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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na pozici žáků muslimů v české základní škole. Jde o aktuální 

téma českého školství společně se vzděláváním žáků cizinců všeobecně. Žáci jsou 

vzděláváni v multikulturně stoupající době, a proto je nezbytné se tímto tématem neustále 

zabývat. Úvod vysvětluje výběr problematiky diplomové práce. Teoretická část seznamuje 

o potřebných informacích týkající se tématu, které jsou řazeny tak, aby co nejvhodněji na 

sebe navazovaly a dávaly dohromady smysluplný celek. Je popsáno, kdo do této skupiny 

patří, co mají společného, v čem se liší, jak se v minulosti i dnes dotýká jejich přítomnost 

Evropy a ČR, co s sebou nese integrace do společnosti, pohled na jejich odlišnost a 

samozřejmě, jak české základní školy přistupují k této problematice. Cílem empirické části 

bylo zjistit, jaká je situace žáka muslima v rámci vzdělávání v české základní škole 

v procesu inkluze. Ke zjištění byla použita metoda pozorování žáka muslima z 1.stupně 

základní školy. Popis pozorování je zaznamenám za pomoci kazuistiky. Aby se práce 

netýkala pouze jednoho žáka, proběhly polostukturované rozhovory s dalšími pěti třídními 

učiteli stejné základní školy.  
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Abstract 

My thesis is focusing on Muslim pupil position in the Czech elementary school. It is an 

actual topic of the Czech school system together with foreign pupil education generally. 

Pupils are educated in the multicultural era and for this reason it is essential to deal with this 

topic. I am explaining the selection of the topic within the introduction of my thesis. 

Theoretical part is introducing topic related information, arranged logically to make a 

meaningful text. Within this part is described who belongs to this group, what they have in 

common, how they differ, how they have affected Europe and the Czech Republic from the 

past to the present. In addition, I am describing the outcome of Muslim integration to the 

society, view on their differences and of course the Czech elementary schools approach to 

this topic. To find out the situation of Muslim pupil within the education process in the Czech 

elementary school system is the objective of the empirical part of my thesis. To get the 

findings on the Muslim pupil in the elementary school, I have used the observation method. 

The case interpretation is recorded in this part. Not to focus only on the Muslim pupil, I have 

made structured interviews with other five home teachers in the same school. 

 

Key words 

Education, elementary school, muslims, Islam, culture, identity, migration, observation,  

semi-structured interview, inclusion, social interaction
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Úvod 

Téma, které bývá častým středem a zároveň i střetem diskusí je vzdělávání žáků-cizinců. 

Tito žáci se na první pohled liší v různosti mateřského jazyka. Jazyk, kterým komunikují 

doma se stává základním znakem odlišnosti od dětí českých. Pro mnoho osob je tohle jediná 

odlišnost od nás, rodilých Čechů. Zapomínáme na to, že i v případě, pokud jedeme 

na dovolenou, a to i na místo v Evropě, či do sousedního státu, všímáme si více růzností 

a odlišností, než je pouze jazyk, kterým se v zemi hovoří. Do České republiky se dostávají 

děti, které jsou ze všech koutů světa a ze zemí pro nás zcela cizích. U některých zemích 

nevíme, ani základ, jakým nebo jakými jazyky se v zemi dorozumívají, kde se země nachází. 

V posledních letech toto téma více a více stupňuje. Lidé bývají otevření odlišným národům, 

ale umí být také velmi zlí a odtažití. Bývají ovlivněni stereotypy. Setkávám se s lidmi, kteří 

jsou odlišným kulturám otevřeni a vyhledávají je, a na druhou stranu potkávám také ty, kteří 

se projevují v duchu xenofobie a rasismu. Pro učitele a žáky je čím dál tím náročnější 

pracovat ve třídě a být schopni se bavit na jedno téma s podobným pohledem na věc, jelikož 

žáci pocházející z odlišných rodin, nežli jsou rodiny české, jsou vedeny k jinému smýšlení 

a přístupu k pro nás automatickým a běžným věcem. Nejenom, že žáci cizinci mají odlišný 

mateřský jazyk, ale mohou být odlišného náboženství. Do třídy společně docházejí žáci 

z rodin s odlišným jazykem běžné komunikace, s rozdílným pohledem na smysl života 

a jeho cíle s odlišnými hodnotami. Mají různorodý přístup k sociální reakci, uznávají jinou 

víru, dodržují odlišné zvyklosti a tradice, žáci mají velmi odlišné životní priority, slaví 

odlišné svátky s odlišným významem, dodržují odlišné zvyklosti a tradice, jsou jiným 

způsobem zvyklí řešit problémy, mají různorodé stravovací návyky, i léčba má jiný základ 

a průběh a setkáme se i s jinak definovanými genderovými rolemi. 

Rok od roku narůstá v českých školách počet žáků cizinců, tedy potenciálně dětí z rodin 

s odlišnou kulturou, především tomu tak je v Praze a ostatních větších městech České 

republiky. Začínalo tomu tak být převážně od roku 1989. Od velkých měst se ale postupuje 

k městům menším. Vědí, ale učitelé, jak mají přistupovat k žákovi, který mu téměř 

nerozumí, či který nerozumí jednání, které není v jejich kultuře zvykem? Učitel by měl znát 

především svá práva a povinnosti, které se týkají jeho práce, zároveň by o právech 

a povinnostech měl být seznámen žák a jeho rodiče. Důležitá otázka, kterou si kladu, zda se 
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máme žáka snažit vést v našem smýšlení a jednání, či ho nechat jednat a přistupovat 

k věcem, jak je zvykem v jejich kultuře. Škola je v tomto smyslu institucí, která má v rámci 

sekulární socializace přispět k integraci ve společnosti. To znamená, že jejím úkolem je 

vytvářet platformu pro sdílení. Většina učitelů se setkává s tím, že žáci jsou nějací ve škole, 

ale ihned, jak se dostanou zpět do rodinného prostředí řídí se tam podle pravidel 

a zvyklostem rodiny. Učitelé by si měli doplňovat vzdělání v této oblasti, aby měla výuka 

co největší efekt. Vycházím též z vlastní zkušenosti, kdy jsem jako žačka základní školy 

navštěvovala základní školu města s 10 000 obyvateli, a už v té době na tak malém městě, 

se mnou chodila do třídy spolužačka z Ukrajiny a Vietnamu. S oběma dívkami jsem se 

stýkala a pozorovala odlišné vztahy a chování v rodinách, odlišný přístup ke vzdělání 

a výchově. V určitých věcech mě nemohli pochopit a já je. Jakými metodami a přístupy 

nejlépe vzdělávat tyto žáky zároveň s žáky jejichž mateřským jazykem je jazyk český se 

začínám intenzivně věnovat. Zároveň, jak komunikovat s jejich rodiči. 

Na jaře roku 2018 jsem se setkala se třídou, která měla 26 žáků. Z tohoto počtu bylo žáků 

narozených v České republice šest. Ostatní žáci byli z Ukrajiny, Ruska, Běloruska, Litvy, 

Slovenské republiky, Uzbekistánu, Kazachstánu, Vietnamu a Číny. Když jsem měla v této 

třídě začít vykovávat určitou aktivitu cítila jsem se ztraceně. Škola, ve které byla tato třída, 

je běžnou státní základní školou. Začala jsem se proto intenzivněji zajímat o to, jak tyto žáky 

hodnotit, jaké mají možnosti zdokonalování v jazyce a ostatních předmětech, jak přistupují 

ke školství jejich rodiče, jak žáky motivovat k tomu, aby hovořili více česky. K velkému 

počtu žáků cizinců se také přidalo rozdílné náboženství, jedním z nich byli žačky hlásí 

se ke svědkům Jehovovým. Začala jsem si zjišťovat, co si mohu dovolit, co mohu říkat a co 

ne, a zda se mám já přizpůsobovat či žáci, a uvědomila jsem si, jak je náročné hlavně dát 

takovou třídu dohromady jako partu a dokázat vhodně vzdělávat každého z nich.  

Čím déle jsem na základní škole byla přítomna a sledovala jsem složení tříd, zaujala mě 

konkrétní skupina žáků, a to žáků muslimů. Potkávala jsem celé rodiny ve škole i mimo ni. 

Na prvním stupni téměř v každé třídě jsem potkala alespoň jednoho žáka muslima, či žačku 

muslimku. Tato skupina se stala mým cílem pro pozorování. Měla jsem touhu se o těchto 

lidech více dozvědět, vědět více o jejich kultuře, náboženství, chování v rodině, přístupu 

ke vzdělání. Všechny tyto konkrétní oblasti a další souvisí s tím, jak se žák-muslim projevuje 
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ve třídě, jakou má svou pozici mezi ostatními a jak se projevuje jeho identita. Zaměřuji se 

na to, jak žák muslim/žačka muslimka projevuje svoji identitu muslima ve třídním kolektivu. 

Abych se mohla více věnovat tématu, bylo potřeba o muslimech vědět více informací. 

Jak žáci projevují svou identitu muslima jsem se rozhodla sledovat na prostředí konkrétního 

žáka jedné třídy. Abych měla více žáků a žaček k porovnání, a zjištění tak více faktů, využila 

jsem ostatní třídy ke zkoumání na jedné základní škole v Praze. V několika ročnících jsem 

mohla na základě polostrukturovaných rozhovorů zjistit více informací. Rozhovory jsem 

vedla s třídními učiteli. Předkládaná práce je tedy kazuistikou vybraného žáka, která je dána 

do kontextu vzdělávání muslimů na vybrané základní škole v České republice. 

Téma žáků muslimů pokládám za důležité. Důvodem je, že celkové skupině žáků cizinců se 

věnuje více badatelů. Navíc na mnoho z nich je veřejnost již zvyklá a akceptuje jejich 

přítomnost v ČR. U muslimů tomu tak ještě není, v ČR žijí spíše v krajských městech 

a v Praze, vytvářejí viditelné skupiny, a proto se dostávají i do našich životů. Jsou také 

aktuálním tématem a skupinou vyvolávající u lidí strach, obavy a nepřijetí. V posledních 

letech se téma muslimů znovu více otevřelo a dotýká se celé společnosti. S tématem muslimů 

jsem se také do poslední chvíle setkávala prostřednictvím médií, jako většina lidí. Přitom 

mě média dostatečně neinformovala o tom, jací tyto lidi skutečně jsou, jaké jsou jejich 

životní cíle apod. Proto mě ještě více lákalo věnovat se tématu muslimů, hlavně i kvůli 

nedostatečné informovanosti a pohledu na ně s předsudky, i přesto, že jsem s nimi neměla 

předchozí osobní zkušenosti. Společnost a média ve mně dokázaly vytvořit určitě předsudky 

a pohledy na tuto skupinu lidí, chtěla jsem se přesvědčit, jakou změnu pohledu ve mně 

vyvolá větší zkoumání této skupiny. Skrze můj pohled jsem pak touto prací chtěla přispět 

k otázce vzdělávání muslimů v ČR. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

Hlavním cílem práce je pozice žáků-muslimů v české základní škole. Konkrétně jejich 

pozice ve třídě, zda v ní a jak konstruují svou identitu muslima. Abych se mohla věnovat 

pozorování a vytvoření vhodných otázek k rozhovorům s vyučujícími žáků muslimů, 

je nutné se zprvu seznámit s určitými pojmy, zjistit více o jejich chování, kultuře, 

náboženstvím a jakou má tradici jejich kultura u nás v České republice. Téma souvisí 

s migrací, proto jsem se též věnovala migraci z pohledu historického a současného. 

1.1 Vymezení pojmů 

K lepší orientaci je důležité znát a rozumět základním pojmům, které se týkají tématu, 

kterému se zabývám. Jsou to pojmy, které mnoho lidí používá, aniž by vědělo přesný 

význam a jejich definice. Mezi základní pojmy, které je potřeba vysvětlit a popsat jsou 

muslim, islám, kultura a identita. 

1.1.1 Muslim 

Muslim je člověk, který se odevzdává do vůle Boží a řídí se dle Koránu (Topinka, 2016, 

s.12). Výsledky výzkumu, jak definují muslima akademici, aktivisté a kritici, dopadly tak, 

že muslima definují dvěma různými způsoby. Na otázku, kdo je podle nich muslim reagovali 

buď, že je to ten, kdo se sám prohlásí za muslima, hlásí se k islámu, což je hledisko 

příslušnosti k víře. Druhým hlediskem byla ortopraxe. Muslim je ten, kdo má znalosti 

o islámu a v návaznosti na to žije v souladu se zastávanou vírou. Skupiny participantů 

i projevily názor, že si jsou vědomy různorodosti muslimů. Tím bylo řečeno, že muslimové 

nepraktikují islám stejným způsobem, a dokonce někteří ho nepraktikují vůbec (Topinka, 

2016). 

  Skupiny muslimů se od sebe liší. Existují různé skupiny muslimů a každá je přesvědčená, 

že reprezentuje pravý Islám (Maurer, 2014, s.11). Představme si jiné náboženství 

např. křesťanství, ve kterém nejsou také všichni přesvědčeni o tom samém. Stejně tak jako 

se od sebe liší i vyznavači křesťanské víry, liší se od sebe i muslimové vyznávající islámskou 

víru. Mohou jimi být šíiti, sunniti a mnoho dalších. Liší se i povahou, jelikož i oni bojují 

s vlastními poklesy a chybami, které jsou překážkami k dosažení dokonalosti. To, jak 
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je nábožensky horlivý závisí i na jeho věku, vlivu okolí, rodiny, země, vzdělání a doba, 

ve které žije, vykládá Klímová-Pumerová (2005). 

Maurer (2014) rozlišuje tři skupiny muslimů podle toho, jak se vyrovnávají s životem v jiné 

v zemi. Jsou jimi islamisté, liberálové a modernisté.  

● Islamisté jsou ti, kteří žijí izolovaným způsobem života, a zákony se snaží dodržovat 

co nejpřesněji. Kontakt se západním světem, se snaží omezit. K tomuto přístupu se pojí 

označení radikální islám, politický islám, islamismus nebo islámský fundamentalismus.  

● Liberálové si vybírají pouze zákony, které budou dodržovat, a které uplatňovat nebudou, 

jelikož jsou v určité zemi nepraktické.  

● Modernisté se snaží nezpochybňovat Korán a sunny, ale snaží se najít nový výklad. Jejich 

úvahy a snahy by se daly považovat za posunutí o další krok vpřed rozvoje islámského práva 

(Maurer, 2014, s. 58). 

Rozdělením muslimů se zabývalo více autorů. Vzhledem k rozdělování muslimů dle 

hledisek se podrobnějším rozdělením zabýval Hádí al-Alawí (Kropáček, 1992, s. 264). 

Rozlišil čtyři typy muslimů dle způsobu praktikování. 

 ● Věřící praktikující muslim, se zasazuje o dodržování pravidel, je angažovaným věřícím 

a hlásí se k obnově islámu podle předků.  

● Druhý typ nese stejný název věřící praktikující muslim, který se nezasazuje o nastavení 

náboženské vlády, jako typ první. Respektuje oddělení náboženského a světského života. 

Je aktivní. 

● Třetím typem je věřící nepraktikující muslim, který se hlásí k islámu, ale nevykonává 

náboženské povinnosti, ve svém životě se nehlásí k zásadám a přikázáním islámu.  

● Čtvrtým typem je nevěřící muslim, tento typ interpretuje islám jako kulturní tradici, nikoli 

jako víru (Černý, 2015, s.41). 

Aby byl člověk opravdu brán jako muslim, patří do obce věřících (umma). Obec je základem 

společenského uspořádání, obcí věřících muslimů. Umma se prezentuje jako celosvětová 

komunita islámských věřících, která se rozprostírá nad jednotlivými státy. Součástí islámu 

není církev, mnišství, kněžství apod., ale přesto potřebuje organizovat záležitosti spojené 
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s věroukou, bohoslužbou, právem, vzděláváním atd. Vzdělaní znalci učení se nazývají 

ulamá. Ulamá duchovně usměrňují obec, jsou autoritami a mají právo interpretovat svaté 

texty (Černý, 2015, str.40). 

 Muslimská populace v číslech 

V arabském světě nalezneme 25 % muslimů z celkového světového počtu asi 1,5 miliardy. 

Kolem 25 milionů muslimů žije v Evropě. 

Země s nejvyššími počty muslimů jsou: ● Indonésie-přibližně 200 milionů. 

          ● Pákistán-přibližně 170 milionů. 

          ● Bangladéš-přibližně 130 milionů. 

          ● Indie-přibližně 120 milionů. 

Další země obývající vyšší počet muslimů jsou Nigérie, Írán, Egypt, Saúdská Arábie a Čína 

(Kopecký, 2014). K nejvyššímu počtu konverzí došlo v západní Africe, Indonésii a USA 

(Maurer, 2014, s.31). 

V průběhu 20. století došlo k 20% nárůstu po celém světě. V roce 1900, kdy byla islámská 

populace na 12,3 %, v roce 2005 stoupla na 20 % obyvatelstva. Když mluvíme v procentech, 

za posledních 50 let stoupla populace muslimů o 235 %, což je téměř 1,3 miliardy (Maurer, 

2014, s.31). 

1.1.2 Islám 

Význam slova Islám znamená podrobit se, či odevzdat se do vůle Boží. Islám je náboženství, 

které je monoteistické (víra v jediného Boha). Je druhým nejpočetnějším náboženstvím světa 

(Topinka, 2016, s.12). Jako důvod, proč je druhým nejpočetnějším náboženstvím se uvádí 

vysoká porodnost a tím dochází k nejrychlejšímu růstu (Maurer, 2014). Proto je jeho 

rozšíření po celém světě, na všech kontinentech, téměř v sedmdesáti státech (Kopecký, 2014, 

s. 9).  

V našem okolí můžeme zaslechnout, že je něco „muslimské“, či „islámské“. Pavlíková 

(2012) vysvětluje přesný význam těchto slov. Pojem „muslimské“ má širší užití, než pojem 

„islámské“, který je popsaný níže. Obsahuje veškerou orthopraxi stejně jako běžný život 

muslimů v nejrůznějších zemích i vše, co patří k tradici a lidovému zákonu. Dále tedy 
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vysvětluje pojem „islámský“, který definuje prof. Muhammad Koesnoea, islámské je to, 

co má oporu v sunně a Koránu, týká se předpisů a povinností muslimů (Pavlíková, 2012, 

s.8). 

Z historického hlediska má islám svůj počátek v 7.století ve střední Arábii, zvěstoval 

ho Muhammad ibn Abdulláh (Topinka, 2016, s.12). Jiní autoři uvádí proroka zkráceně jako 

Mohameda.  Města, o kterých bychom měli v souvislosti s islámem vědět, jsou Mekka 

a Medína (Maurer, 2014). Rozšíření islámu je po celém světě, na všech kontinentech, téměř 

v sedmdesáti státech (Kopecký, 2014, 9). 

Stejně tak jako jsou snahy o rozdělení typů muslimů, úzce toto rozdělení souvisí s islámem, 

jako náboženství, které vyznávají. U islámu je nutné rozlišovat normativní ideál islámu 

(s jeho příkazy a zákazy), a jeho konkrétní žité podoby, které se v každé době přizpůsobují 

konkrétní historické době, geografickému místu a také konkrétní životní zkušenosti daného 

muslima (Černý, 2015, s.9). Kopecký (2014) popisuje situaci těmito slovy: sledujeme různé 

přístupy, různé aplikace islámu v životě lidí a z toho vyplývající přístup k obyvatelstvu 

v různých arabských a islámských zemích. Různé jsou zvyklosti např. v Íránu, kde je nutné, 

aby ženy při pohybu na veřejnosti nosily zakryté vlasy, dlouhé rukávy, oděv zakrývající 

boky, stehna a kalhoty určené mužům i ženám. Jiné je to např. v Sýrii a Libanonu, 

kde pravidla nejsou nastavena tak striktně. Zde i v jiných arabských zemích lze nosit i krátké 

rukávy a není povinností nosit zakryté vlasy (Kopecký, 2014, s.8), tento výklad se týkal 

ošacení, které je též neodmyslitelnou součástí náboženství. 

O islámu se vyjadřujeme jako o náboženství, ale islám není pouze náboženství, ale také 

politický prvek, způsob organizování sociálního řádu a má každodenní roli v životě 

muslima. Svět tohoto náboženství nezná striktní oddělení náboženství od státu (Černý, 2015, 

s.40). Ale i tak narazíme na tvrzení takové, že v zemích Írán, Pákistán, Bangladéš 

atd. je náboženství úzce propojeno se státem, zatímco Turecko má náboženství a stát 

oficiálně oddělené (Maurer, 2014). 

Setkáme se s rozdělením islámu dle rovin na normativní a žitý.  

● Normativní islám formuluje věroučné výpovědi o světě a místě člověka v něm a určuje 

závazná pravidla lidského jednání. Do náboženských norem řadíme chod společnosti 
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a chování jedince, tyto normy jsou legitimizovány božským původem, mají závazný 

a univerzální charakter. Klasifikaci islámu jako ortopraktického náboženství uvádí Frederick 

M. Denny (2003, s. 22-23). Důraz je kladen na dodržování pravidel tzv. šaría. spolu 

s řízením života muslimské obce. Respektovat islám znamená řídit se jeho zásadami. Právě 

normativní islám je zdrojem zásad, jednání a chování, všechna pravidla prostupují 

každodenním životem muslima. Do systému pravidel zahrnuje vztah člověka k Bohu, sféru 

sociální interakce společně se sférou zákazů, trestů a přestupků. Jako první je zmiňován 

vztah člověka k Bohu, zásadní význam zde činní pět povinností, označovány jako pilíře 

islámu (Černý 2015). Těchto pět pilířů a jejich praktikování označí muslima za 

pravověrného. Tvoří základ identity praktikujícího muslima (Maurer, 2014, s.63).  

1. Šaháda neboli vyznání víry vede k tomu, že není Boha kromě Boha Alláha. Během 

pěti denních modliteb neustále opakují větu, která usvědčuje Alláha jako jediného 

Boha.  

2. Salát je povinná modlitba pět krát denně. Ženy se často modlí doma, a pokud 

je modlitebna tak zařízená modlí se v oddělené místnosti. 

3. Zakát je náboženská daň neboli daň pro chudé. Věřící si sám zvolí částku, 

kterou daruje, bývá to nejčastěji podle výše ročního platu. 

4. Sawn, půst v měsíci ramadánu dodržují všichni s výjimkou nemocných, lidí 

na cestách, menstruujících, těhotných a kojících ženy a malých dětí. Děti začínají 

převážně v období puberty, kolem devíti let. Doba trvání je od východu do západu 

slunce. Během dne se nesmí jíst, kouřit a mít pohlavní styk.  

5. Hadž, pouť do Meky, závisí na příjmech muslima. Každý by měl alespoň jednou 

za život podniknout pouť do Mekky. Avšak ji musí podniknout ve dvanáctém měsíci 

islámského lunárního kalendáře. I v Mekce by měli splnit určitě rituály, kterými jsem 

se zde nezabývala (Maurer, 2014, s.63-65). 

Žitý islám klade větší důraz na nenormativní aspekty víry, na praktikování náboženství 

v aktuálním čase a konkrétním místě. Jeho praktikování může být vykonáváno různým 

způsobem a nést dokonce různé významy. Mnozí autoři pohlíží na rovinu praktikování víry 

nahlížejí následovně. Miloš Mendel (1999) vysvětluje žitý islám tak, že vedle „oficiálního“ 

či „legalistického“ islámu byly rozvíjeny „alternativní“ či „nekonformní“ podoby islámu 
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např. tzv. lidový islám. Začal nabývat tak různých synkretických podob vzdálených 

legalistické formě. Jacques Waardenburg (1978) vykládá žité náboženství jako průnik 

mnohých neislámských náboženských praktik do normativního islámu, který se tomu brání, 

a to tím, že žité formy pokládá za projev lidské slabosti a nedostatečnosti. V druhé řadě 

se v rámci životního světa liší vlastní náboženské praktiky a porozumění islámu (Černý, 

2015, s. 40-41). Tím, jak se svět a lidé vyvíjí, potýká se islám s krizí. Mezi dvěma 

extrémními ideologiemi se vyskytuje napětí. Za prvé je to radikální ideologie a za druhé 

modernistické stanovisko. Radikální ideologie klade důraz na žití tak, jak žil Mohamed, 

a apeluje dodržovat islámské zákony. Modernistické stanovisko se chce přizpůsobit 

modernímu životnímu stylu. Islám se proto potýká se spoustou otázek, zda se bude 

modernizovat, přizpůsobovat moderní době a přibližovat se tak mladým lidem, kteří od víry 

více opouští, anebo si víra udrží svoji původní podobu, tak jak ho chtějí udržet staré autority 

(Maurer, 2014, s.180). 

Kultura zemí se směšovala s islámskou vírou, takže dochází k tomu, že následovníci 

praktikují islám už jinak, než tomu bylo v Mohamedově době. Tím, že se náboženství 

prolínalo různými kulturami, docházelo rozdělení islámu na různé skupiny (Maurer, 2014, 

s.93). 

1.1.3 Kultura 

Pojem kultura se poprvé spojil s lidskou duchovní činností, se vzdělaností a rozvíjením 

lidských schopností díky římskému mysliteli Marcu Tuliu Cicerovi, který poprvé psal 

o filozofii jako o kultuře ducha. V současnosti sociální vědy pracují s tzv. hodnotově 

neutrálním pojetím kultury, protože považují kulturu za univerzálně lidský fenomén, 

jenž je nutným, neodcizitelným znakem jakékoli lidské společnosti. Petrucijová (2005, s.8) 

také vysvětluje kulturu jako univerzální technologii lidstva, negenetický způsob předávání 

informací, jimiž se druh homo sapiens liší od jiných subhumánních bytostí. Kultura je 

na jednu stranu vlastností popisovanou lidství, na straně druhé je chápána partikulárně, tedy 

jednotlivé společnosti se liší svojí kulturou. Přesný počet kultur není znám, údaje se liší. 

Mnohost kultur ve světě svědčí o mnohotvárnosti způsobu života a chování, o odlišnosti 

hodnotových systémů členů různých kultur (Petrucijová, 2005, s.7-8). 
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Neodmyslitelnou součástí kultur jsou tradice a nové kulturní prvky, o kterých se dozvíme 

také od Petrucijové (2005). Když se podíváme zpět do historie, byla jim vlastní spíše 

reprodukce tradic. Generace po generaci reprodukovaly a sdílely spíše tradice, 

které se neměnily. Dnes v moderní společnosti se mění poměr mezi tradicí a novými 

kulturními prvky. Změny se netýkají jen střídání generací, ale k podstatným kulturním 

změnám dochází již během plynutí jedné generace. Např. naše rodiče byli u postupného 

rozvoje techniky, kam patří radio, televize, dále počítač a dnes už neodmyslitelný internet. 

K procesu sociálních a kulturních změn dochází v důsledku kontaktu různých kultur. 

Na základě tohoto procesu existují různé formy kulturních kontaktů. Jsou jimi kulturní 

kooperace, kulturní konflikt a kulturní izolace. 

Kulturní kooperace je pozitivní formou kulturních kontaktů. Předpokládá vzájemné uznání 

partnerů kooperace a vede ke vzájemnému obohacení kultur.  

Kulturní konflikt je negativní formou kulturního kontaktům, jež je spojen se soupeřením, 

konfrontací, antagonismem mezi kulturami.  

Kulturní izolace je spojena s neexistencí nebo přerušením kulturního kontaktu. I přesto, 

že kulturní kooperace je pozitivní formou, nese s sebou i rizika. Rizikem je ztráta kulturní 

identity. 

Náboženství je spojené s kulturou, která musí mít na věřící vliv. Země, ve kterých 

se původně islám rozšířil, byli země starobylé a významných kultur. Islám do sebe kultury 

začlenil a rozšířil je o nové směry (Maurer, 2014, s.93).   

1.1.4 Identita 

V oblasti např. sociální a kulturní antropologie, sociologie a sociální psychologie je pojem 

identita ztotožňován s pojmem Self nebo Selbst. U G.H. Meada v knize Mind, Self 

and Society celistvost osobnosti, její Self se skládá z vlastností, které vznikají v průběhu 

sociálních interakcí, definuje Petrucijová (2005, s. 26). Sedláková definuje identitu 

jako slovo, které má kořenovou základnu v latinském „idem“, v překladu znamená „stejný“. 

Stejnost s sebou nese i různost (Hrdá, 2001). „Výsledkem je, že identita zároveň představuje 

to, čím člověk je, i to, čím člověk není“ (Szaló, 2003, s. 15). S utvářením identity souvisí 

i místo, ve kterém jedinec žije a je jeho domovem (Hrdá, 2011). 
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Autoři s identitou spojují i pojem Já, který je obraz sebe sama, dle Petrucijové (2005) 

zahrnuje tzv. reálné ego a ideální ego. Reálné ego je představa jedince o tom, jaký 

je a ideální ego je naopak představa o tom, jaký by měl jedinec být. Jedinec vidí sám sebe 

tak, jak ho vidí okolí podle jeho představ, a chová se tak v souladu s touto představou. 

S uvědoměním sebe sama souvisí s uvědoměním, že patříme do některé sociální/kulturní 

skupiny např. etnické, národní, jazykové, genderové. „Já jsem“ s sebou nese uvědomění 

si pojmů „my jsme“ (Petrucijová, 2005). My lidé nemáme identitu „přirozenou“, 

je procesem a vždy konkrétním výsledkem inter-akce mezi jednotlivcem a prostředím 

(především sociálním prostředím zastoupeným jinými lidmi) (Petrucijová, 2005, s.24). 

O pojmu „Já“ hovoří i Hrdá a Šíp (2011), ti tvrdí, že jsou „Já“ s jejich okolím bytostně 

provázány. Identita povstává z nestálého proudu zkušenosti. Zkušenost vzniká z interakcí. 

Jedinec se od svého okolí odděluje vědomím sebe sama, které však může vzniknout jedině 

ve chvíli, kdy začíná sebe a své okolí interpretovat a tato interpretace může vzniknout jedině, 

je-li bytostně propojen se svým okolím. Podstatou sebeuvědomění je neustálé utváření 

představy, kdo jsem „Já“, kde je má vztažná skupina „my“, uvnitř které se utvářím, a kdo 

jsou ti mimo naše „my“ (Hrdá, 2011 s. 21). 

1.2 Muslimové a identita 

Primárně zažívaná identita u muslima je právě identita spojená s vírou, resp. s náboženskou 

tradicí. Další identitou může být etnicita, národní identita (vztahování se k zemi původu), 

kulturní a sociální identita a také identita občana. U mnohých autorů dochází k odlišným 

pohledům na identitu a jejich primárnost. Dochází k zamyšlením nad tím, zda je primární 

identita náboženská nebo identita občanská, spojovaná s přináležitostí k národnímu státu. 

Podle kanadského profesora politické filozofie Willa Kymlicky je primární konstrukce 

a prožívání národní ve smyslu občanské identity. Až poté je na řadě etnicita, náboženství 

nebo veřejné blaho (Kymlicka, 2001, 297). Jiný názor zastává teolog egyptského původu 

žijící ve Švýcarsku Tariq Ramada, ten tvrdí, že primární je identita náboženská, která má 

vyšší hodnotu nad identitou kulturní nebo národnostní. Pokaždé nemusí být pořadí identit 

v rozporu, jelikož každý jednotlivec tzv. přepíná mezi identitami, závisí na daných situacích, 

kterými si prochází (Černý 2015 s.70). U muslimů, kteří hledají místo žití v jiných zemích, 
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v nichž není původní náboženství islám, hovoří Černý (2015) o prožívání vícevrstevnaté 

identity. 

Rozdělení identity u cizinců a současně muslimů rozděluje i Topinka (2015) bez určeného 

pořadí, které je primární. Jsou to tři typy identit: 

 ● Etnokulturní identita se vztahuje k etnickému původu, vnímání sebe sama v kontextu 

země původu, regionu, etnické skupiny a rodinných vazeb. Za silnou etnickou identitu 

lze považovat takovou, kdy je jednotlivec hrdý na svůj etnický původ, a ten považuje 

za hlavní zdroj identity. Patří sem i pokud udržuje pravidelné kontakty se svými krajany. 

Existuje zde silné spojení se zemí původu, regionem či etnickou skupinou. 

 ●Náboženská identita se pojí ke vztahu jedince k islámu. U jednotlivců je jinak silná. 

Za silnou náboženskou identitu považujeme takovou, kdy islám jakožto náboženství zaujímá 

v životě jedinou pevnou, důležitou a nedílnou součást, je středobodem života. Spousta 

muslimů považuje právě tuto identitu jako primární. 

● Migrační identita souvisí se zkušeností s migrací. Většina muslimů v ČR jsou cizinci 

migranti. Nemusí být pravidlem, že islám vyznává pouze cizinec, islám považují za své 

náboženství i někteří čeští občané. Proto se migrační identita netýká všech muslimů. Utváří 

se v procesu adaptace na nové prostředí. Výsledky adaptace je asimilace, integrace, separace 

a marginalizace (popsané v kapitole Muslimové v Evropě a ČR) (Topinka, 2015, s.318-319). 

To, v jaké míře si zachovávají muslimové svou kulturu a identitu a kulturu v české 

společnosti popisuje Černý (2015). Ve značné míře jsou zachovávány prvky kulturní 

identity, dochází i k přejímání českých národních tradic, zvyků a svátků. Předmětem 

výzkumu, o kterém Černý (2015) mluví, byla kontinuita dodržování náboženských 

a národnostních svátků a přejímají svátků nových, v tomto případě týkající se svátků české 

společnosti. Výsledek popisuje autor takto: z výsledků rozhovorů mohu konstatovat, 

že až na jednoho informátora, který sám sebe označil za nepraktikujícího muslima, všichni 

dotazovaní slaví stěžejní muslimský svátek ramadán, a to s dodržováním všech příslušných 

zvyklostí, které svátek doprovázejí. Necelá polovina dotazovaných potvrdila, že slaví 

i muslimský nový rok. Když jsou otázkou oslavy Vánoc, došlo k rozdělení respondentů 

na tři skupiny. Skupina slavící Vánoce stejně jako Češi, skupina, která se snaží dodržovat 
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alespoň ty nejdůležitější vánoční tradice a svátky s nimi spojené a skupina, která české 

svátky neslaví. Respondenty ovlivňuje hlavně docházka jejich dětí do mateřských škol, 

základních škol, kde se setkávají s tradičními svátky. Proto rodiče pozitivně reagují 

na svátky České republiky bez ohledu na svůj náboženský či národnostní původ (Černý, 

2015, s.108-109). Rodiny se hlavně snaží o zachování aktivního používání mateřského 

jazyka. Jazyk není pouhým prostředkem k dorozumívání, ale připomíná dodržování tradic 

země původu, zvyků, povídání o domově a dochází tak k zachování kulturní identity jejich 

potomků (Černý, 2015, str.110). 

Když zmiňuji slovo identita, beru za nezbytné do oblasti identity zahrnou i pojem komunita. 

Komunita může hrát významnou roli při budování sociální kolektivní identity. Komunita 

není východiskem našeho bádání, nicméně jako sociálně konstruovaný „kompas“ identity je 

významný z hlediska kolektivní sebeidentifikace muslimů a z hlediska vyjádření jejich 

sounáležitosti (Cohen, 2000).  

Základem kolektivní identity muslimů je islám. Vytváří se tak kolektivita navzájem 

podobných aktérů, které spojuje jejich víra. Velmi důležitá je proto kolektivní 

sebeidentifikace (Jenkins, 1996), identifikační prostor je organizován na základě sdíleného 

dodržování norem a pravidel islámu. Pokud dochází k nepraktikování islámu, dojde ke ztrátě 

kolektivní sebeidentifikace, vymizení „receptu na bytí“ (Goffman, 2003), nastává to, že se 

s tím muslimové do konce života těžce vyrovnávají (Černý 2015 s.41). Pojem komunita 

může působit jako termín vyjadřující něco jednotného, homogenního, v případě muslimské 

„komunity“ tomu tak není. Komunita v ČR je fragmentarizována do několika skupin lišící 

se od sebe jazykem, představami, zvyklostmi, názory a cíli. Roste tak více heterogenita 

a uvnitř pomyslného jádra komunity dochází k názorovému tříštění. Termín „komunita“ 

nám také pomáhá porozumět vlivu specifických sociálních identit na proces integrace 

a typifikace muslimů jako členů specifické kolektivity (Černý, 2015, s.48-49). 

Především pro rodiny s dětmi je potřeba kontaktu s původní kulturou, když chtějí vysvětlit 

svou etnickou a kulturní identitu, jak popisuje Pavlíková (2012). Česká republika 

má výhodu, že je v ní možné projevovat svou vlastní identitu. Výhodou respektování 

odlišností v české společnosti vede v některých ohledech k přizpůsobování se některým 

českým zvykům a tradicím (Pavlíková, 2012), což teď spíš neplatí. 
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1.3 Muslimové v Evropě a ČR  

1.3.1 Migrace obecně 

Pojem migrace pochází z latinského migrare, což znamená stěhovat se, vystěhovat 

se, přestěhovat se (Preissová, Švachová 2013, s. 55). 

Irena Balaban Cakirpaloglu připomíná, že lidé vždy migrovali a budou migrovat i nadále. 

Podle Liďáka, mezinárodní migrace v podstatě spoluvytvářela dějiny lidstva od prvopočátků 

až po dnešní dny. V současné době stoupá důležitost migrace, jelikož se neustále zvyšuje 

počet migrantů. Naopak pak někteří autoři tvrdí, že kvantitativně nepřesahuje dnešní 

migrační pohyb míru migračních toků obvyklou v jiných obdobích. Změna je ve vnímání 

mezinárodní migrace obyvatelstva ze strany západních, resp. vyspělých společností. 

Vzbuzují se tak u těchto společností obavy z úpadku národní kultury, ztráty národní identity 

(Preissová, Švachová, 2013, s.55).  

Jarkovská (2015, s.164) popisuje migrační situaci tímto způsobem. Mezinárodní organizace 

pro migraci (IOM) odhaduje, že mimo zemi svého narození žije ve světě 214 miliónů 

jedinců, přičemž v mnoha případech jde o děti (Cobb-Clark, Sinning a Stillman, 2012). 

Mezi příčinami migrace je pokračující globalizace, požadavky pracovních trhů a sociálního 

státu cílových zemí migrace, rostoucí touhou jedinců i celých skupin zvýšit migrací 

své životní šance nebo válečnými konflikty, ekonomickými, ekologickými či jinými 

katastrofami (Jarkovská 2015, s.164). Preissová ještě doplňuje k příčinám nemožnost 

realizovat své cíle a potřeby, frustrující pocity a prolínání všech zmíněných příčin 

(Preissová, Švachová 2013). Maurer (2014) popisuje příčinu migrace jednoduše, a to tak, 

že k opuštění svých rodných zemí dochází proto, že si imigranti snaží zajistit lepší život. 

Zahrnuje do vysvětlení přímo i země, které si nejraději volí, jsou to sekularizované západní 

země s demokratickou svobodnou společností.  

V dnešní moderní době dochází k migracím převážně z důvodů globalizace, zhoršování 

ekonomických, populačních a environmentálních faktorů, ale také z důvodů válek 

a porušování lidských práv (Preissová, Švachová, 2013). Migrace v současné době vedou 

k rozšíření oblastí osídlení území a k větší míře promíchání etnických a kulturních skupin 

obyvatelstva (Petrucijová, 2005, s.11). 
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1.3.2 Přítomnost muslimů v Evropě 

Maurer (2014) podotýká, že bychom dnes už pravděpodobně nenašli žádnou zemi, v níž by 

nežili muslimové. 

Evropa se také stala pro migranty výrazně cílovou destinací (Parsons a kol., 2006, s.5). Do 

Evropy směřují současně imigranti ze všech možných, často velmi odlišných kultur 

(Jarkovská, 2015, s.164-165). Výsledek imigrace z bývalých evropských kolonií a vysoká 

porodnost jsou hlavní příčiny nárůstu islámského obyvatelstva v Evropě. Imigrace 

do Evropy přinesla hlavně muslimy ze severoafrických zemí (Alžírsko), balkánských zemí, 

a především z Turecka (Maurer, 2014, s.37). Země Evropy, s velkým počtem muslimů byli 

v roce 2000, Francie (5 milionů), Velká Británie (3,5 milionů) a Německo (3,5 milionů). 

Stejně jako ve světě tak i ve Francii a Velké Británii je islám druhým nejpočetnějším 

náboženstvím. Postavení muslima ve společnosti hostitelských zemí se začalo zlepšovat 

od druhé a třetí generace. První generace přicházela z nižších a středních vrstev a do Evropy 

přicházeli za nekvalifikovanou prací. Všichni muslimové, kteří do Evropy přišli, jsou 

nakloněni k víře spíše formálně, není to však pravidlem, někteří znovu našli cestu k islámu 

či se dokonce přiklonili k radikálním podobám. Muslimové netvoří homogenní skupinu, 

jak bylo řečeno, a stejně tomu tak je i na Západě, kde jsou různého původu, pocházejí 

z různých kultur, hovoří jinými jazyky. Všichni tito lidé se liší i v názorech a postojích, 

jak by se muslim měl správně chovat. Velké množství z nich projevuje svou víru pouze 

během svátků, anebo se k náboženství obrací ve chvílích krizí. Samozřejmě pociťují, jak je 

těžké být muslimem na Západě (Maurer, 2014, s.37-38). 

K zvláštní situaci dochází v případech, kdy si část muslimů stěžuje na to, že by západní 

společnosti měly více brát jejich požadavky v úvahu a umožnit aktivní praktikování islámu, 

přitom v zemích, ze kterých pochází, takovou svobodu nemají. Často zapomínají na to, 

že emigrace do jiné země s sebou nese určité základní požadavky, kterými jsou adaptace 

na nový životní styl, pravidla a zákony dané země (Maurer, 2014, s.183-184). 

Dochází ke sňatkům muslimských mužů s ženami ze Západu. Může docházet k neshodám 

mezi kulturami a původem. Ženy „nemuslimky“ a jejich děti konvertují k islámu, 

v některých situacích jsou pod velkým tlakem, aby tak učinily (Maurer, 2014, 37). 
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1.3.3 Etnické a kulturní menšiny v ČR 

Preissová popisuje období na počátku 20.století, kdy v roce 1921 v období Československa 

byla nejpočetnější menšinou, menšina německá. Po vyhlazení Židů během druhé světové 

války a následném vysídlení Němců se stalo Československo téměř homogenním státem, 

to se ještě více ustálilo po roce 1993, kdy došlo k rozdělení Československa. K dalším 

poměrně početným menšinám na území Československa patřili Maďaři, Rusové, Poláci 

a Židé (Preissová, Švachová 2013). Muslimové se na českém území vyskytují již od raného 

středověku. Nicméně přítomnost islámu neměla na českou společnost téměř žádný vliv, tvrdí 

Černý (2015).  

1.4 Muslimové jako náboženská etnická, resp. kulturní menšina na území 

českých zemí 

1.4.1 Migrační vlny  

Černý (2015) popisuje dvě migrační vlny, ke kterým došlo na území České republiky. První 

byla v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, v tu dobu přijíždělo mnoho 

studentů ze „spřátelených“ islámských zemí. Tito studenti studovali převážně medicínu 

a technické obory. Mnoho z nich v ČR zůstalo. Druhá migrační vlna nastala po roce 1989. 

Velkého nárůstu si povšimneme u počtu osob ze zemí bývalého Sovětského svazu, Turecka 

apod (Černý, 2015). Nicméně je pro Českou republiku poměrně nová věc migrace, i přestože 

s ní má zkušenosti i v minulosti (Preissová, Švachová, 2013).   

Ti, kteří jsou dnes v jádru muslimské komunity, jsou velmi dobře integrovaní, hovoří česky, 

mají vysoké postavení, mnohaleté sociální a rodinné zázemí jsou převážně přistěhovalci 

první migrační vlny. Tito dnes už i občané České republiky, kteří přicházeli do České 

republiky z arabských zemí, např. Sýrie, Iráku, Palestiny, Libye, měli hlavní cíl studium. 

Získávali různá studijní stipendia v 70. a 80. letech 20.století. Část z nich zůstala až dodnes 

právě na území České republiky (Černý, 2015, s.9).  

1.4.2 Jejich integrace do společnosti 

Migrace obyvatelstva, difúze kulturních prvků, kulturní kontakty nevídané intenzity jsou 

těsné spojeny s fenoménem multikulturalismu (Petrucijová, 2005, s.11). Multikulturalismu 

je věnována více samostatná kapitola v této práci.  
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S migrací neoddělitelně souvisí integrace. Berry (2003) schematicky rozlišuje čtyři typy 

strategií migrantů: asimilaci, integraci, separaci a marginalizaci. Každá z těchto strategií 

vytváří specifické situace pro sociální reprodukci rodin migrantů v určitém sociálním 

či fyzickém prostředí a klade v něm i specifické požadavky na vzdělávací instituce 

hostitelské společnosti. Asimilace: je častá strategie rodin migrantů, kteří usilují o plné 

začlenění do společnosti hostitelské země. Hostitelskou zemi považují za cílovou i pro další 

generace. Může dojít k úplnému přijetí kultury hostitelské země. Integrace: je začleňování 

jedinců do sociálního systému hostitelské společnosti. Rozdíl mezi asimilací a integrací 

je v tom, že u integrace nemusí nutně jít o rezignaci o udržení si původní kultury. 

Separace: stává se, že na území nového státu vytváří migrující enklávy vymezené etnickou, 

kulturní, náboženskou nebo jazykovou příbuzností. Je ztížená možnost integrace 

do majoritní společnosti. Marginalizace: koncentrace migrantů na určité území nebývá jen 

výsledkem jejich dobrovolného stáhnutí se do světa známých kulturních hodnot, tradic 

a společenských vztahů. Protože často pocházejí z nižších a málo vzdělaných sociálních 

vrstev i z hlediska země svého původu, velká část z nich žije společně např. v ghettech. Sdílí 

společně sociální a kulturní izolaci, ale neposkytne se jim příležitost a motivace 

pro vzestupnou mobilitu v cílové zemi migrace (Jarkovská, 2015, s.169-171). 

Muslimové v ČR jsou ve vyloučení. K integraci přispívají přednášky na školách, 

navštěvování mešit školami. Dále fakulty pořádají přednášky o islámu pro veřejnost, např. 

PF UK v Praze. Další aktivity, které byly zmíněné Černým (2015) jsou Mezináboženský 

dialog a projekt Živá knihovna (Černý, 2015, s.79). Navíc jsou zde k integraci projekty, které 

mají plnit multikulturalitu/multikulturalismus v ČR.  Migranti a jejich integrace 

do společnosti země, která je přijala souvisí se změnami jejich identity a identity jejich dětí 

(Jarkovská, 2015). Odlišná etnická kultura dle Topinky společně s odlišným náboženstvím 

ovlivňuje úspěch a neúspěch integrace (Černý, 2015, s.9). 

 

Z těchto i dalších důvodů by chtěli být čeští muslimové prospěšnější, a pořádat i více akcí 

pro veřejnost. Překážkou k realizaci těchto přání je kvantitativní hledisko, jelikož komunita 

je malá a muslimové praktikující zaujímají pouhou jednu deseti všech muslimů v Čechách. 
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Dalšími důvody jsou nedostatek financí, jazyková bariéra, demotivace některých, vzhledem 

k neuznání muslimské komunity státem, tak i veřejností (Černý, 2015, str.89). 

Identita a kultura patří k sobě, jak zdůrazňuje Petrucijová (2005), tak střety kultur a jejich 

vzájemné působení může, ale nemusí vést k ohrožení a ztrátě kulturní identity. Zároveň 

to, že se kultury prolínají nemusí zajistit vznik nové identity. Problém identity se vztahuje 

nejen k identitě věci, ale především k identitě člověka. Člověk formuluje otázku po vlastní 

identitě. Hledá ji na základě 1.) možného odstupu vůči sobě samému. 2.) prožití a reflexe 

vztahů, spojujících ho se světem. Na této cestě hledání a vytváření sebe sama nachází 

a vytváří některé pevné body, se kterými se ztotožňuje a identifikuje (Petrucijová, 2005, 

s.24). Každý člověk se ale neidentifikuje pouze s národní, etnickou, etnokulturní skupinou 

jako celek, ale identifikuje se i s mnoha dílčími skupinami uvnitř těchto skupin. Záleží 

na tom, jak jedinec sám sebe vnímá a nakolik považuje sebe za člena více skupin. Identity 

jednotlivce se mohou proměňovat (Petrucijová, 2005). 

1.4.3 Integrační pobídky majoritní společnosti 

Stát, resp. majoritní společnost usiluje o integraci muslimů do společnosti ČR. Ty vytváří 

pravidla a formulují svá očekávání, kterým by se muslimové měli přizpůsobit a vyjít vstříc 

(Maurer, 2014, s.184,185). 

 ● Všichni imigranti by měli navštěvovat kurzy národního/místního jazyka.   

● Respektování právního systému. 

● Nelze tolerovat žádné paralelní   společnosti.       

● Muslimové mají stejná práva jako ostatní náboženské skupiny ve společnosti, 

bez privilegií. 

● Neskrývají své islámské učení, sekulární stát má právo na dohlížení, zda činnost a učení 

je v souladu se zákony dané země.      

● Mešity a další společnosti by měly být otevřeny pro všechny lidi.    

● Mají možnost praktikovat své náboženství do takové míry, kterou dovolují zákony. Mohou 

mít vlastní hřbitovy, stavět mešity a minarety v souladu se zákony.   
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● S chlapci i dívkami by se mělo nakládat stejným způsobem. Absence školní docházky 

by měla být tolerována v případě speciálních svátků. Musí se podřídit místním tradicím 

a kultuře. 

● Nošení islámských oděvů, pokrývek hlavy apod. v práci a jiných zařízeních závisí 

na místním zařízení, co toleruje a čemu se musí podřídit. 

 

1.4.4 Muslimské instituce 

Navrátíme-li se do let před 2. světovou válkou nesmí se zapomenout, že od poloviny 

třicátých let se utvářela Muslimská obec na území Československé republiky. Působili v ní 

migrující muslimové, ale také českoslovenští konvertité. V roce 1941 byla uznána 

Muslimská náboženská obec pro Čechy a Moravu v Praze. Uznání bylo zneplatněno přijetím 

Benešových dekretů. To, že došlo k době útlumu migrace po druhé světové válce, 

a až po roce 1989 docházelo k oživení aktivit muslimů a obnovení činnosti muslimské obce, 

tvrdí Černý (2015).  Maurer (2014) zmiňuje, že po druhé světové válce došlo k masivní 

migraci obyvatel a v tomto období se islám rozšířil do mnoha částí světa (Maurer, 2014). 

Od roku 1989 dochází k oživení aktivit muslimů (Černý, 2015) a zároveň rostl počet cizinců 

na českém trhu práce (Preissová, Švachová, 2013).  

V ČR jsou organizace podporující islám. Jako aktuální stav organizací, modliteben, mešit, 

muslimských obcí v ČR uvádí Lhoťan v roce 2012 tyto: 

- v roce 1989 byla založena Islámská nadace v Praze. Současně založena studenty 

v Brně.   

- zakoupeno pět nemovitostí na zřízení mešit – 2x v Praze, 1x v Brně, 1x Karlovy 

Vary, 1x v Hradci Králové. Pavlíková (2012) uvádí dvě fungující mešity, jedna je 

v Praze a druhá v Brně. V Praze je mešita na Černém mostě (Černý, 2015, s. 65). 

- modliteben bylo v roce 2012 přibližně 20. Modlitebny se nacházely v Praze, Brně, 

Karlových Varech, Plzni, Hradci Králové, Olomouci, Liberci, Darkově, 

Mariánských Lázních či Českých Budějovicích.  

- na území České republiky působí tři studovaní muslimští duchovní. A připravují 

se další.  
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- Základní jednotkou státem registrované církve je Muslimská obec. Ty vznikaly 

v Praze, Brně, Hradci Králové, Teplicích a Karlových Varech. 

 

Další organizace jsou Muslimská unie, Liga českých muslimů, Islámský svaz-klub přátel 

islámské kultury, Svaz muslimských studentů, Liberální muslimové, Islámská komunita 

českých sester. Ne všechny existují dodnes (Topinka, 2015). 

Pokud se hovoří mezi muslimy o vzniku arabské školy, jsou mezi nimi i neshody. Hlavní 

spor nastává u otázky, komu přesně by měla sloužit. Nejvíce se shodují, že by sloužila dětem, 

jejichž rodiče pracují v ČR na krátkou dobu. Překážku by představovala i finanční stránka, 

počet žáků by nebyl dostatečný. Problém je i právní. Oficiální zakládání škol spojených 

s určitou církví nebo náboženstvím patří mezi výhody těch církví a náboženských 

společností, které mají registraci druhého stupně podle zákona o církvích a náboženských 

společnostech. Ta však byla Ústředí muslimských obcí, jako jediné registrované církvi 

v České republice mající vztah k islámu, zamítnuta v roce 2006 a minimálně do roku 

2014 neměla být přiznána. Muslimové by uvítali, aspoň výuku formou kroužků 

či nepovinných předmětů, kde by se děti dozvídali informace o jejich kultuře, četly 

by si z Koránu apod. (Pavlíková, 2012, s.33). K naplnění jejich přání může sloužit jazyková 

škola a kulturní centrum Alfirdaus. Jazyková škola a kulturní centrum Alfirdaus 

je významnou muslimskou organizací, její vznik a současné fungování popisuje Topinka 

(2015). Alfirdaus se věnuje výuce jazyků, pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích 

akcí, překladatelské a tlumočnické činnosti. Překládají české a anglické výukové materiály 

do arabského jazyka určené pro děti předškolního věku. Materiály jsou v knižní 

a interaktivní podobě. Na škole byl vyučován český jazyk pro cizince, angličtina, arabština 

a francouzština. Jazyková škola a modlitebna Alfirdaus byla založena v Brně a Praze. 

V současnosti je otevřena pouze v Praze. V Brně sloužila veřejnosti pouze v letech 

2011- 2015. V Praze je otevřena od roku 2014. Sídlí v ulici Na Košince v městské části 

Praha Libeň. Modlitebna v Libni šla roku 2018 do dražby. Byl zde navíc vyhrazen prostor 

pro děti tzv. školka. Pravidelně navštěvuje školku osm až deset dětí. Vedení dětí mají 

na starost tři muslimské ženy. Učebny arabského jazyka a českého jazyka pro cizince 

navštěvuje přibližně sto studentů (Topinka, 2015).  
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1.4.5 Náboženská praxe muslimů v ČR 

V úvodu Černý (2015) vystihuje, co s sebou nese být muslimem v ČR. Jeho slova 

zní: „Být muslimem v Česku znamená respektovat islám, oddat se mu a současně se umět 

vyrovnat s připsanou cizostí“ (Černý 2015, str.43). 

Přítomnost muslimů v české společnosti je spíše novodobou záležitostí. Ale vyskytovali se 

na českém území v každé době bez vlivu islámu na českou společnost. Především 

v 60. až 80. letech přicházeli muslimové za studiem, určité množství z nich zůstalo a založilo 

rodiny. První polistopadová dekáda v letech 1990-1999 přinesla hlavně organizace 

zastřešující Ústředí muslimských obcí. V druhé polistopadové dekádě v letech 2000-2009 

začala média přinášet tzv. islámského terorismu. Média představovala muslimy jako cizince, 

kteří se od nás liší a přináší obraz hrozby. Proto zástupci muslimských organizací, 

které vznikaly v první polistopadové dekádě, pořádali diskuse, aby veřejnost více seznámili, 

co obnáší Islám a být muslimem (Topinka, 2016, s. 23-25).  

Údaje o počtu muslimů žijících na území ČR se rozcházejí, odůvodňuje Topinka. Údaje 

se rozcházejí proto, jelikož se počet řídí podle Sčítání lidu, domů a bytů a toto zjištění 

je nepovinné. U počtu muslimů mluvíme spíše o expertních odhadů, především z pozorování 

dění v modlitebnách a mešitách. Bečka, Mendel 1998 zveřejnili, že se zde pobývá 

600 praktikujících muslimů. Naopak Ústředí muslimských obcí uvedlo jiný počet v letech 

1996 a to kolem 25 000 osob a z toho 13 000 patřilo k muslimské obci. Odhad Českého 

statistického úřadu dospěl k počtu 11 200 muslimů k 31. 12. 2005. K 31.12.2009 se udává 

počet přibližně 19 100 muslimů (Topinka, 2015, s.36-48). Např. k roku 2012 se vyjadřuje 

i Lhoťan (2012), který i přesto, že se píše o počtu muslimů na území ČR jako o neznámém, 

uvádí přibližný skutečný stav kolem 10 000-20 000 občanů hlásících se k islámu.  K 31. 12. 

2013 se jednalo o počet 22 280 muslimů. Obvykle narazíme na odhadové počty, které se 

pohybují od stovek po desítky tisíc. Muslimové žijící na českém území jsou spíše muži než 

ženy. Procento mužů se v každém období pohybuje kolem 70 %. Nejvyšší procento muslimů 

dosahuje úplného středního vzdělání s maturitou a hned poté vysokoškolského vzdělání. 

Podle hlavních věkových skupin můžeme potkat nejvíce muslimy v rozmezí 15-64 let, 

v druhém pořadí od 0-14 let a nejméně muslimy starší 65 let, těch je pouze kolem 1 %. 

Dle státního občanství pocházejí muslimové-migranti z těchto zemí (sestupně podle počtu) 
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Turecká republika, Bulharská republika, Egyptská arabská republika, Tuniská republika, 

Republika Kazachstán, Republika Uzbekistán, Ruská federace, Alžírská lidově 

demokratická republika, Makedonie, Malajsie, Pákistánská islámská republika a Syrská 

arabská republika (Topinka, 2015, s.36-48). 

Na základě rozdělení muslimů dle Hádí al-Alawí (Kropáček, 1992, s.264) a rozhovorů 

s muslimy z českého prostředí, byli praktikující muslimové u nás označení za nepraktikující 

a praktikující muslimy. Nepraktikujícími muslimy jsou ti, co v prostředí islámu byli 

socializování, ale po delší době strávené v jiné zemi již islám nepraktikovali, další možností 

bylo, že ustoupili od dodržování norem a pravidel, jež považovali v českém prostředí 

za přísné a zbytečné, aniž by se vzdali své kulturní identity. Praktikující muslimové striktně 

dbají na dodržování pravidel a norem. Snažili a snaží se žít podle pravidel, která ukládá 

normativní (legalistický) islám (Černý, 2015, s. 41). V Čechách se setkáváme s muslimy, 

kteří jsou pravidelně praktikující v ČR, nebo s těmi, kteří jsou zcela nepraktikující. Životní 

styl muslimů se liší ve stravě, vztazích s majoritou, manželství, modlitbě v práci či v nošení 

šátku (Černý, 2015, s.9). 

Dle Topinky lze rozdělit muslimy na ty, kteří mají vazbu na muslimskou komunitu a na ty, 

kteří vazbu na komunitu nemají. Pokud hovoříme konkrétně o české muslimské komunitě, 

je v jejím jádru elita aktivních, velmi dobře integrovaných přistěhovalců, mnoho z nich již 

s českým občanstvím. Tito lidé mají i vysokoškolské vzdělání, a mluví perfektním českým 

jazykem, jejich pozice v povolání je na vysoké úrovni, a se svou rodinou žijí v České 

republice mnoho let (Černý, 2015, s.9). Muslimové žijící v České republice život zde 

vnímají jako prostor nebo přímo výzvu pro změnu praktik a zásad, které pramení 

z ortopraktického charakteru islámu. Hledají např. kompromisy či hledají nové způsoby, 

jak pravidla dodržovat tam, kde jejich praktikám nerozumějí či pro ně nemají pochopení 

(Černý, 2015, s.43). 

Náboženské praxe některých muslimů mají kolektivní povahu. Modlitby během hlavních 

svátků se konají převážně v pronajatých tělocvičnách, sportovních halách apod. vzhledem 

k množství lidí. Týká se to i oslav, nebo pokud svátek vychází na sobotu nebo neděli, v tyto 

dny je potřeba více prostoru, jelikož má většina lidí volno, jiné je to v zemích odkud pochází, 
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kde mají volno kdykoliv pokud se jedná o svátek, oslavu apod. a jsou potřeba modlitby 

(Pavlíková, 2012). 

1.4.6 Islamofobie 

Fobii neboli strach z islámu vytváří u lidí hlavně předsudky, které s sebou společnost nese. 

Jak řeší Petrucijová (2005), jsou stereotypy a předsudky součástí lidské identity. 

Jsou to představy, názory a postoje, které určité skupiny lidí chovají k jiným skupinám 

nebo k sobě samým. Andrea Preissová Krejčí definuje předsudky dle slov Gordona W. 

Allporta: „Předsudek je odmítavý až nepřátelský postoj vůči člověku, který patří do určité 

skupiny, jen proto, že do této skupiny patří, a má se tudíž za to, že má nežádoucí vlastnosti 

připisované této skupině.“ (Preissová, Cichá, Gulová 2012, s. 15). Náš pohled na svět je 

naučeným. Vnímáme a chápeme svět, jak nás naučili ho vnímat a chápat (Petrucijová, 2005, 

s. 40). Předsudek je názor, který máme ještě dříve, než jsme o konkrétní věci přemýšleli. 

S předsudky se setkáme všichni, neměli bychom je popírat, naopak bychom si je měli přiznat 

a přemýšlet o nich. Stereotyp je vykládán jako ustálený názor či postoj, který vzniká většinou 

jako zobecnění zkušenosti na celou skupinu lidí (Tollarová, Hradečná, Špirková, 2013, s.9). 

Zaměříme-li se na přijetí a předsudky vůči jiným národům, je česká společnost tolerantní 

k odlišnému náboženství, jak dokládá Preissová, 2012. Lidé mají obavy z islamizace 

Evropy, a mnozí z nich označují Araby za vyznavače islámu, i když pokaždé jimi být nemusí 

(Preissová Krejčí, Cichá, Gulová, 2012). V souvislosti s předsudky vůči islámu 

se setkáváme s pojmy xenofobie a rasismus. Mnoho autorů vysvětluje definice těchto pojmů 

a rozdíl mezi nimi (Tollarová, Hradečná, Špirková, 2013). Petrucijová připomíná, že tyto 

dva pojmy souvisí s migrací (Petrucijová, 2005). Xenofobie je strach z cizího (Tollarová, 

Hradečná, Špirková 2013, s.9). Doplnění od Petrucijové (2005) zní, že je to až chorobný 

strach vůči cizincům a všemu cizímu. (Petrucijová, 2005). Strach a obavy vytváří předsudky 

a stereotypy. Rasismus se používá pro jakoukoli intoleranci, nesnášenlivost a odmítání 

skupiny. Přičemž pojem rasa je sociálním konstruktem, nikoliv reálně existující 

charakteristikou (Salzmann). Předpokládá fyzickou a duševní nerovnost lidských ras 

a rozhodující vliv rasových odlišností na historii a kulturu lidstva dle Tollarové, Hradečné 

a Špirkové (2013). Petrucijová (2005) ještě dodává, že je to chování spojené s diskriminací 

a agresivním chováním vůči představitelům jiných ras (Petrucijová 2005).  
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Co se týká předsudků vůči muslimům, omlouvají muslimové Čechy. Muslimové si jsou 

vědomi toho, že o nich lidé v ČR mnoho nevědí. Zkušenost s rasistickým chováním mají 

hlavně Arabové, jelikož jsou automaticky bráni za muslimy, a navíc jsou viditelnou 

menšinou (Pavlíková, 2012). 

Češi přistupují k muslimům na základě informací z médií. Islám a muslimy považují 

za hrozbu a udržují si od nich odstup. Postoj je tedy spíše odmítavý. Hlavní důvody 

k takovým postojům jsou pocity ohrožení a vnímání odlišností v náboženství (Černý, 2015). 

Nošení šátku hidžáb vyvolává u okolí také různé pocity Černý (2015). 

Podle Pavlíkové (2012) je tomu tak, že jsou právě pozitivně vnímáni v tradicích spojených 

se svátky a v jídle apod. Vrátíme-li se k problematice hidžábu, o kterém hovoří Černý, došlo 

k prvnímu konfliktu ve Francii, kde šátek nosily školačky, a odmítaly ho sundávat. 

Pár aférám se nevyhnula ani česká společnost. Šlo o případ konvertující učitelky v mateřské 

škole, další se týkaly studentek středních škol (Topinka, 2015). 

1.5 Vzdělávání žáků cizinců v ČR 

Vzdělávání žáků z etnických menšin a cizinců by mělo být monitorováno, vyhodnoceno 

a případně upraveno MŠMT a kraji vždy po čtyřech letech. Každý rok má za úkol zpracovat 

kraj a MŠMT výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. Ve zmíněných 

dokumentech je zaznamenána oblast týkající se integrace žáků menšinového původu a dětí 

cizinců. Rovný přístup každého občana ČR či členské země EU ke vzdělávání bez 

diskriminace stanoví školský zákon §2 odstavec 1. Školský zákon také hovoří o dětech, 

žácích a studentech se speciálními vzdělávacími potřebami. Do této skupiny patří zdravotně 

postižení, znevýhodnění a sociálně znevýhodnění. Do kategorie sociálně znevýhodněných 

patří děti migrantů. Ty mají nárok na různé úlevy a kompenzace. Je to hodnocení 

zohledňující odlišnost, zajištění asistenta pedagoga, nebo vzdělávání podle IVP. 

Ve školském zákonu § 20 se dočteme o vzdělávání cizinců, ale pouze za jakých podmínek 

mohou a mají být děti cizinců v ČR vzdělávány. Nicméně chybí metody, které by 

předcházely problémům, které vzdělávání cizincům přináší (Jarkovská, 2015). 

Jarkovská (2015) hovoří o škole jako o vzdělávací a zároveň socializační instituci. 

A vyjadřuje se k důležitým faktům, že by si škola měla nastavit dlouhodobý cíl, tím je 

integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodněného prostředí, ochrana 
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minoritní kultury a podpora úspěšnosti těchto žáků v majoritní společnosti. Aby byly cíle 

naplněny především záleží na přístupu vyučujících (Jarkovská, 2015). Také z pozice 

imigrantů je potřeba vyhnout se negativním jevům. Rezidenční segregace i segregace cizinců 

na školách patří právě mezi negativní jevy, provází tak neúspěšné snahy o integraci 

migrantů. Můžeme sledovat tento fakt na určitých lokalitách, kde je zvýšená koncentrace 

cizinců. Rodiče z majority dětí mohou snižovat etnickou segregaci a posilovat integrační 

funkci školství, pokud budou své děti posílat do etnicky smíšených škol. V opačném případě, 

pokud se budou české děti etnicky smíšeným školám vyhýbat, zvyšují segregaci 

(Kostelecká, 2017, s.105). 

Hlavní důvod problému integrace žáků-cizinců je právě odlišnost mateřského jazyka. 

Žáci mají nedostatečnou znalost českého jazyka. K zvyšování žáků-cizinců na všech 

stupních škol docházelo dle Kostelecké mezi lety 2003-2011. I Jarkovská (2015) 

se vyjadřuje k odlišnosti mateřského jazyka jako právě k zásadní věci, která je mezi dětmi 

migrantů a majority rozdílná. Tvrdí se, že pokud žák-cizinec zvládne český jazyk, není 

ohrožen žádnými dalšími problémy. Nicméně je v nich i kulturní odlišnost. Problémy 

nastávají, a to ve chvílích, když si žáci-cizinci, resp. jejich rodiny chtějí uchovat svou aspoň 

část kulturní přináležitost k místu původu (např. mluvit někdy rodný jazykem) 

(Jarkovská, 2015).  

Dle Kostelecké (2013) v českých školách existují tři skupiny žáků dle, pro které je čeština 

druhým jazykem. Tito žáci se dají rozdělit do tří skupin, jsou to: 

-  žáci-cizinci, kteří legálně pobývají na území České republiky, jsou jimi legální 

přistěhovalci a azylanti. 

- žáci-cizinci, kteří ilegálně pobývají v České republice. 

- děti občanů České republiky, kteří jsou jiné národnosti než české, resp. moravské 

a slezské.  

Žáci cizinci jsou na české základní školy přijímáni na základě školského zákona, který 

vychází z práva dítěte na vzdělání. Podle šetření Kostelecké se základní školy v podmínkách 

přijetí mohou lišit. Některé školy požadují rodný list, hlavním důvodem je věk dítěte, hlavně 

i proto aby dítě bylo zařazeno do odpovídající třídy. Škola údaje o věku dítěte nepotřebuje, 

ale pokud má pochybnosti měla by rodný list chtít a mít jeho překlad ověřen. Pokud žák 
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nastupuje do vyššího ročníku, než je ročník první, požadují školy vysvědčení z předchozí 

školy také s ověřeným překladem (Kostelecká, 2013). Dne 1.ledna 2008 vstoupila platnost 

novela zákona, která zajišťuje rovný přístup žákům plnícím povinnou školní docházku 

v základních školách, na nižších stupních gymnázií a v odpovídajících ročnících 

konzervatoří bez ohledu na zemi původu, a to i v případě, že nebyla prokázána legalita 

pobytu těchto dětí na našem území, školy se staví k otázce legality pobytu dítěte v České 

republice různě (Kostelecká, 2013, s. 55). Některé školy pozorují, zda dítě pobývá na území 

České republiky legálně a mají v pořádku víza, či nikoliv. V některých školách by děti bez 

legálního pobytu do školy nepřijaly, naopak do jiných škol by přijaly jakékoliv dítě. Záleží 

také na kapacitě školy, do některých škol jsou přijati všichni cizinci, jelikož školy nemají 

naplněnou kapacitu. Naopak do jiných škol nemohou být přijati všichni právě kvůli plné 

kapacitě školy. Přednost se nejčastěji dává dětem, kteří na základní škole mají již sourozence 

a patří do spádové oblasti. Při přijímání cizince na základní školu měla by proběhnout 

schůzka rodičů s ředitelem školy, třídním učitelem a učitelem českého jazyka. Na schůzce 

by se mělo rozhodnout o zařazení dítěte do příslušné třídy. Zjišťuje se dosavadní dosažená 

úroveň v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Na třídním učiteli je, aby koordinoval 

sestavení individuální vzdělávacího plánu (IVP). Ten nevytváří pouze třídní učitel, 

ale na jeho sestavení spolupracují předmětoví učitelé a speciální pedagog. Po uplynutí určité 

doby proběhne opětovné setkání s rodiči. Předmětem druhé schůzky je zjištění, 

jak individuální vzdělávací plán vyhovuje, jak se žák cítí, co se zlepšilo, dařilo a daří, a jak je 

potřeba dál pokračovat (Kostelecká, 2013). V současné době je také zřízena pozice 

adaptačního koordinátora. Převážně žáci pocházející ze třetích zemí mají výraznější potřebu 

porozumět své kulturní identitě (Jarkovská, 2015). 

 

Dochází k argumentaci, že zdůrazňování rozdílů mezi dětmi je nejen nekorektní, ale také 

vnáší do třídního kolektivu neklid, že respektování jinakosti a různosti komplikuje 

pedagogické procesy a práci učitele. Učitelé často nevidí, nebo dokonce ani nechtějí vidět 

různost svých žáků a problémy migrantských dětí vnímají jako jejich individuální selhání, 

nevědí o politikách začleňování, a nemají ani pocit, že by něco takového mohli potřebovat. 
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Nastává proto opačný přístup k dětem migrantů, nejsou bráni jako přínos do výuky, ale jsou 

chápány jako komplikace výuky (Jarkovská, 2015, s.12-13).  

Aby došlo k co nejlepší integraci, podílí se školy na realizaci aktivit pro žáky s odlišným 

mateřským jazykem. K dětem s nedostatečnou jazykovou výbavou je potřeba dlouhodobě 

přistupovat vysoce individualizovaným způsobem, vysvětluje Kostelecká (2013). Většina 

škol si volí vlastní přístupy k integraci žáků-cizinců. Jsou jimi např. přípravné ročníky, 

intenzivní prázdninové kurzy, individuální přístup a asistenti pedagoga, jazykové kurzy 

v průběhu školního roku, výuka jazyka prostřednictvím dramatické výchovy, speciální třídy, 

kurzy českého jazyka pro rodiče, vzdělávání učitelů zaměřené na integraci cizinců 

(Kostelecká, 2013, s.60-67). Jarkovská (2012) nezapomíná na školský zákon, podle kterého 

mají děti cizinců ze států mimo EU možnost absolvovat třídy pro jazykovou přípravu na své 

spádové škole a není potřeba, aby se vzdělávali na škole speciálně tomu určené. Pohled 

učitelů na žáka cizince vychází z nového přístupu. 

Učitelé mají obavy i z hodnocení těchto žáků. Hodnocení žáků-cizinců je náročné téma. 

Vyhláška č. 48/2005., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky, upravuje pouze hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České 

republiky. Nezabývá se dětmi, které jsou občany České republiky, ale jejichž mateřský jazyk 

není čeština. Podle této vyhlášky se při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České 

republiky, úroveň znalostí českého jazyka bere za závažnou souvislost. Při hodnocení těchto 

žáků z předmětu Český jazyk a literatura se tři po sobě jdoucí pololetí po zahájení docházky 

do školy v České republice považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou 

souvislost ovlivňující výkon žáka (Kostelecká, 2013, s.59-60). 

Základní školy s nejvyšším počtem žáků-cizinců se nachází v Praze. Celkem 32,7 % všech 

žáků-cizinců roku 2013, což je téměř jedna třetina, dochází do pražských základních škol. 

V Praze tvoří více jak 6 % všech žáků základních škol cizinci, ve školách mimo Prahu je 

počet cizinců všech žáků pouze 1-2 %. Kostelecká (2013) jako nejčastější národnostní 

skupiny žáků-cizinců uvádí Ukrajince, Vietnamce a Slováky. Na pražských školách 

se setkáme především s žáky občany Ukrajinské, Ruské, Vietnamské a Čínské. Nejvyšší 

procento cizinců na základních školách v Praze má Praha 1, Praha 7, Praha 9, Praha 11, 

Praha 12, Kunratice, Libuš, Dolní Měcholupy a Praha 13. U těchto městských částí 
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s nejvyššími procenty cizinců na základních školách se procenta pohybují mezi 

6,51 % - 14,20 %. Městské pražské části s procentuálním rozmezím mezi 4,71 % - 6,50 % 

jsou Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 10, Praha 15, Řeporyje a Šeberov. Městské části 

s menším zastoupením žáků cizinců, 3,46 % a níže, uvádí např. Prahu 3, Prahu 8, Prahu 20 

a všechny ostatní. Kraj, který má vyšší procento žáků-cizinců na základních školách 

je Karlovarský kraj s 3,9 % cizinci (Kostelecká, 2013, s. 25-32). Jarkovská (2015) uvádí 

procento všech žáků cizinců ze všech žáků. V České republice ve školním roce 2012/2013 

byla přibližně 2 % žáků cizinců, celkem šlo o 14 551 žáků podle údajů MŠMT. Procentuálně 

se od školního roku 2003/2004 zvýšil počet dětí-cizinců na základních školách o 12 % 

(Jarkovská, 2015).  

 

Nesmíme zapomínat na to, jak je nezbytné, aby bylo žákům vytvářeno přátelské a přijímající 

sociální prostředí. Vzájemný respekt a pocit sounáležitosti jsou potřeba pedagogem u žáků 

pěstovat. Neodmyslitelnou součástí je učinění opatření ze strany pedagoga. Tyto opatření 

jsou součástí Metodického doporučení z roku 2009. Cíle opatření jsou takové, aby se 

zvyšovaly odborné kompetence pedagogických pracovníků, a pedagog byl schopen reagovat 

na specifické potřeby dětí. Cíl je i zajištění klimatu na školách, aby byla zajištěna otevřenost 

vzdělávacího sytému k dětem s odlišnou kulturní a sociální zkušeností (Jarkovská, 2015). 

1.6 Vzdělávání žáků-muslimů v české základní škole 

Když Maurer (2014) píše o vzdělávání muslimských dětí zdůrazňuje, že každý, kdo přijde 

do styku s nimi by měl disponovat pochopením, trpělivostí a láskou. Důvodem je, že žák 

přichází z odlišného kulturního zázemí a rodinného prostředí. Navíc se mohou dorozumívat 

odlišným jazykem. Zásadní je, aby dospělí, který není muslimem a pracuje s dětmi 

a mládeží, si zjistil a snažil se získat dostatek informací a praktických dovedností za pomoci 

dostupné literatury a seminářů. 

Muslimští žáci jsou vnímáni jako žáci-cizinci, kteří ze strany učitelů i celé školy vyžadují 

specifický přístup. Důležitost ze strany školy je připisována spíše jinakosti jazykové 

a kulturní, ne zas tak islámskému náboženství. „Problém“ většinou nenastává kvůli jinakosti 

žáka, ale spíše kvůli vyšším požadavkům na učitele ze strany učitelů. Očekává se vyšší 
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nasazení z pozice učitele. I komunikace s rodiči je nesmírně důležitá. Pomáhá pedagogům 

pochopit fungování zázemí dítěte, rodičům nahlédnout do fungování školy. I když je 

komunikace tak důležitá, mnoho rodičů muslimských dětí navštěvuje školu málo. Příčiny 

jsou různé, nízká znalost češtiny, ale i bariéra kulturní a sociální, neochota komunikovat. 

V učitelích jsou i vzbuzovány silné emoce, i když rodič staví personál školy před určité 

požadavky a trvají na tom, aby se splnily (Topinka, 2015). 

Maurer (2014) upozorňuje, že se muslimští žáci můžou jinak chovat doma a jinak 

na veřejnosti. Mnoho z nich tak žije dvojí život. Doma se snaží si udržet islámskou kulturu, 

ale na veřejnosti se chovají liberálně a žijí moderním životním stylem. Tento dvojí život 

způsobuje u dětí vnitřní konflikty. Uvádí se, že k největšímu problému dochází během studií, 

kdy je potřeba nezávislého uvažování a vyhodnocování získaných poznatků. Muslimové 

tímto způsobem nejsou vedeni, nevedou se ke kladení otázek.  Aby se snažili zachovat 

islámskou kulturu, často navštěvují různá islámská centra apod., kde se věnují víře 

a vzdělávání (Maurer, 2014, 152-153). Jak už bylo vícekrát řečeno, není muslim jako muslim 

a není islám jako islám. Proto i v české škole se setkáme s mnoha podobami muslimů 

a rodinami s různými pohledy na islám. Děti pocházejí s různých rodin, kde se může 

i rozdílně mluvit, mají odlišný mateřský jazyk. Vyrůstají v muslimských rodinách rozdílně, 

následují zvyky svých rodičů a své komunity (Maurer, 2015).  

Čeština společně se slovenštinou, ukrajinštinou, ruštinou, běloruštinou a němčinou patří 

mezi flektivní typy jazyků, zrovna tyto jazyky jsou časté u dětí migrantů v ČR. Překvapivě 

k nim patří i arabština, která si ponechala některé znaky flektivních jazyků. Pro jazyky je 

např. typický výskyt gramatických rodů, více časovacích typů, shoda v přísudku apod. 

(Zimová, Balkó, 2005). 

Muslimové vidí české školství jako liberální, především na základních školách. Za liberální 

označují ve školství přístup k výuce, osnovy a učební programy, popisuje Pavlíková (2012). 

Pro děti je podle nich navštěvování základní školy snadné a atmosféra ve škole se značně 

liší od to, na co jsou zvyklí ze své země. Výchovu spatřuje velké množství muslimů 

za rizikovou v zemi s odlišnou kulturou. Hlavně zvláště vzhledem k neakceptovatelné běžné 

sexuální morálce ve společnosti. Rodiny ale věří i v to, že zvládnou dětem předat správné 

hodnoty v ateistické společnosti. Na prvním místě chtějí dovést děti k modlitbám, úctě 
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k Bohu a oblibě čtení Koránu (Pavlíková 2012). V arabských zemích se většina návrhů 

a kritik spojených se vzděláním řeší s matkou, jelikož většinou ona tráví téměř veškerý čas 

s dítětem a stýká se s učiteli ve školce a škole. Nedostatky a kritiky jsou následně vyčítány 

matce, že je to její vina, když se dítěti nedaří. Hlavní příčinnou školního neúspěchu je ale 

také nízká vzdělanost arabských žen. Když se ale vyskytne případ, kdy se s dítětem učí doma 

i otec, dítě se zlepšuje a zvyšuje se mu i sebevědomí v oblasti vzdělání (Khidayer, 2012). 

To, jaké má vliv na postavení v rodině otce a matky. To souvisí s šetřením, o kterém mluví 

Černý (2015), mluví o žácích muslimech chlapcích tak, že mají vyšší tendenci schvalovat 

lež, pokud jde o situaci, aby se vyhnuli trestu. Také mírně častěji souhlasí s tvrzením, že lze 

ospravedlnit rvačku v případě, když někdo napadne kamaráda. Fyzické násilí je žáky 

muslimy považováno za více legitimní než u žáků majoritní společnosti (Černý, 2015). 

Situace ve škole se dotýká stravování, které je odlišné od stravovacích pravidel v ČR. 

Muslimové jedí tzv. halal stravu, to je maso, které získali po zabití zvířete islámským 

způsobem. Takové maso není pro děti připravováno ve školních jídelnách. Omezení je také 

dáno zákazy-haram. Do haram stravy patří např. vepřové (Pavlíková, 2012 s. 72). Dospělí 

si dokážou ohlídat stravu, ale u dětí je to náročnější. Proto je potřeba, aby se spolupracovalo 

mezi rodinou, učiteli a vychovateli, kteří se mohou vyskytovat v přítomnosti dítěte během 

stravování v jídelně (Černý, 2015).  

1.6.1 Výchova a vzdělávání žáků k multikulturalismu 

Za multikulturní společnost je brána společnost, jež je založena na soužití lidí s odlišným 

etnokulturním, jazykovým, náboženským, rasovým apod. původem. Zároveň je 

to společnost, jež je založena na soužití většiny (majoritní společnosti) a různých menšin 

(minorit). A také patří do tohoto vysvětlení, že je to společnost, jejíž třetina patří 

k menšinovému obyvatelstvu (Petrucijová, 2005, s.12). Petrucijová uvádí, že v odborné 

literatuře neexistuje jednoznačnost v definování multikulturalismu (Petrucijová, 2005) 

S multikulturalismem ale souvisí i pojem monokulturalismus. Monokulturní společnost 

je taková, ve které jsou lidé stejného etnokulturního, jazykového a náboženského původu. 

Monokulturní společnost začíná pomalu mizet v dnešní moderní společnosti (Petrucijová, 

2005). Absolutní většina kultur a společností současného světa mohou být označené 

za společnosti heterogenní, komplexní, složité. Podobné společnosti sice tvoří více či méně 
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integrovaný celek, ale zároveň se vyznačují vnitřní diferencovaností, možností vymezení 

různých sfér života společnosti, různých sociálních skupin apod. V rámci tzv. dominantní 

kultury mohou existovat odlišné kulturní prvky nebo kulturní komplexy, které mohou 

vytvářet relativně samostatnou subkulturu (Petrucijová, 2005, s.9), a proto je 

multikulturalismus neodmyslitelnou součástí od dnešního světa. 

Pojem multikulturalismus se začal objevovat v oficiálních dokumentech od roku 1999. 

V tento rok vznikla komise pro integraci cizinců. Významný dokument z téhož roku nese 

název Strategie účinnější státní podpory kultury. V dokumentu se věnuje pozornost kultuře 

příslušníků národnostních menšin žijících v ČR (Preiisová Krejčí, Cichá, Gulová, 2012). 

Základním východiskem pro multikulturalismus ve smyslu existence je uznání různorodosti 

etnik, kultur, jazyků a dalších odlišností. Část slova multi-označuje množství kultur a jejich 

nejrůznější druhy. Může označovat kulturní tradici, např. západní, židovskou, islámskou, 

křesťanskou apod., i identitu, např. jazykovou, náboženskou, etnickou, ba dokonce 

i sexuální. S existencí multikulturní společnosti se objevuje požadavek multikulturní 

výchovy (Preissová, Cichá, Gulová 2012, s.36). 

Pro P. Košáka je multikulturní výchova pedagogický a výchovný přístup, který nás učí 

uvědomovat si různost našich individuálních charakteristik, přání a životních příběhů. 

Učí žáky a dospělé v sociálním kontaktu tuto různost vnímat, sdělovat a také cítit. Buduje 

mezi žáky vztahy založené na respektu k lidským právům a jedinečnosti každého 

z nich (Preissová Krejčí, Švachová, 2013, s. 17). Cichá vysvětluje, zda má multikulturní 

výchova vůbec své opodstatnění a říká: „V danou chvíli neexistuje lepší cesta, lepší způsob, 

jak vytvořit předpoklady pro harmonické soužití různých kultur v jedné společnosti. 

Neznáme lepší způsob, jak bořit nežádoucí stereotypy, odstraňovat předsudky, jak účinněji 

bojovat proti intoleranci odlišnosti, proti xenofobii a rasismu. Multikulturní výchova se týká 

dětí i dospělých (Preissová Krejčí, Cichá, Gulová, 2012, s.70). 

Překážkou mohou být učitelé vyhýbající se otevírání multikulturních témat. Příčinnou může 

být, že nedokážou na mnohé otázky multikulturní výchovy odpovědět, nebo si v odpovědi 

nejsou jistí. Podporu mohou vyhledat v publikacích, manuálech a příručkách. Co způsobuje 

obavy u učitelů, může tím být nevědomost, předsudky, nevzdělanost, nebo jsou obavy 
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na místě? Pokud nemají odvahu na tato témata dospělí, kde je mají brát děti a dospívající? 

(Preiisová Krejčí, Švachová 2013). 

 

1.6.2 Inkluze žáků v českém školství 

Inkluze je takový systém základního vzdělávání, který umožňuje všem dětem navštěvovat 

běžné základní školy, ideálně v lokalitě jejich bydliště (Adamus, 2016, s. 11). 

MŠMT ve svých výročních zprávách zdůrazňuje, že je potřeba inkluzivního vzdělání žáků 

se zdravotním postižením či znevýhodněním, a také žáků se sociálním znevýhodněním. 

Tito žáci mají speciální vzdělávací potřeby. Tím, že zařadíme do skupiny všech dětí žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami, zaručujeme znevýhodněným žákům právo 

na vytvoření takových podmínek, které jim umožní vyrovnat se se svým znevýhodněním 

a vzdělávat se v hlavním vzdělávacím proudu (Jarkovská, 2015, s. 206). 

Sociální inkluze neznamená snižování standardů, ale větší flexibilitu celé společnosti, širší 

pojetí norem a individuálních cílů. A právě v inkluzivním vzdělání se snažíme o maximální 

participaci všech žáků ve třídě a o maximální rozvoj jejich potencionalit. Tyto snahy nijak 

nesouvisí se snižováním standardů ve výstupech žáků, ale jde o přizpůsobení norem 

individuálně pro všechny, aby každý žák měl možnost dosáhnout svého maxima 

(Zilcher, 2019, s. 27-50). Dochází však k překážkám, které inkluzi brání. Za překážky, 

Adamus (2016 s. 9-12,) považuje nedostatečnou informovanost vedoucích pracovníků 

základních škol, nepřipravenost pedagogických pracovníků, nevhodně nastavené 

organizační podmínky apod. Přitom hovoří o faktu, že prozatím neexistuje jasná shoda 

v tom, jaké podmínky jsou považovány za inkluzivní. Součástí inkluzivního vzdělávání jsou 

podpůrná opatření, kterými jsou ● poradenská pomoc školy a školského poradenského 

zařízení, 

● úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, 

● úprava podmínek přijímání ke vzdělání a ukončení vzdělávání, 

● použití speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, 
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● úprava očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání, 

● vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, 

● využití asistenta pedagoga. 
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2 EMPIRICKÁ ČÁST  

Ve svém výzkumu se věnuji žákům muslimům navštěvující českou základní školu. Převážně 

jsem se zaměřovala na žáky z prvního stupně základní školy. Má pozornost směřovala 

ale i na žáky druhého stupně na základní škole. Cílem bylo zjistit, jaká je situace žáka 

muslima v rámci vzdělávání v české základní škole v procesu inkluze. V empirické části 

diplomové práce popisuji metody, které jsem pro výzkum zvolila, kde, a s kým jsem měla 

možnost pracovat, jak jsem metody prakticky využila a jak jsem výzkum analyzovala 

a interpretovala. 

 

2.1 Metodologická část 

2.1.1 Výzkumné téma 

To, jakou má pozici žák muslim, a jaká je jeho situace v rámci vzdělávání v české základní 

škole v procesu inkluze, bylo hlavním tématem a cílem mého výzkumu. Cílovou skupinou 

byly žáci a žákyně muslimové. Svoji práci jsem založila na případové studii jednoho žáka 

muslima, kterého jsem dlouhodobě pozorovala. Zároveň jsem vedla rozhovory s dalšími 

aktéry, kteří byli součástí jeho pozice ve škole a vzdělávání. Důraz tedy kladu na kontexty, 

v nichž probíhá vzdělávání žáka muslima. Proto mě zajímají i názory učitelů, kteří mají 

zkušenost se vzděláváním žáků muslimů a svoje zkušenosti mohou v rámci školy sdílet.  

Za žáky muslimy jsem považovala všechny, kteří pokládají islám za své náboženství. V celé 

empirické části se budu o žácích-muslimech a žákyních-muslimkách vyjadřovat v mužském 

rodě. Důvodem není jakékoliv zaujetí proti ženám muslimkám, ale je tak psaní o žácích-

muslimech, žákyních-muslimkách snazší, než kdybych pokaždé zdlouhavě psala žák, 

žákyně. Pokud se budu vyjadřovat pouze k žákyním, použiji slova žákyně-muslimka, 

ale pouze v případě, když bude potřeba hovořit pouze o dívkách. 
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2.1.2 Výzkumný vzorek a techniky tvorby dat 

O škole-místu realizace výzkumu.  

K realizaci výzkumu jsem zvolila jednu ze státních základních škol v Praze. Jedná se 

o poměrně velkou školu. Do školy je zapsáno přes 704 žáků ke školnímu roku 2019/2020. 

Učitelský sbor čítá 59 pedagogických pracovníků z toho 13 vychovatelů a navíc 3 asistenty 

pedagoga. Výuka probíhá na základě RVP ZV. Škola se řídí dle školního vzdělávacího 

programu (ŠVP) schváleného Školskou radou roku 2006. ŠVP nese název „Škola základ 

celoživotního vzdělávání.“ ŠVP vychází ze zásad: kvalitní všeobecné vzdělání jako dobrý 

základ pro další vzdělávání, vyučování anglického jazyka od 1. ročníku, volitelné předměty 

od 1.stupně, základní volitelné rozšířené vyučování pro 2.stupeň školy v rozsahu 

1 vyučovací hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku další volitelný předmět v rozsahu 1 vyučovací 

hodiny týdně. Rozšiřující předměty dle školního vzdělávacího programu jsou Český jazyk 

a matematika (upevňování učiva), Informatika a výpočetní technika, Sportovní příprava, 

Seminář z biologie, Konverzace v angličtině. 

Na prvním stupni jsou v každém ročníku čtyři třídy. Každou třídu navštěvuje 20-26 žáků. 

Na prvním stupni je tedy dvacet tříd se 479 žáky. Na druhém stupni je v každém ročníku 

méně tříd. Ve školním roce 2019/2020 je aktuálně v šestých až sedmých ročnících po třech 

třídách, v devátých ročnících jsou pouze třídy dvě. Další žáci studují v zahraničí a přijíždějí, 

aby vykonali zkoušku z českého jazyka, od čtvrtého ročníku ještě z vlastivědy a později 

z dějepisu. Každým rokem se počet těchto žáků mění, nicméně žáků studujících v cizině je 

přihlášeno kolem deseti každý rok. 

Konkrétní školu jsem si vybrala s ohledem na požadavek velkého počtu žáků-cizinců, 

zároveň i největší počet žáků-muslimů. Díky této škole jsem měla možnost setkat se s vyšším 

počtem žáků-cizinců a žáků-muslimů na jednom místě.  

V místní části Prahy se nachází i jiné základní školy, které ale nejsou známé takovým počtem 

cizinců. Jak se mohlo stát to, že na této škole je jich téměř polovina z celkového počtu žáků 

základní školy, a na základních školách méně než jeden kilometr opodál, není téměř žádný 

žák-cizinec a už vůbec ne žák-muslim? Navštívila jsem již mnoho základních škol, 

a na žádné jsem se nesetkala s tak velkým počtem žáků s odlišnou kulturou, mateřským 

jazykem a náboženstvím. Je tomu tak, že jako jsou muslimové komunitou mimo školu, 
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vytvořili si i vlastní ve škole. Škola je v současnosti známá tím, že do ní dochází velké 

množství cizinců a je tak na práci s nimi zvyklá a připravená. Tak je tomu i s muslimy. 

Rodiny si mezi sebou doporučují tuto školu, protože je ji již znají a mají s ní zkušenosti, 

je pro ně takovou základnou, kterou si volí hlavně protože vědí, kolik cizinců do školy 

dochází a docházelo. Škola je cizinci a muslimy vyhledávána na základě referencí, 

které si předávají mezi sebou. 

Vybraná škola se nachází v městské části s vysokým počtem žáků cizinců dle sčítání cizinců 

v jednotlivých městských částech Prahy. Na základní školu, kterou jsem si vybrala 

k výzkumu dochází 40 % cizinců, 60 % jsou české děti. Nejvyšší počet žáků-cizinců jsou 

žáci pocházející z Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Číny, Vietnamu, Slovenské republiky a zemí 

Arabského světa, na základní škole jsou i žáci z Uzbekistánu, Kazachstánu, Litvy, 

Moldavska, Rumunska, Maďarska, Velké Británie a dále děti z bilingvních, kulturně 

smíšených rodin. Nejvyšší počet žáků-cizinců jsou žáci z Ruska, celkem 36 žáků, a žáci 

z Ukrajiny, celkem 76 žáků. Žáků s úplnou neznalostí českého jazyka je 11, nedostatečná 

znalost českého jazyka je u 67 žáků a znalost českého jazyka s potřebou doučování se týká 

99 žáků. 

O žákovi a pozorování 

Výzkum jsem zaměřila na vybraného žáka muslima. Metodu, kterou jsem jako první zvolila 

je pozorování žáka. Žáka jsem měla možnost pozorovat po dobu 1,5 roku.  

Žáka budu anonymizovat, a proto o něm budu psát jako o žákovi Amirovi. Prováděla jsem 

zúčastněné pozorování žáka Amira, který navštěvuje třídu, v níž jsem učila. Pozorování 

započalo s nástupem žáka do první třídy. Žák byl čerstvým prvňáčkem, a tak jsem mohla 

sledovat jeho adaptaci na nové prostředí, přijetí spolužáky a jeho postavení a přístup. 

Jako možnost jsem měla pozorovat a zaznamenávat si komunikaci a spolupráci s rodiči. 

Veškeré jeho chování, komunikaci, přístupy k ostatním a komunikaci s rodiči jsem si 

průběžně zaznamenávala a dále ji budu popisovat.  

Žákovi je v současné době 8 let, se narodil v Praze a občanství je libanonské. Na základní 

školu nastupoval s ročním odkladem povinné školní docházky. Důvodem odkladu byla 

nezralost a jazyková bariéra. V prvním ročníku byl společně s několika dalšími dětmi o rok 
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starší než ostatní. Na Amira to není na první pohled vidět, že by patřil ke starším žákům, spíš 

naopak. Je poměrně malý a drobný chlapec. Amir, jak budu detailněji popisovat dál, je 

celkem nesamostatný a nadále poměrně nezralý na nástup do prvního ročníku základní 

školy. Jeho zdravotní stav není zcela v pořádku. Je slabý, má narušenou rovnováhu 

a koordinaci těla. To vede k častým pádům a nekontrolovatelné chůzi a pohybům těla. 

Motorika hrubá i jemná je nedostatečně vyvinuta, což vede i k problematickému zvládání 

dovedností žáka prvního a druhého ročníku základní školy. V průběhu prvního roku byl 

zjištěn zhoršený zrak a sluch. Na vše zmíněné byli rodiče upozorněni, k vyšetření fyzické 

stránky dítěte došlo pouze u sluchu a zraku. Na základě vyšetření zraku začal žák nosit brýle 

během vyučování. Sluch má jen mírně zhoršen od ostatních žáků a v blízké době ho čeká 

operace. 

Žák žije s matkou, otcem, mladší a starší sestrou. Přesný věk rodičů nevím. Podle odhadu 

jim je mezi třiceti až čtyřiceti lety. Vzdělání a zaměstnání otce je mi neznáme. Matky 

vzdělání také nevím, ale v současné době je v domácnosti. Rodiče nejsou povinni sdělovat 

škole své vzdělání a zaměstnání, je to pouze dobrovolná informace, o které si rodič rozhoduje 

sám. Amirovi mladší sestře jsou čtyři roky a starší sestře je jedenáct let. Mladší sestra je 

doma v péči matky a během aktuálního školního roku začala pár hodin v týdnu docházet 

do mateřské školy. Starší sestra dochází do pátého ročníku základní školy. 

Během pozorování jsem si zapisovala poznámky o konkrétních situacích, rozhovorech 

a výrocích žáka. Pro komunikaci s rodiči jsem využívala stejný způsob záznamu, ale také 

ukládání emailů a vzkazů v notýsku. Pozorování jsem si rozdělila so několika oblastí. 

V každé popisuji přímo žákovo chování. Do pozorování jsou zahrnuti i někteří spolužáci, 

které bylo potřeba zmínit vzhledem ke vzniklé situaci. O žácích se nevyjadřuji jmenovitě. 

Pokud popisuji, co konkrétní žák řekl, jsou věty psané kurzívou. 

O učitelích žáků muslimů a polostrukturovaných rozhovorech 

Do výzkumu jsem zahrnula dále učitele vybrané školy, kteří mají zkušenost s výukou žáků 

muslimů. Než jsem začala zjišťovat konkrétní informace o žácích muslimech, zjistila jsem 

si počet muslimů v jednotlivých třídách. Muslimů dochází ve školním roce 2019/20 

do základní školy 25. Chlapců je celkem 13 a dívek 12. Žáci, kteří patří mezi muslimy 
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dochází na první i druhý stupeň základní školy. Na prvním stupni jich je 17, 9 dívek 

a 8 chlapců. Na druhý stupeň dochází 8 muslimů, 3 dívky a 5 chlapců.  

Více jak polovina z nich se narodila již v České republice. Přesto se potýkají s jazykovou 

bariérou, jelikož mluví v rodinách pouze mateřským jazykem svých rodičů. Někteří žáci 

muslimové nenavštěvovali ani českou mateřskou školu, i přesto že ví, že je již bezplatná. 

Muslimské děti jsou hlavně v péči své matky, která je s nimi v domácnosti. Rodiny a děti 

muslimů z konkrétní školy se stýkají pravidelně, převážně jen s ostatními muslimskými 

rodinami, kde se opět hovoří svým mateřským jazykem. 

Učitelům jsem pokládala otázky, které jsem si dopředu připravila a v souvislosti na ně 

vznikaly další. Učitelé odpovídali a zároveň se dokázali vyjadřovat k situacím, které jsem 

dopředu neformulovala. Rozhovory s učiteli jsem zaměřovala na jejich zkušenost s výukou 

žáků cizinců a zejména muslimů. Zajímalo mě, jak reflektují svoji zkušenost, zda pozorují 

etnicitu a náboženskou příslušnost žáků. Byla jsem i připravená na situaci, že učitel nebude 

přesvědčen o tom, zda nějakého muslima ve třídě má, vzhledem k velkému rozpětí kultur na 

škole, ale všichni věděli a byli přesvědčeni o tom, kdo muslimem ve třídách je. Od učitelů 

jsem získala také informace o občanství žáků muslimů a místě jejich narození. Hlavně země 

občanství jsou velice rozmanité. 

Počet muslimů a muslimek v ročnících: 

1.ročníky 3 muslimky 2 muslimové 

2.ročníky 2 muslimky 2 muslimové 

3.ročníky 0 muslimek  2 muslimové 

4.ročníky 3 muslimky 2 muslimové 

5.ročníky 1 muslimka 0 muslimů 

6.ročníky 1 muslimka 5 muslimů 

7.ročníky 0 muslimů 0 muslimů 

8.ročníky 2 muslimky 0 muslimů 

9.ročníky 0 muslimů 0 muslimů 
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Žáci a občanství: 

 Chlapci Dívky 

Ázerbájdžánská 

republika 

 1 

Česká republika 2 2 

Indická republika 1  

Kosovská republika 2  

Kyrgyzská republika  1 

Libanon 1 1 

Pákistánská republika 1  

Republika Kazachstán  1 

Republika Uzbekistán 1 2 

Ruská federace 2 1 

Syrská republika 2 3 

Turecká republika 1  

Celkem 13 12 

 

Více žáků se narodilo již v České republice, nejčastěji je místo narození Praha, 

ale také Jihlava a Brno. Počet žáků narozených na území České republiky je 15, ale není 

pravidlem, že i jejich občanství je české. Všichni žáci pochází z rodin migrantů. Ani jeden 

z žáků nepochází z rodiny konvertitů. Zbylých 10 žáků se narodilo mimo území ČR, 

tudíž během svého dětství imigrovali. Setkala jsem se s více možnostmi v souvislosti 

s občanstvím a místem narození. Možnosti jsou takové: 1. žák se narodil v České republice 

a má zároveň české občanství, ale pochází z rodiny imigrantů, nejsou konvertité (4 žáci). 

2. žák se narodil mimo Českou republiku a má občanství dané země, ve které se narodil 
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(8 žáků).  3. žák se narodil mimo území České republiky a jeho občanství je odlišné od země 

narození (2 žáci). 4. žák se narodil na území České republiky, ale občanství má jiné. Setkala 

jsem se se čtyřmi možnostmi (11 žáků). 

Nejvíce žáků spadalo do druhé a čtvrté možnosti. Nejvyšší počet žáků je narozených v ČR 

s odlišným občanstvím a na druhou pozici patří žáci narozeni v zemi, ve které mají i státní 

občanství.  

V rámci výzkumu mě zajímaly názory učitelů na vzdělávání žáků muslimů. Vedla jsem 

s nimi neformální i polostrukturované rozhovory. Polostrukturované rozhovory jsem posléze 

uskutečnila s pěti pedagogy – třídními učiteli žáků muslimů. Čtyři z nich vyučují na prvním 

stupni, jeden na druhém stupni. Jednalo se o ženy a muže s víceletou praxí. Paní učitelka 

z 1.D má praxi 5 let a působí od začátku na této škole. Paní učitelka z 3.B má celkem 15letou 

praxi, z toho 10 let na této škole. Paní učitelka z 3.C má celkem praxi 28 let a na této škole 

tráví již 18 rok. Pan učitel ze 4.C má celkem praxi prvostupňového učitele 40 let a na této 

škole působí 10 rokem. Paní učitelka má dohromady praxi 6 let, ve kterých měla pauzu 

v rámci rodičovské dovolené. Celou dobu své praxe působí na stejné škole. 

S učiteli jsem vedla rozhovory, které se týkaly jejich zkušenosti s výukou žáků muslimů. 

Zajímaly mě otázky z oblasti interkulturní komunikace, citlivosti na dané téma, bariér 

a výzev, které vzdělávání žáků muslimů přináší. Rozhovory jsem realizovala na základě 

hesláře otázek (viz. příloha), které sloužily jako platforma pro rozvíjení daného tématu. 

Rozhovory trvaly přibližně 60-90 minut. Vedla jsem je ve škole v září-prosinci 2019. 

  

2.1.3 Vlastní pozice ve výzkumu 

 

Součástí výzkumu jsem i já sama. V rámci textu je přítomna moje vlastní zkušenost nejen se 

sledovaným žákem muslimem, ale také je moje reflexe ovlivněna moji předchozí 

pedagogickou, popřípadě osobní zkušeností se vzděláváním cizinců muslimů, resp. mojí 

zkušeností z multikulturního prostředí. 

Praxi jako prvostupňová učitelka mám 2 roky. Od začátku až doposud jsem v roli třídního 

učitele. Předtím jsem samozřejmě absolvovala veškeré pedagogické praxe, které byly 
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součástí studia oboru Učitelství na 1.stupeň ZŠ. Všechny praxe během studia proběhly na 

pražských školách, tudíž jsem se již od začátku setkávala s žáky cizinci, ale v tu dobu jsem 

se nesetkala s žákem muslimem. Vzhledem k tomu, že na základních školách v Praze je 

cizinců nejvíce, začala jsem to brát jako normální a myslela jsem si, že mě přítomnost cizinců 

na základní škole nepřekvapí. Opak je pravdou. Před dvěma lety jsem nastoupila na pozici 

třídního učitele pátého ročníku. V této třídě jsem trávila pouhé tři měsíce od dubna 2018 do 

konce června 2018. V tomto období jsem nahrazovala paní učitelku, která odcházela 

na rodičovskou dovolenou. S tímto ročníkem jsem od dalšího školního roku 2018/2019 

nepokračovala vzhledem k tomu, že žáci nastupovali do šestých ročníku na druhý stupeň, 

a pracovní činnost tam již nepatří k mému oboru. Mezi žáky, se kterými jsem strávila pouhé 

tři měsíce byl opravdu vysoký počet žáků cizinců. Doposud jsem se s tak různorodou třídou 

nesetkala. Zároveň mě tato zkušenost vedla k pokračování praxe na této škole. V ročníku 

byli žáci jejichž rodiny pocházeli z Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Číny, Moldavska, 

Kazachstánu, Litvy, Slovenska a Vietnamu.  Nebyl mezi nimi však žádný muslim. V tu dobu 

jsem si začala také uvědomovat, jak se má aktuální situace ve vzdělávání žáků cizinců 

na českých základních školách a učitelé v této problematice nejsou dostatečně vzděláváni. 

Po ukončení pracovní činnosti s tímto ročníkem mi byla nabídnuta pozice třídního učitele 

u budoucích prvňáčků od září školního roku 2018/2019. S tímto kolektivem dětí pracuji 

doposud. Nyní jsou na konci druhého ročníku. Součástí třídního kolektivu je opět vysoký 

počet žáků cizinců s přítomností žáka muslima a žačky muslimky. O národnostech žáků píšu 

níže v žákově příběhu. Problematika právě žáků muslimů mě zaujala chvíli po zahájení práce 

s touto třídou a žákem muslimem. Dále k tomu přispívalo delší působení na této škole, kdy 

jsem se více dostávala do jejího chodu a sledovala ostatní třídy a jejich složení z žáků 

s odlišným původem. Ve vzdělávání žáků cizinců a muslimů se nepřestávám věnovat, 

jelikož sleduji, jak i učitelé kolegové s mnohaletou praxí se nepřestávají sebevzdělávat. 

Během svého výzkumu jsem rok a půl pozorovala žáka muslima své třídy. Po celou dobu 

jsem si dělala poznámky, které se týkaly žáka a jeho pobytu ve školním prostředí. 

Do pozorování patřila jeho rodina, se kterou jsem byla a jsem v kontaktu. Žák nebyl 

pozorován jen v prostředí třídy, ale při školních akcích, v jídelně s žáky a komunikaci 

s rodinou a komunitou. K pozorování jsem připojila ještě rozhovory s třídními učiteli. 

U kolegů celé školy jsem zjišťovala, zda je součástí jejich třídy muslim a vědí o tom. Učitel, 
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který muslima ve své třídě má mi poskytl základní informace, odkud žák je původem, kolik 

mu je let, zda navštěvoval mateřskou školu, jaké má občanství a kde se narodil, a popřípadě 

zvládání výuky v českém jazyce. Kolegů jsem se ptala, zda by byli schopni vést se mnou 

rozhovor na téma jejich žáků muslimů. Rozhovor se mnou realizovalo pět učitelů, se kterými 

jsem se domluvila na volném čase a zaznamenávala si informace, které mi poskytly. Jejich 

vyjádření jsem zaznamenala ke konci své diplomové práce.  

2.1.4 Etika 

Před uskutečněním výzkumu jsem informovala rodiče o smyslu mé diplomové práce, a 

ujistila jsem se za pomoci jejich souhlasů, zda se mohu této problematice věnovat. Součástí 

informovaného souhlasu je i nabídka možnosti odstoupit od spolupráce, pak bych 

samozřejmě daná data nepoužila.  Po celou dobu psaní práce jsem zachovávala anonymitu 

pozorovaného žáka, ostatních žáků třídy, třídních učitelů, učitelů poskytujících rozhovory, 

všech žáků muslimů, místo a název základní školy. Dodržela jsem pravidlo neubližování.  

2.2 Analýza dat 

V rámci analýzy se věnuji dvěma tématům, které v závěru propojuji. Jednak se zaměřuji na 

kazuistiku žáka, jednak se věnuji otázce reflexe zkušenosti s žáky muslimy, které poskytli 

vybraní učitelé. 

2.2.1 Pozice žáka Amira ve škole 

V rámci práce se zabývám otázkou vzdělávání žáka muslima. Na základě kazuistiky 

vybraného žáka chci analyzovat, jakou pozici v oblasti učení, sociálních vztahů a podpory 

žák zaujímá a jaké okolnosti jeho pozici ovlivnily. Situaci žáka muslima sleduji tedy 

s ohledem na různé kontexty, v nichž se ocital. Analýza a interpretace je rozdělena na devět 

oblastí. V každé oblasti popisuji konkrétní situace z praxe pozorující v určité posloupnosti 

během jednoho a půl roku.  

Jsou jimi: 1. Dynamika adaptace na školní prostředí a zapojení do výuky. 2. Školní výkon. 

3. Komunikace a pozice ve vrstevnické skupině. 4. Hodnoty a kulturní preference. 5. Přístup 

Amira k vyučujícím. 6.Přístup učitele k Amirovi. 7. Vztah Amira k rodině. 8. Role rodiny 

a komunity. 9. Komunikace a spolupráce s rodinou. 
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Příběh žáka 

Žák se narodil v Praze, stejně jako jeho dvě sestry. Občanství má libanonské, stejně jako 

jeho sestry a rodiče. Jeho mateřským jazykem je arabština. Vzdělání rodičů mi je neznámé 

i otcovo zaměstnání. Matka je v domácnosti a pečuje o nejmladší čtyřletou dceru. Nejmladší 

dcera pobývá pár hodin v týdnu v mateřské škole, aby se lépe adaptovala na školní zařízení, 

vytvářela si sociální vztahy s vrstevníky i učiteli a zdokonalovala se v českém jazyce. Amir 

docházel do mateřské dva roky před plánovaným nástupem na základní školu. Před zápisem 

k základnímu vzdělávání mu bylo doporučen rok odkladu vzhledem k jeho nezralosti 

a jazykové bariéře. Proto žák strávil ještě jeden rok v mateřské škole. Po roce byl již 

doporučen k povinné školní docházce. V tu dobu mu bylo téměř sedm let. Žák je narozen 

v červenci. A tudíž mu v červenci před nástupem do první třídy bylo sedm let. Do stejného 

ročníku s ním začali chodit tři dívky, se kterými byl ve stejné třídě i v mateřské škole. 

V ročníku bylo dohromady dvacet čtyři žáků. Dívek bylo více než chlapců. Deset chlapců 

a čtrnáct dívek. Na konci prvního pololetí se jeden z chlapců přestěhoval do zahraničí, 

ale docházku v třídě neukončil. Jeho nová škola je ve Velké Británii, ale na pouhé čtyři roky. 

Po čtyřech letech rodina plánuje návrat do Prahy a stejné základní školy. Žák studující 

v cizině proto dojíždí každý rok na přezkoušení z českého jazyka. V druhém ročníku se 

obsazení žáku změnilo. Dva chlapci odešli na jinou základní školu kvůli změně pobytu 

a jedna dívka přibyla. Jeden z chlapců, který třídu opustil má původ ukrajinský a druhý 

chlapec je z české rodiny. Dívka, která do kolektivu přibyla na počátku druhého ročníku je 

z české rodiny. V druhém ročníku je společně ve třídě dvacet dva dětí a jeden chlapec 

studující v zahraničí. Dívek je přítomno patnáct a chlapců je přítomno sedm. Poměr žáků 

pocházejících z prostředí české rodiny a rodin cizinců je téměř vyrovnaný. Do třídy dochází 

děti z rodin pocházejících z Uzbekistánu, Běloruska, Slovenské republiky, Velké Británie, 

Ukrajiny a Ruska. Chlapci pochází z bilingvních rodin, kde matky jsou z českých rodin 

a otcové z Brazílie a Portugalska. Všichni žáci měli dostatečnou úroveň českého jazyka. 

Amir společně se třemi dívkami měl slabší úroveň českého jazyka s potřebou doučování. 

Žáci si od počátku rozumí, spolupracují, pomáhají si. Nikdo nebyl vyčleněn z kolektivu. 

Komunikace s rodiči je bezproblémová, doposud nedošlo k žádným konfliktům mezi 

rodičem a učitelem.  
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Žák Amir v prvním pololetí prvního ročníku procházel stejným způsobem vzdělávání jako 

jeho spolužáci. V předešlé době neprošel žádným vyšetřením, které by mělo nějaký vliv na 

jeho vzdělávání. I přesto bylo na žákovi pozorován značný rozdíl ve školním výkonu oproti 

ostatním a vzhledem k očekávaným výstupům daného ročníku. Nejprve se vyučování jako 

hospitace účastnilo vedení a speciální pedagožka. Po domluvě bylo rodičům žáka 

doporučeno vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP). I přesto, že žák na první 

vyšetření šel v únoru roku 2019, bylo s vedením školy i rodiči domluveno, aby byl na prvním 

pololetním vysvědčením hodnocen slovně.  

V PPP byla žákovi diagnostikována snížená míra pozornosti a celkově snížená míra 

intelektových předpokladů. Vzhledem k celkově snížené míře intelektových předpokladů 

byl žák poslán z PPP do speciálně pedagogického centra (SPC). V SPC proběhlo žákovo 

vyšetření zaměřené na školní výkon, zralost, komunikační schopnosti, sluchovou a zrakovou 

percepci a grafomotoriku. Toto vyšetření probíhalo v dubnu roku 2019, téměř na konci 

prvního ročníku. Speciální pedagožka, která vedla Amirovo vyšetření, přišla na hospitaci 

do třídy, aby ho viděla během vyučování a třídním kolektivu. Na základě všech podkladů 

bylo rodině doporučeno změnit místo vzdělávání, ve kterém by byl žák v menším kolektivu 

a mohlo se mu tak více individuálně věnovat. Rodiče žáka s takovým krokem nesouhlasili, 

a proto byl žákovi vytvořen individuální vzdělávací plán (IVP). Zdůvodnění pro tvorbu IVP 

bylo následující: žák vyžaduje ve výuce vyšší individuální podporu, opakované vysvětlení 

a upevňování učiva, střídání činností s možností relaxačních chvilek a časté pedagogické 

zpětné vazby. Žák má oslabenou schopnost pozornosti, celkové oslabení zrakové a sluchové 

percepce a grafomotoriky. Jeho školní výkon je také ovlivněn pomalejším rozvojem 

matematických a čtenářských dovedností a dg. celkovou sníženou mírou intelektových 

předpokladů. U žáka dále dominují tyto charakteristiky: osobní nejistota, impulzivita, 

motorický neklid, labilní pozornost, obtíže v recepci i expresi řeči, také z důvodu jazykové 

bariéry (cizojazyčné domácí prostředí). 

Aby byl rozvoj žáka co nejefektivnější nastavily se cíle IVP následující. Poskytnutí 

individuální podpory ze strany dospělého (asistenta pedagoga a učitele). Podporování žáka 

k udržení pozornosti, opravování v průběhu práce, ujišťování, že žák chápe zadání práce. 

Upozorňovat žáka na správný úchop tužky. Nedělat práci za žáka. Podpora a rozvinutí 
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samostatnosti. Nastavení pravidel. Využívání pozitivní motivace, systému odměn, ale také 

sankcí. Vytváření situací, kde se naučí kooperativnímu jednání se svými spolužáky. 

Nápomoc se zapojením do třídního kolektivu, rozvíjení pozitivních vztahů mezi spolužáky. 

Vedení žáka k sebekontrole, sebeovládání a zaměření se na zvládání emocí. U žáka se 

využívá individuální potřeby práce, ale také využívání příležitosti zapojení do třídního 

kolektivu. Do žákova obsahu vzdělávání jsou začleněny všechny vzdělávací obory 

rozpracované pro daný ročník ŠVP. Proběhla modifikace obsahů učiva u českého jazyka, 

matematiky, prvouky a anglického jazyka.  

Dle IVP je žák vzděláván od září školního roku 2019/2020. Současně od té doby je ve třídě 

přítomen asistent pedagoga. Asistent pedagoga podporuje zapojení do kolektivu, člení 

osvojování učiva do kratších úseků dle pokynů učitele. Žák je od počátku až do současné 

doby vzděláván společně se všemi žáky. Je nezbytné poskytovat žákovi jednoznačné pokyny 

a kontrolovat porozumění zadání, zohledňovat zvýšenou unavitelnost, prodlužovat dobu 

pracovní činnosti, ale také poskytovat delší dobu na práci, možnost opravy a zohledňovat 

individuální tempo. Žákova situace je specifická. Předkládaná kazuistika tedy ukazuje, jak 

je vzděláván vybraný žák-muslim s mentálním handicapem, a jak se k dané diagnóze 

vztahuje rodina a jeho okolí. 

Amir se neučí pouze v českém jazyce. Pravidelně se účastní výuky čtení a psaní v arabštině. 

To má velký dopad na jeho výuku v české škole. Ještě se stává, že ve druhém ročníku 

přemýšlí, z jaké strany má začít psát, u některých písmen nedodržuje správný postup a napíše 

ho i od konce. Ještě si nezvládl osvojit psací formu písma, u které nedodržuje správný postup 

samostatných písmen a navázání na sebe při psaní celých slov. Jak jsem si potíží ve výuce 

všimla popisuji níže. 

 

 

1. Dynamika adaptace na školní prostředí a zapojení do výuky 

Adaptace žáka na školní prostředí byla obtížnější. Na počátku byl velmi uzavřený, bránil se 

komunikaci. První setkání s žákem proběhlo stejně jako s celou třídou při vítání tzv. 

stužkování prvňáčků. V první školní den jsem se osobně setkala se všemi žáky a jejich rodiči. 
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Mezi žáky byl i žák Amir. Během vítání se nechtěl přidat k ostatním spolužákům a navázat 

se mnou kontakt. Držel se otce, stál neustále u něj. Nereagoval na oslovení. Na spolužáky se 

nedíval, nepozdravil ani jednoho z nich, i když některé znal a oni ho oslovovali. 

Otec ho musel přivézt a důrazně mu vysvětlit, jak se má chovat a za syna se mi omlouval. 

Na Amira to poměrně zapůsobila. Snažil se vyhovět otci a poslechnout jeho slova, kde má 

stát, co má dělat.  

Během prvních týdnů se mi s žákem těžko navazoval kontakt.  Špatně si zvykal na prostředí 

třídy i školy a nechtěl v ní být. Často říkal: „já tady nebudu“. Nedíval se nikomu do očí, 

neoslovoval mě, nereagoval, když byl osloven, s nikým si nepovídal, na jakékoliv instrukce 

nereagoval. Žákovi jsem dávala dostatek času k tomu, aby si zvykl na nové prostředí. 

Nepožadovala jsem od něj hned od počátku striktní dodržování pravidel. Žáka jsem nijak 

netrestala, a svůj postoj a vztah jsem k němu měla stejný jako k ostatním spolužákům. Přesto 

jsme si společně s celým kolektivem třídy, či individuálně vysvětlovali, co jsou pravidla 

třídy, slušné vystupování apod. bylo potřeba klidným, ale občas i důrazným hlasem dát 

najevo, co je v danou chvíli potřeba. Kontakt s žákem se zlepšoval časem postupně. Každým 

týdnem bylo vidět zlepšení. Hlavní bylo žáka motivovat, vysvětlovat a opakovat. 

Často vstával kdykoliv se mu zachtělo, dělal si, co chtěl a odcházel pryč. Většinou chodil po 

třídě a díval se, co dělají spolužáci, bral si předměty, které nebyly jeho. Párkrát odešel ze 

třídy úplně, na dívčí toalety, šatnu tělesné výchovy, nebo jen tak na chodbu. Nechtěl 

v kolektivu být a děti se ho začínaly i bát. Nereagoval na mě, spolužáky ani jiné kantory. 

Několik týdnů doprovázel otec žáka ke třídě. Pomáhal mu v šatně s přezouváním, 

připravoval mu na lavici pomůcky a posazoval ho na židli. Kam byl posazen, seděl celou 

dobu, nepracoval, popř. tedy odcházel, ale jinak nereagoval. Až ke konci prvního pololetí 

vydržel být na místě jako ostatní spolužáci. Snažila jsem se ho hned neokřikovat, když 

odcházel ze svého místa. Nejprve seděl v lavici sám, jelikož se po ní neustále povaloval, 

shazoval věci, houpal se na židli, padal z ní, posouval lavici, měl nepořádek a úmyslně 

i neúmyslně strkal do ostatních. Oblíbil si jednoho spolužáka. Za spolužákem vstával během 

vyučování. Někdy na něj i pokřikoval. Z ničeho nic začal křičet jméno Robert. 

Křičel: „Robert, Robert.“ Otočil se na něj a dále křičel: „Robert, Robert, koukej, Robert.“ 

Někdy jen tak, jindy ukazoval sešit nebo papír, co do něho vytvořil, ukazoval třeba i svačinu 
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nebo vlastní hračku. Pokud to neskončilo ukazováním a voláním, tak i vstal, šel k němu 

a pokračoval s vyslovováním jeho jména a ukazováním dané věci. Hodně mu pomohl, že ho 

spolužák i ostatní chápali a nijak za to neokřikovali, ani neodháněli. Během takových situací 

se zastavil chod hodiny, buď jsme si vysvětlili, jak to dělat jinak, když chceme kamarádovi 

něco ukázat. V případě, že žáci pracovali potichu samostatně a on s tímto začal, hovořila 

jsem s ním individuálně. Vyprávěla jsem mu, co se dělá, když chci s někým mluvit, a proč 

s ním teď kamarád nemůže mluvit, co teď je potřeba dělat a k čemu to všem je prospěšné. 

Nechtěla jsem na něj od začátku působit křikem, příkazy a zákazy. Snažila jsem se 

co nejméně používat slovo muset, nesmět. Šlo mi o to, aby pochopil situaci. Pomáhalo 

k tomu i to, když se do diskusí přidávali ostatní spolužáci a šli mu příkladem. On je pak 

napodoboval a dělá to nadále.  

Adaptace na školní třídu a prostředí školy začínala být úspěšná v polovině prvního ročníku. 

Začal se mnou komunikovat, navazovat kontakty s ostatními. Pokrok jsem pozorovala 

v průběhu třetího měsíce prvního ročníku. Amir na mě poprvé zavolal: „Paní učitelka, a co 

to je?“ Oslovení a otázka se týkala molitanových žetonů na počítání, které jsem mu 

připravila na lavici. Žetony neviděl poprvé, počítali jsme s nimi společně už předtím, 

ale poprvé se na ně zeptal a zároveň mě i oslovil. Slušně jsem mu na to i odpověděla. Od té 

doby používá oslovení paní učitelka, které se v průběhu změnilo na paní učitelko. Když jsem 

žákům zadala samostatnou práci měla jsem více času se individuálně Amirovi věnovat. Amir 

si začal mé přítomnosti vážit a začal ji více vyžadovat. Dokonce se mi díval do očí a chytal 

mě za ruku. Chytání za ruku není u ostatních dětí zas tak běžné. Dělal to dle mého názoru 

neúmyslně. Když se více ponořil do práce a s úsměvem pracoval, povídal si se mnou 

a ujišťoval se, jestli pracuje správně, chytl mě přitom za ruku. Když pravou rukou psal a já 

byla níž, abychom byli ve stejné výšce, měla jsem ruce položené na lavici u jeho sešitu, 

abych mu ukazovala, co dělat, chytil mě volnou rukou za mojí a druhou psal, nebo ukazoval. 

Považovala jsem to jako projev důvěry.  

Příchod do školy i dobu jeho pobytu trávil snadněji. Začátek druhého ročníku snášel 

mnohem lépe, ba se dokonce těšil. Nyní do školy chodí s velkým nadšením, a naopak nechce 

zůstávat doma. Když byl chlapec nemocný a neměl ještě dobraná antibiotika, chtěl za každou 

cenu do školy. Otec ihned kontaktoval emailem, že chce Amir do školy, až se jim poprvé 
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rozplakal a nevědí, co s ním mají dělat. Na email jsem ihned reagovala s vysvětlením, 

ať zůstane doma. Přesto žák do školy přišel. Otec se nejednou omlouval. 

Do výuky byl od počátku zapojován stejně jako ostatní žáci. Úlohy a zadání bylo a je 

upravováno, aby bylo pro žáka co nejvíce srozumitelné. Úroveň českého jazyka není u žáka 

na vysoké úrovni. V žákově osvojení českého jazyka jsou značné nedostatky, a proto 

potřeboval doučování českého jazyka. Doučování je poskytováno již od prvního měsíce 

povinné školní docházky až doposud. Společně s nedostatečným projevem v českém jazyce 

provázeli žáka další nedostatky týkající se pozornosti, nesamostatnosti, celkové snížené míry 

intelektových předpokladů a další. Tyto projevy, příčiny, důvody vyšetření v PPP a SPC 

byly popsány v Příběhu žáka.  

2. Školní výkon 

Školní výkon žáka je vzhledem k jeho vrstevníkům slabší. To byl jeden z důvodů, proč jsem 

se po konzultaci se speciální pedagožkou a vedením školy rozhodla doporučit rodičům 

vyšetření žáka v PPP. O výsledcích vyšetření a dalších krocích jsem psala již v Příběhu 

žáka.  

Ve vztahu k ostatním žákům nezvládal během prvního ročníku svůj podpis, poznat všechna 

písmena abecedy, napsat všechna písmena abecedy tiskacím a psacím písmem, napsat větu 

dle diktátu, vyprávět krátký příběh, přečíst plynule krátký text, řešit matematické operace 

s čísly od nuly do dvaceti, porovnávat velikosti čísel, znát znaménka rovnosti, nerovnosti, 

sčítání a odčítání, řešit slovní úlohy, pojmenovat roční období a měsíce a další. Nedostatky 

se týkali veškerého učiva předmětů český jazyk, matematika, člověk a jeho svět (prvouka) 

a anglický jazyk. V průběhu prvního pololetí druhého ročníku zvládal žák některé 

dovednosti jako žáci v předchozím roce. Zvládá podpis velkým tiskacím písmem, napíše 

všechna písmena abecedy pouze velkým tiskacím písmem, slova napíše podle diktátu 

s menšími nedostatky, přečte text s menšími nedostatky, sčítá a odčítá do deseti, vyjmenuje 

s dopomocí roční období a měsíce. Amir se prozatím svými znalostmi a školními 

dovednostmi nedostal na úroveň jako jeho spolužáci. Vzhledem k výsledkům z vyšetření 

PPP a SPC je dle speciální pedagožky zřejmé, že žák bude ovládat učivo a splňovat 

očekávané výstupy o jeden až dva roky nižší než ostatní spolužáci v daném ročníku. 

Vzhledem k IVP je žákův školní výkon odpovídající. Žák v dostatečné míře zvládá 
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naplňovat očekávané výstupy nastavené na základě výsledků vyšetření. Žák si má každý rok 

osvojit a splňovat očekávané výstupy vytvořené dle doporučených minimálních výstupů 

rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Zpočátku si rozdílu 

ve vzdělání mezi ním a spolužáky nevšímal. Až od druhého ročníku chtěl dělat stejnou práci 

jako ostatní. Pro Amira připravuji práci, která je určena přímo pro něj. Pracuje na ni 

samostatně s asistentkou pedagoga nebo se mnou jako s učitelkou. Bez dopomoci dospělého 

není schopen pracovat. Všímá si odlišné činnosti ostatních hlavně ve chvílích hromadné 

práce, nebo práce ve skupinách. Začal se mě i ptát, co dělají ostatní a proč on má dělat něco 

jiného. Žáka tedy i přes nepochopení učiva zapojuji do skupinových prací, či hromadné 

diskuse apod. Považuji to za důležité pro jeho rozvoj a do skupinové práce mu také upravuji 

práci vzhledem k jeho potřebám. Se spolužáky často reflektujeme situaci ve třídě v rozdílech 

mezi spolužáky v jejich školním výkonu apod. Žáci se dokážou na toto téma bavit a přijali 

to, že každému jde něco jiného a to, že se někdo liší není nic špatného, naopak když někoho 

takového znají je důležité mu pomoct a snažit se ho pochopit. S oblibou předmětů to u žáka 

bylo jednoznačné. Dokud ho škola nebavila vůbec, tím bylo období prvního pololetí prvního 

ročníku, nebavili ho předměty žádné. Když ho začal čas trávený ve škole bavit, začaly ho 

bavit všechny předměty. Když má žák dobrou náladu a chce pracovat, baví ho všechny 

předměty. V případě, že nemá dobrou náladu a do práce se mu nechce, není pro něj žádný 

předmět oblíbený. Důvody jeho hněvu a nechuti k práci nejsou pokaždé známé. Pokud má 

dobrou náladu, chce neustále pracovat a vyžaduje další práci, v případě nedobré nálady, se 

kterou často přijde už ráno do školy, ho nezaujme nic, je znechucený, záměrně práci kazí 

a uráží se. V takový negativní den je pro něj všechno špatné a nijak se nedá zaujmout, naopak 

se dá jeho nálada ještě víc zhoršit. 

Je velmi vnitřně motivován k práci. Snaží se o vlastní pokrok a pracuje proto, že chce být 

pochválen a oceněn za práci. Je nezbytné, aby byl hodnocen slovně. Nelze žáka klasifikovat 

jako ostatní žáky. Občas žák klasifikován je, ale to především když je práce obzvlášť zdařilá. 

Pokud je výsledem práce nedostačující je slovně hodnocena a znovu se jí věnujeme. Motivují 

ho samolepky, které získává za dobře odvedenou práci. Všímá si, že děti dostávají i známky 

a chce je také. Např. když si rozdáváme sešity s oznámkovanou prací, zapisuji pak žákům 

známku do žákovské knížky. V této chvíli přijde také s žákovskou knížkou a řekne: „chci 

také jednička, tady.“ A ukáže na nějakou stranu v žákovské. Hodnotím žáka různými 
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způsoby odměn, samolepkami, ale také známkami, ze kterých má radost a více se pak cítí 

zapojen mezi ostatní. Projevuje velkou radost z hodnocení, ale dokáže se projevovat 

i opačně, a to v případě neúspěchu. Žáka se snažím často motivovat pomocí úspěchu, občas 

ale vidím, že úmyslně práci kazí, nespolupracuje s asistentkou pedagoga, ani se mnou, 

bouchá s věcmi, odmlouvá a neodpovídá na otázky, v tomto případě ho nehodnotím 

známkou, ale smajlíkem, který se mračí a vzkazem otci, jak se choval. S rodiči jsme tak 

domluvení, že pokud se u Amira objeví jakékoliv negativní chování, nespolupráce, 

nerespektování dospělých, píšu rodičům o tom, co se stalo. V tomto případě si je Amir 

vědom, že se něco děje.  

Amirův školní výkon ovlivňuje pravidelná výuka čtení a psaní arabštiny. Nejprve jsem si 

začala všímat u žáka, jaké má problémy zorientovat se na papíře, v sešitu, v učebnici 

a podobně. Dělalo mu problém postupovat při čtení z levé strany na pravou a přesun na další 

řádek. Hlavně při psaní bylo vidět, jak mu činí překážku, že neví, na jaké straně má psát 

a jakým směrem pokračovat. Pokud nebyla na chvíli sledována žákova práce, psal sice 

velkým tiskacím písmem, ale slovo začínalo na pravé straně řádku. Bylo napsáno pozpátku. 

I přesto, že napsal slovo v opačném směru, dodržel správný tvar, velikost i směr písmen, 

jindy napsal slovo pozpátku i s písmeny, která byla zrcadlově. Postupem času si 

na samostatný papír, do sešitu, pod jméno psal svým vlastním písmem, které jsem 

nedokázala přečíst. Ptala jsem se ho, co to napsal. Odpověděl mi. Pak jsem se ho zeptala, 

a jak si to napsal, my přeci píšeme jinak. Říkal, že to je arabsky. Zajímalo mě, jestli se 

opravdu učí arabsky číst a psát, a proto jsem se zeptala rodičů, kteří mi potvrdili, že se Amir 

učí i arabsky. Otec mi k tomu ještě řekl, že je to pro Amira velmi důležité. 

Často hovoří o fotbalu. Vypráví, že měli zápas, a předvádí, jak kopal do míče. Fotbal hraje 

mimo školu od začátku prvního ročníku. Nosí ukázat i medaile, které vyhrávají. Dokáže 

o fotbalu mluvit neustále. Z počátku jsem si nebyla zcela jistá, zda říká pravdu, že chodí 

na fotbal, protože během tělesné výchově nezvládal do míče kopnout, když chtěl kopnout 

spadl, padal i při běhání, jeho koordinace nebyla v pořádku. Později ale začal nosit i medaile, 

i otec se mnou o fotbale mluvit.  

Uvažuji o skutečnosti, že žák je bilingvní, i případě domácí přípravy. Rodiče se snaží, aby se 

věnoval domácí přípravě, ale nevěnují se jí oni. Jeho starší sestra se společně s ním věnuje 
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domácí přípravě. Každý den dochází paní na doučování, která se mu věnuje v odpoledních 

hodinách. Paní se mu věnuje, i když má delší absenci ve škole. Ve škole nechybí zas tak 

často. Počet zameškaných hodin je průměrný. Naopak často přijde do školy i nemocný, má 

kašel a rýmu, ale přál si jít do školy, tak ho otec přivedl. Párkrát jsem volala otci, že se Amir 

necítí dobře. Amir i přesto domů nechtěl a tvrdil, že mu nic není.  

Všech školních akcí se účastní. Kdykoliv se rodičů na účast ptám, hned souhlasí, a ptají se 

kolik mají zaplatit. Pokaždé otec říká: „peníze nejsou problém, kolik vy chcete?“ Chtějí ho 

zapojit do všeho, co se kolem něj děje. Přihlásili ho na školu v přírodě, které jsme se kvůli 

karanténě od března 2020 nemohli účastnit. Účastní se všech jednodenních výletů, návštěv 

knihoven, divadel, hudebních představení, keramiky, autorského čtení, sportovních dnů, 

karnevalů apod. Každá konaná akce se mu líbila. Líbí se mu, že je tam se všemi dětmi a není 

pouze ve třídě. Ještě před zahájením má mnoho otázek, kam jdeme, co tam budeme dělat, 

i když to bylo několikrát řečeno. K radostnému výrazu se přidává poskakování, které dělá 

ve chvílích radosti. Když má radost pohybuje se velmi rychle a je aktivní, když nemá dobrou 

náladu pohybuje se pomalu, nebo jen stojí a nehýbe se. Při nových aktivitách je veselý, 

až vstupuje do řeči lidem, kteří akci pořádají. Když jsme byli v divadle na Pošťácké pohádce, 

vstával a chtěl se dotýkat herců, zalíbila se mu část, ve které pan poštmistr několikrát po 

sobě křičí větu: „haló, pane.“ Tato věta se Amirovi zalíbila, že ji několikrát zakřičel během 

představení, a pak v tom pokračoval i po představení. Nic z toho nedělal se špatným 

úmyslem, projevoval tak radost. I jeho spolužáci vědí, jak to u Amira chodí. Po představení 

za ním chodili a říkali mu, že se mu to určitě líbilo.  

3. Komunikace a pozice ve vrstevnické skupině 

Jak bylo řečeno výše, žák A. jak bylo řečeno výše je bilingvní. Dokáže komunikovat česky 

a rozumí, ale v počátečním období spíš komunikovat nechtěl, nebo komunikoval tak, že to 

bylo pro jeho spolužáky nepřijatelné.  

Amira vůbec nezajímalo, co dělají ostatní děti. Na úplném začátku ho vůbec nezajímali 

aktivity dětí, nepřidával se k nim. Nesnažil se s nimi povídat a děti za ním také nechodili, 

jestli si s nimi chce hrát. Spolužáky o přestávkách při hře ani nepozoroval. Byl jen sám a jen 

tak seděl v lavici a díval se na jedno místo, nebo měl položenou hlavu na lavici, vyndával si 

věci z aktovky a zase zandával. Pokoušela jsem se ho zapojit do hry ostatních dětí. Děti ho 
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přijímaly, neměly výtky k tomu, aby byl s nimi. Při tom, co jsem ho sledovala bylo vidět, 

jak žák neví, co má v přítomnosti ostatních dětí dělat, jak se s nimi povídat, hrát si a reagovat 

na ně. Vůbec nevěděl, jak se chovat v přítomnosti dětí. Buď u nich jen tak seděl a povaloval 

se na zemi, nebo jim začal hru narušovat bouráním staveb z kostek, schováváním věcí apod, 

aby na sebe upozornil. Přišlo mu to vtipné, to byly na začátku jediné chvíle, kdy měl z něčeho 

radost. Ostatní děti ho přesto neodsoudily a nevyčlenily. Snažily se mu všechno vysvětlovat, 

jak se dělá správně, trvalo to dlouho, ale dopadlo to úspěšně. Hlavně kolektiv dětí ho dovedl 

ke zlepšení v sociální interakci. Velmi na něj působí, když se nekřičí, ale vysvětluje. 

Nebylo to ale ze začátku vůbec jednoduché, a bylo velmi blízko k tomu, aby byl dětmi 

vyčleněn z kolektivu. Když s dětmi přišel do osobního kontaktu, ubližoval jim. Spolužáky 

fyzicky napadal, strkal do nich, pěstí bouchal např. do ramene, nastavoval nohu, aby zakopli. 

Pokud jim zrovna neubližoval fyzicky, tak jim schovával věci. Když je děti hledaly, a i se 

kvůli tomu rozplakaly, přišlo mu to velmi vtipné a smál se. Postupně se přišlo na to, že věci 

schovává on. Bez dovolení bral dětem svačinu. Prošel se kolem lavice, na které měl někdo 

svačinu, jen si do ní kousl a položil ji zpátky. Smál se jen, když někdo plakal, nebo byl 

smutný. Téměř po na konci přestávky za mnou přišla žačka, že nemůže najít bačkory. 

Hledala je údajně celou přestávku, ale nikde nejsou. Byla smutná a měla blízko k pláči. Celé 

třídě jsem řekla, že jejich spolužačka nemůže najít bačkory, jestli by je pomohli hledat. 

V tento okamžik si Amir zakrýval pusu a smál se. Neujistil se, jestli se někdo dívá, a vyndal 

se své aktovky bačkory, které položil pod dívky lavici. Sedl si zpět do lavice ukazoval na 

bačkory pod lavici a smál se dál. Dívka je za chvíli objevila a divila se, kde se tam vzaly. 

Jen já jsem prozatím viděla, kdo to způsobil. Postupně ale děti věděly, kdo věci schovává 

a dělá různé naschvály. Amirovi to ale nevadilo, že se na něj ostatní zlobí, přišlo mu vtipné, 

co udělal. Ztratila se i celá svačina a zůstala žákovi na lavici pouze prázdná svačinová 

krabička. Část svačiny měl Amir v batohu a druhou část žvýkal při chůzi po třídě. Usmíval 

se u toho a procházel se kolem žáka, kterého svačina byla. Když se žák vrátil ke své 

rozdělané svačinové krabičce, nic v ní nebylo a začal plakat, že nemá co jíst. Amirovi to 

vůbec nevadilo, díval se na něj, a dál žvýkal svačinu. Zbylou svačinu, kterou měl Amir 

schovanou přinesl během vyučování spolužákovi na lavici, bez jakékoliv omluvy, se jen 

smál a zakrýval si obličej dlaněmi. Spolužák na něj začal křičet, že je zloděj a zlý, ale on se 

slovům vůbec nebránil a byl dál veselý. Museli jsme si proto nespočetněkrát vysvětlovat, že 
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na cizí věci ani stůl nesaháme, jíme jen svou svačinu, saháme jen na své věci, pokud od 

někoho něco chceme, zeptáme se, a až po souhlasu si věc půjčíme apod. To vše se promítlo 

do jeho pozice ve vrstevnickém kolektivu, Jeho odmítání komunikace vedlo k tomu, že na 

úplném počátku neměly děti chlapce rády. Spolužáci si všímali chlapce, který se chová jinak 

něž oni. Nejen, že se jinak chová, ale i jinak vypadá. Je o dost menší než ostatní, i přesto že 

je od některých o rok starší, je tmavší pleti, má velké uši. Některé spolužačky ho znaly již 

z mateřské školy, a ostatní viděli i jeho jiné členy rodiny. Některé děti si začínaly myslet, 

jestli je to u nich normální, že si ubližují, nekamarádí se apod. Ptaly se na to mě, ale i jeho. 

On jim ale nedokázal odpovědět. Díky těmto společným diskusím se nám také postupně 

povedlo Amira pochopit a neodsoudit ho. Ze začátku neměl mezi dětmi jediného kamaráda.  

Spolužáci si nevěděli rady s jeho chováním a chodili si na něj neustále stěžovat. V rámci 

vedení dětské skupiny jsem jeho chování registrovala a řešila takto. Nepřecházela jsem 

jediný konflikt, který nastal. Pokud se konflikt týkal celého kolektivu dali jsme si jasná 

pravidla, která budeme při diskusi dodržovat. Pravidla byla následující. Mluví vždy jen 

jeden, využila jsem k tomu pokaždé nějaký předmět, který držel ten, kdo zrovna mluvil, 

sedíme všichni v jednom kruhu, mluvíme klidným hlasem, jsme upřímní, říkáme jen to, co 

jsme doopravdy viděli a nevymýšlíme si, pokud chce mluvit někdo jiný přihlásí se o slovo. 

V kruhu jsme diskutovali o tom, jak ke konfliktu došlo, kdo co udělal, jak bychom příště 

mohli konflikt řešit, anebo mu dokonce předejít. Mluvili žáci, kterých se aktuální konflikt 

týkal, ale vyjadřovali se i ostatní žáci. V některých případech jsem mluvila jen s Amirem 

a žákem, kterého se problém týkal. Každý z nich se snažil k situaci vyjádřit, řekli, co na tom 

nebylo v pořádku, a co udělat příště, aby se to neopakovalo, žáci si vždy podali ruce 

na usmířenou a omluvili se. I v případě, že na diskuse nebylo příliš času, věnovala jsem jim 

pozornost. S žáky jsem situace neřešila pomocí křiku. Já jsem nekřičela, a i oni se snažili 

o problému diskutovat a řešit ho klidně. Tím jsem docílila toho, že se mi nebojí cokoliv sdělit 

a cokoliv se mnou řešit.  

Zasedací pořádek se často mění. Nejčastěji vzniká podle losování. Losuji jména žáků, kteří 

budou sedět spolu. Tak se i postupně všichni vystřídali v lavici vedle Ahmada. Za žádný 

zasedací pořádek nemohli žáci nikomu dávat vinu, jelikož šlo pokaždé o náhodu při losování. 

Tím, že s Amirem seděli postupně všichni děti, naučili se s ním lépe pracovat, i on s nimi. 
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Amir u dětí začal vnímat rozdíly, s kým si více rozumí a začínal mít mezi nimi některé více 

oblíbené. V druhém ročníku byli žáci losování do čtyř skupin, které společně pracují během 

skupinových prací a je jejich cílem na základě úspěšné práce, dojít do cíle hry. Každá 

skupina jsou skřítci. Skřítci se dělí podle živlů na vodu, vzduch, zemi a oheň. Tyto skupiny 

skřítků mají za úkol ujít cestu do cíle, kterou mají předem vyznačenou ve třídě. Jednotlivé 

kroky dělají pomocí razítek na barevné čtverečky. Razítka získávají za úspěšně splněné 

úkoly, odměnu za spolupráci, za chování, správné řešení problému apod. Skupiny byly 

na začátku školního roku opět losovány a Amir se stal také členem jedné z nich. Spolupráce 

ve skupinách a začlenění žáka, že patří do konkrétní skupiny vedlo k většímu nadšení 

do práce i zájmu o ostatní děti. S žáky často reflektujeme vykonanou práci i chování a pocity. 

Tuto činnost praktikujeme pomocí diskusí v kruhu, ve skupinách, ve dvojicích, psaním 

na papír, vyplňováním pracovních listů, přiřazováním kolíčku na třídní „náladovník.“ 

„Náladovník“ je tvrdý papír, na kterém jsou tři obličeje skřítků, kteří znázorňují náladu. Děti 

připínají kolíček k takovému obličeji, který vystihuje jejich náladu. Před žáky pokaždé 

vyzdvihuji správné jednání. O nevhodném jednání diskutujeme a řešíme ho, 

ale nezapomínám na to vyzdvihnout správné jednání a chování. Kdykoliv se někdo zachová 

vhodně k Amirovi, nebo on k nim ocením to.  

V průběhu prvního ročníku se jeho přístup a prožívání emocí měnilo. Nyní se dokáže smát 

nejen v situacích, když je někomu ubližováno, a když je někdo smutný, lituje ho a třeba 

i pohladí. Tyto vlastnosti se začaly projevovat spíše ke konci prvního ročníku a pokračují 

dál. Poprvé se jeho projev lítosti projevil, když jeho spolužák zapomněl doma oblečení na 

tělesnou výchovu. Žák, který oblečení zapomněl byl smutný, že ho nemá, protože nebude 

moct cvičit. Přišel za mnou, aby mi řekl, že ho zapomněl, a že ho mrzí, že nebude cvičit, 

protože cvičí rád. Amir ho začal hladit po vlasech a říkat: „neboj, budeš cvičit pak.“ Tím 

měl na mysli příště. Spolužák mu na to odpověděl, že mu děkuje a pak byli o přestávce spolu. 

Amira začínalo i zajímat, co se děje se spolužáky v jeho okolí, když se rozplakali, byli 

smutní, rozzlobení, ale i výrazně veselí. Chodil se za mnou ptát, co se děje. Nejprve se ptal 

mě, a později se začal ptát přímo dětí. Spolužačka byla smutná, seděla v lavici a zakrývala 

si obličej, nikdo nevěděl, co se stalo. Amir přišel za mnou a ptal se mě, co jí je. Bylo to 

o přestávce a projevu žačky jsem si nevšimla. Odpověděla jsem, že nevím, ale že vypadá, že 

jí něco trápí. Amir se nesmál, ale ptal se: „co, trápí?“ Potřeboval vysvětlit, co znamená 
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slovo trápit. Pak se stejně ještě zeptal, co trápí právě jí. Znovu jsem odpověděla, že nevím, 

ale měli bychom jí pomoct, tak by bylo skvělé, když by se jí hezky zeptal, určitě mu to řekne. 

„A, co mám říct?“ Tuto otázky mi dal ještě dříve, než šel za spolužačkou. Ptala jsem se ho, 

na co ses ptal mě, když si přišel, co ho zajímalo o holčičce. A otázku vymyslel sám. Šel za ní 

a já pozorovala situaci. Dívka s ním začala mluvit a Amir začal chodit po třídě, rozhlížet se 

kolem sebe, nadzdvihovat věci a oslovovat ostatní žáky. Říkal jim, že Anička nemá penál, 

ať hledají. Líbilo se mi, jak se zachoval, a tak se to zlepšovalo dál. Nemluvila jsem za něj, 

ale pomáhala mu v tom, co by bylo v určitých situacích nejlepší říct, nebo se zachovat.  

 I když se předchozí situace týkala Amira a dívky, tak viditelně preferuje komunikaci 

s chlapci. Ukazuje se to nejen v oblasti kamarádských vztahů, ale i na úrovni kooperace 

v rámci výuky. Doposud chce spolupracovat jen s chlapci. Když má pracovat s dívkou, je 

naštvaný a mračí se. Dá se k práci nakonec přemluvit, ale jsou i situace, kdy řekne, že bude 

pracovat raději sám. Jeho představa o genderových rolích je konzervativní. Jednoho 

z chlapců dlouho za chlapce nepovažoval. Je to jeho spolužák, který má dlouhé vlasy. Amir 

říkal, že je to holka, protože kluk nemůže mít dlouhé vlasy.  

Také ve hře preferuje témata spojená s maskulinitou a již z výše uvedenou agresivitou. Často 

se spolužáky hraje hru na lupiče a dělá, že střílí ze zbraně. Nejenom o přestávkách, ale 

i v hodině tělesné výchovy si lehl na zem a dělal, že na někoho střílí. Občas začne vyprávět, 

že když má někdo pistoli, přijde policie. Dívky se do takových her nezapojují vůbec, samy 

nechtějí a chlapci jim to ani nenabízí. Třem chlapcům se takové hry zamlouvají. Hry na tento 

způsob je baví a vedou ke společné hře.  

Ve vyjednávání své pozice, resp. prestiže ve třídě používá i kulturní kontexty, které jsou 

spojeny s kulturním okruhem, v němž proběhla primární socializace. Ve stejné třídě je 

i žačka muslimka. O ní začal říkat, že se neumí modlit, že to dělá špatně.  

V polovině prvního ročníku se stal jeho prvním kamarádem žák Robert. Žák Robert se ho 

začal zastávat. Jak bylo řečeno, o Amirově koordinaci a rovnováze, způsobovala mu značné 

potíže nejen při pohybu v tělesné výchově. Šlo i o pohyb po třídě, na chodbě, po schodech, 

v jídelně apod. Svým nemotorným pohybem, při kterém padal, narážel i do ostatních dětí, 

spadl na ně, šlápl jim na nohu, uhodil je rukou, když si na záda dával aktovku. Většina dětí, 

i těch kteří s ním nejsou ve třídním kolektivu na něj začalo křičet, nadávat mu, strkat do něj 



62 

 

také, anebo šly za některou paní učitelkou, aby jí řekly, že jim bylo ublíženo. Amir to nedělal 

úmyslně. Dokázal ublížit úmyslně, ale pokaždé to se záměrem nebylo. Děti, které ho znaly 

hůř rozeznávaly, o kterou možnost zrovna jde, a ty co ho neznaly považovaly fyzický kontakt 

hned za útok. Žák Robert si této nespravedlnosti všímal a zasahoval ve chvílích, když věděl, 

že jde o nespravedlivé obvinění Amira. Amir si ho začínal vážit víc než ostatních spolužáků 

a velmi si ho oblíbil. Když byly na obědě v jídelně, šel si Amir pro příbor. Při vyndávání 

příboru se zamotal a narazil do chlapce, který si bral příbor vedle něj. Jelikož v tu dobu 

nepoužíval Amir ještě aktivně slova omluvy, chlapce to ještě více rozzuřilo a strčil do něj 

také. V tu chvíli se Amir také rozčílil, a bral to jako počáteční útok chlapce, protože to, že 

do něj strčil jako první vůbec nepovažoval za napadení. V tento okamžik se ho Robert zastal. 

Přišel k nim a říkal, že mu Amir nechtěl ublížit, že to neudělal schválně, jen zakopl. Vzal 

Amira a zařadil ho zpátky do řady čekající na oběd. Zároveň je Amir velice žárlivý na tento 

vztah mezi nimi. Je spojen s emocemi, které dává najevo.  Kvůli Robertovi poprvé plakal, 

a to v situaci, kdy si místo něj do dvojice vybral jiného kamaráda. Amirovo a Robertovo 

přátelství bylo nejsilnější v druhém pololetí prvního ročníku, a ještě na začátku ročníku 

druhého. Chlapci byli převážně jenom spolu. Robert si začal rozumět ještě s jedním 

chlapcem ze třídy, který nepovažoval Amira za tak dobrého kamaráda jako Robert. Často 

bylo na Robertovi, aby se rozhodl, s kým z nich půjde ve dvojici na oběd, vedle koho si 

sedne na obědě, v divadle, v autobusu atd. Amir nesl těžko chvíle, když se nerozhodl pro 

něj. Poprvé ve druhém ročníku se kvůli tomu i Amir rozplakal. Robert řekl Albertovi, 

že půjdou na oběd ve dvojici spolu. Chlapci vedle sebe již stáli a přišel Amir. Robert mu 

říká, ať jde pryč, že jde s Albertem. Amira se to velmi dotklo, začal o nich říkat, že jsou zlí 

a už nejsou kámoši a velmi se rozplakal, až se nemohl nadechnout. 

Takto silné přátelství vyvolávalo ale i násilí. Pokud si Robert začne hrát s jiným kamarádem, 

Amir velice žárlí a vyhrožuje smrtí. Jeho projevy vypadají tak, že říká: „zemřeš, tatínek 

říkal, že tě mám tak“. Amir ukáže prstem pod krk, nebo jako pistolí u hlavy. Také vyhrožuje 

otcem, že přijde a něco jim udělá. Otec mu podle něj i radil, že když mu někdo bude 

ubližovat, má ho bouchnout. Chlapec se zde zaštiťuje autoritou, kterou sám respektuje. 

Pomáhá mu to posilovat „oprávněnost“ jeho jednání a promluv (viz i níže). V komunikaci 

se spolužáky je emočně labilní. Jako křivdu od spolužáků bere, když na něj někdo zakřičí. 

Když A. něčím provokuje a někomu se to nelíbí, zakřičí na něj. To v něm vyvolává agresi 
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a začne útočit. Jednou naběhl na spolužáka propiskou a dělal jako že do něj bodá, potom se 

celou hodinu s nikým nebavil a říkal, že už nikdy nepřijde a odjede do Libanonu. 

 I přesto ho děti přijali a respektují ho. On začal respektovat je. Vše je postaveno na dlouhých 

rozhovorech s dětmi, činnostech na rozvoj osobnostní a sociální stránky dětí, kladném 

přístupu k nim, vytvářením pravidel třídy, které děti vymýšleli sami, aktivitách rozvíjejícím 

spolupráci, vedení je k řešení problémů, učení je umět někoho ocenit, ale říct i co se nám 

nelíbí, rozebíráním situací, hledání příčiny a řešení, a být jim sama vzorem při jednání 

a řešení problémových situací. Přesto ke konfliktům dochází ve chvílích, když není po jeho 

a něco se mu nelíbí. Doposud ho rozčílí, když chce někdo dělat něco jiného než on. Přijde 

za chlapci s návrhem hry, ale oni už mají rozehranou jinou hru. Amir je přesvědčuje, 

aby hráli jeho hru. Chlapci mu několikrát opakují, že nechtějí, že hrají něco jiného. On se 

k nim nepřidá, a přesvědčuje je dál. Chlapcům se už přesvědčování nelíbí, tak na něj zvýší 

hlas, aby je nechal být. To je signál pro Amira, že jsou na něj ostatní zlí. Začne vyhrožovat 

ublížením a smrtí. Nebojí se v tu chvíli přijít i za mnou a říct, že ostatní zemřou, protože na 

něj křičeli. Nesouhlas projeví vůči mně a asistentce pedagoga. Tyto chvíle nastávají tehdy, 

když má pracovat samostatně na vlastní práci a já řeším s žáky nové učivo, které by ještě 

Amir nezvládal. Chce se za každou cenu přidat k ostatním a dělat to samé co oni. I přes 

vysvětlování, milý, nebo přísný přístup, motivaci odměnou nezačne dělat co má. Pokud se 

zrovna rozhodne, že nechce nezapůsobí na něj nic, co by ho vrátilo do předešlé nálady 

a práce. Postupuje to tak, že přemlouvá, pak je výbušný, bouchá do stolu, kope do věcí, 

odchází od stolu, a nakonec přestane mluvit úplně, otočí se zády, a vydrží tak celé dopoledne. 

V těchto momentech na něj nezapůsobilo vůbec nic. Po rozhovoru s otcem jsme se domluvili 

na spolupráci, že kdykoliv tato situace nastane, mám ho informovat a on i doma na Amira 

zapůsobí. Otec mi i řekl, že mu mám kdykoliv říct, že o jeho chování řeknu otci a ten určitě 

nebude rád. Opravdu jedině v tomto případě začne žák pracovat, ale už ne s takovou radostí. 

Snažím se výhružky otcem využívat minimálně, jelikož nechci jeho práci stavět na strachu. 

Na tomto zvládaní hněvu, slušném chování a respektování pravidel nadále pracujeme. I děti 

přišly na to, jak je nejlepší k Amirovi přistupovat. Omezují křik, příkazy a zákazy. Spíše 

vysvětlují a říkají, proč je to správné. Dokážou ho i přesvědčovat o správnosti, ale když vidí, 

že projevuje negativní náladu, nechají ho raději být. Odhadují, kdy má dobrou a špatnou 
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náladu. Přesto mu ale neustupují. Když vědí, že mají pravdu, stojí si za svým, aby Amir 

věděl, že nemůže být vše podle něj. Snaží se u toho zaujímat klidný postoj. 

 

4. Hodnoty a kulturní preference 

Již výše bylo naznačeno, že komunikace ve vrstevnické skupině má nejen sociální a emoční 

dimenzi, ale také kulturní. V rámci komunikace jsou manifestovány hodnoty, které žák 

chápe jako významné a relevantní. 

Amir inklinuje k tématům smrti, násilí a bolesti. Téma smrti je pro něj pozitivní. Tvrdí, že 

smrt je v pořádku, a že když někdo někoho zabije není špatný člověk. „Proč by měl být zlý, 

když někoho zabije. Zabije někoho, kdo na něj byl zlý první“. Také považuje za normální, že 

když dělá někdo něco, co nemá, tak zemře. S touto preferencí lze asociovat jeho výběr 

oblíbených barev.  Jeho nejoblíbenější barva byla černá, postupně se k ní přidala hnědá 

a šedá. S jinými barvami nechtěl pracovat. 

Další hodnotou, kterou chlapec manifestuje, jsou peníze. Do školy nosil poměrně dost peněz. 

Bankovky často vyndával a přepočítával je. Chtěl tak na sebe upozornit, aby si ho všímali 

ostatní žáci. Často je zdvihal nad hlavu a ukazovat spolužákům. Byl hned na začátku 

upozorněn, ať je schová do batohu, aby se mu neztratili. Když jsme se ho zeptali, proč má 

u sebe tolik peněz, nedokázal odpovědět, jen řekl, že si je vzal doma. Proto jsme se ho také 

zeptali, kde je doma vzal, jestli jsou jeho, tatínka nebo maminky, a jestli vědí o tom, že si je 

vzal do školy. Odpovídal, že tatínek nic neví, a jsou to tatínka peníze. Dvě vyučovací hodiny 

byl napomínán, aby je schoval do své aktovky a už je nevyndával, protože je na nic 

nepotřebuje a jsou to velké peníze, které nemá do školy nosit. Schoval je, ale během několika 

minut je vyndal znovu, stačilo, aby se asistentka pedagoga na chvíli věnovala jinému žákovi, 

a já nesledovala přímo jeho a už držel peníze, vlhčil si prsty ústy a dělal, že je přepočítává. 

Stalo se tak mnohokrát za sebou. Nakonec jsme volali otci, abychom věděli, zda jsou peníze 

vůbec jeho. Otec tvrdil, že nevěděl, že si je Amir doma vzal s sebou do školy, ale že jsou 

jeho. Několikrát se omlouval a prosil, aby je schoval a neukazoval před dětmi. „Jsou to 

Amirovi peníze, on si je doma šetří, má doma svoje peníze, jako to mají i ostatní děti,“ říkal 

otec. Když jsme Amirovi řekli, že jsme mluvili s tatínkem a ten řekl, aby je ihned schoval 

a vyndal je až doma, tak zareagoval a zbytek dopoledne je nechal v aktovce. 
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Chlapec se dále v různých kontextech vztahoval k zemi původu svých rodičů a jejich kultuře. 

I přesto, že se narodil v Praze a nejvíce času trávil na českém území, mluvil o Libanonu. 

Říkal, že tady stejně nebude a pojede do Libanonu. Na školním karnevalu byl za Araba. 

Spolužačku kritizoval za chybnou náboženskou praxi (viz výše). 

Možná s kulturním okruhem může souviset i vnímání genderových rolí. Představa 

maskulinity a její preference se ukazuje, jak v neochotě vykonávat aktivity s dívkami, 

tak zejména s preferencí otce a jeho názorů (viz níže).  

Normou, kterou žák sdílí, je zákaz konzumace vepřového masa. V prvním ročníku tomu tak 

ještě nebývalo. Chlapec si ještě tak neuvědomoval rozdíl v mase. Když ho na to někdo přímo 

neupozornil, snědl vše. Postupem času se sám začal ptát, zda je maso prasátko, kráva apod. 

Když mu někdo odpověděl, že je to prase, zamračil se odstrčil talíř a řekl fuj. 

Hodnoty, které jsou vázány na kulturní okruh země původu rodičů, rodina posiluje v rámci 

sekundární socializace. Amir se pravidelně každou sobotu i některé dny v týdnu učí číst 

i psát v arabštině.  

Zároveň je Amir integrován do kontextů života v ČR, resp. v Evropě. Akceptuje významné 

svátky evropské kultury, byť je zřejmé, že není socializován do všech významů, které rituály 

nesou. Spíše vnímá rovinu manifestovanou v rámci médii a veřejných prostorů, a disponuje 

kompetencemi, které si osvojil skrze ně a také ve škole.  Např. Období Vánoc ve škole je 

pro něj šťastné. Vánoce má rád. Mluví spíše o Santa Clausovi. České koledy zpívá a zná. 

Některé se učil již v mateřské škole, a ty co pro něj byly nové jsme se naučili v hodinách 

hudební výchovy. V druhém ročníku mu nedělalo problém si vzpomenout na ty, co jsme se 

učili v předešlém roce. Největší radost má z dárků a pečlivě poslouchá a zapojuje se, když 

se diskutuje o tradicích. Při pohledu na betlém nechápal, kdo je to Ježíšek, proč je to 

„mimino“ a co dělají kolem něj ty ostatní. Bylo to pro něj nepochopitelné a měl mnoho 

otázek. Na jednom z betlémů byl kostel, potřeboval vědět, co je to za budovu a k čemu je. 

Pár dní před Vánocemi odlétají do Libanonu a vrací se až počátkem ledna. V předchozím 

roce se účastnili vánoční besídky i rodiče A., jelikož odlétali až později, tento rok odlétali 

dříve, než byla besídka, takže se jí nezúčastnil. Velikonoce a další české svátky přijímá 

a baví ho o nich diskutovat. Na Velikonoce si přál uplést pomlázku. Nejraději má období, 

když chodí Mikuláš s čerty. Nejoblíbenější postavou se pro něj stal čert. Od první chvíle, 
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když jen slyšel, že za nám přijdu, nemluvil o ničem jiném. Dalších několik týdnů maloval 

jen čerty, kdykoliv měl volnou chvílí maloval čerta. Chodil své výtvory ukazovat 

vrstevníkům a mě s komentářem, že je to čert. Dokonce přinesl do školy pohádkovou knihu 

o čertech, kterou mu rodiče koupili. O obsahu knihy nic nevěděl, ukazoval jen obrázky čertů. 

Druhý rok probíhal podobně, ještě se k tomu přidávalo nedočkavé čekání. To se projevovalo 

tak, že už při příchodu do třídy volal, že přijdou čerti a on si na ně počká, protože to jsou 

jeho kamarádi. Ti nepřicházeli během první hodiny, tak od té doby každých deset minut vstal 

ze židle, došel ke dveřím, otevřel je a podíval se na chodbu. Na chodbu vystrčil buď jen 

hlavu, anebo odešel úplně. Když se vrátil, oznámil kolektivu, že ještě nejdou a dupnul si. 

Ptal se mě, jak je to možné, kde jsou, že to nestihnou. Když přišli vůbec se nebál, neustále 

na ně sahal, při otázce, kdo zlobil a chce s nimi do pekla, přihlásil se a prosil je, aby mohl jít 

on. Když odešli a do žádného pekla ho neodnesli, byl naštvaný, proč ho tam nechali, když 

s nimi chtěl odejít. O celém svátku i Mikuláši, čertech a andělovi jsme si povídali společně 

s celou třídou. Většině dětí se čerti nelíbí a mají raději Mikuláše, nebo anděla. Čerta ostatní 

nemají rádi, protože nahání strach. Naopak Amirovi se čert líbí proto, že je strašidelný 

a nahání lidem strach. Škola je jediným místem, kde má možnost nejen Amir, ale i jiní žáci 

cizinci seznámit s našimi tradicemi. Žáky nejen s tradicemi seznamuji, ale musíme si 

vysvětlit i jejich původ, příčinu, proč vznikli, jaké jsou, jak se slaví a dodržují, zda a jak 

spolu souvisí. Setkávám se s tím, že část českých dětí se setkává s českými tradicemi prvně 

a pouze také ve školním prostředí. 

Chlapec také registruje fyziognomii druhých, která odkazuje k jinému geografickému 

prostoru. Pokud je na dětech na první pohled vidět, že jsou např. Vietnamci, začne si toho 

všímat a ptát se. Nejčastěji se ptá na děti, které pochází z Asie. V prvním ročníku škrtal 

v sešitě obrázek chlapce, který byl Vietnamec a říkal, že je divný. Pokud děti vypadají jako 

on, nebo jako děti české přijímá je stejně. 

Spolužáci si všímají některých kulturních specifik a komentují je. Zaujalo je, když šel 

v masce Araba na školní karneval. Mnoho dětí mělo podobné masky a kostýmy, ale on byl 

originální. Spolužáci mu říkali, jak mu to sluší a ptali se ho, co je jeho maska. Chtěli od něj 

slyšet, jak svůj kostým nazve. Ještě, než se vyjádřil, řekl jiný chlapec, že je to jasné, jde za 

Araba. Amir se ohradil a řekl, že to není Arab. „To je Libanon, víš.“ A chlapec na to 



67 

 

odpověděl, že to přeci říká, že jde za Araba. Amir znovu zopakoval, že nejde za Araba. 

Spolužáci se ho ptali, jak se tedy jmenuje, když není Arab. Odpověděl, že je Libanon. Žákům 

to připadalo divné a ptali se mě, za co Amir jde, protože on říká, že je jeho kostým Libanon. 

Nedávalo jim to smysl, protože jsme si říkali, že Amirova rodina je z Libanonu, takže to 

musí být stát. A za stát určitě nejde. Když jsme si vysvětlili nejen jeho kostým, ale všechny 

ostatní, žáci ho nepřestávali obdivovat. Dívky se ptaly, jestli to nosí i ženy. Jiná žačka na to 

reagovala a řekla, že to nenosí ženy, že viděla Amirovu maminku s kamarádkami a ty nosí 

přeci ty šátky na hlavě a dlouhé šaty. Amir ukázal na hlavu a dodal: „maminka tak, vlasy 

pryč.“ Přitom naznačoval rukama, jak si omotává hlavu šátkem.   

V jídelně si začaly děti všímat rozdílů, že nejí vepřové až druhý rok. Až když se veřejně 

negativně vyjadřoval k vepřovému, ptali se ho spolužáci, jestli ho nejí, protože mu nechutná. 

Kýval hlavou, že mu to nechutná. Dětem to nepřišlo nijak divné, jelikož mnoho dětí jí jen 

některé maso nebo žádné maso. Důvody jsou buď že jim nechutná, nejsou na něj zvyklé 

z domova, nebo nejedí maso vůbec.  

 

5. Přístup Amira k vyučujícím 

Vztah žáka Amira k autoritě je střídavý. Autoritu z pozice vyučujícího jsem zaujímala já 

jako třídní učitel. Byla jsem jako pedagog s Amirem nejčastěji. V prvním ročníku se jednou 

týdně setkával s paní učitelkou, která již odešla na rodičovskou dovolenou. V druhém 

ročníku se stýká v předmětu anglického jazyka s novou paní učitelkou. Autoritu buď přijímá 

a respektuje, nebo ji nepřijímá a odmítá. Záleží na jeho rozpoložení nálady, se kterou přijde 

již ráno do školy. A také záleží na tom, zda dojde během dne ke konfliktu s někým ze 

spolužáků. V případě dobré nálady přijímá autoritu učitele bez problémů. V případě 

nepohody v minimální míře respektuje autoritu učitele. Doposud s kolegy přemýšlíme, jak 

na žáka nejlépe působit. Roli hraje i emoční labilita spojená s jeho diagnózou. Např. učitelé 

zpočátku reflektovali, že chlapec nemá osvojeny pravidla zdvořilosti, která se očekávají, a 

tato pravidla se snažili zavést.  Na úplném začátku narazili, že neuměl děkovat, prosit, zdravit 

a omlouvat se. Na všech těchto zásadách slušného chování se pracuje doposud. Momentálně 

jde ale spíš jen o situace, že na to zapomene. To je jiné než na začátku, kdy nechtěl a urážel 
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se. Od urážení nemá nikdy daleko, a to ani na učitele. Jak se mu zrovna něco nelíbí urazí se 

a vrátit ho do předchozí nálady je téměř nemožné. 

Jak jsem již zmiňovala nechtěl se mnou navazovat oční kontakt a hovořit se mnou. Čím jsme 

si začali být bližší, zlepšovalo se to. Měl ke mně větší důvěru a při psaní mě chytil za ruku, 

pohladil mě. Ke zlepšování vztahu docházelo díky déle strávené době v jednom kolektivu. 

Žák mě začal přijímat, protože jsem byla součástí jeho každodenního režimu. Zjistil, že se 

mnou i ostatními bude muset spolupracovat, jinak to nebude fungovat. Velmi na něj 

zapůsobilo, že nekřičím a nedávám tresty, kterými bych ho posouvala na okraj třídy. 

Pomohlo i to, že jsem ho dokázala ocenit a pochválit, a to osobně, nebo před celou třídou, 

což mu zdvíhalo sebevědomí a měl radost, když ho dokázali ocenit i spolužáci. Začal si mě 

vážit a důvěřovat mi, jelikož jsem byla spravedlivá a brala ho takového jaký je. Nesrovnávala 

jsem v hodnocení jeho výsledky s ostatními žáky, protože to nebylo možné. Pokud bych to 

udělala, nemohl by pokračovat do dalšího ročníku. Dala jsem mu najevo, že mu chci pomoct 

a nápomocná jsem mu byla pokaždé, když potřeboval. Nezapomínala jsem opakovat 

pravidla slušného chování a vysvětlovat mu čemu nerozuměl.  

Vykat zvládá, ale ne pokaždé. Dobrý den, na shledanou používá. Ahoj neříká. Většinou tyká, 

ale ne proto, že by chtěl, ale hlavně z důvodu jazykové bariéry. Nejběžnějšími výrazy jsou: 

Počkej. Prosím tě. Paní učitelka, kam jdeš? Co děláš?  

Má velké výkyvy nálad. Nejlepší den má, když je vše po jeho, daří se mu a pak je velmi 

snaživá, aktivní. Opakem jsou chvíle, kdy říká: nebudu to dělat, nechci, půjdu pryč. 

6. Přístup učitele k Amirovi 

Žák je od počátku brán jako ostatní žáci. Učitelé se snaží dodržovat pravidla rovného 

přístupu. Bylo s ním sice náročnější navázat kontakt a spolupráci, ale o to víc, že se to 

podařilo vidím jako úspěch. Žáka do třídy beru jako přínos, ostatní se naučili se více 

respektovat, brát ohledy na ostatní, nedělat mezi ostatními rozdíly, naučit se pomáhat, mít 

pochopení a rozumět rozdílu v kulturách apod. Vedlo to také k hledání pozitiv na ostatních 

a nevidět jen to, co někdo dělá špatně a pokud chceme něco změnit, hledáme vhodná slova 

a doporučení. 
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S žákem Amirem to byla, a ještě bude dlouhá cesta k úspěchu. Nikdy jsem to s ním nevzdala, 

a snažila si zachovat svůj postoj, který jsem si vůči žákům nastavila na začátku. A tím bylo 

vytvoření oboustranné důvěry, nebát se přiznat chybu, řešit konflikty klidným způsobem a 

hledat příčinu a vhodné řešení.  Několikrát ve mně žák Amir vyvolal velké emoce, kdy jsem 

se hodně přemlouvala, abych byla klidná, ale mělo to svůj význam. Amir na křik totiž 

reagoval méně než na vstřícný přístup. Párkrát jsem na něj zkusila zakřičet, dát příkazy, ale 

ještě více mě ignoroval. Když jsem mu vysvětlovala, co dělat jinak, jak je to lepší, že když 

se budeme chovat správně, zdravit, prosit, děkovat apod. bude mít více kamarádů a bude ho 

to ve škole bavit.  

Na žáka působí neustálé opakování a připomínání toho, co má dělat. V předešlém roce jsem 

trávila mnoho času u jeho lavice a gradovala práci tak, aby se mohl vzdělávat dle svých 

vlastních možností. Došla jsem i k tomu, že je nutné mluvit při zadání přímo na něj. 

Nereaguje na instrukce řečené celému kolektivu. Pokud s ním chci mluvit, je nezbytné 

několikrát vyslovit jeho jméno, aby se na mě podíval, dávat jednoduché instrukce, a ne 

všechny najednou, instrukci mu vícekrát zopakovat a názorně ukázat, ujišťovat se průběžně, 

že pracuje správně. Díky tomu, že celý první rok jsem byla s dětmi ve třídě sama, poznala 

jsem důkladněji žáka Amira i ostatní ve vztahu k němu. Své zkušenosti a způsob práce s ním 

jsem tak mohla předat asistence pedagoga.  

Na asistentku pedagoga si zvykal také pár týdnů, ale přijal ji rychleji než mě. Bylo tomu tak 

proto, že byl v prostředí, s žáky a se mnou, které zná. Byl také už zvyklý na školní režim a 

průběh vyučování. Asistentku nikdy neodmítal, protože by se styděl za to, že mu někdo 

pomáhá, naopak vyhledává její přítomnost a ujišťuje se u ní, zda pracuje správně. Pokud 

chce zrovna pracovat s ostatními žáky na učivu, které ještě není určeno pro něj, je náročné 

ho udržet u vlastní práce. Na tom ještě pracujeme.   

 

7. Vztah Amira k rodině 

Vztah A. k rodině se měnil jen minimálně. Otec je pro chlapce velkou autoritou. Téměř celý 

první ročník hovořil jen o otci. Věděl jen jméno otce. Řekne pouze, že má rád tatínka. Jen, 
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co dělá otec je správné. Chlapec respektuje a odkazuje na otce při všech důležitých 

momentech v komunikaci.  Nejčastěji říká můj tatínek řekl, že……. 

Otec rozhodně hraje roli, při motivaci žáka. Ukázalo se to již první den školy. Otec ho musel 

přivézt a důrazně mu vysvětlit, jak se má chovat bez spolupráce otce by nevydržel první den 

v novém prostředí školy. 

Týká se to i komunikace ve vrstevnické skupině. Viz výše, při vyhrožování spolužákům 

používá jméno otce. Do výuky roli otce prozatím nezařadil. Roli otce využívá pouze v řešení 

vrstevnických vztahů, při neshodách, vůči chování ostatních, ale ne ve vztahu k výuce. 

Naopak postavení matky je upozadňované. Její jméno v první třídě neznal. Matku nechtěl 

poslouchat vůbec, Na slovo maminka vůbec nereagoval. Pokud někdo řekl maminka otočil 

hlavu na druhou stranu. Od druhé třídy se začal vyjadřovat i k mamince. Při vyrábění na den 

matek nechtěl pracovat a tvrdil, že vyrábět bude pro tatínka.  

O starší sestře hovoří jen tehdy, pokud se někdo zeptá přímo na ní. Po položení otázky, s kým 

doma žije, odpoví, že s tatínkem a maminkou. Na otázku, zda má nějakého sourozence, třeba 

sestru, nebo bratra, začne přemýšlet. Pak začne říkat, že nemá sourozence. Děti nebo já mu 

připomeneme, že to přeci není pravda, že má sestru, jestli by řekl, jak se jmenuje. V tu chvíli 

dokáže i říct, že neví. Když mu dám najevo, že vím, že lže, tak řekne jméno starší sestry. 

V této chvíli ignoruje mladší sestru, o té nechce mluvit vůbec. Se starší sestrou je vidět 

v častějším kontaktu. Vyzvedává ho z družiny, chodí pro úkoly, pokud je nemocný. Když 

má možnost obědvá s ním v jídelně. V prvním ročníku ho i často doprovázela až ke třídě. 

V šatně ho oblékala a obouvala, nosila mu aktovku. Postupně toto začalo upadat, jelikož 

Amir se chce více starat o sebe sám. Když mu sestra chce nazout boty, tak i ji odstrčí, že to 

chce udělat on sám.  

O ostatních příbuzných nemluvil nikdy. Ani na otázky týkající se rodiny neodpovídal. 

Nedokázal říct, zda má babičky, dědečky, bratrance, sestřenice, zda žijí jako on v České 

republice, nebo v Libanonu, kam jezdí s maminkou, tatínkem a sestrami. 

8. Role rodiny a komunity 

Na první pohled bylo poznat, že rodina je jiné kultury než české. V první den školy 

s chlapcem přišla matka, otec, starší sestra a mladší sestra. Jediná matka měla na hlavě 
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hidžáb. Dívky byly oblečené stejně jako ostatní děti. V porovnání s ostatními měl jediný žák 

Amir oblek s kravatou a společenskými botami, to samé otec. 

Oba rodiče pro něj chtějí to nejlepší. Zařizují mu doučování, kroužky. Rodiče pro něj udělají 

vše, ale zároveň si otec potrpí na tom, aby se Amir choval slušně dodržoval pravidla třídy i 

školy, poslouchal a pracoval, jak po něm chce paní učitelka. Vzdělání nepovažují za 

důležitou hodnotu. Rodičům jde spíše o to, aby Amir nebyl problematický a nevyčníval ze 

skupiny. Neradi slyší stížnosti. Chtějí, aby byl vzorný a nedělal rodině ostudu. Jde jim o to, 

aby se nedostali do situace, kdy se bude o něm a jejich rodině hovořit v negativním duchu. 

Snaží se o to, aby zapadl mezi ostatní děti dodržoval to, co se po něm vyžaduje. 

Zároveň vycházejí vstříc jeho přáním. Cokoliv chce, tak mu rodiče splní. Amir si do školy 

vezme hračky, peníze, mobil apod., protože chce.  

Usilují o jeho integraci Na školu v přírodě měl také jet, dokud nebyla zrušena kvůli 

krizovému stavu epidemie. Maminka si hlavně přála, aby jel. Hlavně proto, aby mluvil 

v kuse delší dobu česky.  

Zároveň rodina chlapci poskytuje asistenci. Z počátku ho otec, dováděl až ke třídě. Jeho 

starší sestra ho často vyzvedávala, nosila mu aktovku, nazouvala boty, zapínala bundu. 

Nejenom, že by mu pomáhala, ale vypadalo to, jak když by mu sloužila. A. si jen sedl a 

nechal se obsloužit. Tato praxe pak měla vliv i na práci ve škole. Když si měl sám 

připravovat, vyndat si z batohu sám svačinu, pomůcky, převléknout se sám na tělesnou 

výchovu, bylo to pro něj stresující a chtěl to po ostatních. Před první tělesnou výchovou 

přišel za mnou, zdvihl vak s oblečením a říká: „musím obléknout.“ Odpověděla jsem mu, 

ano, aby se oblékl. Ukázala jsem mu, co si má svléknout, vyndali jsme společně obsah vaku, 

a pak se měl už oblékat sám. Celou přestávku trávil v šatně a když jsem pro něj došla, seděl 

jen ve spodním prádle na lavičce a nazouval si boty, které měl obráceně. Musela jsem mu 

pak pomoci se obléknout, podržet triko i kraťasy. Jen tak se stejně neoblékl, ještě jsem 

přidávala pokyny, kterou část těla má kudy prostrčit. Před následujícími tělesnými 

výchovami, jsem ho postupně nechávala se oblékat samotného. Nedopadlo to pokaždé 

nejlépe, obě ruce prostrčil otvorem na hlavu, a hlava mu zůstala pod trikem. Nevěděl, co 

dělat, a tak čekal, až mu někdo pomůže. Boty si doposud nazouvá obráceně, ale suchý už 

dokáže na botách používat. 
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Do péče o chlapce se nezapojuje jen rodina, ale i další členové muslimské komunity, 

Odpoledne ho vyzvedávala matka nebo starší sestra, ale i jiní členové komunity. Bývají to 

jiné muslimské matky nebo starší kamarádi, kteří chodí také k nám do školy. Někdy jedna 

matka vyzvedává z družin všechny muslimské děti najednou a odchází společně. Děti mezi 

sebou mluví arabsky.  

 

9. Komunikace a spolupráce s rodinou 

Komunikace s rodiči ji od počátku bezproblémová. Rodiče jsou velmi upřímní a vše řeší. 

Otec působí autoritativně, matka je tichá a přizpůsobivá. Při prvních schůzkách hned v září 

prvního ročníku jsem individuálně vedla rozhovor s matkou i otcem. Pro rodiče bylo 

důležité, abych věděla, že Amir je muslim a společně mi to oznámili.  

Začali mi vysvětlovat, že se nemám ničeho bát, že ve škole se bude chovat, jako ostatní děti. 

Že odpoledne a v sobotu se stýká s ostatními muslimy i vrstevníky a učí se číst a psát v jejich 

jazyce, věnovat se Koránu a modlitbě. V naší škole nic takového dělat nebude, 

ale co opravdu nesmí jíst vepřové maso k obědu. Ve své řeči předjímali představy majority 

o muslimech a islámu. 

Svého syna se snaží v řadě ohledů chránit. Vyjednávají pro něho specifický přístup. Otec i 

matka několikrát říkali, že A. potřebuje jen více času než ostatní, ale časem všechno půjde. 

Zároveň kladou důraz na přísnou disciplínu v oblasti učení. Několikrát mi říkala, že na něj 

musím být přísná a dávat mu rozkazy, jinak mě neposlechne. 

Komunikace s rodiči probíhá v češtině. Otec mi rozumí i já jemu. S matkou byla komunikace 

ústně vždy náročnější. Na většinu informací mi kývala, ale neměla jsem jistotu, že mi 

rozumí, spíš mi připadalo, že nerozumí. I když jsem se jí několikrát zeptala, zda mi rozumí, 

pokaždé kývala, že ano. Emailová komunikace nečiní otci problémy. V komunikaci s otcem 

v českém jazyce pociťuji během dvou let pokroky. S matko jsem již delší dobu nepřišla do 

kontaktu. V komunikaci jsme řešili témata nevhodného chování ke spolužákům, nezvládání 

učiva, doporučení na vyšetření do PPP a vysvětlení situace, průběh a nastavení slovního 

hodnocení, hodnocení práce během celého roku, domácí příprava s pokyny k práci, 

zapomenuté převlečení na tělesnou výchovu, nošení vysokého obnosu peněz do školy, 
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doplnění pomůcek do výuky. Vše po upozornění rodiče doplní, připraví, udělají v nejbližší 

době po předání informace. Dbají na to, aby byl Amir vzorně oblečen a upraven, měl 

vybavenou aktovku potřebnými pomůckami. Amir často pomůcky ztrácí, nebo zničí a rodiče 

občas zapomenou doplnit, co je potřeba. Komunikace je vždy velice zdvořilá.  

Komunikace se školou na počátku vyřizovala matky. S matkou jsem komunikovala od 

začátku, od té doby, co byl Amir poslán na vyšetření do PPP, probíhá komunikace jen 

s otcem. Matka si byla vědoma toho, že je Amir na tom jinak než ostatní. Několikrát mi 

říkala, že na něj musím být přísná a dávat mu rozkazy, jinak mě neposlechne. Tykala mi, 

jelikož má vyšší jazykovou bariéru. Sama říkala, že manžel dochází na kurzy českého 

jazyka, ale ona ne. V den, co jsem matce doporučila navštívit PPP, jsem se obávala, že ji 

nenavštíví, protože mi otec i matka několikrát říkali, že Amir potřebuje jen více času než 

ostatní, ale časem všechno půjde. Na vyšetření se opravdu objednali a dorazili. Nejsilnější 

okamžik nastal, když mi matka přišla oznámit, jak vyšetření dopadlo. Začala plakat, chytla 

mě za ruku, se slovy, že to teď musí oznámit manželovi. Vyvolala ve mně opravdu lítost a 

strach. Do té doby docházela na třídní schůzky matka, a vše se mnou řešila ona. Od druhého 

dne už to byl pouze otec. Rodině bylo doporučeno, aby Amir změnil školu a začal docházet 

do školy s menším počtem žáků ve třídě, aby se mu mohlo věnovat více pozornosti. Otec 

s tím nesouhlasil, druhý den přišel a oznámil, že Amir za každou cenu zůstane ve stejné třídě 

a škole, že není blázen, ani postižený a nebude chodit jinak do školy s divnými dětmi. 

Vzhledem k diagnóze má na toto rozhodnutí právo a žák mohl zůstat. Nadále škola 

spolupracuje s SPC, žákovi bylo vytvořeno IVP, podle kterého je vzděláván, má vlastní 

učebnice a sešity, pomůcky k výuce. Očekávané výstupy jsou sníženy. Otec nabízel 

jakoukoliv finanční podporu, aby se synovi mohlo nakoupit cokoliv potřebuje, nabízel mi i 

spolupráci na odpoledne týkající se doučování syna. Do měsíce mě rodina informovala, že 

k nim každý den odpoledne dochází domů jiná učitelka z domu na doučování.  

Co se týče placení akcí, vybavení do školy, je vše včas. Otec se i přesto neustále ptá, zda není 

něco potřeba zaplatit, ať si klidně řeknu. Téměř pokaždé když se vidíme začínají rodiče větu: 

„dobrý den, jak se máte?“ To samé se objevuje v emailech. Na emaily reagují velice rychle. 

V prvním ročníku, odepisovali z jednoho emailu oba rodiče. V současné době, odepisuje 

pouze otec. Stačí rodiče upozornit na sebemenší drobnost, otec se neustále omlouvá s tím, 
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že dá všechno do pořádku. Naposledy donutil i otec syna se omluvit přes hlasovou zprávu 

přímo paní asistence. Šlo o to, že v poslední době nechtěl pracovat a odmlouval, otec byl 

o tom informován. Hned ten den řešil problém se synem a zároveň s námi. 
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2.2.2 Reflexe zkušenosti učitelů s žáky muslimy 

V rámci svého výzkumu jsem si kladla otázku, jak učitelé reflektují svoji zkušenost s žáky 

muslimy. Jejich výpovědi jsem s ohledem na uchování všech souvislostí po jednotlivých 

učitelích. Zaznamenala jsem si rozhovory celkem s 5 vyučujícími. Jedná se o učitele tříd 

1.D, 3.B, 3.C, 4.C a 6.B. Učitelka 1.D diskutovala o jedné žákyni, o jednom žákovi své třídy 

diskutovala učitelka 3.B a 3.C, s panem učitelem ze 4.C jsem vedla rozhovor o dívkách 

dvojčatech a s paní učitelkou z 6.B jsem hovořila o žákyni a žákovi. Ti, kteří měli ve třídě 

více jak jednoho žáka, odpovídali často tak, že žáky porovnávaly.  

 

Rozhovor s paní učitelkou Idou 

Profesní praxi má paní učitelka pět let. Učila pouze na této základní škole, proto jí 

problematika cizinců je velmi blízká a témata muslimů jí také není cizí. Ještě se jí nestalo, 

že by neměla ve třídě, když ne muslima tak aspoň několik cizinců. V roce výzkumu do její 

třídy chodila jediná dívka muslimka. Dívce je 7 let. Narodila se v Praze a do první třídy 

nastoupila s ročním odkladem. V mateřské škole strávila dva roky. Odklad byl odůvodněn 

silnou jazykovou bariérou. Občanství žákyně je uzbecké, žákyně se zde narodila, ale i přesto 

měla a má problémy s dorozumíváním v českém jazyce.  

Rozhovor proběhl s paní učitelkou z 1.D. Paní učitelka se vyjadřovala k žákyni-muslimce. 

Jako jediná paní učitelka mi poskytla vést s ní rozhovor, jelikož ostatní paní učitelky 

si nebyly jisté, zda by pro mě byly přínosem, jelikož třídu a jednotlivé žáky znají teprve 

krátce. Přesto jsem viděla jako přínosné diskutovat právě i o žačce, kterou zná paní učitelka 

krátce. Viděla to vše aspoň hned od začátku, a vše pro ni bylo aktuální. Nemusela vzpomínat 

na to, co se událo třeba i před několika lety. 

Paní učitelka se vyjádřila tak, že to, že dívka uznává náboženství, které není v ČR běžné se 

dozvěděla během pár týdnů po nástupu do prvního ročníku. Dívka začala o náboženství 

mluvit sama, i před dětmi. Informaci dostala i od matky, která jí to přišla říci na individuální 

schůzku. Na obědě se vyhýbala jídlu obsahující vepřové maso (ot.č.10).  Zpočátku upozornila 

matka paní učitelku, jestli by mohla dohlédnout na to, aby dívka nejedla vepřové maso, 

protože na to občas zapomene. Ostatní děti se ptaly, proč ho nejí, že je to maso jako ostatní. 
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Při dalších obědech děti upozorňovaly samy od sebe, že je k druhému jídlu vepřové, a to by 

neměla jíst. O islámu se dozvěděla od matky i od dívky.  

V třídním kolektivu se neprojevuje nijak výrazně odlišně od ostatních. Učitelka si nevšimla 

chování, které by bylo přímo ve spojitosti s islámem. Předpokládá, že se časem s něčím 

setká, když byla seznámena s tím, že dívka uznává islám (ot.č.2). Otázce islámu i jiných 

náboženství se věnovali. Vzhledem k tomu, že je ve třídě kolem 40 % cizinců, je potřeba 

se rozdílnostem v kulturách a náboženství věnovat. Tak se učitelka dozvěděla, že ve třídě 

je žák uznávající křesťanství. Hlavně během Vánoc se věnovali otázkám tradic, 

náboženstvím, náboženským a kulturním odlišnostem, kdo odkud pochází, a jaké jsou zvyky 

jinde ve světě. Dívka-muslimka dokázala spolužákům vyprávět, ale o své zemi příliš mnoho 

nevěděla, s rodiči jezdí do Uzbekistánu jen jednou ročně přes letní prázdniny. Dívka 

vyprávěla, že se doma modlí a někdy i jinde než doma (ot.č.3). Pokud se nezačne řešit 

multikulturní téma, dívka se sama od sebe nevyjadřuje k místu původu. Narodila se v ČR 

a doposud nestrávila příliš času v zemi, ze které hlavně pochází její rodiče (ot.č.5).  

K českým zvykům a tradicím se nijak zvlášť dívka nevyjadřuje tvrdí paní učitelka. Pracuje 

stejně jako ostatní žáci. Během svátku sv. Václava se ptala, proč je svatý, co to je, když je 

někdo svatý. Nebojí se zeptat na něco týkající se jiného náboženství. Na českou společnost 

je zvyklá, docházela i do české mateřské školy, kde se setkávala s českými zvyky. Doma je 

nedodržují, udržují si doma zvyky země původu (ot.č.6). K ot.č.7 se vyjadřovala současně 

s předchozí otázkou. Dívka sice doma zažívá rozdílné zvyky než ve škole, ale zároveň svou 

zemi nezná. Zná ji jen z vyprávění, a pár návštěv, když byla ještě mladší. Je ji teprve sedm 

let a Uzbekistán navštívila maximálně šestkrát. Při vyprávění říká, že Uzbekistán je její 

země, ale to je tak vše. Nic moc vlastně o té zemi neví, je zcela přizpůsobena životu zde. 

Nikdy nemluvila o tom, že by tam měli žít, spíš jen, že se tam zase pojedou podívat. Bere 

to spíš jako dovolenou a velký zážitek. Vyučující by neřekla, že dívka je hrdá na svůj etnický 

původ. Nepřipadá jí to jako hrdost, spíš mít místo, kam může patřit a mít někde ten jeden 

pravý domov. Podle ní dívka nemá pravý domov zde ani v zemi, kam jednou za rok jede 

za zbytkem rodiny. Zde to zná víc, co se děje zde považuje za normální a součást jejího 

života, ale zároveň je doma vedena odlišným způsobem. V dívce je zmatek, za domov 

považuje Českou republiku, ale o Uzbekistánu řekne, že je to jejich země (ot.č.13). 
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Když nastane příležitost být v kontaktu s dětmi, které hovoří stejným jazykem, hned toho 

využije. Vyhledává děti hovořící rusky. Rusky si povídá s dětmi z Ruska, Ukrajiny 

a Běloruska. Děti pocházející z těchto národů si často mezi s sebou povídají rusky, když 

pracují ve dvojici nebo skupinách, mluví spolu hned svým jazykem. Nejvíce vyhledává 

dívka přítomnost dětí hovořící stejným jazykem. Jsou to i více její kamarádky. Do kontaktu 

přichází nejčastěji s rusky hovořícími dívkami (ot.č.8). S ostatními spolužáky nepřichází 

do konfliktu. Nejvíce času tráví s dívkami. Je tišší introvertnější povahy. Spolužáci ji nijak 

nevyčleňují, naopak je zajímá, v čem se liší (ot.č.11). Její chování je bezproblémové, je velmi 

snaživá a dodržuje pravidla třídy. Je i spravedlivá a dodržuje vše co je nastaveno vyučujícím. 

Přijímá autority a dodržuje předem domluvená pravidla. K násilí nemá žádné sklony. 

Ale také se řešením konfliktů vyhýbá jakýmkoli jiným způsobem. Raději ustoupí, i když má 

pravdu (ot.č.15). Ze školy odchází s jinými muslimy. Vyzvedává si jí její matka anebo jiná 

matka. Odchází společně s jinými dívkami najednou. Chlapci se baví převážně společně 

a dívky také společně. Ve třídním kolektivu navazuje od začátku kontakt také více s dívkami 

než s chlapci. Paní učitelka sleduje, že se mezi s sebou znají všechny muslimské děti 

jakéhokoliv věku. Vždy když se potkají ve škole hned se zdraví a na něčem se domlouvají, 

např. v kolik hodin půjdou domů. Vypadá šťastnější a upovídanější v přítomnosti jiných 

muslimek (ot.č.12). S tím souvisí i otázka komunity. Pro dívku si do oddělení družiny chodí 

nějaký starší muslimský žák či muslimská žákyně stejné školy. Společně odchází buď s více 

matkami nebo jen s jednou matkou ze školy. Jedna matka jde najednou třeba i s pěti a více 

dětmi. Děti chodí společně i na hřiště, kde si děti hrají společně a na lavičkách sedí společně 

všechny matky. Dívka i po víkendu vyprávěla, že byli na výletě s jinými rodinami (ot.č.14). 

Nejčastěji se obléká stejně jako ostatní dívky. Dívka si všimla ošacení jiné spolužačky, která 

měla na sobě příliš krátké triko a bylo ji vidět holé břicho a záda. Ptala se jí, proč má na sobě 

triko, které jí je malé a krátké, že to je divné (ot.č.9). Z pohledu ostatních dětí nedochází 

prozatím k žádnému porovnávání, ani vyjadřování názorů a předsudků, které mohly někde 

slyšet. V dětech nejsou prozatím vypěstovány žádné předsudky, xenofobie ani rasismus. 

Je to v tomto věku hlavně proto, že jsou ještě malé a všechny děti berou stejně. Nedělají 

rozdíly v tom, odkud jiní pochází, jak mluví, jak vypadají apod., pro ostatní děti jsou všichni 

ostatní, co vypadají jako děti, prostě dětmi, rozdíl spatřují hlavně v tom, jestli jsou to hodní 

kamarádi, nebo třeba zlí. Naopak v tom vidí do budoucna přínos, jelikož si děti na ní 
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zvyknou a poznají ji ještě před vytvořením předsudků, mohou se pak vyvarovat vytvářením 

negativních postojů. A do budoucna nesoudit ani jiné lidi dříve, než je více poznají, stejně 

jako to bylo u této dívky (ot.č.16,17). 

O vzděláváním jinde paní učitelka neví, ale výuku ji ztěžuje nekvalitní znalost českého 

jazyka. Dívka se narodila v Praze, navštěvovala českou mateřskou školu, a přesto neovládá 

dokonale český jazyk. Má problém v tykání, vykání, oslovování, skloňování, sestavením 

věty se správným slovosledem. Co je na velmi dobré úrovni je slušné vychování, umí 

pozdravit, poděkovat, poprosit i se omluvit. Někdy se omlouvá i když to není potřeba. 

Rodina nebere pro ni vzdělávání v českém jazyce za tak důležité. Bylo jim doporučeno 

doučování, které je na škole zdarma, ale toho prozatím nevyužili (ot.č.19). S rodiči už byla 

několikrát v kontaktu. Komunikuje hlavně s matkou. U žákyně je uveden kontakt na otce. 

Když na email napíše, odpoví z otcova emailu matka. Ráno přivede do školy dceru otec, 

odpoledne pro ni přichází matka. Na obou třídních schůzkách byla matka, na vánoční 

besídku dorazila opět zase matka s ostatními dětmi. Nic týkající se chování nemusela s rodiči 

řešit. Jediné, co v průběhu pololetí řešili bylo vzdělávání v českém jazyce. Paní učitelka 

matce vysvětlovala situaci a nabízela možná řešení a pomoc. Matka si vysvětlení vyslechla, 

ale nemohla rozhodnout sama, tvrdila, že musí probrat doma s manželem situaci (ot.č.20). 

To, že rodina nevyužívá doučování českého jazyka pro dceru nevidí jako důvod špatného 

přístupu k ní. Matka je velmi slušná, a o cokoliv jiného ji požádá je splněno. Matka se i ptá, 

co je potřeba zaplatit a zařídit, sice to dělá všechno manžel, ale ona mu to vyřídí. Snaží 

se i více než jiní rodiče, od kterých by snahu viděla učitelka raději. To, že je paní učitelka 

žena berou podle ní bez problémů. Rodina žije v české společnosti již několik let a působí 

na ní, že si na chod naší společnosti zvykla. Zcela se s ní neztotožnili, ale respektují ji jako 

zemi, ve které mohou žít, nechtějí ale zapomenout na zemi, ze které pochází, v tom vedou 

i svou dceru, i když je pro ni už téměř cizí (ot.č.21). Žákyně je svým způsobem ve sociálně 

znevýhodněné kategorii. To je ale skoro polovina její třídy a vlastně celé školy. 

Proto přistupuje ke všem žákům stejně. V hodnocení prací je od začátku trochu 

benevolentnější, toleruje specifické chyby v českém jazyce, které dělají žáci cizinci. 

Velmi aktivně využívá v práci to, že má multikulturní třídu, právě i v českém jazyce. 

IVP pro žákyni vytvořeno nebylo. Paní učitelka přemýšlí, že žákyni vytvoří PLPP. 

Protože se obává, že v oblasti českého jazyka se nebude moc zlepšovat, i když bude nadále 
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v české škole, protože i zde si vyhledává hlavně děti hovořící stejně a po škole je opět se svou 

komunitou (ot.č.22). 

Rozhovor s paní učitelkou Kateřinou 

Paní učitelka této třídy má jediná zkušenost i se školou mimo Prahu. Jasně vysvětluje, 

že na moravské škole, kde učila předtím, nebyl cizinec žádný. Když nastoupila před deseti 

lety na tuto základní školu velice se divila, kolik žáků cizinců je ve škole pohromadě. 

Nejen žáci s odlišným mateřským jazykem, ale také kulturou a náboženstvím. Doposud měla 

ve třídě sice cizince, ale ne muslima. Třídu, kterou vede nyní má od prvního ročníku. 

Chlapec do třídy začal docházet až během druhého ročníku, krátce poté co imigrovali do ČR. 

Prozatím se setkala a pracuje s jediným žákem muslimem. Chlapci je 9 let. V minulém roce 

nebyl klasifikován z českého jazyka, ale učí se rychle. Narozen byl v Pákistánu, občanství 

je i nadále pákistánské.  

Druhý rozhovor jsem zaznamenala s paní učitelkou 3.B o jednom chlapci její třídy. Záměrně 

jsem vyhledávala ročník, ve kterém byl chlapec, jelikož v prvním ročníku jsme diskutovali 

o dívce. Paní učitelka mi spolupráci nabídla, bez obav. 

Žák nastoupil do české základní školy před rokem, v průběhu druhého ročníku. Již při 

nástupu jeho rodiče i on neuměli téměř slovo česky. Dalo se s nimi velmi dobře dorozumět 

anglicky. Paní učitelka byla seznámena s tím, že je žák muslim a celá jeho rodina je 

muslimská vyznávající islám. Rodiče žádali paní učitelku, aby do všeho žáka nenutila, že on 

sám ví, co může a co ne. Dovedlo ji to ke samostudiu o islámu, aby získala více informací 

o náboženství, o kterém vlastně moc neví (ot.č.1). O ramadánu se v minulém roce žák 

zmiňoval, říkala paní učitelka. Říkal, že tatínek s maminkou ho mají, modlit se bude 

s tatínkem až přijde domů. Maminka se sestrou musí být v jiné místnosti, ale také se modlí. 

Často jezdí do mešity v Praze, byli také v jiných městech, ale nepamatuje si název. O těchto 

zážitcích vypráví v diskusním kruhu, který pravidelně ve třídě praktikují (ot.č.2). Sice se 

vyjadřuje hůře česky, ale velmi rychle se učí. Během jednoho roku se zvládl naučit český 

jazyk lépe než jiní žáci-cizinci, kteří jsou v Čechách již několik let. Pokud se nedokáže 

vyjádřit nebo neví některé slovo, poradí se v angličtině s paní učitelku. Anglický jazyk velmi 

dobře ovládá, a nejen anglický jazyk, spřátelil se s jinými muslimy s jiných ročníků a s nimi 

si povídá ještě arabsky. Vysvětloval, že se u nich mluví v mnoha jazycích (ot.č.8). 
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Byl velmi překvapen tím, že se vůbec nemodlíme. Nedokázal to pochopit, jak můžeme vůbec 

existovat, když neprovádíme modlitbu. Když dětem vysvětloval, co je to mešita a co se tam 

dělá, děti jen koukaly a poslouchaly. Velmi to děti zajímalo, o tomto tématu začali diskutovat 

až tento rok, když si žák dostatečně osvojil český jazyk. Spolužáci mu naopak začali 

vysvětlovat, jak to chodí u nás, co je u nás zvykem (ot.č.3). Často žák mluví o tom, že pojede 

zpátky do Pákistánu, že tady nezůstane. Ve třídě nejsou žádné konflikty, nikdo mu 

neubližuje, ani mu nedává najevo, že pochází z jiní země. Paní učitelce připadá, že se tu 

necítí jako doma a rád by se vrátil do země, ze které pochází. Také se vyjadřuje k tomu, 

že tatínek říká, že se vrátí zpátky, ale maminka to neříká (ot.č.5).  Českou republiku nebere 

jako zemi domova. Stýská se mu hlavně po kamarádech a rodině, která zůstala v Pákistánu. 

Za zemi domova nepovažuje Českou republiku. Líbí se mu tady, chtěl by tady zůstat, ale mít 

tady s sebou své kamarády a celou rodinu, prý by se jim tady líbilo také. Tatínkovi se tady 

ale líbí méně, často si prý stěžuje na to, že jsou Češi tak moc nevěřící a nemůže to pochopit 

(ot.č.7). Ve třídě je pouze jeden muslim, proto nemá paní učitelka na pozorování dalšího žáka 

(ot.č.4). Žák byl ve škole přítomen pouze jednou během vánočních svátků a dvakrát v období 

velikonočních svátků. Paní považuje tyto dvě období za nejvíce doprovázející výuku týkající 

se českých svátků. Hlavně na vánoční období měl poměrně mnoho otázek. Paní učitelka 

brala jeho dotazy za velmi kladný přínos, jelikož ani mnoho českých dětí neví podstatné 

informace o Vánocích. Otázky se týkaly betlému, koled, tradic a zvyků. Nejčastější otázka 

byla: Proč? Uznává, že má někdy z otázky, ve které je slovo proč, strach. Nutí jí to proto, 

častěji si zjišťovat odpovědi na témata, která s dětmi probírá. Doma údajně neslaví Vánoce. 

Líbilo by se mu to, ale doma nebudou slavit Vánoce (ot.č.6). Integraci žáka považuje 

za úspěšnou. I když si pamatuje na den, kdy se dozvěděla, že k ní nastoupí nový žák-cizinec 

a ještě s odlišným náboženstvím. Obavy a strach měla hlavně proto, aby žáka přijali jeho 

spolužáci. Přicházel do třídy, kde se žáci už rok a půl znali. Někdy je náročné integrovat 

i žáka stejné kultury a jazyka. Pokaždé když přijde do kolektivu někdo nový, jsou obavy ze 

správného přijetí. Se spolužáky vychází dobře. Respektují se. Patří mezi extrovertní žáky. 

Čím více se zdokonaloval v českém jazyce na komunikační úrovni, zvyšovalo se u něj 

sebevědomí. V současné době rád organizuje a řídí ostatní. Zpočátku se nechtěl bavit se 

spolužačkami, spolupracovat s nimi, ani s žádnou sedět. V průběhu vidí v tomto úskalí 

pokrok. Žák tedy převážně vyhledává přítomnost chlapců. Pokud je ve skupině, dvojici dívka 
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dokáže se s tím smířit a spolupracovat (ot.č.11). Pravidla třídy dodržuje stejně jako ostatní 

spolužáci. Stýká se u něj častěji s výbušným chováním. Pokud mu někdo z žáků ukřivdí, 

i např. omylem uhodí, jeho reakce bývají poměrně nepřiměřené. Netýkají se zas tak moc 

slovních urážek a výhružek, i když s těmi se u něj také setkala, ale hlavně jde o fyzické 

napadání. Jak nastane situace, že mu někdo ublíží, je schopen se pustit do rvačky. Párkrát 

i vyslovoval, že někoho zabije. Velmi dlouho si pamatuje, že někdo udělal něco, co jemu se 

nelíbilo. Dokáže se urazit a poté nechce komunikovat. Paní učitelka to pozná v případě, že 

sklopí hlavu a nechce se nikomu dívat do očí a přestane komunikovat. Dokáže být naštvaný 

celé dopoledne (ot.č.15). V kolektivu trvalo určitou chvíli náročnější období. Žák projevoval 

svůj nesouhlas způsobem, o kterém jsem se zmiňovala. Pár jeho chlapcům se to hodilo, 

a bavilo je pozorovat ho. Začínali na něj svalovat vinnu, i když za nic nemohl. Netrvalo to 

dlouho, a tyto úmyslné projevy chování skončili. Hodně se na tom podílela paní učitelka, 

která se situaci věnovala, diskutovala s žáky, praktikovala hry, činnosti z osobností sociální 

oblasti, multikulturní výchovu (ot.č.18). Nemá moc šanci pozorovat rozdíly v chování mezi 

spolužáky stejné kultury a kultury odlišné. Jen vidí, že žák má kamarády i mezi muslimy 

z jiných tříd, se kterými se setkává po vyučování (ot.č.12). Je součástí komunity, jako všichni 

žáci muslimové z celé školy. Matka ho už tak často nevyzvedává vzhledem k jeho věku. 

Je ale v přítomnosti jiných matek, když dochází pro mladší děti (ot.č.14). Hrdý na svůj etnický 

původ je. Nejen, že z chlapce hrdost vyzařuje, ale dokonce se vyjadřoval tímto způsobem. 

Jeho slova zněla, že je hrdý na to, kdo je a odkud je (ot.č.13). Nikdy se mezi dětmi nevyskytl 

jakýkoliv názor, pocházející z médií (ot.č.16). Dokonce ani xenofobii, rasismus, předsudky 

nemusela paní učitelka v kolektivu řešit. To bylo to hlavní, čeho se bála, že nastane. 

Je naopak ráda za tuto zkušenost. Žák byl a je velkým pozitivním přínosem do třídy. Nejen 

on, ale všichni cizinci, nebo jinak nábožensky zaměření spolužáci. Třídu je náročnější vést, 

nastavovat učivo a hodnotit je, ale po sociální a emoční stránce, je to velký přínos (ot.č.17). 

Nemůže se konkrétně vyjádřit k tomu, zda ji žák na počátku přijímal. Viděla u něj odstup, 

a ne moc velké přijetí. Příčinou mohla být jazyková prostředí, nový kolektiv, život v jiné 

zemi apod. (ot.č.21). K žákovi se může vyjadřovat pouze ona, do jiného zařízení v České 

republice nedocházel. Samozřejmě má oproti ostatním větší nevýhodu, je v prostředí, kde 

jinak lidé hovoří, jinak se k sobě chovají, mají jiné priority, jiné pohledy na společnost 
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a podobně. Rozhodně nás nemohl ještě zcela pochopit, jen se dokázal poměrně přizpůsobit 

a respektovat zemi, ve které momentálně žije (ot.č.19). 

V jídelně si pečlivě vybírá jídlo, které si objedná na další den. Často se i ptá, co to je za jídlo 

a co v něm je, jelikož neví, co si má pod názvem představit. Poměrně si osvojil i názvy mas. 

Vepřové a kuřecí rozumí. Problém mu dělá hovězí, u něj se vždy ujišťuje, jestli ví správně, 

že je to z krávy. Na obědy zpočátku nebyl přihlášen, ale do družiny ano. Paní vychovatelka 

i vedoucí jídelny si s rodiči promluvili o možnostech výběru jídel, a že i oni mohou sledovat 

na internetu, co v týdnu bude k obědu a mohou si vybrat, nebo oběd na určitý den zrušit. 

Jí vše, s výjimkou vepřového, na to si dává pozor (ot.č.10). 

Do školy chodí velmi slušně oblečený. Mívá častěji oblečené košile než ostatní chlapci. 

Košile nejsou pokaždé běžné evropského typu, bývají to i košile orientálního typu. Když se 

koná jakékoliv focení, vystoupení, divadlo apod. je vhodně oblečen, ve společenském oděvu. 

Dokonce ho někteří spolužáci začali napodobovat, protože děvčatům se líbilo spolužákovo 

společenské odívání (ot.č.9). 

S rodiči je v kontaktu. Spíš komunikovali ohledně pokroků ve vzdělání a doučování českého 

jazyka. Žádné závažné situace nebylo potřeba řešit. Otce viděla jen při prvním setkání. 

Osobně se stýká s matkou. Přes emailovou komunikaci, ale komunikuje s otcem. Matka 

nemá emailovou adresu. V emailech je komunikace v českém jazyce na lepší úrovní 

než komunikace s matkou při osobním setkání. Matka hovoří česky na velmi nízké úrovni 

(ot.č.20). 

Žák je sociálně znevýhodněn. Vzhledem k vysokému počtu žáků-cizinců zařazuje aktivity 

na posílení sociální, osobnostní, multikulturní oblasti a klimatu třídy. Krátce po jeho nástupu 

byl vytvořen IVP na podporu ve vzdělání a integraci (ot.č.22).  
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Rozhovor s paní učitelkou Ivetou 

Paní učitelka působící v této třídě měla již šestkrát po sobě třídy vždy od prvního až do 

pátého ročníku. Dvakrát tomu tak bylo na předešlé základní škole, a na současné škole již 

po čtvrté. Ani jednou se ji nestalo, že by ve třídě měla pouze české děti. A muslima neměla 

za ty roky pouze dvakrát. 

Ve 3.C je paní učitelka opět s jedním žákem-muslimem. Paní učitelka si nebyla rozhovorem 

jistá, ale nakonec na rozhovor přistoupila a byla pokojená s jeho výsledkem.  

Paní učitelka má názor, že už pozná, když má ve své třídě žáka muslima. Prý už má mnoho 

let praxe za sebou a bohatou zkušenost s žáky cizinci i muslimy. Nejvíce se přesvědčila hned 

v prvním ročníku během obědu ve školní jídelně. Přišel se jí zeptat, co je to za maso, že on 

prasátko nesmí. Co paní učitelka nečekala byl seznamovací kruh, kdy žák řekl, jak se 

jmenuje, a nejdůležitější informaci o sobě sdělil, že je muslim a jeho náboženství je islám. 

Paní učitelka byla překvapena, ještě se do té doby nesetkala s tím, že by žák hned v první 

třídě se představoval tímto způsobem a byl o tom tak přesvědčen (ot.č.1). Stravování neuvádí 

za nijak příliš odlišné. Vepřové maso nemůže mít ani na talíři. Jak je vepřové součástí talíře, 

nesní na něm nic. Některá jídla a jejich názvy nezná doposud, nebo potřebuje připomenout 

jejich složení. Při zmínce vepřového se zamračí a řekne fuj. Vůbec nechce přijmout to, že 

ho my ostatní jíme. Velmi si oblíbil knedlíky se slovy, že ty nikde jinde nejí (ot.č.10). Ve škole 

říkal, že je zrovna ramadán, děti se ho ptaly, co to je. Vysvětloval, že je to bezva, ale on ho 

ještě nedodržuje, protože je dítě. Těší se až bude starší a bude moct mít také ramadán, 

s otcem se aspoň modlitbě věnuje (ot.č.2). Žáci se sami začali ptát odkud je. To proto, že je 

na první pohled vidět, že nepochází z typické české rodiny. Téma nemusela začínat ani paní 

učitelka. Mnoho otázek si začali žáci řešit již mezi s sebou. Plánuje s dětmi projektový den 

na témata jejich zemí původu a náboženství. Žák není ve třídě jediný vyznávající 

náboženství. Do stejné třídy dochází i chlapec vyznávající křesťanství a dívka vyznávající 

judaismus (ot.č.3). Ve třídě je jediným muslimem. Nemá tedy porovnání. Když ale porovná 

žáka s těmi, které již neučí, tvrdí, že byli ve mnoha věcech jiní. Ale byli si i v něčem podobní 

(ot.č.4). Všichni, se kterými má zkušenosti nejedli vepřové maso. Za kamarádku neměli nikdy 

dívku. Dokázali je respektovat, i popř. spolupracovat s nimi, ale nevyhledávali jejich 
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společnost. V konfliktech se spolužáky byli výbušní a více došlo k fyzickému ublížení 

někomu jinému. Měli velký problém při omlouvání a odpouštění. Delší dobu si zvykali 

na paní učitelku, vztah si k ní vytvořili až po delší době. S pravidly ve třídě ale problém 

neměli, jedinou výjimkou bylo tedy řešení konfliktů nepřiměřeným způsobem (ot.č.15). 

Všechny muslimy, které kdy učila, spojuje ještě jedna vlastnost, všichni jsou hrdí na svůj 

etnický původ (ot.č.13). Kdykoliv se naskytne příležitost hovoří svým mateřským jazykem. 

Během výuky, ani během dopoledne se to nestává. Hlavně proto, že není ve třídě nikdo, kdo 

by si s ním popovídal stejným jazykem. Spíše jsou ve třídě žáci jejich mateřským jazykem 

je ruština (ot.č.8). Na stejném patře jsou dva žáci, se kterými si může povídat ve stejném 

jazyce. Pokud je o velké přestávce příležitost, stýká se s nimi. Nejen s nimi, i s ostatními 

muslimy se stýká a jezdí na společné výlety, společně slaví narozeniny, jezdí na společné 

modlitby do mešity. S některými žáky se dokonce učí číst v Koránu. Je součástí komunity 

(ot.č.14). Sice má občanství jiné, ale Českou republiku považuje také za svou zemi. Setkává 

se i s tím, že občas řekne, že je Čech a někdy Ind. Paní učitelka si ale nevzpomíná, v jakých 

situacích to bylo. Na život zde je zcela zvyklý, v Indii byl za svůj život párkrát. Odjíždí tam 

na letní prázdniny. Nejvíce se vyjadřuje k zemi původu jeho rodiny, ale paní učitelka u něj 

sleduje nejistotu, pokud by měl říct, kdo opravdu je (ot.č.7). O zemi původu se vyjadřuje 

nejvíce po letních prázdninách. Hodně vypráví, jaké to tam je (ot.č.5). V české zemi má kladný 

přístup k tradicím a svátkům. Tvrdí, že je doma neslaví, ale ve škole se mu líbí. Nerozumí 

tomu, kdo je Ježíšek. Proč by měl vypadat zrovna tak, jak ho lidé popisují. Je pro něj 

nepochopitelné, že je v betlému jako mimino a všichni ho chodili uctívat (ot.č.6). 

Integrace proběhla zcela úspěšně. Vyhledal si chlapecký přátelský kolektiv. Hodně si spolu 

hrály a rozuměli si. Poslední dobou sleduje rozepře (ot.č.11). O islámu spolužáci ví, a žák se 

k němu od začátku vyjadřuje. V nedávné době přišel do školy jiný spolužák s tím, že 

žák- muslim je terorista, a jestli mají doma zbraně. Paní učitelka se tím začala hodně zabývat 

a výsledkem bylo, že žák, který slovně napadal, zjistil něco na internetu (ot.č.16). Mezi žáky 

žádné předsudky nebyly, žádné náznaky xenofobie. Rasismu se začíná paní učitelka obávat 

až nyní. Mezi chlapci, kteří byli doposud kamarádi, to začíná být jiné. Z ničeho nic začali 

např. o přestávce říkat, že nejsou rasisti. Nikdo o rasismu nemluvil, ani je z rasismu nenařkl. 

Jen tak řeknou do prázdna: „nejsem rasista“. Paní učitelka žáka bere jako přínos, jelikož 

ostatní žáci pochopili mnoho věcí, které jim budou užitečné do života. Čím budou starší bude 
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se muset stále, a i intenzivněji věnovat tématu multikultury a rasismu (ot.č.17). Po konfliktu 

si pokaždé stěžuje na ostatní, že za to mohli oni. Nevypadá to, že by na ně účelně svaloval 

vinu, ale pouze se brání. Útoky jsou v poslední době pozorovány spíše ze strany ostatních 

spolužáků. Dokonce se pokouší přehodit vinu na žáka-muslima (ot.č.18). Začíná být raději 

s kamarády své komunity, za kterými chodí do jiných tříd. S těmi ze své třídy se také baví, 

ale nemá k nim už takovou důvěru. Paní učitelka proto spatřuje rozdíl ve vztazích až nyní, 

když začali nastávat rozepře ve třídním kolektivu. Byla svědkem toho, jak se chlapec 

pohádal s jiným muslimem, ale mnohem rychleji mu odpustil než svým spolužákům. 

V hádce nešlo o islám ani o nic týkající se náboženství (ot.č.12). 

 Česky hovoří jen ve své třídě. Jinde češtinu nepoužívá. Ve volném čase se nestýká 

s českými kamarády. S kamarády své komunity se vzdělávají ve svém mateřském jazyce, 

aby mohli číst v Koránu. Prozatím ale nezanedbávají vzdělávání ve české škole. Rodiče 

naopak chtějí, aby byl vzorným žákem. Proto vedou žáka i ke správnému osvojení českého 

jazyka, aby neměl ve vzdělání žádné překážky (ot.č.19). 

Chlapec se v oblékání od ostatních na první pohled neliší. Oblečení je stejné jako u ostatních 

žáků. Pokud jdou do divadla, nebo na jiné představení, má vždy aspoň košili na rozdíl 

od jiných spolužáků (ot.č.9).  

Od prvního okamžiku přistupují rodiče i žák k paní učitelce s respektem. Ostatní žáci si k ní 

mnohem dříve vytvořili pouto. Nebylo cítit, že by v ní viděl problém, protože je žena (ot.č.21). 

S oběma rodiči se najednou viděla pouze na začátku prvního ročníku. Od té doby se osobně 

stýká pouze s matkou. Matka dochází na třídní schůzky i jiné individuální schůzky i se svou 

mladší dcerou. Přes email komunikuje s otcem, nebo ji odepisuje matka z manželova emailu. 

U žáka bylo potřeba řešit hlavně stránku vzdělávání v českém jazyce. Řešil se jeho pokrok, 

jak mu více pomoci, co a jak doma procvičovat, jaké jsou možnosti zdokonalování 

se v českém jazyce (ot.č.20). Paní učitelka nepovažuje žáka za úplně sociálně 

znevýhodněného. Jeho český jazyk nebyl na nízké úrovni, ale i přesto byla potřeba 

doučování. Žák se od začátku dokázal dorozumět v českém jazyce, ale vyskytovaly se u něj 

nedostatky. Nebylo mu vytvářeno IVP, ale PLPP (plán pedagogické podpory), který je 

vytvořen na základě toho, že je žák-cizinec (ot.č.22). 
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Rozhovor s panem učitelem Jiřím 

Třídním učitelem je pan učitel. Pan učitel je v důchodovém věku a celý život se věnuje práci 

prvostupňového učitele. Celá svá profesní léta trávil celkem na třech základních školách.  

Na této je posledních deset let. Dvojčata za svou mnohaletou praxi ve třídě již měl, ale nikdy 

ne dvojčata-muslimky. Dívkám dvojčatům je 9 let. Dívky se narodily v Praze a jejich 

občanství je syrské. V mateřské škole byly dva roky, ty jim pomohly si poměrně dobře 

osvojit český jazyk ke komunikaci. Výsledky ve vzdělávání patří ke slabším. 

4.C mě zaujala tím, že v ní je třídním učitelem pan učitel a zároveň do ní dochází dvojčata 

dívky-muslimky. To pro mě bylo zajímavé zjištění, protože to jsou jediná muslimská 

dvojčata na této základní škole. Dvojčat je na základní škole víc, ale přímo tyto dívky jsou 

i muslimky. Pan učitel vřele se spoluprací souhlasil. 

Dívky jsou neustále spolu, proto není šance zabránit tomu, aby nehovořili arabsky. I během 

hodin a kdykoliv si povídají jen ony dvě, je na prvním místě arabština (ot.č.8). Pan učitel si 

na úplném začátku jejich povinné školní docházky myslel, že jsou muslimky, neměl to však 

nikde podložené. Ony samy to nikdy neřekly, ani ho s tím neseznámili rodiče. Dívky 

o islámu nikdy samy od sebe nemluvily. Až v průběhu druhého ročníku v předmětu prvouky, 

se dívky více rozmluvily. V tu dobu se věnovali učivu nesoucí název Lidé kolem nás. Každý 

žák se rozmluvil o sobě a své zemi původu. Dívky ve svém vyprávění mluvily o islámu jako 

o svém náboženství (ot.č.1). Už předtím pan učitel pozoroval, že nechtějí vepřové maso 

na obědě a spojoval si to právě s náboženstvím islám. Co se týká stravování, vyskytl 

se problém se svačinami v prvním ročníku. Dívky často neměly svačinu. Nebo si k svačině 

přinesly jednu sušenku. Pan učitel sledoval, že dívky mají hlad, a proto kontaktoval rodiče 

(ot.č.10). Komunikace probíhá spíš s otcem. Jiné kolegyně, kteří mají v ročníku muslimky 

komunikují s matkou. S panem učitelem komunikuje otec, popř. je s ním i přítomná matka. 

Přes email s ním komunikuje matka. Emailová adresa je ale jejího manžela. Při setkání 

k němu mají přiměřený přístup. Cokoliv pan učitel řekne berou za pravdivé (ot.č.21).  

V souvislosti s islámem dívky hovořily hlavně o modlitbách (ot.č.2).  Čtení koránu, psaní 

arabským písmem a cvičení arabského jazyka se věnují každou sobotu. Údajně se na stejném 

místě v Praze schází i s ostatními muslimy ze školy. S děvčaty se dá dobře v českém jazyce 

dorozumět. Psaná forma je horší. Patří od začátku prvního ročníku k žákyním se slabšími 
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výsledky. S rodiči bylo vše probíráno, doporučováno jim i doučování, které je zdarma. Otec 

však usoudil, že není nutné, aby se více vzdělávaly. Proto se smířili rodiče i žačky s horšími 

výsledky (ot.č.19). Bylo více důvodů, proč pan učitel poměrně často komunikoval s rodiči. 

Diskuse se týkaly malých a nevhodných svačin, nedostatků ve vzdělávání a potřeby 

doučování, malá nebo žádná domácí příprava na výuku, chyběly domácí úkoly, pomůcky 

a sešity. Panu učiteli přijde, že rodičům až tak moc nejde o vzdělání u dívek (ot.č.20). 

I přesto, že nejsou připraveny na výuku a jejich výsledky jsou spíše slabší, patří k pozorným 

a hodným žákům. Dodržují přesně pravidla třídy. Snad nikdy nic neporušily. Jsou tiché, 

klidné, introvertní, nijak na sebe neupozorňují, nebyl s nimi prozatím jediný problém týkající 

se chování (ot.č.15). Integrace proběhla úspěšně. Spolužáci přistupují k dívkám hezky i ony 

k nim. Avšak sestry jsou hlavně spolu, mají k sobě dvě dívky, které se s nimi baví nejvíce. 

Nikdy se snad nestalo, že by se sestry bavily odděleně. S chlapci nepřichází moc 

do kontaktu, jen v případě, když mají mít společnou práci. Nejsou extrovertní, ani vůdčí 

typy, se vším, co udělají ostatní souhlasí a neprojevují svůj názor (ot.č.11). I přesto, že 

spolužáci vědí, jaké dívky jsou, nikdy na ně v ničem nesvalovali vinu, hlavně by se jim 

i těžko věřilo, když se ví, jaké dívky jsou bezproblémové a nekonfliktní. Ani dívky nechtějí 

nikomu úmyslně ubližovat, proto ani nežalují, a nevšímají si toho, když někdo něco provede. 

Samy nemohou na nikoho svádět vinu, jelikož nic neprovedou (ot.č.18). 

Celá třída je seznámena s náboženstvím, které dívky uznávají. Dívky dětem odpovídaly na 

jejich dotazy (ot.č.3). Do diskusí často zapojují místo původu rodiny, kde je i doposud jejich 

celá rodina. Pan učitel by neřekl, že by se vyjadřovaly samy od sebe. Hovoří o zemi původu 

v diskusích, které se naskytnou a během činností, které se týkají multikulturního tématu 

(ot.č.5). Těžko ale říct, kterou zemi považují za skutečný domov. Když se řeší Česká republika, 

přidávají se dívky k ostatním, že je to místo jejich domova. V případě, kdy se diskutuje právě 

o zemi jejich původu, přiklání se spíše k ní jako k domovu. Do Sýrie, jezdí během Vánoc 

a letních prázdnin. Tráví tam přibližně dva a půl měsíce ročně. Říkají, jak je to tady jiné než 

tam. Líbí se jim tady, mají to tu rády, ale tam mají celý zbytek rodiny (ot.č.7). V České 

republice mají jen rodiče, za zbytek své rodiny, zde považují svou komunitu. Nejsou to však 

jejich příbuzní (ot.č.14). Pan učitel nebyl přímým pozorovatelem toho, jaké jsou dívky přímo 
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ve své komunitě. Jen vidí, jak s radostné jsou, když několik matek přijde do školy 

vyzvedávat své děti, a ony se k nim také přidávají (ot.č.12). 

Odívání nikdo nepovažuje za jiné. Dívky se oblékají jako ostatní dívky. Neobléknou si však 

ani v létě příliš krátké sukně. Když mají sukni, je dlouhá. O hidžábu jsme se bavily. Dívky 

říkaly, že je to ještě brzy, ale jednou ho budou nosit jako jejich maminka. Vzhledem k tomu, 

že není ve škole zakázán, budou ho moct dívky kdykoliv nosit. Pan učitel se informoval, zda 

je možné, aby měly dívky pokrývku hlavy. Ve školním řádu se uvádí, že pokrývka hlavy 

v budově školy je zakázána s výjimkou zdravotních a náboženských důvodů (ot.č.9). 

Jak pan učitel říkal dívky odjíždí v době Vánoc pryč. Bývá to i v době, kdy škola ještě není 

zavřena. Když se baví ve třídě o tradicích, zvycích, zpívají koledy, zkouší si různé tradice, 

není na dívkách pozorován žádný jiný přístup. Neví toho tolik jako ostatní děti, 

ale vyslechnou si, co u nás Vánoce obnáší (ot.č.6). Dokonce by se dalo říct, že jednu z dívek 

lákají české tradice více, má o ně větší zájem, a doptává se. Jinak při porovnání dívek se 

nedá mluvit o jiném rozdílu mezi nimi (ot.č.4). Nedá se určit, jak moc dívky jsou hrdé 

na etnický původ. Nijak moc ho neprojevují. Hlavně po návratu ze Sýrie by o pobytu tam 

hodně mluvily. Když se vyjadřují, říkají my ze Sýrie (ot.č.13). 

Pan učitel nemusel nikdy řešit oblast médií a muslimů (ot.č.16). Muslimky i jiné žáky 

pocházející z odlišného kulturního prostředí považuje za přínos. Děti se naučily díky tomu 

sledovat jinakost mezi lidmi. Ve třídě nebyly žádné známky předsudků, xenofobie, 

ani rasismu. Pan učitel dává příčinu tomu, že jsou žáci s dívkami pospolu od prvního 

ročníku, a považují je za součást jejich kolektivu, někteří s nimi docházeli i do mateřské 

školy (ot.č.17). Dívkám byl vytvořen PLPP vzhledem k jejich slabším výsledkům ve vzdělání. 

Pan učitel přemýšlí i o vyšetření v PPP. Má obavy z toho, že s rodiči na vyšetření nepůjdou. 

Se zvyšováním učiva jsou u dívek ještě slabší výsledky, tak i proto by doporučil vyšetření 

až nyní. Myslí si, že jde ale převážně o nepřipravenost z domova (ot.č.22). 
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Rozhovor s paní učitelkou Markétou 

Na pozici učitelky s aprobací český jazyk a dějepis, nastoupila hned po dokončení vysoké 

školy. Krátce přerušila působení na této škole v období mateřské a rodičovské dovolené, ale 

po jejím ukončení se do stejné školy vrátila. Starší dívka muslimka z její třídy se narodila 

v Praze. Je jedna z těch, která má i české občanství. Do mateřské školy nedocházela. Její 

spolužák má občanství syrské, ale narozen je též v Praze. Do mateřské školy docházel dva 

roky.  

K poslednímu rozhovoru jsem vyhledávala nějaký ročník na druhém stupni. Cílem bylo 

zjistit i nějaké informace o žácích třídy, ve které je společně muslim a muslimka. Paní 

učitelka chvíli přemýšlela, jelikož znala třídu krátce. Ale s rozhovorem souhlasila.  

Paní učitelka zjistila informaci o žácích muslimech od kolegů, kteří s nimi pracovali 

na prvním stupni (ot.č.1). O tom, v jaké míře dodržují pravidla islámu paní učitelka ještě 

moc neví. Jednou byla svědkem toho, že chlapec říkal dívce, že se určitě modlí špatně 

(ot.č.2). O islámu ve třídě diskutovali prozatím jen jednou, kdy paní učitelka do hodiny 

českého jazyka zařadila průřezové téma multikulturní výchovy. Jinak ji nepřijde, že by 

o něm nějak často hovořili (ot.č.3). Žák se vyjadřuje k islámu častěji než dívka. Dokonce jí 

řekl, že už nepatří do země odkud pochází její rodina, když má české občanství. Dívka se mu 

nebránila, jen bylo vidět, že je smutná. V chování jsou úplně odlišní. Dívka je klidná, tichá, 

introvertní, nekonfliktní, neprojevuj svůj názor. Chlapec je spíše extrovertní, vůdčí typ, 

nebojí se projevit svůj názor a jít do konfliktu (ot.č.4). Spolu s dívkou se nebaví. V jejich 

třídním kolektivu není nikdo jiný, s kým by mluvili mateřským jazykem. Nejčastěji mluví 

česky, pokud nepotkají jiné kamarády z jiných tříd (ot.č.8). Mateřským jazykem se 

dorozumívají ve své komunitě, ještě se nestydí za to odcházet se skupinou matek ze školy. 

Paní učitelka sleduje, že v jedné skupince jsou pohromadě spíše dívky a ve druhé spíše 

chlapci. Dívky jdou poklidně vedle dospělých žen, nebo drží za ruce mladší sourozence. 

Chlapci jsou spíš více vpředu a různě se postrkují a diskutují (ot.č.14).  

O zemi původu příliš často nemluví. Mluví o ní pouze ve chvílích, když se o ní baví ve třídě 

v souvislosti s nějakým tématem (ot.č.5). Oba jsou v ČR mnoho let, proto ve škole dodržují 
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všechny tradice českého roku. Nepřijdou jim české zvyky a tradice už nijak zvláštní. Jsou již 

součástí jejich životů. Sice je oba doma nedodržují, ale ve škole jim to přijde normální 

a ničemu se nediví (ot.č.6). Dívka na rozdíl od chlapce považuje Českou republiku za svou 

zemi. Celou rodinu má zde. Chlapec jezdí dvakrát do roka do země, ze které jeho rodina 

pochází. Část rodiny má také zde. Vždy odjíždí za zbytkem rodiny v období Vánoc a na 

začátku letních prázdnin. U chlapce je cítit nerozvážnost. Život zde nepovažuje za špatný, 

ale mluví i hezky o životě u zbytku rodiny. Nejde mu zas tak o to, o kterou zemi jde, ale že 

nejsou jako celá rodina pohromadě (ot.č.7). Hrdost na etnický původ je projevována více 

u chlapce. Sám od sebe hrdost nijak neprojevuje. Hrdý je hlavně ve chvíli, když mluví 

v rámci diskuse o své zemi původu (ot.č.13). 

Oba striktně dodržují pravidla ve stravování (ot.č.10). I při obědě sedí chlapec a dívka 

u jiného stolu, často si sedají s kamarády-muslimy stejného pohlaví. Paní učitelka pozoruje, 

že je dívka více upovídaná ve společnosti jiných muslimek (ot.č.12). Oba byli ostatními žáky 

přijati do kolektivu. Většina z nich s nimi docházela do nižších ročníků (ot.č.11). Při nástupu 

do šestého ročníku se některé děti neznaly. Vyskytl se problém v průběhu prvního pololetí. 

Konflikt vyvolal chlapec, který s nimi do předchozích ročníků nedocházel. Přišel do školy 

s tím, že tatínek říkal, že jsou teroristi. Paní učitelka to s chlapcem více rozebírala, kde tuto 

informaci vzal, a on říkal, že to říkal táta. Z médií to on neměl, ale otec to prý viděl v televizi 

a říkal mu, ať si na ně (muslimy) dává pozor (ot.č.16). Projevy xenofobie ve třídě nebyly 

ani nejsou. Předsudky na počátku také nebyly. Čeho se paní učitelka obává jsou první 

náznaky rasismu. Spíše jdou do problémů chlapci než dívky. K dívce se ani tak moc 

nevyjadřují anebo měli chlapci narážky v množném čísle na všechny muslimy. Občas se 

chlapci společně domluví na nějaké legraci, která souvisí s odlišností (ot.č.17). Na to reaguje 

muslim výbušně. Pokud se mu něco nelíbí řeší to násilím. Paní učitelka tvrdí, že je násilnější 

než ostatní. Ale bývá to hlavně kvůli ostatním spolužákům. Chová se k nim slušně, stejně 

tak i k učitelce (ot.č.15). Nestěžuje si na ostatní, pokud to není nutné. V případě, že ho křivě 

obviní ostatní, je velmi agresivní. Dívka do konfliktu prozatím nepřišla (ot.č.18). 

Do konfliktu by se mohla dostat kvůli nošení hidžábu. Hidžáb je jediná odlišnost mezi 

dívkou a jejími spolužačkami. Chlapec se v odívání nijak neliší (ot.č.9). 
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Dívka je slabší ve vzdělání oproti chlapci. Chlapec má nějaké nedostatky v českém jazyce 

a dívka i v jiných předmětech. V průběhu prvního stupně se vzdělával chlapec i v psaní 

v arabštině, čtení z Koránu. Dívka nikam nedocházela (ot.č.19). S rodiči paní učitelka příliš 

v kontaktu není. Viděla se zatím jen s matkami dětí. Jinak s nimi nebylo potřeba nic řešit. 

Dívce bylo doporučeno doučování, které rodina odmítla. Naopak žákovi ho zařídili, i když 

ho tak moc nepotřebuje. S otci není paní učitelka v kontaktu (ot.č.20). 

Žáci i rodiče přistupují k paní učitelce vhodným způsobem (ot.č.21). Paní učitelka má názor, 

že u žáků není potřeba vytvářet IVP. Silná jazyková bariéra mezi nimi a ostatními spolužáky 

není. Ostatní spolužáci je znají několik let. Jsou do kolektivu začleněni. Pokud mají 

nedostatky v učivu, není již příčinnou jazyková bariéra či odlišnost v kultuře. Nedostatky 

v učivu bývají podobné jako u dětí z českých ateistických rodin (ot.č.22). 

 

2.2.3 Shrnutí výzkumu 

Kazuistika žáka 

Žák v průběhu času dokázal zapadnout mezi ostatní žáky. Má větší sklony k agresi a řešení 

problémů násilím. V situacích, kdy není po jeho, se uráží a nerespektuje autoritu. Jedině 

ke komu vzhlíží je jeho otec. K mužům má kladnější vztah než k ženách. Aby práce 

a chování ve škole bylo kvalitnější, začal se více starat otec. Matka se o chlapce dostatečně 

stará zároveň s jeho starší sestrou. Když je v prostředí své komunity je na první pohled 

šťastnější, hovoří s nimi i společným mateřským jazykem. Pro třídní kolektiv je velkým 

přínosem. Škola i třída je velmi multikulturní a pro budoucnost je toto prostředí výhodné. 

Žáci se i díky tomuto žákovi naučili mnoho pozitivních dovedností, naslouchat si, přijímat 

rozdílnost, toleranci, kompromisy, snahy o řešení konfliktů klidným způsobem. Žák A. se 

naopak od těchto dětí a prostředí učí a nadále bude učit vlastnosti, postoje a přístupy, které 

využije a bude potřebovat pro život v české společnosti. Rodiče si uvědomují, že společnost 

má své předsudky. Rodina se snaží uvnitř své komunity zachovat kulturu, ze které pochází. 

Na veřejnosti se snaží co nejvíce zapadnout do české společnosti a respektují její zákony 

a tradice.  
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Reflexe zkušenosti učitelů 

Žáci-muslimové a žačky muslimky jsou bez problémů začleněni do třídního kolektivu české 

základní školy. Žáci nejsou v oblékání odlišní od svých spolužáků, chlapci jsou většinou 

více společensky oblečeni na školní akce. Dívky hidžáb nenosí na prvním stupni, na druhém 

stupni to také nebývá pravidlem, záleží na rodině. Pokud mají příležitost hovoří svým 

mateřským jazykem. Své náboženství nijak neskrývají. Dokážou o něm mluvit před 

ostatními a odpovídat na otázky, které ostatní mají. Učitele žáky přijímají kladně a berou je 

jako pozitivní přínos do třídního kolektivu. U mladších dětí se nevyskytují předsudky, 

ani projevy rasismu. Věkem se konflikty zvyšují a žáci si začínají všímat více jinakostí 

a ovlivňují se navzájem. Všichni žáci ve škole dodržují hlavně stravování dle pravidel 

islámu. České zvyky, tradice a společnost přijímají. Nejsou k ní nijak kritičtí. Doma dodržují 

zvyky své. Ve škole se účastní všeho, i když to není pro jejich náboženství typické. Nejčastěji 

opouští Českou republiku v období Vánoc a letních prázdnin. O své zemi původu mluví 

hlavně po příjezdu z ní. Mnoho z nich nedokáže říct, kterou zemi považují za svůj domov. 

Pokud mají možnost jsou raději s ostatními muslimy. Pravidelně se schází ve své komunitě, 

proto se všichni žáci-muslimové ze školy znají. Děti dochází i společně na výuku arabského 

jazyka, písma a čtení z koránu. Modlí se pouze doma. Chlapci se baví s chlapci a dívky 

s dívkami. Nevyhledávají k přátelení opačné pohlaví. Více se do konfliktů pouští chlapci. 

Nenechají si ubližovat a překážky řeší převážně násilím. Velmi špatně odpouští. 

Mají potřebu, aby bylo po jejich a jsou často výbušní. Dívky jsou spíše introvertní, nepouští 

se do konfliktů, ani v dívčí skupině nejsou nijak výrazné. Téměř nikdy neprojeví svůj názor. 

Ve vzdělání jsou na tom lépe chlapci, hlavně i proto, že ho u nich rodiče více řeší. Přistupují 

i u chlapců více na doučování, a i sami ho vyhledávají. Učitel přichází do kontaktu hlavně 

s matkou, s otcem to bývá až v případě vážnějšího problému. Při komunikaci přes email 

je uváděn email otce. Rodiče i žáci učitele respektují. Pro žáky bývá vytvářen IVP nebo 

PLPP hlavně kvůli jazykové bariéře.  
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3 ZÁVĚR 

Měla jsem to štěstí, že jsem měla příležitost realizovat pozorování žáka-muslima a rozhovory 

s učiteli na škole, do které dochází poměrně vysoký počet cizinců. Škola je pro tyto rodiny 

známá tím, že na ní dochází velký počet cizinců, a i rodiče muslimů přihlašují své děti 

na stejné místo. Ve své práci jsem zjistila, že i přesto, že se žáci v České republice narodili, 

na komunikační úrovni český jazyk ovládají, ale z pohledu pravopisu je osvojení českého 

jazyka na nižší úrovni. Učitelé nemají problém začlenit děti do kolektivu. Náboženství, které 

uznávají nikomu nečiní na české základní škole problémy. Jen se mohou vyskytovat 

překážky ve vyšších ročnících, kdy jsou děti schopné projevovat náznaky rasismu. Dívky 

a chlapci se liší a zároveň i přístup rodičů ke vzdělání u jednotlivých pohlaví. 

Muslimské rodiny se dokázaly přizpůsobit české společnosti i českému školství. Respektují 

ženy jako učitelky. Avšak nezapomínají na svou zemi původu a snaží se doma uchovat si své 

vlastní tradice, pravidla náboženství. Zemi, ze které pochází pravidelně navštěvují a pro 

mnohé žáky je domov zde i v jiné zemi. Děti pak hodně pátrají po své národní identitě.  

Byla jsem ráda za to, že mi učitelé byli schopni poskytnout informace o žácích. Šlo 

o informace, které se týkali občanství žáků, místa narození, věku, doby pobytu v České 

republice, jak dlouho navštěvují základní školu, zda docházeli do mateřské školy a také 

základní informace o učitelích. Také jsem vděčná pěti učitelům, kteří mi dovolili uskutečnit 

s nimi rozhovor, a ochotně mi odpověděli na všechny dotazy.  
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5 PŘÍLOHY 

Příloha 1: Otázky polostrukturovaného rozhovoru.  

● Podle čeho jste poznali, že je žák muslim, který považuje islám za své náboženství? (ot.č.1) 

● Dodržují podle pravidla islámu, např. ramadán apod.? (ot.č.2) 

● Mluví žáci, někdy o islámu, bavili jste se někdy s nimi o něm, nebo dokonce s celou 

třídou? (ot.č.3) 

● Pokud jsou ve třídě dva a více muslimů, projevují se, chovají se v určitých situacích stejně, 

nebo kdy naopak rozdílně? (ot.č.4) 

● Mluví žáci, často o své zemi původu? (ot.č.5) 

● Dodržují některé své tradice? A když jde o tradice a zvyky české, dodržují je také, nebo 

jaký k nim mají přístup a názor? (ot.č.6) 

● Byli jste někdy u toho, když se jakýmkoliv způsobem vyjadřoval k životu v České 

republice? Považují ji za svou zemi? (ot.č.7) 

● Používají ve škole svůj mateřský jazyk? (ot.č.8) 

● Jak se oblékají dívky a chlapci? Liší se jejich odívání na první pohled od ostatních dětí a 

všímají si toho i ostatní žáci? Nebo dokonce řešili přímo muslimští žáci odívání někoho 

z jiných žáků? (ot.č.9) 

● Vidíte rozdíly ve stravování? (ot.č.10) 

● Rozumí si s ostatními spolužáky, přijali ho, jaké má postavení ve třídě? Proběhla integrace 

úspěšně, nebo neúspěšně? (ot.č.11) 

● Pozorovali jste někdy, když je žák s dětmi odlišné kultury, a naopak jen s dětmi muslimy? 

Spatřili jste nějaký rozdíl? (ot.č.12) 

● Je žák hrdý na svůj etnický původ? (ot.č.13) 

● Všímáte si, že je žák součástí komunity? (ot.č.14) 

● Dodržují pravidla třídy i zásady slušného chování ke spolužákům i k učiteli? Přijdou vám 

tito žáci více násilní? (ot.č.15) 
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●Řešili jste někdy, co se žáci dozvěděli o islámu a muslimech v médiích? (ot.č.16)  

● Bylo potřeba během působení ve třídě pracovat s předsudky? Došlo k jakýmkoli projevům 

rasismu či xenofobie, z jakékoli strany? Nebo naopak cítíte pozitivní přínos? (ot.č.17) 

●Snaží se lhát, aby se vyhnul trestu, svaluje vinu na ostatní nebo si i vymýšlí? Nebo to bývá 

i ze strany ostatních žáků vůči jemu? (ot.č.18) 

● Víte o tom, že by se žák vzdělával i jinde, např. ve svém mateřském jazyce apod.? Ztěžuje 

mu to v něčem výuku na české základní škole? (ot.č.19) 

● Jste v kontaktu s rodiči žáka, řešili jste spolu někdy nějakou zásadní situaci, týkající se 

vzdělání, chování a vztahů s ostatními spolužáky? S kterým z nich jste v kontaktu více? 

(ot.č.20) 

● Jak přistupují k vám jako k učitelce, liší se v přístupu od ostatních spolužáků? Jaký je 

přístup k opačnému pohlaví? (ot.č.21) 

● Zařazujete žáka do kategorie sociálně znevýhodněných žáků? A jak řešíte tohle zařazení? 

Má žák IVP? (ot.č.22) 
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Příloha 2 

 

Stručné představení všech učitelů a žáků muslimů 

Učitel v 1.A 

Paní učitelka pracuje s kolektivem své třídy krátce. Její zkušenost s prací s dětmi je tříletá 

praxe na pozici učitelky na prvním stupni základní školy. Nemá porovnání s jinou základní 

školou ze soukromé praxe, protože od začátku svého působení ve školství učí na stejné 

základní škole. Ale již před rokem měla ve třídě žáka muslima, který je momentálně 

v 6.ročníku. Dívce a chlapci v 1.A je 6 let, byli přijati na základní školu bez odkladu. 

Oba navštěvovali i českou mateřskou školu, zda pouze jeden rok před nastoupením 

na základní školu, či déle, paní učitelka neví. Oba se narodili v České republice, mají však 

odlišné občanství, dívka ruské a chlapec kosovské.  

 

Učitel v 1.B 

V 1.B je třídní učitelkou zkušenější pedagožka. Na základní škole působí již přes dvacet let. 

V minulosti působila i na jiných základních školách. S žáky muslimy se nesetkala poprvé. 

Ve své třídě je již měla mockrát, a celkově cizince má ve třídě každým rokem od začátku 

jejího nástupu. Dívce a chlapci je taktéž 6 let. Oba se narodili v Kyrgyzstánu, ale státní 

občanství se liší. Dívka má občanství kyrgyzské a chlapec ruské. Děti pobývaly v ČR 

už nějakou dobu před nástupem na základní školu, oba navštěvovali rok českou mateřskou 

školu. 

Učitel v 1.D 

Do 1.D chodí pouze jedna muslimská dívka. Profesní praxi má paní učitelka pět let. Stejně 

jako paní učitelka z 1.A učila pouze na této základní škole, proto jí problematika cizinců 

je velmi blízká a téma muslimů jí také není cizí. Ještě se ji nestalo, že by neměla ve třídě, 

když ne muslima tak aspoň několik cizinců. Dívce je 7 let. Narodila se v Praze a do první 

třídy nastoupila s ročním odkladem. V mateřské škole strávila dva roky. Odklad byl 

odůvodněn silnou jazykovou bariérou. Občanství žákyně je uzbecké, žákyně se zde narodila, 

ale i přesto měla a má problém s dorozumíváním v českém jazyce. 
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Učitel v 2.A 

Již téměř čtyřicetiletou praxi v oblasti učitelství na prvním stupni má paní učitelka z 2.A. 

Z toho více jak polovinu strávila právě na této základní škole. Většinu let své profese 

věnovala žákům od prvního do třetího ročníku. Na předchozích základních školách 

se nesetkala s tak vysokým množstvím žáků-cizinců vůbec a už vůbec ne muslimů. Celý 

život učila v Praze, takže tvrdí, že se s žáky cizinci setkává odjakživa, takže ji to přijde 

normální, a už se ani skoro nezamýšlí nad tím, kdo je cizinec a kdo není. Dívce a chlapci, 

kteří jsou v její třídě muslimové jsou sedmiletí. Občanství i místo narození mají od sebe 

odlišné. Dívka se narodila v syrské arabské republice a má rovněž občanství země narození. 

Chlapec je narozen v Praze s tureckým občanstvím. Na chlapci není téměř poznat, že je 

žákem cizincem a muslimem. U dívky je cizojazyčné rodinné prostředí zřetelné. Měla a má 

i nadále problémy s českým jazykem. Dívka imigrovala s rodiči krátce předtím, než začala 

s povinnou školní docházkou. Přihlášena do prvního ročníku byla ještě dříve, než začala 

s rodinou žít v ČR. Paní učitelka vysvětluje, že je to proto, že dnes nemusí být děti přítomné 

u zápisů, stačí když je pouze k dispozici pro školu přihláška ke vzdělávání s dalšími 

potřebnými dokumenty. 
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Učitel v 2.C 

Třídní učitelem v 2.C jsem já. Praxi ve svém oboru mám dva a půl roku. Začínala jsem 

tříměsíčním záskokem v pátém ročníku na konci školního roku. Po letních prázdninách 

mi byla přidělena třída prvňáků. Ve třídě mám dívku a chlapce lišící se věkem. Dívce 

je sedm let, nastoupila bez odkladu a má téměř mizivou jazykovou bariéru. Nějakou dobu 

jsem si žákyni vůbec nespojovala s islámem. Dívka se narodila v Norsku a občanství 

má uzbecké. Do Prahy imigrovali velmi brzy po jejím narozením. Do české mateřské školy 

docházela rok. Žák A. se narodil v Praze, ale občanství má libanonské. Žák A. chodil 

do mateřské školy dva roky a pak v šesti letech přibyl ještě jeden rok odkladu. Důvodem 

odkladu byla vysoká jazyková bariéra a nezralost.  

Učitel ve 3.B 

Paní učitelka této třídy má jediná zkušenost i se školou mimo Prahu. Jasně vysvětluje, 

že na moravské škole, kde učila předtím, nebyl cizinec žádný. Když nastoupila před deseti 

lety na tuto základní školu velice se divila, kolik žáků cizinců je ve škole pohromadě. 

Nejen žáci s odlišným mateřským jazykem, ale také kulturou a náboženstvím. Doposud měla 

ve třídě sice cizince, ale ne muslima. Třídu, kterou vede nyní má od prvního ročníku. 

Chlapec do třídy začal docházet až během druhého ročníku, krátce poté co imigrovali do ČR. 

Prozatím se setkala a pracuje s jediným žákem muslimem. Chlapci je 9 let. V minulém roce 

nebyl klasifikován z českého jazyka, ale učí se rychle. Narozen byl v Pákistánu, občanství 

je i nadále pákistánské.  

Učitel ve 3.C 

Zato ve 3.C je jiný chlapec od počátku prvního ročníku. Chlapci je 8 let. Do prvního ročníku 

nastoupil řádně v šesti letech bez odkladu. Narodil se sice v ČR, ale ne jako většina žáků 

v Praze, ale v Brně. Občanství má indické. Do mateřské školy v rozmezí jednoho roku 

docházel již v Praze. Paní učitelka působící v této třídě měla již šestkrát po sobě třídy vždy 

od prvního až do pátého ročníku. Dvakrát tomu tak bylo na předešlé základní škole, 

a na současné škole již po čtvrté. Ani jednou se ji nestalo, že by ve třídě měla pouze české 

děti. A muslima neměla za ty roky pouze dvakrát. 
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Učitel ve 4.B 

Pro paní učitelku 4.B je to poprvé mít ve třídě žáka muslima. Je to její první třída, kterou 

vede třetím rokem. V druhém ročníku měla u dětí této třídy jen některé předměty, když byli 

žáci ve třetím ročníku stala se paní učitelka jejich třídní učitelkou. V kolektivu má jednu 

dívku muslimku. Dívce je 9 let. Od první třídy je s dětmi ve stejném kolektivu. Nemá příliš 

dobré výsledky, a velkou překážkou je komunikace v českém jazyce, tím pádem i nedostatky 

v předmětu český jazyk a v ostatních předmětech. Dívka má přitom české občanství 

a narodila se v Praze. Do české mateřské školy z nějakého důvodu nechodila, rovnou 

nastoupila na základní školu. 

Učitel ve 4.C 

Třídním učitelem je pan učitel. Pan učitel je v důchodovém věku a celý život se věnuje práci 

prvostupňového učitele. Celá svá profesní léta trávil celkem na třech základních školách.  

Na této je posledních deset let. Dvojčata za svou mnohaletou praxi ve třídě již měl, ale nikdy 

ne dvojčata-muslimky. Dívkám dvojčatům je 9 let. Dívky se narodily v Praze a jejich 

občanství je syrské. V mateřské škole byly dva roky, ty jim pomohly si poměrně dobře 

osvojit český jazyk ke komunikaci. Výsledky ve vzdělávání patří ke slabším. 

Učitel ve 4.D 

I začínající paní učitelka mi dala možnost s ní vést rozhovor. Žáky zná teprve od začátku 

školního roku, ale byla připravena se mnou vést diskusi. Pro paní učitelku je to první třída, 

kterou vede jako třídní učitelka. Na jaře před letními prázdninami nastoupila na školu 

na částečný úvazek jako suplující učitelka. Velmi rychle si na novou třídu zvykla a žáci 

na ní, vzhledem k tomu, že první tři roky měli jinou paní učitelku. Ve 4.D jsou dva chlapci 

jednomu je 9 let a druhému 10 let. Mladší žák se narodil v Praze a je občanem ČR. Starší žák 

má stejné místo státního občanství a narození, je jim Syrská arabská republika. 

Mladší chlapec byl v mateřské škole dva roky, starší ani jeden rok. Důvod proč do mateřské 

školy nechodil je takový, že imigrovali, když bylo chlapci již šest let. Brzy po imigraci 

nastoupil do prvního ročníku.  
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Učitel v 5.B 

Třídní učitel této třídy má již víceletou praxi ve školství. Nejprve působil na Montessori 

základní školy, z té přešel na současnou základní školu. Pan učitel si ještě dodělává 

kvalifikaci prvostupňového učitele. Přesto celkem učí pět let. Na současné základní škole 

má tříletou praxi. Žáky 5.B vede jako třídní učitel od počátku 3.ročníku. Dívka muslimka je 

ve stejném třídním kolektivu již od počátku školní docházky. Narodila se v České republice 

a jeden rok docházela do mateřské školy. Dívka má libanonské občanství a jejím mateřským 

jazykem je arabština. Na základní školu nastoupila s jednoletým odkladem povinné školní 

docházky. Nyní jí je 11 let. Doposud nemá český jazyk na dobré úrovni, i přesto, že se 

narodila v České republice. 

Učitel v 6.A 

V jediné třídě jsou pohromadě čtyři žáci. Všichni jsou chlapci. Paní učitelce se ve třídě sešli 

díky promíchání žáků pátých tříd. Z páté třídy odejde několik žáků na víceletá gymnázia 

a někteří občas odejdou i na jinou základní školu. Poté se sčítají žáci, kteří zůstávají na škole 

a budou pokračovat na druhý stupeň. Bez záměru se ve třídě 6.A sešli čtyři muslimové. 

Paní učitelka je s žáky také krátce, stejně jako začínající paní učitelka a paní učitelky s žáky 

z prvních tříd. S žáky se v předchozích letech neměla šanci setkat, 

protože je druhostupňovou učitelkou, která nemá kvalifikaci učit na prvním stupni. 

Aprobace paní učitelky jsou matematika a chemie. Pro paní učitelku je to poprvé co má 

ve třídě tolik muslimů najednou, avšak neučí muslimy poprvé. Dvěma chlapcům 

je 11 a dvěma 12 let. Původ žáků je různorodý. Mladší chlapci jsou oba narozeni v ČR, jeden 

v Praze a druhý v Jihlavě. Žák narozený v Jihlavě, navštěvoval mateřskou školu jeden rok 

v Praze. Občanství má kosovské. Jeho vrstevník narozený v Praze má občanství české. 

V mateřské škole byl také jeden rok. Chlapci se znají již z mateřské školy. Dva starší chlapci 

mají původ také odlišný. Jeden z nich s občanstvím uzbeckým, narozen též v Uzbekistánu 

a druhý s občanstvím ruským, narozen v Rusku. Oba s rodinami imigrovali ve velmi útlém 

věku. Do mateřské školy docházel pouze ruský žák, a to jeden rok. Žák z Uzbekistánu 

do mateřské školy vůbec nechodil. Nastoupil rovnou na základní školu. 
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Učitel v 6.B 

Ve třídě 6.B je jedna dívka ve věku 12 let a chlapec ve věku 11 let. Paní učitelka je ve stejné 

pozici jako její kolegyně z 6.A. Dala mi přesto možnost k rozhovoru. Na místo učitelky 

s aprobací český jazyk a dějepis, nastoupila hned po dokončení vysoké školy. Krátce 

přerušila působení na této škole v období mateřské a rodičovské dovolené, ale po jejím 

ukončení se do stejné školy vrátila. Starší dívka se narodila v Praze. Je jedna z těch, která 

má i české občanství. Do mateřské školy nedocházela. Její spolužák má občanství syrské, 

ale narozen je též v Praze. Do mateřské školy docházel dva roky.  

 Učitel v 8.A 

Na rozdíl od šestých ročníků zná pan učitel žáky své třídy déle. Dívku-muslimku ve své třídě 

zná tři roky od začátku šestého ročníku. Pan učitel patří k učitelům s dlouholetou praxí. 

Na základní škole pracuje devatenáct let a předtím byl přibližně stejnou dobu na jiné 

základní škole, stejně jako zde učitelem matematiky a fyziky. Dívce je 14 let. Celých osm 

let dochází na stejnou základní školu. Za roky strávené na škole se naučila poměrně dobře 

ovládat český jazyk. Avšak při nástupu do prvního ročníku neuměla téměř česky. Narodila 

se v Ázerbájdžánu a občanství má stále stejné země. Krátce před nástupem do prvního 

ročníku imigrovali. 

Učitel v 8.B 

Muslimka je i v druhém osmém ročníku 8.B. V té je třídním učitelem také pan učitel. 

Pan učitel je o značnou část mladší než jeho kolega z 8.A. Má ale bohaté zkušenosti s žáky 

cizinci i žáky muslimy. Jeho aprobací je matematika a informatika. Žákyni má možnost 

pozorovat tři roky. Dívce je 14 let. Stejně jako s její vrstevnicí, rodina imigrovala krátce před 

jejím nástupem k povinné školní docházce, neměla tak možnost docházet do mateřské školy. 

Za osm let strávených na území České republiky se naučila českému jazyku lépe než její 

vrstevnice z 8.A. Tato dívka se narodila v Kazachstánu a její občanství je i nadále 

kazachstánské. 

 

 


