, nyní zařazuji stručný terminologický exkurz. Jednou ze základních 

premis tohoto textu je rozlišení jazyka mateřského (prvního), druhého a cizího. 

Mateřský (rodný) jazyk je dle Šebesty a kol. (2014) jazyk osvojený v raném 

dětství, neboť se užívá v rodině a/nebo zemi, kde dítě vyrůstá. Rodný jazyk je 

zpravidla prvním jazykem, který si dítě osvojí. Druhý jazyk je v širším pojetí 

jakýkoli jazyk, který se učíme poté, co jsme si osvojili rodný jazyk. V protikladu 

k cizímu jazyku ovšem tento pojem odkazuje k jazyku, který má v určité oblasti 

velký význam, byť to třeba není první jazyk většiny jejích obyvatel. Cizí jazyk je 

jazyk, jenž pro určité společenství není rodným jazykem a zároveň není ani jazykem 

úředním či vyučovacím. Cizí jazyky se obvykle vyučují s cílem umožnit komunikaci 

s cizinci nebo recipovat cizojazyčné texty.7 

 

Málokterý jazyk dnes figuruje samostatně bez toho, aby se setkal s jakýmkoliv jiným 

jazykem či původně jinojazyčným mluvčím, jenž se mu snaží porozumět. Děti se 

rodí do multikulturního světa a již není výjimkou, že jsou od dětství vystaveny více 

jazykovým kódům naráz – např. vlivem stoupajícího počtu smíšených manželství či 

partnerství nebo při pracovním pobytu rodiny v zahraničí, kdy si její členové osvojují 

jazyk vnějšího prostředí.8 

 

2.2.  Bilingvismus 

 

Zatímco dříve se mohlo zdát, že problematika bilingvismu se týká pouze omezeného 

počtu jedinců, opak je pravdou. Bilingvní jedince najdeme v každé zemi, v každé 

sociální třídě a každého věku. Vyjádřeno číselně, bilingvní a multilingvní mluvčí 

dokonce zastupují světovou většinu; představují totiž až dvě třetiny celkové 

populace. Jak poukazuje Baker (2011), bilingvisté nikdy nefigurují jako samostatné 

ostrůvky9, ale spíše jako lidé, kteří dvoj- či vícejazyčně fungují ve svém 

                                                      
7 Šebesta, Karel a kolektiv. Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování. Terminologický slovník. 

Praha: Univerzita Karlova, 2014, s. 69, 26 a 20. 
8 Morgensternová, Monika; Šulová, Lenka; Schöll, Lucie. Bilingvismus a interkulturní komunikace. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 69 a Průcha, Jan. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2010, 

s. 26. 
9 V originálu „separated islands“. 
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společenském okolí, komunitách nebo regionech. Běžně se tak lidé hovořící 

minoritním jazykem ve většinové společnosti sdružují v menších specificky 

jazykových komunitách.10  

 

Filozofie vzdělávání na školách Školského spolku Komenský si klade za cíl 

podporovat děti v jejich dvojjazyčnosti a vychovávat bilingvní jedince.11 Co se 

samotného pojmu „bilingvismus“ týče, stále platí, že ačkoliv se jedná o termín 

zejména v zahraniční oborové literatuře hojně užívaný, pořád se objevuje množství 

různých a často rozporných definic. Bilingvismem (neboli dvojjazyčností) rozumí 

Šebesta a kol. (2014) „užívání přinejmenším dvou jazyků určitým jedincem nebo 

územně či národně/etnicky vymezeným společenstvím“12. Na jedné straně vystupují 

definice široce pojaté, které vidí bilingvního jedince jako toho, kdo „disponuje 

alespoň minimální kompetencí v jiném než mateřském jazyce v nejméně jedné ze 

základních jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení, psaní)“13.  

 

Na straně druhé se do opozice a jako zástupce užšího pojetí staví např. Průcha (2003), 

když uvádí, že v „přesnějším psycholingvistickém vymezení je bilingvismus druh 

komunikační kompetence, umožňující realizovat různé komunikační potřeby 

pomocí jak prvního, tak druhého jazyka“, přičemž „komunikační kompetencí“ 

rozumí ekvivalent mluvení.14 Často uváděná Bloomfieldova (1933) definice hovoří 

o bilingvismu jako o schopnosti „ovládat dva jazyky na úrovni rodilého mluvčího“15. 

Jak dnes však mnohé prameny na základě četných výzkumů dokládají, naprosto 

vyvážené ovládání dvou jazyků je velmi ojedinělé.16  

 

                                                      
10 „There is no language without a language community“ dle Baker, Colin. Foundations of Bilingual 

Education and Bilingualism. 5th Edition. Bristol, UK; Tonawanda, NY: Multilingual Matters, 2011, 

s. 66 a Morgensternová, Monika; Šulová, Lenka; Schöll, Lucie. Bilingvismus a interkulturní 

komunikace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 26. 
11 „Základní informace“ in Školský spolek Komenský. Dostupné online z: https://schulverein-

komensky9.webnode.at/cz/, 9. 3. 2019. 
12 Šebesta, Karel a kolektiv. Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování. Terminologický slovník. 

Praha: Univerzita Karlova, 2014, s. 17. 
13 Macnamara, John. The bilingual´s linguistic performance: A psychological overview. Journal of 

Social Issues, 1967, vol. 3, no. 2, s. 59–60. 
14 Průcha, Jan; Walterová, Eliška; Mareš, Jiří. Pedagogický slovník. 4., aktualizované vydání. Praha: 

Portál, 2003, s. 25. 
15 Bloomfield, Leonard. Language. New York: Holt, 1933, s. 56. 
16 Průcha, Jan; Walterová, Eliška; Mareš, Jiří. Pedagogický slovník. 4., aktualizované vydání. Praha: 

Portál, 2003, s. 26. 
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V této souvislosti uvedu různé druhy dvojjazyčnosti spolu se základním přehledem 

dle Morgensternové ad. (2011). Autorka rozlišuje bilingvismus individuální 

a společenský, receptivní a produktivní, přirozený (primární) a umělý (sekundární), 

simultánní a sukcesivní, vyvážený a dominantní.17 Další přehledy viz Kropáčová 

(2006), García (2009), Baker (2011) či Šebesta (2014). Výše jsem také použila výraz 

multilingvní – termín multilingvismus by dle Morgensternové (2011) byl přesnějším 

ekvivalentem českého termínu vícejazyčnost. V tomto smyslu je potom 

bilingvismus, dvojjazyčnost, chápán jako jeho podskupina.18 

 

2.3.  Bilingvní vzdělávání 

 

Bilingvní vzdělávání v literatuře i praxi často slouží jako zastřešující termín či 

nálepka pro určitý komplexní fenomén.19 Dvojjazyčná výuka působí velmi 

atraktivně, reprezentuje určitou filozofii a dle očekávání rodičů otevírá dětem svět.20 

Šebesta dvojjazyčným vzděláváním rozumí „užívání více jazyků při výuce, ať už 

z důvodu toho, že ve škole jsou bilingvní žáci, nebo toho, že škola sama podporuje 

vícejazyčnost“.21 Výslednou realizační formu výuky je dle Bakera (2011) nutno 

odlišovat (ačkoliv tomu tak často není, čímž dochází k rozdílným uchopením 

terminologie). Jedná-li se o vzdělávání žáků současně ve dvou jazycích, kdy je třída 

                                                      
17 Individuální bilingvismus označuje dvojjazyčnost konkrétního jedince, společenský bilingvismus 

bývá překrýván pojmem diglosie – ve smyslu užívání dvou jazyků ve stejné geografické oblasti, kdy 

oba mají komunikační funkci. Receptivní bilingvismus se týká receptivních jazykových dovedností 

(porozumění a čtení), produktivní naopak mluvení a psaní. Přirozený a umělý bilingvismus odráží 

způsob osvojení jazyka, v přirozeně bilingvním prostředí domova nebo dlouhodobým pobytem 

v cizojazyčné zemi dochází k prvnímu zmiňovanému, naopak formální systematickou výukou 

mluvíme o druhém, umělém, typu. S věkem osvojení jazyků úzce souvisí pojem simultánní 

bilingvismus, k němuž dochází u dětí od narození či v raném věku, a sukcesivní bilingvismus nastává 

v případě, kdy k osvojování druhého jazyka dochází následně po získání již jistých jazykových 

kompetencí v prvním jazyce. Vyvážený bilingvismus představuje často nedosažitelný ideál, 

dominantním bilingvismem nazýváme stav, kdy si je jedinec v jednom jazyce jistější a užívá ho jako 

převažující komunikační prostředek. Více viz Morgensternová, Monika; Šulová, Lenka; Schöll, 

Lucie. Bilingvismus a interkulturní komunikace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 28–31.  
18 Tamtéž, s. 27. 
19 Cazden a Snow (1990) dle García (2009, s. 5): Bilingual education is „a simple label for a complex 

phenomenon“. 
20 García ve své publikaci dokonce bilingvní vzdělávání chápe jako „the only way to educate 

childern in the twenty-first century“ a této tezi podmiňuje celou knihu. Viz García, Ofelia. Bilingual 

education in the 21st century: a global perspective. With contributions by Hugo Baetens 

Beardsmore. Malden, Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, s. 5. 
21 Šebesta, Karel a kolektiv. Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování. Terminologický slovník. 

Praha: Univerzita Karlova, 2014, s. 18; v opozici opět Průchův Pedagogický slovník (2003) 

vyzdvihuje zejména komunikační kompetenci v jiném než mateřském jazyce, již si žáci v takto 

zaměřené výuce tvoří, s. 25. 
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instruována dvojjazyčně a dvojjazyčné výstupy jsou i očekávány, nebo zda 

vzdělávání přirozeně bilingvních dětí probíhá institucionální formou monolingválně, 

se ve výsledku odlišuje tím, jak je dvojjazyčnost zasazena do kurikula konkrétní 

vzdělávací organizace. 

 

Kropáčová (2006) dle Grosjeana (1982) detailněji popisuje obě formy: bilingvní 

vzdělávání tedy probíhá buď dvojjazyčně (prostřednictvím imerzních programů, 

dorovnávacích tříd nebo v rámci volitelného předmětu – menšinového jazyka), nebo 

jednojazyčně (ve většinovém či menšinovém jazyce). Dvojjazyčné vzdělávání 

prostřednictvím imerzních programů je realizováno tak, že jsou děti nejprve 

vyučovány ve svém slabším jazyce a až později do výuky přistupuje jazyk silnější. 

Druhou možností je vzdělávání v dorovnávacích třídách, ve kterých jsou děti 

doučeny většinovému jazyku. Do třetice se jedná o zařazení menšinového jazyka 

jako volitelného předmětu do rámce standardního vzdělávání. Řečeno opačně; 

jednojazyčné vzdělávání probíhá buď ve většinovém, nebo v menšinovém jazyce, 

přičemž první zmíněný přístup patří k nejrozšířenějším.22 Více k charakteristikám 

a důsledkům jednotlivých forem viz García (2009) či Baker (2011, 10. kapitola). 

 

Bilingvní vzdělávání je základním principem české Komenského školy ve Vídni. Dle 

oficiálních stanov je účelem zastřešujícího Školského spolku Komenský „zřizovat, 

udržovat a podporovat školy mateřské, útulny, školy obecné a hlavní, resp. 

sekundární, střední, odborné a jazykové školy v Rakousku s českým, slovenským 

a německým vyučovacím jazykem“23. Obecná škola24, na niž jsem se v rámci svého 

praktického výzkumu zaměřila, vede dodnes vzdělávání česky/slovensky, příp. 

maďarsky a německy. Úkolem všech stupňů škol Školského spolku Komenský je 

vychovávat bilingvně zdatné jedince.25 Bližší charakteristiku dané instituce a jejích 

výstupů formulovaných na základě hospitací poskytuje 7. a 9. kapitola s oporou 

v Příloze 4.  

                                                      
22 Tento přehled s charakteristikami viz Kropáčová, Jitka. Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 54–57. 
23 STANOVY Školského spolku „Komenský“ ve Vídni. Za spolek Ing. Karel Hanzl (starosta spolku), 

7. 6. 2015. Dostupné z: https://schulverein-komensky9.webnode.at/cz/download-svk/. 
24 Stejně jako mateřská škola a reálné gymnázium. Mateřská a obecná škola v některých ročnících 

otevíraly i třídy maďarské. 
25 „Základní informace“ in Školský spolek Komenský. Dostupné online z: https://schulverein-

komensky9.webnode.at/cz/, 11. 9. 2019. 
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3. Národnostní menšiny ve Vídni 
 

Předkládaná práce se věnuje výuce češtiny na konkrétní vzdělávací instituci 

v hlavním rakouském městě – Vídni. Rakousko bylo již tradičně zemí, kde se 

střetávalo několik národů, a tak se historicky muselo zasazovat o pěstování otevřené 

a tolerantní společnosti. K tomu bylo vždy důležité umožnit jednotlivým zástupcům 

kultur projevit se a tuto pestrost pokládat za určitou výsadu.26 Působení Čechů na 

spoluutváření rakouské kultury takové, jak ji známe dnes, výstižně dokládá citát 

jednoho z rakouských spolkových kancléřů, dr. Bruna Kreiskyho: „Die Wiener 

Tschechen haben in einer so einzigartigen Weise das Antlitz Wiens mitgeformt und 

auch das Bild Österreichs mitgestaltet, daβ ich kaum ein anderes Beispiel auf diesem 

alten Kontinent kenne, das einem ähnlichen Integrationsprozeβ der Völker 

unterworfen wäre.“27 

 

Rakouská metropole Vídeň v současné době čítá přes 1,8 milionu obyvatel28, z nichž 

se přibližně 70 % hlásí k rakouské národnosti. V nynější velmi internacionální 

společnosti a rozšiřující se tendenci globalizace a migrace obyvatelstva dochází ke 

stírání hranic napříč obyvateli konkrétních států či měst, což dokazuje například 

i údaj, ze kterého vyplývá, že k 1. lednu 2018 se vídeňští občané dohromady hlásili 

k 181 různým státním příslušnostem. Za rok 2017 do Vídně přišlo takřka sto tisíc 

nových obyvatel, meziroční přírůstek ve městě po odečtení občanů odchozích i tak 

nabyl výrazně kladné hodnoty. Vídeň se rozrůstá a stává se stále atraktivnějším 

městem pro život – jak dokazuje i vítězství města, již deváté v řadě, v průzkumech 

kvality života v celkem 231 světových metropolích, prováděné mezinárodní 

kanceláří Mercer.29 

 

                                                      
26 I am from Austria – Voksgruppen in Österreich. Österreichische Volksgruppenhandbücher, Band 

11. Wien: Österreichisches Volksgrupenzentrum, 2001 (Dezember), s. 7. 
27 Matal, Karl. 100 Jahre tschechisches Schulwesen in Wien. In: Unterricht und Bildung in den 

Volksgruppensprachen. Redigiert von Heinz Tichy. Wien: Wiener Arbeitsgemeinschaft für 

Volksgruppenfragen – Volksgruppeninstitut, s. 67. (Citace přebrána s původním pravopisem). 
28 Údaj k roku 2018. 
29 Wien in Zahlen 2018. Wien: Magistrat der Stadt Wien, im August 2018. Dostupné 

z: https://www.wien.gv.at/statistik/pdf/wieninzahlen-2018.pdf a  

Mercer. 2018 Quality of Living Ranking. Dostupné z: 

https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/quality-of-living-rankings. Údaj k 1. 3. 2019. 
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Nově příchozí obyvatelé či migranti z celého světa hlavní město obohacují o nové 

kulturní a jazykové zvláštnosti. Vedle nich však figurují i národnostní skupiny, jež 

se na území Rakouska, potažmo Vídně, vyskytovaly prokazatelně už historicky. 

Podle zákona o národnostních skupinách (Volksgruppengesetzt) z roku 1976 

evidujeme v Rakousku šest oficiálně uznaných, autonomních národnostních 

menšin;30 chorvatskou ve spolkové zemi Burgenland, slovinskou, maďarskou, 

českou, slovenskou a romskou.31   

 

Členové daných národnostních menšin hovoří svými menšinovými jazyky, které 

jsou dle Evropské charty regionálních a menšinových jazyků v celé zemi chráněné 

a v některých spolkových zemích dokonce uznány i úředním jazykem.32 Autonomní 

národnostní menšiny jsou také podporovány rakouským státem i finančně, dle údajů 

Úřadu spolkového kancléře (Bundeskanzleramt) byla konkrétně česká menšina 

v roce 2017 podpořena 402 770 €, z čehož bylo přibližně 84 % finančních prostředků 

použito na podporu činnosti Školského spolku Komenský, který platí za centrální 

organizaci české krajanské komunity ve Vídni a jenž se nejvíce zasazuje 

o vzdělávání v českém jazyce.33 

 

3.1.  Statistické údaje 

 

Údaje o počtu občanů hlásících se ke konkrétní menšině či údaje o počtu mluvčích 

menšinového jazyka34 by mělo být možné abstrahovat z oficiálních statistik, jež 

                                                      
30 Als Volksgruppen sind „die in Teilen des Bundesgebietes wohnhaften und beheimateten Gruppen 

österreichischer Staatsbürger mit nichtdeutscher Muttersprache und eigenem Volkstum“ zu 

verstehen. Viz I am from Austria – Voksgruppen in Österreich. Österreichische 

Volksgruppenhandbücher, Band 11. Wien: Österreichisches Volksgrupenzentrum, 2001 (Dezember), 

s. 8. 
31 „Volksgruppen“ in Bundeskanzleramt. Dostupné z: 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/volksgruppen, 13. 11. 2018. 
32 „Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen“ in Bundeskanzleramt. Dostupné 

z: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/volksgruppen, 13. 11. 2018. 
33 Bericht über die Volksgruppenförderung des Bundeskanzleramtes 2017. Wien: 

Bundeskanzleramt, 2018. Dostupné z: 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/1021071/Volksgruppenfoerderung_des_Bu

ndeskanzleramtes_2017.pdf/d232236e-2361-4936-bbfe-2f48d309967f, 5. 12. 2018. 
34 „Aufgrund der Tatsache, dass anlässlich der offiziellen Volkszählungen in Österreich abhängig 

vom Zeitpunkt nach Umgangssprache, Muttersprache, Denksprache, Kulturkreis oder 

Familiensprache gefragt wurde sowie aufgrund der Volksgruppenfeindlichkeit etlicher 

Zählkommissare, die mehr oder weniger stark die Volkszählungsergebnisse beeinflusst haben und 

des verschieden starker Assimilierungsdrucks, werden die Ergebnisse der Volkszählungen von den 

Volksgruppenorganisationen angezweifelt bzw. sind sie nur als einer von mehreren Indikatoren zur 
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nejčastěji získáváme z plošného sčítání lidu v dané zemi. V praxi však obvykle tato 

šetření nezjišťují velikost konkrétní národnostní skupiny, protože ji dle různých 

podob přebývání osob na daném území není možné oficiálními nástroji změřit. Často 

je tak jediným ukazatelem hledisko rozšíření a aktivního užívání menšinového 

jazyka, a na základě tohoto údaje se dle historických zkušeností či dříve zjištěných 

údajů vyvozuje přibližná velikost jazykového menšiny a příslušnost k ní. Z těchto 

důvodů se nyní předkládané statistické údaje mohou zdát neúplné či útržkovité. 

 

Několik posledních sčítání lidu v Rakousku proběhlo v roce 1971, 1981, 1991, 2001 

a 2011.  Dle údajů z roku 1971 se ke znalosti českého jazyka přihlásilo 7 967 

mluvčích, v roce 1981 5 101 mluvčích, v roce 1991 9 822 mluvčích, v roce 2001 

11 035 mluvčích. Je nutné podotknout, že tyto údaje se týkají výhradně mluvčích 

s rakouskou státní příslušností.35 Pro doplnění a jako historicky výchozí údaj uvádím 

i počet 119 447 mluvčích – tolik osob hovořících českým nebo slovenským jazykem 

žijících na území dnešního Rakouska se přihlásilo v roce 1910 (číslo zahrnuje 

národnost českou, moravskou, slovenskou).36 

 

Z roku 200137 je známý další údaj, a sice 17 742 mluvčích českého jazyka – celkový 

počet zahrnuje příslušníky jak rakouské, tak české i jiné státní příslušnosti. Jedná se 

o jediný skutečně ověřitelný údaj získaný výzkumným institutem Statistik Austria, 

který je často citován a přejímán dalšími oficiálními zdroji. Sčítání lidu v roce 2001 

bylo v Rakousku posledním sčítáním prováděným tradičním způsobem 

(dotazníkem). Od roku 2011 již nejsou údaje získávány přímo od občanů, ale 

                                                      
Feststellung der tatsächlichen Gröβe der einzelnen Volksgruppen zu gebrauchen. Viz I am from 

Austria – Voksgruppen in Österreich. Österreichische Volksgruppenhandbücher, Band 11. Wien: 

Österreichisches Volksgrupenzentrum, 2001 (Dezember), s. 21. 
35 Bevölkerung mit österreichischer Staatsbürgerschaft nach Umgangssprache seit 1971. Statistik 

Austria. Volkszählungen, erstellt am 1. 6. 2007. Dostupné z: 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/volkszaehlung

en_registerzaehlungen_abgestimmte_erwerbsstatistik/bevoelkerung_nach_demographischen_merk

malen/022886.html, 5. 12. 2018. 
36 I am from Austria – Voksgruppen in Österreich. Österreichische Volksgruppenhandbücher, Band 

11. Wien: Österreichisches Volksgrupenzentrum, 2001 (Dezember), s. 21. 
37 Bevölkerung 2001 nach Umgangssprache, Staatsangehörigkeit und Geburtsland. Statistik 

Austria. Volkszählung 2001, erstellt am 1. 6. 2007. Dostupné z: 

http://www.statistik.at/web_de/static/bevoelkerung_2001_nach_umgangssprache_staatsangehoerigk

eit_und_geburtsland_022896.pdf a srovnej s 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/volkszaehlung

en_registerzaehlungen_abgestimmte_erwerbsstatistik/bevoelkerung_nach_demographischen_merk

malen/022896.html, 5. 12. 2018. 
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extrahovány z údajů evidovaných ve správních registrech obyvatelstva.38 Údaje 

o rozšířenosti menšinových jazyků ve společnosti již nejsou předmětem evidence, 

proto výsledky posledního sčítání lidu v roce 2011 nereflektuji. 

 

Další statistické údaje odkazují ke struktuře obyvatelstva Rakouska dle země 

původu. Překládaná čísla tedy nevypovídají o počtu mluvčích menšinového jazyka 

(češtiny). K České republice jako své domovské zemi se k 1. 1. 2002 přihlásilo 

24 417 občanů, následuje 23 727 (2003), 22 970 (2004), 22 327 (2005), 21 624 

(2006), 21 005 (2007), 18 805 (2008), 18 200 (2009), 17 564 (2010), 16 977 (2011), 

16 450 (2012), 16 008 (2013), 15 603 (2014), 15 232 (2015), 14 940 (2016) 

a nejnovější údaj z roku 2017 čítá 14 515 obyvatel.39  

 

Naopak českou státní příslušnost vykazují dostupná data z Vídně, kde se k roku 2016 

přihlásilo 3 859 a o rok později 3 989 Čechů a Češek.40 Protože je mnoho Čechů 

v Rakousku (resp. Vídni) usazených dlouhodobě, tento údaj opět nevypovídá o tom, 

kolik členů česká enkláva čítá dnes. Z výše zmíněných dat je patrná zřejmá klesavá 

tendence – krajané jsou buď natolik integrování v rakouské společnosti, že přijali 

tamější občanství, nebo se k české státní příslušnosti více nehlásí. 

 

3.2. Vzdělávání žáků-cizinců, dětí bilingvních 

 

S početnými národnostními menšinami souvisí problematika vzdělávání 

v menšinových jazycích. Z přehledů počtu žáků ve všech stupních vzdělávání na 

území Rakouska, kteří běžně hovoří jiným než německým jazykem, lze vyčíst, že ve 

školním roce 2016/2017 činily 25,3 % děti z jinojazyčného prostředí. Ve Vídni to 

bylo dokonce 51,2 %, přičemž větší podíl zastupovali žáci veřejných škol.41 V této 

                                                      
38 „Volkszählung in Österreich“ in Wien – konkret. Různé zdroje, dostupné např. z: http://www.wien-

konkret.at/leute/volkszaehlung/, 5. 12. 2018. 
39 „Bevölkerungsstand – Statistiken“ in Stadt Wien. Dostupné z: 

https://www.wien.gv.at/statistik/bevoelkerung/bevoelkerungsstand/index.html, 5. 12. 2018. 
40 „Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht 2017 und 2018“ in Stadt Wien. Dostupné z: 

https://www.wien.gv.at/statistik/bevoelkerung/tabellen/bevoelkerung-staat-geschl-zr.html, 5. 12. 2018. 
41 Schülerinnen und Schüler mit nicht-deutscher Umgangssprache im Schuljahr 2016/2017. Statistik 

Austria. Schulstatistik, erstellt am 14. 12. 2017. K dohledání online v databázi www.statistik.at. 



18 

 

souvislosti proto uvádím, že Školský spolek Komenský provozuje své školy jako 

veřejnoprávní soukromé.42 

 

Čtvrtinu až polovinu žáků vídeňských škol tak tvoří žáci-cizinci, žáci s odlišným 

mateřským jazykem či děti bilingvní. Na tuto skutečnost musela politika Rakouska, 

potažmo Vídně začít reagovat. Přes stoupající čísla dětí migrantů se však odstupuje 

od výuky v mateřském jazyce a více je podporován rozvoj němčiny, která má dětem 

usnadnit integraci do rakouského prostředí. Menšinové jazyky jsou často nabízeny 

v rámci povinných či nepovinných cvičení nebo volitelných předmětů.43  

 

Odpovědí na rozšiřující se poptávku společnosti po vícejazyčně vybavených 

mluvčích je povinná výuka cizích jazyků na rakouských školách. Vedle celosvětově 

nejvýznamnější angličtiny, francouzštiny či španělštiny, ale Školská rada města 

Vídně (Stadtschulrat für Wien, od 1. 1. 2019 přejmenováno na Bildungsdirektion für 

Wien) podporuje i děti přirozeně bilingvní v jazycích jako je čeština, slovenština či 

maďarština a jazycích dalších oficiálně uznaných národnostních menšin. Jejich 

výuka může být v závislosti na poptávce na konkrétní škole rovněž nabízena jako 

jazyk cizí, avšak i jako první či druhý. Formálně se jedná o výuku prostřednictvím 

intenzivních nepovinných cvičení s rodilým mluvčím.44  

 

Každý rodič má dále možnost přihlásit své dítě k výuce v mateřském jazyce – 

konkrétní realizace modelu vzdělávání poté záleží na aktuálních možnostech (počet 

tříd, počet dětí v kurzu, škola). Dítě nejčastěji navštěvuje svou kmenovou rakouskou 

školu a na výuku češtiny dojíždí na školu, která tuto výuku poskytuje. Ve školním 

roce 2017/2018 i v současném roce 2018/2019 je např. možné výuku češtiny 

absolvovat na školách v 1. či 3. vídeňském okrsku.45 

                                                      
42 Oficiální označení školy z webových stránek a dalších propagačních materiálů. 
43 Ein Viertel der Schüler spricht zuhause nicht Deutsch. Die Presse, 21. 2. 2017, 12:50. Dostupné z: 

https://diepresse.com/home/bildung/schule/5172935/Ein-Viertel-der-Schueler-spricht-zuhause-

nicht-Deutsch, 6. 12. 2018. 
44 Původní zdroj informace viz 

https://www.stadtschulrat.at/schwerpunkte/bilingualitaet/fremdsprachenlernen-in-wien/#c80 je nyní 

dočasně nefunkční – z důvodu změny názvu zastřešující instituce (Stadtschulrat für Wien je nyní 

Bildungsdirektion für Wien) viz „Bildungsdirektion für Wien“ in Stadt Wien. Dostupné z: 

https://www.wien.gv.at/bildung/stadtschulrat/#c80, 9. 3. 2019.  
45 „Schulen mit mittersprachlichem Unterricht“ in Schule mehrsprachig. Rozcestí dostupné z: 

http://www.schule-mehrsprachig.at/index.php?id=66, 6. 12. 2018 a Muttersprachlicher Unterricht in 

Wiener Schulen 2018/2019. Sprachförder Zentrum Wien. Dostupné z: http://www.sfz-

wien.at/images/sfz_img/download/mu/M_Unterricht_in_Wiener_Schulen_2018-2019.pdf, 6. 12. 2018 
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4. Možnosti výuky češtiny ve Vídni 
 

Kromě vzdělání v českém jazyce prostřednictvím škol Školského spolku Komenský 

najdeme ve Vídni řadu možností, kde češtinu studovat. Proč je o češtinu ve Vídni 

stále zájem? Z literatury vyplývá, že primární důvody jsou historické. Newerkla 

(2007) ve svém článku Dějiny výuky češtiny v Rakousku datuje první zmínky 

o institucionalizované výuce češtiny ve Vídni do 18. století, v celém Rakousku pak 

už do pozdního středověku, kdy se „jednalo o soukromou výuku češtiny běžnou 

v rodině Habsburků a později i v různých šlechtických rodinách, např. u hrabat 

Trauttmansdorffů, Pálffyů, Lažanských, u knížete Švarcenberka a dalších“.46  

 

Helena Baslerová pracuje s premisou, že důvody pro výuku češtiny zejména ve 

školním věku jsou často vlastenecké. Podle ní se jedná o rodiče-vlastence v tom 

nejlepším slova smyslu, kteří hledají vzdělání v češtině pro své děti. Ze stejných 

„nacionálních“ pohnutek a sentimentu se dle autorčina zjištění k českému jazyku lidé 

vrací i v pozdějším věku jako dospělí.47 Důvody studia českého jazyka 

u vysokoškolských studentů se ve svém výzkumu zabývala Hanna Södeyfi, její 

závěry přikládám v poznámce.48  

 

V současné době49 je možné učit se český jazyk ve Vídni na těchto místech: 

 

                                                      
a dále „Výuka českého jazyka (jako mateřského jazyka)“ in Velvyslanectví České republiky ve 

Vídni, 7. 6. 2017, 14:02. Dostupné z: 

https://www.mzv.cz/vienna/cz/rakousko/studium/vyuka_ceskeho_jazyka_jako_materskeho_2.html, 

6. 12. 2018. 
46 Newerkla, Stefan M. Dějiny výuky češtiny v Rakousku. In: Pleskalová, Jana; Krčová, Marie ad. 

(eds.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 580. 
47 Baslerová, Helena. Čeština v Rakousku a ve Vídni zvlášť. Příspěvek proslovený na Konferenci 

krajané a čeština. Národní muzeum, Praha 10.−12. září 2014. Mezinárodní koordinační výbor 

zahraničních Čechů. Dostupné z: https://zahranicnicesi.com/docs/2014/prispevek_baslerova.pdf, 

7. 12. 2018, s. 2. 
48 Po vyhodnocení výzkumného dotazníku mezi studenty bohemistiky dospěla autorka k následující 

statistice: 85 % dotázaných uvedlo všeobecný zájem o literaturu a kulturu, 70 % lepší možnosti 

v povolání, 70 % zájem o ekonomiku, 50 % studuje češtinu v kombinaci s jiným oborem, 30 % si 

přálo studovat češtinu a 4 % čeština zajímá jen tak, věnují se jí pro vlastní zálibu. Bez zajímavosti 

také není zmínit zlom zájmu studentů o češtinu po roce 1989. V této souvislosti bylo dle Södeyfi 

záhodno položit otázku „Učíte se česky kvůli prezidentu Havlovi? V té době totiž každý semestr 

studovalo několik velkých obdivovatelek Václava Havla. Pozn.: Autorka výzkumu zdůrazňuje, že 

bylo možné zaškrtnout více odpovědí. Södeyfi, Hanna. Proč je ve Vídni zájem o češtinu? In: Hasil, 

Jiří (ed.): Čeština jako cizí jazyk V. Materiály z V. Mezinárodního sympozia o češtině jako cizím 

jazyku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008, s. 45. 
49 Době vzniku diplomové práce – šk. roky 2017/2018 a 2018/2019. 
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1. Školský spolek Komenský 

V první řadě je výuka českého jazyka nabízena institucionální formou na 

soukromých školách Školského spolku Komenský, který je předmětem této práce, 

proto je mu dále věnována podstatná část textu. Spolek Komenský poskytuje 

dvojjazyčné vzdělávání dětí od mateřské školy až po maturitu a opírá se 

o významnou tradici sahající až do roku 1872. Ve Vídni v současné době nabízí 

vzdělávání ve třech stupních: v mateřské škole, na obecné škole (Volksschule) a na 

reálném gymnáziu (Realgymnasium).50 

 

V rámci praktické analýzy jsem se zaměřila na výuku na obecné škole. Dle informací 

z webových stránek tak připojuji její stručnou charakteristiku: 

 

Základní informace o obecné škole 

− 1.−4. třída (ročník) 

− dvojjazyčná výuka od 1. třídy (čeština/slovenština, němčina) 

− alfabetizace v češtině/slovenštině a němčině 

− slovenština je alternativním předmětem k češtině (5 hodin týdně) 

− vyučování probíhá na základě rakouských osnov s výukou angličtiny od 

3. třídy 

− týmová bilingvní výuka (Team-Teaching) 

− nepovinná cvičení: divadelní kroužek, výtvarný kroužek, tanec a různé 

sportovní kroužky 

− družina od pondělí do pátku, v rámci družiny jsou nabízené různé činnosti 

− paralelní třídy 

− různé akce: škola v přírodě, kurz plavání, dopravní výchova, výlety, jazykové 

pobyty 

− školní knihovna a školní jídelna, divadelní sál, klubovna, dětské hřiště51 

  

  

                                                      
50 „Základní informace“ in Školský spolek Komenský. Dostupné online z: https://schulverein-

komensky9.webnode.at/cz/, 9. 3. 2019. 
51 Tamtéž. 
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2. Veselá škola Vídeň 

Druhá česká škola, která ve Vídni funguje, je vzdělávací instituce zakládající si na 

rodinném a neformálním prostředí – jedná se o Veselou školu Vídeň (dříve spolek 

Prolingua).52 Škola poskytuje výuku zejména českého jazyka a reálií dětem, které 

vyrůstají v cizojazyčném prostředí, jako doplnění jejich každodenního vzdělávání, 

jež získávají na svých zahraničních školách.53 Snaží se připravit české děti na 

případný návrat do České republiky. Často se totiž stává, že děti česky mluví, ale 

„mají velké nedostatky v odborné terminologii (např. se neorientují v základních 

českých matematických výrazech a chybí jim i základní vědomosti z českého 

dějepisu, vlastivědy apod.)“.54  

 

Veselá škola pracuje na principech České školy bez hranic, vznikla na základě 

„Ujednání“ s MŠMT ČR a je oprávněna vydávat Osvědčení o ukončení postupného 

ročníku základní školy. Tento doklad v případě návratu do České republiky 

opravňuje žáka k nástupu do vhodného ročníku bez konání rozdílových zkoušek. 

Český jazyk a české reálie jsou vyučovány dle upraveného RVP ČŠBH. Veselá škola 

je založená jako spolek a je příspěvkovou organizací, rodiče za měsíční výuku bez 

závislosti na počtu hodin zaplatí 60 € za jedno dítě. Ředitelkou Veselé školy je od 

jejího založení Ivana Brožová. 

 

Jelikož Veselá škola pracuje na bázi malotřídního systému, učitel najednou pracuje 

s žáky různých věkových kategorií. Děti sem docházejí odpoledne po výuce 

v kmenových školách, Veselá škola proto slouží i jako místo pro vypracování 

domácích úkolů, přípravu na testy, místo doučování či odpočinku, plní funkci 

družiny. Děti mají možnost zde odebírat obědy. Veselá škola sídlí ve 3. okrsku na 

Barichgasse 21/4 v přízemí městského domu a nachází se v pěší vzdálenosti od 

obecné školy Komenský.55  

                                                      
52 Viz Veselá škola Vídeň: Dostupné z: http://www.ceska-skola-viden.cz/o_nas.html, 9. 3. 2019. 
53 Veselá škola poskytuje vzdělání v českém jazyce nejen dětem z Vídně a okolí, ale i z jiných států 

– formou online výuky přes skype.  
54 Baslerová, Helena. Čeština v Rakousku a ve Vídni zvlášť. Příspěvek proslovený na Konferenci 

krajané a čeština. Národní muzeum, Praha 10.−12. září 2014. Mezinárodní koordinační výbor 

zahraničních Čechů. Dostupné z: https://zahranicnicesi.com/docs/2014/prispevek_baslerova.pdf, 

7. 12. 2018, s. 4. 
55 Ve Veselé škole Vídeň jsem ve školním roce 2016/2017 absolvovala semestrální pracovní stáž 

v rámci programu Erasmus+. Působila jsem na pozici asistentky pedagoga a vyučovala jsem český 

jazyk a reálie, včetně mnoha dalších předmětů, se kterými potřebovaly děti pomoci. Kromě 

pedagogické činnosti jsem se podílela na administrativě, vedla jsem kancelář, organizovala akce 



22 

 

3. Universität Wien 

Slavistika jako věda o kultuře, jazyku a literatuře slovanských zemí má v Rakousku 

delší a intenzivnější tradici než v kterékoli jiné neslovanské zemi na světě. Zájem 

o tuto oblast se ve Vídni probouzel už v 16. století, v roce 1849 byly položeny 

základy první katedry slavistiky (Lehrstuhl für Slawistik) v univerzitním prostředí, 

zejména Vídeň a Vídeňské Nové Město (Wiener Neustadt) byly v té době centry 

oboru. V roce 1775 zde byla jako poprvé na zahraniční univerzitě zavedena výuka 

českého jazyka a literatury jako prvního živého jazyka po němčině, mezi tehdejší 

profesory patřil např. Josef Valentin Zlobický.  

 

Dnešní Institut slavistiky (Institut für Slawistik) při Philologisch-

Kulturwissenschaftliche Fakultät patří k nejrenomovanějším vědecký pracovištím 

tohoto oboru. Institut také stále vydává tradiční (založený před více jak šedesáti lety) 

oborový časopis Wiener Slavistisches Jahrbuch.56 Mezi nejvýraznější jména 

současné vídeňské slavistiky patří prof. Stefan Michael Newerkla.57 Studenti zde 

mohou studovat v bakalářském programu slavistiku, na níž v magisterském navazuje 

specializace v češtině. Možná je i kombinace s dalším předmětem a studium 

učitelství (Lehramtstudien).  

 

Dle příspěvku Michaely Kuklové58 (2005–2006) ve Sborníku AUČCJ se „počet 

studentů bohemistiky po roce 1989 ztrojnásobil,“ o čemž svědčí i text Södeyfi 

(2006). Od roku 2000 si češtinu [zapisovalo] každý semestr kolem 170 studentů.“59 

                                                      
a zaštiťovala jejich propagaci. Komunikovala jsem s rodiči a dalšími institucemi, v době nemoci 

ředitelky jsem školu vedla. I po skončení stáže jsem s Veselou školou zůstala v kontaktu a nadále 

vypomáhala. 
56 Více k tématu vídeňské bohemistiky viz sborník Čeština doma a ve světě, ročník VIII. – Tématem 

čísla je 225 let vídeňské univerzitní bohemistiky. 
57 Na Universität Wien jsem strávila semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ 

v akademickém roce 2017/2018. V rámci studia jsem navštěvovala předměty Synchrone 

Sprachwissenschaft im Überblick: Tschechisch, Methoden der Sprachwissenschaft für SlawistInnen, 

Grundfragen der Fremdsprachendidaktik, seminář Deutsch – Tschechisch – Kontakt – Konflikt – 

Geschichte – Sprache – Literatur a praktické cvičení výuky menšinového jazyka – češtiny jako cizího 

jazyka. Studovala jsem pod vedením např. prof. S. Newerkly či prof. G. Fischera. 
58 Kuklová se ve svém článku zabývá i specifiky výuky češtiny v rámci lektorátu – pro vyučující 

z jejího pohledu představuje z metodického a didaktického hlediska největší problém zvládnutí 

a maximální využití heterogenitu vyučovacích skupin. Do nich se promítá mnohonárodnostní složení 

skupin, věkové rozdíly mezi studujícími, neomezená variabilita studijních programů a rozdílné 

výchozí jazykové znalosti jednotlivých studentů. Viz Kuklová, Michaela. Sociokulturní aspekty 

výuky češtiny na Institutu slavistiky ve Vídni. In: Štindlová, Barbora; Čemusová, Jana. Sborník 

asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2006. Praha: Akropolis, 2006, s. 165. 
59 Tamtéž. 
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Rozdílný je však počet reálných absolventů. Postupem let zájem o češtinu jako 

předmět studia stagnuje až upadá – Newerkla jako jeden z důvodu jmenuje např. 

reorganizaci studia.60 

 

4. Sprachenzentrum der Universität Wien 

V univerzitním Jazykovém centru (Sprachenzentrum) jsou aktuálně v akademickém 

roce 2018/2019 vyučovány dva kurzy – pro úroveň A1 a A2. Lektorují je 

spolupracovnice Institutu slavistiky dle učebnic Lídy Holé Tschechisch Schritt für 

Schritt a zahrnují 39 vyučovacích jednotek.61 

 

5. Ahoj Europa Neu – Zentrum für Ostsprachen 

Od října roku 2004 se tato jazyková škola specializuje na východoevropské jazyky, 

mezi nimi i na češtinu. Výuka skupinových i individuálních kurzů probíhá 

v centrální části města. V zimním semestru 2018/2019 jsou v nabídce kurzy českého 

jazyka na úrovni A1, A1+, A2+ a B2. Vyučuje se dle učebnic Lídy Holé Tschechisch 

Schritt für Schritt.62 

 

6. Wirtschaftsuniversität Wien 

Na Institutu slovanských jazyků (Institut für Slawische Sprachen) při WU Wien jsou 

v rámci volitelných modulů vypisovány semináře prohlubující jazykové 

a komunikační dovednosti v češtině (např. Fremdsprachliche 

Wirtschaftskommunikation – Tschechisch) či kurzy češtiny pro začátečníky. 

Univerzitní knihovna nabízí k dispozici také rozsáhlou mediatéku pro vlastní 

samostudium českého jazyka.63 

 

 

                                                      
60 Newerkla, Stefan M. Výuka češtiny v Rakousku v novém tisíciletí. In: Kol. autorů, Sborník 

asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2013. Praha: Akropolis a AUČCJ, 2013, s. 39. 

Pro doplnění uvádím, že ve svém článku Newerkla podává stručný přehled o výuce češtiny ve Vídni 

v různých stupních: v základním a středním, ve vojenském, na institucích nabízejících celoživotní 

vzdělávání a ve vysokém školství.  
61 Viz Universität Wien. Sprachenzentrum. Dostupné z: 

https://sprachenzentrum.univie.ac.at/kursbuchung/bereich/26/suche/false/?kfs_kursbereich=427&or

derby=kurzbez&begonneneKurse=0, 9. 3. 2019. 
62 Viz Ahoj Europa Neu. Zentrum für Ostsprachen. Dostupné z: 

http://www.ahojheisstservus.at/kursangebot/, 9. 3. 2019. 
63 Viz WU Wien. Institut für Slawische Sprachen. Dostupné z: https://www.wu.ac.at/slawisch/,  

9. 3. 2019. 
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7. Sprachschule AKTIV 

Jazyková škola AKTIV nabízí ve Vídni v 7. okrsku výuku mnoha světových jazyků 

a vedle nich i tři typy kurzů češtiny: intenzivní kurz, privátní výuku nebo večerní 

kurz. Kurzy jsou vypisovány každý měsíc a realizovány dle zájmu studentů. Začíná 

se každé pondělí v měsíci na všech jazykových úrovních. Kurzy jsou dle webových 

stránek vedené rodilými mluvčími.64 

 

8. CL: CasaLinguae 

Individuální výuku českého jazyka nabízí i jazyková škola CL: CasaLinguae. Kurz 

je veden rodilým mluvčím a rozvíjí každou jazykovou úroveň.65 

 

9. i-diom 

Jazyková agentura i-diom ve své nabídce inzeruje i kurzy českého jazyka, ve kterých 

se zaměřuje na profesionální trénink komunikačních dovedností, zejména v oblasti 

obchodního styku. Kurzy jsou sestavovány na základě poptávky klienta a vyučovány 

v centru Vídně.66 

 

10. VHS 

VHS čili Die Wiener Volkshochschulen (Vídeňská lidová škola celoživotního 

vzdělávání) zprostředkovává na 34 výukových místech vzdělávání v různých 

oblastech všem obyvatelům Vídně. Škola se zaměřuje na vzdělávání dospělých, ale 

realizuje i počet projektů pro děti a dospívající, vede také poradenskou činnost. 

Kurzy češtiny jsou vypisovány jako intenzivní, maloskupinové nebo klasické 

s různou délkou trvání. Konají se po celé Vídni a jsou určené pro každou úroveň – 

aktuálně od začátečníků bez předchozí znalosti až po úroveň B2+.67 

 

 

                                                      
64 Viz Sprachschule AKTIV. Dostupné z: https://www.sprachschule-aktiv-

wien.at/sprachkurse/tschechisch-lernen/, 9. 3. 2019. 
65 Viz CL: CasaLinguae. Dostupné z: https://casalinguae.at/sprachkurs/tschechischkurse-wien-

einzelunterricht/, 9. 3. 2019. 
66 Viz i-diom. Dostupné z: https://www.i-diom.at/sprachtraining/tschechisch-3/, 9. 3. 2019. 
67 Viz VHS. Die Wiener Volkshochschulen. Dostupné z: 

https://www.vhs.at/de/k/sprachen/tschechisch?f.sem_category_names_branch=sem_category_name

s_branch%3ASprachen%5C%3ATschechisch&f.sem_grouping=sem_grouping%3Akurs&f.showco

urses=buchbare&q=*&ot.et=search&ot.est=paging&ot.es=source_serp&ot.sse=f1403189-9f11-

41b8-8de1-617281b1bf81&group.offset=0, 9. 3. 2019. 
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11. S3 Sprache3 

Sprache3 je tým několika lektorů a lektorek věnujících se výuce němčiny, češtiny 

a ruštiny. Nabízí jazykové kurzy ve Vídni, ale i online či skype kurzy. Ve Vídni jde 

o výuku firemní, individuální či v malých skupinách. Zvláštností jsou i kurzy 

pobytové. Kurzy jsou vedeny dle vlastních metodických a didaktických postupů, 

v popředí zájmu stojí rozvoj komunikačních dovedností a studentům je k dispozici 

i vlastní výuková aplikace.68 

 

12. České centrum Vídeň 

České centrum Vídeň zprostředkovává kontakt na různé soukromé lektory. Přímo 

v jeho prostorách jsou pravidelně organizovány profesionální kurzy češtiny pro 

cizince. Více informací poskytuje na e-mailu ccwien@czech.cz nebo na svých 

internetových stránkách.69   

                                                      
68 Viz S3. Sprache3. Dostupné z: http://www.sprache3.at/de/sprachkurse, 9. 3. 2019. 
69 Viz České centrum Vídeň. Dostupné z: http://wien.czechcentres.cz/cs/sluzby/vzdelavani/page:1/, 

9. 3. 2019. 
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5. Rakouský vzdělávací systém 
 

 

Má diplomová práce se týká analýzy soukromé školy s právem veřejnosti. Ta ze 

svého statutu podléhá rakouskému systému vzdělávání, jehož základní schéma 

popíšu v následující části. Základním východiskem rakouského vzdělávání je 

devítiletá povinná školní docházka, již prosadila v roce 1774 Marie Terezie po 

provedení školské reformy.70 Minimálně rok před nástupem do školy má dítě 

povinnost navštěvovat některé z předškolních zařízení. Podrobné grafické schéma 

rakouského vzdělávacího systému uvádím v Příloze 1, interaktivní vizualizace je 

dostupná online zde: https://www.bildungssystem.at/.  

 

5.1. Východiska zařazení Školského spolku Komenský 

 

Školský spolek Komenský, to jsou veřejnoprávní soukromé bilingvní školy: 

mateřská škola, obecná škola (Volksschule) a reálné gymnázium (Realgymnasium).71 

Na českých školách Komenský72 se na základě dlouholeté tradice vyučuje podle 

rakouského vyučovacího plánu a rakouského školského zákona. Češi patří ve Vídni 

k oficiálně uznané národnostní menšině, samostatný školský zákon pro národnostní 

menšiny ve Vídni však neexistuje, proto se školství řídí všeobecným školským 

zákonem73. Rakousko ratifikovalo dvě národnostně právní smlouvy, které se týkají 

národnostních menšin a školství; Rámcovou dohodu o ochraně národnostních 

menšin a Evropskou chartu regionálních a menšinových jazyků. Je v nich zakotveno 

právo na výuku menšinového jazyka a podporu aktuálního vyučovacího procesu.74  

 

                                                      
70 Přesněji se původně šestiletá povinná školní docházka v průběhu let prodlužovala a od roku 1962 

trvá současných devět let. „Geschiche des österreichischen Schulwesens“ in Bundesministerium für 

Bildung, Wisssenschaft und Forschung. Dostupné z: 

https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/bw/ueberblick/sw_oest.html, 9. 3. 2019. 
71 Viz „Základní informace“ in Školský spolek Komenský. Dostupné online z: https://schulverein-

komensky9.webnode.at/cz/, 9. 3. 2019. 
72 V literatuře a dalších pramenech se různí označení těchto škol. Objevuje se „škola Školského 

spolku Komenský“, „Komenského škola“, „škola Komenský“ ad. – všechny označují tutéž 

skutečnost. Různé podoby označení se mohou objevit i v této práci. 
73 Viz Schulunterrichtsgesetzt. Gesamte Rechtsvorschrift für Schulunterrichtsgesetzt, Fassung vom 

9. 3. 2019. RIS – Rechtsinformationssystem des Bundes. Dostupné z: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=1000

9600, 9. 3. 2019. 
74 Ofner, Marcela. Vídeň po česku. Bilingvní výuka na škole Komenský ve Vídni. Závěrečná práce. 

České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 12 a 14. 
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Na základě tzv. Brněnské smlouvy (Brünner Vertrag)75 z roku 1920 se Rakousko 

a tehdejší Československo, návazně i nynější Česká republika, zavázaly podporovat 

fungování přeshraničních škol, resp. ochranu dřívějšího menšinového školství 

československého. Brněnská smlouva je stále platnou mezinárodní smlouvou, na 

jejímž základě může Školský spolek Komenský ve Vídni vykonávat svou vzdělávací 

činnost.76 Komenského školy díky tomu dodnes představují „unikátní prvek česko-

rakouských vztahů“.77 

 

 

5.2. Popis jednotlivých vzdělávacích stupňů 

 

Po minimálně jednom povinném roce v předškolním zařízení pokračuje dítě ve 

vzdělávání následovně: 

 

Volksschule (Obecná škola) 

Volksschule čili obecná škola, přesněji první stupeň základní školy, zahrnuje 

Grundstufe I (1. a 2. třída, případně přípravná třída před nástupem do 1. třídy) 

a Grundstufe II (3. a 4. třída). Cílem obecné školy je zprostředkovat dětem především 

čtení, psaní a počítání a učit je porozumět okolnímu světu, účastnit se rozhodování 

a nést odpovědnost, ale i budovat úctu a toleranci.78 Vstupem do první třídy (po 

dovršení šestého roku) započíná povinná školní docházka, jež končí ve věku patnácti 

let. Obecná škola tvoří v rakouském vzdělávacím systému primární stupeň 

vzdělávání. Po prvních čtyřech letech79 mají rodiče volbu, jak bude jejich dítě 

pokračovat – buď cestou Neue Mittelschule (Nová střední škola), nebo na Allgemein 

bildende höhere Schule (AHS, Vyšší všeobecně vzdělávací škola – nižší stupeň). 

                                                      
75 Brünner Vertrag zwischen Österreich und der Tschechoslowakei vom 7. Juni 1920 (BGBl Nr. 

163/1921). 
76 Tschechen. Österreichische Volksgruppenhandbücher, Band 2. Wien: Österreichisches 

Volksgruppenzentrum, 1996, s. 25–27. 
77 Jan Sechter (velvyslanec České republiky ve Vídni v letech 2013–2017) cit. dle Školský spolek 

Komenský. Ročenka 2016/2017 (1872−2017, 145 let). Odp. red. Edith Neuhold. Vídeň: Školský 

spolek Komenský, 2017, s. 8. 
78 „Volksschule (Grundschule)“ in Stadt Wien. Dostupné z: 

https://www.wien.gv.at/bildung/stadtschulrat/schulsystem/pflichtschulen/volksschule.html, 

7. 12. 2018. 
79 Zrušení pátého ročníku obecných škol (o nějž se naopak ve své době rozšířily školy měšťanské) 

způsobil nový školský zákon z 2. srpna 1927. Byl to revoluční krok, od něhož začaly v Rakousku 

existovat čtyřtřídní školy obecné a čtyřtřídní školy měšťanské, jež byly pojmenovány na školy hlavní 

a připodobněny svými osnovami nižším školám středním. Viz Melichar, František. Šedesát let 

„Komenského“ ve Vídni (1872–1932). In: Heyer, Jan; Jiljí, Jahn; Melichar, František. Šedesát let 

Školského spolku „Komenský“ ve Vídni. Vídeň: nákladem „Komenského“ ve Vídni, 1932, s. 105. 



28 

 

Neue Mittelschule (NMS, Nová střední škola) 

Nová střední škola navazuje dalšími čtyřmi roky na ukončenou čtvrtou třídu obecné 

školy (a končí osmou třídou, ve 14 letech). Žáci mají v tomto stupni získat další 

základní a, v určitých oblastech odpovídajících budoucímu profesnímu zaměření, 

i prohloubené všeobecné vzdělání – dle zájmů, dispozic, nadání a schopností žáka. 

Neméně důležitým cílem je i příprava žáků na přechod do dalšího stupně vzdělávání 

– v 7. a 8. třídě jsou žáci hodnoceni na sedmistupňové škále a na základě těchto 

výsledků se rozhoduje, na jaké škole budou pokračovat. Vzdělání od páté do osmé 

třídy může být zaměřeno na konkrétní oblast: např. na ekologii, hudbu, techniku, cizí 

jazyky, informatiku nebo sport. 

 

Zvláštní formou Neue Mittelschule je koncept tzv. Wiener Mittelschule – vzdělání se 

v tomto případě realizuje buď na Allgemein bildende höhere Schule (AHS), nebo na 

Pflichtschule (HS). Přídavkem Wiener Mittelschule je např. vyučovací předmět 

„Lerncoaching“, výuka cizích jazyků s rodilým mluvčím, specializovaná nabídka 

kurzů tvořená na míru žákům, širší nabídka volitelných předmětů i práce 

s evropským jazykovým Europassem80 přímo ve výuce.  

 

Počátkem roku 2013 se pro model Vídeňské střední školy rozhodl i Školský spolek 

Komenský. Jak ve své závěrečné práci uvádí Marcela Ofner, ředitelka obecné školy: 

„V současné době [2016] má tato škola dva ročníky se dvěma paralelními třídami. 

Zároveň stále ještě dobíhá sekundární škola se třemi posledními třídami, které školní 

docházku ukončí ve školním roce 2016/17. Poté mohou ve vzdělání navázat studiem 

na vyšších stupních Reálného gymnázia Komenský a složit maturitní zkoušku.“81 

Dle nového systému tak od školního roku 2015/2016 budou „dvou až desetileté děti 

navštěvovat školku a obecnou školu na Sebastianplatz a jedenácti až osmnáctiletí 

žáci pokračovat v Schützengasse“82. 

 

 

                                                      
80 Viz Europass. Dostupné z: https://www.europass.cz/, 9. 3. 2019.  
81 Ofner, Marcela. Vídeň po česku. Bilingvní výuka na škole Komenský ve Vídni. Závěrečná práce. 

České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 14. 
82 V Schützengasse sídlí reálné gymnázium. Viz Karel Hanzl in Školský spolek Komenský. Ročenka 

2014/2015. Odp. red. Edith Neuhold. Vídeň: Školský spolek Komenský, 2015, s. 6.  
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Allgemein bildende höhere Schule (AHS, Vyšší všeobecně vzdělávací škola, 

nižší stupeň) 

Cílem této vzdělávací cesty je poskytovat žákům ve dvou stupních 

(Unterstufe/nižším – do 14 let, Oberstufe/vyšším – do 18/19 let) prohloubené 

všeobecné vzdělání, a soustavně je tak připravovat na budoucí univerzitní studium. 

Na nižším stupni probíhá výuka první dva roky ve všech třídách stejně, později 

dochází k diferenciaci – žáci na gymnáziu (Gymnasium) se učí latině nebo dalšímu 

cizímu jazyku, žáci na reálném gymnáziu (Realgymnasium) mají více hodin 

matematiky či geometrie atd. 

 

Obě (resp. všechny tři) zmíněné formy představují v rakouském vzdělávacím 

systému sekundární vzdělávací stupeň I. Na něj navazuje sekundární vzdělávací 

stupeň II. 

 

Sekundarstufe II (Sekundární vzdělávací stupeň II) 

Po prvních osmi letech vzdělávání přichází opět rozhodování, jakou cestou se budou 

žáci vzdělávat dále. Školy Neue Mittelschule jsou více zacílené, předpokládá se 

zájem o konkrétní obor, proto se žáci dále vydávají profesní cestou a přicházejí na 

odborné školy a učiliště (Berufsschule und Lehre), střední odborné školy (BMS – 

Berufsbildende mittlere Schule) či vyšší odborné školy (BHS – Berufsbildende 

höhere Schule). Ty jsou poté ukončeny odbornou maturitní zkouškou. 

 

Žáci vycházející z nižšího stupně AHS nejčastěji pokračují na její druhý, vyšší 

stupeň (Allgemein bildende höhere Schule – Oberstufe). Po dvou letech se mohou 

specializovat ve vzdělávání na zdravotnických školách (Gesundheits- und 

Krankenpflegeschule, Ausbildungen für Gesundheitsberufe). Výchozí studijní cesta 

výhledově počítá se zájmem o vysokoškolské vzdělání – po úspěšném složení 

maturitní zkoušky žáci pokračují buď na pedagogické vysoké škole (Pädagogische 

Hochschule), odborné vysoké škole (Fachhochschule) či univerzitě (Universität).83 

  

                                                      
83 Všechny stupně popsány dle „Schulsystem – Schultypen und Schulformen“ in Stadt Wien. 

Dostupné z: https://www.wien.gv.at/bildung/stadtschulrat/schulsystem/, 9. 3. 2019 a Stadtschulrat. 
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6. Koncept dvojjazyčného vzdělávání 
 

Mezi nejdůležitější vývojové kroky ve vzdělávání na školách Školského spolku 

Komenský patří zavedení modelu Centrope Schooling, k němuž došlo poprvé ve 

školním roce 2010/2011.84 Přijetím tohoto systému došlo ke změnám v pojetí 

bilingvní výuky tak, jak byla realizována v dřívějších letech. Neměnným faktem 

zůstává, že žáci dostávají již od první třídy jazykové vzdělání v nejméně deseti 

hodinách týdně (obvykle pět hodin v prvním, pět hodin v druhém jazyce). 

Východiska a principy dvojjazyčného vzdělávání v tomto modelu nyní krátce 

představím.  

 

Základní premisou modelu Centrope Schooling je „získávání znalostí a kompetencí 

potřebných k zapojení se do společenského, politického a kulturního života se 

zvláštním přihlédnutím ke středoevropskému regionu“ s centry v Brně, Bratislavě, 

Vídni a Györu.85 Pedagogická práce se opírá o pět navzájem souvisejících 

kompetencí: komunikativní, sociální, metodicko-strategickou, odbornou 

a interkulturní. Cílem interkulturního vzdělávání je „dosažení aktivní 

česko/slovensko-německé dvojjazyčnosti“, přičemž není rozhodující, s jakou 

znalostí toho kterého jazyka žák do vzdělávání nastoupí.86  

 

Dvojjazyčná výchova začíná v mateřské škole Komenský, jejímž cílem je vytvořit 

ty nejlepší předpoklady pro plynulý přechod dítěte do prvního ročníku obecné školy. 

Adaptační období po vstupu do první třídy je v souladu s dvojjazyčným vzdělávacím 

modelem uzpůsobeno v tzv. flexibilní fázi nástupu do školy, což v praxi znamená, 

že děti „mají tři roky čas na to, aby absolvovaly první dva ročníky školy“87. 

V počáteční fázi zavedení nového školského modelu byli po rozhodnutí rodičů žáci 

prvních tříd rozděleni, bez ohledu na kmenovou třídu, do menších skupin pro výuku 

jazyků. Tak u dětí, které mají jako mateřský (první) jazyk češtinu, probíhala 

alfabetizace zatím pouze v češtině.  

                                                      
84 Hanzl, Karel. Úvod. In: Školský spolek Komenský. Ročenka 2014/2015. Odp. red. Edith Neuhold. 

Vídeň: Školský spolek Komenský, 2015, s. 6. 
85 Pro grafické znázornění regionu Centrope viz Přílohu 2. 
86 Infografika Centrope Schooling (Školský model pro region CENTROPE – Školský spolek 

Komenský), nečíslováno. Dostupné z: http://files.komensky-vienna.at/200000443-

276a028634/Centrope%20Schooling%20CZ,%20DE-83.pdf, 9. 3. 2019. 
87 Ofner, Marcela. Vídeň po česku. Bilingvní výuka na škole Komenský ve Vídni. Závěrečná práce. 

České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 36. 
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Tyto nadtřídní skupiny zůstávaly první dva ročníky neměnné, děti si základní 

dovednosti jako čtení, psaní a počítání zprvu osvojovaly ve svém silnějším jazyce. 

Teprve ve třetím a čtvrtém ročníku se skupiny sloučily dle příslušnosti k jednotlivým 

třídám. Všichni žáci se od této chvíle učili všem předmětům, včetně jazyků, ve svém 

třídním kolektivu. Jak uvádí ředitelka obecné školy, Marcela Ofner, důvodem pro 

dělení na skupiny podle prvního jazyka bylo především získání dovedností v psaném 

jazyce.88 

 

V úvodní fázi Cetrope Schooling si žáci prvních tříd osvojovali pouze tiskací písmo, 

od druhé třídy poté i psací písmo – dle rakouské normy (i v českém jazyce).89 Na 

získání dovedností v psaném jazyce je kladen velký důraz proto, aby si dítě bezpečně 

osvojilo ortografický systém silnějšího jazyka a v momentě, kdy k němu přibude 

jazyk druhý, disponovalo již dostatečně upevněnou psací normou, nyní sloužící jako 

referenční. Z příkladů chyb, se kterými se díky míšení českého a německého jazyka 

v počátečních letech osvojování psaní v obou systémech vyučující setkávají, Ofner 

dokládá např: „Opize má velké uschi.“, „Maminka jede wlakem.“ či „Majne Mama 

ist grós.“.90 Nácvik psaní je nedílnou složkou jazykového vzdělávání po celé čtyři 

roky, zejména ve čtvrté třídě žáci trénují množství slohových prací, jež slouží jako 

příprava na přechod do dalšího stupně vzdělávání. 

 

Daný dvojjazyčný model výuky byl takto realizován prvních šest let, od školního 

roku 2016/2017 došlo ke změně. V nové podobě výuka probíhá i v současné době. 

Alfabetizace se stále prvořadě uskutečňuje v mateřském jazyce dítěte, doposud však 

výuka jazyků probíhala v separátních skupinách, což s sebou neslo časté změny 

učeben, a to mnohé žáky prvních či druhých ročníků velmi rozptylovalo od následné 

výuky. Nyní výuka jazyků probíhá již od počátku v kmenovém kolektivu a jazyková 

diferenciace je řešena interně, v rámci třídy. Třída je tedy rozdělena na dvě hlavní 

skupiny – např. českou a slovenskou – a v rámci těchto skupin je možné děti ještě 

                                                      
88 Ofner, Marcela. Vídeň po česku. Bilingvní výuka na škole Komenský ve Vídni. Závěrečná práce. 

České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 36. 
89 Rozdílu rakouské a české psací normy se dotknu dále, zejména pak v Příloze 4. Také viz Kolektiv 

učitelů BVS. Český jazyk na obecné škole. In: Školský spolek Komenský. Ročenka 2014/2015. Odp. 

red. Edith Neuhold. Vídeň: Školský spolek Komenský, 2015, s. 43. 
90 Ofner, Marcela. Vídeň po česku. Bilingvní výuka na škole Komenský ve Vídni. Závěrečná práce. 

České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 37. 



32 

 

rozřadit dle jejich úrovně znalosti vyučovaného jazyka. Výhodou však je, že se stále 

nacházejí mezi svými spolužáky.  

 

Tato skutečnost si vyžádala silnější pedagogické zastoupení ve výuce, do hodin 

jazyků proto zejména v prvních dvou letech přibyl další vyučující (týmový kolega 

v případě týmové výuky) či asistent pedagoga. Vyučující pak společně či odděleně 

pracují se skupinami a formou her, říkanek, básniček a pohádek obohacují slovní 

zásobu a učí se stejně jako v českých školách číst a psát. Výuka českého jazyka 

probíhá z českých učebnic a pracovních sešitů, podpořených vlastními materiály 

pedagogů. 91 

 

Rovněž ve výuce psaní došlo k zásadní změně – v současné době je již od první třídy 

vyučováno písmo psací (dle rakouské normy), a naopak se upustilo od aktivního 

nácviku písma tiskacího. Místo toho mají žáci více času na grafomotorickou přípravu 

a uvolňovací cvičení. Také je tak dle ředitelky obecné školy více času na „podporu 

obou jazyků v prvních dvou letech školní docházky“.92 Úspěšně zvládnuté zásady 

bilingvního vzdělávání v prvních letech jsou dle modelu Centrope Schooling 

stěžejním východiskem pro následnou školní úspěšnost žáků. Jak je s dvojjazyčností 

nakládáno v samotné výuce a jak výuka v mnou navštívených třídách probíhala, 

komentuji v deváté kapitole.  

 

 

 

 

  

                                                      
91 Ahmed Saleh Ibrahim, Šárka. Český jazyk na VS. In: Školský spolek Komenský. Ročenka 

2015/2016. Odp. red. Edith Neuhold. Vídeň: Školský spolek Komenský, 2016, s. 45. 
92 Ofner, Marcela. Model Centrope Schooling – záruka dvojjazyčnosti. In: Školský spolek Komenský. 

Ročenka 2015/2016. Odp. red. Edith Neuhold. Vídeň: Školský spolek Komenský, 2016, s. 33. 
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7. Školský spolek Komenský 

Pro nástin historie českého základního a středního školství ve Vídni a jejím okolí se 

vrátím do období 19. století. Právě v této době se stávalo „pronikání 

českoslovanského živlu do Rakous a zvláště do Vídně stále užším státním svazkem 

zemí českých s rakouskými“, jak zahajuje svůj příspěvek Školská otázka 

českovídeňská před rokem 1870 Jan Heyer (1932). Předkové dnešních Sedlaczků, 

Kollatschků či Rzehaczků díky nedokonalým pravidlům asimilace těchto 

roztroušených Čechoslovanů sice zapadali v rakouském okolí, do země ale proudili 

stále noví krajané, počtem odhadovaní na 150 000 příchozích.93 Ve 2. polovině 

19. století tvořili 65 % vídeňského obyvatelstva přistěhovalci.94  

 

Jak postupovala industrializace a poptávka po českých dělnících stoupala, na 

počátku 20. století žilo ve Vídni a jejím blízkém okolí více než 200 000 Čechů. 

Vyvstala tak otázka, jak rodiny v cizině úspěšně integrovat a zároveň si udržet 

znalost mateřštiny či národních tradic a jak je předat potomkům, narozeným mimo 

území Česka.95 Silná česká menšina měla značný ekonomický význam, bylo proto 

pochopitelné, že si žádala i vlastní školy.96 Právě tak měla být vyřešena otázka 

úspěšné integrace; „aby se děti usedlíků naučily dobře a co nejrychleji německy, 

posloužilo cíli, aby se s němčinou seznamovaly prostřednictvím mateřského jazyka“. 

Zřízení české školy tak bylo hlavním požadavkem české národnostní menšiny.97 

 

Za výrazný zlom je považován rok 1872, kdy byl založen český krajanský Školský 

spolek Komenský. Finanční podporu získával od různých společensko-kulturních 

spolků, které ve Vídni působily déle, jako např. Slovanská beseda, Akademický 

                                                      
93 Heyer, Jan. Školská otázka českovídeňská před rokem 1870. In: Heyer, Jan; Jiljí, Jahn; Melichar, 

František. Šedesát let Školského spolku „Komenský“ ve Vídni. Vídeň: nákladem „Komenského“ ve 

Vídni, 1932, s. 21. 
94 Ofner, Marcela. Vídeň po česku. Bilingvní výuka na škole Komenský ve Vídni. Závěrečná práce. 

České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 16. 
95 Hobzová, Milena. Výuka češtiny na bilingvní škole ve Vídni. Příspěvek z konference „Čeština – 

Jazyk slovanský“ pořádaný Ostravskou univerzitou v Ostravě v roce 2009. Dostupné 

z: http://konference.osu.cz/cestina/dok/2009/hobzova-milena.pdf, 9. 3. 2019, s. 1. 
96 Newerkla, Stefan M. Dějiny výuky češtiny v Rakousku. In: Pleskalová, Jana; Krčová, Marie ad. 

(eds.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 584–585. 
97 K šedesátiletému výročí činnosti Školského spolku Komenský ve Vídni František Melichar ve 

svém příspěvku děkuje právě „těm českým rodičům, kteří nepodlehnuvše svodům cizího, lákavého 

prostředí, šli za hlasem své krve a zachránili ve školách „Komenského“ své děti národu“. Viz 

Melichar, František: Šedesát let „Komenského“ ve Vídni. (1872–1932). s. 117. 
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spolek či sdružení Lumír – několik z nich ve Vídni aktivně funguje dodnes. Úkolem 

spolku Komenský bylo „zřídit a vydržovat české školy ve Vídni“98, a tak se skutečně 

stalo; 16. 9. 1883 byla slavnostně otevřena první obecná škola v 10. vídeňském 

okrese (na adrese Quellenstraβe 72) se 70 žáky v prvním ročníku (viz obrázek 1).99 

Ve školním roce 1889/1890 byla škola poprvé kompletní: sedm tříd chlapeckých 

navštěvovalo 369 žáků a sedm tříd dívčích 372 žákyň, pro všechny třídy byla 

vyučovacím jazykem čeština.100  

 

Obrázek 1 – Budova první české školy ve Vídni101 

 

 

                                                      
98 Heyer, Jan. Školská otázka českovídeňská před rokem 1870. In: Heyer, Jan; Jiljí, Jahn; Melichar, 

František. Šedesát let Školského spolku „Komenský“ ve Vídni. Vídeň: nákladem „Komenského“ ve 

Vídni, 1932, s. 28–29. 
99 Ofner, Marcela. Vídeň po česku. Bilingvní výuka na škole Komenský ve Vídni. Závěrečná práce. 

České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 16; srovnej s Melichar, 

František. Šedesát let „Komenského“ ve Vídni (1872–1932). In: Heyer, Jan; Jiljí, Jahn; Melichar, 

František. Šedesát let Školského spolku „Komenský“ ve Vídni. Vídeň: nákladem „Komenského“ ve 

Vídni, 1932, s. 36–38. 
100 Newerkla, Stefan M. Dějiny výuky češtiny v Rakousku. In: Pleskalová, Jana; Krčová, Marie ad. 

(eds.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 585; srovnej 

s Melichar, František. Šedesát let „Komenského“ ve Vídni (1872–1932). In: Heyer, Jan; Jiljí, Jahn; 

Melichar, František. Šedesát let Školského spolku „Komenský“ ve Vídni. Vídeň: nákladem 

„Komenského“ ve Vídni, 1932, s. 44. 
101 Obrázek první české školy ve Vídni na adrese Quellengasse 72, 1100 Wien z archivu Školského 

spolku Komenský. Převzato ze závěrečné práce Vídeň po česku Mgr. Dipl. Päd. Marcely Ofner. 
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Do Vídně přišlo v následujících letech dalších 230 000 Čechů a Slováků, kteří 

pracovali v průmyslu, opět tedy rostl zájem o české vzdělávání. Školství se úspěšně 

rozvíjelo, byla zahájena finanční sbírka na výstavbu další školní budovy.102 Škola 

byla od počátku založena jako privátní, jedinou trhlinou však bylo opakované 

zamítání uznání práva veřejnosti rakouskou stranou. V praxi proto museli školáci až 

do roku 1908 skládat zkoušky v Břeclavi, kde dostali závěrečná vysvědčení se státní 

platností. Rok poté získali čeští učitelé103 povolení přijet do Vídně děti přezkoušet 

na místě, později byla zřízena vlastní zkušební komise. Právo veřejnosti (a uznání 

českého školství) bylo nakonec oficiálně přiznáno až po pádu monarchie.104 

 

Kromě základního a středního vzdělávání v českém jazyce slavil spolek Komenský 

velký úspěch i na poli zřizování tzv. jazykových škol. Ty sloužily českým dětem, 

které navštěvovaly školy rakouské s německým vyučovacím jazykem. Dvakrát 

týdně se jim zde dostávalo odpoledního vyučování v českém jazyce (psaní, čtení, 

zpěv a dějepis). Např. roku 1910 navštěvovalo tyto instituce na 14 143 českých dětí 

(přibližně 5,6 % všech vídeňských dětí té doby).105 

 

Navzdory těžkostem válečné doby se českému školství zásluhou neúnavné práce 

i příznivému období první republiky spolku stále dařilo. Základním kamenem 

posloužil zejména 7. červen roku 1920 a tzv. Brněnská smlouva, jež se stala 

východiskem pro oficiální uznání „československého“ školství ve Vídni.106  

                                                      
102 Ofner, Marcela. Vídeň po česku. Bilingvní výuka na škole Komenský ve Vídni. Závěrečná práce. 

České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 16. 
103 Ve smyslu učitelů profesně působících v přirozeně českém prostředí na území dnešní republiky. 
104 Newerkla, Stefan M. Dějiny výuky češtiny v Rakousku. In: Pleskalová, Jana; Krčová, Marie ad. 

(eds.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 585. Srovnej 

s Melichar, František. Šedesát let „Komenského“ ve Vídni (1872–1932). In: Heyer, Jan; Jiljí, Jahn; 

Melichar, František. Šedesát let Školského spolku „Komenský“ ve Vídni. Vídeň: nákladem 

„Komenského“ ve Vídni, 1932, s. 40–41 a 65: Melichar uvádí, že rok 1908 byl rokem dítěte, panovník 

tak razil u příležitosti svého šedesátiletého vladařského jubilea heslo „vše pro dítě“. Okázalé podniky 

a fondy a dobročinné nadace byly ovšem jen pro dítě německé, česká menšina se tak opakovaně 

ozývala a bojovala o práva dítěte českého. Výsledkem byl skutečně odpuštění dojíždění na 

přezkoušení do Břeclavi a sestavení vlastní zkušební komise ve Vídni. 
105 Newerkla, Stefan M. Dějiny výuky češtiny v Rakousku. In: Pleskalová, Jana; Krčová, Marie ad. 

(eds.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 585. 
106 Tamtéž, s. 586. A také: Počáteční období spolku před rokem 1920 shrnul Melichar ve své kronice 

jako „hrdinné úsilí prostého českého člověka o zachování národní svébytnosti v cizím prostředí 

pomocí českého školství. Podle jeho slov to byl boj „naprosto nerovný: na jejich straně [české] bylo 

pouze právo, kdežto na druhé straně moc. Viz Melichar, František. Šedesát let „Komenského“ ve 

Vídni (1872–1932). In: Heyer, Jan; Jiljí, Jahn; Melichar, František. Šedesát let Školského spolku 

„Komenský“ ve Vídni. Vídeň: nákladem „Komenského“ ve Vídni, 1932, s. 38. 
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Za rozkvět vídeňského českého školství107 se dá dle Hobzové (2009) považovat 

období let 1924–1935, kdy školy spolku Komenský navštěvovalo více než 5 000 

žáků.108 Snahy spolku byly intenzivní, opakovaně však narážely na byrokratické 

nástrahy, zejména v souvislosti s výstavbou a akvizicí nových budov pro 

pedagogické účely. I tak pod hlavičkou spolku např. v roce 1932 „existovalo po celé 

Vídni sedmnáct vlastních mateřských škol a patnáct českých soukromých škol  

(6 obecných škol, 6 hlavních škol, 1 reálné gymnázium, 1 reálná škola109, 1 obchodní 

škola), všechny s právem veřejnosti“. V letech 1934–1935 byla postavena ve 

3. vídeňském okrese na Sebastianplatz jedna ze dvou školních budov, kterou škola 

vlastní a provozuje dodnes – nachází se v ní mateřská a obecná škola a sídlo spolku 

Komenský.110 

 

Kýžené právo veřejnosti nabývaly české školy všech stupňů postupně ve 20. a 30. 

letech 20. století. Žáci škol, které na oficiální uznání čekaly, museli předstupovat 

před vlastní komisi, kde po dodatečné zkoušce získali vysvědčení se státní platností. 

Kromě vzdělávání v mateřském jazyce od mateřských škol po závěrečné zkoušky 

středních škol zajišťoval Školský spolek Komenský pro své žáky i „vlastního 

českého lékaře, vydával vlastní učebnice, provozoval vlastní biograf (od roku 1930) 

a vlastními autobusy vozil české děti, které bydlely mimo Vídeň, do školy a během 

prázdnin na rekreační pobyty na Moravu“111.  

                                                      
107 Toto období rozkvětu kvituje i Melichar ve své stati: „Co se to jen změnilo? Tehdy tu zoufale 

zápasila o svá základní práva menšina bezprávného, pokořeného národa […], dnes se uchopila 

světovými událostmi připraveného k dobývání svých práv v celku sjednocená a dobře organisovaná 

menšina národa suverénního […] První zásluhou menšiny je skutečnost, že nepropadla skepsi, které 

propadávali z počátku i důležité činitelé vlastní, do Vídně vysláni. […] A to je, zdá se mi, přece jen 

kus zásluhy.“ Viz Melichar, František. Šedesát let „Komenského“ ve Vídni (1872–1932). In: Heyer, 

Jan; Jiljí, Jahn; Melichar, František. Šedesát let Školského spolku „Komenský“ ve Vídni. Vídeň: 

nákladem „Komenského“ ve Vídni, 1932, s. 113–114. 
108 Hobzová, Milena. Výuka češtiny na bilingvní škole ve Vídni. Příspěvek z konference Čeština – 

Jazyk slovanský pořádaný Ostravskou univerzitou v Ostravě v roce 2009. Dostupné 

z: http://konference.osu.cz/cestina/dok/2009/hobzova-milena.pdf, 9. 3. 2019, s. 2. 
109 Reálné gymnázium a reálná škola získaly právo veřejnosti poprvé ve školním roce 1919/1920. Dle 

Newerkla, Stefan M. Dějiny výuky češtiny v Rakousku. In: Pleskalová, Jana; Krčová, Marie ad. 

(eds.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 587. Kronikář 

Melichar uvádí datum získání práva veřejnosti pro reálné gymnázium až od školního roku 1921/1922. 

Dle Melichar, František. Šedesát let „Komenského“ ve Vídni (1872–1932). In: Heyer, Jan; Jiljí, Jahn; 

Melichar, František. Šedesát let Školského spolku „Komenský“ ve Vídni. Vídeň: nákladem 

„Komenského“ ve Vídni, 1932, s. 93 a 151. 
110 Ofner, Marcela. Vídeň po česku. Bilingvní výuka na škole Komenský ve Vídni. Závěrečná práce. 

České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 16. 
111 Newerkla, Stefan M. Dějiny výuky češtiny v Rakousku. In: Pleskalová, Jana; Krčová, Marie ad. 

(eds.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 588. 
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České jazykové školy, zřízené za dob monarchie, ztratily po získání povolení 

řádného českého školství svoje odůvodnění. Zrušení ale podlehly jen školy vídeňské, 

naopak nové se zřizovaly na těch místech Rakouska, kde žilo velké množství Čechů, 

kteří doposud možnost českého vzdělávání neměli. Kromě toho, spolek Komenský 

spravoval dokonce i knihovnu či Lidovou školu.112 

 

Přítrž stále většímu rozmachu české krajanské komunity a jejím aktivitám učinil rok 

1938. Po příchodu NSDAP k moci byly Komenského školy zbaveny práva veřejnosti 

a nuceny propustit nejen neárijské zaměstnance. Nedlouho poté byly školy na příkaz 

úřadů okamžitě zavřeny a budovy přenechány pro účely nacistické strany. Zadlužený 

Školský spolek musel být rozpuštěn a zbylý majetek zkonfiskován.113  

 

Poválečné bilance přinesly debaty o budoucnosti spolku. Česká menšina utrpěla ránu 

vlivem vlny reemigrace do nového československého státu, dle údajů Baslerové 

(2014) se poválečný počet českého obyvatelstva propadl na pouhých 8 000.114 I tak 

se podařilo již roku 1945 otevřít školní budovu na Sebastianplatz a dopravit sem 

veškerý zachovalý inventář a učební pomůcky.115 Odchod Čechů do vlasti způsobil 

adekvátní pokles počtu českých škol, Newerkla (2007) např. uvádí, že ve školním 

roce 1952/1953 ve Vídni existovaly „ještě čtyři mateřské školy (s 106 dětmi), tři 

obecné školy (s 194 dětmi) a dvě hlavní školy (s 252 dětmi). Ve školním roce 

1965/1966 už jen tři mateřské školy, dvě obecné školy a jedna hlavní škola 

s 250 dětmi.116 

 

                                                      
112 Tamtéž. 
113 Hobzová, Milena. Výuka češtiny na bilingvní škole ve Vídni. Příspěvek z konference Čeština – 

Jazyk slovanský pořádaný Ostravskou univerzitou v Ostravě v roce 2009. Dostupné z: 

http://konference.osu.cz/cestina/dok/2009/hobzova-milena.pdf, 9. 3. 2019, s. 2; Newerkla, Stefan M. 

Dějiny výuky češtiny v Rakousku. In: Pleskalová, Jana; Krčová, Marie ad. (eds.). Kapitoly z dějin 

české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 588–589 a Ofner, Marcela. Vídeň po česku. 

Bilingvní výuka na škole Komenský ve Vídni. Závěrečná práce. České Budějovice: Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 17. 
114 Baslerová, Helena. Čeština v Rakousku a ve Vídni zvlášť. Příspěvek proslovený na Konferenci 

krajané a čeština. Národní muzeum, Praha 10.−12. září 2014. Mezinárodní koordinační výbor 

zahraničních Čechů. Dostupné z: https://zahranicnicesi.com/docs/2014/prispevek_baslerova.pdf, 7. 

12. 2018, s. 2. 
115 Ofner, Marcela. Vídeň po česku. Bilingvní výuka na škole Komenský ve Vídni. Závěrečná práce. 

České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 17. 
116 Newerkla, Stefan M. Dějiny výuky češtiny v Rakousku. In: Pleskalová, Jana; Krčová, Marie ad. 

(eds.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 589. 
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Světlou naději přinesl spolku rok 1968 a mírný nárůst českých emigrantů ve Vídni, 

ale v 80. letech počet opět klesl, „a to na pouhých 120 žáků. Od roku 1964 tak 

Školský spolek Komenský provozoval ve Vídni pouze jednu školu a další existence 

školy, […] visela po dlouhá léta na vlásku.“117 Sametová revoluce, pád 

komunistického režimu v Československu a otevření hranic po roce 1989 způsobil 

znovuobjevení zájmu Čechů o Vídeň a české vzdělávání. Bezprostředně po konci 

režimu spolek zaznamenal větší počet nově přistěhovaných rodin z pozdější České 

a Slovenské republiky. Ale dokonce i rodiče bez českých či slovanských kořenů 

projevili zájem o vzdělání v českém či slovenském jazyce – jako nyní perspektivních 

jazycích. 118 

 

České školství na to reagovalo. Mezitím se soustředilo v budově na Sebastianplatz, 

kde bylo roku 2000 založeno Vyšší reálné gymnázium, a o čtyři roky později tak 

mohli žáci školy Komenský poprvé od předválečné doby skládat maturitní zkoušku. 

Škola nižšího stupně byla přejmenována na Privátní bilingvní školu obecnou 

a sekundární, nově zřízené gymnázium neslo název Privátní bilingvní gymnázium. 

Počet žáků se zájmem o české vzdělávání vzrostl zhruba na 300, vyvstala tak potřeba 

nové školní budovy. Spolek na základě dějinného aspektu119 zvolil budovu 

v Schützengasse, též ve 3. okresu, která znovuzahájila provoz v roce 2006. 120 

 

Z bohatě rozvětveného českého školství ve Vídni dnes zůstaly Školskému spolku 

Komenský dvě budovy. Na adrese Sebastianplatz 3 sídlí mateřská škola, obecná 

škola a kancelář spolku. Nedaleko v Schützengasse 31 najdeme vídeňskou střední 

školu a vyšší stupeň reálného gymnázia. Jak již bylo řečeno, dnešní Školský spolek 

Komenský, „to jsou veřejnoprávní soukromé bilingvní školy […]“ a pod mottem 

„Dvojjazyčně od školky až po maturitu“ jsou zde vyučovány děti od 2 do 18 let 

česky/slovensky a německy. Dle aktuálních údajů (školní rok 2018/2019) 

Komenského škola vzdělává v mateřské škole 113 dětí v 6 skupinkách, na obecné 

                                                      
117 Ofner, Marcela. Vídeň po česku. Bilingvní výuka na škole Komenský ve Vídni. Závěrečná práce. 

České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, s. 18. 
118 Newerkla, Stefan M. Dějiny výuky češtiny v Rakousku. In: Pleskalová, Jana; Krčová, Marie ad. 

(eds.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 589. 
119 V Schützengasse 31 bylo poprvé zahájeno vyučování 17. září 1910. Viz Houser, Otakar: Dějiny 

české obecné školy ve III. okrese. In: Heyer, Jan; Jiljí, Jahn; Melichar, František. Šedesát let Školského 

spolku „Komenský“ ve Vídni. Vídeň: nákladem „Komenského“ ve Vídni, 1932, s. 185. 
120 Newerkla a Ofner tamtéž. 
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škole 183 dětí v 9 třídách a v Schützengasse 243 žáků ve 12 třídách. Díky právu 

veřejnosti jsou žákovská vysvědčení rovnocenná vysvědčením z rakouských státních 

škol.121 

 

Budova sídla Školského spolku Komenský slouží dle Ofner (2016) „také jako zázemí 

pro činnost četných českých spolků a [je] uznávaným centrem kulturního 

a společenského života vídeňských Čechů a Slováků. Bez těchto historicky 

zakotvených a početně rostoucích národnostních menšin, bez jejich spolků ve Vídni 

a jejich intenzivních aktivit, by koncept dvojjazyčného vzdělávání byl 

nemyslitelný“.122 Kromě hlavního účelu spolku – zřizování, udržování a podpory 

českého školství ve Vídni, se ve svých stanovách spolek zavazuje: 

− v případě potřeby zřizovat, udržovat nebo podporovat feriální osady, 

− pořádat a podporovat vědecké, odborné, kulturní a sportovní akce s výjimkou 

politických aktivit, 

− podporovat menšinovou práci a působit ke kulturnímu a mravnímu 

povznesení české a slovenské menšiny v Rakousku, 

− vydávat menšinové a školní noviny a tiskoviny pro učitele, žáky, rodiče, 

členy spolku, přátele školy a širší menšinu.123 

 

Celou historií vídeňského Školského spolku Komenský v literatuře prostupuje 

nálada neutuchajícího boje, vytrvání a pýchy. To, o co se tehdejší českoslovenští 

krajané ve Vídni zasadili, dodnes platí za mimořádný fenomén. Vůči způsobu, jak se 

chovaly ke „Komenskému“ a k českému lidu vídeňské a rakouské úřady, se ostře 

vymezuje např. Ant. Machát (1932): „Všichni bez rozdílu považovali český lid za 

psance, za pronárod, jenž má býti rád, že tu smí na panstvo dřít. Každou naši snahu 

o vzdělání v mateřském jazyce označovali za neslýchanou drzost.“ Naopak poměr 

                                                      
121 „Základní informace“ in Školský spolek Komenský. Dostupné online z: https://schulverein-

komensky9.webnode.at/cz/, 9. 3. 2019 a Hobzová, Milena. Výuka češtiny na bilingvní škole ve Vídni. 

Příspěvek z konference „Čeština – Jazyk slovanský“ pořádaný Ostravskou univerzitou v Ostravě 

v roce 2009. Dostupné z: http://konference.osu.cz/cestina/dok/2009/hobzova-milena.pdf, 9. 3. 2019, 

s. 2. 
122 Wolf, W. (2013), s. 200 cit. dle Ofner, Marcela. Vídeň po česku. Bilingvní výuka na škole 

Komenský ve Vídni. Závěrečná práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích, 2016, s. 20. 
123 STANOVY Školského spolku „Komenský“ ve Vídni. Za spolek Ing. Karel Hanzl (starosta spolku), 

7. 6. 2015. Dostupné z: https://schulverein-komensky9.webnode.at/cz/download-svk/ a Školský 

spolek Komenský. Ročenka 2015/2016. Odp. red. Edith Neuhold. Vídeň: Školský spolek Komenský, 

2016, s. 228. 
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menšiny ke Komenskému – o něm ani netřeba psát, „neboť s českými školami stojí 

a padá naše menšina“.124  

 

V rozhovoru pro Učitelské noviny (č. 13/2013) zmínil starosta spolku, Karel Hanzl, 

že ve Vídni zažili jak dobré, tak krušné časy. Cílem veškerých snah bylo vrátit 

školám prestiž, kterou kdysi měly. V první řadě bylo potřeba sehnat finanční 

prostředky na renovaci budov, dále pak „připravit žákům a jejich rodičům takovou 

vzdělávací nabídku, která je přesvědčí, že škola na Sebastianplatz č. 3 patří k nejlepší 

ve Vídni“. Kromě zkvalitnění vzdělávání to obnášelo další servis – např. otevření 

mateřské školy již pro dvouleté děti, prodloužení provozní doby školní družiny či 

rozšíření nabídky mimoškolních aktivit.  

 

Hanzl považuje Komenského školu „za jakýsi český ostrov, jazykovou tradici 

a reprezentaci“ a dodává: „Jsme vlastně živou ukázkou toho, že čeština má stále 

vysokou hodnotu. Kupodivu stoupá i počet dětí, v jejichž rodinách se díky 

smíšenému manželství už česky téměř nemluví, přesto však chtějí hlavně matky 

mateřštinu a tradici obnovit.“ Ve školním roce 2012/2013 se škola po delší odmlce 

dokonce setkala s natolik velkým zájmem, kdy byl do tříd zapsán maximální počet 

žáků a několik jich bylo i na čekací listině.  

 

Tak jako na každé soukromé škole, je i na jednotlivých stupních Komenského škol 

vybíráno školné. V aktuálním školním roce 2018/2019 činí poplatek za jedno dítě na 

obecné škole 220 eur měsíčně, za druhé dítě (pokud první dítě není v obecné škole) 

165 eur, nebo 150 eur (pokud první dítě je v obecné škole), za každé další dítě cena 

úměrně klesá.125 Škola se s finanční náročností vzdělávání snaží rodičům vyjít vstříc, 

např. formou slev apod., dle názoru K. Hanzla nesmí mít české vzdělání ve Vídni 

sociální hranice.126  

                                                      
124 Machát, Antonín. „Komenský“ – úřady – menšina. In: Heyer, Jan; Jiljí, Jahn; Melichar, František. 

Šedesát let Školského spolku „Komenský“ ve Vídni. Vídeň: nákladem „Komenského“ ve Vídni, 1932, 

s. 337–339. 
125 Na vyšším vzdělávací stupni – Reálném gymnáziu – činí poplatek za jedno dítě 175 eur měsíčně, 

za druhé dítě 130 eur a s každým dalším se částka úměrně snižuje. Viz „Základní informace“ in 

Školský spolek Komenský. Dostupné online z: https://schulverein-komensky9.webnode.at/cz/, 

9. 3. 2019./ 
126 Štefflová, Jaroslava. Český ostrov uprostřed Vídně. Učitelské noviny, č. 13/2013. Dostupné 

z: http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=7213, 9. 3. 2019. 
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8. Shrnutí teoretické části 
 

Cílem teoretické části této práce bylo představit základní pojmy související 

s tématem výuky českého jazyka ve Vídni a celou problematiku zasadit do kontextu. 

Jelikož je předmětem mé studie analýza bilingvní školy, definovala jsem teoretické 

pojmy z oblasti výuky českého jazyka jako cizího jazyka (např. mateřský, první, 

druhý a cizí jazyk, či bilingvismus, resp. multilingvismus) a uvedla, jaké formy 

bilingvního vzdělávání mohou být uplatňovány. Představila jsem výchozí vzdělávací 

model na obecné škole Komenský (Centrope Schooling), který se opírá o spolupráci 

mikroregionu střední Evropy, čerpá z jeho jazykových kontaktů a zasazuje se 

o rozvoj všech klíčových kompetencí žáků. Stejně tak zohledňuje mateřský jazyk 

dítěte, kterému přizpůsobuje počáteční alfabetizaci, a usiluje o integraci každého 

žáka.  

 

V souvislosti s představením interkulturního pozadí hlavního rakouského města 

jsem se věnovala problematice národnostních menšin, zejména s ohledem na 

menšinu českou, kde jsem informace podložila konkrétními statistickými údaji. 

Jelikož jsou Češi ve Vídni autonomní skupinou obyvatelstva, mohou nárokovat 

vzdělávání v českém jazyce. Tento fakt byl východiskem založení Školského spolku 

Komenský již v roce 1872, jehož historii až po působení v současné době jsem 

nastínila v sedmé kapitole. Na základě přečtené literatury jsem se pokusila 

zprostředkovat i atmosféru a dějinné překážky při rozvoji českého školství 

v Rakousku, stejně tak nabídnout odpovědi na otázku, proč je zde o výuku češtiny 

stále zájem.  

 

Přestože jsou Komenského školy hlavní vzdělávací a krajanskou institucí, nejsou 

jedinou – proto jsem zařadila výčet míst, kde se vyučuje český jazyk. Nicméně se 

v případě spolku Komenský jedná o jedinou formu institucionalizované bilingvní 

výuky v češtině, která pro svou lokaci musí vycházet z rakouského vzdělávacího 

systému. Jeho základní principy objasnila pátá kapitola, spolu s dodatkem, že 

Komenského školy jsou sice zřízeny jako školy veřejnoprávní, avšak soukromé, 

podléhají tedy poplatkům. Žákovská vysvědčení ale mají stejnou váhu jako 

vysvědčení dětí na českých školách, jsou tedy jejich rovnocenným ekvivalentem.  



42 

 

9. Praktická část 
 

V praktické části diplomové práce bylo mým záměrem na základě hospitací 

a rozhovorů s vyučujícími zjistit a popsat, jak probíhá výuka českého jazyka na 

školách Školského spolku Komenský, tedy od 1. třídy po maturitní ročník. Po 

zvážení časové a organizační náročnosti a konzultaci s vedoucí mé diplomové práce 

jsem se rozhodla zúžit výzkumnou část, a tedy hospitovat ve výuce českého jazyka 

napříč všemi ročníky pouze na obecné škole, a to ve školním roce 2017/2018.  

 

Komunikaci se školou jsem zahájila v květnu roku 2017. Prostřednictvím e-mailu 

jsem oslovila ředitelku obecné školy, Mgr. Dipl. Päd. Marcelu Ofner127, a ředitelku 

reálného gymnázia, Mag. Helenu Huber128. Ještě před koncem školního roku jsme 

se sešly při osobních schůzkách, ve kterých jsem představila cíl této práce a navrhla, 

jak by měla probíhat naše spolupráce. Obě ředitelky mi spolupráci přislíbily 

a domluvily jsme se na další schůzce začátkem nového školního roku v září.  

 

V září 2017 jsem obě zástupkyně vedení dle dohody opět kontaktovala – a následně 

jsem byla kvůli začátku nového školního roku odkázána na říjen. V průběhu října se 

schůzky uskutečnily, získala jsem e-mailové kontakty na vyučující, v jejichž třídách 

bych hospitovala. Osobně jsem zamýšlela absolvovat alespoň pět hospitací v každé 

třídě, po konzultaci s vedením mi bylo umožněno domluvit si dvě. Další aspekty 

hospitace záležely na vyučujících. Všechny třídní učitelky a učitele (kteří byli 

zároveň i vyučujícími českého jazyka) jsem kontaktovala e-mailem, bohužel nikdo 

na zprávu nereagoval.  

 

Osobně jsem proto ve škole s učiteli vyjednala termíny hospitací (a představila jejich 

účel). S většinou vyučujících jsem naplánovala obě hospitace, ne všichni učitelé však 

byli spolupráci nakloněni – jako nejčastější důvod uváděli často hospitující studenty, 

mnoho akcí, množství látky a málo času na výuku či roztržitost žáků zapříčiněnou 

hospitující osobou.  

 

                                                      
127 E-mail: marcela.ofner@komensky.at. 
128 E-mail: helena.huber@komensky.at. 
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V praxi jsem nakonec na obecné škole během 1. pololetí školního roku 2017/2018 

měla možnost navštívit 15 vyučovacích hodin. Hospitovala jsem tak v 1. A, 1. B, 

2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. B a 4. C.129  

 

Tabulka 1 – Rozpis hospitací 

Třída Předmět Termín 1. hospitace Termín 2. hospitace 

1. A Český jazyk 24. 10. 2017 7. 11. 2017 

1. B Český jazyk 10. 1. 2018 11. 1. 2018 

2. A 
Matematika – Geometrie 6. 12. 2017  

Český jazyk  6. 12. 2017 

2. B 
Český jazyk – Čtení 25. 10. 2017  

Český jazyk  7. 12. 2017 

3. A 
Český jazyk 24. 10. 2017  

Český jazyk – Čtení  1. 12. 2017 

3. B 
Český jazyk 6. 12. 2017  

Český jazyk – Čtení  15. 12. 2017 

4. B Český jazyk 12. 12. 2017 Nebyla umožněna. 

4. C Český jazyk 25. 10. 2017 13. 12. 2017 

 

Jak je patrné z výše uvedené tabulky, plánování hospitací ve všech třídách nedopadlo 

tak, jak bylo v této studii zamýšleno. Ve 2. A jsem se svolením třídní učitelky mohla 

hospitovat jen jeden den, navštívila jsem tedy výuku matematiky a českého jazyka. 

Ve 4. B mi byla nejdříve hospitace třídní učitelkou zcela zamítnuta, nakonec jsem 

směla hospitovat v jedné hodině českého jazyka. U obou vyučujících výše 

zmíněných tříd jsem se setkala s výrazně negativním přístupem stran této práce. 

V případě 2. A bylo toto zjištění výrazným zásahem, jelikož vyučující dané třídy je 

zároveň osobou, která na obecné škole zaštituje vzdělávání dětí s nedostatečnou 

znalostí češtiny a vyučuje český jazyk pro cizince v odpoledním kroužku. 

 

                                                      
129 Třídu 4. A jsem do výzkumu nezahrnula, protože se jedná o slovenskou třídu, ve které se místo 

českého jazyka vyučuje jazyk slovenský, a ten nebyl předmětem mého výzkumu. 
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Právě výuka češtiny pro děti-cizince byla jedním z hlavních motivů této práce. 

Jakákoliv konzultace řešení této oblasti na škole mi byla bohužel odmítnuta, a tak 

jsem vycházela zejména ze svého pozorování dění ve třídě a z krátkých rozhovorů 

s ostatními vyučujícími ihned po hospitaci. Kritérium zohlednění bilingvismu dětí 

ve výuce, jež jsem si vytyčila v praktické analýze, a jeho závěry, se tak opírají o mé 

poznámky, bezprostřední reakce žáků v mnou hospitovaných hodinách, v několika 

případech doplněných o informace od vyučujících. 

 

9.1. Metodologie  

 

Hlavními metodami mého výzkumu bylo pozorování (hospitace ve výuce), následné 

krátké interview s vyučujícími a deníkové záznamy. Během hospitací jsem získané 

poznatky zaznamenávala do poznámkového bloku a následně zpracovala 

v tabulkách hospitačních protokolů, v nichž jsem sledovala kritéria, která jsem 

vytyčila jako relevantní pro zodpovězení výzkumné otázky této práce. Pořízení 

zvukové nahrávky během hospitování mi nebylo umožněno.  

 

Hospitovala jsem celkem v osmi třídách obecné školy od prvního do čtvrtého 

ročníku na 15 vyučovacích hodinách, z nichž se jednou jednalo o hodinu matematiky 

a 14krát o hodinu českého jazyka. Pohospitační reflexivní rozhovor jsem 

s vyučujícími vedla v polovině případů. V interpretaci získaných informací z výuky 

v těchto třídách proto čerpám pouze ze svých záznamů z hodiny. Veškeré materiály 

získané praktickou analýzou prostřednictvím hospitací uvádím na konci této práce, 

v Příloze 4.  

 

Na základě sebraného materiálu poskytuje tato kapitola prostor, ve které analyzuji a 

komentuji zjištěné poznatky. V praxi jsem se získaným popisem a rekonstrukcí 

vyučovacích hodin snažila zodpovědět, jak probíhá výuka českého jazyka na obecné 

škole Školského spolku Komenský v rámci zmiňovaného bilingvního systému 

vzdělávání a modelu Centrope Schooling. Výsledky a závěrečné zhodnocení celého 

výzkumu poskytuje oddíl 9.8 a 10. kapitola předkládané práce. 

 

Během hospitací jsem se soustředila na strukturu vyučovací hodiny a použité 

výukové metody, popř. projektové vyučování. Sledovala jsem osobu 
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vyučující/vyučujícího ve třídě (charakter a osobní přístup, věk, pohlaví, národnost, 

kvalifikace, jazyková vybavenost, doba pedagogické praxe, zkušenosti s výukou 

češtiny jako cizího jazyka, počet pedagogů ve výuce atd.), použité edukační 

materiály a další pomůcky. Zejména jsem se zaměřila na praktické zohlednění 

bilingvismu dětí ve výuce – zajímaly mě faktory jako: týdenní hodinová dotace 

jazykové výuky, převažující jazyk výuky, aspekt dvojjazyčného vedení výuky, 

způsob zadávání pokynů a ověřování porozumění, práce s chybou ve výuce, způsob 

testování, práce s žáky s omezenou znalostí (českého/německého) jazyka. 

Zohledňovala jsem i komunikační jazyk mezi žáky, možnosti další jazykové 

podpory, nabídku mimoškolních aktivit pro děti obecné školy a další zjištěné, pro 

můj výzkum, relevantní informace (z praxe např. zadání domácího úkolu).  

 

9.2. Vyučující 
 

Informace o pedagozích, v jejichž hodinách jsem hospitovala, jsem získala díky 

krátkým rozhovorům bezprostředně po hospitaci. Metodu dotazníkového šetření či 

interview jsem kvůli časové náročnosti a odmítnutí jiné než osobní komunikace stran 

vyučujících nepoužila. První zkoumaný parametr, charakter vyučujícího a jeho 

osobní přístup ve vyučování, zmiňuji v jednotlivých textech Přílohy 4, protože se 

přirozeně velmi různil v každé z hodin. Z hlediska věku jsem se na obecné škole 

setkala s vyučujícími spadajícími do věkové kategorie cca 30–50 let, věkový průměr 

mnou zahrnutých pedagogů se pohybuje kolem 37 let. Jednalo se o sedm žen 

a jednoho učitele.  

 

Všichni vyučující byli české národnosti, nadpoloviční většina ve Vídni žije 

v národnostně smíšených vztazích. Všichni učitelé mají dokončené magisterské 

vzdělání, primárně získané v České republice a nostrifikované v Rakousku, 

v několika případech doplněné o rakouské pedagogické studium. Poznatky 

o konkrétních aprobacích jednotlivých vyučujících jsem nezískala. Informace 

o jazykové vybavenosti pedagoga vyvozuji na základě pozorování vyučovací lekce. 

V této souvislosti lze shrnout, že všichni učitelé byli schopni plynule přecházet 

z českého do německého jazyka a opačně a v jednom či druhém jazyku přirozeně 

reagovat. V několika případech byl znatelný výrazně český přízvuk, jiní pedagogové 

se v hodině českého jazyka užití cizího jazyka primárně účelově vyvarovali. Proto 
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toto hledisko hodnotím i z pohledu profesního standardu vyplývajícího ze 

skutečnosti pedagogického působení na české, resp. rakouské škole, kde by úroveň 

jazykové znalosti měla dosahovat minimálně úrovně B2 Společného evropského 

referenčního rámce. 

 

Co se týče doby učitelské praxe, během hospitací jsem se nesetkala se začínajícím 

pedagogem, všichni učitelé na obecné škole (či ve školství obecně) pracovali 

minimálně několik let. Také kritérium profesní zkušenosti s výukou češtiny jako 

cizího jazyka (resp. s prací s dětmi s odlišným mateřským jazykem) jsem zhodnotila 

díky několika krátkým rozhovorům s vyučujícími. Žádný z pedagogů se nezmínil, 

že by v tomto oboru získal vzdělání či se danému odvětví někdy cíleně věnoval. 

Přirozeně se s ním ve výuce setkala většina, zejména díky stoupavé tendenci 

v posledních letech. V praxi vyučující využívali univerzální zkušenosti získané 

vlastní učitelskou praxí a uplatňovali zásady pro práci s dětmi se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

 

Posledním zohledněným kritériem byl počet pedagogů ve výuce – v době mých 

hospitací byl v každé třídě jen jeden vyučující, asistent pedagoga nebyl na žádné 

z hodin přítomen. Obecně jsem se během praktické analýzy na obecné škole setkala 

s učiteli motivovanými. Školský spolek Komenský nejen velmi dbá na další 

vzdělávání učitelů, proto každoročně každý pedagog absolvuje několik různě 

zaměřených kurzů dle svého výběru, ale stejně tak i na profesní pospolitost 

a kooperaci celého pedagogického sboru nižšího stupně Komenského školy. 

 

9.3. Pomůcky 

 

Mezi nejčastěji a nejplošněji použité edukační materiály a další pomůcky, které jsem 

při hospitacích v hodinách českého jazyka a matematiky viděla, patří české učebnice 

(popř. slabikář a čítanka) a české pracovní sešity. Vyučující obecné školy pracují 

s učebními materiály řady nakladatelství Nová škola (Slabikář pro 1. ročník základní 

školy, Čítanka pro 2. ročník, Čítanka pro 3. ročník, Čítanka pro 4. ročník) a Alter 

(Český jazyk 2, Český jazyk 3, Český jazyk 4 a Pracovní sešity k učebnicím Český 

jazyk 2–4). Žáci tříd 1. A a 1. B si navíc zakládají i výuková portfolia, která tvoří 

různé pracovní listy, jež často suplují grafomotorické cvičebnice a písanky.  
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Vyučující prvních ročníků hojně využívají vlastní materiály, ve kterých často 

kombinují a usouvztažňují osvojované znalosti jak z českého, tak německého jazyka 

(nejčastěji z oblasti fonetické a lexikologické). Obě vyučující prvních tříd mi několik 

svých pracovních listů poskytly, ofocené je proto přikládám do čtvrté přílohy této 

práce. Učebnice a jiné učební materiály určené speciálně pro bilingvní výuku, 

zrcadlové texty či překladové a výkladové slovníky jsem ve výuce nezaznamenala. 

Jelikož se od první třídy vyučuje v hodinách českého jazyka psaní dle rakouské psací 

normy, vhodný materiál na trhu doposud neexistuje. Vlastní materiály učitelů proto 

tyto pomůcky nahrazují.  

 

Ve vyšších ročnících jsem se s aktivní prací s žákovskými portfolii nesetkala. Žáci 

ovšem mají i tak ve třídách své šanony, kam si dle libosti doplňkové pracovní listy 

mohou zakládat. Všichni žáci si také vedou sešity. V prostředí české školy se 

tradičně zakládá konkrétně v českém jazyce několik sešitů – školní, domácí, na 

diktáty, na sloh (psaní), čtenářský deník. Na obecné škole ve Vídni si žáci zakládají 

méně sešitů – jejich počet závisí na pedagogovi. Například třída 3. A pracuje 

v hodině českého jazyka s jedním sešitem, kam si žáci zapisují vše (vyučující zadává 

minimum domácích úkolů, sešit tak slouží hlavně pro školní práci – od zápisu 

v hodině po diktáty). 

 

Mezi standardně užívané pomůcky patří nezbytné vybavení školní třídy: křídová 

tabule, magnetická tabule, dataprojektor s plátnem, výukové plakáty a obrázky či 

mapy České republiky a Rakouska. Všechny třídy, ale zejména první a druhé 

ročníky, mají bohatě vyzdobené třídy, ve kterých byla vylepená česká a německá 

abeceda, slabiky, čísla či obrázky s dvojjazyčným pojmenováním. Blízko tabule byl 

často umístěn třídní maskot (maňásek), třídní plánovač, zásady slušného chování 

apod. Všechny třídy byly velmi světlé a barevné, zbylé stěny zdobily dětské obrázky. 

 

Další materiály, zejména různé hry a pomůcky na procvičování, se lišily v závislosti 

na ročníku, vyučovaném předmětu, tématu hodiny a zařazených aktivitách, v jejichž 

souvislosti je prezentuji. 1. A probírala při mé první hospitaci písmeno L a další 

procvičovala. K tomu sloužily zalaminované karty, za jejichž pomoci děti v rámci 

hry měly hledat stejné hlásky ve všech možnostech zápisu a tvořit jejich „rodinky“. 

Pro fixaci zápisu písmene L sloužil pracovní list. Hláska L se objevila i ve vyprávění, 
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které děti skládaly na základě prezentovaných obrázků z pohádky. Při druhé hodině 

žáci probírali písmeno E. Vyučující během hodiny přehrávala dětem Grónskou 

písničku s klipem, na zalaminovaných písmenech E demonstrovala psací podobu 

malého a velkého písmene, na papírových čtverečcích děti zápis trénovaly a vzápětí 

je jako cihly ledu lepily na velké předkreslené iglú. Na dané lekci se materiálně 

podílely i samy žáci, když si měly přinést hračky, jejichž pojmenování obsahuje 

procvičovanou hlásku. Do obou hodin vyučující zařadila i básničky, již děti za 

pomocí maňáska, pohybu či předmětů ve třídě opakovaly.  

 

Třída 1. B při první hodině procvičovala již známá písmena – samostatně, ve 

slabikách a krátkých slovech, dále opakovala roční období. Pro nácvik čtení krátkých 

slov učitelka ukazovala třídě obrázky či předměty a dále využívala slabikář. Pro 

zopakování čtyř ročních období děti společně skládaly herní desku hry 

„4 Jahreszeiten“, během níž pojmy opakovaly česky i německy. Druhá hodina 

sloužila jako opakovací, vyučující rozdala dětem zalaminované karty s písmeny, ze 

kterých žáci skládali slova, která následně zapisovali na tabuli. Použité materiály 

z obou prvních ročníků připojuji do přílohy této práce. 

 

Při hospitaci ve 2. A jsem jako první sledovala hodinu matematiky – geometrie. Třída 

probírala jednotky délky, jež učitelka na tabuli rýsovala a následně znovu měřila 

velkým pravítkem a trojúhelníkem. Děti dále opakovaly názvy geometrických těles, 

jejichž modely vyučující dětem ukazovala před tabulí. Na konec hodiny byla 

zařazena hra, kdy si děti poslepu losovaly z klobouku čísla, která jim vyučující 

následně rozloženě diktovala (jednotky, desítky) či jinak popisovala, a zapisovaly je 

na tabuli. Tématem druhé hodiny, českého jazyka, bylo opakování pravopisu u, ú, ů 

a připomínka naposled čteného článku o Krtečkovi. Za tímto účelem učitelka 

připravila loutky z pohádky o Krtečkovi, které rozdala mezi děti nebo s nimi sama 

hrála, a tak celý příběh společně rekonstruovali. 

 

Ve 2. B jsem v první řadě navštívila hodinu čtení, při níž děti předčítaly z čítanky 

a vyučující následně kontrolovala porozumění. Žádné další pomůcky proto nebyly 

do hodiny zařazeny. Stejně tak při druhé hodině českého jazyka s pravopisným 

tématem (u, ú, ů) vyučující pracovala v zásadě pouze s učebnicí. Podobně probíhala 

prvně navštívená hodina češtiny i ve 3. A, kdy vyučující nakonec změnil původní 
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plán a pro ukázku zařadil hru, kterou děti rády hrají. Jednalo se o soutěžní 

vědomostní kvíz, ve kterém proti sobě soupeřili dva žáci. Vítěz získal malou cenu. 

I v druhé hodině českého jazyka (čtení) týž pedagog zařadil oblíbený kvíz. Ten však 

nyní spíše než zábavnou funkci plnil úlohu testu (kontroly porozumění čítankového 

textu a ověření dějepisných znalostí). Kopii kvízu jsem od vyučujícího získala, proto 

ji zařazuji do přílohy. 

 

Hodina českého jazyka ve 3. B se věnovala procvičování vyjmenovaných slov po B 

a v první polovině měla značně herní charakter. Pro hru vyučující používala 

zalaminovaná vyjmenovaná slova, obrázky vyjmenovaných slov a jejich německý 

překlad. Pro nácvik posloupnosti dětem nalepila na čelo lepicí papírky 

s vyjmenovanými slovy a žáci se následně museli v tichosti sami seřadit. 

Vyjmenovaná či příbuzná slova místní si třída společně ukazovala na mapě ČR. 

Druhá mnou navštívená hodina češtiny byla lekce čtení. I v ní byla realizována hra, 

avšak bez využití pomůcek. 

 

Ve čtvrtém ročníku jsem navštívila třídy 4. B a 4. C a ve výuce se od sebe obě velmi 

lišily. Výukovým tématem ve 4. B bylo opakování slovních druhů a vyučující danou 

lekci vystavěla pouze na vlastních materiálech v rámci většího projektového celku. 

Během hodiny žáci pracovali se zalaminovanými kartami s názvy slovních druhů 

a s menšími kartičkami se slovními druhy a jejich číselným označením. Dále na 

předloze tvořili mentální mapy, používali prezentované obrázky Velikonočních 

ostrovů, skládali text a psali na drobný pracovní list. Průběh jednotlivých aktivit je 

popsán v Příloze 4. 

 

Ve třídě 4. C jsem hospitovala v opakovacích hodinách před testem, vyučující v nich 

žádné vlastní materiály nepoužila. Obecně otázku dalších pomůcek a výukových 

materiálů ve výuce mohu shrnout tak, že nejčastěji se jednalo o dodatečný obrazový 

materiál, doplňkový materiál sloužící k procvičení látky či o pomůcky pro hry, které 

odpovídaly probíranému tématu a věku žáků. V některých třídách jsem se během 

hospitace setkala s větší kreativitou učitele, jiní vyučující se opírali zejména 

o klasické učební materiály (ve smyslu učebnice a pracovního sešitu). Jelikož jsem 
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ovšem hospitovala jen ve dvou130 hodinách v každé třídě, zkoumaný vzorek je příliš 

malý na to, abych mohla poskytnout další závěry. 

 

9.4. Zohlednění bilingvismu ve výuce 
 

Mezi faktory, které jsem v souvislosti s praktickou dvojjazyčností ve výuce a její 

podporou sledovala, byla týdenní hodinová dotace jazykové výuky, převažující 

jazyk výuky (v mnou hospitovaných hodinách), způsob zadávání pokynů 

a ověřování porozumění, práce s chybou, způsob testování, práce s žáky 

nedostatečně ovládající vyučující jazyk atd. Zároveň sem zahrnuji i další informace, 

nejčastěji sdělené vyučujícími během krátkých pohospitačních reflexí, které jsem 

vyhodnotila jako relevantní. Jak jsem psala dříve v šesté kapitole, obecná škola 

vyučuje dle zásad modelu Centrope Schooling, což v praxi znamená, že počáteční 

alfabetizace probíhá v mateřském jazyce dítěte, respektive závisí na rozhodnutí 

rodičů. 

 

Žáci 1.−4. třídy mají týdně po pěti vyučovacích hodinách jazyka českého 

a německého. Součástí rozvrhu je i jedna hodina doučování německého jazyka 

a jedna hodina další pedagogické podpory v jiném předmětu. Rozvrhy všech 

zkoumaných tříd připojuji v Příloze 4. Počet hodin jazykové podpory může navýšit 

i odpolední, mimoškolní činnost, zejména kroužek češtiny pro cizince. Dle 

informací, jež jsem získala na podzim školního roku 2017/2018 probíhal tento 

kroužek minimálně jednou týdně a trval 45–60 minut. 

 

Převažující jazyk výuky konkrétní hodiny je proměnná, která se mění v závislosti na 

ročníku, mateřském a druhém jazyku žáků, respektive na stupni osvojení českého 

(německého) jazyka, výukovém stylu učitele či tematickém a časovém plánu hodiny 

aj. Zatímco vyučování českému jazyku v prvních třídách probíhalo s výraznější 

oporou v jazyce německém131, v hodinách čtvrtých ročníků se používala ve velké 

většině pouze čeština. I toto tvrzení však může být diskutabilní – běžně se stává, že 

do třídního kolektivu během roku přistoupí nový žák, jehož jazyková znalost toho 

                                                      
130 Ve 4. B jsem hospitovala jen při jedné hodině; důvody zmiňuji v přiloženém hospitačním 

protokolu v Příloze 4. 
131 Protože, jak dokládají informace ze školní matriky ze školního roku 2017/2018 v Příloze 3, většina 

žáků zkoumaných tříd uvádí jako mateřský jazyk německý jazyk. 
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kterého jazyka se může výrazně lišit od zbytku třídy. Poměr používání češtiny 

a němčiny v hodině se tak může vychýlit. Minimálně ve třech z osmi zkoumaných 

tříd jsem se setkala s dětmi, které, napříč ročníky, do třídy přišly nedávno a učitelé 

s nimi zatím komunikovali výhradně německy, protože český jazyk jim byl 

nesrozumitelný. 

 

Vyučující 1. A vedla obě hodiny českého jazyka primárně v češtině, na niž žáci dle 

reakcí dobře reagovali. Dle údajů ze školní matriky uvádí z celkového počtu 26 dětí 

ve třídě polovina za svou mateřštinu jazyk jiný než německý, polovina poté 

německý.132 Ve výuce vyučující často využívala gesta a slova doprovázela 

obrazovým materiálem, kartičkami apod. Pokud české instrukci třída nerozuměla, 

učitelka ji zadala i v němčině. Pokud dítě nerozumělo konkrétnímu slovu, vyučující 

ho opisovala, kreslila či jinak demonstrovala, přímému překladu se snažila vyhnout. 

Oproti tomu vyučující paralelního ročníku, 1. B, se k německému jazyku v hodině 

češtiny uchylovala častěji – instrukce zadávala rovnou dvojjazyčně, stejně tak 

kontrolovala porozumění. Důležité je zmínit, že v této třídě mezi sebou děti častěji 

přirozeně komunikovaly německy, což potvrzuje i údaj ze školní matriky; 

z celkového počtu 25 žáků jich 18 uvedlo jako mateřský jazyk němčinu. 

 

Během obtahování písmen na tabuli jsem v 1. A zaznamenala pokyn učitelky: Každý 

musí obtáhnout třikrát, dreimal! Vyučující zdůrazňovala dvojjazyčně nejčastěji 

nejdůležitější komponent instrukce. Naopak ve vedlejší 1. B vyučující ve své řeči 

běžně kombinovala oba jazyky, např. při popisu obrázků: U:133 Co je to? D nereagují, 

tak U napovídá: Renntier! Jako Rudolf, známe? Nebo když se něco losuje, die Löse. 

Wenn ich etwas gewinnen möchte. Poskytnutí zpětné vazby v 1. B bylo také často 

dvojjazyčné: Dobře! Genau! Ačkoliv se vyučující snažila přimět děti k používání 

českého jazyka – např. během hry na opakování měsíců a ročních období, žáci se 

mezi sebou radili německy – U: Česky říkej, já ti dám, geht nicht. Nejde to, česky. 

Máme hodinu českého jazyka. Dominantní němčina se projevovala i při 

                                                      
132 Školní matrika pro rok 2017/2018, k nahlédnutí v Příloze 3. Záměrně volím slovní spojení „jiný 

než německý mateřský jazyk“ tak, jak uvádí tabulka v příloze. Bližší informace o mateřských jazycích 

dětí jsem nezískala, ale předpokládám, že této kategorii dominuje čeština (a že další jazyky se objevují 

ojediněle). 
133 V přepisu zaznamenaných promluv v rámci hospitačních protokolů jsem zavedla tyto zkratky: D 

označuje dítě (žáka), U označuje učitelku/učitele (vyučující/ho). 
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pojmenovávání obrázků, kdy české ekvivalenty doplňovala vyučující, německá 

slova znaly děti lépe. Viz moment, kdy se třída zastaví u slova „sele“. U: Jak se řekne 

sele německy? D: Co je to sele? U: Malé prasátko. D hned: Ferkel! 

 

V obou druhých ročnících se nově objevovali žáci se statusem „Auβserordentliche 

Schüller/-innen“. U takových žáků musí být ve výuce zohledněno, že zatím 

nedostatečně ovládají vyučovací jazyk(y). Zohlednění může trvat maximálně 2 

roky.134 Nejčastěji se jedná o děti z rodin, které se v nedávné době přistěhovali do 

Vídně, nebo ve kterých se hovoří jedním společným jazykem a s dalším se dítě 

poprvé setkává až ve škole.135 Rakouská legislativa explicitně uvádí, že nedostatečná 

znalost německého jazyka není důvodem pro to, aby dítě dostalo odklad či jinak 

vyčkávalo se začátkem školní docházky. V průběhu zmiňovaných dvou let by dítěti 

měla být dodávána taková pedagogická i jazyková podpora, aby se přirozeně 

začlenilo do třídního kolektivu a překonalo úvodní jazykovou bariéru. 

 

Z mého pozorování vyplynulo, že ve třídě 2. A byla celá výuka matematiky i českého 

jazyka vedena dvojjazyčně. Třídu navštěvuje 21 dětí a dvě třetiny tvoří žáci 

s německým mateřským jazykem. Dle práce žáků v hodině a jejich reakcí se třída 

během hospitace zdála velmi jazykově roztříštěná, vyučující jeden pokyn několikrát 

opakovala v obou jazycích, stejně tak pokládala otázky a dvojjazyčně tlumočila 

odpovědi. Často také svůj pokyn zadávala česko-německy: Zavři Übungsteil! Nimm 

Buch vor, čítanka vor. 

 

Děti ve svých odpovědích běžně kombinovaly oba jazyky – výrazněji než v ostatních 

třídách. Dle informací vyučující třídu navštěvuje více dětí, které češtině nerozumí 

a které doposud nezačaly chápat, proč by se česky měly učit. Tento fakt se odrážel 

i v jejich kázni a ochotě spolupracovat. Tři žáci zde bojují se značnou jazykovou 

bariérou, která je zohledňována např. při jejich klasifikaci. V hodině českého jazyka 

                                                      
134 „Außerordentliche Schüler/-innen“ in AK Oberösterreich. Dostupné z: 

https://ooe.arbeiterkammer.at/beratung/bildung/schule/vorundvolksschule/Ausserordentliche_Schue

ler_-innen.html, 8. 3. 2019. 
135 Dle údajů ze září roku 2018 se vykazuje až 58,5 % dětí na vídeňských obecných školách, které 

nemají němčinu osvojen jako hovorový jazyk. Viz 51 Prozent haben nicht Deutsch als 

Umgangssprache. Kleine Zeitung, 13. 9. 2018, 21: 54. Dostupné z 

https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5495901/Wiener-Schulen_51-Prozent-haben-

nicht-Deutsch-als-Umgangssprache, 9. 3. 2019. 
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se učitelka snažila jazykové rozdíly snížit odpovídajícím rozdělením žáků při 

skupinové práci. Při opakování přečteného textu z minulé hodiny děti pracovaly ve 

skupinkách, kde vždy jeden žák mluvil plynně německy, druhý plynně česky 

a zbytek dětí si navzájem dopomáhal. Při česky položených otázkách vyučující 

překládala do němčiny jen hlavní tázací zájmeno; Wer, Was atd. 

 

Paralelní 2. B byla ve školním roce 2017/2018 jediná třída, kterou navštěvovalo více 

dětí s jiným než německým mateřským jazykem (12 z celkových 22 žáků). Přesto se 

dle vyjádření učitelky děti potýkaly s mnoha obtížemi, zejména co se čtení v českém 

jazyce týče. Jak uvádím v hospitačním protokolu, zhruba 60 % hodiny bylo vedeno 

v němčině. Mezi dětmi ve třídě bylo pět žáků, kteří měli velmi slabě osvojený jeden 

z vyučovacích jazyků. Vyučující k nim přistupovala individuálně a zadávala jim 

snadnější úkoly s delším časovým limitem. Všem dětem se učitelka snažila 

poskytnout dostatek prostoru k vyjádření v hodině a na svou českou otázku 

akceptovala odpověď v němčině. Ptala se na překlady slovíček a vysvětlení 

neznámých výrazů požadovala nejprve po žácích. Všechny žáky i během hodiny 

češtiny zásadně oslovovala první pádem, jak je běžné v němčině, ne českým 

vokativem. 

 

Pro demonstraci komunikace učitelky směrem k dětem přikládám popis sledované 

situace: Po společné četbě se vyučující ptala česky třídy: Rozumíte? Jedno D 

odpovědělo německy, že nerozumí. Německy položilo otázku a U mu na ni 

odpověděla česky, potom svou odpověď přeložila i do němčiny. D reagovalo opět 

německy. I dále, jakákoliv slova, která mohla být dětem neznámá, vyučující 

ověřovala překladem ve třídě. Např. slovo „lov“: U: Was ist lov? Po chvíli U 

pokračovala: Jagd, jagen gegangen. U se dále ptá: Jak se jinak loví? A odpovídá: 

Lukem – Bogen. Puškou. Zaznamenávám, že některá z dětí neznají tvar „puškou“, 

spolužáci v několika lavicích si společně překládají jako „das Gewehr“.  

 

V další hodině se vyučující ptá na slovo „vůně“: U: Sara, weisst du, was vůně ist? 

Sara nereaguje, ostatní žáci odpovídají: Was gut riecht. Či doklad komunikace při 

kontrole porozumění textu: U: Děti a myslíte, že u tety bylo gemütlich? Jaké je to 

české slovo? D: Útulné. Během závěrečné hry D nedbají pokynu o ukončení aktivity, 

U proto komentuje: Ty ještě píšeš teď. To je ale Betrug! Jakkoliv často se v řeči 
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vyučujících kombinovala čeština a němčina, o to více se k podobným jazykovým 

výpůjčkám uchylovala třída. Zjištěný závěr vyvozuji na základě pozorování ve více 

třídách, bližší výzkum by doložil podrobnější charakteristiky. 

 

Ve třetích ročnících se v obou třídách vzdělávalo po 19 žácích a počet dětí 

s německým mateřským jazykem v nich dominoval (11 v 3. A a 10 ve 3. B). Ve 

3. A jsem hospitovala v hodině mluvnice a čtení a v obou jasně převažovala čeština. 

Jen výjimečně, pokud se např. v textu objevilo neznámé slovo, kontroloval vyučující 

porozumění opisem, vysvětlením či překladem do němčiny v rámci třídy. Např. U: 

Jak je německy „mák“? Co to je „mezek“? Sedma?  

 

Některá slova se ve třídě dařilo opisovat česky – děti v textu narazily na slovo 

„nenamítal“, které jeden z žáků vysvětluje kontextem jako „že řekl, že může“. Stejně 

tak slovní spojení „perné chvilky“ žáky opsané jako „nehezké chvilky“ a „ze zajetí“ 

jako „ve vězení“. Vyučující žákům poskytoval bezprostřední zpětnou vazbu česky – 

např. Velmi dobře, Majka. Žáky oslovoval zásadně první pádem, protože na svou 

německou podobu jména jsou v rakouském prostředí zvyklé, čehož si byl vědom.  

 

Ve vedlejší 3. B byla výuka českého jazyka z pohledu této práce vedená dvojjazyčně. 

Vyučující téma vyjmenovaných slov po B pojala jako prezentaci nové slovní zásoby 

a její fixaci prostřednictvím hry, jelikož, jak mi sdělila, třída se v českém jazyce 

potýkala s většími problémy než 3. A. Jakkoliv se vyučující snažila o dominanci 

češtiny, žáci se na ni často obraceli německy. 

 

Jazykově slabší žáky učitelka individuálně sledovala a vedla, někteří z nich plnili 

aktivity pouze v němčině. Jazykovým znalostem odpovídal i zasedací pořádek ve 

třídě. Všechny pojmy a vyjmenovaná slova třída překládala; být – sein, obyvatel – 

Einwohner, obyčej – Brauch. Během pravopisného procvičování a určování 

„záludných dvojic“ typu být–bít vyučující ověřovala porozumění v češtině 

i němčině, protože porozumění je v tomto případě zásadní. U: Co napíšeme ve slovu 

bílek? Umí to někdo přeložit do němčiny? D: Eiweis. U: Nebo Eiklar. A jakou barvu 

má bílek? D: Žlutou. Tato nesprávná odpověď jen potvrdila, že překlad je v hodině 

nezbytný, protože děti si daný výraz neuměly správně zařadit do již známého lexika.  
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Během druhé navštívené hodiny, čtení, pracovala třída s čítankovým textem, který 

obsahoval mnoho neznámých slov, jež děti potřebovaly vysvětlit. Nová slova se 

nejčastěji i z důvodu časové úspory rovnou přeložila a použila ve vhodné větě, jak 

uvádím v následujících příkladech. Po společné četbě vyučující kladla otázky: Co jsi 

nerozuměl? Co jsi nerozuměla? D: Věstonická venuše. [Což byl nadpis článku a jeho 

hlavní téma.] U vysvětluje, že to je název, odvozený od místa, odkud pocházela. 

Doplňuje, že v němčině je to Venus von Willendorf. Další neznámé slovo je např. 

„tlupa“: U: Co je to tlupa? D: Tým. U: Německy eine Horde, skupina lidí, žili 

pohromadě.  

 

Hodina českého jazyka ve 4. B probíhala z velké části v češtině, německý jazyk byl 

používaný jen v případě kontroly překladu. Velkým rozdílem byl fakt, že žáci této 

třídy jako jediní v komunikaci mezi sebou přirozeně používali češtinu. Třídu 

navštěvovalo 17 dětí, z toho 10 s německým mateřským jazykem. I poslední mnou 

navštívená třída, 4. C, komunikovala v obou hodinách češtiny zejména česky. 

Němčina opět sloužila pro překlad. Z celkových 15 žáků jich 8 uvedlo jako svou 

mateřštinu němčinu. V této fázi vzdělávání bylo ovšem zřejmé, že jejich výchozí 

rozdílná znalost českého a německého jazyka se stabilizovala, respektive sjednotila, 

a děti si lépe uvědomovaly oba jazykové kódy. 

 

Co se týče práce s dětmi omezenou znalostí jednoho z vyučovacích jazyků, ve 

školním roce 2017/2018 jich obecnou školu navštěvovalo celkem 14. Lze shrnout, 

že vyučující s těmito dětmi ve výuce pracovali jako s dětmi se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Tito žáci seděli vepředu, instrukce jim byly podávány 

individuálně v jejich silnějším jazyce (doprovázeny gestem či obrazovým 

materiálem) a opakovaně bylo kontrolováno jejich porozumění. Někteří vyučující 

dětem ponechávali prostor a do hodiny je zatím příliš nezapojovali, jiní jim zadávali 

individualizované úkoly s delším časovým limitem. Všichni dbali na integraci dětí 

ve třídě, zejména při párové či skupinové práci.  

 

Jak je naznačeno výše a doloženo několika příklady, z nichž je více k nahlédnutí 

v Příloze 4, účelovost dvojjazyčného vedení výuky se v průběhu čtyř let měnila. 

Zatímco v prvních ročnících byla nezbytná – nejen ze své podstaty a modelu 

Centrope Schooling, ale i z důvodu zajištění komunikace se žáky a vzájemného 
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porozumění, ve čtvrtých ročnících se český jazyk vyučoval česky a němčina sloužila 

jako referenční, překladový jazyk. Otázkou zůstává, do jaké míry je v takovém 

případě naplněn požadavek dvojjazyčné výuky. Odpověď by přinesl výzkum 

provedený napříč všemi předměty daného ročníku, protože výuka českého jazyka je 

do jisté míry specifická. 

 

9.5. Práce s chybou 
 

V této podkapitole se zaměřím jak na jazykové chyby, kterých se žáci ve výuce 

dopustili, tak na jejich korekci vyučujícím. Pro usouvztažnění a úvod do 

problematiky zařazuji krátký teoretický exkurz. Z pohledu oborové literatury je dle 

Kuliče (1971) chyba „výkon, který se odchyluje od předepsané výkonové normy či 

od řešení, které vede k danému cíli, nebo takové, které k němu vede oklikou, s příliš 

velkými ztrátami“.136 Ve vyučování jazyka je přesto potřeba upřesnit, co je přesně 

„výkonová norma“ – spisovný či obecně mluvený jazyk, psaný či mluvený text? 

Dále např. Choděra (2006) za chybu považuje i „nedostatečnou plynulost projevu 

a neúměrně dlouhou latentní chybu reakce, a to i při jazykově správném projevu“.137 

Šebesta a kol. (2014) uvádí, že chyba je „z hlediska rodilého mluvčího nesprávné 

užití jazykového prostředku, typické pro řeč dětí a cizinců“.138 Z této definice jsem 

vycházela i při posuzování chybovosti žáků na Komenského obecné škole.  

 

Chyba ve svých definicích a kategorizaci v jazykovém vyučování je natolik široké 

téma, v zásadě proto zmíním pouze její hlavní typy a nejčastější příčiny – vztaženo 

na můj výzkumný vzorek. Šebesta a kol. rozlišují ve své práci dva hlavní typ chyb: 

systémové (kompetenční, ang. error), které vznikají „následkem nedokonalé znalosti 

jazyka“ a nesystémové (omyly, ang. mistake), „jež se objevují i u rodilých mluvčích 

v důsledku performančních činitelů, jako je nedostatek pozornosti, absence 

soustředění, únava atp.“ V případě klasické školní výuky se přirozeně vyskytují oba 

typy chyb.  

 

                                                      
136 Kulič (1971, s. 5) cit. dle Hánková, Dana. Práce s chybou v ústním a písemném projevu studentů 

češtiny jako cizího jazyka. In: Hajíčková, Zuzana (ed.), Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího 

jazyka 2011. Praha: Akropolis a AUČCJ, 2011, s. 115. 
137 Choděra (2006, s. 164), cit. dle tamtéž. 
138 Šebesta, Karel a kolektiv. Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování. Terminologický slovník. 

Praha: Univerzita Karlova, 2014, s. 35–36. 
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Nejenom v případě dvojjazyčné výuky je potřeba rozlišovat, kde k chybě dochází. 

Mezi chyby uvnitř jazyka (intralingvální) řadí Šebesta nadměrnou generalizaci, 

zjednodušení, vývojové chyby, chybné komunikační strategie, snahy vyhýbat se užití 

určitého jazykového prostředku nebo naopak jeho přílišné užívání. Chyby mezi 

jazyky (interlingvální) na druhé straně představují nežádoucí přenos prostředků či 

pravidel mezi prvním a cílovým jazykem.139 Pro bližší charakteristiku 

intralingválních či interlingválních chyb v mnou získaných žákovských projevech 

by bylo zapotřebí započít vlastní specializovaný výzkum, který ovšem nebyl 

předmětem předkládané práce. 

 

Tradice výuky českého jazyka (i českého jazyka jako cizího jazyka) klade důraz na 

gramatickou složku jazyka, respektive její správnost. V dostupných pramenech 

zmiňují různí autoři (Hánková, 2010; Šindelářová a Škodová, 2012; Divošová, 2014) 

několik způsobů, jak opravit žáka: přeformulováním, žádostí o vyjasnění (učitel se 

žáka zeptá, jako by nerozuměl), opakováním (učitel zopakuje žákův výrok a použije 

správnou formu), překladem (učitel přeloží žákův výrok a navede ho k vytvoření 

správné verze), metalingvistickým komentářem (učitel doslova uvede tu část 

gramatiky, kterou je potřeba opravit), elicitací (vede žáka k sebeopravě), explicitní 

opravou (učitel žáka zastaví, vysvětlí chybu a navrhne opravu), nonverbálními 

signály (gestem, prstovou metodou) a řadou dalších způsobů (zapsání 

problematických výrazů na tabuli, obrácení chyby v humor atd.).140 Hánková (2010) 

ve svých článcích vyhodnocuje jako nejlepší způsob opravy chyb ve výuce s jiným 

než čistě zájmovým charakterem přístup, kdy vyučující upozorní žáka na chybu 

naznačením gramatického pravidla, či explicitní opravou studentova chybného 

výroku.141 

                                                      
139 Šebesta, Karel a kolektiv. Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování. Terminologický slovník. 

Praha: Univerzita Karlova, 2014, s. 35. 
140 Srovnej Hánková, Dana. Opravit, či neopravit? K práci s chybou v ústním projevu studentů češtiny 

jako cizího jazyka. In: Hlínová, Kateřina (ed.), Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 

2010. Praha: Akropolis a AUČCJ, 2010, s. 51–59; Divošová, Romana. Práce s chybou při výuce 

anglického a českého jazyka. In: Houžvička, Jan (ed.), Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně 

češtiny pro cizince). Sborník z mezinárodní konference v Poděbradech 17.−18. 6. 2014. Praha: ÚJOP 

UK, 2014, s. 20 a Šindelářová, Jaromíra; Škodová, Svatava. Metodika práce s žáky-cizinci v základní 

škole. Praha: MŠMT, 2012. 
141 „Chtěla bych se, s oporou o zkušenosti z výuky angličtiny jako cizího jazyka, zamyslet nad 

výhodami a nevýhodami a navrhnout alternativy, které by mohly být efektivnější zejména pro 

studenty, kteří se neučí češtinu ze zájmu (např. jako bohemisté na LŠŠŠ), ale pro něž je adekvátní 

zvládnutí češtiny nástrojem dosažení jiných cílů.“ Viz Hánková, Dana. Opravit, či neopravit? K práci 
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Ve třídách prvního až čtvrtého ročníku obecné školy jsem se při ústním projevu žáka 

nejčastěji setkala s přímou opravou chyby vyučujícím. Učitelé tak volili z různých 

důvodů: tradice, čas, tematický plán, věk žáků a stupeň osvojení konkrétního, resp. 

českého jazyka. S postupujícím ročníkem se pedagogové snažili vést děti k vlastní 

opravě – často naznačením gramatického pravidla (nejvýrazněji ve 4. B), 

nonverbálními signály či změnou intonace. V případě nezdaru a nutnosti se dále ptali 

třídy, nebo žáky následně opravili sami. 

 

Protože je osvojování jazyka dlouhodobý proces a vzhledem k řadě proměnných, 

které jsem uvedla výše, neurčovala jsem, jaké chyby v konkrétních třídách 

převažovaly. To může být námět pro další analýzu. Vzhledem ke svému věku 

(obvykle 6 až 10 let) si žáci současně stále osvojují svůj mateřský jazyk, což je 

důležitý faktor, který musí být zohledněn a který se promítá i do případné klasifikace 

chyb. Na tomto místě proto jen zmíním, že, zůstanu-li, na povrchu jazyka, žáci ve 

svých projevech chybovali na úrovni lexika, gramatiky a jazykových prostředků 

foneticko-fonologických. Řada z nich pramení z interlingválního prostředí. 

Konkrétní případy připojuji níže. 

 

Během výuky v 1. A jsem při aktivitě zahrnující vyprávění pohádky dle obrazového 

materiálu zaznamenala, že babička má v pohádce tlamu. Jde z posteli a pak do 

posteli. Vlk se chtěl uklánět u studně a myslivec mu nakonec ořezal bříško. V druhé 

hospitované hodině jedno z dětí položilo otázku „Můžu dokreslit husku?“, kdy 

učitelka chybný tvar ihned opravila na huskyho. Lexikální chyby, pokud výrazně 

nebránily porozumění, byly vyučující tolerovány, stejně jako chyby na úrovni 

syntaxe i morfologie. Chyby bránící v porozumění vyučující ihned opravovala, do 

vlastního projevu dítěte však bezprostředně nevstupovala. 

 

Kromě toho byla typickým, výrazným problémem výslovnost hlásek „r“ a „ř“. 

Logopedické problémy týkající se nejčastěji ryze českých hlásek a souhláskových 

skupin byl příznačný jev pro všechny mnou navštívené třídy. S obtížemi se děti 

potýkaly i v případě české výslovnosti vokálů – v oblasti kvantity i kvality. Jak jsem 

zjistila z rozhovorů s vyučujícími, na škole probíhá logopedická podpora – je ovšem 

                                                      
s chybou v ústním projevu studentů češtiny jako cizího jazyka. In: Hlínová, Kateřina (ed.), Sborník 

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2010. Praha: Akropolis a AUČCJ, 2010, s. 53. 
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realizována rakouskou logopedkou, nápravě českých hlásek se proto dostává prostor 

pouze přímo ve výuce českého jazyka. Další logopedická podpora je tak 

v individuální kompetenci rodičů. 

 

V paralelním ročníku, ve třídě 1. B, byli žáci během nácviku čtení vedeni k řádnému 

rozlišování délky hlásek. Během vyprávění dle obrázků jsem zaznamenala tvar 

u kamarádce, který vyučující vzápětí správně opravila. Při závěrečné herní aktivitě 

žáci volně hovoří na téma podzim, např.: D: Tam jdou děti s laternama. U: Já nechci 

slyšet laterny, jak se to říká? D: Lampion. Nebo: D: Kočička leží na Matte. U 

opravuje: Na houpací síti, děti. V druhé hodině se jeden z žáků omlouval, že doma 

nečetl, takto: Mamka to nevěděl. 

 

Ve druhých ročnících jsem ve vypravování čtených textů zaznamenala např.: D: 

A oni zasadili Mais. Vyučující podobné chyby neopravovala – dítě plynule 

pokračovalo ve vyprávění a ostatní spolužáci všemu rozuměli.  Dále se vyučující 

jednoho z žáků ptala: Weisst, was Hase ist? Kde žije? D odpovídá: Na Bauernof 

a vzápětí se hned opravilo: Na pole. V tomto případě již učitelka správný tvar uvedla. 

Při četbě se vyskytovaly další potíže u náročných souhláskových skupin, např. 

„čtvrtý“ či „smrček“, výraz „rozsvícenou“ děti četly jako „rozsvíkenou“. Jako 

náročné se jevilo i slovo „prší“, jež žáci četli jako „pří“, „pží“ – „rš“ spojovali do 

jedné hlásky, možno po vzoru německého „sch“ – čteno jako „š“.  

 

V další hodině došlo po přečtení textu z čítanky k jazykovému nedorozumění; 

několik dětí vyprávělo, že text byl o babičce, ačkoliv ve skutečnosti pojednával, jak 

se hned ukázalo, o bábovce. Návazně si třída povídala o tom, jaké místo je pro děti 

pohodlné, kde to mají rády. Z jejich projevů jsem zapsala např.: D2: U mě je 

pohodlné vedle gauče, je eine kleine Matte. D3: My tam máme takovej Sessel, co je 

hodně weich. D4: Tam byly Pferde. D6: Já mám Hochbett. Všechna německá slova 

nakonec vyučující nahrazovala českým ekvivalentem a věty správně opakovala. 

 

Ve 3. A jsem zaznamenala několik chyb v písemných projevech žáků, které mohly 

mít svůj původ v chybně vytvořené analogii. Na začátku hodiny třída neznala slovo 

přezka, které učitel vysvětlil a předepsal na tabuli. Děti však následně chybovaly 

v ortografickém cvičení, kde se objevovaly chyby typu „lázka“ apod. Dále, při 
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převyprávění přečteného textu žáci odpovídali, že text byl o morče, o křeček. 

Vyučující tvary ihned opravoval. Během předem připraveného ústního projevu 

jednoho z dětí (při prezentaci knihy) jsem zaznamenala slovní spojení: kolik má 

nohy, seděl vedle Ferdovi, poslech na Ferdu, u slepičkách, babičku jel na nádraží, 

ulepšili se. Na chyby vyučující bezprostředně upozornil, nejčastěji gestem či slovem 

„Pozor“, společně je vzápětí správně opravili. V paralelní 3. B mezi sebou děti při 

hře komunikovaly česky, a tak pokládaly otázky jako Víš, kdo máš na čele? Dále se 

objevovaly chyby jako ve třídách předchozích: zejména gramatické a foneticko-

fonologické, většina z nich byla vyučující ihned opravena.  

 

Ve vyšším ročníku, 4. B., jsem v největší míře ze všech navštívených hodin 

zaznamenala tendenci ze strany učitelky ponechávat vlastní opravu chyby na žácích. 

Příkladně: U: Já bych ráda slyšela, co jste snídali plus uvedli dvě přídavná jména. 

Třeba propečený zahnutý loupáček. D1: Dobrý jablečný štrúdl. D2: Hrnek dobrýho 

studenýho mlíka, na což reagovala U: Tak, a teď to zkus spisovně. Žák ve většině 

případů sám, či s dopomocí správně opravil. V této třídě plynulo množství chyb 

z míšení spisovné a hovorové formy jazyka. Ve 4. C při hře na opakování slovních 

druhů žáci kreativně tvořili mnohé novotvary: např. „koušet“ místo kousat, „žákový“ 

místo žákovský, „žižlat“ místo žužlat či „mákový“ jako makový. Všechny tvary 

učitelka ihned opravovala.  

 

Ve sledované oblasti práce s chybou je otázkou, po zohlednění aspektu dvojjazyčné 

výchovy, resp. výuky, a věku žáků, do jaké míry se jedná o „chyby“ a do jaké míry 

o přirozený vývoj zahrnující odchylky během fází osvojování prvního a druhého 

jazyka. Nicméně pokud za chybu považuji stejně jako Šebesta a kol. (2014) 

nesprávné užití jazykového prostředku i v řeči dětí, žáci chybovali. Z mého pohledu 

jejich chybám ve výuce nebyla věnována dostatečná pozornost a samotné práci 

s chybou ve výuce přikládána určitá váha. Nejčastěji tomu bylo z časových důvodů. 

 

9.6. Komunikace mezi žáky 
 

Komunikaci mezi žáky komentuji na základě pozorování ve třídě. Je typické, že 

spolužáci v jedné lavici se spolu přirozeně bavili buď jenom německy, nebo česky. 

O vyučovacích hodinách českého jazyka bylo zřejmé, že díky charakteru hodiny 
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a přítomnosti pedagoga se žáci snažili více používat jazyk český. Pokud se ve volném 

projevu neuměli v češtině dostatečně vyjádřit, použili z němčiny několik výrazů, 

které buď zapojili do české věty (s českou deklinační koncovkou), nebo českou větu 

rovnou přeložili. Při složitějších souvětí již od počátku většinou volili němčinu. 

Během přestávek ve všech třídách v komunikaci dětí dominovala němčina. 

 

9.7. Testování a domácí úkoly 
 

Co se způsobu testování týče, testy, do kterých jsem směla napříč třídami 

nahlédnout, obsahovaly zadání v českém, některé i v německém jazyce. Na žádné 

z hodin, na nichž jsem byla přítomná, se školní test nezadával (jen kvíz s nižší 

klasifikační váhou). Přípravou na test byly v mnohých případech domácí úkoly. Ty 

ale nebyly zadávány každý den – žáci většinou dostávali jen jeden úkol denně. 

Vyučující se mezi sebou dopředu dohodli, např. každý pátek byly zpravidla 

zadávány úkoly dlouhodobějšího charakteru, úkoly z hodin jazyka (nácvik čtení, 

vyprávění pohádky, reflexe článku v čítance). Děti v prvních a druhých třídách 

trénovaly doma čtení častěji, ve třetích a čtvrtých ročnících se více uplatňovala 

i mluvnická či slohová cvičení. 

 

9.8. Shrnutí praktické části 
 

Praktická část této diplomové práce ukázala, jakým způsobem se na obecné škole 

Školského spolku Komenský nakládá s prvkem dvojjazyčnosti ve výuce českého 

jazyka. Poskytla vhled do problematiky na základě členění dle jednotlivých 

zkoumaných oblastí, tedy dle parametru vyučujícího, výukových pomůcek 

a materiálů, zohlednění dvojjazyčnosti, práce s chybou, komunikace ve třídě 

a způsobu testování. Devátou kapitolu však více doplňuje Příloha 4, ve které uvádím 

podrobné hospitační protokoly reflektující každou navštívenou hodinu, včetně výčtu 

aktivit tvořící výukovou jednotku, jejich popisu a komentáře a ukázek výukového 

dialogu ve třídě. 

 

Na základě hospitací ve třídách bylo zjištěno, že výuka na obecné škole probíhá dle 

principů zvoleného bilingvního modelu Centrope Schooling a naplňuje jeho teze. 

Žáci mají po pěti hodinách českého a německého jazyka týdně a jsou podporováni 
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ve své přirozené dvojjazyčnosti, vyučující rozvíjejí jejich jazykové kompetence 

individuálním tempem. Toho je docíleno menšími skupinami, do kterých se třídy 

dělí při jazykové výuce, stejně jako upraveným zasedacím pořádkem či organizací 

skupinové nebo párové práce. V nižších ročnících vyučující volí takový 

komunikační jazyk, aby se s žákem dorozuměli, v hodinách češtiny se proto 

přirozeně vyskytuje němčina. Jak je totiž patrné z údajů školní matriky, pouze 

v jedné třídě je zapsáno více dětí s jiným než německým mateřským jazykem. 

Srozumitelný jazykový kód tak žákům zajišťuje nejen porozumění, ale i pocit 

bezpečí a jistoty.  

 

S postupujícím ročníkem se němčina v hodinách českého jazyka objevuje pouze jako 

jazyk referenční, sloužící k ověření porozumění, pro překlad, či pro usouvztažnění 

látky v německém jazyce. V samotné výuce tedy v praxi zaniká. Žáci si lépe 

uvědomují odlišnost obou jazykových kódů, stejně tak se ve čtvrtých třídách dbá na 

rozlišování spisovného a hovorového jazyka. Dále bylo možné vypozorovat, že čím 

více se vyučující uchyluje v řeči ke kombinaci obou jazyků v rámci jedné instrukce, 

resp. věty, tím více se tento jev objevuje i v řeči dětí. Příkladně se jedná např. 

o pokyny typu „Nimm čítanka vor“, které jsem zaznamenala v prvních či druhých 

ročnících. 

 

Z pohledu pomůcek a výukových materiálů se při hodinách českého jazyka výuka 

příliš neliší od výuky v České republice, jelikož žáci používají české učebnice 

a pracovní sešity nakladatelství Alter či Nová škola, které nejsou upraveny pro 

dvojjazyčnou výuku. Materiály, které reflektovaly česko-německou dvojjazyčnost 

žáků, si pedagogové připravovali sami. Jednalo se např. o pracovní listy pro trénink 

psaní, zalaminované karty s českým i německým slovem, obrázkové slovníky či 

materiály herního charakteru. Z pohledu výukových metod jsem se setkala 

s frontální výukou, skupinovou, párovou či projektovou prací, ale i s řadou 

alternativních metod. Učitelé také značně využívali herní či pohybový charakter 

zařazených aktivit. 

 

V hodinách českého jazyka žáci přirozeně chybovali, vzhledem k jejich věku však 

zůstává otázkou, co lze v jejich projevech považovat za jazykovou chybu 

zapříčiněnou dvojjazyčností a co přirozeným jazykových vývojem. Chyby 
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gramatické, lexikální či chyby na foneticko-fonologické rovině učitelé nejčastěji 

rovnou opravovali – z důvodu časové úspory. Ve čtvrtých třídách byli žáci na chybu 

více upozorňováni a naváděni k sebekorekci. Množství chyb se týkalo oblasti 

logopedie, zejména plynuly z toho, že na škole neprobíhá logopedická podpora 

v českém jazyce vedena českým rodilým mluvčím. Řada zaznamenaných chyb byla 

typická pro německé mluvčí, kteří si osvojují český jazyk. 

 

Mimo výuku spolu děti ve třídách komunikovaly převážně německy. To znovu 

potvrzuje údaje školní matriky a také dokládá stoupající tendenci zápisu žáků, kteří 

před vstupem do první třídy český jazyk vůbec neznají a prvně se s ním setkávají až 

ve škole. Často se jedná o děti ze smíšených manželství, kde rodinu k zápisu na školu 

Komenský vede patriotismus. Do budoucna bude proto škola hledat řešení, jak 

zabezpečit výuku českého jazyka jako cizího jazyka v celých třídách.142 Nyní nabízí 

zvolený bilingvní model možnost tzv. flexibilní fáze nástupu do školy, kdy má žák 

na první a druhou třídu k dispozici tři roky. Rovněž se na obecné škole vyskytují děti 

se statusem tzv. Außerordentliche Schüler/-innen, který jim po určitou dobu 

zabezpečuje individuálně upravené podmínky studia v závislosti na nedostatečné 

znalosti konkrétního vyučovacího jazyka. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
142 Jedná se o informaci sdělenou ředitelkou obecné školy, M. Ofner, v rámci jedné z konzultací před 

vznikem této práce. Informace je veřejná. 
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10.  Závěr 
 

 

Na počátku 20. století žilo ve Vídni a jejím okolí více než 200 000 Čechů a hlavním 

požadavkem české národnostní menšiny se přirozeně stalo zřízení české školy. 

Tradice Školského spolku Komenský, sahající až do roku 1872, se významně 

zasloužila o české vzdělávání v hlavní rakouské metropoli a pod mottem 

„Dvojjazyčně od školy až po maturitu“ dodnes provozuje veřejnoprávní soukromé 

bilingvní školy: školu mateřskou, obecnou a reálné gymnázium ve třetím vídeňském 

okrsku. Spolek Komenský rovněž tvoří centrum současného krajanského života ve 

Vídni.  

 

Cílem předkládané práce bylo představení výuky českého jazyka na obecné škole 

Školského spolku Komenský v rámci bilingvního systému vzdělávání a modelu 

Centrope Schooling.  Žitá interkulturalita a aktivní česko/slovensko-německá 

vícejazyčnost jsou východiska, k nimž je směřován celý výukový proces na všech 

Komenského školách. Žáci 1.−4. ročníků, v jejichž třídách jsem v prvním pololetí 

školního roku 2017/2018 hospitovala, od nástupu do povinné školní docházky 

získávají deset hodin jazykového vzdělání týdně. Stěžejním bodem mého výzkumu 

byla praxe výuky českého jazyka, která stále více odráží stoupající počty žáků 

s němčinou jako mateřským jazykem.  

 

Zvolený vzdělávací model Centrope Schooling reflektuje myšlenku jazykové 

a kulturní různorodosti na rozmezí Rakouska, České republiky a Slovenska, zároveň 

si však uvědomuje sílu sepětí tohoto regionu, jenž stále více poptává bilingvně 

vybavené mluvčí. Dvojjazyční mluvčí představují až dvě třetiny celkové světové 

populace a bilingvní vzdělávání je do jisté míry komplexní fenomén, na který 

reagovala už v roce 1995 Rezoluce Rady Evropy, aby podnítila a monitorovala různé 

přístupy a formy bilingvního vzdělávání.143 

 

                                                      
143 Council Resolution of 31 March 1995 on improving and diversifying language learning and teaching 

within the education systems of the European Union. Dostupné z: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995Y0812%2801%29:E N:HTML, 

16. 3. 2019. 
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Uplatňovaná forma dvojjazyčného vzdělávání na obecné škole vychází z úvodní 

alfabetizace v mateřském jazyce (resp. v jazyce dle rozhodnutí rodičů), která je 

realizována diferenciací v rámci kmenové třídy. Po této fázi se skupiny spojují 

a vyučování probíhá v třídním kolektivu za možné podpory dalšího pedagoga či 

asistenta pedagoga. Žáci se tak od počátku vzdělávají jak v českém, tak v německém 

jazyce, učí se číst a psát a formou her, říkanek, básniček či pohádek obohacují svou 

slovní zásobu. Účelovost dvojjazyčného vedení výuky se však v průběhu čtyř let 

mění. Zatímco v prvních ročnících je německý jazyk vzhledem k mateřskému jazyku 

žáků často jazykem komunikačním, od čtvrtých ročníků dochází k ustálení 

a vědomému odlišování obou jazykových kódů v konkrétních vyučovacích 

hodinách. 

 

Na základě 15 navštívených vyučovacích hodin, z nichž se ve 14 případech jednalo 

o předmět český jazyk a jednou o matematiku, jsem se v kontextu vytyčeného 

hlediska zohlednění dvojjazyčnosti soustředila na popis průběhu vyučovací hodiny, 

osobu vyučující/vyučujícího, či použité výukové materiály. Zejména pak na aspekty 

dvojjazyčného vedení výuky; jako je převažující jazyk výuky, způsob zadávání 

instrukcí a ověřování porozumění, práce s chybou či práce se žáky s omezenou 

znalostí vyučovacího jazyka ad. Hlavními metodami praktické analýzy bylo 

pozorování (hospitace ve výuce), deníkové záznamy shrnuté v hospitačních 

protokolech a krátké pohospitační reflexe pedagogů. 

 

Výuka českého jazyka probíhá za pomoci českých učebnic a pracovních sešitů 

nakladatelství Nová škola a Alter, doplněné četnými vlastními materiály, nejčastěji 

dodatečným obrazovým materiálem, pracovními listy vycházejícími z česko-

německého jazykového kontaktu či podklady procvičovacích a herních aktivit. 

Vyučující v hodinách souběžně používali český i německý jazyk – v odlišné míře 

dle konkrétní třídy. Instrukce byla prvotně zadávána v češtině, ověření porozumění 

probíhalo v obou jazycích. Opravu jazykových chyb v ústních projevech žáků učitelé 

prováděli buď okamžitě (převážně v nižších ročnících), nebo vedli žáky 

k sebekorekci naznačením gramatického pravidla. Mnohé chyby, plynoucí 

z přirozené dvojjazyčnosti, byly vyučujícími tolerovány, a to jak v ústním, tak 

písemném projevu. V přirozeném projevu mezi žáky o přestávkách dominovala 

němčina. 
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Zvolené téma výuky českého jazyka institucionální formou v zahraničí pro děti od 6 

do 10 let je do jisté míry specifickým bodem zájmu, který je omezen určitými kritérii. 

Mezi hlavní patří hledisko mateřského, resp. prvního či druhého jazyka, stupeň jeho 

osvojení a věk žáků. Žáci si stále osvojují svůj mateřský jazyk, a dopouští-li se chyb 

v jazyce mateřském, resp. druhém, řada z nich pramení z aktuální fáze v přirozeném 

vývoji. Přínos předkládané práce proto spatřuji v reálném popisu a rekonstrukci 

průběhu vyučovacích hodin českého jazyka na české škole mimo Českou republiku 

s důrazem na určitou jedinečnost Školského spolku Komenský a jeho činnost. Pokud 

tato práce poskytuje obecný vhled do výuky češtiny ve Vídni na konkrétní instituci, 

námětem pro další studie by mohl být dílčí specializovaný výzkum zaměřený na 

jednu z jejích podoblastí. 
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Hospitační protokoly, rozvrhy a výukové materiály 

 

Třída 1. A 

 

Dle údajů školní matriky ze školního roku 2017/2018 navštěvovalo třídu 1. A celkem 

26 žáků; 12 chlapců a 14 dívek. 13 žáků uvádí jiný než německý mateřský jazyk.  

 

Obrázek 2 – Rozvrh 1. A 

 

 

V hodinách českého jazyka pracují první ročníky dle Slabikáře pro 1. ročník 

základní školy nakladatelství Nová škola. Vyučující 1. A dále využívá vlastní 

materiály, žáci si zakládají portfolia. 

 

Obrázek 3 – Slabikář 1. ročníků 

 

 

Příloha 4 – Podklady praktické analýzy 



 

 

 

 

Hospitační protokol 

Třída 1. A 

Třídní učitel/ka Mgr. Lucie Innocenti 

Termín hospitace 24. 10. 2017 

Číslo hospitace 1. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 26 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

13 

Počet dětí na hodině 11 dětí 

Téma hodiny Nácvik a fixace psaní písmena L 

Aktivita Průběh, komentář 

Básnička o Ježkovi 

Básnička slouží pro D zároveň i jako rozcvička na 

začátku hodiny. Podruhé D recitují a předvádějí samy 

bez U. 

„Rodinky písmenek“ 

Aktivita slouží k procvičení již probraných písmen M, 

A, L, E, S v psací i tiskací podobě.  

U na zalaminovaných kartách ukazuje jednotlivá 

písmena a D písmena pojmenovávají. 

U poté ukazuje jednotlivé „rodinky písmenek“ – tiskací 

a psací podobu malého i velkého stejného písmene. U 

písmena rozdá mezi děti, ty je potom mezi sebou 

skládají do „rodinek“. 

Další varianta aktivity je hledání písmen, „rodinek 

písmenek“, po třídě. Po instrukci jdou D za dveře a U ve 

třídě rozmisťuje jednotlivé karty. D je poté hledají, 

pojmenovávají a skládají k sobě (písmeno malé, velké, 



 

 

tiskací a psací). Pokud kartu nemohou najít, U je navádí: 

zima, mrzne, hoří, přihořívá. Společně vše kontrolují u 

tabule. 

D hrají tuto hru poprvé, U na začátku i v průběhu 

několikrát opakuje instrukci, přesto hra zatím působí 

chaoticky. 

Rozcvička 
Další rozcvička D u lavice, nyní dynamičtější. D skákají 

panáka, cvičí ruce a prsty. 

Výklad nové látky – 

zápis písmene L 

U před tabulí několikrát ukazuje, jak se píše písmeno L 

– jako ptáček, vlaštovička. Obtahuje písmeno 

předkreslené a píše nové (psacím písmem). U a D 

společně pracují na několika grafomotorických cvičení, 

D zatím „píšou“ ve vzduchu. 

Práce na pracovním 

listu 

U rozdá pracovní listy s písmenem L. U kontroluje 

správný sed a úchop tužky. Dle zadání mají D několikrát 

obtáhnout předtištěné písmeno. U mezi žáky prochází a 

opravuje. 

Během kontroly D mi U vysvětluje, že zatímco 

v Čechách se psací písmena naklání, v Rakousku se 

písmena píší rovně. D s tím mívají obtíže, proto 

správnému nácviku věnují od začátku dost času. 

D pracují soustředěně, při obtahování se někdy více 

zaměřují na dokreslení zobáčků a očí než na samotný 

tvar písmene. 

Během psaní U vyzývá k pauze a protřepání ruky. 

Kdo je hotov, dostává od U razítko. 

Vyprávění pohádky 

U na tabuli rozmístí několik obrázků z pohádky a vyzve 

jedno z D, aby šlo k tabuli a vyprávělo podle obrázků 

příběh. D vypráví samostatně, U klade doplňující 

otázky, pomáhá více rozvinout příběh. Během vyprávění 

jsem např. zaznamenala: Babička má v pohádce tlamu. 

Jde z posteli a pak zas do posteli. Myslivec ořezal 

bříško. Chtěl se uklánět u studně. U tyto případy ihned 

opravuje. 

Zbytek D v lavicích dostal obrázek ze stejného příběhu, 

který si vymalovávají. 

Zhodnocení 

DÚ 
DÚ v hodině nebyl zadaný, dlouhodobým DÚ je 

trénovat vyprávění pohádky podle obrázků. 

Pomůcky 
Tabule, zalaminované karty s písmeny, pracovní list, 

pohádkové obrázky, maňásek Jurášek 

Vyučující 

Vyučující byla celou hodinu velmi milá a usměvavá, D 

na ni reagovaly pozitivně. Pro D vymýšlela nové a 

zábavné aktivity, které často prokládala pauzou na 

odpočinek. Dbala na to, aby si D pravidelně vyklepaly 

ruku a nedržely křečovitě tužku. Během hodiny stále 



 

 

procházela mezi D a měnila směr výuky – vepředu před 

tabulí stála minimálně, aktivitu s kartami vysvětlovala 

z boku učebny, během hledání písmen se pohybovala 

různě po třídě. K výuce používala i maňáska, který na D 

jinak celé vyučování dohlíží. D rozdávala vlastní 

pracovní listy. 

Jak během výuky, tak po ní mi umožnila procházet se po 

třídě, komunikovat s D, dívat se, jak jim jde práce. 

Poskytla mi veškeré materiály, se kterými D v tu hodinu 

pracovaly. K nahlédnutí mi U dala i vlastní portfolia, 

z nichž při výuce čerpá. Zároveň představila i portfolia 

D, kam si zakládají své práce. Svou činnost v hodině pro 

mě komentovala – co, jak a proč dělá. Vysvětlovala mi 

rozdíl mezi sklonem českého a rakouského písma, 

během vyprávění jednoho z D mi poskytla více 

informací o daném D, abych lépe pochopila jeho 

jazykový projev. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

Vyučující během hodiny používala téměř výhradně 

český jazyk a nezdálo se, že by D nerozuměly, jelikož 

svůj projev demonstrovala gesty či obrázky.  

Během vyprávění pohádky jednoho D mi poskytla 

komentář, že toto D mluví hezky česky, ale z projevu je 

znát vliv němčiny – hlavně ve spojování vět a 

v doslovných překladech. Typická byla také rakouská 

výslovnost hlásky „r“ a to, že české „ř“ D nahrazovalo 

„ž“ – „žekla“.  

Další informace 

Během hodiny se do vyučování vrátilo několik dětí 

z logopedického tréninku. Logopedii na škole ovšem 

vyučuje rakouská učitelka, D tedy netrénují ryze české 

hlásky, typicky „ř“, se kterým má většina z nich 

problém. 

Během nácviku psaní mi U vysvětlila, že dříve se v 1. 

třídě učila písmena tiskací a až od 2. třídy psací. Nově je 

tento systém zrušen, děti se učí rovnou psací. Bohužel 

nemohou používat české písanky, protože sklon písma 

se liší. Většinou tedy U pracuje s vlastními materiály, 

které si D zakládají do svých portfolií. 
 

 

  



 

 

Obrázek 4 – Rodinky písmenek – ukázka tiskacího A,a 

 
 

 
Obrázek 5 – Rodinky písmenek – ukázka psacího A, a 

 



 

 

Obrázek 6 – Nácvik písmene L (z portfolia vyučující 1. A) 

 
 

 
Obrázek 7 – Fixace čtení L (z portfolia vyučující 1. A) 

 
 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 1. A 

Třídní učitel/ka Mgr. Lucie Innocenti 

Termín hospitace 7. 11. 2017 

Číslo hospitace 2. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 26 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

13 

Počet dětí na hodině 11 dětí 

Téma hodiny Nové písmeno: E 

Aktivita Průběh, komentář 

Grónská písnička 

Na tabuli je nakreslený Eskymák a vedle něj písmeno E. 

U D instruuje, že nyní budou poslouchat písničku a 

zaměří se na písmeno E. Rozdává D pracovní list 

s omalovánkou Eskymáka a pouští písničku: J. 

Nohavica: Grónská písnička. D poslouchají a malují si. 

Na obrázku je i několik písmen E, které D obtahují. Poté 

společně zpívají. 

Některé D k obrázku něco dokreslují: D: Můžu dokreslit 

husku? U opravuje: huskyho. 

U pro D připravila na čtyřech arších papíru velké 

namalované iglú, kolem kterého D lepí své obrázky 

Eskymáků a obkreslených písmen. 

Obtahování písmen na 

tabuli 

Kdo je hotový s obrázkem, jde obtahovat předkreslená 

písmena E na tabuli. U přitom opravuje směr psaní a 

upozorňuje na rozdíly mezi E a 3. Tam, kde psaní 

písmena začíná, je ta tabuli nakreslená kulička. 

U: Každý musí obtáhnout třikrát, dreimal! 



 

 

Psaní E na čtvercový 

papír 

U dětem rozdává čtyři malé čtvercové papírky, na dvou 

je malé a velké E, dva jsou prázdné. D nejprve obtahují 

písmena, poté je mají samy překreslit na prázdný 

papírek tak, aby ho celý zaplnily. U D instruuje 

v češtině, úkol U předkresluje na tabuli. 

U mezi D prochází, opravuje je, a když nerozumí, 

instruuje je v němčině. 

Obrázky, jejichž 

pojmenování začíná na 

E 

Kdo je hotový s předchozí aktivitou, dostává od U papír 

s obrázky. Dle pokynu mají D vybarvit ty, jejichž 

pojmenování začíná na písmeno E. U obrázku sýra D 

váhají, společně se domlouvají, že to bude sýr ementál. 

Obrázky si pojmenovávají česky, potom se úkol daří. Při 

procházení třídou si všímám, že v lavicích si při této 

hodině D povídají převážně česky. 

Zvukové rozlišování 

písmena E 

Na druhé straně papíru mají D další aktivitu: tři sloupce 

a obrázky, jejichž pojmenování obsahuje písmeno E. D 

mají udělat křížek v 1., 2. nebo 3. sloupci podle toho, 

jestli E ve slově slyší na začátku, uprostřed nebo na 

konci, popř. na více místech. 

D nepoznávají obrázek erbu, neznají to slovo. U 

dohledává na internetu a promítá jim obrázek na tabuli. 

Následuje společná kontrola. Jedno D řekne slovo 

nahlas, všichni zopakují a U udělá dle instrukce D na 

překreslený obrázek na tabuli křížek.  

Hračky 

D si na dnešek měly přinést hračky, jejichž označení 

obsahuje písmeno E. Společně je prezentují před třídou 

a slova nahlas opakují, česky i německy (i když např. 

dané německé slovo „e“ neobsahuje) – v hodině šlo o 

české pojmenování. 

Zhodnocení 

DÚ DÚ v hodině nebyl zadán. 

Pomůcky 
Tabule, vlastní pracovní listy, písnička a klip na 

internetu, dataprojektor, velký obrázek iglú, hračky 

Vyučující 

Vyučující byla velmi pozitivní a energická. Měla 

připraveno několik aktivit, které rychle střídala, takže se 

D nezačínaly nudit. Stejně tak se snažila zohledňovat 

jejich individuální pracovní tempo – kdo byl rychlejší, 

dostal úkol navíc, aby U mohla dopomáhat pomalejším. 

Flexibilně reagovala na všechny podněty, které od D 

přišly. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

V projevu vyučující převažovala čeština, některé 

instrukce ale opakovala dvojjazyčně, nebo alespoň 

jejich část. Dle práce D bylo vidět, že D rozumí. U 

českých slov se U vyptávala i na německé označení. 

Pokud nějaké D nerozumělo českému slovu, ihned mu 

ho vysvětlila – nejčastěji ukázala na obrázku. 



 

 

Další informace 

Během hodiny se do vyučování vrátilo jedno D 

z doučování. U jsem byla upozorněna, že včera do třídy 

přišlo nové D z Prahy. 

U mi umožnila procházet mezi D a poskytla mi 

materiály. 
 

 
Obrázek 8 – Nácvik psaní E (tabule v 1. A) 

 
 

 
Obrázek 9 – Psaní E na čtvercový papír a obrázek (aktivita z hodiny 1. A) 

 
 

 



 

 

Obrázek 10 – Obrázky, jejichž pojmenování obsahuje E (z portfolia vyučující 1. A) 

 
 

 

 
Obrázek 11 – Kde je E? (z portfolia vyučující 1. A) 

 



 

 

Třída 1. B 

 

Třídu 1. B ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 25 dětí, z čehož bylo 11 chlapců 

a 14 dívek. Sedm dětí se hlásí k jinému než německému mateřskému jazyku.  

 
Obrázek 12 – Rozvrh 1. B 

 
 

 

I vyučující 1. B využívá kromě slabikáře vlastní materiály a děti si zakládají 

portfolia. 

 

 

  



 

 

 

Hospitační protokol 

Třída 1. B 

Třídní učitel/ka Mgr. Dipl. Päd. Dana Neugebauer 

Termín hospitace 10. 1. 2018 

Číslo hospitace 1. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 25 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

7 

Počet dětí na hodině 14 

Téma hodiny 

Opakování již známých písmen M, A, L, E, S, O, N, I, 

U − samostatně, ve slabikách, ve slovech; fixace čtení 

a psaní. 

Opakování čtyř ročních období. 

Aktivita Průběh, komentář 

Opakování k písmenu 

M, L, A, E, P, O, I, U 

Třída společně recituje básničku „Mám malého 

medvídka“. Dále U vyvolává: D se jménem na L 

recituje básničku na L, děti se jménem na A recitují 

básničku na A atd. U upozorňuje na délky samohlásek. 

Při recitaci básničky na písmeno E je zřejmý silný 

německý přízvuk D, hlásku vyslovuje velmi německy – 

uzavřeně. 

Čtení ve slabikáři 

Čtení písmena M a slabik ze slabikáře, nejdříve čte 

každé D samo pro sebe, poté dvě D předčítají. U 

připomíná ukazovat si prstem písmena v knize. 

Reflexe čtení ve 

slabikáři 

D se navzájem hodnotí, jak jim čtení šlo. U: Jak se líbilo 

Juliánkovi? Jak se líbilo Elence, Piušce? Kdo četl 

pěkně, dostává od U samolepku. 



 

 

Psaní slabik s L na 

tabuli 

U předepisuje slabiky, D říkají, z jakých písmen se 

slabika skládá, čtou velká i malá písmena. Zápis na 

tabuli je psán rakouským vázaným písmem – v tomto 

systému vypadá psací „l“ jinak než české. Při čtení U 

ihned dává zpětnou vazbu: Dobře! Genau!. U vyvolává 

D, a ty samy chodí psát na tabuli. U se nejdřív ptá: Jakou 

slabiku teď budeš psát ty? D odpovídá a poté píše. U 

ihned dává zpětnou vazbu, opravuje. 

Trénink slov s L dle 

obrázků 

D se dívají na různé obrázky, které mají pojmenovat.  

1. slovo je los. U se ptá: Co je to? D nereagují, U 

odpovídá: Renntier! Jako Rudolf, známe? Nebo když se 

něco losuje, die Löse, Wenn ich etwas gewinnen 

möchte. [Výherní los – Kdybych chtěla něco vyhrát.] 

2. slovo je Lena. D čtou, U opravuje délku: Pozor, 

nejmenuje se Léna, ale Lena. V němčině čteme dlouze, 

v češtině krátce. 

3. slovo je les. D česky slovo nejdřív neznají, U se ptá: 

Jak se řekne česky der Wald? D s nápovědou: Les. 

Samy také rozhodují, jestli se česky zapíše s velkým 

nebo malým písmenem. 

4. slovo je lama. D obrázek nepoznávají, U napovídá: 

Zvířátko, co rádo prská a má chlupatý kožich.  

Pojmenovávání 

obrázků 

Práce ve slabikáři, D česky pojmenovávají obrázky. U 

ukazuje na obrázek a ptá se: Jak se to jmenuje? D: Die 

Schwamm. U dodává české slovo labuť, D společně 

opakují.  

Další slova jsou např. „lev“, „lampión“, „lupa“. Na 

slovo „lupa“ se U ptá, české pojmenování D znaly, nyní 

se U ptá na německý překlad: Anička, jak se řekne lupa 

německy? D: Lupe? U: Ne. D: Vergrößerungsglas. U: 

Výborně. D dál vypráví: Když jsme byli u kamarádce. 

U: U kamarádky…. D dále vyprávějí česky, kdo z nich 

už pracoval s lupou. 

Čtení vět ve slabikáři 

D čtou větu, poté ji vytleskají a prstem v knize 

znázorňují obloučky. U prochází třídou, komentuje a 

opravuje to, jak D sedí. D společně nahlas čtou a 

slabikují správně. Pokud čtou špatně, U úsek předepíše 

na tabuli a opravují ho společně. V jedné větě se 

objevuje slovo „rohlík“, U se ptá, zda znají slovo rohlík, 

D většinou znají, ačkoliv rohlík v Rakousku k dostání 

není. 

U klade důraz na správnou intonaci na konci věty. D ji 

nacvičují tak, že ji přehnaně zpívají. 

Kroužkování obrázků, 

v jejichž pojmenování 

je hláska L 

Dle pokynu si D berou do ruky červenou tužku, U říká 

červená, rot i red. Společně rozhodují, jestli 

v pojmenování obrázku, který mají před sebou, je 

hláska „l“, nebo není. 

Dokončování vět 

V učebnici je např. věta: „Míla láme…“, U se doptává, 

D dopisují. U: Co může lámat? D: Chleba, kytička, 

rohlík. U opravuje význam a akuzativ. 



 

 

Hra „4 Jahreszeiten“ 

D pracují vzadu ve třídě na zemi, sedí v kruhu. Smyslem 

hry bude česky pojmenovat rok, měsíce, roční období 

správně dle obrázků a dle hracích karet sestavit hrací 

plán jednoho roku. Zatímco U rozdává kartičky, D mezi 

sebou diskutují německy. Poté si česky společně 

opakují, co už o daném tématu česky vědí. Každé D má 

jednu kartu a společně skládají kruh ročních období. U 

je napomíhá: Česky říkej, já ti dám, geht nicht. Nejde 

to, česky. Máme hodinu českého jazyka. 

Např. podzim. Po nápovědě „p“ D zná slovo „podzim“. 

D: Tam jdou děti s laternama. U: Já nechci slyšet 

laterny, jak se to říká? D: Lampion.  

Jiný obrázek: D: Kočička leží na Matte. U: Na houpací 

síti, děti. 

V závěru se U ptá, proč máme 12 kartiček. D: Máme 12 

roky. U: Ne, měsíců. Společně je česky znovu 

vyjmenovávají. 

Zhodnocení 

DÚ 
DÚ byl v hodině zadaný, D mají trénovat správnou 

větnou intonaci. 

Pomůcky Tabule, rekvizity hraček, slabikář, hra „4 Jahreszeiten“ 

Vyučující 

Vyučující působila během celé hodiny velmi energicky 

a mile. Flexibilně reagovala na všechny reakce D, podle 

nichž operativně upravovala náplň hodiny. Během 

hodiny třídou procházela a D dopomáhala individuálně. 

Hodina byla dynamická, aktivity se rychle střídaly. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

U během hodiny dokázala přecházet z českého do 

německého jazyka. Čeština jasně dominovala, ale občas 

se ptala na konkrétní výraz v němčině, nebo pokyn pro 

jistotu zopakovala i v němčině. V komunikaci D by 

běžně často převažovala němčina, což U respektovala, 

ale v momentech, které měly výukový charakter, 

vyžadovala od D češtinu. U nikoho nekárala za silný 

přízvuk, za německou výslovnost některých hlásek – D 

pouze opravila. Byla trpělivá, pokud viděla, že D 

přemýšlí, ponechala mu delší čas. V psací části hodiny 

vyžadovala německý způsob zápisu písmen, který se od 

českého liší.  

Další informace 

D během hodiny aktivně spolupracovaly. Hodina byla 

dynamická, protože U střídala aktivity. Zejména na 

poslední hru se D těšily, byly motivovány. Použité 

výukové materiály mi vyučující neposkytla. 
 

 

 



 

 

 

 

Hospitační protokol 

Třída 1. B 

Třídní učitel/ka Mgr. Dipl. Päd. Dana Neugebauer 

Termín hospitace 11. 1. 2018 

Číslo hospitace 2. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 25 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

7 

Počet dětí na hodině 14 

Téma hodiny 

Procvičení již známých písmen, upevnění čtení a psaní 

písmena L ve slabikách, fixace správného psaní 

krátkých slov 

Aktivita Průběh, komentář 

Ústní opakování 

U ukazuje na pusu a ptá se: Co je toto? D odpovídají a 

automaticky recitují básničku na písmeno P. Opakují u 

O (oko), L (loket). 

U se dále ptá: Mám na sobě něco na M? D: Modré 

kalhoty, D recitují básničku na M. 

U vezme do ruky školní tašku a ptá se: Co to je? D: 

Aktovka, chlapci recitují básničku na A.  

U hledá peříčka a ptá se: Kteří lidé nosili peříčka? D: 

Indiáni, dívky recitují básničku na I. 

Čtení ve slabikáři 

Před čtením U: Pozor na správné posazení a ruce za 

hlavičku (instrukce je i v němčině).  

D čtou úvodní logopedické cvičení: lll, lololo, loliloli, 

lilili, lululu – poslednímu se D smějí [pro děti znamená 

v němčině dojít si na toaletu, „lulu machen“] 



 

 

Text se poté několikrát čte, každé D čte samostatně 3 

věty. U opravuje plynulost a délky, přízvuky. Některé 

D ještě výrazně slabikují, jiné už slabiky navazují. U 

mezi dětmi stále prochází. 

Jedno D čte velmi špatně, omlouvá se: Mamka to 

nevěděl [že mají trénovat čtení]. 

Hra se zalaminovanými 

písmeny – příprava na 

diktát 

Po instrukci U: Nech otevřenou knihu a všichni dozadu, 

si D sedají do kruhu na koberec. U rozdává 

zalaminovaná písmena, D skládají slova a čtou. Je to 

příprava na diktát. Kdo úkol splnil, vrací se v tichosti na 

své místo. 

U upozorňuje na velká/malá písmena, protože D 

skládaly slova jako LeS. 

Z lavic D chodí k tabuli a zapisují složená slova psacím 

písmem – procvičována jsou např. slova „salám“, 

„síla“, „nosí“, „les“. 

U u tabule opravuje výšku písmene L ve vztahu 

k ostatním písmenům. 

U slova „sele“ se U zastaví: Jak se řekne sele německy? 

D: Co je to sele? U: Malé prasátko. D hned: Ferkel! 

Aktivita jako celek je pro D náročná a zabere 

podstatnou část hodiny. 

Práce na pracovním 

listu 

D přečtou každý jednu větu a přepíšou ji na spodní 

řádek, celkem 4 věty: „Pepa má sele“, „Ema mele 

maso“, „Isa má seno“, „Léna má limo“. Při psaní 

pracují D samostatně. 

Ke slovu „seno“ se U vrací, ptá se: Co to je? D nevědí, 

U tak doplňuje: Stroh. 

Kdo je hotov, nese práci dopředu k U. U opravuje a 

rozdává malého smajlíka, velkého smajlíka, nebo 

jenom V. 

Zhodnocení 

DÚ Jako DÚ je zadána příprava na zítřejší diktát. 

Pomůcky Tabule, slabikář, pracovní list, zalaminovaná písmena 

Vyučující 

Vyučující se snažila každému D pomáhat individuálně. 

U zároveň D poskytovala dostatečný prostor pro vlastní 

práci. Během hodiny používala německý jazyk v menší 

míře než hodinu předchozí – německy mluvila hlavně 

během zadávání pokynů, jak mají D správně sedět či 

držet tužku. Několikrát se zeptala, zda D rozumí 

nějakému slovu, případně doplnila jeho německý 

ekvivalent. Práce se zalaminovanými písmeny viditelně 

zabrala delší čas, než U plánovala, proto poté D více 

popoháněla. Atmosféra ve třídě byla i tak příjemná, 

nijak výrazně uspěchaná. 



 

 

Zohlednění bilingvismu 

dětí 

Během čtení se U zaměřila na dodržování korektní 

výslovnosti, délky hlásek a snažila se opravovat i místa 

přízvuku. U znovu vysvětlovala, že podstatná jména 

v češtině nepíšeme s úvodním velkým písmenem, jak 

jsou D zvyklé z němčiny. Zároveň opravovala písemný 

zápis malého a velkého písmena L tak, aby odpovídal 

vyučované rakouské normě. Jeden žák měl viditelné 

problémy se čtením, U mu ponechala delší čas na 

rozmyšlení, D ale nereagovalo, proto ho U více 

nenutila, jen připomněla, ať práci sleduje a pořádně 

poslouchá – po hodině mi sdělila, že dané D doma česky 

vůbec nemluví. 

Další informace 

Dle vyučující mají D hromadná portfolia, kam si 

zakládají svou práci na pracovních listech. Portfolia 

jsou společná pro český jazyk, matematiku i další 

předměty. 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Třída 2. A 

 

Třídu 2. A ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 21 dětí, z čehož bylo 11 chlapců 

a 10 dívek. Osm dětí se hlásí k jinému než německému mateřskému jazyku. Tři děti 

mají status „Auβserordentliche Schüller/-innen“, to znamená, že je u nich 

zohledněna nedostatečná znalost konkrétního vyučovacího jazyka. 

 

Obrázek 13 – Rozvrh 2. A 

 

 

 

V hodinách českého jazyka pracují druhé ročníky dle učebnice Český jazyk 2 od 

nakladatelství Alter, žáci využívají první a druhý díl Pracovního sešitu k učebnici 

Český jazyk 2 (Alter) a Čítanku pro 2. ročník (Nová škola).  

 

Obrázek 14 − Učebnice 2. ročníků 

 
 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 2. A 

Třídní učitel/ka Mgr. Dipl. Päd. Svatava Máchová 

Termín hospitace 6. 12. 2017 

Číslo hospitace 1. 

Předmět Matematika – Geometrie 

Počet dětí ve třídě 21 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

8 

Počet dětí na hodině 13 

Téma hodiny Jednotky délky 

Aktivita Průběh, komentář 

Představení jednotek 

délky 

U na začátku hodiny na tabuli D představuje jednotky 

délky. Pomocí velkých pravítek U názorně převádí 

jednotlivé délky, znázorňuje tak mm, cm, dm, m a 

obrazně km. D sledují tabuli, ve třídě je ale hluk. U 

každou větu řekne česky a hned německy. 

Samostatná práce v 

učebnici 

Dle instrukce U si D otevírají učebnici a mají za úkol 

odhadovat vzdálenosti v krátkém cvičení. 

D: Já tomu nerozumím. U: Já to teď vysvětlím, nejdřív 

česky i německy. U tak znovu opakuje zadání. Vypadá 

to, že úkol je na D příliš těžký. U obchází třídu a 

s každým D pracuje individuálně. Nakonec U celé 

cvičení předkresluje na tabuli, a třída tak pracuje 

společně. 

Během práce se objevuje několik problémů: D jsou 

nesoustředěné, několik D stále chodí po třídě nebo často 

odcházejí na WC. Jedno D úkol ani nezačalo 

vypracovávat, protože neví, jak pracovat s pravítkem. 



 

 

Ukazuje se, že i další D nevědí, jak pomocí pravítka 

něco změřit. U tak stále od tabule odbíhá k jednotlivým 

D. Několik D se až v průběhu práce přihlásí, že pravítko 

ani nemají. Aktivita se protáhne na větší část hodiny, U 

jen zkonstatuje: To jsme toho udělali. 

Čtení jednotek 

V dalším cvičení v učebnici D čtou předepsané 

jednotky, např. 5 cm atd. D míchají jazyky, někdo čte 

číslo a jednotku česky, někdo německy, někdo 

kombinuje oba jazyky. U neopravuje. Poté U instruuje 

D: Zavři Übungsteil. [Část učebnice, kde se procvičuje]. 

Pojmenovávání těles 

U chce opakovat, vepředu před tabulí ukazuje modely 

různých těles a D je mají pojmenovávat. Jedná se o 

válec, krychli, kvádr atd. U tělesa tahá z velkého 

klobouku, což se D líbí. D se hlásí, při pojmenovávání 

pletou plošné a prostorové výrazy, typicky čtverec x 

krychle atd. D tělesa pojmenovávají německy i česky, 

jak kdo chce, U je nechává. 

Hádání čísel 

Před koncem hodiny U zahlásí: Rätsel! [Hádanka]. U 

vymýšlí čísla, která říká rozloženě: Je to číslo, má tři 

desítky a dvě jednotky. D mají hádat, že je to číslo 32. 

D hádají čísla kladná i záporná. U říká hádanky česky, 

po chvílí se stává, že reagují stále stejné D, které 

rozumí. U tak hádanky dává i německy. 

Zhodnocení 

DÚ DÚ nebyl v hodině zadaný. 

Pomůcky 
Tabule, velká pravítka, učebnice, modely těles, 

klobouk 

Vyučující 

Vyučující měla hodinu naplánovanou, ale v průběhu 

lekce bylo znát, že se plán „rozpadá“ a že časově 

neodhadla náročnost jednotlivých aktivit. U přesto 

působila celou dobu trpělivě, znovu D ukazovala, jak 

mají pracovat, stále opakovala instrukce česky i 

německy. Lekce byla ale velmi statická. U se také ani 

jednou neusmála, chybělo jí nadšení a radost z práce, 

působila unaveně. 

U během práce musela D stále usměrňovat. Když 

rýsovala na tabuli, stála zády k D a mluvila do tabule. U 

měla stejnou intonaci a výraz. D tak U po chvíli 

viditelně přestávaly vnímat a konec hodiny byl velmi 

chaotický. Během hodiny se do práce třídy zapojilo jen 

několik D, U ale schválně vyvolávala všechny D, aby 

dostaly šanci projevit se. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

U vedla celou hodinu dvojjazyčně. Každá věta byla 

nejčastěji nejdříve česká, potom německá. Otázky U 

pokládala také dvojjazyčně. Když D reagovalo, že 

nerozumí, U mu v jazyce otázky znovu vysvětlila práci. 



 

 

V hodině bylo silně znát, že je třída jazykově velmi 

roztříštěná, zejména s ohledem na stupeň zvládnutí 

konkrétního jazyka. Pokud U mluvila německy, D, 

které rozuměly české instrukci, neposlouchaly a rušily, 

protože se v tu chvíli už nudily. Ve třídě byl proto stále 

hluk, D se ošívaly, a ačkoliv byly všechny instrukce 

řečeny pro celou třídu, U je musela dvojjazyčně 

několikrát opakovat i individuálně. U měla stále na 

paměti, které D rozumí lépe jakému jazyku, a v tom se 

mu snažila pomoct. Pokud D v odpovědi U 

kombinovaly oba jazyky nebo přecházely z češtiny do 

němčiny a naopak, U to akceptovala.  

Další informace 

U mi umožnila dvě hospitace s podmínkou, že se bude 

jedině jednat o dvě hodiny tentýž den – proto jsem 

navštívila hodinu češtiny a matematiky. 

Tato třída se skládá z D, které česky buď vůbec 

nemluví, nebo česky rozumějí málo. Tři D rozumí 

pouze slovensky, český pokyn dle U nepochopí. 

Většina D však rozumí německy. Dle školní matriky 

jsou ve třídě tři D, které nemusí být hodnoceny 

v předmětech, kde mají výraznou jazykovou bariéru. 

Ve třídě je krátce nové D, které zatím na žádný jazyk 

nereaguje. Dle slov U je třída velmi nehomogenní, a tak 

vede U výuku od začátku dvojjazyčně. Tuto třídu má 

daná U zřejmě účelově, protože, jak jsem se dozvěděla 

od jiných U, vede na škole kurzy českého jazyka pro 

děti s minimální předchozí znalostí češtiny. 

Nahlédnutí do učebnic ani do použitých výukových 

materiálů mi U během hospitace neumožnila. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 2. A 

Třídní učitel/ka Mgr. Dipl. Päd. Svatava Máchová 

Termín hospitace 6. 12. 2017 

Číslo hospitace 2. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 21 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

8 

Počet dětí na hodině 13 

Téma hodiny Opakování a fixace správného pravopisu u, ú, ů 

Aktivita Průběh, komentář 

Opakování básniček 

pro Mikuláše 

 

Na začátku hodiny se U ptá: Kdyby přišel Mikuláš, kdo 

by uměl říct nějakou básničku českou? 

D: Skákal pes, přes oves… 

Ostatní D si žádnou básničku ani písničku nevybavují, 

U se tedy rozhodne rychle nějakou zopakovat. 

D společně s U předcvičují a recitují: To jsou ruce, to 

jsou dlaně… 

D, které neznají česká slova, jenom předvádějí. Ostatní 

D se zapojují. 

Opakování textu 

z minulé hodiny 

Nyní si D dle instrukce U mají vzít čítanku, U: Nimm 

Buch vor, čítanka vor. Nejprve opakují, co četly 

naposledy: článek Krtek a Vánoce. 

Kdo text četl a pamatuje si ho, postaví se. U vytahuje 

malé hračky Krtečka. Ty D, které text četly a pamatují 

si ho, se mají rozdělit do skupinek tak, aby ve skupině 

vždy jedno D umělo dobře německy a jiné D dobře 

česky. D v každé skupince jdou mimo lavice a postaví 



 

 

se jak had za sebe. U pokládá otázky, první D v řadě 

odpovídá, když je odpověď správná, postaví se na konce 

řady. U pokládá otázky na ověření porozumění a 

zapamatování, ptá se česky i německy, D mohou 

odpovídat jak česky, tak německy.  

Když U položí otázku česky a D nerozumí, přeloží 

někdy jen první slovo, např. Wer, Was. [Kdo, co].  

Každé D, které odpovídá, má svou odpověď přeložit i 

do druhého jazyka. Pokud to samo nesvede, pomáhají 

mu spolužáci. 

D, které četly a pracovaly úspěšně, dostávají od U 

samolepku. 

Abeceda 

D sborově opakují abecedu, nejdřív ji čtou z učebnice, 

potom říkají zpaměti. D opakují českou abecedu, potom 

i německou – tu ale v souvislosti s českou dost 

zapomněly a U jim výrazně napovídá. 

Kontrola úkolu v sešitu 

Dnes mimořádně zůstaly slovenské D ve třídě, a tak 

dostávají individuální práci. Zbytek třídy (české D) 

společně kontroluje úlohu v sešitu. D měly za úkol 

kroužkovat „ů“ ve slovech, nyní si úkol ve dvojicích 

kontrolují. U prochází třídou a D pomáhá. 

Mikuláš, anděl a čert 
Do třídy vcházejí Mikuláš, anděl a čert. Výuka je 

přerušena. 

Práce v učebnici 

D budou vypracovávat cvičení, ve kterém se doplňuje 

„u, ú, ů“ do slov.  

Před cvičením nejprve společně opakují. U předepisuje 

na tabuli „u, ú, ů“ a ptá se, jak se hlásky čtou. Potom 

dopisuje ještě „a, e, i o, u“ a ptá se, co to je? D: 

Samohlásky, krátké. Společně opakují, U: Kdy je ú? 

Kdy je ů? 

Po zopakování pravopisných zásad D pracují na cvičení, 

poté společně kontrolují. 

Vymýšlení slov 

obsahujících u, ú, ů 

U na tabuli předepíše „u, ú, ů“ do tří sloupců a D mají 

vymýšlet slova. Na „u“ vymýšlejí např. umyvadlo, 

guma, puma, Ukrajina. Objevuje se i „Dunaj“ – U 

rozvíjí: Kde teče Dunaj? Kdo zná nějakou řeku 

v Čechách? Jaká řeka teče v Praze? atd. Na „ú“ úkol, úl, 

úpal, úžeh. Na „ů“ sůl, půlka, kůzle, nůžky, Jindřichův 

Hradec. D jsou aktivní, hlásí se, U je chválí: Super. 

Nebo ukazuje gesto zvednutého palce. 

Básnička o Vánocích 

V čítance D začínají číst básničku o Vánocích. Potom se 

D hlásí, aby ji jednotlivě zkusily recitovat. Hlásí se D, o 

kterém mi později U řekne, že přišel s nulovou znalostí 

češtiny, ale nyní už se hlásí o přednes. Má výrazně 

rakouské „r“ a neumí „ř“, místo obou hlásek „chrčí“.  

Po četbě U pokládá otázky, aby D rozvinuly text. U: Co 

byste poradily? Jak to mohlo dopadnout? D vyprávějí a 

navzájem se hodnotí, jak se jim povídání líbilo. 



 

 

Zhodnocení 

DÚ DÚ nebyl zadán. 

Pomůcky 
Čítanka, tabule, hračky s motivem Krtečka, učebnice, 

školní sešit  

Vyučující 

U působila tuto hodinu více roztržitě. Často začala 

s nějakou aktivitou, po úvodní instrukci ji přerušila a 

začala jinou aktivitu – mohla být nervózní v souvislosti 

s příchodem Mikuláše a plánováním aktivit.  

U veškeré pokyny říkala dvojjazyčně. Nejasné schéma 

hodiny, rychlé přeskakování a dvojjazyčné instrukce 

však měly za následek, že tato hodina působila velmi 

chaoticky. 

U se snažila lépe pracovat s prostorem, D neseděly celou 

dobu v lavicích, ale reflexe čtení probíhala mimo lavice.  

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

Hodina byla vedena dvojjazyčně, ačkoliv se U snažila, 

aby český jazyk převažoval. Při skupinové práci 

vytvořila U takové skupiny D, byl si D mohly jazykově 

pomáhat. Stejně tak i D rozesadila do lavic. 

U si uvědomovala zasazení výuky do širšího rámce 

reálií, informace se snažila usouvztažňovat jak 

v českém, tak rakouském prostředí. 

Další informace 

Dnes po škole chodí Mikuláš, čert a anděl. Tuto hodinu 

češtiny měla trojice přijít do třídy, proto byly D velmi 

roztěkané. 

Obvykle jsou D na tuto hodinu dělené – část má český, 

část slovenský jazyk. Dnes byla většina slovenských D 

nemocná, proto slovenské D zůstaly ve třídě. 

Je zajímavé, že U neodděluje hodinu čtení a hodinu 

psaní jako je tomu v paralelním ročníku. Nahlédnout do 

učebnice nebo výukových materiálů mi U neumožnila. 
 

 

 

 

  



 

 

Třída 2. B 

 

Třídu 2. B ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 22 dětí, z čehož bylo 13 chlapců 

a 9 dívek. Dvanáct dětí se hlásí k jinému než německému mateřskému jazyku. Pět 

dětí má status „Auβserordentliche Schüller/-innen“, to znamená, že je u nich 

zohledněna nedostatečná znalost konkrétního vyučovacího jazyka.  

 

Obrázek 15 – Rozvrh 2. B 

 

 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 2. B 

Třídní učitel/ka Mgr. Hana Egermannová 

Termín hospitace 25. 10. 2017 

Číslo hospitace 1. 

Předmět Český jazyk – čtení 

Počet dětí ve třídě 22 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

12 

Počet dětí na hodině 13 

Téma hodiny Čtení textu „Jak v Kocourkově chytali zajíce“ 

Aktivita Průběh, komentář 

Opakování příběhu 

z minulé hodiny 

U na začátku hodiny D pozdraví a zadává dvojjazyčné 

pokyny. U oslovuje D (jako třídu) ve druhé osobě, U: 

Pamatuješ si? Díváš se na mě. 

Na instrukce D reagují česky i německy, podle toho jim 

U v tom kterém jazyce odpovídá. D společně vyprávějí 

příběh, který četly minulou hodinu. D se hlásí, U 

vyvolává a průběžně prochází třídou. D: A oni zasadili 

Mais. U neopravuje, protože všichni rozumí. [Zasadili 

kukuřici.] 

Příprava na nový text 

Dnes se čte nový text – o Kocourkově. U: Co je to 

Kocourkov? D vypráví, že tam nebyl, ale byl jen u něj, 

a že tam lidi šíleli. Reakce U: No gut. 

Před čtením si třída společně prohlíží obrázek v čítance. 

U: Co je to? A ukazuje na zajíce. D: Hase. U česky 

doplňuje „zajíc“. Jiného D se U ptá rovnou německy: 

Weisst, was Hase ist? Kde žije? Toto D odpovídá: Na 

Bauernhof. A opravuje se: Na pole. U: Na poli. U 



 

 

vysvětluje rozdíl mezi zajícem a králíkem, kde kdo žije 

a jak vypadá. 

Hlasité čtení a kontrola 

porozumění 

Nový text se jmenuje „Jak v Kocourkově chytali 

zajíce“. D čtou nahlas po větách, každé D čte jednu větu.  

 

D1: U zadává instrukci – číslo strany v čítance a název 

článku – česky, jedno D vůbec nerozumí. Když je na 

řadě, neví, kde se čte, U tak pokyn doplňuje německy. 

Později mi U sděluje, že D rozumí minimálně česky, 

takže se musí při hodině vše překládat do němčiny. I 

nyní; D čte „na lov“, U: Was ist „lov“? U: Jagd, jagen 

gegangen. [Lov, jít lovit.] I přesto, že D spojení 

v češtině nerozumí, U trvá na správné výslovnosti 

předložky a následujícího slova, D ještě několikrát 

přečte spojení, aby si vázání natrénovalo. 

 

D2: Jiné D čte výraz „třetí“, jako „tretí, četí“ – vždy se 

silně rakouským „r“, stejný problém mu činí podobné 

souhláskové skupiny, např. ve slově „čtvrtý“. 

 

Protože čtení nejde příliš dobře, U začne věty předčítat 

a D opakují. 

U slova „smrček“ se zastaví, U: Co je smrček německy? 

D: Tannenbaum, Fichte. 

 

D3: Slovo „rozsvícenou“ čte jiné D jako „rozsvíkenou“, 

U upozorňuje, že v češtině se „c“ čte vždy jako „c“. 

 

Slovo „lucerna“, U: Co je lucerna? A odpovídá si: 

Laterne. Lucerna je tahle Laterne, a ukazuje na obrázek. 

 

D4: nerozumí slovu „pokropil“, U vysvětluje jako: Polil 

vodou. 

 

D5: Další souhlásková skupina dělá D obtíže, nyní ve 

slově „prší“ – D vyslovuje jako pří, pží (rš spojilo do 

ř/ž). [Jako v němčině např. sch = š.] 

 

Během čtení se U stále česky i německy ptá, zda textu 

D rozumění, obtížná slova rovnou vysvětluje a na 

významy se ptá. Kdo čte ve třídě dobře, čte zpravidla 

více vět. Kdo čte pomalu, přečte stěží jednu větu. 

Převyprávění 

Po přečtení textu mají D za úkol příběh převyprávět 

vlastními slovy. U pokládá otázky, kterými D různě 

navádí. I když se U ptá česky, D na otázku odpovídá 

německy. Když skončí, U: Zkus to česky. A tak se D 

snaží odpověď zformulovat i česky, ale U musí výrazně 

pomáhat. 

U se česky ptá: Rozumíte? Jedno D odpovídá německy, 

že nerozumí. Německy pokládá otázku a U odpovídá 



 

 

česky, potom překládá i do němčiny. D ale reaguje jen 

na němčinu. 

Příběh vyprávějí všichni dohromady postupně, pro 

jedno D je to ještě příliš těžký úkol. 

 

D se ve vyprávění zastaví u slova „hřmí“, které si 

pamatuje z textu. U se ptá, jak mu rozumí. U: Co 

přichází po blesku? Zuerst Blitz, dann der Donner. 

[Nejdřív blesk, potom hrom]. Hřmí. „Hřmí“ zkouší 

vyslovovat celá třída, je to obtížné slovo. 

 

Některé slova U rozvádí, např. v textu bylo slovo „lov“ 

– U: Jak se jinak loví? U: Lukem – Bogen. Puškou – 

tužkou? D: Puškou. Jedno D nerozumí slovu „puška“, 

soused mu německy vysvětluje, co to je – „das Gewehr“. 

Reflexe textu 

U se ptá: Udělali to v příběhu správně? Ano, nebo ne, 

co myslíte? D se hlásí a formulují své odpovědi. Mluví 

jak česky, tak německy. 

U: Existuje opravdu Kocourkov? Co myslíte? U se tak 

vrací k otázce ze začátku hodiny. 

Shrnutí hodiny 

Nakonec U shrnuje, kdo pracoval správně a koho chválí. 

U: Na konci chválím… 

U mluví nejdřív česky, poté vše překládá do němčiny.  

Zhodnocení 

DÚ 
Úkol byl v hodině zadaný, D mají trénovat text, který 

četly ve škole. Zápis DÚ U předepisuje na tabuli. 

Pomůcky Tabule, čítanka 

Vyučující 

U byla celou hodinu velmi pozitivní a usměvavá, 

působila zároveň přísně. Plynule přecházela z češtiny do 

němčiny, přičemž v němčině neměla silný český 

přízvuk, jaký jsem slýchala v jiných třídách. V průběhu 

hodiny pravidelně procházela třídou. D, které měly 

problémy se čtením, se snažila pomáhat, zároveň 

nechtěla hodinu příliš zpomalovat, proto se v jejich 

případě spoléhala zejména na domácí přípravu. U 

pružně reagovala na situaci ve třídě, když viděla, že je 

text pro D náročný, začala ho předčítat, aby hodinu 

zrychlila.  

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

Vyučující D oslovovala 1. pádem, ne českým 

vokativem, tedy: Sára! D také oslovovala singulárem, i 

když mluvila k celé třídě – singulár je ale tvar, které D 

slyší častěji, tudíž mu lépe rozumějí. Celá hodina byla 

vedená dvojjazyčně. Český jazyk zabíral např. 60 % a 

německý 40 % hodiny. U vše říkala nejprve česky, 

pokud ale viděla, že komunikuje s D, které česky tolik 

nerozumí nebo svou otázku začalo v němčině, reagovala 



 

 

německy. U v hodině nechávala všem D prostor pro 

vyjádření a akceptovala jejich projev jak v češtině, tak 

v němčině. V češtině opravovala deklinaci či výslovnost 

některých hlásek, logopedické obtíže s „r“ či „ř“ však 

přecházela. D pravidelně poskytovala zpětnou vazbu. 

Porozumění kontrolovala v obou jazycích, pokud se 

ptala na význam nějakého slova, vysvětlení podala také 

dvojjazyčně. Pokud D ve svém projevu kombinovalo 

oba jazyky, U ho neopravovala, pokud byl projev i tak 

srozumitelný.  

Oproti paralelní třídě si byla U vědoma, že D usnadní 

porozumění i jasnou strukturou hodiny, již přesně 

dodržovala. 

Další informace 

Jak mi U po hodině sdělila, čtení v češtině je pro D stále 

velmi obtížné, protože zatím nedokážou rozlišit 

správnou výslovnost hlásek v konkrétním jazyce. Při 

četbě v českém jazyce proto chybně vyslovují např. „v“, 

„e“ apod. – díky vlivu němčiny. D začaly se čtením 

jednotlivých vět v první třídě, čtení delších textů 

v češtině, kdy mají pochopit i význam, je ale pro mnoho 

z nich výrazně těžší, takže se svými chybami často 

pomyslně vrací do první třídy. 
 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 2. B 

Třídní učitel/ka Mgr. Hana Egermannová 

Termín hospitace 7. 12. 2017 

Číslo hospitace 2. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 22 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

12 

Počet dětí na hodině 13 

Téma hodiny Opakování pravopisu u/ú/ů 

Aktivita Průběh, komentář 

Opakování hlásek 

Hodina začíná opakováním. 

U: Na co dělíme samohlásky? D: Na „jednohlásku“. U 

opravuje. 

D jmenují krátké a dlouhé samohlásky. U upozorňuje na 

chyták: Pro krátkou samohlásku i máme dvě písmena 

i/y, pro dlouhou samohlásku i máme dvě písmena í/ý. 

Proč máme dvě U? D: Ú píšeme na začátku, ů uprostřed 

a na začátku? U: Ne. D: Tak uprostřed a na konci.  

Práce v učebnici a 

porozumění textu 

Dle instrukce si D berou učebnici a otevírají ji na straně 

40. Samy si mají číst text. U přechází k jednomu D, 

které česky téměř nerozumí a ptá se rovnou německy: 

Sara, weisst du, was vůně ist? D nereaguje, ostatní D 

pomáhají: Was gut riecht. [Něco dobře voní]. 

U nyní kontroluje porozumění textu: O kom se tam 

mluví? D: O babičce. U: Celou větou zkus. D: O 

babičce. Mluví se o babičce. U odpověď kontroluje 



 

 

v učebnici. Po chvíli z komunikace ve třídě vyplývá, že 

článek nebyl o babičce, ale o bábovce. 

U se ptá Sary, jak rozumí: Sara, víš, co je bábovka? 

Gugelhupf? Peče maminka? D: Ja! 

 

U se ptá dále třídy: Děti a myslíte, že u tety bylo 

gemütlich? Jaké je to české slovo? D: Útulné. 

U: A co je pro vás děti útulné? 

D1: Postel, gauč. 

D2: U mě je pohodlné vedle gauče je eine kleine 

Matte… 

D3: My tam máme takovej Sessel, co je hodně weich. 

D4 začne vyprávět německy, ale neví jedno slovo, ptá 

se: Jak se to volá? U: Sags auf Deutsch. D4: Tam byly 

Pferde. 

D5 německy vypráví, kde je podle něj útulno. U ho 

nepřerušuje, na konci se všech zeptá: Rozuměli všichni? 

D: Ne. D samy zkouší přeložit, U jim pomáhá. 

 

Pro D6 je to útulné doma: Já mám Hochbett. U: Palandu. 

Hlasité čtení a 

kroužkování slov 

D jeden po druhém společně čtou text znovu a nahlas. U 

klade důraz na vázané čtení předložek a dodržování 

délky hlásek. U během čtení prochází třídou, opravuje 

sezení D a držení pravítka, kterým si D ukazují řádek. D 

(Sara, viz výše) má speciální úkol – nečte, ale kroužkuje 

slova, kde je ů. Když dočtou, kroužkovat slova s ů mají 

všichni – ostatní D jsou rychlejší, jen Sara měla více 

času. U se česky ptá: Která slova jsou v první větě? Sara 

se poprvé hlásí: Zůstává. 

Skupinová práce 

U: Zavři učebnici. Dále U česky i německy vysvětluje 

aktivitu: D mají ve skupinách vymyslet pět slov, kde 

bude ů. U zdůrazňuje, že to nebudou slova z povídání, 

ale úplně nová. 

U nechává D, aby se samy rozdělily do skupin. Po chvíli 

je U dělí sama. Jedno D nechce spolupracovat, rozdělí 

ho do skupiny, která sedí u ní nejblíže. Každá skupina 

má označení A, B, C, D.  

U úkol odstartuje, D píšou. Když úkol dokončí první 

skupina, ostatní skupiny přestávají psát. 

Na tabuli se objevují slova nejrychlejší skupiny, např. 

slovo „vůl“. U se ptá, co to je. D odpovídají, že 

v Čechách se říká tyvole! U doplňuje, že „vůl je mužská 

kráva“. 

Ve druhém kole mají skupiny vymyslet pět slov, které 

obsahují ú. Když nejrychlejší skupina úkol dokončí, 

jedna skupina ještě píše. U: Ty ještě píšeš teď. To je ale 

Betrug! Podvod! Co uděláš teď? Omluvit se. D: 

Promiňte, paní učitelko, že jsem podváděl. 

Třetí kolo – D mají vymyslet pět slov, kde je krátké u 

uprostřed. D jmenují např. „houba“, „hloupá“, „houpá“ 



 

 

– U ale upozorňuje, že tady se jedná spíše o dvojhlásku 

„ou“. Objevují se i německá slova, U tedy opakuje, že 

chce jen česká slova. 

Poslední kolo je zaměřené na pět slov s dvojhláskou ou 

či au. D komentují, že to je těžké, že to nevědí, jestli 

vymyslí. Nakonec skupiny jmenují např. „autobus“, 

„auto“, „au“, „Laura“, „automat“. 

Na konci společně sčítají body. U všechny chválí a 

gratuluje jim. 

Zhodnocení 

DÚ DÚ nebyl zadán. 

Pomůcky Tabule, učebnice 

Vyučující 

Hodina byla vedená energicky a soustředěně. U se 

snažila využít potenciál všech dětí. Procházela třídou a 

kontrolovala, jak D pracují. Přecházela z češtiny do 

němčiny, stále ověřovala, zda všichni rozumí. Kromě 

výuky dané látky trvala i na dodržování pravidel a 

snažila se v D rozvíjet i smysl pro férovou hru – viz 

omluvu za podvádění, čímž posilovala sociální 

kompetence žáků. D se snažila U motivovat, když bylo 

potřeba, individuálně dopomáhala. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

U vedla hodinu dvojjazyčně. Věděla, na které D 

reagovat přednostně česky a na které německy. 

S ohledem na jedno D, které česky téměř nerozumí, 

zadala úkol a nechala delší čas, aby mělo D šanci úkol 

splnit. To se vydařilo, protože se tak D poprvé v hodině 

přihlásilo. U kontrolovala porozumění jak česky, tak 

německy, ptala se na překlady. V projevu D 

neopravovala logopedické chyby, ale zaměřovala se na 

vázané čtení a intonaci. Pokud některé D něčemu 

nerozumělo, ptala se nejdříve ostatních D, jak by to 

vysvětlily. 

Další informace 

Vyučování ve třídě bylo poznamenané zvyšující se 

nemocností, přičemž i při této hodině jedno z dětí 

odváděli rodiče domů. U proto častěji odbíhala ze třídy, 

na D jsem tak v těchto chvílích dohlížela. 
 

  



 

 

Třída 3. A 

 

Třídu 3. A ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 19 dětí, z čehož bylo 11 chlapců 

a 8 dívek. Osm dětí se hlásí k jinému než německému mateřskému jazyku. Jedno 

dítě má status „Auβserordentliche Schüller/-innen“, to znamená, že je u něj 

zohledněna nedostatečná znalost konkrétního vyučovacího jazyka. 

 

Obrázek 16 – Rozvrh 3. A 

 

 

 

V hodinách českého jazyka pracují třetí ročníky dle učebnice Český jazyk 3 od 

nakladatelství Alter, žáci využívají první a druhý díl Pracovního sešitu k učebnici 

Český jazyk 3 (Alter) a čítanku Čítanka pro 3. ročník (Nová škola). Žáci 3. A mají 

založený jeden sešit na všechny zápisy, včetně domácích úkolů a diktátů. Portfolia 

si třída nevede. 

 

Obrázek 17 – Učebnice 3. ročníků 

 
 



 

 

Hospitační protokol 

Třída 3. A 

Třídní učitel/ka Mgr. Tomáš Janovský 

Termín hospitace 24. 10. 2017 

Číslo hospitace 1. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 19 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

8 

Počet dětí na hodině 14 

Téma hodiny 
Opakování slovních druhů a fixace pravopisu hlásek 

podléhajících spodobě znělosti (p/b, f/v, s/z atd.) 

Aktivita Průběh, komentář 

Opakování slovních 

druhů 

Po pozdravu na začátku hodiny D zůstávají stát a třída 

společně opakuje slovní druhy. U mi sděluje, že je to 

opakování ze 2. třídy. 

U pokládá otázky: Jaký slovní druh má číslo 5? Jaké 

číslo mají předložky? atd. U se tak dotazuje jak na 

číselné označení slovních druhů, tak na jejich název. 

Záměrně volí formulaci v nominativu a akuzativu, které 

je srozumitelnější než použití řadové číslovky („první 

slovní druh“ atd.). Je to běžná praxe z výuky češtiny 

jako cizího jazyka. 

Práce v pracovním 

sešitě 

D samostatně pracují v pracovním sešitě. Do cvičení 

mají doplnit správnou hlásku, rozhodnout se např. mezi 

p/b, f/v atd. 

D nerozumí slovu „slůvko“, U vysvětluje. U následně 

požaduje zdůvodnění pravopisu, např. dívka – dívek. 

U průběžně hodnotí „velmi dobře“, „velmi správně“. 



 

 

Na druhém řádku D doplňují dvojici s/z. D nerozumí 

slovu „přezka“ – U ukazuje na přezku na aktovce. Při 

společné kontrole mají D ve cvičení chyby, např. 

„lázka“ atd. Je vidět, že psanou podobu slov si často 

hned nespojí se slovem, které jinak znají. 

Práce v učebnici 

U vyvolává a D doplňují další cvičení – doplňují hlásky 

do slov a slova poté do vět. U stále prochází mezi dětmi. 

Některé D mají výraznější problém se čtením, slova při 

čtení značně komolí, např. D: Drozd. Je drozd dron? 

D nerozumí některým slovům, např. „sedma“ či „mák“ 

– U ověřuje znalost slova v němčině, U: Jak je německy 

mák? D vědí všechny: Mohn.  

Když D doplňují slova do vět, tvoří vlastně verše. Pokud 

slovo do vět nesedí, D automaticky reagují hlasitým 

„Was?!“ 

V jednom spojení se objevuje slovo „mezek“, D výraz 

neznají, U jim pomáhá s významem a pravopisem. 

Předvádí koně, mezka, a jak na něj nasedá. U radí: 

Nasednout na mežka? Na medka? 

Práce ve školním 

sešitu 

Dle instrukci si D berou školní sešit a z vypracovaných 

cvičení opisují samostatně 10 slov do sešitu.  

Další samostatná práce 

D, které má hotovou samostatnou práci ve školním 

sešitu, ji nese U, ten ji průběžně kontroluje a D vrací. 

Kdo má vše správně, pokračuje v samostatné práci 

v pracovním sešitu. Většina D ale stále opravuje 

předchozí cvičení, U vrací D zpět i pětkrát a více. 

Kvíz 

Na závěr hodiny U vyhlašuje kvíz. Vždy dvojice D jde 

před tabuli a soutěží proti sobě. U vymýšlí čtyři otázky 

z učebnice, hraje se na skóre. D se snaživě zapojují, je 

vidět, že je kvízy baví. U dává pozor na to, aby D 

odpovídaly celými větami. Otázky se týkají českého 

jazyka, je to průřez dosavadním učivem. 

Zhodnocení 

DÚ 
DÚ z českého jazyka nebyl zadán, U na konci hodiny 

připomíná úkol z jiného předmětu. 

Pomůcky Pracovní sešit, učebnice, školní sešit, tabule 

Vyučující 

Vyučující byl celou dobu velmi milý a motivovaný. 

Budil u D respekt, D s ním dobře spolupracovaly. 

Ačkoliv byla hodina více statická, oživil ji alespoň 

kvízem na závěr. U často procházel třídou, individuálně 

dopomáhal nebo zodpovídal dotazy. Vyučující pracoval 

s učebnicí a sešity, nedělá si vlastní pracovní listy. Od 

slov a textů v učebnici se ale výkladem často dostal 

k jinému tématu, kterým výuku obohatil. U si dával 

záležet na tom, aby D pravidelně chválil a oceňoval, 



 

 

každého minimálně jednou za hodinu. Snažil se o 

motivaci každého D a dle spolupráce a vřelé atmosféry 

se mu to dařilo. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

U mluvil převážně česky, jen u slov, která D neznaly 

v češtině, kontroloval jejich porozumění v němčině. 

Pokud se D ptaly na význam nějakého slova, nejprve se 

ptal ostatních D, poté se snažil sám znázornit nebo 

popsat. Slova ale sám nepřekládal. U nenapomínal D za 

jejich výrazný přízvuk nebo nesprávnou výslovnost, 

taktéž toleroval, že v lavicích se většina z nich při úkolu 

domlouvala německy. U pojmů nekontroloval jejich 

zvládnutí v německém jazyce, soustředil se výhradně na 

práci a myšlení D v češtině. 

S otázkou bilingvismu souvisí i to, že U dbal na 

oslovování D jejich jmény, které v 5. pádu neskloňuje; 

oslovuje „Fabian!“, „Majka!“ 

Další informace 

Po hospitaci mi U sděluje, že co se domácích úkolů týče, 

ve třídě mají pravidlo, že je jen jeden úkol za den – 

dopředu se tedy U rozhodnou, z jakého předmětu úkol 

bude. D si nevedou portfolia, složky, U pracuje 

s učebnicí, dvěma pracovními sešity, čítankou a jedním 

sešitem na vše (diktát i domácí úkoly a další). Domácí 

úkoly konkrétně z českého jazyka příliš nedává, protože 

raději „dusí D 50 minut ve škole“, je to efektivnější. 

Někdy do výuky U zařazuje kvízy a soutěže.  

U byl velmi nakloněný mé hospitaci a zajímal se o práci 

i obor studia, nabízel další termíny hospitace, spolupráci 

a uvedl svůj kontakt. Iniciativně se ptal na můj názor a 

dojem z hodiny. 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 3. A 

Třídní učitel/ka Mgr. Tomáš Janovský 

Termín hospitace 1. 12. 2017 

Číslo hospitace 2. 

Předmět Český jazyk – čtení 

Počet dětí ve třídě 19 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

8 

Počet dětí na hodině 12 

Téma hodiny 
Kvíz na opakování českých dějin, čtení textu „Kulda ve 

světě“ 

Aktivita Průběh, komentář 

 D se vrátily z plavání, hodina začala později. 

Opakování z minulé 

hodiny 

Dle instrukce U si D berou čítanky a U se ptá: Kdo si 

pamatuje, co bylo minulý týden? O kterém zvířeti to 

bylo? D odpovídají: O morče, o křeček. U tvary opravuje 

a D postupně převyprávějí, o čem se četlo minulý týden. 

Kvíz – opakování 

z českých dějin 

V návaznosti na text, který D naposledy četly, si U 

připravil kvíz – opakování z českých dějin. Po rozdání 

vysvětluje zadání, někde chybí slovo, někde více slov. 

Na vypracování mají 7–8 minut. Při zadávání oslovuje 

D jako „ty“. Kvíz není na známky, po vypracování si D 

vezmou tužku a budou samy opravovat. Každá správná 

odpověď bude za 1 bod, body se sčítají, kdo má nejvíc, 

zvítězí. 

Po samostatném vypracování, kdy je slyšet, že se D 

v lavicích baví převážně německy, se společně opravuje. 



 

 

U vyvolává, D své odpovědi zdůvodňují. U: Proč je hora 

Říp velké Ř? U u data 28. října upozorňuje i na 26. říjen, 

které je důležité pro rakouské dějiny. 

Po opravení nejsou výsledky příliš dobré, U konstatuje, 

že o testu D věděly dva týdny, na to jsou výsledky „nic 

moc“. Nejlepší D dostávají nálepky. 

Prezentace knihy 

Jedno D se hlásí, protože si připravilo prezentaci knihy, 

bude mluvit o Honzíkově cestě. D mluví plynule česky 

s chybami v deklinaci a silným německým přízvukem. 

U mu do projevu vstupuje otázkami, na které, ačkoliv D 

knihu četlo, nezná odpovědi, U např.: Jak se jmenuje ta 

vesnice? D: Nevím. U se dál doptává, o čem to je, kdo 

tam je, jací jsou kamarádi, jaká tam jsou zvířata atd. 

V projevu D jsem zaznamenala různé chyby v deklinaci 

či doslovné překlady z němčiny: kolik má nohy, seděl 

vedle Ferdovi, poslech na Ferdu, u slepičkách, babičku 

jel na nádraží, ulepšili se (ve smyslu spřátelili se, jak 

opravuje U). 

Poslední dotazy směřují na vlastní dojem z knihy, U: 

Proč sis vybral tu knížku? D: Nevím. U: Líbilo se ti to? 

D: Ano. 

U hodnotí referát jako bez problému, pěkný, dostává 

hodnocení do Mitteilungsheft (obdoba žákovské 

knížky/záznamníku). 

Hlasité čtení 

Dle pokynu U si D nalistují v čítance s. 52 a budou 

nahlas číst článek „Kulda ve světě“. U zdůrazňuje, že 

každý bude mít záložku, každý bude dávat pozor a kdo 

nebude rozumět slovům, přihlásí se. 

Na úvod položí otázku, U: Kdo bude ten Kulda? D 

hádají. 

D se střídají ve čtení, u všech D je nápadná německá 

výslovnost „r“ a problém s „ř“. 

D se ptají na významy slov, např. „ždibíček“. D: Co to 

znamená? U: Na malý kousek, nemá vůbec hlad. Jiné D 

nerozumí slovu „líp“, U uvádí synonymní „lépe“. Další 

neznámé slovo je „nenamítal“, jedno z D vysvětluje: Že 

řekl, že může. U: Přesně tak, velmi dobře. 

Otázky klade i U, aby ověřil porozumění: U: Jak se 

jmenuje vesnice z toho článku? D: Pondělí.  

U: Kdo je ten Kulda? D správně odpovídá: Kluk. Jiné D: 

Je to křeček. Ve třídě tak proběhne hlasování, kdo si 

myslí, že je to kluk, a kdo, že je to křeček. 

Během čtení U procházel třídou a hlídal správné sezení 

D. V projevech se snažil opravovat vše, co znělo 

„nečesky“, např. dbal na spojování předložky a 

následujícího slova. „V ní“ D čtou trhaně, společně 

hlasitě opakují navázání. U sleduje a opravuje i intonaci 

na konci věty.  

U se doptával na různé složitější výrazy či spojení: U: 

Zanedbával? D: Otravoval, nevšímal si, nestaral se. 



 

 

Nebo U: Perné chvilky? D: Jako nehezké. U: Ze zajetí? 

D: Jako vězení. Většinu slov, na které se U ptá, ve třídě 

ale vysvětlují dvě D, které článku bez problému rozumí, 

ostatní jsou pasivní. 

Zhodnocení 

DÚ 

DÚ byl v hodině zadaný. D mají daný článek znovu 

několikrát přečíst (minimálně pětkrát) a trénovat jevy, na 

které je dnes U upozorňoval. Na další hodině se na 

článek U bude ptát.  

Pomůcky Čítanka, kvíz 

Vyučující 

Pokud vyučující oslovuje D jménem, dává si pozor, aby 

je neoslovoval tvarem českého vokativu – tedy např. 

Majka, co jsi chtěla? Pro D je to srozumitelnější, protože 

v německém prostředí jsou na tvar svého jména 

v základním tvaru zvyklé. 

Část hodiny U strávil před třídou, během čtení procházel 

mezi D. Během hodiny D několikrát ukázňoval, ale 

obecně bylo ve třídě ticho a D spolupracovaly. Při 

kontrole porozumění se U snažil vyvolávat více D, ale 

textu bez problému rozuměly asi dvě D, takže se později 

zaměřil hlavně na ně. 

Dle zaměření čtených textů a témat diskutovaných 

v hodině se U snažil najít společné styčné body pro 

české i rakouské prostředí, zejména k historickému 

tématu českých dějin přistupovat interdisciplinárně. 

Otázky směřované na konkrétní D kladl vzhledem k jeho 

individuálním možnostem – D, které textu dobře 

rozuměly, dostávaly detailnější otázky apod. Posiloval 

tak pozitivní kulturní i sociální klima třídy. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

Hodina probíhala ze strany U výhradně česky. Pokud D 

nerozuměly vybraným slovům či spojením, U se nejprve 

obracel na jiné D ve třídě, které se hlásily a slovo 

vysvětlily. Pokud D neporozuměly, U znovu opisoval a 

vysvětloval, svými slovy. Ani v jednom případě ale 

nevolil překlad do němčiny.  

Během čtení U neopravoval ani neupozorňoval na 

výslovnostní problémy, byl si ale vědom jiných 

problémů, které nejen bilingvní D mívají, proto se 

zaměřil na kontrolu jich – spojení předložky a 

následujícího slova, dodržování délky atd. 

Další informace 

U přijal mou hospitaci velmi pozitivně, poskytnul mi 

materiály a umožnil podílet se na hodině. 

Kladně hodnotím i prezentace přečtených knih D ve 

třídě – s tím jsem se v jiné třídě během hospitace 

nesetkala. 
 

 



 

 

Obrázek 18 – Dějepisný kvíz 3. A 

 
 

 

  



 

 

Třída 3. B 

 

Třídu 3. B ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 19 dětí, z čehož bylo 10 chlapců 

a 9 dívek. Devět dětí se hlásí k jinému než německému mateřskému jazyku.  

 

Obrázek 19 – Rozvrh 3. B 

 

 

 

 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 3. B 

Třídní učitel/ka Mgr. Julie Zawia 

Termín hospitace 6. 12. 2017 

Číslo hospitace 1. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 19 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

9 

Počet dětí na hodině 9 

Téma hodiny Opakování vyjmenovaných slov po B 

Aktivita Průběh, komentář 

Rozcvička 

U vepředu před tabulí předcvičuje a D u lavic cvičí: 

skáčou panáka, tleskají a do toho jmenují vyjmenovaná 

slova po B. Ke konci U vyhlašuje soutěž, zrychluje se 

tempo a každé D, které chybuje, si sedá. 

Hra na seřazení 

D stojí mimo lavice a mají zavřené oči. U je obchází a 

na čelo jim lepí papírky s vyjmenovanými slovy po B. D 

se musí samy seřadit, aniž by mluvily. D spolupracují, 

padají otázky jako: Víš, kdo máš na čele? U poté 

kontroluje. 

Řazení českých a 

německých karet 

D dostávají kartičky s vyjmenovanými slovy po B, které 

mají seřadit. U rozdává dvě sady: v češtině i v němčině. 

D mají k českým vyjmenovaným slovům správně 

přiřadit i německý překlad. U: Co ta vyjmenovaná slova 

znamenají v němčině? 

Když mají D seřazeno, U rozdává i slova příbuzná, která 

D přiřazují. 



 

 

Jak mi U sděluje, ve třídě je nové D, které má oba rodiče 

pouze německy mluvící, takže toto D rovnou dostává 

německé názvy slov, které přiřazuje k českým. D zvládá 

úkol jen s výraznou dopomocí U. Váhá např. u „der 

Brauch“, vybírá si jiné D na pomoc a společně přiřazují 

k „obyčej“. 

D ale váhá i u „sein“, s další pomocí přiřazuje k „být“. 

Protože je toho základní slovo, vypadá to, že i U je velmi 

překvapená, že se D úkol příliš nedařil. 

Kdo je hotov, společně s ostatními kontroluje. 

Objevuje se několik chyb, např. u „zabývat se“ – U 

vysvětluje význam: Já jsem u něčeho a budu u toho 

celou dobu, třeba u matematiky, budu u ní celý den, než 

se ji naučím. Nebo „Bystřice“ – U: Tam bylo hodně 

bystrých lidí, když to tak pojmenovali. Další je „bydlo“ 

– U: Co to znamená, když máme dobré bydlo? D: Máme 

dobré bydlení, dobře se nám bydlí. U: Kde nemají děti 

dobré bydlo? D: V Africe, Sýrii, na Srí Lance. U ještě 

upozorňuje na slovo „bidlo“ – U: Pozor, slepice mají 

dobré bidlo v kurníku – tu tyčku. 

Dle pozdějšího komentáře U jmenovala třída právě tyto 

země, protože několik D ve třídě z daných krajů 

pochází, většinou je tedy při odpovědi jmenují samy. 

Třída kontroluje přiřazené kartičky dále, U se ptá na 

kořeny slov, nebo opačně: Jaký kořen má slovo 

„obyvatel“? Které slovo nemá kořen „byt“? 

Ke slovu „nábytek“ D přiřadily nábytkářství i 

dobytkářství – U záměrně vyvolává nejslabší D, aby 

přišlo na to, které slovo je přiřazené špatně.  

Třída kontroluje každé slovo zvlášť, U se vždy ptá, zda 

je tam chyba, či nikoliv, a třída odpovídá ano/ne. 

Objevuje se ještě slovo „Bylany“: U: Co jsou to Bylany? 

Čeho tam rostlo hodně dřív? D nevědí, U: Bylin. Byliny. 

Jak řekneš byliny jinak? D nevědí, U: Býlí. 

Jako poslední U kontroluje porozumění významu slov; 

U: Najdi dvě města. D ukazují a města hledají i na mapě 

ČR. D ze Srí Lanky jezdí do Přibyslavi k babičce, takže 

se na mapě hned zorientuje. 

Ústní opakování 

Dle instrukce U si D připravily pracovní sešity, ve 

kterých budou doplňovat cvičení. Na cvičení se nejprve 

připravují společně ústně. U děti vyvolává a přidává 

další slova, chytáky a „zákeřné“ dvojice. Např. U: 

Ledabyle, jaké i/y napíšeš a proč? Co to znamená, proč 

a jak byste to přeložili? D slovo vysvětlilo, ale na 

překlad už nedošlo. D nechápou, jak mají zdůvodňovat, 

U znovu ukazuje na příkladu „kobyla“: Ve slově kobyla 

napíšeme krátké tvrdé y, protože je to vyjmenované 

slovo. 

Slovo „bílek“: U: Umí to někdo přeložit do němčiny? D: 

Eiweis. U: Nebo Eiklar. Jakou barvu má bílek? D: 



 

 

Žlutou. To je špatná odpověď, U vysvětluje, protože se 

ukázalo, že D znají jak české, tak německé označení, ale 

ani v jednom jazyku nevědí, co to je. 

Slovo „obyčej“: Ačkoliv na slovo D narazily na začátku 

hodiny, opět v něm chybují, U: Co to je, jaký obyčej 

děláme o Vánocích? Jak se to přeloží do němčiny? D: 

Brauch. U: Ein Brauch. Když D neřekne člen, U vždy 

člen neurčitý doplní. 

Slovo „bída“: U: Jak bychom řekli jiným českým 

slovem? D: Pech. U: Jak německy? D hádají, U nakonec 

doplňuje „Armut“. 

Práce v pracovním 

sešitě 

Po ústním procvičení D samy doplňují pravopisné 

cvičení v pracovním sešitě. D pracují samostatně, U 

celou dobu pomáhá dvěma nejslabším D, které sedí 

vepředu nejblíže u U. Individuálně s nimi pracuje do 

konce hodiny. 

Ty D, které mají hotovo, dostávají od U vzor, podle 

kterého si cvičení kontrolují, popřípadě opravují zelenou 

tužkou. Když mají zkontrolováno, správné řešení opisují 

do školního sešitu. 

Zhodnocení 

DÚ 

Úkol byl v hodině zadán, U jeho zápis předepsala na 

tabuli. D mají dodělat cvičení z pracovního sešitu a 

přepsat ho do školního sešitu, protože ve třídě nikdo 

tento úkol do konce hodiny nestihl. 

Pomůcky 
Tabule, lepicí lístečky, kartičky s vyjmenovanými a 

příbuznými slovy, pracovní sešit, školní sešit, mapa 

Vyučující 

Vyučující volila frontální výuku v kombinaci s prací 

mimo lavice dětí, v kruhu na zemi. Hodina působila 

uvolněně. Jak mi U následně sdělila, třída je velmi 

„živá“, D musela během hodiny často usměrňovat či 

přesazovat. Zároveň se U snažila uspokojit potřeby 

všech D ve třídě – slabší a pomalejší usadila vždy 

k sobě, aby jim mohla pomáhat. Hodina byla vystavěná 

tak, aby každé D mohlo splnit zadaný úkol – D 

pracovaly samostatně, když byly rychlé, dostaly další 

práci, pomalejší D pracovaly individuálně s U. U 

plynule přecházela z češtiny do němčiny. U si obecně 

velmi uvědomovala složení své třídy a podle toho volila 

vhodné aktivity. Osvědčila se častá pohybová aktivita. 

Zasedacím pořádkem ve třídě se U snažila vytvořit 

dvojici silnějšího a slabšího D, aby si vzájemně 

vypomáhaly. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

Dominantním jazykem vyučování byla čeština, 

v částech hodiny vedla vyučující výuku dvojjazyčně. 

Instrukce zadávala česky, porozumění kontrolovala 

německy. Pokud se zdálo, že D instrukci nerozumí, 

zopakovala ji i německy, nejčastěji individuálně. Ve 



 

 

třídě bylo více D, které doma komunikují výhradně 

německy a český jazyk jim není přirozený. Protože 

tématem hodiny byla vyjmenovaná slova po B, v každé 

aktivitě, která se této látky týkala, U požadovala doplnit 

i německý překlad slov, aby se ujistila, že D slovům 

rozumí. Bylo vidět, že většině třídy byla práce 

s německými slovy přirozenější a D je obtížně 

přiřazovaly k českým významům. Česká vyjmenovaná 

slova se D učí zpaměti jako básničku, ale málokdo 

rozumí, co vlastně označují. Toto si U uvědomovala a 

hodinu tomu přizpůsobovala. 

Další informace 

U této třídy jsem znala, protože jsem předchozí semestr 

v rámci stáže doučovala jedno D ze třídy. Vyučující byla 

velmi milá a vzhledem k mému oboru studia se 

doptávala na různé materiály a učebnice, které bych jí 

mohla doporučit, protože, jak přiznala, letos se poprvé 

setkala s případem, kdy do třídy přibylo D bez znalosti 

češtiny. 

U byla mé hospitaci ve třídě nakloněná, uvítala mé 

postřehy a zpětnou vazbu. 

Po tematické stránce hodiny mě překvapilo, že U 

pracovala s relativně „starší“ sadou vyjmenovaných 

slov po B, protože v aktuálně používaných učebnicích 

češtiny na ZŠ se výrazy jako „Bylany“ atd. do výčtu 

vyjmenovaných slov většinou již nezahrnují. 
 

 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 3. B 

Třídní učitel/ka Mgr. Julie Zawia 

Termín hospitace 15. 12. 2017 

Číslo hospitace 2. 

Předmět Český jazyk – čtení 

Počet dětí ve třídě 19 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

9 

Počet dětí na hodině 10 

Téma hodiny Věstonická venuše 

Aktivita Průběh, komentář 

Zopakování zadání DÚ 

D měly za úkol přečíst text z čítanky o Věstonické 

venuši. Ve škole text nečetly, pro dnešní hodinu je 

rozhodující domácí příprava. Hodina je od začátku 

poznamenaná tím, že D mají běžně tuto hodinu češtinu 

– mluvnici, několik D tedy čítanku zapomnělo doma. 

Práce s textem –

vyprávění 

U pokládá otázky, D mají odpovídat – nejlépe zpaměti, 

ale mohou hledat v textu. U tak kontroluje porozumění 

textu a vůbec splnění DÚ. U: Z jaké doby je text? Jaké 

je jméno hlavní postavy? Co se mu stalo? atd. 

Odpovědi na některé otázky jsou v textu explicitně, jiné 

musí D vyvodit. Např. odpověď na otázku, co se stalo 

hlavní postavě – Umřela mu maminka. U se dál ptá: Jak 

to poznáte z příběhu? 

Práce s textem – 

neznámá slova 

D měly také za úkol podtrhnout slova, kterým v textu 

nerozumí. Jako první se hlásí D, kterému otec zakázal 

psát do čítanky, tudíž úkol nesplnilo. U pokračuje a ptá 

se: Co jsi nerozuměl? Co jsi nerozuměla? D: Věstonická 



 

 

venuše. U vysvětluje, že to je název, odvozený od místa, 

odkud pocházela. Doplňuje, že v němčině je to „Venus 

von Willendorf“. 

Další spojení, na které se D ptají, je „sivý dým“. U: Jaká 

je to barva? U si odpovídá: Šedivá, co může být ještě 

šedivé, sivé? Např. sivá holubička, písnička. 

Další slovo je „píď“. D: Jako pít? U: Ne, jako míra. A 

přibližuje ji k délce tabule. 

Práce s textem – 

hlasité čtení 

D začínají číst, U čtení hodnotí: rozdává + nebo -.  

D1: Čte dobře, dělá pauzy, má dobrou výslovnost. U 

dodává, že obvykle čte lépe, tak dostává +. 

D2: Čte lépe, plynuleji, dostává ++. 

D3: Čte velmi dobře, dostává ++. U se doptává na 

otázky z tohoto úseku textu. U: Co je to „tlupa“? D: 

Tým. U: Německy eine Horde, skupina lidí, žili 

pohromadě. Další otázka, U: Jak si dnes můžeš založit 

oheň? D: Klacíkem. U: Jak dlouho to ale trvá, to si 

můžeš zkusit sám v přírodě! Na škole v přírodě si 

můžeme zkusit založit ohýnek. 

D4: Při čtení výrazně slabikuje, čtení je trhané, i tak 

dostává +. 

U se znovu informuje, kdo z D čtení doma cvičilo. 

Ukazuje se, že většina třídy zapomněla. 

Z dalšího přečteného úseku textu se U ptá: Co jsou to 

oharky? D vyprávějí, jak u prarodičů opékají venku na 

ohni, že v ohni zůstávají oharky a co s nimi dělají. 

D5: Dostává +, má výrazně německé „r“, českou 

výslovnost „r“ neumí. 

D6: Momentálně mu chybí dost zubů, takže špatně 

vyslovuje a hodně zadrhává. I tak dostává +. 

D7: Čte hodně potichu, dle komentáře U má toto D 

výrazně dominantní němčinu a čtení v češtině činí velké 

obtíže. V projevu je znát problém s přízvuky a s délkou 

hlásek, pletou se písmena, např. spojení „mladý 

chlapec“ čte jako „mladí hlabec“. Za čtení dostává -. 

D8: Čte plynuleji, než četlo dříve, dle komentáře U je 

znát zlepšení, pořád je ale co dělat. Problém 

s výslovností „ř“, čte velmi pomalu, neumí všechny 

slabiky spojovat. Dostává - -. 

Hodina začíná být pro D dlouhá a nudná, D začínají být 

hlučné. U se soustředí na to D, které čte, ostatní nechává. 

Po každé přečtené části klade otázky na ověření 

porozumění – jednotlivých slov i významu textu. 

Skupinová práce 

Na základě přečteného textu U zadává úkol: Uměl by 

někdo ve dvojici nebo skupince napodobit jejich řeč? D 

mají tři minuty, aby ve skupince něco nacvičily a 

předvedly třídě. Ta bude hádat, o co v dané scénce šlo, 

co se snažily říct.  



 

 

Dvě skupinky se na úkol dobře připravily a svou scénku 

předvádějí před třídou. Dostávají pochvalu, ostatní se 

nezapojily. 

Zhodnocení 

DÚ 
D mají do další hodiny čtení nastudovat nový text: 

příběh Paní Láry Fáry, ve škole budou číst na známky. 

Pomůcky Čítanka, tabule 

Vyučující 

Vyučující byla z počátku hodiny trpělivá, v průběhu 

čtení, když se ukazovalo, že většina třídy text 

netrénovala, ztrácela trpělivost, protože D nepracovaly 

příliš dobře. Hodina byla velmi statická, D začaly dost 

vyrušovat a U špatně rozuměla, jak D čtou. 

U celou hodinu prokládala otázkami, kterými 

kontrolovala přípravu a porozumění. Některé otázky 

byly pro D těžko srozumitelné, např.: Co je to pazourek? 

Jaký druh kamene to je? Jak o nich v textu mluví? Jsou 

to hezké věty, nebo heslovitě? U v mnoha otázkách 

používala slova z textu, který byl sám o sobě složitý, a 

D jen málokdy nabídla synonymní výraz, který by jim 

mohl být bližší (často z  důvodu, že u takto zaměřeného 

textu příliš synonym bližších D ani neexistuje). I dle 

vlastních slov U jsou texty v čítance pro děti těžké. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

Během čtení se ukázala výrazná hranice mezi D podle 

jejich dominantního jazyka. Většina D už četla plynule, 

několik z nich ale stále slabikovala a české hlásky četly 

německy. Obecným problémem bylo dodržování délek 

a výslovnost českého „r“ či „ř“. U nových, neznámých 

slov U vždy doplnila i německý ekvivalent, protože to 

byla nejjednodušší cesta porozumění. 

Další informace 

Hodina čtení byla dnes dle komentáře U výrazně 

poznamenaná tím, že byl pátek a že tradičně D v tuto 

hodinu čtení nemívají. Díky tomu byly D jednak 

rozjívené, jednak nepřipravené.  

Text o Věstonické venuši zařazený do čítanky pro třetí 

ročník byl dle mého názoru příliš náročný. Ve třídě o 

něm dokázaly hovořit jen ty D, které ho četly 

s dopomocí dospělého, který rozumí dobře česky. Pro 

ostatní obsahoval velké množství neznámých slov a 

cizích spojení.  

Diskutabilní je i hodnocení čtení. Minulé pololetí jsem 

doučovala jedno D ze třídy a trénovala s ním hlavně 

čtení, já i U tedy víme, jaký pokrok dané D udělalo, 

přesto dnes skončilo opět s nejhorším hodnocením (- -). 

Čtení je pro něj obtížné a hodnotit ho porovnáním 

s ostatními D působí velmi demotivačně. 
 

  



 

 

Třída 4. B 

 

Třídu 4. B ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 17 dětí, z čehož bylo 8 chlapců 

a 9 dívek. Sedm dětí se hlásí k jinému než německému mateřskému jazyku. Jedno 

dítě má status „Auβserordentliche Schüller/-innen“, to znamená, že je u něj 

zohledněna nedostatečná znalost konkrétního vyučovacího jazyka.  

 

Obrázek 20 – Rozvrh 4. B 

 

 

V hodinách českého jazyka pracují čtvrté ročníky (české třídy) dle učebnice Český 

jazyk 4 od nakladatelství Alter, žáci využívají první a druhý díl Pracovního sešitu 

k učebnici Český jazyk 4 (Alter) a Čítanku pro 4. ročník (Nová škola).  

 

Obrázek 21 – Učebnice 4. ročníků 

 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 4. B 

Třídní učitel/ka Mgr. Zdenka Nováčková 

Termín hospitace 12. 12. 2017 

Číslo hospitace 1. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 17 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

7 

Počet dětí na hodině 16 

Téma hodiny Opakování slovních druhů 

Aktivita Průběh, komentář 

Ranní kruh 

D sedí na zemi v kruhu, sedá si i U a říká, co se dnes 

bude dělat. U: Co jsou slovní druhy? D: Třeba… U: 

Žádné třeba.  

Společně opakují sl. druhy, jejich rozdělení na 

ohebné/neohebné, jmenují je a uvádí příklady. 

Dnes se zaměřují na přídavná jména. U: Jak se přídavná 

jména řeknou německy? D: Adjektiv. U dodává, že 

„adjektiv(a)“ používáme i v češtině. 

Opakování přídavných 

jmen 

U vybízí ke jmenování příkladů přídavných jmen. D 

příliš nevědí, a tak U pomáhá otázkami: Co dělají? 

S kým nejvíce „kamarádí“? D: S podstatnými jmény. 

 

U: Já bych ráda slyšela, co jste snídaly + uvedly dvě 

přídavná jména. 

U uvádí příklad: Propečený zahnutý loupáček. 

D: Dobrý jablečný štrúdl. 

Často se opakuje „dobrý“, U vybízí k jiným adjektivům. 



 

 

D: Hrnek dobrýho studenýho mlíka. U: Tak, a teď 

spisovně – D se opravuje. 

D: Ohřátý dobrý chleba. U opravuje: Opečený je lepší. 

Protože je před Vánoci, D snídají i cukroví, u kterého se 

zapovídají. Jeden z příkladů byl např.: D: Čerstvé a 

chutné vypadající perniky. 

Šibenice 

Po zopakování adjektiv jdou D do lavic. U má na tabuli 

nakresleného žraloka, schody, nad nimi člověka a 

nejvýš prostor pro hádaná písmena. 

U: Odpočineme si u žraloka, potom se vrátíme na 

Velikonoční ostrovy. 

D během této hry hádají písmena ve hře podobné 

šibenici. Písmena, která tajenka neobsahuje, kreslí od 

člověka směrem ke žralokovi do pusy. 

Vychází tajenka: MOKO URU URU KAHA. 

D ji čtou společně: jako nějakou hlášku z Velikonočních 

ostrovů, čtou velmi rychle, velmi pomalu, potichu (jako 

myška), nahlas (jako lev). 

U: A co to znamená? 

D: Něco s ptačím mužem.  

D: Já si myslím, že je to Statue. – U: Socha. 

U neprozrazuje, o co se v tajence jedná. 

Práce s kartičkami 

D se vrací do kruhu jako na začátku hodiny, U rozdává 

kartičky. Každé D si kartu bere a nikomu ji neukazuje. 

Úkolem je najít bez mluvení související kartičky, 

konkrétní klíč U nedává. U mezitím rozdává další 

kartičky na lavice D. 

Později je vidět, že D mají na kartičkách názvy slovních 

druhů a číslice. 

D si dlouho neví rady, když začínají reagovat, U 

komentuje: No hurá, někdo tu už přemýšlel! 

Společně kontrolují: U: Takhle jste přesvědčeni, že je to 

správně? Jak jste to řešili? Jaký byl postup? 

Ke každému sl. druhu mají D jmenovat další příklady. 

U upozorňuje na „příšerné příslovce“ (pomůcka) – 

upozorňuje na rozdíl s němčinou. Základní 

charakteristiky opakuje velmi zjednodušeně, jako kdyby 

se jednalo o první styk s pojmem slovní druhy. D dělá 

problém pochopit rozdíl mezi označením „předložka“ a 

„spojka“. 

Myšlenková mapa 

U: Kdo si vzpomene, co je myšlenková mapa? U 

vysvětluje princip a kreslí příklad. 

D zůstávají v kruhu, berou si pera a U rozdává papíry. 

Po pokynu je otáčí, je tam nadepsáno téma „Velikonoční 

ostrovy“ a D začínají tvořit. Můžou si vybrat, kde budou 

pracovat – v lavici, na zemi atd. 

U prochází a pomáhá, kontroluje. Pokud se mezi sebou 

během práce D baví, tak jenom česky. 



 

 

U chce aktivitu ukončit, D chtějí víc času – stále vědí, 

co psát. U: Jak dozvoní koník, končí se [koník je 

natahovací dětská hračka]. 

Práce s textem o 

Velikonočním ostrově 

– pravopisná 

doplňovačka 

S myšlenkovou mapou se D vrací do lavice. Na lavici 

na ně čeká krátký text – zajímavost z Velikonočního 

ostrova. U: Poztrácela se tam ale písmena, tak je 

doplňte. 

D doplňují dle pravopisných pravidel. 

Práce s textem o 

Velikonočním ostrově 

– textová posloupnost 

Při další aktivitě se stejnými texty D nejdřív přečtou 

každý svůj lístek, U pak dá povel „škatulata, hejbejte se“ 

a D se posunují o jedno místo vpravo, kde čtou nový 

text.  

U začíná řazení textů do jednoho celku: Kdo má lístek o 

ostrově, jak vypadá? 

Přihlásí se a čtou ty D, které mají takový lístek před 

sebou. 

Takto seřadí smysluplně všechny texty do velkého 

celku. 

Práce s textem o 

Velikonočním ostrově 

– hledání slovních 

druhů 

Dle pokynu U čtou jen ty D, které mají v textu nějaké 

podstatné jméno (vlastní jméno), přídavné jméno, 

spojku. U spojky D uvádí z, U opravuje. U vystřídá 

různé slovní druhy. 

Párová práce 

Dle instrukce mají nyní D podle symbolu na zadní straně 

papíru najít svou dvojici a sednout si společně. Ve 

dvojicích si D kontrolují pravopisnou doplňovačku. 

U: Chyby jste zkontrolovali? Bylo něco nejasné? 

D: Žádní hadi – U opravuje: Žádné hady, vysvětluje, že 

je to „trochu zamotané, natrénuje se, naposlouchá“. 

Jedno D do věty místo „město“ doplnilo „místo“, U pak 

všem vykládá rozdíl mezi oběma slovy v češtině a dle 

kontextu zdůrazňuje, co a proč se do textu hodí lépe. 

 

Druhou aktivitou v páru je výběr jednoho textu, na 

kterém budou pracovat společně. Na lavici jim zůstaly 

pomůcky z úvodní aktivity – názvy sl. druhů a čísla. To 

je teď jejich nápovědou, protože na vybraném textu 

budou určovat sl. druhy, např. Velikonoční ostrov je 

malý – zapsáno jako 2 1 5 2. 

U prochází třídou, pomáhá D. 

Po ukončení aktivity, U: Bylo něco, co bylo nejasné? 

D: Se – jako podívám se. 

U vysvětluje a navádí D otázkami, aby příště věděly, jak 

„se“ určit. 

Ukončení hodiny 

U: Musím vás pochválit, pracovali jste pilně, hezky. 

Další hodinu se vrátíme k myšlenkové mapě – budete 

doplňovat informace z dnešních krátkých textů. 

U ještě zadává úkol a kontroluje jeho pochopení na 

příkladu: Budete vymýšlet větu o Velikonočních 

ostrovech podle vzoru, např. 2 1 5 6 5. Kdo řekne? 

D: Ptačí muž umí dobře plavat. 



 

 

U: Dobře. A když řeknu: Ptačí muž je hodně hezký. Co 

musím změnit? 

D: 2, místo 5. 

U: Bezva, pracovali jste výborně. 

Zhodnocení 

DÚ 
Byl v hodině zadaný, D mají psát věty o Velikonočních 

ostrovech dle vzorce sl. druhů. 

Pomůcky 
Tabule, mapa, obrázky, pracovní listy, karty slovních 

druhů 

Vyučující 

Tato hospitace mi byla umožněna po několika pokusech 

o domluvu s vyučující, což se podepsalo na jejím 

chování ve třídě a klimatu hodiny. Vyučující celou dobu 

působila velmi sebejistě a přísně, ani jednou se 

neusmála, její tvář byla bez výrazu. Zakládala si na 

svém respektu a celou dobu mluvila potichu. Hodinu 

uvedla slovy: Tak, prosimtě, dobré ráno.  

 

Dle reakcí D jsou žáci na tento způsob vedení třídy a 

komunikaci zvyklí, celou dobu spolupracovali a snažili 

se. Vyučující byla velmi pečlivě připravená, měla 

několik různorodých aktivit, které lekci pojily do 

jednoho smysluplného celku. U používala řadu 

alternativních metod a přístupů – ponechávala D prostor 

pro vlastní přemýšlení, vyvozování faktů a kladení 

otázek. Ani jednou v hodině neproběhl klasický 

frontální výklad. Při zadávání aktivit U seděla mezi D, 

působila jako jejich průvodce, při kontrole plnění aktivit 

se její role změnila na více učitelskou. Až během 

zadávání DÚ si U ještě v hodině ověřila, jak budou D 

postupovat. Během aktivit v hodině zadala pokyn a 

čekala, jak ho D pochopí a zpracují, ale neradila jim. U 

použila různé formy spolupráce, čímž posilovala 

sociální dovednosti dětí. Stejně jak myslela i na učební 

strategie, když se D doptávala, jak při úkolu 

postupovaly, jak ho hodnotily atd. Na druhou stranu 

měla během jejich práce různě hodnotící ironické 

poznámky. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

V hodině jasně převažoval český jazyk, němčinu D 

používaly jen v případě, že se jich U zeptala, jak se 

nějaké slovo řekne v němčině. I v komunikaci mezi 

sebou D během práce používaly češtinu. Některé D 

mluvily velmi nespisovně, nespisovnost U opravovala, 

ale německý vliv byl v jejich projevu patrný minimálně. 

U své pokyny podávala výhradně v češtině. Texty, se 

kterými D pracovaly, obsahovaly řadu termínů a 

náročnějších slov, D se na ně ale německy nedoptávaly. 

 



 

 

Co se týče práce s chybou, vyučující se snažila ponechat 

D prostor na vlastní opravu a jen je navést, ale pokud na 

začátku viděla, že je to časově náročnější, než jak 

plánovala, D přímo opravovala. Častokrát jim 

zasahovala do projevu, aby hned opravila chybu. Během 

opravy nezabředávala do dlouhých výkladů, ale řekla 

správný tvar, někdy i velmi zjednodušené pravidlo, 

nebo D „odbyla“ slovy – to se naposlouchá, to pochopíte 

později, to se budete učit později. 

Další informace 

U mě na začátku hodiny představila třídě – budu jen stát 

vzadu a dívat se. D vybídla k pozdravu: Tak prosimtě, 

pozdravte. „Tak prosimtě“ používala jako slovní spojení 

vždy, když uváděla novou aktivitu nebo měla promluvit 

ke třídě, vždy použila tvar oslovující jednotlivce. 

 

U mi neposkytla žádné další informace k hodině, 

k aktivitám či k jazykové výbavě D. Zaznamenala jsem 

tedy jen to, co jsem viděla při hodině. Jak jsem 

pochopila, třída pracuje v kontextu nějakého 

dlouhodobějšího projektu, hry, v rámci kterého U 

vymýšlí úkoly pro to které dílčí téma, jež s D zrovna 

probírají. Bez bližšího komentáře hodina na první 

pohled moc nedávala smysl, protože byla vytržená 

z širšího kontextu. Zároveň však probíhala velmi 

interdisciplinárně, protože se opírala o více témat. 

 

D mohly během hodiny pracovat, kde chtěly. U 

vystřídala skupinovou, párovou a individuální práci. 

Začátek a konec hodiny proběhl v kruhu na zemi. 

V rámci kruhu na začátku hodiny U D seznámila 

s časovým plánem hodiny a na konci lekce zde hodinu 

uzavřela a shrnula, jak D pracovaly. 

 

Hodina byla sestavená jako žádná jiná, kterou jsem na 

této škole navštívila. U jasně vytvořila vlastní koncept 

hodiny, který byl inspirován řadou alternativních 

výukových principů. 

 

 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 4. B 

Třídní učitel/ka Mgr. Zdenka Nováčková 

Termín hospitace Druhá hospitace nebyla umožněna. 

 

 

  



 

 

Třída 4. C 

 

Třídu 4. C ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 15 dětí, z čehož bylo 7 chlapců 

a 8 dívek. Sedm dětí se hlásí k jinému než německému mateřskému jazyku. Jedno 

dítě má status „Auβserordentliche Schüller/-innen“, to znamená, že je u něj 

zohledněna nedostatečná znalost konkrétního vyučovacího jazyka.  

 

Obrázek 22 – Rozvrh 4. C 

 

 

 

 

  



 

 

Hospitační protokol 

Třída 4. C 

Třídní učitel/ka Mgr. Šárka Ahmed Saleh Ibrahim 

Termín hospitace 25. 10. 2017 

Číslo hospitace 1. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 15 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

7 

Počet dětí na hodině 15 

Téma hodiny Opakování již probrané látky jako příprava na test 

Aktivita Průběh, komentář 

Třídnická hodina 

Na začátek této hodiny byla plánovaná krátká třídnická 

hodina. Informace, které U sdělovala, říkala vždy 

dvojjazyčně. I tak si D informace navzájem tlumočily v 

lavici. U hovořila např. o „nedobrém“ prospěchu třídy. 

Opakování: ohebné 

slovní druhy 

U začíná pokládáním různých otázek, které se týkají 

probrané látky: Co znamená „ohebné“? Co znamená 

„skloňování“? D česky vysvětlují, často na příkladech. 

Ty ale nejsou vždy správné: Maminka, o maminek, 

maminkama. U nesprávné tvary hned sama opravuje. 

U zadává další slova na vyskloňování, s několika 

chybami se úkol D daří. 

Opakování 

vyjmenovaných slov 

U D zadává, že mají vymýšlet příbuzná slova k těm 

vyjmenovaným, která jmenuje. Např. „byt“, D: bydliště, 

obytný, byty. 

Dále D procvičují dvojice typu být/bít – D vymýšlejí 

příklady použití slov ve větách, aby U ověřila, že 

rozumí významovému rozdílu. U jmenuje dvojice slov, 



 

 

D ale ne všem slovům hned rozumí (ačkoliv je určitě 

neslyší poprvé). V takovém případě U vysvětluje, co 

slovo znamená – např. „bidlo“, U: Jako tyč, další je 

„vížka“, U: Jako věž, kde jde dát „e“ jako věže, je „í“. 

Procvičují tak dvojice např. pýcha x píchá, výr x vír, 

sype x sípe, výška x vížka. 

Společná hra na 

opakování slovních 

druhů 

U zadává, ať se D rozdělí do skupinek po třech. Každá 

skupina si má určit svého mluvčího, jako příklad uvádí 

první skupinu: Ty seš kluk, budeš šéf! U určuje místa 

skupinek, D si mají vzít s sebou tužku. D se mezi sebou 

domlouvají německy, U tak zadává německý pokyn: 

Gespitzt! [Ve smyslu „Dávej pozor“, „Napni uši“.] U 

vysvětluje pravidla hry. 

D ve skupinách hrají obdobu hry „Jméno, město, zvíře 

atd.“ s kategoriemi podstatná jména, přídavná jména a 

slovesa.  

Hra se daří, první písmena jsou K, P, Ž, M, S. U „K“ 

má jedna skupina sloveso koušet – místo „kousat“.  

Protože jsou skupiny různě rychlé a někdo se vůbec 

nestíhá zapojit, U mění pravidla. Každá skupina musí 

nyní dokončit, U rozdává body za pořadí, v jakém hru 

dokončily. 

Družstva jsou výrazně silnější a slabší, D ale měly 

možnost vytvořit si družstva samy. 

Ve hře se objevují další slova, které U opravuje: žákový 

– na „žákovský“, žižlat – na „žužlat“, mákový – na 

„makový“. 

V průběhu hry se ukazuje, že D jsou ve třídě velmi 

soutěživé a mají tendenci podvádět. U hru ukončuje, 

sčítají se body. 

Zhodnocení 

DÚ 

DÚ je zadán v pracovním sešitě. Zítra jsou prázdniny, 

úkol je pouze dobrovolný – jako příprava na test. 

Všechny D si mají ale doma opravit sešity. 

Pomůcky Tabule, papír, tužka, pracovní sešit 

Vyučující 

V hodině bylo výrazné tzv. učitelské echo – U každou, 

i správnou, odpověď D nahlas opakovala, špatnou ihned 

opravila a zopakovala správně.  

Zohlednění bilingvismu 

dětí 

D během hry na konci hodiny ve skupinách pracovaly 

hlavně německy, německy si radily při vymýšlení 

českých slov. U to akceptovala a D nenapomínala, 

naopak i svou instrukci situaci přizpůsobila a 

formulovala ji německy. 

Obecně ale v hodině převažovala čeština, kromě 

úvodních třídnických informací. 

Další informace 

Celá hodina probíhala velmi staticky, U celou dobu 

seděla za stolem. D začínaly být čím dál tím víc 

neposedné. 

 



 

 

Hospitační protokol 

Třída 4. C 

Třídní učitel/ka Mgr. Šárka Ahmed Saleh Ibrahim 

Termín hospitace 13. 12. 2017 

Číslo hospitace 2. 

Předmět Český jazyk 

Počet dětí ve třídě 15 

Počet děti ve třídě 

s jiným než německým 

mateřským jazykem 

7 

Počet dětí na hodině 15 

Téma hodiny Opakování probrané látky jako příprava na test 

Aktivita Průběh, komentář 

Diktát 

Hned na úvod hodiny píšou D diktát na dosud probrané 

pravopisné jevy. D měly možnost si diktát doma týden 

trénovat. U diktuje po větách, každou opakuje třikrát. 

Nakonec celý text přečte ještě jednou.  

Mezitím jsem mohla nahlédnout do slohových prací – 

vyprávění o prázdninách, vypracovaných dle osnovy. 

Cvičení se slovy na 

tabuli 

U na tabuli připravila několik slov. D je nejprve 

společně čtou. Poté dle konkrétního pokynu zapisují 

vybraná slova do školního sešitu. Cvičení slouží jako 

příprava na obdobný test příští týden. 

1) D vypisují slova mnohoznačná, na tabuli je např. 

slovo jazyk. U se ptá na všechny významy. D: Od boty, 

lidský, jako čeština. U dodává: Ještě písečný či sněhový 

jazyk. Další slova jsou např. oko či hvězda. 

2) D vypisují slova jednoznačná – např. Jana, dům … 



 

 

3) slova lichotná – U: Co nám říkají? D: Slova citově 

zabarvená, hezky. U: Jinak i zdrobněliny, jako kolečko, 

perníček, … 

4) slova hanlivá – U: Škaredá. Na tabuli je např. 

babizna, barabizna, čokl. U: Co je čokl? D neví, U 

doplňuje německy: Köder. [Překlad „Köder“ není 

fakticky správný, pro výraz čokl slovník uvádí das 

Hundevieh, der Köder znamená spíše „návnada, 

vnadidlo“.]144 

5) U: Kam zařadíme slovo zvěrolékař? D nevědí, U dále 

napovídá; gesty znázorňuje „složení“ – ptá se na slova 

složená, odpověď si doplní sama. 

6) slova souznačná – D uvádí příklad: Třeba jako 

chlapec je i hoch, kluk. 

7) slova protikladná – D: Černý x bílý. 

D cvičení vypracovávají společně, každé ho zapisuje do 

sešitu. Poté práci odevzdávají. 

Opakování: věta a 

souvětí 

Ústní opakování již probrané látky. U stojí před tabulí a 

ptá se: Jaký je rozdíl mezi větou jednoduchou a 

souvětím? 

D řekne dva konkrétní příklady a označí, co je věta 

jednouchá a co je souvětí. 

U: Čím se spojují věty do souvětí? D: Spojky, čárky. 

U chce nyní opakovat větné vzorce – jeden předepisuje 

na tabuli: V1, protože V2. Vyvolává D, každé D řekne 

příklad. Příklady jsou správné. 

Opakování: slovní 

druhy 

U předepisuje větu na tabuli a po D chce určit slovní 

druhy. Za dva týdny budou Vánoce. 

Jedno D přesně nerozumí slovu „Vánoce“: To Vánoce, 

to se tak jmenuje? U: To je název svátku, zvyku. Dobrá 

otázka. 

D určují slovní druhy správně, váhají jen u „za“. U 

napovídá: Za, pod, k, na – co je to za slovní druhy? D si 

vzpomínají. 

Opakování: mluvnické 

kategorie 

Nejprve opakují mluvnické kategorie u podstatný jmen. 

U se ptá: Podstatná jména se časují nebo skloňují? D 

odpovídají správně, že skloňují, a pokračují: Určujeme 

pády, rod, číslo, čas. U kategorii času neopravuje, 

zřejmě přeslechla. 

D určují slovo týdny z předchozí věty. Kategorii pádu U 

přeskakuje, tu ještě neprobírali. U slova Vánoce ji už 

záměrně ani nezmiňuje. U kategorie životnosti U 

napovídá: To slovo žije, nebo nežije? Podle odpovědi 

ANO, NE D pozná životnost. 

D mi během aktivity sděluje, že pro bilingvní D bývá 

kategorie životnosti srozumitelná, právě díky pomůcce 

žije/nežije, díky které se většinou rozhodnou správně. 

                                                      
144 Viz Lingea. Dostupné z: https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky/%C4%8Dokl, 27. 12. 2018. 



 

 

Následně se opakují mluvnické kategorie u sloves – díky 

tvaru „budou“. Na jednotlivé kategorie se U doptává a 

D společnými silami slovo určují. 

Zhodnocení 

DÚ DÚ nebyl zadán. 

Pomůcky Učebnice, tabule, školní sešit 

Vyučující 

U byla po celou vyučovací hodinu velmi uvolněná, D na 

ni dobře reagovaly. Nepůsobila přísným dojmem, 

hodina byla naopak velmi pohodová.  

K mé přítomnosti v hodině neměla výhrady, naopak mi 

poskytla k nahlédnutí i další práce D. Když měla při 

výuce čas, komentovala konkrétní aktivitu, nebo 

doplňovala své poznatky, např. s čím bilingvní D mívají 

problém a co je pro ně naopak vcelku jednoduché (viz 

kategorie životnosti atd.) 

U volila zejména frontální výuku, během hodiny 

neprocházela třídou. 

Zohlednění 

bilingvismu dětí 

Hodina probíhala výhradně v češtině, jen málo se U 

zeptala na německý ekvivalent. Pokyny zadávala česky, 

česky kontrolovala i porozumění. Ve slovních projevech 

D nebyl slyšet výrazný německý přízvuk. 

Další informace 

Ke slohovým pracím mi U doplnila informaci, že 

slohová cvičení D trénují pravidelně od 3. třídy. Slohy 

však nejsou povinné a nejsou součástí závěrečné práce, 

jejíž známka je stěžejní známkou z celého pololetí. D 

slohy trénují zejména z toho důvodu, aby byly 

připravené na přechod do dalšího stupně vzdělávání. 

Zařazení slohové přípravy je na každém U. 

Příští týden D píší velký test, proto byla dnešní hodina 

pojatá jako opakovací, přípravná. U s D pracovala dle 

zadání, která budou i v testu. 
 

 

 

  


