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Příloha č. 1 – Otázky rozhovorů podle témat výzkumu 

DÍLČÍ OTÁZKY VÝZKUMU 

1. Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem reflektují svoji zkušenost s přijímacím 

řízením na českou vysokou školu? 

2. Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem reflektují svoji zkušenost s organizačními 

aspekty studia na české vysoké škole? 

3. Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem hodnotí svoji studijní činnost a různé 

formy výučování? 

4. Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem reflektují svoje vztahy s českými 

spolužáky? 

5. Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem reflektují svoje vztahy s vyučujícími na 

české vysoké škole? 

6. Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem hodnotí své jazykové schopnosti češtiny? 

7. Jak si zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem představují svoji profesní činnost 

v České republice? 

8.  Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem formulují pojem jazyková bariéra? 

9.  Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem reflektují jazykovou bariéru v jejich 

životě? 

10.  Jaké názory mají zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem na vliv jazykové bariéry na 

vysokoškolské studium? 

 

Otázky rozhovorů podle dílčích otázek 

Otázka č. 1 Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem reflektují svoji zkušenost 

s přijímacím řízením na českou vysokou školu? 
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 Já si dodnes přesně vybavuji přijímací řízení. Vzpomínáš si na období přijímacího řízení? 

 Jak jsi se cítil/a u přijímacích zkoušek? 

Otázka č. 2 Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem reflektují svoji zkušenost 

s organizačními aspekty studia na české vysoké škole? 

 

 

 Pamatuješ si jak ses zapisovala do studia, začala používat SIS, anebo zapisoval/a si předměty? 

 Jak si myslíš, jak jsi to zvládl/a? 

Otázka č. 3 Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem hodnotí svoji studijní činnost 

a různé formy výučování 

 Existuje několik forem vysokoškolské výuky. Já ti představím seznam co můžeš potkat na vysoké 

škole. Mohl/a bys mi říct svůj názor na tyto různé formy? Jsou to přednáška, seminář, cvičení, 

referát, prezentace, samostatné studium.  

 Máš nějakou oblíbenou formu? (Když ano, tak otázka 7) 

 Čím se ti libí? 

 Cítíš se v tom nejlíp? 

 Můžeš ohodnotit svojí studijní činnost u těchto forem výuky? 

 Existuje také několik forem hodnocení. Například test, ústní zkouška anebo písemná zkouška. 

Mohl/a bys mi říct svůj názor na tyto různé formy? 

 Máš nějakou oblíbenou formu? (Když ano, tak otázka 12) 

 Čím se ti libí? 

 Cítíš se v tom nejlíp? 

 Můžeš ohodnotit jak to zvládáš? 

Otázka č. 4 Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem reflektují svoje vztahy 

s českými spolužáky? 

 Komunikuješ se spolužáky? 
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 Jak můžeš popsat vaše vztahy? 

 Jak se k nim stavíš? 

 Jak si myslíš, že se oni staví k tobě? 

 Jak můžeš ohodnotit tyto vztahy? 

 Jak můžeš ohodnotit vaši komunikaci? 

 Jak se cítíš v těchto vztazích? 

Otázka č. 5 Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem reflektují svoje vztahy 

s vyučujícími na české vysoké škole ? 

 

 

 Komunikuješ s vyučujícími? 

 Jak můžeš popsat vaše vztahy? 

 Jak se k nim stavíš?  

 Jak si myslíš, že se oni staví k tobě? 

 Jak můžeš ohodnotit tyto vztahy? 

 Jak můžeš ohodnotit vaši komunikaci? 

 Jak si cítíš v těchto vztazích? 

 

Otázka č. 6 Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem hodnotí své jazykové 

schopnosti češtiny? 

 Jak můžeš ohodnotit své jazykové schopnosti češtiny dnes? 

 Jak bys ohodnotil/a své jazykové schopnosti v minulosti? 

Otázka č. 7 Jak si zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem představují svoji profesní 

činnost v České republice? 

 Jak si představuješ svoji budoucí profesní činnost? 
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Otázka č. 8 Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem formulují pojem jazyková 

bariéra? 

 Představ si, prosím, situaci, že jsi dostal/a možnost vytvořit pojem jazyková bariéra do vědeckého 

slovníku. Jak by zněla tvoje formulace? 

Otázka č. 9 Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem reflektují jazykovou bariéru 

v jejich životě? 

 A teď si představ si situaci, že píšeš knihu o svém životě a svých názorech. Jak bys tam popsala 

odstavec – Jazyková bariéra v mém životě? 

Otázka č. 10 Jaké názory mají zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem na vliv 

jazykové bariéry na vysokoškolské studium? 

 Jaký si myslíš, že to všechno, co jsi popsal/a výš, má vliv na vysokoškolské studium? 
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Příloha č.2 – Příklady úvodních otázek rozhovorů 

 Již jsem se ptala, ale chtěla bych se zeptat ještě jednou. Cílem této práce je zjistit názory studentů 

na jazykovou bariéru a na vysokoškolské studium. Požádala bych tě o souhlas s účastí ve 

výzkumu? 

 Děkuji. Tento rozhovor bude zaznamenáván. Souhlasíš s tím? 

 Všechno je v pořádku, tvoje identita bude anonymní.  

 Moc děkuji za tvůj zájem. Vybral/a jsi velmi příjemné místo pro schůzku. Líbí se ti tady? 

 Dneska je nádherně. A moc se mi líbí toto místo, co jsi vybrala. Máš to tady ráda? 

 

 

 



121 

 

Příloha č.3 – Informovaný souhlas  

 

 

Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho užitím 

 

V rámci diplomové práce nazvané Zkušenosti studentů s odlišným mateřským jazykem 

s vysokoškolským vzděláváním v České republice (případ pedagogických oborů), která je 

realizována na FF UK, jste byl(a) požádán(a) o spolupráci.  

Cílem diplomové práce je zjistit zkušenosti studentů s odlišným mateřským jazykem 

s vysokoškolským vzděláváním na českých vysokých školách. Metodou je polostrukturovaný 

rozhovor. 

Vaše účast na výzkumu je dobrovolná a je na pouze Vás, jaké informace o sobě sdělíte. Pro 

potřeby práce bude rozhovor nahráván. Žádám Vás o souhlas s poskytováním výzkumného 

materiálu pro výzkumný projekt ve formě audio nahrávky.  

Pro účely analýzy nejsou důležité osobní údaje respondentů (jméno), ale pouze získané 

informace. Rozhovor, který s Vámi bude zaznamenán, bude po jeho pořízení anonymizován. 

Veřejně přístupné výstupy z výzkumu a jeho analýzy budou citovány anonymně.  

Velmi si vážím Vaší spolupráce, děkuji za pozornost věnovanou těmto informacím a žádám Vás 

tímto o poskytnutí souhlasu s Vaší účastí ve výzkumu. 

 

Bc. Olena Gridasova  
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Příloha č.4 – Otázky rozhovorů, komunikační prostředky podle typů 

1. Navazující otázky (sondážní) 

2. Co to znamená „Jak to funguje“, co jsi pochopila? 

3. Řekla jsi, že to máš jednodušší na přednáškách. Ale na druhou stranu jsi řekla, že jsi byla na té 

přednášce jen jednou. Proč se tak stalo? 

4. Ještě mě zajímá. Řekla jsi před rozhovorem, že máš hodně problémů. Co to znamenalo? 

5. K tomu co jsi řekla, mám několik otázek, co mě zajímají. Proč si myslíš, že sis vybrala tu slečnu? 

6. Poslední otázka k tomu tématu. Řekla jsi, že jsou další slečny, se kterými ty komunikuješ docela 

málo. Že jim vůbec nerozumíš a nerozumíš tomu, co vůbec dělají na univerzitě. Co jsi tím 

myslela? 

7. Proč se ti tam libí? 

8. Otázky, vztahující se ke zkušenostem  

9. Často vzpomínám na období přijímacích zkoušek. Mohla by sis teď vzpomenout na to, jaké bylo 

tvoje období přijímacích zkoušek? 

10. V tu dobu tobě tady také bylo dobře, jo. Mohla bys mi říct jaké to bylo, studovat na kurzech 

českého jazyka? 

11. Rozumím tomu, často studenti mi říkají, že cítí nějaké kritické období v zimě. Že právě nějak 

v zimě už začínají líp komunikovat v češtině a ztrácí psychologické bariéry. Jak to bylo u tebe? 

12. Poté, co jsi uspěl u zkoušek, nastoupil jsi na univerzitu a setkal se s procesem zápisu ke studiu, 

zápisu předmětů a celkově s kreditním systémem. Vzpomínáš si na to? 

13. Setkával se někdo z tvých známých se stejným problémem?  

14. Otázky, vztahující k názorům 
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15. Existuje několik forem vysokoškolské výuky. Je to možné, že už ses s některými setkávala. Já je 

teď popíšu. Jsou jimi přednáška, seminář, cvičení, referát, prezentace, samostatná práce atd. 

Mohla bys mi říct svůj názor na tyto formy? 

16. A co se týče forem hodnocení, jsou jimi ústní a písemní zkouška, testy atd. Jaký máš názor na 

tyto formy? 

17. Proč si myslíš, že vznikají potíže? 

18. Jaký si myslíš, že to všechno co jsi popsala o jazykové bariéře, má vliv na studium?  

19. Ano, vím, že existuji takové metody výuky. Proč se ti líbí tato metoda? 

20. Otázky, vztahující k pocitům 

21. Na podobných skupinových akcích, jak jsi řekla, často na konci je nějaká reflexe výuky. Jak ses u 

toho cítila? 

22. Teď povídáš o vnímání. A co se týče reprodukce řeči, když byla potřeba vyslovit svoje myšlenky. 

Jak ses cítila?  

23. Jak ses cítila v tom období? 

24. Super, to je skvělý. Když si představíš situaci, že studuje s tebou lepší student, než ty a celkově 

všichni studenti jsou lepší než ty. Jak by ses cítila?  

25. A jak ses cítil? 

26. Jak se cítíš u ústních zkoušek? 

27. Simulační otázky  

28. Dobře, nepředstavuj si nějaké vzdělávací zařízení, představ si například svoji soukromou praxi? 

29. Představ si prosím situaci, že jsi dostala možnost vytvořit pojem jazyková bariéra do vědeckého 

slovníku. Jak by zněla tvoje formulace? 

30. Dobře, děkuji za odpověď. A teď si představ situaci, že píšeš knihu o svém životě a svých 

názorech. Jak bys tam popsala odstavec Jazyková bariéra v mém životě? 
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31. Dobře, a představ si, že ses probudila ráno a náhodou máš celý český slovník ve své hlavě. Tobě 

to pomůže vyslovit všechno «duší» jak říkáš? 

32. Super, to je skvělý. Když si představíš situaci, že studuje s tebou lepší student, než ty a celkově 

všichni studenti jsou lepší než ty. Jak by ses cítila? 

33. Výrazy, vyjadřující porozumění, přitakání  

34. Ano, vím, že existuji takové metody výuky. 

35. Rozumím tomu, často studenti mi říkají, že cítí nějaké kritické období v zimě.  

36. Rozumím tomu co říkáš ohledně zkouškového období, já se snažím také co nejdřív složit všechny 

zkoušky. 

37. Ano, rozumím. Je to aktuální otázka teď když se blíží zkouškové období. 

38. Ano, tomu moc dobře rozumím. Stává se to i v mém životě, zatímco prezentuji, přemýšlím o tom, 

jestli jsem to řekla správně a můžu u toho ztratit smysl.  

39. Reflexe respondentových výrazů a echo  

40. To znamená, že na přednáškách se setkáváš s neznámými slovy? 

41. Všechno jsi správně napsal, jo. To znamená, že smyslovou stránku jsi dodržel? 

42. Takže fakticky ty komunikuješ s nimi ohledně studia, studijních materiálů? 

43. To znamená, že jazyková bariéra v tvém životě se charakterizuje tou situací, kdy ty nemůžeš 

vysvětlit něco jenom proto, že ty jsi tím neprošla? 

44. Já jsem nejlepší studentka obecně, a ještě nejlepší studentka-cizinka, ano? 

45. To znamená, že jsi měla takový strategický přístup k tomu. Ty jsi byla přijata skupinou, 

pomáhalo ti to? 

46. Jasně, rozumím, to znamená, že příčinou je zájem, nikoli jazyk. Když nemáš zájem, tak bys to 

nechtěla poslouchat ani v ruštině? 
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47. Rozumím, to znamená, že mimo univerzitu ty nekomunikuješ s nikým. A když potřebuješ 

nějakou informaci ohledně studia? 

48. Takže si myslíš, že kdybys komunikovala víc s těmito lidmi, tak by tvoje čeština byla lepší? 

49. To znamená, že češtinu nestuduješ proto, že ji nebudeš potřebovat v budoucí profesi? 

50. Máš zájem o českou kulturu, jo? 
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Příloha č.5 – Dotazník, výběr výzkumného souboru 

Dobrý den. Jsem studentka navazujícího magisterského studia pedagogiky Karlovy univerzity 

(Katedra pedagogiky). V rámci diplomové práce dělám docela zajímavý výzkum, který je 

soustředěn na zkušenosti studentů s odlišným mateřským jazykem s vysokoškolským studiem. 

Velmi mě těší Váš zájem o spolupráci. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění malého dotazníku.  

Všechny demografické údaje budou použity jenom v rámci diplomové práce. Jméno a přímení 

v rámci anonymity také není ukázáno v dotazníku,proto je nemusíte uvádět.  

Děkuji za Váš čas.  

Olena Gridasova  

Dotazník 

Dotaz Odpověď  

Studuji vysokou školu v ČR 

(podtrhněte, prosím) 

Ano/Ne  

Jakou vysokou školu studuji   

Na jaké katedře studuji  

Jaký obor  

V kolikátém jsem ročníku studia  

Jaká forma studia  

(podtrhněte, prosím) 

Prezenční/ Distanční/ Kombinované 

Jazyk studia   

Kolik let již jsem v Čechách   

Můj mateřský jazyk je   





128 

 

Příloha č. 6- Segmentace  

Texty rozhovorů byly segmentovány dle dílčích otázek výzkumu. Každé otázce byla přiřazená 

barva. Těmito barvami poté byl segmentován každý text.  

43. Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem reflektují svoji zkušenost s přijímacím 

řízením na českou vysokou školu? 

44. Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem reflektují svoji zkušenost s organizačními 

aspekty studia na české vysoké škole? 

45. Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem hodnotí svoji studijní činnost a různé 

formy výučování? 

46. Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem reflektují svoje vztahy s českými 

spolužáky? 

47. Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem reflektují svoje vztahy s vyučujícími na 

české vysoké škole? 

48.  Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem hodnotí své jazykové schopnosti češtiny? 

49. Jak si zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem představují svoji profesní činnost 

v České republice? 

50. Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem formulují pojem jazyková bariéra? 

51.  Jak zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem reflektují jazykovou bariéru v jejich 

životě? 

52.  Jaké názory mají zahraniční studenti s odlišným mateřským jazykem na vliv jazykové bariéry na 

vysokoškolské studium? 

 

Červenou barvou označovány standardizované otázky, které byly připraveny před rozhovory. 
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Příloha č. 7 - Seznam kódů  

Seznam kódů podle kategorií 

*In vivo kódy jsou v závorkách  

Respondent MR 

Sebehodnocení  

jsem nejlepší-motivace, jsem dobrá, není problém, jsem sociofob, zvládla jsem to, chlubení se, 

jsem jediná a nejlepší, převaha nad ostatními, jsem nejlepší studentka, jsem nejlepší cizinka, jsem 

na sebe pyšná, sebedůvěra, všechno jsem schopná vyřešit, všechno udělám proto, aby byla ještě 

lepší, nedělám chyby, problém s veřejným vystoupením (není jazykový). 

Sociální hodnocení  

Přijetí (spolužáci), bojí se mě protože jsem nejlepší, jsem divná pro ně, dobré hodnocení 

(zkoušky), jsem nejlepší (vyučující) 

Komunikace  

Hledání kulturních aspektů, strategie, slovácký jazyk, přijetí-pohodlí-volnější komunikace, 

vnímání jiných, hledání společného rysu, důležitý první kontakt, dobrá komunikace (vyučující), 

jenom cílová komunikace, není komunikace mimo studium, není zájem o komunikaci, výhoda 

v komunikaci, vykořisťování, kultura, není potřeba komunikace mimo studium, komunikace 

v mateřském jazyce je plnější, problém v komunikaci v českém jazyce, příjemná komunikace- 

lepší výslovnost.  

Vztahy  

Společný rys, strategie, nepřijetí, nepochopení chování jiných, vykořisťování, cílová komunikace, 

dobré vztahy c vyučujícími, jsem lepší, nepřijímám je, přijímají mě, nechci s nimi přátelské 

vztahy, sociální hra, formování vztahy pro svoje osobní cíle, oni jsou jiní, neporozumění chování 

a kulturním aspektům, pomoc, nechci byt součástí těchto vztahů, jenom výhodné vztahy, popření 

přátelských vztahů, podpora vyučujících.  
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Porozumění  

Neporozumění kulturní aspektům, neporozumění chování, rozumím infomací, rozumím českému 

jazyku, neporozumění slováckému jazyku, porozumění ze strany vyučujících.  

Emoce, pocity 

Jsem pyšná na sebe, motivace (komunikace), pohodlí (studium), pocit klidu (přijetí spolužáky), 

strach udělat chybu (veřejné vystoupení), pocit převahy nad ostatními, pochlubení se (studium), 

pocit jistoty (zkoušky), jsem nejlepší-klid, vděčnost za strach veřejného vystoupení, podporu 

(vyučující).  

Studium  

Čas na soustředění (přednášky), slovácký jazyk, špatná písemnost, strach veřejného vystoupení, 

brzdicí mechanismus (reprodukce řeči), motivace, adaptace, přijetí (vyučujícími)- lepší studijní 

výsledky, nervozita (zkoušky), jednodušší přednáška, seminář – výzva, ústní zkoušky – 

nepohodlí, podpora vyučujících.  

Sociální prostředí 

Slováci, neporozumění chování, kulturní aspekty, přijetí versus nepřijetí, není potřeba v českém 

prostředí, převaha rusky mluvicího prostředí, Češi jsou hodní. 

Reflexe jazykových schopností 

Špatná písemnost, soustředění, chyby, nemůžu vysvětlit tak, jak bych si to přála, přijetí 

sociálního prostředí – lepší čeština, veřejné vystoupení, dobrá čeština, není problém s češtinou.  

Jazyková bariéra 

Neporozumění (kulturním jazykové, mentální) 

Jazyková bariéra v osobním životě 

Málo zkušeností (situací), výzva, záleží na lidech, není gramatika.  

Vliv jazykové bariéry na studium  
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Pozitivní vliv, nová zkušenost. 
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Respondent MN  

Sebehodnocení 

pocity nejistoty, důraz na samostatné užívání českého jazyka, pochybování o správnosti svého 

chování, špatná znalost předmětů, pochybnosti o tom, že bude dobrým profesionálem, introverze, 

«nemám talent», «nemůžu se porovnávat s Čechy ve svém oborů». 

Sociální hodnocení 

Předsudky («nemá rada Rusy»), strach z hodnocení české výslovnosti, upozornění na chyby 

v textu, dobré hodnocení u zkoušek, «není česky napsáno». 

Protichůdná tvrzení 

Na přímou otázku odpověď – «nemám problém», v rozhovoru – povídání o problémech, na 

přímou otázku odpověď „není žádný vliv na studium“, v rozhovoru – „myslím si, že ano, má to 

vliv.“ 

Sociální prostředí 

Ignorace ze strany jiných, «Oni to mají jinak» (Češí-spolužáci), porozumění,            

ospravedlňování chování jiných, nepochopení humoru, neporozumění kulturním a historickým 

aspektům, dobrý vyučující – zájem o předmět, vyhýbají se kontaktům s Čechy a Slováky mimo 

studium, Čechy – cizí prostředí, zájem o českou kulturu. 

Reflexe jazykových schopností 

Jistota v používání českého jazyka, chlubení se samostatným užíváním českého jazyka, 

«nerozumím informací z kultury a historie», kvalita českého jazyka padá, když odpovídám na 

přímou otázku, komplikace v reprodukcí řečí, snížená kvalita českého jazyka při veřejném 

vystupování, strach mluvit, chyby v psaní, používání šablon v řeči, špatná čeština, špatná 

gramatika a výslovnost, záporný vztah k češtině, ignorace jazyka, používání českých slov 

v mateřském jazyce. 

Komunikace 
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Nepříjemné pocity (komunikace s vyučujícími), ignorace ze strany jiných, porozumění, problém 

komunikace – příčina neporozumění kulturním aspektům, strach z přímé komunikace, problém 

komunikace se studijním oddělením, jenom cílová komunikace se spolužáky, není zájem o 

přátelskou komunikaci mimo studium, vyhýbaní se kontaktům s Čechy a Slováky. 

Studium 

Komplikace v přepínání jazyků, neporozumění, «zaspala», kontrola, záznamník, opakování 

informací pro porozumění, zájem o předmět díky dobrému vyučujícímu, «nerozumím ničemu», 

nutnost aktivity na seminářích, problém se semináři, strach z veřejného vystupování, neznalost 

předmětů, špatné jazykové schopnosti, «zachraňuji sebe» 

Emoce a pocity 

strach (hodnocení na veřejném vystupování), zájem o předmět, zájem o vyučující, špatné pocity z 

používání českého jazyka, láska k profesi 

Porozumění 

neporozumění v komunikaci s vyučujícími, neporozumění systému SIS, neporozumění 

organizačním aspektům studia, porozumění ze strany jiných, neporozumění kulturním 

a historický aspektům. 

Jazyková bariéra 

vnímání, interpretace 

Jazyková bariéra v osobním životě 

blokace emocí a «duší», malá slovní zásoba, cizí prostředí 

Vliv jazykové bariéry na studium 

protichůdná tvrzení, «nemám talent», vynucenost 
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Respondent KL 

Sebehodnocení  

Pečlivost, samostatnost, jsem si myslel, že to nedám, nejsem malý kluk, zkušenosti, strategie, 

nejsem psychicky zdravý, nejsem unikátní.  

Pojmy  

Není pojem znát jazyk, jazyk se dá jenom používat, prospěšnost praktických hodin je nulová, 

studium je kontent, forma hodnocení musí být písemná, ústní zkouška ověřuje kognitivní 

schopnosti, znalost- dynamická kategorie, psychicky zdravý člověk nemá jazykovou bariéru, 

jenom unikátní člověk může pracovat s Čechy.  

Reflexe jazykových schopností  

Zaleží na náladě a stavu, česky jazyk není ideální, nedá se zformulovat myšlenku, vypadají slova, 

psychologické napětí při hodnocení, sociální hodnocení, dobré čtení, dobré psaní, gramatické 

chyby, chyby koncentrace, dobré vědecké psaní, zkušenosti, problém s reprodukcí, psychické 

zdraví, hodnocení, celkově můžu mluvit česky.  

Komunikace 

Složitá komunikace (spolužáci), nic společného (spolužáci), různý humor, jenom cílová 

komunikace, vyhýbání se kontaktům (strategie), mimo studium komunikace není, dobrá 

komunikace (vyučující). 

Hodnocení studia 

Nulová prospěšnost praktických hodin, důležitý kontent, špatný vztah k ústním zkouškám, 

kognitivní schopnosti, písemná zkouška – ideál, záleží na vyučujícím, záleží na psychickém 

stavu.  

Sociální hodnocení  

Neporozumění vtipům, dobré hodnocení písemné a ústní češtiny (vyučující), strach veřejného 

vystoupení, pozornost, background (vyučující), ocenění znalosti (vyučující).  
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Strategie  

Vyhýbání se kontaktům, příprava na zkoušky, prezentace, písemná práce, odpovědi u zkoušek.  

Emoce 

Strach (veřejné vystoupení), psychologické napětí (komunikace), vliv na jazykové kompetence.  

Jazyková bariéra  

Psychologický stav, brzdicí mechanismus, osobnost, temperament, psychické zdraví, psychický 

stav.  

Jazyková bariéra v osobním životě 

Sociální hodnocení, psychické zdraví, psychické stavy. 

Vliv jazykové bariéry na studium 

Vliv na profesní činnost, unikátní, porovnávání s Čechy 
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Respondent AS  

Komunikace  

Neporozumění české řeči, není zájem o komunikaci se spolužáky, domluva s vyučujícími, jenom 

cílová komunikace, není nic společného, špatně mluvím, neporozumění, stres, není zpětná vazba, 

vypadám útrpně, nepříjemná hlavně komunikace s Čechy, špatná komunikace se studijním 

oddělením a katedrou, žádná odpověď, žádná reakce, neporozumění, nepamatují si moje jméno, 

není komunikace se spolužáky, není zájem o komunikaci, strach udělat chybu, oni nechtějí 

normálně komunikovat.  

Sebehodnocení  

Identifikace, nejsem schopná mít lepší českou výslovnost, vypadám útrpně, vypadá na to, že jsem 

přijela z Zimbabwe, jsem cizinka, umím 4 jazyky, písemnost, jsem jako opice, ne všemu jsem 

schopná rozumět, já normálně komunikuji, jsem taková jediná.  

Sociální hodnocení 

Pochvala (přijímačky), jsem cizinka, neporozumění, hodnocení jazyka, pohledy, ocenění, veřejné 

vystupování.  

Vztahy  

Je to nespravedlivý, hodnotí mě, oceňují mě, nepřijetí, nejsou dobré vztahy, odmítání pomoci, 

ignorace, cílová komunikace, normální vtahy (vyučující), porozumění (vyučující), podpora 

(vyučující), neporozumění, nemám je ráda, nepříjemné pocity.  

Sociální prostředí 

Nechci byt součástí této kultury, oni jsou Češi prostě, namyšlení, předsudky, nemám ráda 

prostředí Čechů.  

Emoce a pocity 

Pláč, nejistota, nervozita (zkoušky), nepříjemné pocity (komunikace), usínám (soustředění na 

hodinách), vzpoura (studium), strach a stud (vystoupení), zoufalství (pomoc), odpor (představa 
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vystoupení), zmatek (organizační aspekty), samota (organizační aspekty), nekomfortně 

(komunikace), nespravedlivost (pomoc), nezájem ( studium, komunikace), odpor (předměty), 

vynucenost (předměty), stud (hodnocení), strach udělat chybu (prezentace), zklamání (studium).  

Reflexe jazykových schopností 

špatná čeština, psaní, nervozita vede k zapomenutí českého jazyka, nerozumím, mluvím dobře, 

mluvím jak cítím, nejsem rodilá mluvčí (výmluva), strach mluvit, nerozumím řeči (přednášky), 

zájem vede k porozumění jazyku, vizuální podpora, strach chyby, problém koncentrace.  

Porozumění  

Neporozumění ze strany jiných, neporozumění organizačním aspektům, neporozumění informace 

na přenáškách, špatný vztah k vyučujícímu-absence zájmu-neporozumění informaci, 

neporozumění účelům studia, neporozumění kultury, neporozumění stylu výučování, 

neporozumění náplni hodin, zájem vede k porozumění, rozumím známým předmětům, 

neporozumění příčin chování jiných.  

Studium  

Lepší jsou přednášky, semináře složitější, špatné psaní, neporozumění cílům a účelům studia, 

komunikace porušuje zájem, špatné vztahy vedou k absenci zájmu, není zpětná vazba, pocit 

odcizenosti, vynucenost výběru předmětů, rozradovanost studiem, baví jen známé předměty.  

Protichůdná tvrzení  

Není bariéra/je bariéra 

Jazyková bariéra  

Neporozumění  

Jazyková bariéra v osobním životě 

Vnímání, absence zájmu o informaci, stud a strach hodnocení a pohledů, záleží na lidech, 

komunikace s nepříjemnými lidmi.  

Vliv jazykové bariéry na studium  
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Není vliv, celkově neporozumění cílům studia.  
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Respondent VR 

Sebehodnocení  

Jsem dobrý, background, dělám chyby, jsem jediný, jsem výjimečný, nechci vědět všechno, 

nejsem si jistý, nemůžu se porovnávat s Čechy (profesní činnost).  

Reflexe jazykových schopností 

Špatná písemnost, nemůžu vyslovit tak, jak bych si to přál, zapomínám slova, vztah hovorové 

češtiny k spisovné češtině, čas na vytvoření vět, není česky napsáno, neporozumění slangu, 

problém s rychlou verbální reprodukci.  

Porozumění  

Nerozumějí mi (spolužáci), češi mi nerozumějí (písemnost), porozumění (vztahy), rozumím 

informaci (studium), nerozumím slangu.  

Vztahy 

Výjimečnost, podpora, sympatie, pomoc, pomoc v integraci, zabránění strachům, zájem, jenom 

cílová komunikace (ode mě), já nejsem moc přátelský, nemám zájem o přátelské vztahy.  

Emoce, pocity 

Nejistota (práce), nekomfortní (sociální prostředí), jistota (vědomosti).  

Sociální hodnocení  

Písemnost, výjimečnost (vyučující a spolužáci).  

Jazyková bariéra  

Komunikace 

Jazyková bariéra v osobním životě 

Integrace  

Vliv jazykové bariéry na studium  
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Není, profesní činnost, porovnávání s Čechy.  
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Příloha č. 8 - Společné kategorie a subkategorie  

Kategorie Subkategorie 

 Respond

entMR 

Respond

entMN 

Responde

nt KL 

Responden

t AS 

Respondent 

VR 

Sebehodnoc

ení  

Studium  

Osobnost 

Komunika

ce  

Osobnost 

Studium 

Osobnost 

Pochybován

í 

Schopnosti 

Identifikace 

Osobnost 

Osobnost 

Studium 

Jazykové 

kompetence 

Porovnávání 

Sociální 

hodnocení 

Spolužáci 

Vyučující 

Studium 

Jazyk 

Předsudky 

Spolužáci 

Vyučující 

Já hodnotím 

Mě hodnotí 

Vztahy 

Jazykové 

schopnosti  

Komunikace Spolužáci 

Vyučující 

Češi 

Spolužáci 

Vyučující 

Prostředí 

Pocity 

Spolužáci 

Vyučující 

Jazyk 

Porozumění  

Vyučující 

Emoce a 

pocity 

Spolužáci 

____ 

Vztahy Spolužáci 

Vyučující 

«Můj 

vztah» 

____ ____ Vyučující 

Spolužáci 

Pocity 

Jak se staví ke 

mně 

Jak se stavím 

já 

Porozumění  Lidé 

Informace 

Komunika

ce 

Studium 

____ Sociální 

prostředí 

Studium 

Vztahy 

Studium 

Jazykové 






