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Abstrakt 

Ve své diplomové práci se zabývám objasněním aktuální situace současné práce s žáky 

s odlišným mateřským jazykem na 1.stupni ZŠ s ohledem na vymezení a rozlišení pojmů žák 

s OMJ a žák cizinec. Věnuji se také faktorům, které mají vliv na jejich bytí v třídním 

kolektivu s ohledem na domácí i školní prostředí. Součástí práce je také objasnění složitostí 

češtiny jako cizího jazyka. V praktické části se zaměřuji na faktory dění ve třídě a na jejich 

míru vlivu na žáka s OMJ, což posuzuji na základě rozhovorů a kazuistik žáků s OMJ a 

dotazníků ostatních spolužáků. Posouzení třídního kolektivu včetně žáků s OMJ, kteří jsou 

jeho součástí, popisuji také z vlastního pohledu jako z pohledu třídní učitelky. 
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Abstract 

In my work I deal with the clarification of the current situation of the work with pupils 

foreigners at primary school with regard to the definition and differentiation of the terms pupil 

with different maternity language and pupil foreigner. I also deal with the factors that 

influence their being in the class collective with respect to the home and school environment. 

The thesis also explains the complexities of Czech as a foreign language.  

In the practical part I focus on the factors of events in the classroom and their degree of 

influence on the pupil with OMJ, which is assessed on the basis of interviews and case studies 

of pupils with OMJ and questionnaires of other classmates. I also describe the assessment of 

the class team, including the pupils with OMJ, who are part of it, from my own point of view 

like of view of the class teacher. 

Keywords: 

Pupils with the different language background, pupils` obstacles, supporting teacher, Czech as 

a foreign language, communication with parents 
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Úvod 

Ve své diplomové práci, Žák s odlišným mateřským jazykem jako součást třídy, 

jsem se rozhodla zabývat aktuálními problémy, které se týkají stále více učitelů. Na 

aktuálnost a vážnost téma poukazuje fakt, že se do ČR rok od roku stěhuje více cizinců. Tím 

se zvyšuje i počet žáků s odlišným mateřským jazykem, dále jen OMJ na základních školách, 

což dokazuje i český statistický úřad. Na základních školách působí velké množství 

pedagogů, kteří mají ve své třídě žáka, který mluví jiným mateřským jazykem. Často se ale 

pedagogové potýkají s problémy, jak komunikovat a pracovat se žákem, jehož mateřský jazyk 

je jiný než čeština. 

Při práci s žákem s OMJ je důležité zamýšlet se nad jeho možnostmi existence 

v klasické třídě. Pro učitele je důležité zaměřit se hlavně na prostředí, ve kterém dítě vyrůstá a 

na podmínky, které jeho život dosud ovlivnily např: vztahy s rodiči a sourozenci, vztah rodičů 

ke vzdělání dítěte a jiné důležité kulturní návyky, které rodina převzala ze své rodné země.  

Další důležitou institucí, kterou dítě ve svém životě pozná, je škola. Často je to také jediné 

místo, kde se mluví jiným jazykem, než na který je dítě zvyklé. Proto je klíčové, aby se dítě 

ve škole cítilo v bezpečí a bylo motivováno k existenci v novém prostředí. 

Cílem této práce je zjistit, jaký vliv může mít komunikace žáka na jeho postavení ve 

třídě. Dílčím cílem je vymezení příčin, které mohou mít vliv na práci žáka v třídním 

kolektivu, včetně působení rodinného prostředí. 

Teoretická část zahrnuje vymezení pojmu žák s OMJ, zabývá se také překážkami, se 

kterými se žák s OMJ potýká, především překážkami kulturními i jazykovými. V praktické 

části se zaměřuji na pozorování žáků s OMJ při dění běžných dní ve třídě. Nedílnou součástí 

praktické části jsou také rozhovory se žáky, kteří se ocitli v kolektivu mluvícího jiným 

jazykem, než je jejich mateřský. Kromě samotných žáků s OMJ se zabývám také posouzením 

třídního kolektivu včetně vnímání ostatních spolužáků, jež hodnotím na základě vyplněných 

dotazníků.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 
 

1.1 Zvýšení počtu žáků s OMJ jako důsledek imigrace 

 

V současné době se na základních školách v ČR stále častěji setkáváme se žáky, 

jejichž mateřský jazyk je jiný než čeština. Je to způsobeno především migrací obyvatelstva, 

kdy do naší země přichází lidé z jiných zemí nejčastěji jako jedinci, kteří zde později založí 

rodinu, nebo k nám migrují přímo celé rodiny cizinců. Jak uvádí Hájková (2014, str.8) je 

pohyb obyvatelstva způsoben snahou lidí najít práci, jež by odpovídala jejich představám, 

popř. najít jakoukoli práci pro zajištění životních potřeb. V literatuře se uvádí, že ČR nebyla 

vždy cílovou destinací migrantů. Nárůst migrantů prudce stoupl až se vstupem ČR do EU. 

Podle údajů Českého statistického úřadu 1 dále jen ČSÚ se k období let 2017/2018 nacházelo 

na území ČR 564 000 cizinců, z čehož 21 992 jsou žáci základní školy2. Vezmeme-li v úvahu 

situaci migrace z roku 2004, což lze dohledat také na ČSÚ, zjistíme, že od roku 2004 se počet 

cizinců zvýšil až o 310 000. K roku 2009 pobývalo v ČR dokonce 444 000 cizinců (Hájková 

2014, s. 9). Je tedy pravděpodobné, že v následujících letech se bude počet cizinců na území 

našeho státu stále zvyšovat. Maurice Rickard(1994) a později Floyd W.Rudmin (2003b) in 

Kostelecká, Hána a Hasman 2017) uvádí několik faktorů, podle kterých bude cizinců na 

území ČR přibývat. 

Mezi tyto faktory patří: 

- snadnější navazování kontaktu a komunikace mezi občany odlišných kultur, což bude 

způsobeno novou technologií pro vysokorychlostní dopravu a komunikaci, 

- ekonomické rozdíly jednotlivých zemí, politický útlak a války, které způsobují každý 

rok přesuny několika milionů migrantů, 

- mezinárodní marketing a mezinárodní nábor kvalifikovaných pracovníků, které jsou 

podporovány globálními a regionálními dohodami o volném obchodu, 

- dominance liberální politické ideologie ve vyspělých zemích, která podporuje vládu 

k tomu, aby se tématu akulturace imigrantů věnovali. 

 
1 https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-pocet-cizincu 
 
2 https://www.czso.cz/csu/cizinci/2-ciz_vzdelavani 

https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-pocet-cizincu
https://www.czso.cz/csu/cizinci/2-ciz_vzdelavani
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Migranti, kteří se do ČR dostanou, často volí tuto zemi jako cílovou destinaci, tzn., že 

se zde chtějí trvale usadit. Ve většině případů přicházejí do ČR již rodiny s malými dětmi, 

nebo tací, kteří zde založí rodinu a děti se narodí již na našem území. 

1.2 Vymezení pojmu žák s OMJ a žák-cizinec 

 

V literatuře zabývající se migrační situací na základních školách, se můžeme setkat 

s několika termíny, které označují žáka odlišujícího se od většiny jeho spolužáků. Kropáčová 

(2006) vymezuje pojmy žák cizinec a žák s odlišným mateřským jazykem a klade důraz na 

rozdíly obou pojmenování. Podle ní se o žáku s odlišným mateřským jazykem, dále jen o 

žáku s OMJ mluví v případě, že chceme poukázat na jazykovou odlišnost žáka od ostatních 

spolužáků ve třídě. 

Oproti tomu pojem žák-cizinec, popř. žák neovládající vyučovací jazyk můžeme 

použít v případě, kdy chceme dát důraz na příslušnou odlišnost od ostatních dětí. Kropáčová 

ve své práci také přikládá důležitost používání pojmu žák s OMJ, a to jako nejpřijatelnější 

formu z hlediska pedagogiky. K upřednostnění pojmenování žák s OMJ se přiklání také 

webový portál inkluzivní škola, který odpovídá na otázku Proč ne žák cizinec? Své 

odůvodnění popisuje takto: Termín není úzce vymezen cizí státní příslušností, což více 

odpovídá skutečné skladbě dětí ve školách (ne všichni, kdo potřebují jazykovou podporu nebo 

přichází přímo ze zahraničí, jsou cizinci podle zákona, tedy mají cizí státní příslušnost).3 

Na otázku, Kdo jsou žáci s OMJ? nelze jednoznačně odpovědět. Proto níže přikládám výčet 

případů, ve kterých se jedná o žáky s OMJ. 

O žácích, kteří mohou mít ve škole problémy se zvládnutím učiva češtiny, se ve své práci 

zmiňuje také Kostelecká (2013, str.11), která žáky rozděluje do tří skupin a označuje je jako: 

1) žáky – cizince pobývající v České republice legálně (tj. legální přistěhovalci plus azylanti) 

2) žáky – cizince pobývající v Česku legálně 

3) děti občanů ČR, kteří jsou jiné národnosti než české (resp. moravské nebo slezské) 

Budeme-li chtít znát počet žáků výše rozdělených, nejjednodušeji jej zjistíme 

především u první zmiňované skupiny, tedy u žáků – cizinců, kteří pobývají v ČR legálně. 

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

https://www.inkluzivniskola.cz/deti-zaci-s-omj
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Jelikož je jejich výskyt u nás legální, vedou se o těchto lidech záznamy např. na cizinecké 

policii, na Českém statistickém úřadě nebo na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, 

dále jen MŠMT. 

Oproti tomu o žácích-cizincích žijících v ČR nelegálně nemáme informace žádné. 

Musíme se tedy spoléhat na přibližné odhady. 

Do poslední skupiny patří např. děti, jejichž rodiče mají české občanství, ale liší se 

jazykem, kterým komunikují. Problémem je hledání a zjišťování této skupiny žáků, protože se 

těžko rozeznává od skupiny, která patří k jazykové majoritě. 

V případě, že se migrantům narodí dítě na území ČR, nemůže být dítě již nazváno jako 

cizinec. Narodí-li se na území ČR, bude mít již české občanství a tato skutečnost nevystihuje 

přímo povahu označení „cizinec“. O žácích, kteří se narodili na území ČR, ale jsou to děti 

cizinců, mluvíme jako o žácích/dětech s odlišným mateřským jazykem, dále jen žáci s OMJ. 

1.3 Překážky žáka 

 

S nárůstem imigrantů, a především žáků s OMJ, je důležité řešit také otázku jejich 

začlenění. Legislativou týkající se vzdělávání imigrantů se zabývá několik zákonů, jež ve své 

práci zmiňuje Hájková (2014, str.15). Pro zaměření na začlenění žáků s OMJ vyzdvihuji 

především zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon)4.  

Znění § 20 školského zákona odstavce 1 a 2 písmena a) vymezuje, že: Občané 

Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám 

podle tohoto zákona za stejných podmínek. 

(2) Osoby, které nejsou uvedeny v odstavci 1, mají za stejných podmínek jako občané 

Evropské unie přístup: 

a) k základnímu vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné 

výchovy, pokud pobývají na území České republiky. 

Z výše zmíněného výňatku ze zákona vyplývá, že na základní vzdělávání má právo 

každé dítě, bez ohledu na to, jaké je národnosti. Důležitým aspektem je především to, že dítě 

se svou rodinou pobývá na území ČR. 

 
4 http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019
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Podle § 16 (Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami) mají na podporu ve vzdělávání nárok i žáci, již zákon vystihuje takto: Dítětem, 

žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění 

svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném 

základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.5 Na tuto skutečnost 

upozorňuje také webový portál www.inkluzivniskola.cz, který připomíná, že do jmenované 

skupiny je důležité začleňovat také žáky s OMJ, protože i tato skupina dětí ve většině případů 

postrádá dostatečnou znalost jazyka, které je potřeba ke kvalitnímu vzdělání skupiny. Na tyto 

děti se velice často zapomíná, právě proto, že mají české občanství. Ve srovnání s žáky cizinci 

jsou na tom žáci s OMJ se znalostí a porozuměním českého jazyka často na stejné úrovni. 

Podle práva na vzdělání žáků s OMJ tak vzniká školám povinnost, aby tyto děti 

vzdělaly. Kvalitního vzdělání pro žáky s OMJ dosáhnou učitelé především tím, že se budou 

snažit porozumět obtížím, které tyto žáky mohou provázet. Jedná se především o jazykové 

odlišnosti, kulturní odlišnosti, rozdílnosti v systému vzdělávání. Velkou roli mohou hrát také 

náboženské nebo politické problémy, ale i osobní nebo rodinné potíže. 

1.3.1 Překážky jazykové 

 

Jak už bylo zmíněno výše, žáci s OMJ se liší od většiny svých spolužáků především 

tím, že mluví jiným mateřským jazykem, který jim ve většině případů může komplikovat 

učení se jazyku novému. V našem případě je to výuka jazyku českému, jež potřebují nejen 

pro splnění školní docházky, ale také pro pobývání a život v této zemi. Důležitým aspektem 

pro zvládnutí nového jazyka je komunikace jako samostatná disciplína. 

Komunikaci můžeme jednoduše označit za vysílání a přijímání vzkazů (Šišková 

2001). Jedná se však také o proces mezi dvěma a více lidmi, ve kterém je velké riziko pro 

vznik chyby nebo dokonce vyústění v konflikt. Podle Šiškové může nedorozumění nastat 

v případě, že se vysílající (ten, kdo mluví) nevyjádří správně, nevysvětlí, co by chtěl, 

popřípadě používá nevhodná slova a gesta a přijímající (ten, kdo naslouchá) si může vzkaz 

vysvětlit chybně. Problém může nastat také v případě, kdy mluvící podá jasný a přesný vzkaz, 

ale naslouchající nebude pozorně naslouchat. Může se tak stát, že si naslouchající vyvodí 

předčasné závěry a význam slov nebude správně pochopen. 

 
5 http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-
2019?lang=1&ref=m&source=email 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019?lang=1&ref=m&source=email
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019?lang=1&ref=m&source=email


13 
 

Podle odborníků na komunikaci existuje mnoho faktorů, jež představují bariéry 

porozumění. Šišková (2010, str. 13) ve své práci poukazuje na profesora Deana Barnlunda ze 

Státní univerzity v San Franciscu, který vymezuje čtyři hlavní faktory, jež ovlivňují 

komunikaci. Jsou to především hodnoty, vnímání (perepce), předsudky a komunikační styl. 

Každou z těchto oblastí komunikace popisuji níže. 

1) Hodnoty 

Systém hodnot přijímáme již od raného dětství. Učíme se ho od svých rodičů, 

prarodičů a společnosti. Přebíráme od nich názory a postoje. Učíme se, co je správné a co 

naopak špatné. Patří sem také náboženství. Vzorec hodnot je nejcitlivější faktor pro vznik 

konfliktu mezi lidmi. Je to proto, že jednáme s někým, jehož hodnoty jsou velmi rozdílné od 

našich a my se nemůžeme dohodnout. (Dean Barlund in Šišková, 2010, str.14). Celý 

hodnotový systém představuje kritéria, jimiž se budeme řídit celý život. Rozdílné hodnoty 

jiného člověka v nás mohou vyvolat hrozbu, což předpovídá složitosti v komunikaci. 

2) Vnímání (percepce) 

Vnímání (percepce) je dalším faktorem, který komunikaci ovlivňuje. Jedná se o 

vnímání čehokoliv, co je kolem nás. To, jakým způsobem dané vnímáme, je závislé na našich 

zkušenostech, určitých informacích, ale především na našem hodnotovém systému, kterému 

jsem se věnovala výše. Často se stane, že se na určité věci/situace nedokážeme podívat 

z jiného pohledu, z jakého ho může vidět jiný, s nímž komunikujeme. Chování a jednání 

druhého se nám tedy nelíbí, protože je jiné než to naše. Často člověka odsoudíme za to, že 

smýšlí špatně, byť je jeho jednání jen jiné, protože má nastavený odlišný systém hodnot. Aby 

nedocházelo ke konfliktu, je důležité si o nedorozumění promluvit. Vysvětlit si, jak dotyčný 

myslel to, co řekl. Snažit se na situaci podívat očima toho druhého a pochopit ho. Pokud však 

člověk druhého okamžitě odsoudí, vyvolá tím především konflikt, ze kterého se už těžko 

různé úhly pohledu a vnímání hledají. 

3) Předsudky 

Předsudky se v člověku vytváří na základě hodnotových vzorců, zkušeností, sociální 

percepce, informací, ale také dezinformací, což ovlivňuje přístup k jiným lidem. Často nás 

tyto podněty směřují k interpretaci, jež je považována za pravdivou, která je ale naprosto bez 

důkazů. Pomyslné důkazy si v sobě člověk tvoří sám, na základě zkušeností s podobnými 
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lidmi a s jistými očekáváními. Mnohdy ale zásluhou těchto dezinformací jistému člověku 

ublížíme tím, že ho odsoudíme bez šance na vysvětlení, která může vést k našemu 

porozumění. 

Lidé mezi sebou vzájemně sdílí své mylné informace (předsudky), které převzaly ze 

svých zkušeností, na základě čehož se tvoří stereotypy. Často tak vznikají generalizované 

informace, které lidem mohou pomoc, ale také ublížit. Pokud se např. chystáme cestovat do 

země, o níž toho příliš nevíme, můžeme si jisté informace najít na internetu, přečíst 

v doporučených knižních příručkách, ale v mnohých případech se obrátí na své známé, kteří 

jistou zemi navštívili, nebo o ní „něco od někoho slyšeli“. V tomto případě se sice jedná o 

pouhou generalizaci informací, která ale neuškodí, pouze nám může pomoc. 

Škodlivá generalizace se může projevit v případě, kdy budeme člověka hodnotit podle 

toho, jaké je např. barvy pleti nebo podle toho, jaké nosí oblečení, a dokonce ho za tuto 

odlišnost odsuzovat. V dnešním hektickém světě je generalizace především lidí velice častou 

záležitostí, neboť poskytuje rychlý pohled na svět a na lidi kolem nás. Lidé se tak navzájem 

snadno odsoudí, ač nevědomě. Jediné doporučení, jak se proti tomuto bránit, je otevřená 

komunikace mezi dvěma jedinci, přijímání kvalitních informací, které mohou vést k zjištění 

pozitivních odlišných prvků jedince. 

4) Komunikační styl 

Komunikační styl neboli projev člověka je sestaven z několika částí. Šišková (2001, 

str. 16) ve své práci odkazuje na teorii komunikace, která složky projevu vymezuje níže i 

s příslušnými procenty důležitosti: verbální komunikace(slova) 7%, hlas (způsob podání 

informací a tón) 38% a neverbální komunikace (řeč těla) 55%. Velmi malou část tedy 

představuje to, co říkáme. Mnohem víc vypovídá držení našeho těla, výraz tváře, práce rukou, 

energie těla, ale také upřímnost v očích. 

Komunikační styl je u každého člověka jiný, což je podpořeno také příslušností určité 

země. Odlišnost komunikačního stylu je příčinou jiných životních podmínek a tradic dané 

země. Kromě toho, že má každý člověk svůj komunikační styl, vymezuje Janebová (2010) i 

podmínky, za kterých se projev člověka mění. Momentální komunikační styl závisí na tom, 

zda mluvíme s dítětem, partnerem nebo dokonce s nadřízeným. Komunikační styl je 

v podstatě tendence zvolit si určitý repertoár výrazových prostředků a modelů v závislosti na 

měnícím se komunikačním prostředí. (Janebová, 2010, str.19).  Při komunikaci s lidmi jiného 
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původu je tedy důležité brát ohled na odlišnost hodnotového systému a komunikačního stylu. 

Zároveň je důležité lidi kvůli jejich odlišnosti neodsuzovat, ale pokusit se pochopit jejich 

rozdílné chování. 

K porozumění vlastnímu stylu komunikace, ale i ke stylu komunikace partnera, dítěte nebo 

kohokoli jiného, vymezuje Janebová (2010) s odkazem na Saphiere a kol. (2005, str. 174) pět 

kroků k rozvoji komunikace, jež můžeme nazvat také jako schopnosti a dovednosti. Patří 

mezi ně: 

Naslouchání – poznávání sebe i ostatních, pozorování vlastního jednání i toho, jakým 

způsobem komunikujeme, vciťování se do druhých, na základě čehož objevujeme, jaké pocity 

náš komunikační partner prožívá, s jakým záměrem a důvody s námi komunikuje a zároveň se 

učíme rozpoznávat očekávání, která ovlivňují naše chování někdy i nevědomě. 

Diskutování partnerů o hodnotách komunikace ale také o vlastních omezeních, které 

nás učí respektu. Ani jeden z partnerů by neměl mít navrch. 

Rozhodování se o tom, jakým způsobem budeme komunikovat a zda budeme 

v komunikaci spolupracovat. 

Být otevření na komunikaci pracovat. 

Výše zmíněné a popsané faktory komunikace jsou důležité pro nejen pro učitele na 

prvním stupni ZŠ, a to k porozumění pedagoga žákům, především pak k žákům, kteří jsou 

odlišné kultury a můžeme u nich předvídat větší riziko neporozumění při komunikaci. Pro 

učitele je klíčové zaměřovat se při komunikaci více na jejich podrobnější vysvětlování, což 

povede ke správnému porozumění. Především pro pedagogy považuji za důležité také 

kapitolu předsudků, jimž by se měly při vykonávání svého povolání vyvarovat a dát možnost 

každému žákovi, aby se projevil v pravé stránce svého já, než ho předem zavrhnout nebo 

„zaškatulkovat“. 

Výuka českého jazyka 

 

Při výuce českého jazyka je důležité přemýšlet o tomto jazyku, jako o celku několika 

různých částí – variet. Pro potřeby základního rozlišení postačí vymezení klíčových variet pro 

užívání ve výuce češtiny pro cizince. Mezi variety češtiny řadíme spisovnou češtinu, která je 

zároveň i jediným celonárodním útvarem a češtinu obecnou, nebo také běžně mluvenou. Pro 
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rodilé Čechy není toto rozlišení podstatné. Téměř všichni jsme se už v životě setkali s tím, že 

na nás doma mluvili jinak, než jsme později slyšeli ve škole od našich prvních učitelů. Jelikož 

to pro nás byla každodenní záležitost, kterou jsme kromě školy mohli slyšet z médií, 

nejednalo se o nic složitého, pouze jsme byli upozorňováni na to, že nemluvíme spisovně, a 

že se ta určitá slova řeknou spisovně jinak. Jak ale do této problematiky uvést cizince? Která 

z variet je ta správná? Nekula a Šichová (2017, str.90) poukazují na fakt o námitkách 

některých lingvistů, kteří prosazují, že spisovná čeština není mateřským jazykem nikoho. 

Reakcí je odkaz na spisovnou podobu angličtiny, němčiny, francouzštiny a jiných jazyků, 

které také nejsou mateřským jazykem daných zemí, protože se částečně odlišují od 

mluvené/běžné formy jazyka. Jelikož je ale prestižní varianta jazyka používána na území 

celého státu, očekává se, že cizinec učící se češtině, bude umět komunikovat a používat právě 

tuto formu. 

Učení se jazyku, nejen českému, není pouze o učení se syntaxi, fonetice gramatice atd. 

ale především o učení se porozumění kultuře, vztahům mezi žáky a učiteli, ale také ostatními 

lidmi a také o pozvolném získávání nové identity, která se u žáka vyvíjí na základě učení se 

kultuře nové ve srovnání s kulturou vlastní. Na konfrontaci kultur ale upozorňují někteří 

odborníci, a to především kvůli případnému zapomenutí jazyka mateřského, což může vést 

k problémům v rodině, zvláště v případě, že žák navštěvuje školu, která jeho mateřským 

jazykem opovrhuje a rodiče a prarodiče neznají jazyk cílové země. 

Pokud učitelé vyučují češtinu jako cizí jazyk, stávají se automaticky zprostředkovateli 

kultury. (Janebová 2010, str.29). K výuce českého jazyka přispívá také způsob výuky, jakým 

jazyk vyučujeme a který je podmíněný kulturou. Znamená to především aplikaci pravidel pro 

psaní, čtení, gramatických jevů, ale také třeba intonaci hlasu. Výčet těchto jevů zároveň 

můžeme zahrnout do interkulturní komunikace, popř. mezi interkulturní rozdíly, jež vysvětlují 

Průchová, Walterová, Mareš (2009, str, 112) jako: Společenství se specifickou kulturou (ve 

smyslu kulturní antropologie) se od sebe odlišují některými rysy vzdělávání, a to jak v rodinné 

výchově, tak ve škol. vzdělávání. To se projevuje např. v postojích ke vzdělávání, v obsahu 

škol. kurikul, organizaci vyučování, komunikačních stylech učitelů s žáky, celkovém klimatu 

škol aj. Termín interkulturní komunikace vyzdvihuje ve své práci také Janebová (2010, str.7), 

která ho popisuje takto: Interkulturní komunikace jako vědní obor se snaží popsat komunikaci 

mezi lidmi v souvislosti s jejich kulturou. Aktéři komunikace jsou představiteli konkrétní 

kultury, a tudíž jsou jejich zprávy ovlivněny kulturou, stejně jako jejich cíle a celý proces 

komunikace (např. kdy komunikace začne a kdy skončí). 
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Komunikace s rodiči žáků 

 

S nástupem žáka s OMJ do školy vzniká pro učitele řada nových úkolů a situací, se 

kterými se musí potýkat. Kromě jazykové podpory žáka má učitel často za úkol podpořit po 

jazykové stránce také rodiče žáka. V mnohých případech na tom bývají rodiče se znalostmi 

majoritního jazyka mnohem hůř než jejich dítě, což se může projevovat v jejich přístupu ke 

vzdělávání a škole v nové zemi. Často je jejich negativní přístup způsoben studem spojeným 

s neschopností mluvit cizím jazykem. 

Přístup rodičů ke vzdělávání má velký vliv na žáka a jeho samotný přístup ke 

vzdělávání. Vztah rodičů ke škole a ke vzdělávání obecně do značné míry předurčuje školní 

úspěšnost dítěte. (Kostelecká, 2013, str. 70). Podpora rodiny je tedy klíčová nejen pro kvalitní 

vzdělávání žáka, ale velkou měrou se podílí také na jeho úspěšnosti. 

Kostelecká (2013) ve své práci poukazuje na dva typy rodičů a zároveň na dva typy 

přístupů ke školnímu vzdělávání. Prvním typem rodičů jsou ti, kteří se snaží svým dětem 

pomáhat, učí se s nimi doma češtinu, zařizují jim doučování češtiny, v některých případech si 

najímají paní na hlídání, kterou mají děti jako českou „babičku“. Těmto dětem se často podaří 

zapojit se do třídního kolektivu velice rychle a jejich život na škole je téměř bezproblémový. 

Problémovou skupinou je oproti tomu druhá skupina žáků, kterým se rodiče v oblasti 

vzdělávání a zlepšování se v českém jazyce nevěnují. V těchto případech jdou děti často za 

svými rodiči do stánku nebo restaurace, ve které pracují, a tam mluví s rodiči pouze jejich 

rodným jazykem. Do této skupiny, která nemá zájem o vzdělávání dítěte, patří také rodiny 

pracovně velmi vytížené např. rodiny matek samoživitelek, které někdy mají i více 

zaměstnání nebo rodiny sociokulturně znevýhodněné. 

Na základě zkušeností s problémovějšími rodinami se uvádí, že sociální problémy 

hrají velkou roli při integraci žáka. Najdou se totiž i tací rodiče, kteří by rádi svým dětem 

umožnili kvalitní integraci, ale nemají na to finanční prostředky. Školy se často také setkávají 

s případy rodin, které se musí před někým skrývat, často tak mění nejen bydliště ale i 

telefonní spojení a škola nemá možnost rodinu kontaktovat. 

V roce 2009, konkrétně v období říjen až prosinec 2009 byl proveden výzkum na 

pražských základních školách, který byl uskutečněn formou rozhovorů se zástupci vedení a 

zástupci učitelů. Součástí rozhovoru byla také oblast zaměřena na vzdělávání rodičů cizinců.  
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Pouze jedna z dotazovaných škol uvedla, že pro rodiče plánují zahájení kurzu češtiny, 

a to především jako vyhovění rodičům, kteří si o tuto potřebu zažádali, protože na jiných 

vzdělávacích institucích jsou tyto kurzy drahé. Škola tak vymezila kurzovné 300 Kč měsíčně, 

což byly přibližné náklady na pořádání výuky a zároveň relativně nízká částka oproti těm, 

které požadují jiné vzdělávací instituce. Vedení školy od realizace tohoto kurzu očekávalo 

zlepšení spolupráce s rodiči, navázání vztahů školy s rodiči, které budou méně formální a 

pomoc celé rodině. Kurz měl probíhat v prostorách školy pod vedením učitelů češtiny dané 

školy. Přestože i na některých jiných základních školách by byl ze strany rodičů zájem o 

kurzy češtiny, nebyli ředitelé této variantě nakloněni. Školy se totiž domnívaly, že nemají 

pořádání takových aktivit v popisu práce, a navíc na realizaci nemají dostatečné finanční 

prostředky. Jako další obavu školy uváděly, že by ze strany rodičů nebyl o takové kurzy 

zájem, protože většina rodičů může být pracovně vytížená a na kurz by zřejmě neměla čas. 

1.3.2 Překážky kulturní 

 

J. Kocourek ( in Janebová a kol., 2010, str. 61) ve své práci předkládá interkulturní 

rozdíly jako přirozený výsledek života různých lidí v různém prostředí než jako nepříjemné 

neměnné skutečnosti, kterých je třeba se obávat. Zároveň také klade velký důraz na rozdílnost 

kultur, zejména při komunikaci, na což pro lepší pochopení, poukazuje porovnáním kultur 

v Česku a ve Vietnamu. Zároveň vymezuje dvě oblasti, jimiž je tvořena lidská identita. Jsou 

to individuální schopnosti a sociální prostředí. Abychom mohli porozumět tomu, jak se 

člověk v určitý moment chová, je klíčové vědět, z jakého prostředí pochází. K pochopení 

rozdílů života a chování v Česku a Vietnamu, přikládá J. Kocourek tři případy. 

První z nich je založen na poloze a klimatu obou zemí. Ve Vietnamu, který se nachází 

v subtropickém pásmu, bývají každoročně povodně, ze kterých zůstává stojatá voda až 

několik týdnů a způsobuje tak velké riziko epidemií. Uvádí až 70% obyvatel, kteří žijí na 

vesnici, kde nemají ani lednici. Vietnamci jsou tak zvyklí obstarávat si každý den čerstvé 

jídlo, které je k sehnání na tržnicích. Kupují tam především maso. Oproti tomu u nás v Česku 

má lednici téměř každá domácnost a u většiny případů jsou Češi zvyklí kupovat jídlo do 

zásoby, které skladují v lednici nebo mrazáku. Vzniká tak první velký rozdíl a možné 

nedorozumění, které může nastat při setkání obyvatel obou kultur. Lidé z města a Češi 

obzvlášť se mohou bát konzumace čehokoliv z tržnice, protože pochybují o tamních 

hygienických podmínkách. Oproti tomu bude-li Vietnamci řečeno, aby si vzal maso 

z mrazáku, bude se obávat, zda nebude jídlo zkažené, když je tak dlouho uloženo, navíc 
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nebude Vietnamec zvyklý konzumovat jiné jídlo než čerstvé a může mu být tato situace až 

nepříjemná. V obou situacích může chování jednoho urazit druhého, zvláště v případě, kdy si 

nevysvětlí, co je k jejich konání vedlo. 

Druhý případ, který předkládá také odlišnost kultur, se týká verbální i neverbální 

komunikace. Případ, který J. Kocourek popisuje, pochází z prostředí diagnostického ústavu 

pro děti cizince. Jednou týdně se tam koná setkání všech, kteří ústav navštěvují, včetně 

učitelů, vychovatelů aj. Společné setkání probíhá v komunitním kruhu, kdy každý ze členů 

předá svůj talisman, který nosil celý týden u sebe, někomu jinému, musí však sdělit, proč ho 

konkrétně jemu předává. Když předávala holčička z Vietnamu svůj talisman – jablko, svému 

učiteli, doslovné přeložení toho, co řekla, do češtiny, znamenalo, že mu předává své jablko, 

protože on má „bung to“(moc velké břicho). Pouze samotný doslovný překlad by u mnohých 

lidí mohl vyvolat pocit, že je dívka drzá a svého učitele chtěla urazit. Pokud se ale budeme 

zabývat původem slov ve vietnamštině, zjistíme, že slovo břicho znamená především nitro 

neboli duši člověka. Záměnou slov vznikne „tot bung“, což je překládáno jako hodný a milý, 

dobrosrdečný člověk. Dívka chtěla říct, že má pan učitel velké břicho, protože je milý. Tím, 

že byly ve Vietnamu těžké pracovní podmínky a lidé často neměli pestrou stravu, je většina 

Vietnamců hubených. O tlustých lidech si tedy myslí, že se mají dobře. 

Poslední případ rozdílnosti je zaměřen na neverbální komunikaci, především oční 

kontakt. Studentka cizinka popisuje průběh jedné z přednášek zaměřené na téma pedagogické 

komunikace, kdy od pana docenta uslyšela, že při komunikaci se má dívat do očí toho, s kým 

právě mluví. Pro ni to bylo překvapení, protože na to nebyla zvyklá. To, že se máme dívat 

lidem do očí, platí hlavně pro nás Čechy, kteří jsme k tomu byli vedeni od malička. Bylo nám 

kladeno, že je to projev úcty k tomu, s kým mluvíme. Mnozí to také berou jako ujasnění o 

tom, že jim druzí naslouchají. Oproti tomu jsou ale země, kde přímým pohledem do očí 

druhého při komunikaci dáváte najevo, že jste neslušní, drzí a vyjadřujete tím také odpor 

k druhé osobě. V Asii jsou lidé při komunikaci zvyklí dívat se jiným směrem nebo do země, 

když s někým hovoří. Češi to mohou brát jako projev nerespektování, neupřímnosti ale hlavně 

to v nich vyvolává pocit, že druhý člověk neposkytuje pozornost. Rozdílnost a význam těchto 

neverbálních gest by si měli uvědomit zejména učitelé, kteří mají ve třídě dítě s OMJ, které 

pochází z nějaké z asijských zemí a brát ohled na komunikaci s těmito žáky i s jejich rodiči. 
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1.4 Učitel a jeho vliv na zlepšení podmínek výuky žáka s OMJ 

 

Podle Balvína (2012, str. 44) je úkolem školy a zároveň i učitele ovlivnit kulturu dětí, 

aby se mohly lépe adaptovat do školního prostředí. Z toho vyplývá i potřeba začleňování do 

kulturního systému, který je charakterizován jako souhrn prostředků a mechanismů specificky 

lidské adaptace k vnějšímu prostředí. Kromě toho by součástí respektu učitele k žákovi měl 

být brán ohled i na žákovu kulturu, ale i psychologii. 

1.4.1 Vzdělávání učitelů v oblasti práce s žákem cizincem 

 

Velkému nárůstu počtu cizinců byla naše země vystavena už po roce 1989 vlivem 

změněné společenské situace. Znamenalo to také velkou změnu při přípravě učitelů na 

vykonávání jejich budoucího povolání. Za účelem aktuální a naléhavé potřeby vzdělávání 

učitelů vznikaly na vysokých školách semináře, které byly na řešení situace týkající se 

vzdělávání žáků cizinců zaměřené. 

Na katedře českého jazyka Pedagogické fakulty UK v Praze to byl program volných 

seminářů s názvem Čeština – jazyk cizí. Zpracovala ho pro prohlubující modul magisterského 

studia pro 1. stupeň základní školy Eva Hájková. V akademickém roce 2002/2003 byl tento 

program otevřen poprvé, a to formou dvou dvouhodinových seminářů rozdělených do tří 

semestrů pro 4. a 5. ročník. Semináře byly zaměřeny na několik oblastí, které byly pro 

pochopení této problematiky klíčové. Např. posouzení rozdílů mezi prostředím, ze kterého 

dítě pochází a prostředí, do kterého je dítě zařazeno (cílová destinace při migrace) se 

zaměřením na prostředí a kulturu, ve které dítě vyrostlo. Semináře měly také za úkol naučit 

budoucí učitele předvídat problémy, které by mohly žákovi bránit v kvalitním začlenění. 

Pro budoucí učitele bylo také důležité učit se typologii jazyků, a to především pro 

pochopení jejich odlišností, protože každý jazyk představuje jiné odlišnosti a složitosti, které 

mnohdy brání žákům cizincům se učit jazyku českému. 

Klíčové bylo především podpořit žáka cizince při komunikaci v „novém“ jazyce 

s ohledem na důležitost tvoření a rozšiřování komunikační kompetence. Součástí výuky 

jazyka je především kladení důrazu na učení se slovní zásobě, znalostem z oblasti gramatiky a 

volbě vhodných metod pro vyučování. 
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Podobné semináře se později staly součástí povinných studijních předmětů na katedře 

českého jazyka Pedagogické fakulty UK v Praze. Semináře měly za cíl zkoumat dvě oblasti 

vzdělávání. 

První byla zaměřena na učitele a jeho vnímání svého mateřského jazyka jako jazyka 

cizího, aby uměl učitel odstranit nástrahy jazykové bariéry při osvojování jazyka, které rodilý 

mluvčí nemá, případně nástrahám předejít. 

Druhá oblast vystihuje důležitost účelu vyučované látky dítěti. Tento požadavek je 

stanoven didaktikou českého jazyka a poukazuje na to, že pro dítě je důležité, aby vědělo, 

proč se danou věc učí, nikoliv aby vědělo, že se učí něco, co bude v nekonkrétní budoucnosti 

možná potřebovat. 

Podle E. Hájkové bylo zapotřebí vymezení témat a oblastí, které reflektují svět dítěte, 

s přihlédnutím na věk dítěte, na základě čehož vznikla „potřebná gramatika“, která měla být 

dítěti nápomocná při učení se novému jazyku. K oficiálním dokumentům o výuce cizinců tak 

bylo zapotřebí vypracovat specifika zaměřené na věk dětí, jejichž nutnost byla stále častější. 

Pod vedením E. Hájkové a K. Šebesty vznikl v letech 2006/2007 také projekt studijního 

programu čeština jako cizí/druhý jazyk, který byl ale v roce 2008 převeden na Filozofickou 

fakultu pod názvem Koncepce a návrh navazujícího magisterského studijního programu 

čeština jako jazyk cizí/druhý. Na filozofické fakultě tak vznikaly první semestrální semináře 

zaměřené na češtinu jako jazyk cizí/druhý. Pod názvem Čeština jako jazyk druhý/cizí byl také 

název studijního programu celoživotního vzdělávání, který realizovala E. Hájková na 

Pedagogické fakultě. 

Postupem času se češtině pro cizince věnovaly i ostatní vysoké školy v ČR, které se 

zaměřovaly i na výzkum v této oblasti. Vznikly např. standardizované testy češtiny pro 

cizince, které zpracovalo Výzkumné a testovací centrum češtiny jako jazyka cizího. Na 

Pedagogické fakultě UK v Praze má velký význam také Ústav profesního rozvoje pracovníka 

ve školství a projekty s nímž spojené, které se zaměřují na integraci žáků cizinců v kontextu 

sociálních otázek. 

S cílem vzdělávání pedagogů v této oblasti vznikla také profesní společnost Asociace 

učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ), která pro učitele a zájemce o výuku češtiny pro 

cizince začala od roku 2002 pořádat odborná setkání a přednášky. Začaly vznikat také 

organizace, které se zaměřovaly na pomoc cizinců, např. nezisková organizace META, o.p.s., 
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což je společnost, která se zaměřuje na mladé migranty, pomáhá jim začlenit se do 

společnosti, a především odbourat jazykovou bariéru, která by jim mohla při začleňování 

bránit. Kromě migrantů se META zajímá také o pedagogy, konkrétně se zabývá rozvíjením 

jejich znalostí a dovedností v oblasti vyučování žáků a studentů s odlišným mateřským 

jazykem. V zájmu této společnosti je také dosahování změn spojené se vzděláváním žáků 

s OMJ v následnou inkluzi. Působí také na veřejnost, kterou stále více informuje o důležitosti 

inkluze. 

1.4.2 Typologie jazyků 

 

Pro vzdělávání žáků a studentů s OMJ je důležité, aby pedagog znal mateřský jazyk 

vyučovaného, především jeho odlišnosti od jazyka českého. E. Hájková (2014) rozděluje 

jazyky do pěti skupin. 

První skupinu nazývá flektivní typ. Do této skupiny patří jazyky, jejichž gramatický 

význam se utváří na základě koncovek. Pomocí poznání koncovky tak můžeme u daného 

slova zjistit gramatické kategorie u podstatných a přídavných jmen, zájmen a číslovek tzn. 

pád, číslo a rod. U sloves pomocí koncovek poznáme osobu, číslo, čas, způsob a slovesný rod. 

Do skupiny jazyků flektivního typu patří čeština, slovenština, polština, ruština, běloruština, 

ukrajinština, němčina aj. Pro uvedení příkladu češtiny jako flektivního typu s ohledem na 

účelnost koncovky můžeme použít tvar slova ženu, přičemž podle koncovky -u můžeme 

poznat, že se jedná o podstatné jméno v akuzativu singuláru rodu ženského. Shoda se 

projevuje také ve více slovech na sobě závislých, např. Milá dívka odešla. Všechna slova 

vyjadřují rod ženský, přičemž u spojení milá dívka lze ještě dodat, že se jedná o shodu v 1. 

pádě čísla jednotného. Tato shoda zároveň předkládá vzájemnou závislost slov, na základě 

čehož už není nutnost slovosledu, který je v češtině volný, tzn. že při využití jiného pořadí 

slov ve větě by měla věta vždy stejný význam. Např: Odešla milá dívka. U flektivního typu 

není kladen důraz na gramatiku, ale na účel komunikace. 

Druhou skupinou je typ introflektivní. Tento typ je zaměřený na tvoření nových slov 

pomocí záměny hlásek v kořenu slov. Mezi tento typ patří například arabština. Např. do 

kořene K-T-B se mohou vkládat různé hlásky a vytvářet tak nová slova; aKTuBu = píšu, 

KaTaBa = psal, KiTáBa = psaní. Mezi introflektivní jazyky patří i němčina, především u slov 

der Bruder – die Brüder. U introflexe je tedy gramatika řešena záměnou vnitřními hláskami, 

nikoliv koncovkami. 



23 
 

Třetí skupinou je izolační typ. Pro pochopení jazyků izolačního typu je důležité 

rozumět tomu, v jakém pořadí jsou poskládána slova ve větách. Kromě toho se v těchto 

jazycích vyskytuje větší množství tzv. mluvnických slov – předložek, které v těchto jazycích 

slouží především k vyjadřování vztahů mezi slovy. Do této skupiny jazyků se řadí např. 

angličtina, francouzština, rumunština, ale i jazyky asijské např. čínština a vietnamština. 

V další skupině jsou jazyky aglutinačního typu, které mají velké množství koncovek – 

pro každý mluvnický význam je jiná koncovka. Proto tato slova vyjadřují ve větě více 

významů. Aglutinační jazyky jsou jazyky ugrofinské – maďarština, finština, turečtina, 

mongolština, korejština a japonština. 

Posledním typem je polysyntetický typ, pro který je typická kombinace 

charakteristických rysů jiných jazykových typů. Kromě toho chybí v této skupině prostředky 

pro vyjádření mluvnických významů. Pro pochopení významu je i v tomto typu důležitý 

pořádek slov ve větě. Tento typ je podobný izolačnímu typu, protože se i zde vznikají slova 

v podobě složenin lexikálních morfémů, které jsou kladeny vedle sebe. Do této skupiny patří 

např. němčina nebo čínština. 

Podle této jazykové typologie můžeme poznat, že si některé jazyky mohou být 

podobné ale také v mnohém hodně odlišné. Zároveň je také důležité si uvědomit, že některé 

jazyky patří do více typů zároveň tzn. že jsou kombinované více odlišnostmi. Často o tom 

také vypovídá to, že takové jazyky jsou složitější jak pro pochopení, tak i pro naučení. 

Vymezení jazykové typologie je klíčové pro porozumění učitele žákově mateřskému jazyku a 

zjištění oblastí, které mohou činit žákovi potíže. 

1.4.3 Specifika češtiny jako cizího/druhého jazyka 

 

Při vyučování českého jazyka pro žáka s OMJ je důležité, aby si učitel uvědomil také 

složitosti a odlišnosti, kterými se český jazyk oproti ostatním jazykům vyznačuje. Odlišnost 

češtiny můžeme posuzovat v několika rovinách. 

Po zvukové stránce se český jazyk odlišuje např. hláskou ř , ale specifické jsou také 

sykavky nebo l a h. Součástí zvukové stránky je také spodoba znělosti ve skupinových 

souhláskách, neutralizace znělosti v párových souhláskách na konci slova a výslovnost 

zdvojených souhlásek. Odlišnost je kladena také na skupinu českých vokálů a jejich množství, 

které není vázáno na umístění přízvuku ani na pozici ve slově. Pro češtinu je významný také 
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přízvuk, který sice není tak silový, jako mají jiné jazyky např. ruština, ale přesto je to 

prostředek, kterým je čeština významná. Slovní přízvuk se v češtině vyskytuje převážně na 

první slabice taktu. Kromě toho je pro češtinu klíčová také intonace ve větě, která je závislá 

na významu věty. 

Druhou rovinou je pravopis českého jazyka, který se sestavuje z několika částí; 

foneticko – fonologického pravopisu s prvky historického pravopisu, který se vyznačuje 

psaním i/y po obojetných souhláskách konkrétně v kořeni slov, morfologického pravopisu, 

který je zaměřen na psaní koncovek v ohebných slovních druzích a pravopisu syntaktického, 

který klade důraz na shodu podnětu s přísudkem a interpunkci. Kvůli širokému spektru 

odlišností se pravopis češtiny pokládá za obtížný. Obtížnost jazyka není přikládána náročnosti 

pravopisných jevů, ale spíše potřebě automatizace. 

Český jazyk a jeho slovanský původ zároveň poskytuje rozsáhlou slovní zásobu, která 

je doplňovaná množstvím slov přejatých. Přejatá slova se v českém jazyce objevila především 

v kontextu historických událostí, při kterých na českou zemi působily jazyky a národy jiné. 

Byly to především vlivy němčiny, v první polovině dvacátého století také z francouzštiny. 

V současnosti pronikají do českého jazyka výrazy především z angličtiny. Nová slova 

vznikají v českém jazyce především odvozováním (derivací), což je pro tento jazyk typické, 

v poslední době se k tomu ale také přidává tvoření pomocí složenin (kompozit). 

Čeština je také typická tvorbou přirovnání, rčení, přísloví, pranostik aj. Jedná se různé 

druhy frazémů; lidové, kulturní, nově přejaté nebo aktualizované. Specifika českého jazyka 

s sebou nese i rovina morfologická, která poukazuje na bohatost tvarosloví, o čemž vypovídá 

skutečnost, že čeština patří do flektivního typu jazyka. tzn. že se morfologie češtiny 

soustřeďuje na kladení důrazu na koncovky, ze kterých lze odvodit gramatického významu 

bez potřeby vyjádření ostatními prostředky, např. není potřeba zájmen k vyjádření mluvnické 

osoby. Skloňování slov se týká i slov přejatých z jiných jazyků, která mají tvar slov českých. 

V této rovině se čeština vyznačuje také tím, že má v porovnání s jinými jazyky jednoduchou 

soustavu slovesných časů a rozlišuje také vid. 

Poslední oblastí, ve které můžeme najít odlišnosti českého jazyka, je rovina 

syntaktická. Stejně jako u roviny morfologické, byly i zde nejdůležitější rysy zmíněny už 

v části o tom, že čeština patří mezi flektivní typ, jež se vyznačuje také volným slovosledem 

slov ve větě. Tato rovina také vypovídá o používání vět jednoduchých i souvětí, přičemž 

poukazuje na možnou rozdílnost mezi mluveným a psaným jazykem. O tom, jak je v určitých 
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oblastech český jazyk specifický, si často není vědom ani rodilý mluvčí, který je svému 

mateřskému jazyku učen už od malička, a všechny výše zmiňované odlišnosti mu připadají 

automatické. Větších rozdílů si všimne až tehdy, když se začne učit jazyk cizí – druhý a začne 

v něm dělat chyby. Bývá to většinou kvůli vzájemnému prolínání obou jazyků, při kterém 

mluvčí používá v novém jazyce automatizované rysy mateřského jazyka. 

Složitost při učení se českému jazyku, připadá především zvukové stránce jazyka. 

Cizinci chybují především při tvorbě jednotlivých hlásek. Lidé se často domnívají, že jediným 

problémem českého hláskosloví je výslovnost hlásky ř, kterou v jiných jazycích nenajdete. 

V českém jazyce se ale kromě ř nacházejí i jiné hlásky, jimiž je čeština výjimečná. Pro 

cizince, jejichž rodným jazykem je angličtina nebo němčina, mohou být problémové hlásky 

jako např. u, p, t, k, které jsou specifické přídechem, cizincům ale přídech chybí. Další 

problémovou hláskou je také vyslovení l , které dělá problémy především jazykům 

slovanského původu, které tuto hlásku vyslovují příliš měkce nebo příliš tvrdě, stejný problém 

se vztahuje také na výslovnost tvrdých skupin dy, ty, ny a měkkých skupin di, ti, ni. Východní 

Slované navíc chybují i v tom, že měkké skupiny di, ti, ni vyslovují měkce i ve slovech 

přejatých z cizích jazyků. Hláska l je problémová také pro většinu asiatů, kteří ji zaměňují s r, 

resp. mezi oběma hláskami neslyší rozdíl a vyslovují je stejně, při psaní je zaměňují. Kromě 

rozdílnosti mezi hláskami l a r popisuje Gjurová (2011), i další dvojice českých hlásek a klade 

důraz také na složitost při rozlišování ve dvojici o a u nebo b a p, což je problémovou oblastí 

především pro Japonce, Číňany a Vietnamce. Překážkou může být také rozlišování u dvojice 

h a ch pro Němce, Poláky a hlavně pro Bulhary, kteří hlásku h ve svém jazyce vůbec nemají. 

Cizinci chybují také při vyslovování samohlásek. Často je protahují, nebo zkracují 

přesně opačně, než je dáno. Pro cizince je obtížné práce s přízvukem, většinou se ho naučí 

používat až při pravidelnějším kontaktu s rodilým mluvčím českého jazyka. Klíčový je také 

věk, ve kterém se cizinec český jazyk učí. Je známo, že malé dítě se cizímu jazyku – zvláště 

českému lépe přizpůsobí než dospělý člověk a snadněji přijme a zautomatizuje specifické 

odlišnosti druhého jazyka. 

Při psaní je důležité naučení českých grafémů. Učení se písemnému projevu českého 

jazyka je náročné především pro Slovany, kteří chybují zejména v diakritice a délce 

samohlásek. S písemným projevem mohou mít problém také Asiaté, zvláště ti, kteří začali 

chodit do školy ve své vlasti a jejichž jazyk nezná hláskové písmo. Jejich častou chybou tak 

bývá absence tečky nad j. 
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Cizinci si pravidla českého pravopisu osvojí snadno, zádrhelem pro ně může být malá 

slovní zásoba. Při učení se gramatice je klíčové zařazení rodného jazyka učeného do 

jazykového typu. 

Výhodu mají cizinci, jejichž rodný jazyk patří do flektivního typu, stejně jako jazyk 

český. Naopak např. pro cizince z Vietnamu nebo Číny může být naprosto nepochopitelné, 

proč se v českém jazyce slova ohýbají a skloňují. Velké riziko tvoří také školy, které se 

nacházejí v oblastech, v nichž se mluví dialektem. Pro cizince to znamená učit se nejen 

cizímu jazyku, ale i jeho jiné formě, která se oproti spisovnému českému jazyku liší. Složitost 

představuje také působení obou druhů „mluvy“ zároveň např. od učitele slyší pravopisnou 

češtinu, od svých spolužáků slyší dialekt. 

Pro každého učitele, zejména pak pro učitele začínající, kteří pracují s žáky cizinci, 

nebo žáky s OMJ je důležité uvědomit si, jak složitý český jazyk je. Náročnost jazyka 

můžeme určit už např. výčtem složitostí, které pro nás nemusejí být obtížemi, neboť jsme 

k nim přilnuli již od dětství při učení se češtiny jako mateřského jazyka a jsou pro nás 

automatické. Zároveň je důležité uvědomit si, že rysy, kterými se čeština odlišuje, můžeme 

nalézt ve všech rovinách jazyka, jak v psané, tak v mluvené formě. Na základě tohoto zjištění 

musí učitelé brát ohled na to, jaký je mateřský jazyk žáka cizince a do jaké míry se odlišuje 

od jazyka českého, tzn. jaké hlavní rysy, které jsou výše vypsané, budou pro žáka složitější 

k naučení. 

1.4.4 Metody k vyučování cizího jazyka 

 

Každému učiteli, který pracuje s žákem cizincem, jde především o to, aby se žák cítil 

ve škole co nejlépe. Učitel je hlavním aktérem při procesu začleňování, on vytváří žákovi 

bezpečné klima. Součástí toho je také učení cizímu jazyku – češtině. 

Kromě toho, že si učitel uvědomuje nástrahy, jež jsou součástí vyučování jazyka, je 

také důležité, aby učitel znal metody, kterými může žáka cizí jazyk kvalitně naučit. Metod, 

jakými lze cizí jazyk naučit, je mnoho. 

E. Hájková (2014) vymezuje a popisuje metody, které jsou vhodné, pro vyučování 

češtiny jako cizího/druhého jazyka. 

První metodou, která byla zaváděna už ve středověku, při učení latiny, byla metoda 

překladová, resp. gramaticko-překladová. Tato metoda byla založena na čtení a poznávání 
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složení jazyka a jeho systému. Provádění výuky touto metodou spočívalo ve čtení textu 

v originále a jeho doslovné překládání do jazyka jiného, kdy přesnost vypovídala o kvalitě 

učení. Tato metoda přetrvala až do novověku. Na jejím základě byla ve 20. století založena 

didaktika cizích jazyků. Učebnice cizího jazyka byly sestaveny z tematicky ohraničených 

celků, jež předkládaly a zároveň vymezovaly pouze určitou část slovní zásoby, již se měl žák 

– student naučit. Zároveň měla ale každá lekce naučit žáka novému učebnímu prvku. 

Přikládáním dalších prvků s ohledem na jejich návaznost se žák učil systému osvojovaného 

jazyka. Vyučování cizího jazyka probíhalo převážně v mateřském jazyce žáka. V častých 

případech bylo pro žáky složité používat naučené jazykové konstrukce v mluvené formě 

v situacích běžného života, tzn. že se jednalo spíše o pasivní znalost jazyka. Učení se novému 

jazyku pomocí této metody bylo pomalé, často se s prvními úspěchy setkával student až po 

několika letech. Metoda gramaticko-překladová byla často kritizována kvůli pasivnímu 

přístupu k vyučovanému jazyku, velkému upřednostnění důležitosti znalosti čtení a 

zanedbávání mluveného projevu. 

Na základě kritiky gramaticko – překladové metody a v důsledku následujícího 

reformního hnutí koncem 19. století se prosadila nová metoda – metoda přímá. Tato metoda 

považovala za důležité především mluvený jazyk. Upřednostňovala také využívání slovních 

obratů, které jsou klíčové pro každodenní život. Při používání této metody se jazyk vyučoval 

v cizím jazyce, nikoliv v mateřském jazyce studentů. Často je tato metoda, nazývána jako 

Berlitzova metoda, protože bývá spojována s Maxmillianem Berlitzem, což byl zakladatel 

mezinárodní sítě škol založených právě na této vyučovací metodě. 

Další metodou, která byla prosazována v USA a později i v Evropě od poloviny 

minulého století až do 60. let, byla metoda audiolingvální, nazývána také jako audioorální 

metoda. Při vyučování touto metodou byl kladen důraz na jazyk jako na soubor návyků, který 

se učil podobně, jako jazyk mateřský, tzn. napodobováním a opakováním. Pro vyučování byly 

používány upravené texty, které si student opakoval, až je začal používat jako samozřejmost. 

Součástí této metody bylo soustavné opakování slovních spojení. 

Audioorální metoda podporovala rozvíjení poslechu a mluvení. Velké nedostatky této 

metody pramenily z nabídky pouze vykonstruovaných textů, což u studentů potlačovalo 

kreativitu a vedlo také k nezájmu o psanou formu komunikace. I přes své nedostatky byly na 

základě této metody zaváděny postupně metody další. Ve Velké Británii to byla např. metoda 

situační, ve Francii metoda strukturně globálního audiovizuálního přístupu (SGAV). Každá 
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z těchto výše zmíněných metod má své podporovatele ale zároveň i odpůrce, kteří se zaměřili 

hlavně na nedostatky metod. Každá metoda totiž podněcuje jen část řečových dovedností, což 

je ale pro naučení se cizího jazyka málo. 

Od počátku 70. let 20. století vznikaly nové nároky a požadavky na výuku cizích 

jazyků. Pro inovativní metodu měl být klíčový odklon od kladeného důrazu na systém 

k zakotvení situační a společenské potřeby jazykové komunikace. Kromě učení se jazykové 

složky byl kladen důraz také na neverbální složku komunikace. Těmto požadavkům 

vyhovovala nová komunikační metoda, která kladla důraz na komunikační kompetenci. Tato 

kompetence byla vymezena a zpracována N. Chomskym, do komunikačních situací ji zasadil 

D.Hymes. Kompetence se od té doby dále vyvíjela a byla rozpracována na šest aspektů 

kompetence a to na; kompetenci jazykovou, sociolingvální, diskurzní, strategickou, 

sociokulturní a asertivní/společenskou. (J.van Ek aj.). V komunikační metodě je tak rozvíjen 

nejen jazyk ve všech jazykových rovinách, ale je kladen důraz i používání komunikačních 

prostředků s ohledem na komunikační situaci nebo využívání nejvýhodnější strategie. Klíčová 

je také znalost kulturní historie a společenských zvyklostí, naslouchání partnerovi při 

komunikaci ale také vedení dialogu. Pro kvalitní vedení jazykové výuky je potřeba 

rovnoměrně rozvíjet všechny řečové dovednosti. 

Pro učitele pracující s žáky s OMJ je vymezení metod pro učení cizího jazyka klíčové, 

neboť pomáhá nahlédnout na český jazyk jinýma očima, očima někoho, kdo zná tento jazyk 

na základě gramatických pravidel a určené slovní zásoby, než známému poslechu českých 

slov, na která si zvykáme už od narození. Podle výše zmiňovaných metod, není žádná z těchto 

metod ideální a dostačující pro dokonalé naučení se jazyku. Pro učitele je tedy zásadní 

uvědomit si, čemu chce žáka naučit a podle toho zvolit vhodnou metodu, popř. metody 

kombinovat. 

1.4.5 Učitel jako podpora žáka s OMJ 

 

Kromě výše zmiňovaných kvalit a znalostí učitele ohledně složitosti českého jazyka a 

vymezení odlišností oproti jiným jazykům a metod vyučování, je také důležité, aby byl učitel 

schopný být žákovi nápomocen i v oblasti sociálních vztahů ve třídě. 

Žák s OMJ má často oproti svým spolužákům nevýhodu, že spoustě věcem nerozumí, 

ale ani si neumí říct o pomoc. Někdy to může být jen stud, většinou to ale bývá strach a 

samotná neschopnost mluvit česky, protože tímto jazykem mluvit neumí, nebo mluví velice 
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špatně a bojí se reakcí a výsměchů spolužáků. Pavelková (2002) se přiklání tomu, že 

začlenění žáka do společnosti a kultury je důležitou podmínkou pro realizování lidských 

kvalit života. Učitel by kromě rodiny měl být tím, kdo bude žákovi pomáhat v dosahování 

potřeb. 

Rodina slouží k tomu, aby dítěti poskytla potřebu mateřské lásky, která je pro dítě 

důležitá především v oblasti rozvoje citů a potřeby rozvoje pozitivních vztahů. Další důležitou 

potřebou, která pomáhá dítěti zařadit se do mezilidských vztahů, ale také poskytuje sociální 

učení, je potřeba identifikace. Tato potřeba provází člověka po celý život, většinou se ale 

mění objekt, se kterým se ztotožňujeme. Na začátku našeho života jsou to především rodiče, 

s nástupem do vzdělávacích institucí se objekty ovlivňování stávají učitelé. Dítě si osvojuje 

chování působících objektů a je otevřeno vzorům, které mu učitel nabízí. Dalším objektem, 

který na žáka působí, jsou vrstevníci – spolužáci. Klíčové pro dítě tedy je, s jakými vzory, 

možnostmi a ideály se setkává, v jakém prostředí se ocitá, co čte, na co se dívá a s kým se 

stýká. 

Všechny potřeby, které jsou pro žáka důležité, jsou naplňovány na základě setkávání 

se s ostatními subjekty, a především na komunikaci. Ve třídě, jejíž součástí je, kromě dětí 

s českým mateřským jazykem, i žák s OMJ, je klíčové, aby uměl učitel s touto záležitostí 

pracovat. 

Zásadní je poskytnout žákovi s OMJ pocit bezpečí, které učitel může vytvořit 

především tím, že i ostatní žáky seznámí s novými jevy ve třídě. Odbourat strach 

z neznámého může učitel především tím, že všem žákům své třídy poskytne možnosti 

k pochopení jiného a nového, např. mateřské řeči  nového spolužáka nebo kultury a země, ze 

které spolužák pochází. 

Za účelem eliminace negativních vjemů je ve školách zaváděna multikulturní 

výchova. Definice výchovy není jednoznačná, neboť se můžeme setkat s celou řadou přístupů 

k tomuto pojmu. Pelcová (2009, str.105) popisuje multikulturní výchovu jako výchovu, která 

podporuje soužití různých kultur v dnešní společnosti. Výchova ke vzájemnému setkávání, 

obohacování, solidaritě a vstřícnosti. Výchova k respektování kulturních specifik a k toleranci 

k odlišnostem. 

Multikulturní výchova slouží také k tomu, aby žák nahlížel na odlišnosti jako na 

pozitivní jevy a přijímal tuto různorodost. Umožňuje rozvíjet chápání růzností, vede 
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k respektování kulturních rozmanitostí, vybízí k různému pochopení světa. Cílem je podpora 

a upevnění vztahů různých sociokulturních skupin a jejich uvědomění, že rozmanitosti jsou 

založené na rovnosti, tzn. že se mají přijímat a respektovat jako rovnocenné. 

Vymezení pojmu se věnuje také Průcha (2009, str.857), který vyzdvihuje multikulturní 

výchovu, zaměřující se na to, aby učila lidi z různých etnik, národů, rasových a náboženských 

skupin žít spolu, vzájemně se respektovat a spolupracovat. (Uvádí také multikulturní výchovu 

jako součást programů školních i mimoškolních zařízení. Bývá také součástí propagandy nebo 

politických opatření. Při vymezení pojmu multikulturní výchova se Průcha odkazuje na 

Bankse (1994, in Průcha, 2009, str.858), který multikulturní výchovu popisuje jako: edukační 

proces, jehož prostřednictvím si jednotlivci mají vytvářet své pozitivní vnímání a hodnocení 

kulturních systémů odlišných od jejich vlastní kultury a na tomto základě regulovat své 

chování k příslušníkům jiných kultur. 

Podrobnějšímu vymezení se Průcha věnuje ve své práci s názvem Multikulturní 

výchova, příručka (nejen) pro učitele, v níž vysvětluje skutečný význam spojení multikulturní 

výchova. Poukazuje na to, že doslovný překlad, který původně pochází z anglického výrazu 

multicultural education není úplně přesný. V angličtině totiž nemá slovo education jen jeden 

význam. Může to znamenat „edukace“-(výchova a vzdělání), „pedagogika“ nebo „výchova“ 

což je chybný termín, který se v tomto spojení usadil. Přesnější výraz by vystihovalo spojení 

multikulturní edukace, neboť to vystihuje přesnou povahu a cíl oblasti, jejíž dominantou je 

záměrné a organizované vyučování poznatků, dovedností a postojů. Součástí toho je také 

učení vzdělávajících se subjektů. 

Aby mohl učitel vyučovat multikulturní výchovu, je důležité být řádně vybaven 

znalostmi v této oblasti, a to především o soužití etnickém, rasovém a kulturním. Vyučování 

multikulturní výchově můžeme přirovnat k vyučování jakémukoliv předmětu ve škole. 

Všemu, čemu chce učitel vyučovat do takové míry, aby jeho žáci/studenti nejen látku 

pochopili, ale uměli ji aplikovat v běžném životě, musí učitel rozumět a mít z oblasti 

dostatečné znalosti. Stejně tak pokud chce učitel působit na chování žáků v oblasti tolerance 

kultur a postojů lidí, je důležité, aby rozuměl jevům, které jsou pro pochopení podstatné. 

Průcha (2011, str.16) vymezuje smysl multikulturní výchovy i následujícím jednoduchým 

popisem: Multikulturní výchova = poznávat → rozumět → respektovat (jiné kultury, etnika, 

národy) → koexistovat a kooperovat. Přestože se o multikulturní výchově mluví jako o 

součásti vyučování na základních školách, nemá tato výchova zakotvení jako samostatný 
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předmět. V současné době je nejdůležitějším dokumentem pro vzdělávání rámcový 

vzdělávací program dále RVP, který přesně vymezuje obsah všech vyučovacích předmětů a 

také multikulturní výchovy. K nahlédnutí je rámcový vzdělávací program přístupný i 

v elektronické verzi.6 

V tomto dokumentu je multikulturní výchova zasazena do průřezových témat, což 

znamená, že se nevyučuje jako samostatný předmět, ale prolíná do vzdělávacího obsahu 

většiny vyučovacích předmětů jako např. jazykových předmětů, zeměpisu, dějepisu a 

občanské výchovy. Očekávané výstupy, tedy to, co by měli žáci v této oblasti ovládat, jsou 

rozděleny do dvou oblastí. 

První oblast je zaměřena na vědomosti, dovednosti a schopnosti žáků z níž vyjmenuji 

pouze některé, např. získání znalostí o různých etnických skupinách a kulturách, které žijí 

v české a evropské společnosti, učení se komunikaci a žití s příslušníky odlišných skupin, 

uvědomění rovnocennosti všech etnických skupin a kultur a rozvíjení tolerance jiných skupin 

a spolupráce s nimi. 

Druhá oblast se týká postojů a hodnot multikulturní výchovy, která dopomáhá žákům 

k uvědomění vlastní identity, pomáhá učit se toleranci a respektu k odlišným skupinám, 

kromě toho učí vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu, nebo 

učí aktivně se spolupodílet na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám. (Průcha, 

2011, str. 22) 

V mnohých případech bývá učitel prvním člověkem, který mluví řečí, již se má žák 

s OMJ naučit a se kterým se žák setká. Učitel tedy zastává velkou roli v životě žáka s OMJ. 

Má velký vliv na jeho budoucí život. Jelikož má učitel oproti rodičům žáka s OMJ výhodu ve 

znalosti českého jazyka, může se na něj žák obrátit jako na jazykovou oporu. Učitel by na tuto 

roli měl brát zřetel a zároveň by měl vědět, jak k žákovi a jeho učení přistupovat. Gjurová 

(2011, str.8) ve své práci poukazuje na motto Sörena Kierkegaarda, které vystihuje důležitosti 

o pomoci druhým. Abychom pomohli jinému dostat se do určitého cíle, musíme se sami dostat 

nejprve na jeho začátek, tedy tam, kde je teď. Pokud chci někomu pomoc, měl bych znát víc 

než ten, kterému chci pomoc a zároveň ale musím také pochopit, co dotyčný chápe, čemu 

rozumí. Pokud budu chtít jen ukazovat, co všechno umím, budu tím jen dokazovat, že jsem 

domýšlivý a chci, aby mě ostatní obdivovali. Veškerá naše ochota pomáhat někomu, pramení 

 
6 RVP přístupné na https://www.msmt.cz/file/43792/ 

https://www.msmt.cz/file/43792/
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ze vztahu plném pokory k člověku, kterému chceme pomoc. Je důležité také vědět, že pomoc 

nemá nic společného s chtíčem k panování, ale s tím, že jsme odhodláni sloužit. (Sören 

Kierkegaard 1859 in Gjurová 2011). Učitel by tedy měl být více otevřený a empatický 

k žákovým potřebám. 

Pro učitele je také klíčové uvědomit si, že dítě, které má komunikační neúspěchy, 

může být chronicky frustrováno a může se cítit opuštěně. Může u něj také dojít ke ztrátě 

pocitu bezpečí. Zaměříme-li se na Maslowovu pyramidu potřeb, zjistíme, že potřeba bezpečí 

se nachází hned nad fyziologickými potřebami, patří tedy mezi potřeby nejzákladnější. 

Jak se může bezpečně ve třídě cítit žák, který špatně rozumí tomu, co učitel říká, nebo 

mu nerozumí vůbec? Tato situace naopak vyvolává v žákovi mnohem větší pocit nebezpečí. 

Žák se dostává do stresu a začíná se chovat neobvykle. Takové děti se většinou začnou 

uzavírat sami do sebe, mohou být vzdorovité a negativistické. U některých se dokonce může 

projevit elektivní mutismus. 

Jako mutismus se označuje řečová retardace nebo mlčení po ukončeném řečovém 

vývoji při existující schopnosti mluvení a řeči. (Hartmann, Lange, 2008, str. 15). Selektivní 

nebo elektivní mutismus se dále projevuje tím, že postižený komunikuje jen s nevědomě 

vybranými lidmi. Přívlastek selektivní = elektivní by mohl být chápán, jako že postižený 

vlastní vůli může rozhodovat o tom, s kým bude mluvit, ale tak tomu není. O tom, kdy bude 

mlčící mluvit rozhoduje především situace.  Pokud se učitel setká s takovými projevy u žáka, 

je důležité, aby učitel na žáka nevyvíjel žádný tlak, i kdyby to mělo být vlídným způsobem, 

nebo myšleno s dobrým úmyslem. Zbytečným nátlakem se mluvní negativismus jen více 

zafixuje. 

Zaměříme-li se na to, co žák s OMJ / žák cizinec ve třídním kolektivu potřebuje pro to, 

aby se cítil bezpečně, zjistíme, že téměř všechny jeho potřeby jsou v souladu s tím, co nabízí 

multikulturní výchova ve smyslu rozvíjení žáků – v našem případě ostatních spolužáků/ 

s českým mateřským jazykem. 

Učitel může žákovi s OMJ poskytnout a vytvořit bezpečnou atmosféru ve třídě 

především tím, že vhodnými postupy a metodami poskytne ostatním spolužákům dostatečné 

množství informací o různosti kultur, které jsou součástí našich životů a zároveň je bude učit 

kvalitám, které budou u žáků podněcovat nové dovednosti v oblasti sociálních vztahů a 

vztahů s jinými kulturami. 
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1.5 Žáci s OMJ jako součást RVP 

 

Vzhledem k odlišnostem, kterými se vyznačuje skupina žáků s OMJ / žáků cizinců, 

oproti běžným žákům na ZŠ v ČR, je i tato část dětí zařazována do skupiny žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. že při vzdělávání těchto žáků je důležité přijmout 

některá podpůrná či vyrovnávací opatření. (Kendíková, 2016, str. 30) 

Podpůrnými opatřeními jsou myšleny především různé úpravy vzdělávacího plánu 

vedoucího ke zkvalitnění vzdělávání žáka do určité míry podle jeho možností s ohledem na 

žákovy potřeby. Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a 

obsahu se člení do I. – V. stupně. Podpůrná opatření různých stupňů lze kombinovat.7 

Podpůrná opatření jsou rozdělena podle míry finanční, pedagogické a organizační náročnosti. 

Podpůrná opatření prvního stupně navrhuje a poskytuje škola i bez doporučení 

školského poradenského zařízení.  Vyšších podpůrných opatření lze použít v případě, že 

momentální – nižší opatření nestačí k tomu, aby naplňovala možnosti dítěte na vzdělávání 

s ohledem jeho práv na vzdělávání. 

Vyšších podpůrných opatření lze použít jen v případě doporučení školského 

pedagogického zařízení., další podmínkou pro poskytnutí druhého až pátého stupně opatření 

je potřeba je písemný souhlas zletilého žáka nebo v případě nezletilého žáka souhlasu jeho 

zákonného zástupce. 

Na základě projednání školy se školským poradenským zařízením a písemným 

informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte lze použít jiného podpůrného opatření 

stejného stupně v případě, že to neodporuje žákovým potřebám. 

Škola přestane poskytovat podpůrná opatření v případě, že po projednání se zletilým 

žákem nebo zákonným zástupcem žáka a s školským poradenským zařízením vyplyne, že 

podpůrných opatření už není potřeba. Školské poradenské zařízení (ŠPZ) vydává doporučení 

ve lhůtě 30 dní od zahájení šetření.8 Na základě stanovení stupně pak škola získá finanční 

prostředky k realizaci podpory žáka. 

Škola, popř. učitel může žáky s OMJ podporovat i bez vyjádření z pedagogicko – 

psychologické poradny. Tato podpora spočívá např. v organizování výuky češtiny jako 

 
7 http://www.nuv.cz/t/podpurna-opatreni  
8 https://www.inkluzivniskola.cz/moznosti-podpory 

http://www.nuv.cz/t/podpurna-opatreni
https://www.inkluzivniskola.cz/moznosti-podpory


34 
 

druhého jazyka (ČDJ), domluvení podpory jako asistenta pedagoga, zajištění potřebných 

pomůcek a učebnic. 

Podle školského zákona 9 se součástí úprav na základě podpůrných opatření stávají: 

školská poradenská zařízení a jejich pomoc, úprava vzdělávání a školských služeb především 

úprava obsahu, metod a forem vzdělávání a hodnocení, speciální pedagogická péče, používání 

speciálních učebních pomůcek a učebnic, v případě neslyšících a hluchoslepých i využívání 

komunikačních systémů, úpravou rámcových vzdělávacích programů a akreditovaných 

vzdělávacích programů, především v oblasti očekávaných výstupů ve vzdělávání, individuální 

plán a vzdělávání na něm založené, využívání asistenta pedagoga, využívání jiného 

pedagogického pracovníka, který bude moc tlumočit český znakový jazyk, nebo přepisovat 

pro neslyšící, využívání jiných osob stanovených podle zvláštních právních předpisů, které 

budou poskytovat žákovi oporu po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení, s tím 

související i poskytování vzdělávacích služeb v prostorách, které k tomu budou stavebně nebo 

technicky přizpůsobeny a upraveny. 

Podle webového portálu inkluzivní škola10 se podpůrná opatření pro žáky s OMJ/žáky 

cizince rozděluje pouze do tří stupňů. Pro potřeby práce se tedy budeme zabývat především 

tímto členěním. 

Do první skupiny patří žáci, kteří mají pokročilou znalost češtiny, potřebují podporu 

především v jednotlivých předmětech, většinou jim postačí malé úpravy v režimu školní 

výuky a domácí přípravy. Těmto žákům se často poskytují podpůrná opatření bez návštěvy 

školského poradenského zařízení. Jako formy podpůrných opatření je pro tuto skupinu 

dostačující plán jazykové podpory (PJP) nebo plán pedagogické podpory (PLPP). Tento plán 

obvykle vypracuje třídní učitel a výchovný poradce ve spolupráci s ostatními učiteli. Plnění 

plánu se vyhodnotí po třech měsících. 

Do druhého stupně podpůrných opatření patří žáci s nedostatečnou znalostí 

vyučovacího jazyka. Jejich úroveň se často pohybuje na znalosti českého jazyka B2 – B1. U 

těchto žáků je často zapotřebí upravit metody vyučování a hodnocení, případně se využívá i 

individuálního plánu plnění (IVP). Podpůrná opatření druhého stupně jsou plněna na základě 

vyhotovení školským poradenským zařízením. Individuální vzdělávací plán tvoří výchovný 

poradce ve spolupráci s třídním učitelem ve spolupráci s jinými učiteli. Součástí plnění plánu 

 
9 http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019 
10 https://www.inkluzivniskola.cz/moznosti-podpory 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019
https://www.inkluzivniskola.cz/moznosti-podpory
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je také výuka tří hodin češtiny týdně tzn. max. 120 hodin ročně, pedagogická intervence jedné 

hodiny týdně a speciální pedagogická péče v rozsahu jedné hodiny týdně. Zároveň se 

doporučuje úprava obsahu vzdělávání a využívání speciálních učebnic. 

Do skupiny třetího stupně podpůrných opatření jsou zařazováni žáci, jejichž znalost 

češtiny je nulová nebo maximálně úroveň A2. V tomto případě je potřeba znatelných úprav 

při hodnocení žáka, při výběru vhodných metod výuky a úpravě školního vzdělávacího 

programu (ŠVP). Je důležité navštívit školní poradenské zařízení, které vydá podpůrná 

opatření pro práci s žákem. V případě třetího stupně sestaví třídní učitel individuální plán 

podpory spolu s výchovným poradcem a ostatními učiteli. Součástí plnění je také výuka tří 

hodin češtiny týdně, maximálně 200 hodin za rok, pedagogická intervence dvou hodin týdně, 

z čehož jedné je možno využít na práci se třídou. U třetího stupně je potřeba upravit výstupy i 

obsah vzdělávání, využívá se speciálních pomůcek, učebnic i asistenta pedagoga. U těchto 

dětí se často doporučuje prodloužit vzdělávání o rok. 

1.5.1 Doporučené postupy a techniky pro práci s žákem s OMJ 

 

Plány pedagogické podpory, jazykové podpory nebo individuální plány můžeme 

souhrnně nazvat nástroji, které pomáhají ve vzdělávání žákovi s OMJ. Kromě toho ale také 

pomáhají jeho učiteli v oblasti možností, jak žákovi pomoc. 

Než se ale stanoví plán pedagogické podpory, doporučuje inkluzivní škola11provedení 

pedagogické diagnostiky. Často totiž může být problém u žáka v jiné oblasti, než je jen 

neznalost českého jazyka. Pedagogická diagnostika bývá záležitostí školy. Je tedy na práci 

učitelů, aby tyto žáky pozorovali, sledovali a zaznamenávali, zvláště v prvních dnech/týdnech 

docházení žáka do školy. Většinou se takto postupuje u žáků nově příchozích, kteří potřebují 

intenzivní podporu od začátku jejich docházení do školy. 

Na základě toho mohou učitelé poslat žáka do pedagogicko – psychologické poradny 

(PPP). Sami učitelé mohou ještě před vyjádřením školského poradenského zařízení stanovit 

určitou podporu pro žáka. Školské poradenské zařízení může navrhnout doporučení pro práci 

s žákem na základě závěrů pedagogické diagnostiky a vyjádření školy o dosavadní podpoře 

dítěte, podle toho stanovit stupeň podpůrných opatření. 

 
11 https://www.inkluzivniskola.cz/plany-podpory 

https://www.inkluzivniskola.cz/plany-podpory
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Pedagogická diagnostika jako nástroj pro pozorování žáka 

 

V případě pedagogické diagnostiky u žáků s OMJ musí brát učitel ohled na to, že 

každý z těchto žáků ovládá češtinu v jiné míře a podle toho přizpůsobit metody zjišťování. 

Jelikož se při této diagnostice bude učitel zabývat především znalostmi jazyka, bude se jednat 

o diagnostiku jazykovou. Výstupem této diagnostiky bude pro učitele představa a souhrn 

zjištění o žákově chování, dorozumívání, libosti a nelibosti určitých věcí. 

Na rozbor pedagogické diagnostiky nás odkazuje portál inkluzivní škola,12 jež nám 

předkládá klíčové oblasti a situace, kterými se při diagnostice zabývat. Poukazuje také na 

podrobnější seznam okruhů, jimiž by se mě učitel zabývat a zjišťovat o nich co nejvíce 

informací. Pedagogickou diagnostiku můžeme rozdělit do čtyř oblastí. 

Součástí první oblasti jsou žákovy zájmy, jeho silné stránky a zjišťování možností 

jazykové podpory. Chce – li mít učitel co nejpřesnější představu o žákovi, měl by zjistit co 

nejvíce informací od rodičů. Pokud to není možné např. z důvodu toho, že rodiče žáka 

nekomunikují česky, můžeme požádat o pomoc tlumočníka. Učitel by se měl zajímat o to, 

jaké má žák záliby, co dělá ve svém volném čase, jestli navštěvuje nějaké zájmové útvary, 

kroužky nebo sportovní kluby, zda by se v některé z těchto činností dalo pokračovat i tady. 

S tím souvisí i žákovy úspěchy (soutěže, olympiády). Součástí zjišťování učitele by měla být 

také oblast libosti a nelibosti vyučovacích předmětů ve škole. (Jaký je žákův oblíbený 

předmět?) Komplexně se více zajímat o silné stránky žáka. Klíčové jsou také budoucí plány 

žáka a jeho rodiny. Učitel by se měl s rodiči žáka domluvit na tom, jak budou dále postupovat 

pro zlepšení jazykových schopností žáka. Diskutovat s rodiči o možnostech jazykových 

kurzů, doučování pro žáka, popř. pomoc s výběrem jazykových kurzů s ohledem na jejich 

finanční možnosti, případně doporučit lektora na doučování žáka. Portál inkluzivní škola 

zároveň nabízí vzor dotazníku, který může učitel rodičům k této tématice předložit 

k vyplnění. Dotazník je dostupný v několika jazycích. 

V druhé oblasti se učitel zaměřuje na jazykové dovednosti žáka, podle nichž může 

žáka zařadit do jedné ze tří kategorií podle výše zmiňovaných podpůrných opatření. V této 

oblasti je důležité provádět jazykovou diagnostiku s každým žákem s OMJ, nejen s nově 

příchozími. V mnoha případech jsou i žáci, kteří pobývají v ČR delší dobu a jejich čeština je 

na přijatelné komunikační úrovni, ale potřebují rozvíjet komunikační úroveň jazyka. Do této 

 
12 https://www.inkluzivniskola.cz/pedagogicka-diagnostika 

https://www.inkluzivniskola.cz/pedagogicka-diagnostika
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oblasti patří také sestavení plánu podpory (plán jazykové podpory – PJP, individuální 

vzdělávací plán – IVP). 

Učitel by měl vědět, že PJP se tvoří pro žáky, jež můžeme zařadit do 1. stupně 

podpůrných opatření, a to ještě před odesláním do pedagogicko – psychologické poradny 

nebo před vydáním doporučení od školského poradenského zařízení. Je určen především pro 

žáky, jejichž znalost češtiny je téměř nulová, proto vyžadují intenzivní jazykovou podporu. 

Oproti tomu IVP se sestavuje v případě zařazení žáka do 2. nebo 3. stupně podpůrných 

opatření, vyhotovuje se na základě doporučení školského poradenského zařízení. Učitel musí 

mít na zřeteli i to, že je potřeba rozvíjet češtinu ve všech vyučovacích předmětech. Klíčovou 

myšlenkou pro učitele je také uvědomění, že žák s OMJ se učí češtinu jako druhý jazyk. 

Učitel by se měl tedy zamýšlet nad touto informací, popř. si vzpomenout jaké to bylo pro něj, 

když se učil cizí jazyk. Chce to především být trpělivý a dát dětem dostatek času. 

Třetí oblast pedagogické diagnostiky se zaměřuje na ostatní vyučovací předměty, 

znalosti a dovednosti, jež může žák získat. V matematice jsou znaménka i čísla univerzální, je 

tak snadné zjistit, co žák ovládá. Na co se v matematice zaměřit poukazuje formulář na 

zjištění znalostí z matematiky, který je na webovém portálu volně přístupný. Tento formulář 

se zaměřuje na to, zda žák dokáže vyjmenovat řadu čísel do dvaceti, totéž s čísly nad dvacet, 

zda žák dokáže provést základní operace s čísly, zda umí pojmenovat matematické symboly i 

náhodně vybraná čísla. 

U ostatních předmětů nedostatečná znalost češtiny komplikuje zjištění rozsahu 

znalostí. V tomto případě je důležité mít přeložený výpis vysvědčení ze země, kde dítě dříve 

docházelo do školy, popř. požádat rodiče žáka o učebnice a sešity, se kterými dítě dřív 

pracovalo. V případě začátečníka není potřeba získat úplný přehled o znalostech žáka, jako 

nečiníme ani v případě, kdy přechází běžný žák v ČR z jedné školy na druhou. Považuje se 

ale za klíčové brát tyto znalosti v úvahu a navazovat na ně.  Žáci si nesou spoustu znalostí a 

dovedností ve svém prvním jazyce.13 U žáků, kteří jsou v češtině pokročilejší, jsou znalosti 

jazyka ověřovány na základě porozumění odbornému textu v učebnici. Žáci mají za úkol 

přečíst si několik odstavců textu, vybrat slova, která jsou podle nich klíčová a zároveň 

podtrhat tomu, čemu v učebnici dobře rozumí. U zadávání tohoto úkolu by měl učitel myslet 

také hlavně na to, že žák rozumí zadání úkolu. 

 
13 https://www.inkluzivniskola.cz/pedagogicka-diagnostika 

https://www.inkluzivniskola.cz/pedagogicka-diagnostika
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Čtvrtá oblast je důležitou součástí diagnostiky. Jedná se především o pozorování žáka 

při fungování v hodinách a v kolektivu. 

Pro učitele je důležité vědět, že sledování je často potřeba nejen u žáků nově 

příchozích, ale také u těch, které školu navštěvují déle a pobývají delší dobu v ČR. Často i 

tyto děti mají problémy se začleněním do kolektivu. V některých případech se žáci těžce 

zapojují do třídního kolektivu, přestože do třídy dochází již několik měsíců. 

Separací žáka od třídního kolektivu se nemohou naplnit žákovy potřeby v oblasti 

uznání a sounáležitosti a celé toto dění je pro žáka po psychické stránce náročné. V těchto 

situacích je důležité žáka podpořit, být mu oporou a pomoc mu s adaptací. 

Kromě učitele se doporučuje také pomoc a podpora doporučených spolužáků v roli 

patrona. Tato metoda je často používána v zahraničí, kde je pojmenována jako peer tutoring. 

Žákům, kteří jsou patrony, se říká peers nebo buddies. Tito žáci jsou průvodci a společníky 

pro své nové spolužáky, jsou důležití hlavně v prvních dnech, týdnech docházení nového 

spolužáka do školy/třídy. Působení patronů je pro nového žáka důležité a přínosné také po 

stránce jazykové. Jeho „průvodce“ mluví oproti učiteli běžnou češtinou, což pomáhá žákovi 

s OMJ proniknout do běžné mluvy česky hovořících lidí. Často se doporučuje podpořit 

integraci nového žáka právě přes patrona, který je novému žákovi blíže po stránce věkové 

oproti učiteli. Jsou na stejné/podobné úrovni myšlení, mohou mít podobné zájmy a znalosti, i 

když žák s OMJ o nich umí mluvit jen ve své mateřštině. Učitel by si měl uvědomit, že role 

patrona je náročná, zvláště v případě, kdy nový žák neumí ani slovo česky. Učitel by měl 

svým žákům tuto možnost pouze nabídnout. Ze žáků, kteří mají o tuto pozici zájem, by měl 

vybírat především ty, kteří by byli pro nového spolužáka nejvhodnější, tzn. jsou 

komunikativní, přátelští, zodpovědní a budou svoji roli brát vážně. Doporučuje se, aby měl 

nový spolužák patronů více, každý by tak měl odpovědnost za něco jiného. Za příklad se 

uvádí Velká Británie, kde má nového žáka na starost jiný patron na přestávky, jiný na oběd 

nebo např. na tělesnou výchovu. Podporu patronů by učitel neměl zneužívat a klást veškerou 

odpovědnost na ně. 

Učitel by si měl uvědomit, že hlavně on by měl podporovat budování sociálních 

vztahů ve třídě, měl by dohlížet na to, že si žáci ve třídě netvoří malé komunikační skupinky a 

že nového spolužáka nevylučují z kolektivu. Kromě podpory příznivého klimatu ve třídě je 

důležité zaměřit se na vztahy ve třídě, sledovat chování mezi žáky a v rámci pravidelných 
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třídních setkání (třídnických hodinách) mluvit o potřebách nejen nového spolužáka ale všech 

žáků. 

Sociální vztahy může učitel podpořit také formou různých her, které jsou na zjištění 

socioklimatu zaměřené. Doporučuje se např. publikace Hello Czech Republic, která nabízí 

tipy na aktivity sociálně zaměřené. Organizace META kromě toho poskytuje také workshop 

pod názvem I Jan Amos chodil do školy v cizině. Tento workshop je určen žákům základních 

i středních škol a poskytuje žákům náhled do obtížných situací a potíží, s nimiž se potýká 

nový žák, který neumí česky. Kromě přiblížení situace nového žáka je cílem také nalézání 

způsobů, jak novému spolužákovi pomoc. Mnohé děti často o cizincích a migraci celkově 

nemají žádné znalosti, v některých případech mohou slýchat především negativní názory, 

které jsou spojeny s rasismem. Často už některé děti mají vůči svým „jiným“ spolužákům 

předsudky, které získávají především na základě toho, co slyší doma od rodičů nebo 

v médiích a z chování lidí ve svém okolí. 

Svobodová (1998) in Lazarová, Pol (2002, str. 5) uvádí, že rasistické postoje prosazuje 

až 8% dětí ve věku 14 let, jsou ale i žáci, kteří jednoznačně odsuzují rasismus a to v 60% 

všech žáků. Stále jsou ale skupiny cizinců, jež jsou dětmi vnímány negativně. Jsou to 

především Romové. Některé děti mohou mít také strach, protože je to pro ně setkání s 

cizincem něco neznámého. Ředitelka METY, Klára Titěrová, uvádí, že je důležité klást důraz 

na to, aby si žáci vytvořili vlastní názor na migraci, na různé kultury a otevřenější přístup 

k cizincům, k čemuž lze dosáhnout vytvořením bezpečného prostoru pro diskuzi žáků. 

Workshop se skládá ze dvou vyučovacích hodin, ve kterých se žáci seznámí s důvody, 

které jsou klíčové pro migranty k opuštění jejich rodné země, ale také s jejich překážkami při 

začleňování do nového kolektivu. Sami žáci se také stanou součástí výuky v jazyce, kterému 

nerozumí. Učí se pojmenovávat své pocity a potřeby, které na ně v této situaci působí. Jako 

třída se snaží dohodnout a vymyslet co všechno by mohli udělat, aby se nový žák v této třídě 

cítil dobře a brzy se stal součástí třídního kolektivu. Práce dětí na aktivitách ve workshopu 

umožňuje učiteli další pohled na třídu a jednotlivé žáky. 

Učitel se může obrátit na pomoc odborníků, a to především v případě, že se ve třídě 

vyskytnou závažnější problémy. K dispozici pro řešení problémů může být metodik prevence 

nebo výchovný poradce. Učitel by měl dbát na pohodu svých žáků, utvářet jim bezpečné 

klima v třídě, které bude žákům umožňovat dělat pokroky. Učitel by tak měl činit pro všechny 
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žáky, ale především pro žáky s OMJ, jejichž situace je s neznalostí češtiny mnohem 

náročnější. 

Při pozorování žáka by se měl učitel zaměřit na tři okruhy situací. 

První okruh se týká dění při vyučování. Učitel by se měl zaměřit na to, jak žák 

v hodinách funguje, zda reaguje na učitele a jeho pokyny, co mu ve škole jde a co mu činí 

problémy, zda je žák snaživý a jak se zapojuje ve vyučování. 

V druhém okruhu je klíčové zaměřit se na fungování žáka v třídním kolektivu. Učitel 

by měl pozorovat především to, jak tráví žák přestávky, jak komunikuje se spolužáky, popř. 

s kým tráví přestávky. 

Poslední, třetí okruh je zaměřen na žákovy znalosti v oblasti češtiny, co už žák umí a 

jaké dělá pokroky. Při pozorování žáka může učiteli pomoc také pozorovací formulář, který je 

k dispozici na portálu inkluzivní škola.14 

 

1.5.2 Plány podpory 

 

Individuální vzdělávací plán (IVP) a Plán pedagogické podpory (PLPP) vyhotoví 

pedagogicko-psychologická poradna na základě sledování učitele a doporučení do poradny. 

Často se ale celý proces protáhne na několik měsíců, jelikož objednací lhůty jsou na měsíc i 

déle a na vyhotovení podpůrných opatření má poradna podle zákona lhůtu jednoho měsíce, 

což může být v případě žáka s nulovou znalostí stěžejní. Tento žák potřebuje okamžitý zásah 

a jazykovou podporu, v jeho případě ale není možné použít IVP ani PLPP. 

Nabízí se tedy nastavit plán jazykové podpory (PJP), který bude zároveň sloužit jako 

příloha k PLPP. Plán jazykové podpory poskytuje učiteli intenzivní práci ještě před 

vyjádřením z pedagogicko – psychologické poradny. 

Při tvorbě plánu jazykové podpory je potřeba stanovit si cíle a témata, ale zaměřit se 

především na organizaci češtiny jako druhého jazyka (ČDJ), vybírat vhodné metody a myslet 

především i na jazykový rozvoj v ostatních předmětech. 

Realizace češtiny jako druhého jazyka se často doporučuje místo klasické češtiny, 

která se ve třídě vyučuje, místo druhého jazyka nebo odborných předmětů (např. 
 

14 https://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/pozorovani-formular 

https://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/pozorovani-formular
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přírodověda). Na tyto předměty může být žák uvolněn, a to podle ustanovení §50 školského 

zákona15, který ukládá povinnost zákonnému zástupci dítěte o doložení důvodů žákovy 

nepřítomnosti ve vyučování, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od začátku žákovy 

nepřítomnosti. 

Podmínky pro uvolňování žáka z účasti v předmětu jsou stanoveny podle školního 

řádu. Žák může být z vyučování uvolněn ze zdravotních nebo jiných závažných problémů 

ředitelem školy, v rozsahu části vyučování nebo úplně, a to na žádost zákonného zástupce 

žáka. Ředitel zároveň žákovi určí náhradu vzdělávání žáka v čase vyučovaného předmětu. 

V případě, že se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně 60 vyučovacích dní a 

nedoloží důvody nepřítomnosti ani po písemné výzvě ředitele školy, která bude zaslaná na 

poslední určenou adresu zákonného zástupce a neohlásí své plány v návštěvě školy, přestává 

být žákem školy, a to v následující den po uplynutí. 

Na webu inkluzivní škola 16 jsou k dispozici také nejrůznější důležité informace pro 

rodiče, a to v několika jazycích. Součástí informací je také formulář o uvolnění žáka 

z vyučování. 

Při sestavení plánu jazykové podpory je důležité, aby učitel pohlížel na individuální 

potřeby žáka. Při pozorování si všímal žákovy výslovnosti českých hlásek, jeho slovní 

zásoby, zaměřil se také na gramatiku a porozumění pokynům. Na základě toho je klíčové 

stanovit cíle vzdělávání v ČDJ. Při určování cílů by se měl učitel zamýšlet především nad 

posloupností a reálností cílů, výběrem témat, která budou pro žáka užitečná při pobývání na 

škole nebo budou klíčová obecně pro život, která mohou být sestavena do tematických 

okruhů. 

Několik tematických okruhů se nabízí v příkladu plánu jazykové podpory.17 Patří mezi 

ně oblast seznámení. Dítě by mělo umět říct své jméno a věk, znát svoji třídu a adresu 

bydliště. V oblasti třída je důležité umět pojmenovat různé pomůcky, znát rozvrh hodin, 

vyučovací předměty a rozumět také instrukcím od učitelů. S tím souvisí také oblast škola. 

Umět se orientovat ve škole a v jejím provozu, umět pojmenovat činnosti ve škole pomocí 

sloves. Mezi oblasti by mělo být také zařazeno učení o čase, hodinách, dnech v týdnu, 

porozumění slovům jako zítra, pozítří, včera. Důležité je znát také město kde bydlím, blízké 

 
15 http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019 
16 https://www.inkluzivniskola.cz/informace-pro-rodice-jazykove-verze 
17 https://www.inkluzivniskola.cz/priklad-pjp 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019
https://www.inkluzivniskola.cz/informace-pro-rodice-jazykove-verze
https://www.inkluzivniskola.cz/priklad-pjp
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okolí a cestu, kudy chodím do školy. K tomu patří také např. téma dopravních prostředků – 

čím jezdím do školy. Žák by měl znát a umět použít také slovní zásobu z oblasti dům, 

pojmenovat místnosti a umět říct, co má ve svém pokoji. Za klíčové se považuje také 

pojmenování členů rodiny, znalost profesí v žákově okolí a používání oslovení. 

Kromě těchto klíčových témat pro vzdělávání v oblasti češtiny by se měl učitel 

zaměřit také na žákovy zájmy a rozvíjet jeho slovní zásobu a komunikaci v tomto směru např. 

sporty, zvířata, vesmír, stroje a vynálezy, historie apod. 
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1.6 Závěr teoretické části 

 

V teoretické části své diplomové práce jsem se zaměřila na vyhledávání pojmů a jejich 

definic, které jsou klíčové pro uvedení do tématu vzdělávání žáků s odlišným mateřským 

jazykem, které jsem nejprve vyhledávala v odborné literatuře. Zabývala jsem se porovnáním 

pojmů žák cizinec a žák s odlišným mateřským jazykem, dále jen žák s OMJ. Po prostudování 

literatury jsem došla k závěru, že žák s OMJ je také znevýhodněný žák, který od učitele může 

potřebovat více péče. Pro učitele je tedy důležité vědět, jaké jsou možnosti podpory žáka. 

Učitel by měl vědět, že za určitých podmínek může on sám žákovi vytvořit vhodné podmínky 

k jeho vzdělávání i před tím, než bude mít žák skutečný nárok na plán podpory na základě 

odborného vyšetření. Součástí podpory je také pomoc od spolužáků – např. formou třídního 

patrona. Dále jsem se v teoretické části zaměřila na složitost českého jazyka jako jazyka 

cizího – druhého. Podle prostudované literatury jsem vypsala znaky odlišnosti českého 

jazyka, které jsou nejčastěji problémovými oblastmi, se kterými se žáci s OMJ seznamují. 

Kromě jazykové bariéry jsem se věnovala i výpisu možných příčin bariéry sociální. Velkou 

roli totiž hraje hlavně to, odkud žák s OMJ pochází, v jaké rodině vyrůstá – jaké jsou životní 

hodnoty rodiny, zda rodiče umí komunikovat česky apod. Při vzdělávání žáka s OMJ je 

důležité, aby učitel myslel na všechny faktory a nástrahy, které mohou mít velký vliv na 

žákovo učení a jeho život ve třídě. Tím může zaručit, že se bude žák ve třídě cítit bezpečně a 

bude mu umožněno kvalitně se vzdělávat a učit se jazyk, který bude potřebovat pro život 

v ČR. 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 
 

2.1 Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

 

Praktická část mé diplomové práce se orientuje na dva cíle. První je věnován třem 

žákům s odlišným mateřským jazykem a týká se zkoumání jejich chování a pobývání ve třídě 

a třídním kolektivu. Druhý cíl se zaměřuje na ostatní ale neméně důležité objekty, tzn. ostatní 

spolužáky a jejich vnímání spolužáků s OMJ a pohled učitele, který s žáky pracuje hromadně, 

ale také individuálně. Výzkumné otázky pro mou praktickou část jsou: Jaký vliv má 

komunikace žáka s OMJ na jeho postavení ve třídě? Co všechno ovlivňuje fungování žáka 

s OMJ ve třídě? 

2.2 Popis výzkumu, výzkumný vzorek a metody sběru dat 

 

V praktické části své diplomové práce jsem se rozhodla věnovat oblasti vzdělávání 

žáků s OMJ, konkrétně zjišťování možných odlišností od vzdělávání běžných žáků na 1. 

stupni ZŠ. Záměrem mé praktické části je zjistit, jaké mají žáci s OMJ podmínky ke 

vzdělávání. Součástí toho je i soustředění se na rizikové oblasti a podněty, které mohou 

žákovi s OMJ znemožňovat výuku i život ve třídě, což budu zjišťovat na základě kazuistik 

z pozorování jednotlivých žáků při běžných činnostech ve třídě tzn. chování ve výuce, při 

přestávce, komunikace se spolužáky atd. 

Celou praktickou část diplomové práce jsem se rozhodla pojmout jako případovou 

studii své třídy, kterou jsem převzala ve třetí třídě, nyní jsou ve čtvrté třídě. Až během 

poznávání třídy jsem zjistila, že třídu navštěvují tři žáci, kteří by potřebovali více péče 

v oblasti vyučování českého jazyka z důvodu výskytu jiného jazyka, kterému se učili jako 

jazyku mateřskému.  Praktická část práce bude tedy převážně zaměřena na tyto žáky, a to 

formou kazuistik a rozhovorů. Jelikož pojímám praktickou část jako případovou studii celé 

třídy, bude část zaměřena také na ostatní spolužáky a jejich přístup k těmto žákům, jež je 

zpracován formou dotazníku. V neposlední řadě se budu věnovat také vztahům všech žáků ke 

spolužákům s OMJ, což budu zjišťovat na základě sociometrie. 
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2.3 Kazuistiky žáků 

 

Při přebírání této třídy jsem neměla žádné informace o tom, že by se ve třídě mohl 

vyskytovat nějaký žák, kterému by výuka českého jazyka nebo samotná komunikace v češtině 

mohla činit potíže, proto ve svých kazuistikách budu popisovat i samotné zjišťování potíží a 

možné postupy, jak jsem se snažila situaci řešit a žákům pomáhat. V dalším psaní se zaměřuji 

také na informace, které jsem o žácích získala ať už z předchozích rozhovorů nebo 

z průběžných rozhovorů s rodiči. Kazuistiky obsahují popis jednotlivých žáků při různých 

situacích ve školním prostředí. Součástí dvou kazuistik jsou také mé postřehy a důležitosti 

z doučování, kterého se dvě žákyně účastnily. 

2.3.1 Žákyně Klara 

 

Původ a rodinné zázemí 

Klara je žákyní čtvrté třídy. Narodila se na území České republiky, ale oba její rodiče 

pochází z Ukrajiny. Má o tři roky staršího bratra, který navštěvuje druhý stupeň stejné 

základní školy. Od malička chodila do klasické MŠ, protože oba rodiče potřebovali chodit do 

práce. Do první třídy chodila na jinou ZŠ v Praze, po ukončení první třídy se ale rodina 

přestěhovala do jiné části Prahy, což znamenalo pro Klaru i změnu školy. 

Jazykové dovednosti a úroveň dorozumívání 

Přestože Klara od malička navštěvuje české vzdělávací instituce, jsou její schopnosti 

mluvit česky slabší. Špatně skloňuje některá slova, chybně čte i vyslovuje krátké a dlouhé 

samohlásky. Při vyučování mívá často problém s porozuměním některým slovům, při našich 

prvních setkáních nerozuměla pokynům v pracovních sešitech nebo učebnici v ČJ jako např. 

„podtrhni, vyhledej, vypiš“. Stejně tak jsou pro ni matoucí různá odbornější pojmenování 

v českém jazyce, se kterými se nesetká pravidelně v běžném životě. Plete si pojmy slovní 

druhy a vyjmenovaná slova. Často hodně chybuje i při přepisu z tabule nebo z učebnice. 

Kromě docházení do školy nechodí Klara na žádný kroužek nebo zájmový útvar ani do 

družiny, což si myslím, že může být na škodu, protože ve škole není vždy tolik prostoru, aby 

mohla Klara komunikovat tak, jak by potřebovala. Podle povídání s Klarou vím, že doma 

s rodiči mluví převážně ukrajinsky. Pouze, když dělají domácí úkol z češtiny, snaží se mluvit 

česky. Jediný, s kým Klara doma mluví více česky, je její bratr. Při posledních povídání Klara 
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často vyprávěla o tom, že začíná trávit odpoledne se spolužačkami ze třídy. Myslím si, že je 

to dobrý krok k tomu, aby se Klary čeština zlepšila alespoň na komunikační úrovni. 

Povahové rysy a přístup ke vzdělávání 

Tím, že je Klara spíše extrovertní typ, snaží se se svými spolužáky, a hlavně 

kamarádkami komunikovat, co nejlépe dovede. Je vcelku průbojná a hlasitá, nenechá se 

odradit, i když jí spolužačky někdy říkají, jestli by jim něco nemohla zopakovat, protože jí 

nerozuměly. Klara je celkem upovídaná, v hodinách někdy nedává pozor, ale je to spíše proto, 

že si povídá se spolužačkou. Přestávky tráví hlavně s kamarádkami ze třídy, často si povídají, 

nebo hrají třídní deskové hry. Nedělá ji problém vystupovat před třídou a povídat nebo 

vyprávět nahlas. Občas Klara zapomíná domácí úkoly, někdy udělá jen půlku, údajně protože 

to nestihne. Při psaní diktátů, testů a prací na známky bývala dříve Klara rychlá a zbrklá, 

snažila se mít práci co nejrychleji napsanou, neprováděla ani kontrolu. Po společném sezení a 

povídání měla krátké období, kdy se snažila a využívala veškerý čas věnovaný práci, potom 

ale opět sklouzla ke svému rychlému jednání, přestože je při vyučování vedena k tomu, že má 

na práci čas, který může a měla by využívat ke kontrole. Podle výsledků z testů, které jsou 

zaměřené na znalosti z oblasti přírody a historie můžu soudit, že její domácí příprava na testy 

je slabá, a to i přesto, že se ve škole často bavíme o tom, co je z určité vyučovací látky 

důležité, a co by mohlo být v testu. 

Podpora rodičů a jejich přístup ke vzdělávání 

Rodiče Klary bych mohla zařadit do „ideální“ skupiny rodičů. Není to ten typ rodičů, 

který by špatné známky dával za vinu učiteli, možná i proto, že oba se snaží zabezpečit rodinu 

a spoustu času věnují práci. Naopak, když je učitel upozorní na to, že je potřeba se na něco 

víc zaměřit, snaží se to splnit. Na doporučení přihlásili Klaru na doučování češtiny jako 

druhého jazyka, což ale Klaru nebavilo a brzy tam přestala docházet. Rodičům bylo 

doporučeno, aby Klaru přihlásili na jiné doučování, které bude více zaměřeno na češtinu a její 

gramatiku. Nedařilo se jim doučovatele sehnat, proto jsem se doučování Klary ujala. Myslím 

si, že pokud jsou rodiče upozorněni na nedostatky, snaží se s tím něco dělat. Nevýhodou ale 

je, že kvůli jejich špatné češtině se těžko mohou domluvit a vyjádřit, co potřebují. 

Doučování Klary 

Doučování s Klarou probíhalo 2 x týdně 60 minut. Na začátku doučování jsme si 

povídaly o tom, o čem Klara chtěla např. co dělá ráda, když je doma, kde byla na výletě. 
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Postupem času už Klara mluvila sama, ani jsem jí nemusela nějaká témata nabízet. Při 

doučování se Klara chová jinak než ve škole. Přisuzuji to hlavně tomu, že je na doučování 

sama – v některých případech se spolužačkou Nastiou. Doučování stavím převážně na tom, 

kde mají dívky oslabení. Nechávám ale na nich, aby mi samy řekly, co se potřebují naučit. 

Když je Klara na doučování sama, je snaživá, dává si pozor na správnou výslovnost slov, dbá 

na kontrolu při psaní, nespěchá a vhodně si odůvodní psaní krátkých a dlouhých samohlásek a 

psaní i/y. Velkou část doučování jsme se věnovaly také hlasitému čtení, kde byla potřeba 

Klaru opravovat, Klara se také dotazovala na některá slova, kterým nerozuměla. Během 

docházení na doučování se i její výsledky ve škole zlepšily. Klara ale není motivována tím, 

aby měla dobré známky. Na doučování přestala chodit a její známky se dostaly na stejnou 

úroveň, na jaké byly předtím. Stejně poklesla i Klary snaživost. Ve skupinových pracích se 

Klara přestala snažit úplně. Všechnu práci nechává na spolužácích, jen si pak opíše hotové. 

Výsledky ve škole a vztahy s ostatními spolužáky 

V případě hodnocení Klary se v rámci možností snažím být mírnější co se týče psaní a 

vyjadřovacích schopností. Vzhledem k mírnějšímu hodnocení se její schopnosti a znalosti při 

klasickém známkování rovnají střední cestě, tzn. známkám 3. Při známkování všech žáků 

dbám i na snaživost dětí, ke které se je sama snažím vést. Bohužel toto u Klary často 

postrádám. Nezasáhla ji motivovanost po pěkných/lepších známkách, jako je to u některých 

jejích spolužaček, se kterými se kamarádí, ani touha po naučení se něčemu novému, dokonce 

ani dárkem za pěknou známku. Co se týče školy, líbí se jí tam hlavně to, že si může povídat 

s kamarádkami. Podle jejích slov má ve třídě hodně kamarádek. Podle pozorování při dění o 

přestávkách nebo při skupinových pracích během vyučování si s Klarou skutečně její 

spolužačky povídají. 

V průběhu třetí třídy byla ve třídě v důsledku špatných třídních vztahů provedena 

sociometrie, kdy děti dostaly dotazníky s různými otázkami. Jednou z otázek bylo napsat dvě 

až tři jména spolužáků, se kterými se kamarádí. Při seskupování výsledků bylo zjištěno, že 

nikdo nenapsal Klaru. Podle toho, jak znám všechny žáky této třídy si myslím, že to 

neznamená nezájem ve smyslu, že se nikdo nekamarádí s Klarou, pouze to vypovídá o tom, že 

ji nikdo nepovažuje za důležitou kamarádku, která patří mezi dva až tři nejbližší. Během dvou 

let práce s Klarou jsem zaznamenala pár případů, že jí bylo nadáváno kvůli její postavě, po 

podrobnějším rozhovoru se ale ukázalo, že Klara není na povídání vždy příjemná, což může 

jiné žáky vést jako provokace k slovnímu napadání. 
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Shrnutí, doporučení 

Klaru jsem měla možnost pozorovat celou 3. i 4. třídu, kde jsem byla třídní učitelka. 

Od předchozí paní učitelky mi nebylo řečeno nic o tom, že by byla Klara nějak jazykově 

oslabená. Na to jsem přišla až během prvních pár dní/týdnů měsíce. Až během dalších měsíců 

se vyskytovaly větší problémy s neporozuměním. Vzhledem k tomu, že před tím nebyla Klara 

nikde evidována jako žákyně, která může mít jazykové potíže, ujala jsem se toho, jak nejlépe 

jsem dovedla. Zjišťovala jsem možnosti školy. Na škole je sice možnost výuky češtiny jako 

druhého jazyka, které je v odpoledních hodinách, ale v případě zjištění problémů byly již 

všechny skupiny obsazeny. Klaru jsem tedy doučovala a výsledky byly znatelné, ale po 

přerušení doučování se vše vrátilo do starých kolejí. Jako další práci s Klarou tak vidím další 

rozhovor s rodiči o nutnosti učení češtiny. Možná by bylo potřeba, aby se i oni snažili 

komunikovat doma více česky, nejen pro potřeby Klary ale i jejich. Myslím si, že není úplně 

potřeba návštěva odborného zařízení a vyšetření, ale opravdu a více se věnovat Klaře a jejímu 

doučování, doporučuji častěji a kratší intervaly. Bohužel si ale myslím, že komunikace ve 

škole a doučování má jen poloviční úspěch, pokud k tomu budou Klary rodiče přistupovat 

stejně a budou doma komunikovat pouze ukrajinsky bez snahy učit se česky, nebude mít 

Klara velkou šanci se česky naučit. 

2.3.2 Žák Michal 

 

Původ, rodinné zázemí 

Michal se narodil na Slovensku, ale do MŠ docházel už v ČR. Oba rodiče jsou 

Slováci, kteří se rozhodli odstěhovat do Čech, kvůli lepší práci. Michal má o čtyři roky 

staršího bratra, který dochází na 2. stupeň stejné ZŠ. 

Jazykové dovednosti, úroveň dorozumívání 

O tom, že se Michal narodil na Slovensku a vyrůstá ve slovensky mluvící rodině jsem 

se dozvěděla až při poznání Michalova otce. Michal mluví plynule a bezchybně česky. Jeho 

jazykový hendikep se spíše projevuje v hlasitosti a nejistotě mluveného projevu. Při povídání 

s kamarády není Michal zlobivý ani hlučný, ale umí se projevit, což ale nebývá při vyučování. 

Často se Michal ve vyučování hlásí a ve chvíli, kdy odpovídá a je ve třídě opravdu ticho, ho je 

velmi špatně slyšet na delší vzdálenost. Je šikovný ve všech předmětech, jediné potíže mu 
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dělá psaní, kde občas chybuje při psaní i/y, většinou v případech, kdy po r píše i. Jinak je 

Michal šikovný kluk, který se poctivě připravuje na testy a při vyučování se snaží být aktivní. 

Povahové rysy, přístup ke vzdělávání 

Michal se jeví jako klidný a spíše introvertní chlapec. Při skupinových pracích Michal 

přidá svůj nápad, ale nijak víc aktivně ho neprosazuje. Více mu vyhovují samostatné práce. 

Větší problémy mu činí právě komunikace. Když sedí celá třída v kruhu a povídáme si např. o 

zážitcích z víkendu, mluví Michal normálně a nad jeho zvyklosti i celkem hlasitě, že ho slyší 

všichni. Jakmile je ale při vyučování tázán, přestože se přihlásí a chce mluvit, je jeho hlas 

tichý, že ho skoro není slyšet. Největší problém mu činí mluvení před třídou, což jsem po 

špatné zkušenosti, kdy to bylo Michalovi nepříjemné, zanechala. Přestávky tráví se svými 

spolužáky, povídají si o PC hrách nebo si přímo na nějakou hrají. Tam se Michal projevuje 

hlasitěji. Michal je slušně vychovaný chlapec, který ví, co se ve třídě smí a většinou 

upozorňuje i své spolužáky, pokud dělají něco nesprávně. Někdy se ale nechá strhnout 

spolužáky do velké hry a projevuje se velice aktivně a hlasitě. 

Podpora rodičů a jejich přístup ke vzdělávání 

Rodiče Michala se o Michala a jeho vzdělávání zajímají. Docházejí na třídní schůzky a 

ptají se na Michala a jeho prospěch. V případě psaní e-mailů okamžitě reagují na zprávy. 

Vzhledem k tomu, že je Michal vzorný žák, nemusela jsem s nimi nikdy řešit nějaké kázeňské 

problémy. Výjimečně jsme řešili situaci, kdy před třídou přednášel o přečteném textu, 

kterému ale příliš neporozuměl, což ho dohnalo k pláči. Vzhledem k tomu, že to bylo 

v prvních měsících práce s touto třídou jsem byla ráda, že jsem se o toto dění mohla podělit 

s Michalovo tatínkem. Díky tomu jsem zjistila, že se mohou vyskytnout problémy při 

prezentaci čteného. Zpětně usuzuji, že to mohlo být, protože dělalo Michalovi potíže se 

vyjádřit. Navíc ještě vystupoval před třídou, což nevyhovuje všem žákům. 

Výsledky ve škole a vztahy s ostatními spolužáky 

Michal je chytrý a snaživý kluk. Má zájem o to, naučit se vše. Přestože je introvertní, 

nebrání mu to v jeho dotazování ohledně nepochopení učené látce. Často také za ním dochází 

spolužáci pro vysvětlení. Dříve Michal na toto dotazování nereagoval, poslední dobou ale rád 

pomáhá s vysvětlováním spolužákům, ovšem až potom, co má sám splněno. Má výborný 

prospěch i chování. 
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Ve třídě má několik kamarádů, které uvedl ve zmiňované sociometrii, jako bylo 

v případě Klary. V případě Michala byl i on určen jako kamarád, dokonce od stejných 

pisatelů, které zmiňoval on sám. 

Shrnutí, doporučení 

U Michala můžeme považovat za oslabenou část spíš komunikační stránku jazyka, a to 

pouze v oblasti vyjadřování a hlasitosti mluveného projevu. Myslím si, že tento jeho 

„hendikep“ může být způsoben nejistotou při používání vhodných mluvených slov a strachem 

při vyřčení chybného. Může to být i proto, že je Michal introvertnější povahy a ve škole 

poslouchá a mluví trochu odlišným jazykem, než který poslouchá doma. Mluvím- li s ním o 

samotě, je jeho projev hlasitější a jistější. Můžu se pouze domnívat, že se stydí a bojí mluvit 

chybně hlavně před spolužáky, protože se jim chce vyrovnat. Vzhledem k tomu, že je opravdu 

šikovný a snaživý chlapec, myslím si, že není potřeba zásahu specialisty. Michal, přestože je 

Slovák, ovládá výuku bez problému, podle výsledků je téměř premiant třídy. Pouze potřebuje 

citlivější přístup a více možností ke komunikaci, vlastnímu vyjadřování, ukazovat a 

připomínat, že chybování není špatná věc. Myslím si, že pokud bude mít Michal při mluvení 

více jistoty, bude jeho mluvený projev lepší. 

 

2.3.3 Žákyně Nastia 

 

Původ, rodinné zázemí 

Nastia je též žákyní čtvrté třídy. Navštěvuje stejnou třídu jako Klara a Michal. Pochází 

z úplné rodiny. Maminka Nasti pochází z Ukrajiny, tatínek pochází z Arménie. Nastia se 

narodila v ČR, zde také chodila do MŠ. S Nastiou a jejími rodiči bydlí ještě babička – 

z maminčiny strany. V prosinci 2019 se do rodiny narodilo miminko. 

Jazykové dovednosti, úroveň dorozumívání 

Po jazykové stránce mohu Nasťu částečně přirovnat ke Klaře. Při mluvení špatně 

skloňuje některá slova, občas jí do české věty unikne nějaké ukrajinské slovo, špatně čte 

krátké a dlouhé samohlásky, nedostatečně rozumí gramatice tzn. chybně píše do slov i/y. 

Oproti Klaře je ale Nastia méně komunikativní, což jí činí ještě větší potíže. Kromě školy 

nenavštěvuje Nastia žádné jiné místo – kroužek, družinu, kde by se mohla setkat s jinými 

dětmi. Možnost setkat se s dětmi, navíc s vrstevníky, má pouze ve škole, kde není vždy 
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možnost věnovat se komunikaci tak, jak by bylo potřeba. Donedávna byla Nastia jedináček, 

soužití s miminkem tedy představuje další náročnost života. Vezmeme-li v potaz, že rodiče 

Nasti mluví každý jiným jazykem, je tedy zřejmé, že Nasti porozumění českému jazyku a 

samotná komunikace v něm, je oblast opravdu náročná. 

Povahové rysy, přístup ke vzdělávání 

Nastia je introvertní typ. Většinu času ve škole tráví sama. Pokud si může vybrat, sedí 

sama v lavici, přestávky tráví také o samotě. Poslední dobou se účastní her, které většina 

dívek o přestávce vymýšlí. Nastia se ale zapojí pouze v případě, kdy ji někdo vyzve, aby se 

přidala. Volitelné skupinové práce a spolupráci při vyučování nevyhledává, ale pokud je třída 

rozdělena na několik skupin a v jedné z nich by měla být Nastia součástí, neodporuje tomu. 

Ve skupině je ale pouze do počtu, aktivně se neprojevuje a nezapojuje, i když se na její názor 

a nápady spolužáci vyptávají. Vystupuje spíše pasivně, při vyučování se nehlásí. Když je 

vyvolána, často neví odpověď, nebo odpovídá velice potichu a nejistě. Chybně přepisuje 

z tabule i sešitu. Poslední dobou navíc často nedává pozor a v hodinách si maluje, neučí se na 

testy z přírodovědy a vlastivědy, na většinu věcí odpovídá s rysy připomínající nezájem, dělá 

něco jiného, než co se po ní chce. 

Doučování 

O tom, že Nastia mluví jinou řečí, jsem se dozvěděla stejně jako u Klary, což bylo 

samotným poslechem jejich mluveného projevu a jejich netradičního vyjadřování se. Později 

se k tomu přidaly i chybné psaní. Přestože se Nastia narodila s českým občanstvím, vedly mě 

tyto nedostatky k tomu, že je potřeba brát ji jako žákyni s úlevami v oblasti českého jazyka, 

později i dalších předmětů. Stejně jako u Klary se ani u Nasti v předchozích ročnících nic 

nedělalo, neměla žádné úlevy v jazyce, nedocházela na žádné další vzdělávání v českém 

jazyce nebo doučování. Bohužel se její potřeba dalšího vzdělávání – docházení na předmět 

Čeština jako druhý jazyk, který se vyučuje v odpoledních hodinách, projevila až několik 

týdnů po zahájení školního roku, kdy byla již všechna místa obsazená. Rodičům jsem 

doporučovala vyhledání doučování, které rodiče nebyli schopni dohledat. Jelikož už jsem 

měla na doučování Klaru, po dohodě s rodiči jsem přibrala i Nastiu. Obě dívky tak docházely 

dvakrát týdně podle potřeby. Trávily jsme spolu 60 minut, které jsem využívala k tomu, aby si 

každá z dívek z tohoto setkání něco odnesla. Nastia měla stejné podmínky jako Klara, 

doučovala jsem ji to, co si sama uvědomovala, že potřebuje. Jediný rozdíl, který u doučování 

Nasti byl navíc, znamenalo její rozmluvení. Snažila jsem se jí klást podněty ke komunikaci, 
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postupem času jsem ji vybízela i ke spolupráci, prozatím s Klarou. Často bylo doučování jen 

s Nastiou, čehož jsem využívala k osobnějším záležitostem. Snažila jsem se opatrně Nasti 

ptát, jestli ji něco trápí nebo proč v hodinách nechce mluvit. Odpovídala na to jen tím, že se 

bojí, že řekne něco špatně. Snažila jsem se poskytnout jí pocit bezpečí, povídaly jsme si o 

chybě, bavily jsme se také o tom, že je potřeba aby mluvila, protože dobře se naučí mluvit jen 

tím, že to bude zkoušet. Po dobu, kdy docházela Nastia na doučování, se její prospěch 

zlepšoval, plnila i domácí úkoly z doučování, na které podle jejích slov chodila ráda. Nastia 

ale nebyla dostatečně motivována se učit i doma. Časem přestala docházet na doučování, 

protože ji nebavilo čekat po vyučování. Přerušení doučování bylo znát především na jejím 

zhoršení. 

Podpora rodičů a jejich přístup ke vzdělávání 

Jediný, kdo u Nasti doma mluví česky, je maminka, která je ale od prosince 

zaneprázdněna starostmi o narozené miminko a na Nastiu ji tak nezbývá čas. S maminkou 

jsem měla možnost komunikovat už dříve před tím, než se jejich rodina rozrostla. Maminka 

sama mluvila o tom, že ke všemu dceru do té doby vedla ona a všechno za ní dělala, což bude 

potřeba změnit a Nastiu osamostatnit, protože očekávají přírůstek do rodiny. Nastia se tak 

musela rychle učit samostatnosti, což v kombinaci s náročností učení se češtiny není 

jednoduché. Navíc v této době se u Nasti vytratila podpora, kterou do té doby měla. Maminka 

sice v případě důležitých zpráv odpovídá, ale čas na rozhovor ohledně dcery nemá. Při 

posledním rozhovoru se sama rozpovídala o tom, že bude pro dceru vyhledávat pravidelné 

doučování. Zda se ale tato slova promění v činy, ukáže až budoucnost. 

Výsledky ve škole a vztahy s ostatními spolužáky 

Stejně jako Klara je i Nastia hodnocena mírněji, s ohledem na její možnosti a potřeby. 

Podle klasického systému hodnocení formou známek odpovídají její momentální výsledky 

známce 3, což představuje i mírné zhoršení z dvojek. Zhoršení můžeme přisuzovat velkým 

změnám v rodině tzn. narození sourozence, který u všech členů rodiny přebral pozornost, 

která dříve patřila Nastě. Další velkou změnou může být osamostatnění, které je spíše 

vynuceno ze strany rodiny a není nijak podporováno. Vlivem těchto změn se u Nasti snížil už 

taky malý zájem o školu a dění ve třídě, stejně tak i o doučování, které ji dříve bavilo. 

Nastia má ráda svůj klid, donedávna se kontaktu se spolužáky vyhýbala, často jí ve 

třídě vadily hlučnější aktivity, v takových případech reagovala na spolužáky podrážděně, což 
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jí posouvá směrem ke špatnému postavení ve třídě. Děti si totiž pamatují jen to, že je Nastia 

pořád sama a nechce se s nikým kamarádit, nebo je na děti zlá, když se o ni zajímají. Podle 

provedené sociometrie ve třídě ani ji nikdo neoznačil jako spolužačku, se kterou se kamarádí, 

přestože ona tři děti za kamarády označila. 

Po dvouměsíční pauze, kdy se Nastia viděla se spolužáky jen díky online výuce, se její 

přístup ke spolužákům změnil. Může to být tím, že ji chyběl kontakt s vrstevníky, jež dřív 

brala jako samozřejmost, a dokonce jí vadil.  Během přestávek se zapojuje do společných her. 

Stále má ráda svůj čas o samotě, ale už dokáže přijmout i vybízení ke společným hrám. 

Doporučení 

Jak již bylo výše zmíněno, během posledních týdnů můžeme u Nasti pozorovat 

zlepšení v oblasti vztahů se spolužáky, což můžeme přisuzovat dlouhému odloučení. 

Vzhledem k tomu, že dlouhý čas nedocházení do školy trávila Nastia doma s rodinou, mohu 

se tak domnívat, že byla naplněna i její potřeba po pozornosti od rodičů a babičky. Navíc 

mohla dívka vnímat chod domácnosti v čase, kdy byla běžně ve škole, také mohla lépe poznat 

soužití s miminkem během všedních dní, což jí přidalo ke klidu. Sama se totiž občas zmínila, 

že přemýšlí nad tím, co se děje doma. 

Myslím si, že zlepšování podmínek pro kvalitní vzdělávání Nasti a její celkový rozvoj je 

na nejlepší cestě. Každopádně to neznamená, že by se mělo všeho zanechat. Jako velkou 

potřebu vidím pozorování, případné rozhovory s Nastiou. Podle předešlých pár let se ale 

domnívám, že rodina sama nemůže dívce dopomoc ke zlepšení v oblasti českého jazyka. 

Podle toho bych doporučila doučování, na které je ale potřeba opravdu docházet, což znamená 

rozhovor s rodiči o skutečné nutnosti učení se češtině. Jenom tak může mít Nastia kvalitní 

podmínky pro život v ČR. 

2.4 Rozhovor se žáky 

 

Součástí praktické části jsou také rozhovory s výše popisovanými žáky. Během 

rozhovorů jsem se zajímala především o to, jak sami žáci vnímají své postavení ve třídě, zda 

mají nějaké kamarády, na které se mohou obrátit, když něco potřebují. Rozhovor směřoval 

také k vyučování, děti mluvily o tom, jak by samy hodnotily svůj prospěch, popř. v jaké 

oblasti se potřebují zlepšit. Zajímala jsem se také o to, zda děti pociťují, že se něčím odlišují 
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od ostatních žáků a zda se kvůli tomu samy cítí znevýhodněni, popř. jestli se k nim kvůli 

jinému jazyku někdo choval zle. 

2.4.1 Rozhovor Klara 

 

Klara o sobě sama mluví jako o Ukrajince. Podle jejích slov ji tak i představila paní 

učitelka ve 2.třídě, když přišla do jiné školy. „Paní učitelka řekla, tady je vaše nová 

spolužačka, která je z Ukrajiny, pak chtěla, abych řekla já něco o mě. Když děti ve třídě 

věděli, že umím ukrajinsky, ptali se mě, jestli je ukrajinsky mluvit těžký a chtěly, abych jim 

říkala nějaký slova ukrajinsky.“ Klara sama neměla problém hledat si kamarády. „Většinou 

jsem za někym přišla a řekla jsem Ahoj, můžeme se kamarádit?“ Ve třídě má dobrý vztah se 

všemi spolužáky, ale více se baví s holkami, ze kterými chodí, když něčemu nerozumí. „Do 

školy chodím ráda, protože tam jsou holky. Někdy mi pomáhají, když za nima přijdu, a nebo 

mě taky opraví, když řeknu něco špatně. Mě to ale nevadí, já jsem ráda a pak se z toho 

poučím.“ Ohledně třídního kolektivu se Klara rozpovídala i na téma ostatních spolužáků 

s OMJ.  

„ Když jsem byla ve 2. třídě, snažila jsem se kamarádit také s Nastiou, protože jsem si 

všimla, že mluví špatně česky. Seděla pořád sama. Myslím, že to bylo, protože neuměla dobře 

česky a bála se říct něco špatně, protože by se s ní nikdo nekamarádil. Ona je taková hodně 

zavřená do sebe. Teď už je to trochu lepší, občas se baví s klukama.“ 

Český jazyk vnímá Klara jako jazyk cizí, protože doma mluví hlavně ukrajinsky, 

občas při psaní úkolů trochu česky. „Doma mluvíme ukrajinsky, někdy s maminkou česky, 

když děláme úkoly nebo s bráchou, když mi pomáhá. Učení mi někdy jde, ale potřebuju hodně 

procvičovat češtinu, hlavně gramatiku, kde se píše třeba i a y a některý slova, který neznám. 

Myslím si, že děti, který se narodily v česku se můžou učit líp, protože tomu víc rozumí a mají 

třeba i víc kamarádů, protože si můžou líp povídat.“ 

„Myslím si, že v Česku potřebujou lidi umět česky, ale i když neumí, tak je důležitý spíš jak se 

k sobě chovaj, než jak mluví.“ 

Podle rozhovoru se Klara jeví jako otevřená a hodně komunikativní dívka, která má ve 

třídě kamarádky. Je ráda, když s nimi může být v kontaktu. Možná í díky tomuto „motivu“ 

k radosti ve školním prostředí Klara tolik nevnímá své nedostatky v učení. Je si vědoma svých 

nedostatků a potřeb ke zlepšení, které si ale podle mě uvědomuje spíše při porovnávání 
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známek se spolužačkami nebo reflektivních rozhovorů s učitelkou. Myslím si, že určitě po 

komunikativní stránce včetně zmiňovaných oprav od kamarádek je Klara na dobré cestě ke 

zlepšení.  

2.4.2 Rozhovor Michal 

 

Spolužáci vědí, že je Michal ze Slovenska. „Já jsem říkal klukům, že jsem Slovák. Ale 

oni se divili, že mluvím česky. Já už teď přesně nevím, jak na to přišli. Možná když slyšeli 

mluvit mýho tátu.“ Přestože se Michal narodil mimo ČR, on sám se nepovažuje za to, že by 

měl něco jiného než ostatní spolužáci. Podobný názor má i na ostatní spolužáky s jiným 

mateřským jazykem. „I s holkama, co jsou z Ukrajiny můžu mluvit česky, protože mluví 

plynulou češtinou. Myslím si, že to, že někdo neumí stejně dobře česky jako ostatní 

neznamená, že se to nemůžou naučit.“ Jeho rodiče sice mluví slovensky, ale on a jeho bratr 

mluví česky. „V první třídě jsme se začali kamarádit s klukama, ještě i s těma, co odešli a 

bavíme se doteď. Ve třídě se kamarádím hodně s klukama, hrajeme o přestávce hry, někdy 

chodíme spolu ven nebo i k sobě domů. Oni mi pomáhají i když něčemu nerozumím.“  Ve 

škole ho to baví, učení mu jde.  

Z rozhovoru s Michalem vyplývá, že se on sám necítí být v (ne)výhodě oproti 

ostatním spolužákům. To, že pochází z jiné země nepovažuje za důvod neschopnosti v učení 

českého jazyka. Stejný názor má i na ostatní spolužáky, kteří mají jiný mateřský jazyk. 

Můžeme se domnívat, že Michalův postoj k odlišnostem vyplývá z vedení rodiny, kdy se 

neomezují na možnost úlev, aly vyžadují a podporují k maximálním výkonům, jako bývá u 

ostatních žáků. 

 

2.4.3 Rozhovor Nastia 

 

Nastia často mluví o tom, že umí mluvit jiným jazykem, jako výhodu bere i to, že zná 

různé ukrajinské zvyky a tradice. „Doma mluvíme ukrajinsky a trochu arménsky, ale to mě 

táta nechce moc učit. S maminkou mluvíme někdy česky, třeba i když jdeme nakoupit. Jsem 

ráda, že vím, jak je to i v jiných zemích, třeba na Ukrajině, často s babičkou pečeme nějaký 

ukrajinský pokrmy.“ Ve škole se kamarádí se všemi, více ale je v dívčí společnosti. V 1. a 2. 

třídě  měla Nastia ve třídě kamarádku, se kterou se více bavila, protože byla taky z Ukrajiny, 

ve 2. třídě se ale odstěhovala a Nastia už si kamarádku na takové úrovni nenašla. „ Dřív jsem 
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se nechtěla moc bavit, chtěla jsem si kreslit nebo si číst v lavici. Teď jsem někdy ráda, když 

přídou holky, abych si s nima hrála. Jednou jsme byly i u jedný spolužačky doma, bylo to moc 

fajn, ukázala nám i pejska. Někdy bych chtěla jít i s holkama zase ven, ale chtěla bych, aby mi 

to řekly.“ Ve škole ji někdy vadí hluk, hlavně od kluků. Podle jejích slov ji učení jde, jenom 

v češtině má někdy problémy. „ Potřebuju se zlepšit v češtině a víc dávat pozor, a víc se 

soustředit, kde se třeba píše i nebo y a čárky zapomínám. Někdy spíš přemýšlím, co se děje 

doma, nebo co budu dělat odpoledne. Někdy nevím, jak se něco řekne česky, vzpomenu si jen 

jak je to v ukrajinštině.“ 

Kromě toho se Nastia sama rozpovídala  i o dalším. „Dřív mi vadilo, že ségra doma jenom 

brečí a já jsem nemohla mít ticho, který jsem chtěla. Často musím ségru hlídat, když maminka 

něco dělá.“ 

„ Mám jednu kamarádku, která je o dva roky starší než já. Znám jí, protože můj tatínek 

kamarádí s jejím tatínkem. Ona taky mluví ukrajinsky, někdy mluvíme spolu i česky nebo 

z legrace anglicky. Bavíme se spolu přes telefon, někdy se i vidíme.“ 

 Z rozhovoru s Nastiou vyplývají příčiny, které mohou ovlivňovat její možnosti na 

vzdělávání a soužití se spolužáky. Samotná informace o tom, že měla ve třídě kamarádku, 

která ale po dvou letech třídu opustila, může vypovídat o velkém důvodu samotářství. Můžu 

se domnívat, že do té doby byla Nastia ráda, že se kamarádí s někým, kdo je na stejné úrovni, 

má stejný původ a předpokládám i podobné schopnosti v oblasti českého jazyka. Odchod 

někoho blízkého, u koho cítíme podporu, bývá složité nejen pro děti. Každý se s tím potřebuje 

vyrovnat po svém. V případech introvertů bývá tento proces mnohem složitější a delší. 

Dlouhou dobu může trvat i navázání bližšího kontaktu/přátelství s někým jiným. Během 

téměř dvouletého pozorování můžeme u Nasti vidět pokrok v komunikaci hlavně se 

spolužačkami a částečnému zapojení se do kolektivu, což může mít velký vliv na její zlepšení 

v komunikaci. 

Podle informací získaných z rozhovorů můžeme porovnávat získané informace 

s informacemi z kazuistik. Podle porovnání výsledků těchto dvou metod se potvrzuje, že 

možnost komunikace v českém jazyce má velký vliv na rychlé naučení se jinému jazyku a 

aplikaci ve školním prostředí. Můžeme porovnávat na případě Michala a Nasti, kdy Michal 

má blíže jazyku českému po písemné i hovorové stránce, navíc komunikuje česky s bratrem, 

kdežto Nastia je odmalička v rodině hovořící dvěma jazyky, kde se píše azbukou a s češtinou 

se více začala setkávat až na ZŠ. 
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Není to však jediný faktor, který ovlivňuje možnost komunikace s žáky. Klara se svou 

extrovertní povahou se pravděpodobně může rychleji a lépe naučit česky, než introvertní  

Nastia, která se až teď postupně začíná začleňovat do kolektivu, ale jen v případě společných 

her, kam musí být pozvána. 

2.5 Dotazníky spolužáků 

 

Důležitou částí je také dotazníkové šetření, které bylo ve třídě provedeno. Na 

vyplňování se podílelo 20 žáků. Dotazník byl zaměřený na to, zda žáci nějak vnímají některé 

spolužáky, kteří mluví jiným jazykem. Jaký je jejich vztah k nim, jestli si s nimi povídají, zda-

li se vídají i mimo školu. Zajímalo mě také jaký mají žáci názor na vzdělávání spolužáků, 

jestli si myslí, že mají stejné možnosti k učení jako ostatní. 

Níže přikládám otázky z dotazníku a shrnutí odpovědí. 

1) Znáš ve třídě někoho, kdo mluví jinou řečí? 

Dotazník vyplňovali žáci včetně výše zmiňovaných. Každý tedy mohl být označen od 

devatenácti spolužáků. Graf č.1 ukazuje, kolikrát byl každý žák svými spolužáky označen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dotazníku spolužáci nejčastěji jmenovali Klaru, nejméně Michala. Výsledky 

Michala mohou svědčit o tom, že si spolužáci jeho jiný mateřský jazyk uvědomují jen 

Obrázek 1 – Graf č.1  - Žák s OMJ 
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z vyprávění o rodině. Navíc může při určování hrát velkou roli i úroveň jeho komunikace 

v češtině, která je znatelně lepší než u obou dívek. 

2) Co všechno o těchto spolužácích víš? 

Odpovědi dětí jsem rozdělila do čtyř skupin, které můžeme vidět v 2. grafu. 

Pět dětí z celkových 20 dotazovaných uvádělo pouze to, že jmenovaní spolužáci mluví 

jinou řečí. 

Až polovina dotazovaných je informována i o tom, jakým jiným jazykem jejich 

spolužáci mluví, umí pojmenovat i zemi, ze které rodina dětí pochází, popř. přidali i nějaké 

informace ze znalosti rodičů nebo sourozenců spolužáků. 

Čtyři děti se o svých spolužácích rozepsaly osobněji. Přikládám jejich odpovědi. 

„ O Michalovi vím, že je kamarádský a vtipný. O Klaře a Nastě vím, že jsou hodné, 

Klara mi občas pomáhá.“ 

„O Nastě vím, že jí nějaký věci v učení dělají problém, o Klaře taky a Michalovi učení 

jde hodně dobře. Taky vím, že hraje rád počítačové hry.“ 

„ Klara je podle mě hrozně supr kámoška a zažívám s ní fajn zážitky a Nasťa je podle 

mě hodně stydlivá.“ 

„Jsou obě moc hodný a sympatický a takových lidí je poslední dobou málo. Když 

přišly sem do česka poprvé, tak jim nikdo nerozuměl, ale potom se naučili mluvit česky.“ 

 Jeden žák v dotazníku odpověděl, že o nich moc neví. 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – Graf č. 2 – Informovanost 

spolužáků 
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3) Povídáte si spolu? 

Šest dětí odpovědělo, že spolu mluví ve škole spíš jen tak, že se pozdraví, nebo když 

pracují spolu ve dvojici nebo ve skupině. 

Zbývajících čtrnáct žáků odpovědělo, že spolu tráví přestávky povídáním, často i 

udávali témata, o kterých si povídají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)Trávíte spolu i čas mimo školu? 

Polovina dětí na tuto otázku odpověděla, že se vídají jen ve škole. 

Jedno z dětí přidalo jako důvod setkání různé oslavy spolužáků, které udalo ale jako 

výjimečný důvod. 

Zbylých devět dětí třídy odpovědělo, že se stýkají i mimo školu. Nejčastěji děti 

udávaly jako místo setkání hřiště nebo návštěvu u někoho doma. 

 

 

 

Obrázek 3 – Graf č. 3 – Komunikace se spolužáky 



60 
 

10 10

0

2

4

6

8

10

12

Graf č. 5
Možnosti vzdělávání spolužáků

ANO, mohou se učit
stejně dobře jako já

NE, je to pro ně těžké

10

1

9

0

2

4

6

8

10

12

Graf č. 4
Volný čas

Jen ve škole

Občas na nějaké akci např.
na oslavě

Ano, chodíme spolu ven
nebo k někomu domů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Myslíš si, že se můžou mít ve škole stejné známky jako ty, i když neumí stejně 

dobře česky jako ty? 

U této otázky se 50% dotazovaných vyjádřilo k tomu, že mohou mít stejné známky, 

v některých případech dodali, že se ztotožňují s mluvenou formou spolužáků s OMJ – „mluví 

stejně jako já“. 

Zbylých 50% se přiklání tomu, že je to pro ně mnohem těžší. Podle některých se 

nejprve musí naučit česky. Žáci také píšou, že mohou mít jejich spolužáci problémy, potřebují 

doučování, v odpovědích je dokonce uváděno: „Když by měli něco psát z češtiny, měli by 

k nim učitelé být schovívavější.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 5 – Graf č.5 – Možnosti vzdělávání spolužáků 

Obrázek 4 – Graf č.4 – Volný čas 
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Shrnutí dotazníků 

Podle výsledků dotazníků můžu situaci vztahů žáků se spolužáky s OMJ považovat za 

kladnou/pozitivní.  Téměř polovina dotazovaných žáků má jisté informace o původu rodin 

žáků, pětina se vyjadřuje i o bližších až osobních informacích. Přibereme-li k tomu i získanou 

informaci z rozhovorů o tom, že se spolužáci ptali na některá cizí slova a ptali se na cizí zemi 

jako takovou, můžeme předpokládat, že se žáci o původ svých spolužáků zajímají, stejně tak 

o různé odlišnosti od života v ČR. Ke komunikaci ve třídě se všichni žáci vyjádřili k tomu, že 

se všemi mluví, téměř tři čtvrtiny třídy se vyjádřilo, že se spolužáky komunikují především o 

přestávkách, což považuji za úspěšné, zbylá čtvrtina uvedla, že v případě potřeby při práci 

spolu komunikují. Toto zjištění lze považovat za úspěšné, protože žádné dítě není v takovém 

vztahu, který by mohl představovat negativní postoj ke spolužákovi s OMJ, popř. odpor. 

Téměř polovina dotazovaných potvrdila, že se spolužáky tráví i čas mimo školu tzn. chození 

ven nebo vzájemné návštěvy doma. Toto zjištění považuji za důležité, protože ukazuje 

možnost zlepšování sociálních vztahů i mimo školu, kde je navíc více prostoru pro 

komunikaci a vzájemné sdílení než ve škole. Žáci si také uvědomují složitosti vzdělávání 

svých spolužáků, kteří neumí tak dobře česky. S tím, že to mají těžší souhlasilo 50% žáků. 

Podle rozhovoru s žáky s OMJ můžu ještě dodat, že zmiňovali pomoc spolužáků, což 

poukazuje na uvědomění potřeb spolužáků a vůle pomáhat.  

2.6 Sociometrie ve třídě 

 

Situaci žáků s OMJ jako součást třídního kolektivu lze posuzovat i z výsledků uváděné 

sociometrie. Sociometrie byla ve třídě provedena ve 3. ročníku za účelem zjištění sociálních 

vztahů mezi žáky navzájem. Žáci odpovídali anonymně na otázky týkající se vztahů ve třídě. 

Za úkol bylo napsat dvě až tři jména žáků, se kterými ve třídě kamarádí, a napsat dvě až tři 

jména spolužáků, se kterými se nekamarádí. Pro účely této práce budu zmiňovat jen 

hodnocení tří žáků s OMJ, které jsem uváděla v kazuistikách a v rozhovorech. Klara nebyla 

nikým uvedena ani v pozitivním ani v negativním vztahu. Michal získal od svých spolužáků 

tři jmenování ve vztahu pozitivním, žádný hlas ve vztahu negativním. Kromě toho on sám 

určil za kamarády stejné spolužáky, jako určili oni jeho. Nastia nebyla nikým označena 

v pozitivním hodnocení, byla ale dvakrát jmenována v negativním vztahu. Máme-li zhodnotit 

výsledky sociometrie a provést porovnání postavení těchto tří žáků, můžeme jmenovat od 

nejlepšího po nejhorší v pořadí Michal, Klara a Nastia.  
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Je však důležité poukázat na fakt, že vnímání otázek dětmi může být odlišné. Zvláště u 

odpovědí na otázku „Nekamarádím se“ mohou nekonfliktní děti označit někoho, s kým jen 

nemají společnou řeč, popř. s kým se nekamarádí většina třídy. Děti, které někdy konflikt 

vyvolají, nebo se ho účastní, mohou označit svého protivníka. Často tak může být negativně 

vnímáno i dítě, které se jen nezapojuje do kolektivu, což si ostatní mohou vyjádřit po svém 

často i s negativním označením.  

 

2.7 Shrnutí situace žáků s OMJ 

 

Na základě provedených kazuistik, rozhovorů i dotazníků včetně sociometrie a 

získaných informací lze provést výsledné shrnutí postavení jednotlivých žáků s OMJ ve třídě.  

Podle výše zmiňovaných metod a výsledků z nich má nejlepší podmínky pro práci ve 

třídním kolektivu Michal, který ale na rozdíl od obou děvčat jediný má podle zákona skutečný 

stav znevýhodnění, protože jeho slovenské občanství ho řadí do skupiny cizinců s povoleným 

trvalým pobytem. Michal má výhodu v tom, že jeho mateřský jazyk je více podobný českému 

jazyku, navíc se ze školního i rodinného prostředí setkával s jednotným písmem, a to písmem 

latinským. Přestože jeho rodiče mluví slovensky, mají zájem o vzdělávání svého syna, dbají 

na plnění domácích úkolů, což je velkým přínosem pro kvalitní vzdělávání. Komunikační 

nedostatek v oblasti vyjadřování můžeme považovat za důsledek klidnějšího a částečně 

introvertnějšího charakteru chlapce, což bývá v případě života v dvojjazyčně žijícím prostředí 

časté. Tím, že má ve třídě kamarády, bývá často součástí skupiny chlapců, kteří si povídají a 

hrají, což také podporuje jeho komunikace. 

V případě Michala považuji za důležité zaměřit se na jeho komunikační stránku, 

podporovat ho v mluveném projevu, dodat mu jistotu a zbavit ho studu, k čemu může 

dopomoc více možností, kdy bude Michal smět komunikovat. 

Situace Klary se jeví složitěji především kvůli náročnosti jazyka, kterému je od 

narození učena. Ukrajinština se od češtiny liší mnohem víc než slovenština, navíc se Klara 

v domácím prostředí setkávala i setkává s psaním v azbuce, což představuje další složitost 

jazyka, stejně tak kladení přízvuku spojené s náročností určování krátkých a dlouhých 

samohlásek v češtině. Velkou výhodou je u dívky její extrovertní přístup. Klara si bez studu 

umí hledat kamarád(k)y a za cenu toho, že řekne něco špatně, nebo že ji jiné děti nebudou 
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rozumět. Tím, že komunikuje s ostatními vrstevníky prohlubuje nejen svoji slovní zásobu, ale 

i zvukovou stránku jazyka s větší možností naučení se rozeznávání krátkých a dlouhých 

samohlásek, což můžeme předpokládat jako budoucí automatizaci s možností správného 

zapisování. Z výsledků výše zjišťovaných metod je Klara přátelská, má ve třídě kamarádky, 

který se o ní zajímají a snaží se jí pomáhat. To, že v sociometrii Klaru nikdo neoznačil za 

kamarádku považuji za výsledek omezeného počtu odpovědí. Můžeme se pouze domnívat o 

tom, že Klaru nikdo neupřednostnil před jinými kamarádkami, kvůli jejímu jazykovému 

hendikepu a špatnému vyjadřování. Co se týče školního prostředí, považuji podmínky pro 

dívčino vzdělávání kvalitní a vyhovující. Možnost docházení na odpolední výuku Čeština 

jako druhý jazyk považuji za velké pozitivum. Je však potřeba přihlásit se včas, protože 

vyučování je omezeno na určitý počet dětí.  

Složitosti v případě Klary vidím v možnostech rodičů a podpory ve vzdělávání. Tím, 

že sami neumí příliš dobře česky, nemají takové možnosti podporovat svoje děti jako ostatní 

rodiče. Z rozhovoru s rodiči je znát, že se snaží mluvit česky a dá se s nimi domluvit. Co se 

ale týče prospěchu Klary, nemají rodiče žádné nároky na výsledky ani známky.  

Klara je chytrá dívka, jen trochu pohodlná a občas líná. Myslím si, že pokud bude mít 

větší podporu v rodině, třeba i s malým nátlakem na lepší známky a časté docházení na 

doučování, mohl by se zlepšit její mluvený i psaný projev. 

Nejsložitější situaci představuje případ Nasti. Velkou roli zde hraje už dvojjazyčně 

mluvící rodina tzn. arménsky a ukrajinsky, přestože má Nastia české občanství. Pro svoji 

introvertní povahu byla Nastia považována za samotářku, která mohla působit dojmem, že 

nepotřebuje mít ve třídě kamarády, protože má svoji jednu dobrou kamarádku mimo školu, 

která ji ale ve zlepšení češtiny nepomůže, protože spolu komunikují spíše ukrajinsky. Některé 

děti se snažily o navázání kontaktu s Nastiou. V mnohých případech byly ale Nastiou 

odehnáni, protože ona jejich vstup považovala za narušení soukromí. Jejím až tvrdě 

odmítavým přístupem se děti jen utvrdily v přesvědčení o Nastě jako o samotářce, která se 

nerada kamarádí. Možná i z tohoto důvodu ji při sociometrii označili dva žáci v negativním 

vztahu. V tomto případě se rozporují výsledky sociometrie, rozhovorů a dotazníků. Můžeme 

tomu přisuzovat období, kdy byly jisté metody prováděny. Sociometrie byla prováděna již ve 

třetí třídě, kdežto ostatní byly prováděny s odstupem roku mého působení v této třídě. Na 

základě toho můžeme posuzovat i zlepšení Nasti po sociální stránce. Její touha po samotě se 

do jisté doby eliminovala i doma, kde se musela začít o svůj prostor, nejen vymezení dětského 
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pokoje ale např. i osobní prostor, dělit s narozenou sestřičkou, na kterou si nemohla zvyknout. 

Tím, že při zrušení běžné výuky během situace COVID 19 trávila veškerý svůj čas doma 

s rodinou, mohu se domnívat, že se i ona stávala středem pozornosti a zájmu od rodičů i 

babičky a zároveň mohla mít prostor jen pro sebe, když se maminka starala o miminko a 

ostatní byli v práci. Podle povídání během prvních dní od opětovného otevření škol se do 

školy těšila. Odpovídalo tomu i její chování. O přestávkách byla ráda, když ji spolužačky 

vybídly, aby si s nimi hrála, což sama uváděla v rozhovoru. Nechci dělat předčasné závěry, 

ale myslím si, že pokud by Nasti občasné „hraní“ se spolužačkami přerostlo v potřebu, mohla 

by tuto společnost vyhledávat i sama. Kromě toho by se zlepšilo její mluvení jako samotné ale 

i slovní zásoba a kvalita mluveného projevu. Často se v tomto věku chtějí děti vyrovnat svým 

spolužákům ve známkách, což i zde může být možná motivace vedoucí ke zlepšení znalostí i 

známek u Nasti.  

Pro maximální zkvalitnění podmínek je ale potřeba zaměřit se na to, zda existuje 

možnost zlepšení i v domácí atmosféře. Jelikož je to prostředí, kde tráví velkou část svého 

života, má na ni také velký vliv. Stejně jako v případě Klary i tady vidím nutnost především 

rozhovoru s rodiči, přednést jim důležitost zlepšení v českém jazyce po stránce komunikativní 

i gramatické. Rodiče by si měli najít čas i pro Nastiu, zajímat se o její prospěch, chtít lepší ale 

přiměřené výsledky.  

2.8 Pohled třídní učitelky – práce s třídním kolektivem 

 

Stejně tak, jako byly předchozí kapitoly věnovány žákům s OMJ a ostatním 

spolužákům, včetně jejich pohledu na celou situaci, přikládám v poslední kapitole i svůj 

osobní pohled třídní učitelky. 

Třídní učitelkou jsem se stala na počátku 3. třídy, žáky jsem vedla až na konec 4. třídy. 

Jak už jsem popisovala výše v kazuistikách, nejen že jsem neznala žádné z dětí, ale navíc 

jsem neměla nejmenší tušení o tom, že by ve třídě bylo dítě, které by mohlo mít problémy 

s komunikací v českém jazyce natož s celým vyučovacím předmětem. Všechno odhalování a 

zjišťování složitostí probíhalo pomalým tempem, téměř od měsíce listopadu ale probíhalo 

odpolední doučování s oběma dívkami, které ale představovalo velké množství toho, co je 

potřeba se naučit v kontrastu s malým množstvím času, který jsme pro doučování měli.  
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Co se týče třídního kolektivu a sledování chování mezi dětmi, nikdy se nestalo, že by 

se některé z dětí posmívalo kvůli tomu, že někdo mluví jinak nebo že neumí tak dobře česky. 

V rámci vyučování Prvouky jsme se navíc učili o různosti lidí, kteří žijí na celé planetě Zemi.  

V hodinách čtení jsem děti seznamovala s knížkou Dračí polévka (Ježková,2017), 

která je na tématiku žáků cizinců zaměřena. Myslím si, že obsah celé knihy nejlépe vystihne 

úryvek:  

„Cesta trvá skoro hodinu. Vlastně jsem rád, že je to tak dlouho. Poslouchám hudbu ze 

sluchátek a můžu se chystat k proměně. Protože zatímco doma mluvím vietnamsky, jím 

hůlkama a jmenuju se Long, ve škole mluvím česky, jím příborem a jmenuju se 

Láďa.“(Ježková, 2017, str.16).  

Podle mých schopností a dovedností jsem se snažila vést všechny děti k tomu, že si 

mají vzájemně pomáhat, stejně tak, že každý má nárok na to, říct si o pomoc. Zvláště děti, 

které měly svou práci rychle hotovou rády pomáhaly ostatním. V tomto věku ale mohou být 

některé děti dotčeny, že je jim pomoc nabízena, proto pomoc odmítají často až surovým 

odseknutím, což si dokážou brát k srdci právě ti, kteří pomáhají rádi. Často vedou takové 

situace ke škatulkování spolužáků a děti si do budoucna vybírají, s kým se budou kamarádit.  

Jako třídní učitelka proto považuji za důležité s dětmi o těchto situacích mluvit, dávat 

prostor všem k vyjádření, vést diskuze, do kterých se žáci budou chtít zapojovat. K tomu je 

ale často potřeba, aby se děti cítily bezpečně a nebály se potrestání za to, že řeknou svůj 

názor. 

Myslím si, že kvalitní třídní kolektiv je řízen především vztahy mezi žáky navzájem a 

mezi žáky a učitelem. Úkolem učitele je vést žáky k zásadám slušného chování, učit je 

spolupráci a toleranci a dávat jim podnětné situace k nutnosti komunikace. Poukazovat na 

odlišnosti lidí jako na běžnou věc, a jít svým chováním žákům příkladem. Tak může učitel 

docílit toho, že k sobě budou žáci přátelští, otevření. 

Z mého pohledu je tento třídní kolektiv dostatečně informovaný o problematice žáků 

s OMJ, žáci jsou vůči různosti mluvených jazyků otevření, přijímají tuto informaci jako 

podnět ke zvídavosti, ve třídě se vyskytuje hodně extrovertních dětí, kteří rádi pomáhají. 

V případě příchodu nového spolužáka s OMJ by je tak bylo možno využít jako třídních 

patronů. Myslím si, že tato třída by byla na případné přijetí nového spolužáka s OMJ/cizince 

dostatečně připravena. 
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2.9 Závěr praktické části 

 

V praktické části své diplomové práce jsem se věnovala otázce žáků s OMJ na 

základních školách. Na základě různých metod jsem se snažila získat klíčové informace a 

odpovědět na výzkumné otázky, které jsou: Jaký vliv má komunikace žáka s OMJ na jeho 

postavení ve třídě? Co všechno ovlivňuje fungování žáka s OMJ ve třídě? 

Podle výsledků výše popisovaných metod a jejich porovnání můžu považovat 

komunikaci jako složku s velkým dopadem na postavení žáka ve třídě. Postavení žáka ve třídě 

je dáno především posouzením spolužáků, kteří se rozhodují o případném kamarádství na 

základě schopnosti vzájemné komunikace. Schopnost komunikace v českém jazyce je pro 

některé žáky ale mnohem složitější než u ostatních spolužáků, často se děti stydí a bojí mluvit 

řečí, kterou maximálně neovládají a spolužákům se vyhýbají, což může představovat 

odmítnutí žáka z třídního kolektivu, v horším případě vysmívání spolužáků. Bohužel 

v některých případech bývají takové děti i terčem šikany.  

To, jak se bude žákovi s OMJ ve třídě dařit, ovlivňuje kromě schopnosti komunikace 

také úroveň školních znalostí, schopností a dovedností. Často si děti vyhledávají kamarády, se 

kterými mají společné zájmy, téma pro komunikaci, nebo mají stejné známky, případně 

tíhnou děti ke spolužákům, kteří mají lepší známky. Žákův prospěch tedy bývá často důležitý 

nejen po stránce osobního rozvoje, ale i pro získání kamarádů a zvýšení jeho úrovně v třídním 

kolektivu. O tom, jaký bude prospěch žáka rozhoduje kromě samotného dění ve škole i 

působení rodiny a jejich podpora. Rodina předkládá dětem životní vzorce, součástí nich je i 

vztah žáků ke vzdělávání. Chybí-li zájem rodičů o vzdělání dítěte a jejich motivace, 

nemůžeme předpokládat, že bude mít dítě samo od sebe velký zájem o lepší známky, o 

pochopení učeného aj. V těchto případech bývá často příčinou nezájmu rodičů neznalost 

jazyka země, ve které pobývají. I přes složitosti cizího jazyka, nebo možná právě kvůli nim, 

by se měli rodiče zamýšlet nad nutností porozumění jazyku společnosti, kvůli které opustili 

svou domovinu. V dnešní době je spousta možností jazykového vzdělávání – doučování nejen 

pro děti, ale i pro rodiče, čehož by mohli využít. 

Tento výčet faktorů poukazuje na velké množství příčin, které ovlivňují kvalitu žákova 

života ve školním prostředí a třídním kolektivu. Pro třídního učitele je důležité všechny tyto 

okolnosti zvažovat při práci s žákem s OMJ a snažit se přecházet důsledkům působení 

faktorů, nebo je eliminovat.  
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3. Závěr 
 

V teoretické části své diplomové práce jsem se, na základě prostudované literatury, 

snažila vyhledat a popsat pojmy a případy, které jsou klíčové pro uchopení složitosti 

vzdělávání žáků s OMJ na ZŠ. Popisovala jsem rozdíl mezi pojmy žák cizinec a žák s OMJ, 

jež bývají v mnohých případech zaměňovány. Zaměřovala jsem se příčiny, které mohou těmto 

žákům znemožňovat získání kvalitního vzdělávání nejen v oblasti vyučování jazyka, kladla 

jsem důraz na překážky jazykové ale také na překážky kulturní. Část byla věnována také 

komunikaci s rodiči, která byla zaměřena na přístup rodičů mluvících jiným mateřským 

jazykem ke vzdělávání svých dětí. Popisovala jsem také roli učitele jako důležitou složku 

školního prostředí při vzdělávání žáků. Zajímala jsem se také o možnosti vzdělávání učitelů 

v oblasti výuky žáků s OMJ. Na základě prostudování rámcového vzdělávacího programu, 

dále jen RVP, jsem dokládala posouzení této skupiny žáků jako žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (SVP). Podle toho jsem se zaměřovala na možnosti podpory žáka 

s OMJ včetně pedagogické diagnostiky a plánu podpory. Část jsem věnovala také typologii 

jazyků s ohledem na důležité znaky majoritní jazyků v zemích, z nichž nejčastěji pochází 

příchozí žáci nebo jejich rodiny. Klíčové bylo i vymezení složitostí při výuce češtiny jako 

druhého jazyka a metod, které jsou vhodné pro vyučování cizího jazyka. 

Všechny tyto informace považuji za důležité, neboť se týkají tématu, které je 

s nárůstem migrantů a docházení nových žáků cizinců nebo dětí s OMJ stále aktuálnější. 

Cílem praktické části bylo zaměřit se na případ třídy z 1. stupně ZŠ, ve které jsem dva 

roky třídní učitelka, již navštěvují dvě děti s OMJ, které mají české občanství a jedno dítě 

patřící do skupiny cizinců s trvalým pobytem v ČR. Na základě provedených metod pro 

zjišťování informací jsem se snažila odpovědět na následující otázky: Jaký vliv má 

komunikace žáka s OMJ na jeho postavení ve třídě? Co všechno ovlivňuje fungování žáka 

s OMJ ve třídě? Důležitým úkolem bylo zjistit, jaké mají možnosti na získání kvalitního 

vzdělávání s ohledem na dovednosti komunikace v českém jazyce, který se liší od jejich 

mateřského jazyka, což bylo jednou z pozorovaných situací, které jsem popisovala 

v kazuistikách. Nedílnou součástí kazuistik bylo také pozorování vztahu těchto žáků se 

spolužáky, klíčový byl i přístup žáků ke vzdělávání, který bývá ovlivněn rodinným 

prostředím, podporou rodiny, jež je často stavěna na schopnostech rodičů mluvit česky. Část 

byla věnována také rozhovorům se samotnými žáky, které byly zaměřeny na jejich vnímání 
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života ve třídě, včetně vztahů se spolužáky a jejich podpory. Klíčové pro zjištění toho, jak se 

žáci cítí v třídním kolektivu. Během rozhovorů jsem se věnovala také otázce (ne)náročnosti 

vyučování, schopnosti mluvit česky a rozumět vysvětlování a zadávání od učitele. Zajímala 

jsem se také o to, zda se žáci cítí oproti ostatním spolužákům znevýhodněni, popř. zda se 

k nim někdy choval nějaký spolužák nadřazeně kvůli odlišnosti mluvené řeči. Kromě tří výše 

zmiňovaných žáků jsem se zaměřila také na vliv třídního kolektivu z pohledu ostatních 

spolužáků, kteří byli dotazováni formou dotazníků. V předloženém dotazníku jsem se 

zajímala o to, jak žáci vnímají svoje spolužáky, kteří nemluví tak dobře česky, protože od 

narození mluvili jiným jazykem. Dotazovala jsem se také na to, jaký mají tito žáci vztah se 

svými spolužáky, zda se spolu kamarádí a jestli spolu tráví čas i mimo vyučování. Zajímala 

jsem se také o to, zda si žáci u svých spolužáků s OMJ uvědomují složitost, se kterými se 

jejich spolužáci ve vyučování potýkají, zvláště při porozumění českého jazyka a schopnosti 

tímto jazykem komunikovat. Poslední část praktické části jsem věnovala vlastnímu 

zhodnocení z pohledu třídní učitelky. Popisovala jsem práci s třídním kolektivem v oblastech, 

které se týkají téma cizinců, cizích zemí a jazyků, lidí v našem okolí mluvících jiným 

jazykem a našich spolužáků, kteří jsou součástí naší třídy. Podle výsledků výše zmiňovaných 

metod se potvrdila schopnost komunikace v českém jazyce jako nejdůležitější složka, která 

ovlivňuje to, jak bude žák s OMJ svými spolužáky přijat, a jaké postavení v třídním kolektivu 

bude mít. Schopnost komunikace žáka s OMJ v českém jazyce a jeho motivace k učení závisí 

kromě podpory učitele a vztahu se spolužáky také na podpoře rodiny, která bývá často 

ovlivňována tím, jak se rodina žáka staví ke znalosti a komunikaci v jiném než mateřském 

jazyce a jak se zajímá o vzdělání svého dítěte. 

 Každý učitel by se měl snažit o to, aby se každé z jeho dětí cítilo ve škole bezpečně a 

mohlo se vzdělávat podle svých potřeb. Výčtem „každý“ zamýšlím i žáky s SVP včetně žáků 

s OMJ/žáků cizinců. Na to je ale potřeba znát všechny překážky, které těmto žákům stojí 

v cestě, využívat podpory, která může být těmto žákům poskytována, a hlavně motivovat žáky 

a celý třídní kolektiv.  
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