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Anotace 

Ve své práci se věnuji v dnešní dobč pomčrně frekventovanému tématu -

postavení žáků-cizinců v českých základních školách. Problém jsem se rozhodla 

pojmout holisticky, ale v jednom, konkrétním, malém společenství. Pracovala jsem ve 

škole s vybranou osmou třídou. Zaujala mě pro své pestré složení. Třídu navštěvovalo 

20 žáků ve věku 13 až 15 let. Pět z nich se deklarovalo jako cizinci, několik dalších 

mělo cizince ve svém blízkém okolí. Ve třídě byli navíc integrováni také dva hoši 

s hraničním intelektem, s nimiž pracovaly asistentky. 

V tomto prostředí jsem provedla kvalitativní i kvantitativní sběr dat pomocí 

polostrukturovaného rozhovoru, zadání slohové práce na téma Jaké to je být cizincem 

v naší škole? a aplikování sociometrického ratingového dotazníku. 

Získaná data jsem analyzovala s prioritním zaměřením na postavení žáků-

cizinců v třídním společenství. 

Z výpovědí žáků se ukázalo a závěry literatury potvrdilo, že při začleňování 

žáka-cizince do kolektivu hraje zásadní roli komunikativní znalost českého jazyka. 

Jakmile žák ovládá český jazyk, spolužáci se s ním začnou bavit a je nějakým způsobem 

včleněn. Obtíže má naopak ten jedinec, kterému komunikace v češtině činí problémy. 

U něho jako by si žáci ani neuvědomovali jeho další jazykové kompetence, tj. znalost 

mateřského jazyka. 

Svou třídu považuje většina z žáků za multikulturní společenství, které je pro 

kolektiv obohacující. Ve třídě (pod vlivem celoškolního pozitivního klimatu) panuje 

otevřená a tolerantní atmosféra ve vztahu k cizincům i integrovaným hochům. Bylo-li 

hovořeno o konfliktech, vesměs všechny pramenily z odlišných osobnostních vlastností 

osob vtažených do sporu. Odlišný etnický původ byl využíván pouze jako zástupný 

problém k případné eskalaci problému. 

Žáci mají povědomí o ideologickém konceptu multikulturality, který jim je 

předáván v rámci multikulturní výchovy, tj. cizince berou jako někoho odlišného, koho 

je potřeba tolerovat a o němž koluje řada předsudků a stereotypů, které někdy usnadní 

prvotní kontakt, ale mohou být také velmi zavádějící. V obecné rovině s tímto 

konceptem také pracují, což se objevilo v některých slohových parcích. V rámci třídy 

však s tímto konceptem nepracují a cizince berou jako jednoho ze spolužáků, který 

s nimi chodí do stejné třídy a řeší s nimi stejné situace. 



Sdílení společných prožitků a cíle na půdě jedné zastřešující instituce by mělo 

dle teorie kontaktní hypotézy minimalizovat averzi mezi zúčastněnými členy. Zajisté se 

potvrdila i v tomto prostředí, ale navíc nepochybně významně zapůsobilo vstřícné a 

tolerantní klima panující na celé škole, kde jdou učitelé svým žákům příkladem. 



1. ÚVOD 

Otázka pozice dětí-cizinců v etnicky odlišném prostředí je sledována v poslední 

době stále častěji mnoha obory. Jmenujme například texty psané z pohledu sociální 

politicky a práce, dále z pohledu antropologického, psychologického či inspirovaného 

pedagogickým působením. 

V této práci bych chtěla volně navázat na svou postupovou práci, která se 

zabývala pohledy českých učitelů na prvním stupni základních škol na žáky-cizince a 

reflexí jejich zkušeností s nimi. Ráda bych nyní pohlédla na žáky-cizince z jiného úhlu 

- z pohledu jejich spolužáků a jich samotných. Nepreferuji přitom globální vhled do 

problému, ale zajímá mě mikroanalýza situace. Zaměřuji se tedy na otázku pozice žáka-

cizince v konkrétní třídě na pozadí reálných sociálních vazeb. 

Jak pohlížejí žáci na skutečnost, že jejich spolužák pochází z ciziny? Jak s ním 

komunikují? Přináší přítomnost žáka-cizince nějaké obohacení pro život ve třídě? 

Co naopak znamenal příchod do České republiky pro samotné žáky-cizince? 

Museli se potýkat při nástupu do školy s jazykovou bariérou? Jak se jim žije v třídním 

kolektivu, kde jsou v pozici menšiny? 

Jednotlivé práce či studie se opírají vesměs o empirické výzkumy 

kvantitativního či kvalitativního charakteru. Kvantitativní výzkumy měří situaci 

z celkového hlediska. Pracují nejčastěji s dotazníky či škálami, z nichž zjišťují například 

postoje a předsudky dětí či skupin k žákům-cizincům či jejich postavení mezi ostatními 

jedinci. Postoje učitelů k žákům-cizincům... 

Na obdobné otázky odpovídají neméně časté kvalitativní studie. Jejich cílem je 

však spíše analyzovat situaci jednoho žáka či jeho minoritní skupiny v rámci celé třídy, 

potažmo školy. Závěry těchto výzkumů se nedají tolik zobecňovat, ale mohou posloužit 

jako vhled do světa jiného etnika či inspirace pro práci s ním či naopak s majoritním 

kolektivem. 

Já jsem se ve své práci rozhodla zmapovat sociální klima jednoho třídního 

kolektivu jako provázané sociální skupiny, s prioritním zaměřením na vztah žáků ke 

svým spolužákům-cizincům. Chtěla jsem zjistit, jak poznatky z mé práce korespondují 

se závěry z literatury, s níž bude čtenář na následujících stránkách seznámen. 

S jednotlivými žáky jsem vedla polostrukturované rozhovory. Doplňující 

informace jsem získala z eseje, kterou žáci psali. Při práci s třídním kolektivem jsem 
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využila též sociometrické techniky SO-RA-D, která na závěr dokreslila vztahy panující 

ve třídě. 

Položila jsem si následující pracovní otázky: 

1) Co znamená pro českého žáka, chodí-li do jeho třídy spolužák-cizinec? 

2) Jak se cítí žák-cizinec v české třídě? 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1. ČESKÁ SPOLEČNOST. SPOLEČNOST MULTIKULTURNÍ 

V dnešní době se stále více stírají hranice mezi státy a díky celkovému nárůstu 

migrace obyvatelstva si musí celá naše společnost zvykat na častější a četnější 

přítomnost jedinců jiných etnik. Nejezdí k nám již pouze na krátkodobější, třeba 

rekreační či poznávací pobyty, ale hledají tu práci. Někteří zase byli do České republiky 

za prací vysláni a chtějí se tu usadit trvaleji. Již dávno také nejde pouze o jedince z 

východních zemí, kteří přicházejí za vidinou lepšího života. Objevují se stále častěji i 

lidé ze západních zemí, které sem do své pobočky vyslala například mateřská firma č i je 

na naše území zavedl životní osud. Tito lidé se pak do České republiky stěhují s celými 

rodinami a jejich potomci zde často navštěvují české školy. 

To, že se česká společnost stává multikulturní, je v dnešní době minimálně ve 

větších městech běžnou realitou. Někdo se může pozastavit, že přeci nejde o nic 

nového, že už za první republiky byl náš stát složen z více národností a tudíž není 

současný trend ničím novým. Podíváme-li se ale na nově příchozí imigranty, nejde 

z velké části o tatáž etnika, s nimiž se česká společnost setkávala v období vzniku 

Československého státu v roce 1918 a v následujících letech. 

Lidé, kteří se v dnešní době dostávají do České republiky, jsou z pohledu naší 

společnosti často značně odlišní - svým vzezřením, jazykem, kulturními zvyklostmi. 

Liší se i hodnotovým stylem a perspektivou, s níž spojují život v České republice. 

Majoritní společnost se tudíž musí s touto jinakostí vyrovnávat a výrazněji ji 

řešit, neboť se dotýká jejího každodenního života. Pravidelné stýkání členů majority 

s rozmanitými etnickými menšinami formuje většinový názor na tyto komunity. 

Budeme-li brát v potaz myšlenku kontaktní hypotézy, měl by být jedním z faktorů 
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zvykání si na život s menšinami, pravidelný kontakt s tčmito jedinci v našem běžném 

životě, v němž bychom si s nimi měli být sociálně rovni. Má-li jedinec osobní zkušenost 

s jinakostí druhých, existuje větší předpoklad posilování tolerance a redukce předsudků, 

(in Bittnerová, Moravcová, 2008) 

Jaké závěry nám tedy přináší doposud zmiňované výzkumy? 

Ukazuje se, že děti nejsou společností ještě tolik ovlivněny či nejsou prostě tak 

citlivé, aby vnímaly každého jedince odlišného etnického původu jako cizince. Operují 

s více posuzovacími kritérii a to z nich, zda je či není jedinec cizincem, nehraje někdy 

výraznou roli. Usoudí-li však, že je daný jedinec cizincem, začínají pracovat se 

stereotypy. Buď se stereotypem cizince, jako někoho odlišného, nebo se stereotypy 

detailnějšími, pracujícími s charakteristikami jednotlivých národností (nejčastěji 

s Romy). 

Stereotypy mohou a nemusí vstupovat do vztahu v rámci vrstevnické skupiny. 

Pokud se ve skupině objeví, často determinují názor kolektivu na toho kterého 

odlišného jedince. 

Díky používanému stereotypu tak vzniká bariéra mezi žáky a jejich spolužákem-

cizincem. Stereotypní názory zastávají nejčastěji ti jedinci, kteří nemají s cizinci 

v reálném životě téměř žádné zkušenosti (viz teorii kontaktní hypotézy na str. 19). 

2.2. POSTOJ ČESKÉ POPULACE VŮČI CIZINCŮM 

Výzkum provedený Gabalem v roce 1999 (in Průcha, 2006) poukazuje na 

poměrně odmítavý postoj Čechů k cizincům obecně. Lidé se domnívají, že v souvislosti 

s příchodem imigrantů do České republiky vzrůstá kriminalita, přicházíme o volná 

pracovní místa a příliv imigrantů negativně ovlivňuje i hospodářskou situaci naší země. 

Postoje k různým národům a společenstvím se samozřejmě liší. Lidé jsou tolerantnější k 

Francouzům, Slovákům a Židům, negativnější názory mají na Romy, Ukrajince, Rusy, 

Asiaty a Araby. 

Mezi lidmi převládá názor, že nově příchozí by se měli snažit přizpůsobit 

zvyklostem a poměrům panujícím v České republice. 

Kritici Gabalovy studie namítají, že šlo o kvantitativní výzkum, z něhož se 

nedozvíme, na základě čeho zaujímají lidé odmítavé a negativní postoje vůči 

imigrantům. 
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Gabalovy poznatky trochu zmírňuje Svobodová (in Šišková, 1998), která 

provedla obdobný výzkum na pražských základních školách v rámci projektu „Výchova 

k toleranci a proti rasismu na pražských školách". Jednou z cílových skupin byli i žáci 

8. a 9. tříd, kteří psali eseje, na základě jejichž rozboru došli autoři k vyselektování tří 

postojových skupin (viz tabulku č. 1). Tým Svobodové analyzoval celkem 800 prací 

žáků. Protirasisticky zaměřené práce vyjadřovaly otevřenost vůči multikulturní 

společnosti, uznávaly rovnost lidí odlišných ras a odsuzovaly rasismus. Poslušnost a 

dodržování zákonů platných pro všechny stejně byla jediná, občas zmiňovaná podmínka 

dobrého soužití všech v jedné společnosti. 

Slohové práce označené jako „nevyhraněné" obsahovaly velmi rozmanité 

názory. Šlo o směs názorů poměrně xenofobních, ale i protirasistických. Jejich náplní 

byly často negativní výpady proti Romům, které vycházely z osobních zkušeností. 

Třetí skupinu tvořily práce, jejichž obsah byl vyložené rasistický, s velkým 

množstvím agresivních vyjádření proti všem cizincům bez výjimky. 

Žáci ve svých pracích až na výjimky nepohlíželi na cizince jako na jednu 

skupinu, ale jejich postoje se lišili dle té které oblasti, z níž cizinci pocházejí. Jako 

samostatnou skupinu, kníž se vztahovalo nejvíce negativních názorů, se dají vyčlenit 

Romové. 

Školáci často ve svých esejích mimo jiné zdůrazňovali, že je důležité rozlišovat 

lidi podle toho, zda jsou zlí či hodní, a ne odkud pocházejí. 

Tab. č. 1 Postojové skupiny ze Studie Svobodové 

Protirasistická 58,7% žáků 

Rasistická 7,6% žáků 

Nevyhraněná 33,7 % 

Zdroj: Svobodová, 1998; in Šišková, 1998 

Nejnovější průzkumy agentury STEM z roku 2006 (http://www.romea.cz/index. 

php?id=servis/z2006_0394) vypovídají, že je vztah Čechů k jiným národům a etnikům 

dlouhodobě stabilní (opomineme-li v tomto případě romské etnikum, k němuž je 

naopak vztah výrazněji záporný). K. zásadnější změně došlo pouze ve vztahu k Arabům 

po teroristických útocích. 
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Z cizinců jsou tradičně nejlépe vnímáni Slováci, s nimiž bez problémů vychází 

94% Čechů. Další národnosti mají již větší odstup. Angličany, Francouze či Američany 

by za své sousedy přijaly tři čtvrtiny lidí. 

Větší nedůvěru pociťují Češi vůči východním a jihovýchodním národům -

obyvatelům bývalé Jugoslávie, Ruska, Ukrajiny, Vietnamu, Číny... 

Obecně také panuje přesvědčení Čechů, že nám cizinci berou práci a tudíž si 

44% Čechů přeje, aby neměli možnost získat v naší zemi pracovní povolení. 

(http://www.czsk.net/svet/clanky/cr/cizinciobed.html) 

Hlubší pohled nabízí výzkum provedený v rámci projektu Analysis of the Inter-

ethnic Relationship in Czech Primary Schools in Relation to the Educational Policy in 

the Czech Republic v roce 2005 mezi žáky 5. a 9. tříd základních škol po celé České 

republice (Bittnerová, Moravcová, 2008). Šetření proběhlo pomocí dotazníku, v němž 

byly mimo jiné zjišťovány postoje jedinců vůči etnickým menšinám, vliv osobní 

zkušenosti na tyto postoje a zdroje informací o těchto menšinách. 

Fakt, že má jedinec mezi svými příbuznými člověka jiné národnosti, vede nutně 

k hlubšímu kontaktu s jeho kulturou a etnikem. Jde o zkušenost, která ovlivní postoj 

jedince k této skutečnosti. Vzhledem k tomu, že je v rodinách tendencí přijímat své 

příbuzné, dá se očekávat, že i v tomto případě bude brán jedinec jiného etnika za 

rovnoprávného rodinného člena a nebude na něho poukazováno jako na nějakou 

výjimku. 

Toto očekávání se potvrdilo i v realizovaném výzkumu. Děti, které měly mezi 

příbuznými jedince cizího etnika, vykazovaly vyšší míru tolerance vůči národnostním 

menšinám. 

Národnostně pestré rodinné prostředí působí i na postoje žáků vůči svým 

spolužákům-cizincům. Liší se však pohled „páťáků" a „deváťáků". Zatímco prvně 

jmenovaní by byli pouze ochotni se případně vzdělávat v etnicky heterogenní třídě, žáci 

z devátých ročníků jsou vůči etnicky pestrým třídám otevření. Homogenní školní 

prostředí pro ně není prioritou, kterou by požadovali. 

Touhu po začlenění do etnicky pestrého třídního kolektivu ovlivňuje také 

dobrovolné kamarádství či přátelství s jedincem jiného etnika. Český žák často touží 

svého spolužáka poznat v co nejširším kontextu, porovnávat jeho zemi se svou a 

pravidelně se objevuje touha stát se na chvíli jedincem dané národnosti a odmítat život 

české společnosti. 
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Ze získaných dat se ale též prokázalo, že kontakt s příbuznými jiného etnika 

nezajišťuje plošné přijímání všech národnostních menšin na našem území. Nejhůře 

akceptovanou menšinou v České republice byli nejen dle tohoto výzkumu Romové. 

Velmi intenzivní charakter mívá většinou kontakt mezi spolužáky ve škole. 

Tráví spolu pravidelně při společných činnostech poměrně hodně času. Díky 

uzavřenosti třídního kolektivu o sobě často všichni hovoří jako o kamarádech či 

dokonce přátelích, jen na základě sounáležitosti k danému kolektivu. Jedinec do třídy 

patří, ale své ryze přátelské vztahy může navazovat i mimo třídní prostředí. 

Z výzkumu se v tomto případě prokázalo, že jedinec navštěvující etnicky pestrou 

třídu by upřednostňoval takovouto třídu a odmítal třídu tvořenou pouze českými žáky. 

V rámci třídních kolektivů ale není pro žáky problémem přijmout za kamaráda 

spolužáka jiné národnosti. 

Obrazu cizince v české společnosti očima žáků 8. a 9. tříd se věnovala ve své 

práci i Pospíšilová (2007). 

Pod pojmem cizinec si děti nejvíce vybavovaly někoho odlišného, jiného. Pouze 

výjimečně někdo napsal, že mezi cizincem a Čechem až zase takový rozdíl není. 

Žáci se domnívali, že díky jinakosti si majoritní společnost udržuje od cizince 

odstup. Míra odstupu se ale liší opět dle té které národnosti a fyzické nápaditosti. 

Autorka ve své práci dokonce pracuje s pojmem „viditelnost, kterou považují žáci za 

jeden z výrazných faktorů, určujících míru odstupu české společnosti od cizinců. Do 

kategorie viditelnosti patří barva pleti, posazení očí ..., které mohou svým nositelům 

způsobovat v kontaktu s majoritou pravidelně hned při úvodním kontaktu nepříjemnosti. 

Neopominutelný je samozřejmě odlišný jazykový kód, který znemožňuje cizinci 

počáteční kontakt s novou společností. Naučit se český jazyk je podle žáků přitom 

nutností pro vhodné začlenění jedince-cizince do české společnosti. 

Žáci velmi často reflektovali i zaměstnání cizinců. Cizince z „východu" si 

spojují spíše s méně kvalifikovanými pracovními pozicemi „tyto lidi dělají práci kterou 

nikdo dělat nechce" (in Pospíšilová, str. 42). A naopak cizince přicházející ze západních 

zemí hodnotí jako snadno nalézající práci na poměrně prestižních postech, často 

zejména díky znalosti anglického jazyka. 
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2.3. ŽÁCI-CIZINC1 V PROSTŘEDÍ ČESKÉ ŠKOLY 

Dle údajů Statistického úřadu tvořily ve školním roce 2007/2008 počty 

zahraničních studentů a žáků 2,4% z celkového počtu studujících. Žáci základních škol 

pak tvoří asi jednu třetinu (viz tabulku č. 2). Počty žáků-cizinců jsou rok od roku vyšší. 

Oproti předchozímu školnímu roku se tento údaj zvedl o necelých 5000 žáků. 

Podle aktuálnějších údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání 

(www.uiv.cz/newton.php?akce=l&off=1200&), kde jsou k nalezení i statistiky 

věnované výhradně počtům žáků-cizinců na základních školách se dozvídáme, že 

do celkového počtu 844 863 žáků v českých základních školách patří 12 963 žáků-

cizinců (asi 1,5%). 

Ač není tato kategorie na všech typech škol nejpočetnější, zmiňuji se zde o ní 

nejpodrobněji proto, že dále ve své práci pracuji se skupinou žáků ze základní školy. 

Velmi se liší zastoupení jednotlivých zemí na různých úrovních vzdělání. 

Uvádím ale opět pouze údaje o skladbě cizinců na základních školách (viz tabulku č.3). 

Na této úrovni vzdělávání jsou nejpočetnější skupinou žáci z Vietnamu (26%), následují 

děti z Ukrajiny (22,8%) a Slovenska (19%). K nim ještě pro porovnání přidávám 

zastoupení méně početných národností, které se však objevily ve třídě, s níž jsem 

pracovala. 

Tab. č. 2 Počty zahraničních studentů na různých typech škol za rok 2007/2008 

Typ školy Počet studujících cizinců 

Mateřská škola 3078 

Základní škola 12 963 

Střední škola 6314 

Konzervatoř 110 

Vyšší odborná škola 321 

Vysoká škola 27 580 

Celkem 50 366 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsCkapitola/ciz_vzdelavani 
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Tab. č.3 Cizinci na základních školách dle státní příslušnosti za rok 2007/2008 

Státní občanství Záci celkem Záci v procentech 

Cizinci celkem 12 963 100% 

Z toho Belgie 7 0,05% Z toho 

Chorvatsko 110 0,8% 

Z toho 

Rusko 905 7% 

Z toho 

Řecko 12 0,1% 

Z toho 

Slovensko 2455 19% 

Z toho 

Spojené státy 116 0,9% 

Z toho 

Srbsko 150 1,2% 

Z toho 

Ukrajina 2957 22,8% 

Z toho 

Vietnam 3373 26% 

Z toho 

Země EU 

(bez SK) 

3306 25,5% 

Zdroj: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 

2.4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Vzhledem k dynamicky se vyvíjející situaci v české společnosti, kdy narůstá 

počet cizinců trvale žijících na našem území, s čímž souvisí i to, že posílají své dčti do 

českých škol, bylo třeba na tuto situaci reagovat i na půdě vzdělávání. 

Začalo se hovořit o multikulturní výchově, která měla profilovat etiku ve 

vystupování vůči cizincům. Měla napomoci bojovat s předsudky. Dát lidem nástroje, 

jak jednat a tudíž se nespoléhat na přesvědčení kolující ve společnosti - tedy stereotypy 

a předsudky. Cílem je též přesvědčit lidi pomocí osobní zkušenosti o tom, že jejich 

dosavadní postoje a přesvědčení jsou mylné a zavádějící. 

V českém prostředí se začalo o fenoménu multikulturality a multikulturní 

výchovy hovořit koncem 90. let 20. století. V rámci restrukturalizace vzdělávacích 

programů došlo k velkému posunu a multikulturní výchova byla zařazena jako jedno 

z šesti tzv. průřezových témat do Rámcových vzdělávacích plánů pro základní a střední 

školy, které byly schváleny v roce 2004. V současném školním roce 2008/2009 se podle 

nich učí již v 2. a 7. ročnících základních škol. Rámcové vzdělávací plány jsou součástí 

koncepce školské reformy, jejímž cílem je, kromě nové strukturace učiva a organizace 
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výuky, i rozvíjení cílových kompetencí žáků a studentů, jež by mčly napomoci žákům v 

orientaci v dnešním světě a adaptaci na něj. Téma multikulturní výchovy je v RVP 

charakterizováno takto: 

Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotveni a 

porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, 

vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U 

menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a současně poznáváni kultury celé 

společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními specifiky ostatních národnosti 

žijících ve společném státě, u obou skupin pak pomáhá nacházet styčné body pro 

vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci (RVP, 2005). 

Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole. Vztahů 

mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní 

komunitou. Škola jako prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a 

kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit 

rovnoprávně, kde budou v majoritní kultuře úspěšní i žáci minorit a žáci majority budou 

poznávat kulturu svých spolužáků - příslušníků minorit. Tím přispívá k vzájemnému 

poznávání obou skupin, ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků 

vůči „nepoznanému". 

Způsob, jak k multikulturní výchově přistupovat nabízí ve své knize J. Průcha 

(2004), ale i on sám uznává v dodatečných článcích, že je její výuka spojena s řadou 

úskalí. Už jen samotné ujasnění, co by mělo být náplní multikulturní výchovy a jaké 

oblasti zahrnuje, je obtížné. Jde totiž o oblast, která využívá poznatků z pestré palety 

věd (např. z etnologie, interkultumí psychologie a sociologie, kulturní antropologie či 

etnopedagogiky). Mimo to je třeba propojit poznatky jednotlivých věd s individualitou 

každého jedince, s jeho psychikou, chováním, znalostmi, postoji a stylem komunikace. 

Jaká další úskalí Průcha jmenuje? (http://www.rvp.ez/danek/6/32). Je to otázka 

tradic a zkušeností a s nimi spojených předsudků a stereotypů, otázka postojů 

mladistvých vůči imigrantům a neposledně otázka vzdělávání učitelů v oblasti 

multikulturní výchovy. 

Postoje k minoritám a jejich akceptace byly řešeny již ve Starém Řecku. S 

jakýmikoliv, ať už pozitivními či negativními nápaditostmi byla vždy spojena řada 

předsudků a stereotypů. Ty se předávají z generace na generaci tak, jako se předávají 
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další tradice a zkušenosti. Vždyť i český stát byl po první světové válce státem 

multikulturním, pro nějž se obtížně vymýšlelo jméno, aby bylo bráno s povděkem 

všemi menšinami, které na jeho území žily. Přesto, nebo právě proto existuje i o 

„českých" obyvatelích řada předsudků a stereotypů. Je tedy poměrně složité začít až na 

základní škole pracovat s dětmi, které byly po šest let vychovávány v určitém prostředí, 

kde se jim často i nevědomě předkládaly jisté vzory či názory na to, co je správné a 

žádoucí a co je přinejmenším podezřelé či nějak vybočuje. I rodiče těchto dětí byli v 

podobném duchu vychováváni, a proto je nutné otázku multikulturality a problematiky 

minorit řešit globálněji než pouze na školní půdě. 

Idea multikulturní výchovy a dokonce i její zařazení do rámcových vzdělávacích 

programů je zajisté záslužný počin, ale dalším úskalím je její realizace. Musíme se ptát, 

zda jsou čeští učitelé v této oblasti školeni, či zda záleží na zájmu a píli každého 

jednotlivce, co si k této otázce nastuduje a poté hlavně, v jakém kontextu to svým 

žákům předá. Pohlédneme-li na tuto otázku očima samotných pedagogů, může pro ně 

být otevírání multikulturních otázek v hodinách velmi náročné. Každý jedinec v naší 

společnosti má právo vyznávat jisté hodnotya pokud jimi nepoškozuje své okolí, není 

třeba mu je zakazovat. Učitelé na základních či středních školách tak mohou být 

postaveni před morální dilema, zda sdělovat svým žákům a studentům vlastní názory či 

názory, které jsou přijímány obecně většinovou společností. Zamysleme se jen nad 

děním ve světě v poslední době - jak se lišily názory lidí na Putinovu vládu v Rusku či 

na situaci v Iráku. Co pak má učitel dětem odpovídat, když zabrousí k této 

problematice? Pomůže tady vyučujícímu nějaké multikulturní školení? V jakém 

postavení se ocitá, má-li ve třídě žáka, jehož rodinu vyhnal režim Sadáma Husajna z 

jejich rodné vlasti? Dá se přijít s nějakým obecně platným a přijatelným názorem? V 

těchto situacích musí být učitel velmi obezřetný a mělo by se jednat spíše o debatu, než 

o předkládání dogmatických pravd. 

Podle Průchy (2004) je cílem multikulturní výchovy vést žáky k tomu, aby si 

osvojovali tzv. interkulturní kompetence, tedy takové znalosti a postoje, které by v nich 

vypěstovaly chápání kulturních specifičností příslušníků jiných etnických, 

náboženských a rasových skupin a tolerantní postoje k těmto odlišnostem. 

Dva pohledy na multikulturní výchovu nabízí ve své knize Čermáková a kol. 

(2000). 

- 10-



Jedním je snaha seznamovat žáky majoritního etnika se zvyklostmi, kulturou, 

jazykem imigrantů a tím regulovat jejich vztah k nim; jde včtšinou o náplň občanské 

výchovy. Toto hledisko je procesuálního charakteru. Nejde jen o obsah předávaných 

informací, ale i o způsob, jak jsou předány, jak vyučování probíhá. V jakém duchu se 

odehrávají interakce mezi učitelem a žákem, jak je jimi interpretováno okolí... Učitel by 

měl naprosto přirozeně reagovat na každou nejapnou poznámku na adresu nějaké 

skupiny, ať už vymezené etnicky, nábožensky, rasově nebo sociálně. Znamená to, že by 

neměl dopustit diskriminaci na základě příslušnosti k jakékoli z výše jmenovaných 

skupin. (D. Moree, in Bittnerová, Heřmanský, 2008) 

Druhou možností je snaha vytvořit pro dčti imigrantů takové prostředí pro 

vzdělávání, které by bylo přizpůsobeno jejich specifickým potřebám. Zvážíme-li tuto 

situaci do detailů, měli bychom nabízet cizincům možnost vzdělávání v jejich 

mateřském jazyce, respektovat jejich výchovné styly a tradice, připravovat jim speciální 

vzdělávací programy. 

Toto pojetí, které bylo praktikováno zejména ve Spojených státech, má řadu 

kritiků. Speciální přístup k imigrantům se příliš neodrazil na zvýšení kvality jejich 

vzdělání, prohloubila se spíše naopak jen tendence k separatismu, neboť tento princip v 

podstatě potlačuje vědomí sounáležitosti a zdůrazňuje rozdíly mezi jednotlivými 

národy. Jiní kritici hovoří v této souvislosti o devalvaci vzdělání, neboť poskytneme-li 

imigrantům úlevy, vychováme z nich pro svůj stát jednodušší lidi. Jak pak asi budou 

fungovat oblasti, kde se tito lidé budou kumulovat, neboť imigranti mají včtšinou 

tendenci držet se pohromadě a vytvářet více či méně uzavřená společenství...také je 

apriori odsuzujeme k horší pozici ve společnosti, neboť pro ně bude těžší se prosadit 

vůči jedincům dané země, a tím se zase jen budou zviditelňovat odlišnosti a vzrostou 

předsudky vůči imigrantům. 

I přes všechny výše uváděné obtíže a nejednotný názor na její přínos by se měla 

stát multikulturní výchova součástí dnešního vzdělávání. 

I psychologie, jako jeden z klíčových oborů, řeší problematiku sociálních 

vztahů, do nichž v případě, o němž hovoříme, vstupují lidé s odlišným backgroundem. 

Proto psychologie pracuje mimo jiné s konceptem existence předsudků a stereotypů, 

který se během života jedince vyvíjí a ovlivňují ho mimo jiné sociální vztahy, které 

jedinec během svého vývoje navazuje. 
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Podívejme se nyní blíže na koncept stereotypů a předsudků a toho, co sc k nim 

vztahuje v souvislosti s mezikulturními vztahy. Poté sc včnujmc stručné 

psychologickému pohledu na období pubescence, v němž se nachází žáci, s nimiž se 

v této práci budeme setkávat. 

2.5. PŘEDSUDKY A STEREOTYPY 

Sejde-li se etnicky pestrá skupina (například třída), která spolu po určitou dobu 

funguje, určitě se vynoří více než obvykle otázka předsudků a stereotypů. 

Předsudek je definován (Hartl, 2000) jako emočně nabitý, kriticky nerozhodný 

úsudek a z něj plynoucí postoj přijatý jedincem nebo skupinou. Může se vztahovat 

k čemukoliv, nezávisí na okamžité situaci a neopírá se o porozumění. 

Stereotyp je popsán (Hartl, 2000) jako opakující se, navyklý způsob jednání; 

automaticky používaný pohybový, mluvní nebo myšlenkový návyk; jeho změna je 

nesnadná, provázená negativními emocemi. 

Codol a Leyens (in Nakonečný, 2000) jej definují jako skupinou sdílené 

implicitní teorie osobnosti o této či jiné skupině, (str. 91). 

Nakonečný (2000) zdůrazňuje, že kromě výrazného emočního zabarvení jsou 

předsudky také velmi odolné vůči změnám (str. 154). 

Krech, Crutchfield a Ballachey (in Nakonečný, 2000) navíc uvádí, že předsudky, 

které získáváme v procesu sociálního učení, mohou sloužit k zdůvodnění kulturně 

nepřijatelné potřeby a chování či k ochránění člověka před ohrožením vlastní sebeúcty, 

pomoci mu k racionálnímu vysvětlení skutečnosti, že daný jedinec žije v chudobě či 

naopak v bohatství oproti jiným... 

V souvislosti s rasovými předsudky Nakonečný (2000) uvádí, že mohou sloužit 

jako jistý druh alibi pro příslušníky určité skupiny, která poškozuje skupinu druhou. Př. 

Němcům můžeme ubližovat, vždyť oni rozpoutali druhou světovou válku a zabili 

spoustu nevinných lidí. 

Dále je v těchto předsudcích zakotvena otázka prestiže např. my - inteligentní 

bílí a oni - jednodušší, černí, z Afriky... 

Stejný autor se věnuje i otázce stereotypů a připomíná 

(http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly2/IKV2_04_00_prace_s_predsudky_a_stere 

otypy.pdf), že pro úspěšné soužití a interakci lidí v multikulturním světě je nutné, aby se 

jedinec naučil zacházet s vlastními stereotypy, poznal jejich kořeny, povahu a 
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fungování. Zároveň si musí uvědomit, v čem mu stereotypy pomáhají a v čem omezují 

jeho vnímání okolního světa. 

Stereotyp je vždy jistým způsobem zevšeobecnění - připsání určitého rysu celé 

skupině jedinců bez ohledu na jejich individuální charakteristiky. Často se tak u nás 

například traduje, že Romové kradou, Vietnamci neplatí daně, Ukrajinci jsou 

mafiáni...Tvrzení jsou paradoxní v tom, že čím mají lidé menší zkušenosti s příslušníky 

dané skupiny, tím větší je tendence k zastávání těchto předsudečných vnímání. I 

v případě ojedinělých konkrétních zkušeností jedince, které určitý předsudek vyvracejí, 

je pro člověka velmi těžké se předsudku vzdát. Spíše pak vypráví, koho úžasného 

potkal, ale tuto zkušenost bere jako raritu, která se vyskytla náhodou. 

Stereotypy nemusí být pouze negativní. Tvoří součást našeho myšlení a 

umožňují nám rychlou a ve většině případů účinnou orientaci ve světě. 

2.5.1. Předsudky a stereotypy v komunikaci 

Existují-li předsudky a stereotypy, mnohem snáze se nám navazuje komunikace 

s neznámými jedinci cizího původu. Díky rozmanitým generalizacím, které kolem sebe 

pravidelně slýcháme, má člověk často alespoň nějakou představu o tom, s kým by měl 

mít tu čest (podle Šiškové, 2001). Všeobecně kolující přesvědčení, která nám 

napomáhají složité dění ve světě nějakým způsobem roztřídit a vyznat se v něm, však 

mohou být i velmi zavádějící. Jsou založena právě na předsudcích a stereotypech, 

kterou jsou mnohdy mylné a hlavně nezobecnitelné. 

Každý určitě někdy slyšel, že Italové stále jedí pizzu, Francouzi pijí víno a 

Maďaři pálivé klobásy. V tomto případě se můžeme domnívat, že jde o zcela neškodné 

stereotypy, které mezi lidmi panují. Díky nim si může někdo pozorující neznámého 

člověka každý den pojídat pizzu říci, že jde určitě o Itala, aniž by mu tím ublížil. Ale 

vzpomeňme si například na kauzu s Černého Entropou, kde i takovéto zdánlivě 

drobnosti vzbudily širokou vlnu nevole. Příslušníci daného národa mohou mít pocit, že 

jsou mnohem důležitější věci, o nichž by se mělo v souvislosti s jejich zemí vyprávět. 

Pokud žije poté několik národností v těsné blízkosti vedle sebe, mohou mezi 

nimi tyto stereotypy vytvářet vysokou bariéru. Mohou bránit přenosu podstatných 

informací, neboť každá skupina se domnívá, že přeci již vše podstatné o svých 

sousedech dávno ví. I přes vzájemnou blízkost může zprvu velmi dlouho trvat, než se 

daná přesvědčení podaří alespoň nějakým způsobem korigovat. Pokud se domnívám, že 
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všichni Italové jedí pizzu a jsem pozvána na hostinu podávanou Italy, na níž je 

servírována ryba se zeleninovým salátem, určitě se nad touto skutečností pozastavím, 

podivím, ale určitě hned nezměním svůj stereotyp, že Italové jedí stále pizzu. 

Toto byly doposud příklady generalizací velmi nepodstatných. Pokud tímto 

zjednodušujícím způsobem přistupuji k lidem na základě barvy pleti či jejich 

náboženského vyznání, mohu vyvolat poměrně zásadní konflikt. 

2.5.2. Vznik, vývoj a ovlivňování předsudků a stereotypů 

Kdy se předsudky a stereotypy objevují a co vše je ovlivňuje? Z literatury 

(Fontana, 2003; Giddens, in Průcha, 2004) se například dozvídáme, že do tří let si děti 

žádné předsudky či stereotypy nevytváří ani je nemají. 

Mezi čtvrtým až sedmým rokem si děti začínají výrazněji uvědomovat etnické 

odlišnosti, s nimiž se objevují i první předsudky. 

K další změně dochází kolem osmého roku, kdy se myšlení a postoje dětí stávají 

flexibilnější. Začínají na své okolí pohlížet ne tolik na základě etnické příslušnosti, ale 

jsou schopni též individuálního hodnocení a zaujmutí postoje. V tomto věku se začínají 

objevovat i předsudky vůči své vlastní skupině. 

V tomto období již nemají děti ve svém vlivu pouze rodiče. Nemalou roli hraje 

při jejich výchově a směřování škola. Učitelé svým přístupem k jednotlivým žákům 

dávají ostatním najevo, jak je třeba se ke komu chovat. Děti mají s přibývajícím věkem 

stále větší tendenci se chovat vůči všemožným odlišnostem netolerantně. Škola by tak 

měla vést své žáky k tomu, aby se těchto omezených pohledů zbavovali a upevňovaly se 

u nich žádoucí postoje. 

Nejúčinnější cesta vede přes samotnou praxi. Vidí-li žáci, že jejich učitelé 

přistupují ke všem stejně a respektují v odpovídající míře jejich případnou jinakost, 

začnou se tak většinou chovat i samotní žáci. 

Odlišnosti v kulturních zvyklostech jsou dle Fontány (2003) někdy obtíží pro 

celý školní kolektiv. Žák-cizinec může reagovat v očích svých spolužáků i učitelů 

prapodivně a přitom v jeho kultuře jde o zcela běžný projev. Je tak například uváděno 

(Triandis, 1971, in Tubbs, Mossová), že Američané se při počátečním styku s Řeky 

domnívali, že se Řekové příliš zajímají o osobní záležitosti. Takováto otevřenost a 

zájem o člověka jsou přitom pro řeckou kulturu typické. 
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Je potřeba, aby si byl zejména učitel této možnosti včdom a sám byl vhodným 

příkladem svým žákům a celému okolí a postoje třeba dále posiloval i zámčrnčji. 

Děti z majoritní společnosti by se měly naučit chápat pocity jejich spolužáků-

cizinců. Měly by si být schopni uvědomit, co pro tyto jedince znamená ocitnout se sám 

v cizí zemi, zažívat pocity odtrženosti a neporozumění svému okolí, které je pro nás tak 

jasné. 

Svoboda (http://pf.ujep.cz/files/_konferenceKPG/KPG_konferenceprisp 17.pdf) 

upozorňuje, že je třeba provádět vše s patřičnou mírou. Děti jsou dle jeho závěrů „hodně 

vnímavé k odlišnostem ve svém okolí a přespřílišné, i když pozitivně zamýšlené 

poukazování na odlišnou identitu je dětmi vnímáno spíše negativně a nabývá často 

konfliktní č segregující tendence" ( Svoboda, str.l). 

Ukazuje se (Giddens, in Průcha, 2004), že velký vliv má osobní zkušenost 

s danou rasou či národem a také prostředí, v němž se jedinec vyskytuje. Naopak 

multikulturní výchova nemá takový vliv na proměnu postojů, neřku-li předsudků či 

stereotypů. 

2.5.3. Kontaktní hypotéza - předpoklad pro odstranění předsudků? 

Jak již bylo výše zmíněno, odstranit či alespoň zmírnit vliv předsudků je 

komplikované, neboť jsou velmi stabilní. I z výzkumů je patrné, že mnohé 

„antipředsudkové" programy a kampaně či multikulturní výchovy k redukci předsudků 

nepřispívají, v lepším případě pouze minimálně (in Průcha, 2004, str. 111). 

V polovině 20. století však byla G. W. Allportem (in Průcha, 2004) formulována 

tzv. „hypotéza kontaktu " (kontaktní hypotéza). Zprvu se považovala za bezpodmínečně 

platnou. 

Později byly jmenovány podmínky, za nichž může kontakt rasově či etnicky 

odlišných skupin přispět k redukci předsudků: skupiny musí mít přibližně stejný status; 

musí jít za společným cílem; musí se setkávat dobrovolně; a kontakt musí být 

podporován nějakou nadřazenou institucí. 

Nové a nové studie podrobují kontaktní hypotézu ještě větší kritice a poukazují 

na mnoho okolností, které hrají roli (in Hewstone, Stroebe, 2006). Všichni odborníci se 

ale shodují na tom, že předsudky se neomezí, ba i někdy posílí, pokud spolu nebudou 

skupiny cíleně spolupracovat. 
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Cílená spolupráce ale musí být dle Brewera a Millera (1984, in Hewstonc, 

Stroebe, 2006) zaměřena prioritně na mezilidské otázky, spíše než na společný úkol. Za 

této situace jsou spolu odlišné skupiny schopné spolupracovat, aniž by se zaměřovali na 

své odlišnosti. Problémem je dle kritiků skutečnost, že interpersonální kontakt, který byl 

navázán v rámci spolupráce mezi jedinci nelze samovolně přenést na ostatní jedince 

z daných skupin. 

Dle Hewstona a Browna (1986, in Hewstone, Stroebe, 2006) je možné, aby byly 

zachovány hranice mezi skupinami, pokud tyto skupiny spolupracují a jsou na sobč 

danou spoluprácí pozitivně závislé. Kladný pohled se pak přenáší při úspěchu na celou 

skupinu. 

Příznivější vzájemné postoje jsou nastolovány také v situacích, kdy se stýkají 

typičtí zástupci jednotlivých skupin (Wilder, 1984, in Hewstone, Stroebe, 2006). 

Na konci 90. let se řada odborníků (in Hewstone, Stroebe, 2006) podílela na 

rozšíření kontaktní hypotézy a hovoří o něm jako o „efektu rozšířeného kontaktu". 

Podle něho se předpokládá, že je možné zmírňovat předsudky k druhým nepřímo. Včdí-

li jedinci, že jejich přátelé ze stejné skupiny navazují přátelské vztahy s příslušníky 

skupiny druhé, mohou k nim přistupovat tito jedinci také méně předsudečně. Je zde 

však opět jedno „ale". Mohou-li se takto nepřímo přenášet pozitivní postoje, hrozí i to, 

že se nepřímo přenesou i postoje negativní, budou-li mezi stýkajícími se členy daných 

skupin panovat. 

Jak je vidět, ač jsou kontaktní hypotézy a její odnože nadějnými teoriemi, je 

třeba vždy pečlivě vážit všechny okolnosti, které s sebou meziskupinové kontakty 

přinášejí. Je totiž řada kritiků, kteří namítají, že snížení předsudků je vždy pouze 

dočasnou záležitostí, (in Průcha, 2004, str. 112-115). 

Vliv blízkosti je popisován jako jeden z faktorů snižujících tvorbu stereotypů a 

jejich přetrvávání i v knize Tubbse a Mossové (1991). Zajímali se o to, jak působí 

blízkost na kvalitu jednání lidí z odlišných kultur. Dle Kramera (1950; in Tubbs, 

Mossová, 1991) může mít krátkodobá integrace jedinců z etnicky odlišného prostředí 

negativní důsledky. Další odborníci (Mann, 1959;Works, 1961; in Tubbs, Mossová, 

1991) však poukazují na přesvědčivé doklady, že integrované bydlení lidí různých ras 

nebo intenzivnější kontakt na pracovišti či ve třídách vede k menším rasovým 

předsudkům, antagonismu a stereotypizaci. Dále je patrné, že se určité stereotypy o 

lidech jiných kultur pozmění v důsledku bezprostředních zkušeností. Je například 
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uváděno, že Američané se zpočátku domnívali, že se Řekové příliš zajímají o osobní 

záležitosti. (Přitom takováto otevřenost a zájem o člověka je pro řeckou kulturu 

typická.) Poté, co se začaly oba národy častěji stýkat, začali Američané Řeky popisovat 

slovy jako vtipný, okouzlující či ochotný. V tomto případě vedl častější kontakt 

k stereotypům, které jsou „rozlišenější a ambivalentnější". (Triandis, 1971, p. 105; in 

Tubbs, Mossová, 1991). 

2.5.4. Studie ze školního prostředí věnující se vztahu k jiným etnikům 

Teorie kontaktní hypotézy by měla být poměrně dobře splňována ve školním 

prostředí, jemuž se věnuji ve své práci a o němž existuje již řada výzkumů, které se 

tohoto tématu dotýkají, či se k němu dají vztáhnout. 

Škola funguje jako zastřešující instituce jedincům - žákům, kteří mají v rámci 

jedné třídy či ročníku stejný status a kráčejí za společným cílem (naplnění 

požadovaného učiva a ve výsledku ukončení školní docházky). Jediné, co může být 

diskutabilní, je otázka dobrovolnosti docházení do školy. 

A ony výzkumy, na nich můžeme zjišťovat platnost či neplatnost kontaktní 

hypotézy ve školním prostředí? 

V roce 2002 proběhl v Bílině výzkum (Svoboda, http://pf.ujep.cz/files/_konferen 

ceKPG/KPGkonferenceprisp 17.pdf) zaměřený na analýzu postojů žáků 2. stupně 

základních škol vůči k cizincům. Do bílinských škol chodila řada dětí z nedalekého 

azylového zařízení v Červeném Újezdu. Výzkumnou metodou byla analýza slohové 

práce žáků na téma ,,/>opiš své osobní setkám s nějakým cizincem a napiš, co si 

cizincích myslíš". Zadavatelé se při vyhodnocování zaměřili prioritně na jednu etnicky 

velmi pestrou třídu, která v takovémto složení fungovala teprve pár týdnů. (Tato třída 

splňovala podmínku dětí stejného statutu, pravidelného setkávání a společného cíle.) 

K jejich velkému překvapení napsalo 19 z 22 dětí, že žádného cizince neznají, ač jich ve 

třídě měly pět. Šlo o spolužáky z Konga, Afghánistánu, Čečenska a Kazachstánu. Žáci 

v tomto případě ukázali, že národnostní či etnický původ je v jejich kolektivu 

nedůležitý. 

Autoři výzkumu se domnívají, že tato třída poukázala na schopnost jedinců 

vytvořit si prostředí vstřícné pro integraci nebo minimálně pro vstřícné prvotní 

začlenění žáků-cizinců do třídního kolektivu. 

- 17-

http://pf.ujep.cz/files/_konferen


Poukazováno je i na možné vhodné působení učitelů, kteří přispěli k tomuto 

výsledku (působení zastřešující instituce - školy). 

Negativním důsledkem tohoto jevu může být stírání odlišností - ztráta 

národnostní či etnické identity. I s tímto jevem se dá dle autorů cíleně pracovat a 

sekundárně u žáků-cizinců jejich identitu rozvíjet. To, že ve svých nových spolužácích 

získají kamarády je pro ně na počátku mnohem zásadnější. 

Další výzkum zabývající se postoji žáků deváté třídy k cizincům v České 

republice provedla Pospíšilová (2007) na dvou odlišných typech základních škol 

v Praze. Jedna škola integruje ve svém prostředí velké množství dětí zejména 

z romských rodin. Druhá škola byla etnicky téměř homogenní. Autorka ve své práci 

poukazuje mimo jiné na to, že žáci z etnicky pestřejšího prostředí považovali výrazně 

častěji cizince ve svém okolí za věc, která jim nepřijde nějak zásadně zvláštní. To i 

v takovém případě, že jejich spolužáky byli vesměs Romové, kteří jsou na českém 

území bráni za nejkontroverznější etnickou minoritu. 

Pro žáky z druhé školy by dle dotazníků bylo větším problémem např. sedět ve 

třídě vedle cizince, přátelit se scizinci...Tyto výsledky opět mohou poukazovat na 

platnost kontaktní hypotézy za splnění daných podmínek. 

Nalezneme však i výzkumy s opačným výsledkem. Ač byly provedeny mezi 

žáky, tudíž ve školním prostředí, a ve vztahu ke spolužákům, tudíž jedincům v rámci 

jedné školy, přibližně stejného statusu, kontaktní hypotéze se nepotvrdila, ba naopak. 

Jedním z velmi přínosných výzkumů byla práce Gutmanové a Hicksona 

v Austrálii (1996, in Průcha, 2004, str. 110) Jejich cílem bylo zjistit předsudky 

bělošských dětí vůči původnímu, aboriginskému obyvatelstvu a vůči Australanům 

asijského původu. Ze získaných dat se ukázalo, že u dětí ve věku 10 - 12 let se začínají 

rasové předsudky rozlišovat. Děti byly tolerantnější k Australanům asijského původu 

než k původnímu australskému obyvatelstvu. Jejich postoje kopírovaly přesvědčení 

dospělé populace. U mladších dětí se tato diferenciace neobjevila. 

Vliv na vnímání daných minorit mělo i prostředí školy. V etnicky pestré škole, 

v níž probíhala řada edukačních programů multikulturního zaměření, vykazovaly děti 

mnohem vyhraněnější předsudky vůči domorodému obyvatelstvu než ve škole 

homogenní, tvořené pouze dětmi bělochů. 
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K podobným závěrům došli ve výzkumu provedeném v Nizozemí (Verkuyten a 

Thijs, 2002; in Průcha, 2004, str. 111). Odborníci zjišťovali postoje jedinců od 10 do 17 

let vůči etnickým minoritám ve vlastní zemi. Ukázalo se, že se postoje velmi diferencují 

podle typu národnosti a že se postoje mladistvých plně shodují s postoji dospělých 

Nizozemců. 

V obou těchto studiích je poukazováno na vliv sociokultumího prostředí při 

utváření pohledu na svět a nepatrný vliv multikulturních programů. Je možné, že 

generace, které projdou multikulturními školeními, budou své děti vychovávat v jiném 

duchu a předají jim již méně předsudečné postoje. Vliv multikulturní výchovy a jí 

podobných programů by tak mohl být doceněn až za řadu let. 

2.6. JAZYKOVÝ KÓD JAKO KLÍČOVÝ MOMENT INTEGRACE DO 

SPOLEČNOSTI 

Přestěhování do cizojazyčného prostředí provází mnoho ztrát. Již výše byla 

zmiňována ztráta původních vazeb a domácího zázemí. Další zásadní změnou je odlišný 

jazykový kód. 

Skrze jazyk se člověk zapojuje do dění ve světě a ne nadarmo říkal Heidegger, 

že jazyk je prodloužená ruka myšlení (in Hogenová, 2006). Dostane-li se jedinec do 

nového jazykového prostředí, bojuje nejen s tím, že svému okolí nerozumí, ale třeba i s 

tím, jak v tomto novém jazyce fungovat. Na počátku se tak pravidelně ocitá v dosti 

tíživých situacích. „Šli jsme do školy asi po třech měsících češtiny. Spolužáci se se 

mnou samozřejmě chtěli seznámit, a když pak viděli, že jim nerozumím, tak si ze mě 

začali dělat srandu. Smáli se a já jim nerozuměl, tak jsme to s bráchou museli 

vysvětlovat ručně. Furt sme se prali. Málem nás vyhodili ze školy, říkali o nás, že jsme 

psychopati," říká dvaadvacetiletý Tigran (in Vodňanská, Radostný, http://209.85.129.13 

2/search?q=cache:vzZull3flOJ:www.metas.cz/UserFiles/doc/NP_web.doc+cizinci+spol 

u%C5%BE%C3%A 1 ci&cd=31 &hl=cs&ct=clnk&gl=cz). 

Vodňanská, Radostný dále ve své studii (http://209.85.129.132/search?q=cache: 

vzZu 113fl0J:www.metaos.cz/UserFiles/doc/NP_web.doc+cizinci+spolu%C5%BE%C3 

%Alci&cd=31&hl=cs&ct=clnk&gl=cz) poukazují na řadu faktorů, které ovlivňují 

šance cizince zvládnout český jazyk na dobré úrovni. Jedním z nich je věk. V ranějším 
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věku jsou děti schopné se cizímu jazyku poměrně rychle a dobře naučit. V pozdějším 

věku škola často řeší dilema, zda dítě nemluvící vůbec česky zařadit do jemu věkově 

odpovídajícího ročníku či někam níže, aby se češtinu učil na jednodušší úrovni. 

Zejména z hlediska sociálního začlenění je toto řešení dost nešťastné. Obzvláště 

v období puberty, kdy jsou žáci citlivější na proměny svého sociální statusu v kolektivu, 

se mohou díky komunikační bariéře dostat do pozice outsidera, což působí velmi 

nemotivačně na jejich zapojení do třídního kolektivu. Příchod přímo na druhý stupeň, 

kde se začíná probírat velmi abstraktní látka, je pro žáka neznalého češtiny velký 

problém. Začíná totiž probírat látku, které nerozumí ani ve své jazyce. I v něm se teprve 

seznamoval s novými pojmy...(in Průcha, 2004). 

Často velmi záleží na ochotě učitele, zda bude žákovi po hodině či výuce 

dovysvětlovat nepochopenou látku či zda ho ponechá napospas osudu. Někteří učitelé 

jsou na počátku také ochotni vést výuku dvojjazyčně. Předpokladem je však znalost 

jazyka na odpovídající úrovni. Se všemi těmito možnostmi jsem se ve svém výzkumu 

též setkala. 

Dalším z faktorů je příbuznost jazyka. Alespoň v začátcích je určitá podoba mezi 

jazyky výhodou. Na vyšších úrovních se naopak mohou podobné tvary, někdy navíc 

s odlišným významem, plést a potíže mohou přetrvávat po celý život. 

Úplně odlišná struktura jazyka zase zatíží žáka-cizince zejména na počátku, při 

prvotním osvojování češtiny. 

Ohromnou výhodou je jazykové nadání jedince. Vliv také hraje motivace a 

okolím nabídnuté podmínky. 

2.7. OBDOBÍ PUBESCENCE 

Období pubescence je spojeno s dynamickým vývojem, který je doprovázen 

výraznými psychickými i fyziologickými změnami. Jedinec hledá vlastní identitu a 

vztah ke světu. Snaží se distancovat od dosavadních autorit, jimiž mu byli dospělí 

v jeho nejbližším okolí, a nalézt si sám cestu do světa. Proto nemají dospívající rádi 

moralizování, kázání a pocit podřízenosti. Do těchto všech situací je často dospělí 

uvrhují, a proto se vyhraňují vůči nim. Nesmíme však zapomenout, že pod maskou 

neohroženého se skrývá velmi citlivý jedinec, který si svými zdánlivě necitlivými 
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vzdory potřebuje osahat svět, ale zároveň potřebuje mít jistotu, že když bude nejhůř, má 

někde své přijímající zázemí (in Šišková, 1998; Langmeier, Krcjčířová, 1998). 

2.7.1. Vliv vrstevnické skupiny 

Roli rádců a těch, kteří nezklamou přebírají v očích dospívajících jejich 

vrstevníci - přátelé a kamarádi. Oni určují trend oblékání, zájmů, hudby, kterou je 

vhodné poslouchat... Přijetí či nepřijetí vrstevnickou skupinou hraje v tomto období 

zásadní roli. Na jedince je vyvíjen ohromný tlak, aby někam patřil. Sám neznamená 

v danou chvíli nic. Je někým jen ve skupině, která má své vlastní hodnoty, normy a cíle 

a vymezuje se jimi vůči jiným společenstvím. 

Základní postoje a hodnoty získává sice dítě v rodině. V tomto období však 

procházejí zatěžkávací zkouškou. Kde není rodina v předchozích letech dostatečnou 

autoritou, může se stát, že její funkci přebírá úplně vrstevnická skupina a je jen otázkou, 

do jaké skupiny se dítě dostalo. 

Party, v nichž dospívající žijí, již řeší závažnější témata. Stávají se sociálně 

samostatnějšími. Přátelství už nestojí tolik na materiálních otázkách, ale spíše na 

společných zájmech, sdílení společných zážitků a zkušeností (Široňová, in Šišková, 

1998; Fontana, 2003). 

Klasickou vrstevnickou skupinou je třída. Většinou je dělena na různé 

podskupiny, které mají svá vlastní pravidla. Pokud je jedinec naplňuje, může se stát 

jejich členem. Skupiny ve třídě mezi sebou mohou udržovat různé vztahy. Vliv na třídní 

klima má i učitel. Pokud je schopen akceptovat stejně všechny skupiny, budou se cítit 

plnohodnotně a jejich hlavním rysem bude spolupráce. Pokud je ve třídě skupina, jejíž 

normy jsou neakceptovatelné a učitel to dává najevo, bude tato skupina postavena do 

role nechtěné a bude se snažit o to více se nějakým, většinou ne úplně šťastným 

způsobem zvýraznit (Fontana, 2003). 

V období pubescence se již ve třídě začíná odlišovat role vlivného a oblíbeného 

jedince. Kamarádem či přítelem dospívajícího většinou bývá již někdo jiný, než komu 

se ve třídě musí podřizovat. V třídním kolektivu se objevuje také většinou formální a 

neformální autorita. Ten, kdo má autoritu formální, zastupuje třídu při vyjednávání 

s učiteli, zatímco neformální vůdce rozhoduje o tom, co se bude dít ve společném 

volném čase. Pozici neformální autority mívá nejvlivnější jedinec ve třídě. 
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Ač je jedinec bez náležení k nějaké partě v tomto věku skoro ztracen, nemalou 

roli hrají i dyadická přátelství. Dospívající touží po věrném kamarádovi, s nímž by si 

rozuměli. Nejbližšími přáteli se stávají ještě většinou jedinci stejného pohlaví. Ti jsou si 

pak schopni celé hodiny blaženě vyprávět o svém životě a jejich okolí, zejména rodiče, 

nechápe, co si ještě mohou říkat, když se vídají téměř každý den (podle Říčana, str. 183-

184, 2004). 

V tomto věku je tedy velmi těžké jakýmkoliv výraznějším způsobem působit na 

žáky z pozice autority. I výchova k toleranci, která by měla probíhat od raného věku a 

v dnešní době je už zahrnuta do vzdělávacího kurikula v podobě multikulturní výchovy, 

by měla mít jinou formu než u menších dětí. 

Vychovávat z dětí tolerantní jedince znamená ovlivňovat jejich postoje. Snahou 

je pracovat s žáky na ujasnění jejich vlastních postojů a schopnosti jejich reflexe. Naučit 

je umění porozumět i svým negativním postojům. Hledat jejich původ - strach, 

negativní zkušenost? Snažit se korigovat neoprávněné zobecňující domněnky většinové 

společnosti a dát dětem zažít, že to není vždy tak jednoduché, jak se většinově traduje. 

U dospívajících zapůsobíme více besedou s odborníky a i příslušníky 

potlačovaného národa. Ti, kdo s dětmi tato témata řeší, musejí mít sami ujasněný svůj 

vztah k okolí. Postoj během debat by měl být nehodnotící, aby každý mohl bez obav říci 

svůj názor. S jednotlivými názory se dá později pracovat (podle Široňové, in Šišková, 

1998). 

Z výše uvedených poznatků o životě dospívajících je patrné, že vrstevnická 

skupina v tomto období výrazně utváří jejich život, někdy dokonce supluje roli rodiny, a 

udává dospívajícímu směr, jakým by se měl orientovat, aby byl ostatními přijat a 

uznáván. Ovlivňuje toto období v životě jedince i pohled žáků na spolužáky-cizince? 

Jaké parametry jsou v tomto období vybírány jako hodnotící kritéria? 

- 2 2 -



3. EMPIRICKÝ VÝZKUM 

Osobní výzkumný zájem a rešerše literatury metodologicky a interpretačně 

ovlivnily mou práci. Relevantní pro výzkum byla myšlenka etnicky pluralitní české 

společnosti, v níž je však postavení cizinců problematické. Mnozí z členů majoritní 

společnosti se vztahují k cizincům přes stereotypy a předsudky, které o nich v naší zemi 

kolují. Z literatury se ukazuje, že by jistou nadějí mohla být kontaktní hypotéza. I ona 

však může působit dvoustranně - buď předsudky a stereotypy zmírňovat, nebo za 

jistých okolností spíše posilovat. 

Na příkladu školy, jako specifické instituce vytvářející specifickou vrstevnickou 

skupinu můžeme pozorovat specifické situace, které mohou být řešeny specifickým 

způsobem. Zcela relevantní je tedy otázka: Jakou má pak pozici žák-cizinec v konkrétní 

situaci českého třídního kolektivu v období pubescence? 

3.1. METODOLOGIE 

3.1.1. Výzkumný vzorek 

Pasportizace školy 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala žáky osmé třídy z jedné základní 

školy v centru Prahy1, v níž od září 2008 pracuji jako školní speciální pedagog. 

Škola se deklaruje jako svobodná instituce. Preferuje individuální, přátelský a 

otevřený přístup ke všem žákům, ale i rodičům a okolní komunitě. 

V loňském školním roce (2007/2008) školu navštěvovalo 548 žáků rozdělených 

do 24 tříd. 

Kolem 10% žáků na škole je integrovaných (ve většině případů jde o specifické 

vývojové poruchy). Přibližně 6% žáků tvoří cizí státní příslušníci. 

Svým současným pojetím vzdělávání patří škola mezi průkopníky moderních 

metod výchovy a vyučování žáků. Je jednou z pilotních škol, které realizují vlastní 

školní vzdělávací program. 

Mezi základní pilíře školního vzdělávacího programu patří integrace 

jednotlivých předmětů v celky, díky nimž by mělo být žákům umožněno pochopit svět 

1 Z důvodu uchování anonymity zúčastněných žáků neuvádím o škole bližší informace. 
I jména zúčastněných žáků jsou změněná. 
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v co nejširších souvislostech. Žáci se učí v rámci vyučování spolupracovat v týmech, 

několikrát do roka i věkově heterogenních. Dokázat ohodnotit schopnosti své i svých 

spolužáků. K lepšímu uchopení svých znalostí a schopností a dalšímu individuálnímu 

pokroku jim má napomoci slovní hodnocení. 

Jednou z celoškolních akcí byl letos například projekt o Evropské unii. Připravili 

ho žáci školního parlamentu pro své spolužáky. Ti pak ve smíšených skupinkách 

tvořených žáčky prvního až devátého stupně plnili na stanovištích po škole úkoly, 

prostřednictvím nichž se měli seznámit s jednotlivými zeměmi EU. Starší žáci v každé 

ze skupinek vytvářeli ještě poster vztahující se k jedné ze zemí EU, který museli na 

závěr jako skupinka před všemi prezentovat. 

Multikulturní výchova se prolíná výukou již od první třídy. Zde se žáci učí 

toleranci, empatii a umění se vžít do role druhého v rámci oblasti Kultura ducha a těla. 

Ve vyšších ročnících je na to navazováno otázkou etnicity, rovnocenností etnických 

skupin, rozmanitými kulturními zázemími a společenskou či osobní identitou. Témata 

rasismu, předsudků, sociokulturních rozdílů v rámci české společnosti se probírají 

v oblasti Člověk a společnost a navazují na sebe v jednotlivých ročnících druhého 

stupně. Otázka multikulturality je zakotvena i v Estetické výchově, kdy mají žáci 

možnost seznámit se s odlišnostmi ve výtvarném projevu různých kultur a i sami si 

vyzkoušet, jak se psalo hieroglyfy či jinými písmy, která mají k naší latince hodně 

daleko (podle školního vzdělávacího programu). 

Třída 8. A 

Třída mě zaujala svým nejen etnicky pestrým složením. Přišla mi tudíž vhodným 

prostředím pro zjišťování vztahů uvnitř třídy se zaměřením na žáky-cizince. Sídlí navíc 

hned vedle mého kabinetu. Tato skutečnost mi poskytuje poměrně dobrou příležitost 

pozorovat chování žáků i 

v průběhu dne, mimo výuku. 

Osmou třídu navštěvuje 20 žáků (11 dívek a 9 chlapců) ve věkovém rozmezí 13-

15 let. Od prvního ročníku navštěvuje tuto třídu ze současných žáků 14 jedinců. 

Zbylých šest přišlo zejména v průběhu druhého stupně. 

Ze třídy pravidelně pracuji se třemi integrovanými žáky. Vídám se s nimi jednou 

týdně, potažmo jednou za 14 dní po dobu jedné vyučovací hodiny, kdy probíhají 

speciálně pedagogické reedukace. 
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Většina z žáků tedy asi před započetím mého výzkumu tušila, že jsem někým ze 

školního učitelského kolektivu, ale do kontaktu jsem s celou třídou přišla do té doby 

pouze třikrát v rámci hospitací ve třídě. 

Podíváme-li se podrobněji na složení třídy - čtyři žáci jsou jedinci cizí státní 

příslušnosti, tři žáci mají jednoho z rodičů z ciziny a někteří další mají ve svém blízkém 

okolí také cizince (např. prarodiče). Ve třídě jsou navíc integrováni dva hoši 

s hraničním inteligenčním kvocientem. Jeden hoch se takto postižený již narodil. Jeho 

potíže se však začaly zvýrazňovat s rostoucí náročností výuky (od 4. až 5. třídy). Druhý 

hoch prodělal kolem 4. třídy nádorové onemocnění, jehož důsledkem byl výrazný 

pokles inteligence. Oba hoši jsou se třídou od prvního ročníku. V současné době mají 

oba asistentku. Částečně se podílí na výuce s celou třídou, z části pracují individuálně 

s asistentkou. 

Třída se za osm společných let proměňovala - prošlo jí ještě několik dalších 

cizinců, někteří žáci odešli po prvním stupni na jiné typy škol, jiní zase z rozmanitých 

důvodů do třídy přišli. 

Žáci-cizinci ve třídě 

Z cizinců do třídy chodí Naomi narozená v Belgii. Její matka je Francouzska, 

otec Rakušan. Dívka přišla do České republiky před třemi roky. Žije zde pouze 

s matkou a sestrou - dvojčetem. Doma spolu hovoří francouzsky. 

Matýna, jejíž rodina pochází z Řecka, odchodila v České republice už část 

posledního ročníku mateřské školky. Její matka je Řekyně, otec, též Řek je již po smrti. 

Dívky má dva mladší sourozence, z nichž jeden chodí do stejné školy jako Matýna. 

Doma hovoří řecky, rodiče se prý česky nikdy pořádně nenaučili. 

Slovenskou skupinku spolužáků zastupuje Tereza, jejíž oba rodiče jsou Slováci. 

V Česku žijí ještě s jednou starší dcerou. 

Milan pochází též Slovenska. Do České republiky se přistěhoval za matkou, 

která zde již pár let pracovala, v době, kdy měl Milan nastoupit do 5. třídy. Ve škole se 

prý snaží „hovořit po česku, doma po slovensky". Do češtiny mu stále proniká řada 

slovenských slov. 

Majka se narodila v České republice, ale její matka pochází ze Slovenska. Dívka 

je bilingválně vychovávaná Já jsem také napůl" (Slovenka/Češka), ke slovenštině se 

hrdě hlásí. Používá ji ke komunikaci se slovenskými spolužáky a s matkou, která si na 

slovenštině dle dívky velmi zakládá. Majka se v podstatě deklaruje jako Slovenka. 
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Mezi slovenské spolužáky by se mčla počítat také Včra, jejíž otce je Slovák. 

Dívka se ale k této zemi nějak výrazně nehlásí. Já mám taťku na Slovensku, ale 

slovensky neumím..., ale jezdíme tam, třeba teď na Velikonoce." 

Obdobně je na tom Dan, jež má matku ze Slovenska a pravidelně tam navštěvují 

její rodiče. Hoch prý slovensky rozumí, ale nehovoří. 

Ve třídě je také Zuzka, jejíž dědeček je Chorvat. Dívka v Chorvatsku pravidelně 

trávívá léto, jedny prázdniny se i trochu více naučila chorvatsky hovořit, ale teď už si to 

nepamatuje. 

Jana, která přišla do současné třídy v šestém ročníku, má ve svém blízkém okolí 

někoho z Řecka. 

Třídou prošly také dvě Američanky. Barbara a Maria. Každá se třídou strávila 

jeden rok. 

Zmiňován byl i Saša. Hoch narozený v České republice rodičům cizího původu. 

Matku má ze Srbska, otce ze Spojených států. Se třídou strávil sedm let. Loni odešel na 

anglickou školu. 

3.1.2. Sběr dat a metoda výzkumu 

Pro práci s 20 žáky jsem potřebovala nejprve získat svolení jejich rodičů. Již 

tento krok mi naznačil, že práce s dospívajícími žáky nebude úplně jednoduchá. Po 

měsíci pravidelného docházení do třídy a připomínání této povinnosti se mi sešlo 18 

svolení k práci s žáky. Rodiče dvou žáků (Jany a Honzy) prý nesouhlasí s tím, abych 

s jejich dítětem hovořila. 

Sběr dat proběhl od února do května roku 2009. Přičemž jsem nejprve dělala 

s jednotlivými žáky rozhovory. Nezávisle na nich psali v rámci češtiny slohovou práci. 

Nakonec, asi s tří týdenním odstupem způsobených zaneprázdněností třídy jsem zadala 

žákům sociometrický ratingový dotazník. 

Při sběru dat pro svou práci jsem použila postupů kvalitativní i kvantitativní 

metodologie. 

Informace jsem získávala prostřednictvím dvou kvalitativních metod 

(polostrukturovaného rozhovoru a analýzy slohové práce) a jedné metody kvantitativní 
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(sociometrického ratingového dotazníku). Ta mi měla prokazatelněji dokázat a upřesnit 

část získaných dat. 

Kvalitativní metody jsem zvolila na základě tématu, kterému se v této práci 

věnuji. Jsou postaveny na blízkém vztahu výzkumníka se zkoumanými osobami, 

výzkumník se pohybuje uvnitř daného prostředí a jeho cílem není si ověřovat předem 

přesně vymezené teorie. Kvalitativní postupy jsou někdy napadány pro svou 

nezobecnitelnost poznatků, i když to též není vždy úplná pravda (Smékal, in Heller a 

kol., 1999). 

Na úvod jsem si zvolila širší výzkumný problém ,Žák-cizinec v české třídě 

pohledem svým a svých spolužáků," který se v průběhu práce a vynořování nových a 

nových poznatků vycizelovala v užší pracovní záměr (podle Štěpaníčková, Čermák, in 

Heller a kol., 1999). Pracovala jsem v prostředí uzavřené skupiny, třídy, o níž jsem se 

snažila získat co nejvíce informací vztahujících se kjej ich vztahu ke spolužákům-

cizincům. O záměru mé práce vědělo pouze vedení školy a třídní učitel. Dané třídě jsem 

řekla, že pro svou diplomovou práci zjišťuji vztahy v rámci kolektivu a vybrala jsem si 

jejich třídu. Nechtěla jsem, aby byl můj výzkum zkreslen tím, že žáci budou vědět, že se 

zaměřuji prioritně na jejich vztah k spolužákům-cizincům. Díky výzkumu v rámci celé 

třídy jsou získaná data využitelná následně i pro práci s třídním kolektivem, což je 

mimo jiné i jednou z podmínek sociometrického šetření, které jsem ve třídě také 

aplikovala. 

Se všemi žáky vybrané třídy jsem vedla nejprve polostrukturovaný rozhovor. 

Právě tato technika otevírá prostor, aby žáci - informátoři mohli vyslovit své 

zkušenosti, zhodnotit je a deklarovat vlastní postoje či komentovat postoje druhých k 

danému tématu. 

S ohledem na zaměření své práce jsem si sestavila soubor otázek, které podle mě 

výstižně pokrývají danou problematiku - tj. vztahy mezi spolužáky ve třídě 8. A 

s prioritním zaměřením na žáky-cizince. Pro žáky-cizince jsem měla navíc rozšířenou 

sadu otázek, kde jsem se ptala na jejich začlenění do třídy, jazykovou bariéru, reakce 

učitelů a žáků na jejich jinakost... 

Rozhovory s informátory probíhaly individuálně podle jednotného scénáře, který 

trval většinou kolem půl hodiny (minimálně 15 minut, maximálně hodinu). S některými 

žáky jsem se sešla opakovaně, abych si doplnila potřebné informace, neboť se někdy 

vynořily dodatečné, zajímavé otázky na základě rozhovorů s dalšími spolužáky či bylo 
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potřeba některá vyjádření doupřesnit. S žáky jsem se scházela ve svém školním 

kabinetu. 

Nejprve jsem se jich ptala obecně: „Co tě napadne, když se řekne 8. A?" 

Poté jsem měla připravený okruh otázek, jejichž prostřednictvím jsem chtěla 

zjistit, jaké vztahy ve třídě panují. Prioritně jsem se zaměřila na žáky-cizince ve třídě. 

Cenné informace jsem získala i zadáním slohové práce na téma ,Jaké to je být 

cizincem na naší škole". Práci žákům zadávala učitelka českého jazyka, nevěděli tudíž, 

že je pro mé účely. 

Práci nepsala celá třída. Osvobozeni od ní byli dva integrovaní žáci (rozhodla o 

tom učitelka českého jazyka bez mého vědomí). Nedostala jsem ji též od dalších dvou 

dívek, které v té době ve škole nebyly. Délka úvahy psané jednu vyučovací hodinu byla 

většinou jedna strana A4 nelinkovaného papíru. 

Na závěr svého sběru dat jsem zvolila kvantitativní metodu sociometrického 

rázu, pomoc níž jsem si chtěla zjistit a potvrdit umístění žáků-cizinců v kolektivu třídy. 

Sociometrický ratingový dotazník (dále jen SO-RA-D) je jednou z nejčastěji užívaných 

metod k měření vztahů ve skupině. 

Administrativa dotazníku trvá jednu vyučovací hodinu. Žákům se rozdají 

záznamové archy, kam by si měli zapsat jména všech členů třídy. Vzhledem k tomu, že 

jsem všechny žáky znala, měla jsem již připravené papíry s předtištěným seznamem 

všech členů této třídy. Prvním úkolem žáků bylo hodnotit své spolužáky podle jejich 1) 

vlivu ve třídě a 2) sympatie, kterou k nim vyplňujíc jedinec pociťuje. Žáci nevyplňují 

kolonky u svého jména. Své spolužáky hodnotí číslicemi 1-5. Přičemž hodnota 1 

znamená nejvlivnější, případně nejsympatičtější žák. Hodnota 5 označuje žáka bez 

vlivu, případně nesympatického. 

Druhým úkolem bylo zapsat na volný řádek u jména každého z žáků zdůvodnění 

své volby - proč označili spolužáky za sympatické či nesympatické (podle Semerádové, 

http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/etnografie/vyzkum/Typy/semerad.pdf)-

Sociometrické posuzovací metody, u jejichž zrodu stál americký psycholog J. L. 

Moreno, jsou dodnes velmi oblíbenou a hojně používanou technikou na poli sociální 

psychologie. Jejich cílem je zjišťovat vztahy v malé skupině jedinců. Malá skupina je 

podmínkou, neb se všechny osoby navzájem musí dobře znát. Členové skupiny se 

navzájem hodnotí (hodnoceny jsou vazby kladné i záporné). Jednotlivce ze skupiny 
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můžeme též žádat, aby si vybrali jedince, s nímž by např. chtěli strávit týden dovolené 

či s ním nechtěli být v pracovní skupině.. .(Břicháček, 1978) 

Dle Mořena (in Petrusek, 1969, str. 110) by měly sociomctrické techniky 

splňovat šest podmínek 

1) musí být vymezeny hranice skupiny, v níž je testování prováděno 

2) počet výběrů, které dotazovaná osoba může učinit má být neomezený 

3) jedinci mají provádět výběr či odmítnutí dle specifikovaného kritéria 

4) výsledky testu mají být využity k restrukturaci skupiny 

5) o výběrech jednotlivce by neměli ostatní ze skupiny vědět 

6) otázky mají být klady tak, aby jim všichni rozuměli 

Dle rozboru výzkumů se ale ukázalo, že všech šest podmínek splňuje pouze 25% 

materiálů. 

3.1.3. Dokumentace a zpracování dat 

Vyprávění a odpovědi žáků během rozhovoru jsem si písemně zaznamenávala, a 

poté je při přepisu do počítače rozšiřovala o to, co jsem si pamatovala a nestihla zapsat. 

Vznikl tak textový soubor čítající asi 45 normostran. 

Ve výpovědích jsem se zaměřila na přístup spolužáků k žákům-cizincům a jejich 

pohled na jinakost ve třídě. Dále jsem pracovala s výpověďmi samotných žáků-cizinců 

a jejich reflexemi na pobyt v české třídě. 

V případě písemných prací žáků jsem se zaměřila na různá pojetí „žáka-cizince" 

a na pohledy jednotlivých žáků, jak se asi cítí žák-cizinec na dané škole. Vytvořila jsem 

si několik kategorií, do nichž se daly jednotlivé výpovědi zařadit. Poté jsem se zvlášť 

zaměřila na žáky-cizince ze třídy a analyzovala jejich práci. Chtěla jsem zjistit, zda se 

do ní nějakým způsobem promítne jejich jinakost. 

Při interpretacích jsem oba kvalitativní zdroje dat sloučila. Prioritním těžištěm 

informací byly rozhovory a postoje žáků ze slohových prací sloužily jako doplnění. 

Sociometrický test SORAD jsem vyhodnocovala podle Hrabalovy příručky 

(1979) věnované speciálně tomuto testu. Metodu jsem naschvál použila až na závěr 

svého výzkumu, aby mi pomohla rozklíčovat a upřesnit informace získané z rozhovorů. 

Také jsem nechtěla, aby žáci na úvod výzkumu hned vymysleli stručné charakteristiky a 
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hodnocení svých spolužáků. Takto mi v rozhovorech popsali rozsáhleji situaci ve třídč a 

na závěr stručně shrnuli či upřesnili již řečené. 

3.2. INTERPRETAČNÍ ČÁST 

3.2.1. Co znamená pro českého žáka, chodí-li do jeho třídy spolužák-cizinec? 

Připomeňme si nejprve stručně všechny spolužáky-cizince, s nimiž se žáci od 

první do současné osmé třídy setkali a o nichž se budeme jejich prostřednictvím 

dozvídat.Jde o žáky, kteří byli svými spolužáky jmenováni jako cizinci - tedy jedinci 

jiného etnického původu. 

Jde o Naomi pocházející z Belgie. Její matka je Francouzska, otec Rakušan. 

Dívka přišla do České republiky před třemi roky. Žije zde pouze s matkou a sestrou -

dvojčetem. Doma spolu hovoří francouzsky. 

Matýna, jejíž rodina přišla z Řecka, odchodila v České republice už část 

posledního ročníku mateřské školky. Její matka je Řekyně, otec, též Řek je již po smrti. 

Dívky má dva mladší sourozence, z nichž jeden chodí do stejné školy jako Matýna. 

Doma hovoří řecky, rodiče se prý česky nikdy pořádně nenaučili. 

Slovenskou skupinku spolužáků zastupuje Tereza, jejíž oba rodiče jsou Slováci. 

V Česku žijí ještě s jednou starší dcerou. 

Milan pochází též Slovenska. Do České republiky se přistěhoval za matkou, 

která zde již pár let pracovala, v době, kdy měl Milan nastoupit do 5. třídy. Ve škole se 

prý snaží „hovořit po česku, doma po slovensky". Do češtiny mu stále proniká řada 

slovenských slov. 

Majka se narodila v České republice, ale její matka pochází ze Slovenska. Dívka 

je bilingválně vychovávaná Já jsem také napůl" (Slovenka/Češka), ke slovenštině se 

hrdě hlásí. Používá ji ke komunikaci se slovenskými spolužáky a s matkou, která si na 

slovenštině dle dívky velmi zakládá. Majka se v podstatě deklaruje jako Slovenka. 

Mezi slovenské spolužáky by se měla počítat také Věra, jejíž otce je Slovák. 

Dívka se ale ktéto zemi nějak výrazně nehlásí. ,Já mám taťku na Slovensku, ale 

slovensky neumím..., ale jezdíme tam, třeba teď na Velikonoce." 

Obdobně je na tom Dan, jež má matku ze Slovenska a pravidelně tam navštěvují 

její rodiče. Hoch prý slovensky rozumí, ale nehovoří. 
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Ve třídč je také Zuzka, jejíž dčdeček je Chorvat. Dívka v Chorvatsku pravidelné 

trávívá léto, jedny prázdniny se i trochu více naučila chorvatsky hovořit, ale teď už si to 

nepamatuje. 

Jana, která přišla do současné třídy v šestém ročníku, má ve svém blízkém okolí 

někoho z Řecka. 

Třídou prošly také dvč Američanky. Barbara a Maria. Každá se třídou strávila 

jeden rok. 

Zmiňován byl i Saša. Hoch narozený v České republice rodičům cizího původu. 

Matku má ze Srbska, otcc ze Spojených států. Se třídou strávil sedm let. Loni odešel na 

anglickou školu. 

Žáci se měli k otázce přítomnosti spolužáka-cizince ve své třídč vyjadřovat na 

základě několika dimenzí, jež pokrývaly mé otázky v rozhovoru. Pro obecný diskurz a 

větší přehlednost jsem vyčlenila tři dimenze. 

První dimenzí je komunikace, tedy reflexe toho, zda a jak děti vstupují s žáky-

cizinci do kontaktu, a toho, zda vidí omezení v realizaci komunikace. 

Druhou dimenzí je otázka obohacení, která kopíruje dnešní ideologický názor 

vycházející z pozic multikulturalismu. 

Poslední, třetí dimenzí je otázka tolerance - tedy otázka existence bariér, které 

pocházejí z předsudků, ze zkušenosti s cizincem a jeho chováním či z jeho povahy. 

Tyto tři dimenze se mezi sebou samozřejmě prolínají a překrývají. 

Cenné informace se objevily i v písemných úvahách žáků. 

Komunikace 

V této dimenzi můžeme hovořit o dílčích oblastech, které tuto dimenzi naplňují a 

které specifikují, v jakém smyslu je na komunikaci s žáky-cizinci pohlíženo. Některé 

z nich jsou dle žáků velmi podstatné, jiné okrajovější, zmíněné jen jedním či několika 

jedinci. Přesto jsou právě pro daného jedince klíčové a on se přes ně vztahuje ke 

spolužákovi-cizinci. 

První a nejdůležitější oblastí podle dětí je schopnost dorozumět se. Možnost 

dorozumět se se svým okolím bývá i v literatuře (Průcha, 2004) uváděna jako klíčová. 

Jde o nejvýraznější handicap cizince, který přichází do nového prostředí. 
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Mnozí z „mých" žáků tuto skutečnost též reflektovali zejména ve svých 

písemných pracích. 

Zdůrazňovali, že pokud neumí nově příchozí žák-cizinec česky, může to mít dost 

těžké. Aktivitu řešit tento handicap nechávali žáci vesměs jen na něm. „Dokud se 

nebude snažit s námi komunikovat, budeme se obě strany cítit blbě" a naopak, pokud se 

bude snažit alespoň nějak komunikovat, je včleněn. Vojta například uváděl, že výhodou 

je umět anglicky nebo nabádal, že „první slova, spíše vulgární, patří mezi dobré začátky 

k zařazení do kolektivu. " 

Franta neznalost češtiny označuje též za problém: „Je tu jeden problém a to že 

někteří cizinci když nastoupí do naší školy neumí česky, takže neumějí komunikovat 

s ostatními." Tento fakt vidí Franta jako přítěž pro navazování kamarádských vztahů a 

začleňování se do kolektivu třídy. Pokud neumí spolužák-cizinec česky, někteří žáci 

nevědí, jak k němu přistupovat a tudíž to může vyvolávat dojem, že se mu záměrně 

vyhýbají. 

David zase rozlišil dvě možnosti, co se dle jeho zkušenosti stane, když přijde 

žák-cizinec do třídy: „Záleží na tom, jestli umí česky, nebo je zde úplně nový...2 

variant...rychle a dobře se naučí mluvit česky a je spokojený ...nenaučí se, bude se holt 

trápit...a pak se zkrátka nedá nic dělat. " 

To, že není jednoduché se český jazyk naučit, jak po stránce fonetické, tak i 

gramatické, si žáci také uvědomují. V rámci svých úvah tak vymezují další oblast, v níž 

se zamýšlí nad náročností českého jazyka. Vidí, že nejde o jednoduchý jazyk. 

Pravidelně se v souvislosti s Naomi, která ve třídě češtinu ovládá nejméně, objevují 

zmínky o české specialitě - písmenu „ř" či o špatné větné skladbě a slovosledu, „...když 

přijde na řadu naše čeština...je to asi dost těžké, " říká Radka, jejíž velkou kamarádkou 

je Naomi. 

Spolužáci si uvědomují, že menší znalost češtiny Naomi do jisté míry svazuje. 

Marta si všimla, že horší znalost češtiny ovlivňuje negativně školní výsledky, kterých 

Naomi dosahuje: ,jšpatně mluví, má to vliv i na školu, má horší prospěch". 

Dílčí oblastí, kterou žáci reflektují a připisují jí vliv na komunikaci, je i původ 

cizince a délka jeho pobytu v České republice. Třídou totiž za oněch osm let prošla řada 

cizinců, na něž děti i dnes nějakým způsobem vzpomínají. Vybavují si je, jakmile padne 

pojem cizinec. S každým jednotlivým cizincem prožili něco trošku odlišného, což bylo 

dané nejen jazykovými znalostmi jedince při příchodu do školy a také délkou jeho 
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pobytu v nynější osmé třídě. Žáci tak měli možnost si zakusit setkání s rozmanitými 

cizinci v různých fázích jejich pobytu v České republice, což mělo samozřejmě vliv na 

jejich komunikativnost. Žáci vidí, že někteří ze spolužáků-cizinců se naučili jazyk 

obstojně během jednoho roku, jiní jsou zde už léta a jazykově stále ještě bojují. Jsou 

schopni si tedy uvědomit, že spolužák-cizinec není stereotypní kategorií a reflektují již 

na úrovni komunikace kontext jeho individuální trajektorie. 

Z hlediska jazyka a komunikační kompetence pak děti reflektují kvalitu češtiny 

svých spolužáků-cizinců a jejich jiné jazykové kompetence. Vše doplňují svými 

zdůvodněními a komentáři, proč tomu asi tak je či bylo. 

Shodně, jeden rok, pobyly ve třídě na počátku druhého stupně dvě dívky 

z Ameriky. Ruda vzpomíná, že se jedna naučila česky za rok obstojně, druhá skoro 

vůbec. Díky tomu, že dívky pocházely z anglicky mluvící země, bylo pro spolužáky 

velkou výzvou se s nimi bavit anglicky. Pro žáky šlo o nový typ zkušenosti, jak 

komunikovat se spolužákem-cizincem. Použili v tomto případě druhý jazykový kód -

angličtinu. Anglická jazyková kompetence byla v tomto případě pro žáky významnější 

než česká, protože jim stačila k základnímu dorozumívání. Na tuto alternativu, jako 

schůdné řešení v nastalé situaci, vzpomínal ve své slohové práci i Vojta. Pro obě strany 

to mohl být v danou chvíli dostačující dorozumívací kanál, který ale cizinkám mohl 

bránit v učení se novému jazyku. 

I u Naomi, která přišla do této třídy na začátku 7. ročníku, museli a dodnes občas 

musí řešit žáci jistou jazykovou bariéru. Patří do kategorie cizinců, kteří se češtinu ještě 

stále učí a zároveň jim jejich mateřský jazyk neumožňuje s českými dětmi komunikovat 

alespoň v omezeném rozsahu (jako tomu bylo například u angličtiny). Její slovní zásoba 

je pro základní komunikaci dostačující, složitější vyjádření v některých oblastech bývá 

problém. Její obtíže s češtinou vnímají i spolužáci. „Je u ní jazyková bariéra, bojí se 

pořád mluvit" říká Tereza. Žáci to ale vzápětí vysvětlují kratší dobou pobytu v České 

republice (asi 3 roky). Naomi je dále spolužáky charakterizována jako tichá, stydlivá a 

nemluvná. Mnozí ze spolužáků zmiňují její francouzský přízvuk, vliv francouzštiny na 

výslovnost, ale skoro nikdo se nezamýšlel nad tím, že francouzština je její mateřský 

jazyk, v němž donedávna žila a v rodinném prostředí stále žije. Jako by spolužáci 

domnívali, že pokud Naomi neumí česky, nemá cenu se zamyaiei nau jejími dalšími 

jazykovými kompetencemi. I zmínka na toto téma, od Milana, naznačovala nejistotu. 

„No jednou jsem ji počul jako hovořila asi francouzsky s otcem nebo matkou." Jediná 

Zuzka ví zcela určitě, že Naomi hovoří francouzsky s matkou. Jde o konstatování 
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skutečnosti, není toho znát takové nadšení, jako v případč zmínky o řečtinč v souvislosti 

s Matýnou. S Naomi se totiž Zuzka tak výrazně nekamarádí. 

Ani pro samotné spolužáky nemá cenu uvažovat ve vztahu k Naomi o 

francouzštině jako o dorozumívací alternativě, neboť ji až na výjimky nikdo neumí a 

tudíž jim k ničemu není. 

Řada žáků shodně jmenovala Srbo-Američana Sašu. Se třídou chodil od prvního 

ročníku až do loňského roku. Dle Rudy uměl nejen česky, ale stejně dobře i dalšími 

dvěma jazyky, s nimiž měl možnost díky svému smíšenému původu hovořit. V tomto 

případě získali žáci zkušenost, že ač byl Saša cizinec, uměl perfektně česky. Poté až 

obdivné, a tak trochu s přídechem „ten se ale má", byly vyzdvihovány další hochovy 

jazykové kompetence. 

Stejnou zkušenost si zakusily děti u Řekyně Matýny. Ta se v první třídě objevila 

také jako žačka hovořící dobře česky, ale spolužáci ji jinak než jako Řekyni 

nepojmenují. Celá třída ví, že jejím mateřským jazykem je řečtina, jíž používá ke 

komunikaci s bratrem i v rámci školy, a poté doma s rodinou. Češtinu používá jako 

dorozumívací prostředek v zemi, kam se s ní rodiče přestěhovali. Jakmile má možnost 

hovořit řecky, využije svého mateřského jazyka. V jejím případě se domnívám, že právě 

tato zkušenost jejích spolužáků a Matýnino odkazování na řecký původ z ní dělá 

v jejich očích stále Řekyni. To, že s rodinnými příslušníky hovoří řecky i ve škole jí 

nikdo nezazlívá. Berou to jako skutečnost. Zuzka byla i u Matýny doma a měla možnost 

slyšet, jak spolu rodina hovoří řecky. Zuzce vůbec nevadilo, že jim nerozuměla a ještě 

dodává, že se jí to „hodně líbilo." Nadšení z cizího jazyka je zajisté umocňuje i 

přátelský vztah, který obě dívky pojí. Matýniny jazykové kompetence hodnotí Vojta 

následovně: „Teď umí česky lip než já, což je jako fakt... (pochichtne se). „Umí 

perfektně anglicky... jo a doma mluví řecky. " Opět je zde patrné, že jakmile umí žák-

cizinec česky, jsou zmiňovány i jeho další jazykové kompetence a to s obdivem. 

Kromě Saši a Matýny dobře hovoří česky i slovenští spolužáci, s nimiž má třída 

nemalé zkušenosti. Spolužáci při dotazování jmenovali ve většině případů Slováky 

pouze tři - Milana, Terezu a Majku.2 Žáci však také reflektují i druhý jazykový kód 

2 Někdo dodal ještě Dana, ke Slovensku se vztáhla i Věra. Oba posledně 
jmenovaní mají jednoho z rodičů ze Slovenska, doma však mluví spíše česky nebo se 
slovenským rodičem nežijí. Protože je jejich spolužáci vesměs nezmiňují a oni sami se 
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slovenských spolužáků. Ten podle nich používají pouze dčti slovenského původu a 

vytváří, byť třeba nevědomky jakousi cílenou bariéru. V komunikaci s českými 

spolužáky mluví česky či se aspoň o češtinu pokoušejí. Naopak v rámci své etnické 

skupiny ve třídě mluví slovensky. Ač se v poslední době uvádí 

(http://www.novinky.cz/koktej 1/164091 -slovenske-deti-nevedomky-pouzivaj i-ceska-

slova.html), že české děti rozumí slovenštině stále méně a méně, pro žáky z této třídy 

slovenština výrazným problémem není. Franta s Rudou se dokonce podivují, proč se 

jich ptám, zda Slovákům rozumí. Vždyť je to přeci skoro stejný jazyk. Možná že i právě 

z tohoto důvodu neberou žáci slovenštinu jako nějaký výrazný a jiný jazykový kód. 

Nesetkala jsem se tak s žádnou úvahou typu - on umí česky a také slovensky. 

Většina žáků si za osm společných let zvykla, že Majka a Tereza spolu hovoří 

výhradně slovensky a Milan používá česko-slovenskou směs při běžné komunikaci. 

Docela jim i rozumí a pokud ne na potřebné slovo se zeptají. Všichni si sice zvykli a 

vesměs rozumí, ale někteří si neodpustí poznámku, z níž je patrné, že jim slovenština 

v rámci třídy přece jen občas vadí. Například Marta říká: „ Mně to vadí, nechápu to, 

chtějí se odlišit." 

Sára má pro Terezu s Majkou pochopení, ale reflektuje i pocity svých spolužáků: 

„Já jim rozumím, ale neposlouchám je...beru to, že jakmile si chtějí říci něco svého, tak 

hovoří slovensky. Je to jejich hovor. Myslím si, že jim to nepřijde, je to od nich 

nevědomé. Asi se jim lip mluví slovensky ...Někoho to ale otravuje, že když s nimi třeba 

sedí a chtějí se všichni bavit a ony se začnou bavit slovensky, ostatní se nepřipojí. " 

Třída je tedy za léta společného soužití zvyklá na jazykově pestrý kolektiv. 

Z rozhovorů je ale patrné, že své spolužáky-cizince bedlivě sleduje a dokáže vypíchnout 

byť nepatrné jazykové nedostatky, které poukazují na jejich odlišný původ. 

Všimnou si tak velmi spisovné češtiny, kterou používá k vyjadřování Matýna a 

kterou si spojují s jejím nečeským původem. Občas nemají pochopení pro své slovenské 

spolužáky, kteří přeci česky umějí, ale klidně si hovoří slovensky. V očích Marty je 

navíc Majka přeci napůl Češka, tak proč pořád hovoří slovensky. 

Na druhou stranu jsou si žáci schopni uvědomit, že mateřský jazyk je pro jejich 

spolužáky-cizince automatičtější a pokud necítí, že by je jejich okolí nějak výrazněji 

ke slovenství přihlásili až při zmínce o slovenských spolužácích, dále s nimi v textu 
jako s klasickými žáky-cizinci nepracuji. 
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vyčleňovalo, klidně ho použijí. Toto je však možné za jedné podmínky, že jsou 

spolužáci-cizinci schopni v případě potřeby přepnout do češtiny a plnohodnotně se 

třídou komunikovat. 

Tuto podmínku z části nesplňuje Naomi, která se díky své částečné jazykové 

bariéře ocitá trochu na okraji pozornosti třídy, pominu-li její kamarádky. Všichni se 

nechají unést její hrdou a lacinou francouzštinou, ale jakmile se má vrátit do češtiny, je 

z ní dle spolužáků zase ta plachá, tichá Naomi, na níž řada žáků zapomněla, mčla-li 

jmenovat spolužáky-cizince. 

Žáci tedy vnímají jazykové kompetence svých spolužáků-cizinců primárně přes 

znalost češtiny. Pokud cizinec umí obstojně česky, bude asi umět i jiné jazyky. Pokud 

s češtinou bojuje, žáci skoro nereflektují jeho další jazykové kompetence. 

Poslední kategorií, u níž bych se chtěla pozastavit v rámci dimenze komunikace 

jsou typy cizinců a jejich čeština pohledem české většiny ve třídě. 

Začněme těmi, jejichž čeština se dle spolužáků odlišuje nejvíce. V této třídě to je 

jednoznačně Naomi. Všichni se shodnou na tom, že její čeština není zdaleka dokonalá. 

Dle Zuzky Naomi „více zadrhává v řečí,... v psaní dělá i gramatické chyby, ale snaží 

se". Mnoho ze spolužáků neopomene francouzský přízvuk a zejména výslovnost „r". 

„no ta má pořád francouzský přízvuk, takovéto francouzské „R", dodává trochu 

škodolibě Vojta. Na obhajobu Naomi však někteří dodávají, že v České republice není 

ještě tak dlouho. Asi tři roky. 

Nečistou češtinu používá také Milan ze Slovenska. Ač mu žáci většinou rozumí, 

i když použije slovenštiny, nezní jim tento jazyk tak přirozeně a odlišnost vnímají. Řada 

z nich o něm dokonce říká, že hovoří slovensky, někteří hovoří o česko-slovenské 

směsi. Mně během rozhovoru přišlo, že Milan hovoří česky, jen některé pojmy používá 

standardně pouze slovenské, plus se mu tu a tam to samé slovíčko vynoří jednou česky 

a podruhé slovensky. 

Matýna z Řecka uměla základy češtiny již v první třídě. Dnes by člověk na první 

poslech nepoznal, že není Češkou. Při delším hovoru a vlastnění jistého jazykového citu 

se dá poznat, že její čeština má dodnes svá specifika. Nejčastěji byla zmiňována lehce 

odlišná intonace a přízvuk. Spolužáci si všímají ale i toho, že je jednou z nejlepších 

žaček v češtině. ,flěkdy zadrhává v řeči, ale v češtině je pomalu nejlepší z celé třídy," 

říká Zuzka. Vojta dodává: „neuměla česky, snažila se o základy a teď umí česky lip než 
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já, což je jako fakt..." (pochichtne se). „Na začátku mi nepřišla jako cizinec... má 

trochu přizvuk a mluví hodně spisovně, doplňuje Sára. 

Obdobně dobrou češtinu používají i Tereza a Majka, dívky ze Slovenska. Co se 

týče samotné češtiny, žáci nezmiňují, že by u nich byla nějak odlišná.3 Žáci nehovořili o 

žádném jiném náhradním komunikačním modu s výjimkou angličtiny. V kontaktu sc 

spolužáky-cizinci řeší dle svých výpovědí pouze verbální složku komunikace. Na 

nonverbální složku poukázala pouze Matýna a to při charakterizování sama sebe, jako 

Řekyně. Prý je typicky řecké, že výrazněji gestikuluje. Její spolužáci to však zřejmě za 

podstatný komunikační element nepovažují, neboť se o tom nikdo nezmínil. 

Shrnutí 

Komunikační znalost českého jazyka se i v 8. A ukázala jako velmi podstatný 

faktor při navazování vztahů s žákem-cizincem. O znalosti českého jazyka jako vesměs 

primární podmínky pro navázání vztahu s českou společností se zmiňují i studie 

Pospíšilové (2007) či Vodňanské a Radostného (http://209.85.129.132/search?q=cache: 

vzZul3fl0J:www.metaos.cz/UserFiles/doc/NP_web.doc+cizinci+spolu%C5%BE%C3% 

A1 ci&cd=31 &hl=cs&ct=clnk&gl=cz). 

V současné době je ve třídě pouze jedna žačka, které činí složitější komunikace 

a nároky na porozumění problémy. Se svými znalostmi češtiny se však dokáže začlenit 

do kolektivu třídy. Hůře zvládá odborný jazyk jednotlivých předmětů. 

Žáci si uvědomují, jak náročnou cestou museli spolužáci-cizinci ujít, aby se 

naučili nelehkému českému jazyku. Dokáží to ocenit a někteří dokonce přiznat, že je 

cizinec v jejich rodném jazyce lepší, než oni. Zároveň si však neodpustí alespoň trošku 

poukázat na byť drobné nedokonalosti v češtině u svých spolužáků-cizinců. Občas si 

prostřednictvím poukazování na tyto jazykové nekorektnosti pomáhají vymezit, kdo je 

ve třídě cizinec a kdo ne. V případě Slováků, kterým čeština vesměs potíže nedělá, 

alespoň poukazují na pravidelné používání slovenštiny, které sice rozumí, ale není pro 

ně přeci jen sto procentně srozumitelným a tudíž přirozeným jazykem. Žáci však 

nepoukazují s lehce negativním nádechem na řečtinu či francouzštinu, používanou 

občas dvěma dalšími spolužačkami. Spíše mají tendenci je za to obdivovat. Domnívám 

se, že by to mohlo být tím, že si u Naomi a Matýny dokáží najít byť někdy drobné 

3 Podle učitelky českého jazyka mají obě dívky občas problém nalézt správné 
české slovo a poté se j í ptají, jak by se měly správně česky vyjádřit. 
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nedostatky v češtině a pomocí nich je vydělit jako cizince. U Slováků je jediným 

vydělovacím znakem již to, že používají často slovenštinu. Důvodem může být i to, že 

v rámci třídy Matýna s Naomi svůj mateřský jazyk jako komunikační kód nepoužívají. 

Obohacení - deklarování jinakosti 

Téma obohacování třídního kolektivu díky přítomnosti žáků-cizinců jsem uvedla 

vždy otázkou, zda žáci ví, co znamená pojem multikulturní a případně, zda svou třídu za 

multikulturní považují. Význam pojmu multikulturní všichni minimálně jednu slyšeli 

v rámci výuky: ,Jó, to jsme se učili, ale to už jsem zapomněl; teď si nemohu 

vzpomenout...,'''' zaznělo v obdobných variacích celkem pětkrát. U těchto jedinců jsem 

to zkusila jinak. Zeptala jsem se, zda ví, co je multivitamin. Ten znali všichni a pak 

briskně odvodili, co je multikulturní. Dan mě však po tomto odvození zaskočil trochu 

otázkou, zda to myslím i hudebně. Prý zda to také znamená, „že jako každý poslouchá 

jinou hudbu." 

Všichni až na Karolínu svou třídu za multikulturní považují. Ruda jenom trošku. 

Podle Karolíny multikulturní třídou ani nejsou „noo, cizince tam ňáký máme, ale 

nepřijde mi to." 

Je to zajímavé, vezmeme-li v potaz, že při dotazu na obohacení ze strany cizinců 

Ruda s Tomášem zmínili, že jim žádným obohacením nejsou, protože jsou normální a 

ne cizinci. Karolína odpovídá na dotaz o obohacení, že se „dozvíme věci" - myšleno o 

jejich rodné zemi, ale jinak dle ní k multikulturalitě nepřispívají. Vystupují nám tak 

různé úhly pohledu, podle nichž se dá považovat spolužák odlišné národnosti za cizince 

a tím přispět k multikulturalitě třídy, nebo ne. 

Shmeme-li si zmíněné úvahy žáků k problematice multikulturality, můžeme 

z nich vyčíst tri přístupy k problému kulturní odlišnosti ve třídě, potažmo ve škole. 

Velká většina žáků se drží ideologie multikulturality, kterou se jim snaží škola 

v rámci multikulturní výchovy, prolínající se celou školní docházkou, předat jako 

postoj, pomocí něhož by se měli žáci vztahovat ke světu kolem sebe. Tento společensky 

žádoucí postoj však jedinci brání v možnosti nahlížet cizince nějako individualitu, u níž 

nezáleží na jejím backgroundu, ale jako někoho jiného, odlišného, k němuž se mám 

chovat rovnoprávně, ale prvotně je pro mě cizincem. 

V omezených případech se setkáme s jinými interpretacemi, které pracují více 

s reflektovanou realitou třídy. Dan mě svým dotazem zaskočil, zda multikulturní třídu 

myslím „ jako i hudebně". Když jsem však dokázala odhlédnout od své svázanosti 
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multikulturní ideologií, přišlo mi to úžasné. Jeho neomezuje představa, že 

multikulturalita se musí vztahovat k etnickému pozadí. Odlišnost může být třeba i 

v různých stylech hudby, které jednotliví jedinci ve třídě poslouchají. 

Poslední, opět malou skupinkou jsou ti žáci, kteří ve své třídě vůbec žádný 

kulturní rozdíl nevidí. Mohou na svůj kolektiv nahlížet jako na skupinu vrstevníků, 

která je určitě homogenní z hlediska kultury vrstevnické skupiny. Ukazuje se, že proces 

enkulturace, tedy začleňování jedince do vlastní kultury (tj. do sociálního útvaru, jemuž 

jedinec náleží - v tomto případě tedy do vrstevnické skupiny), je považován za 

významnější, než představa akulturace, tedy vnitřní kulturní proměna, k níž dochází při 

vzájemném kontaktu různých kultur (Soukup, 2000). 

Zpět však k samotnému tématu. Většina žáků ze třídy se shoduje na tom, že 

přítomnost spolužáků-cizinců v jejich třídním kolektivu je přínosná. Zejména ve 

slohových pracích bylo několikrát zmiňováno, že jsou velmi pestrou třídou, kde spolu 

všichni dobře vycházejí. Ze být cizincem v jejich třídě, potažmo na celé škole je 

normální, neboť cizinců je všude kolem hodně. Dle Tomáše dokonce „skoro stejný 

počet cizinců jako Čechů ". 

Obecně tolerantní a otevřený postoj žáků k cizincům bude hodně ovlivněn 

klimatem panujícím na celé škole. Samotní žáci zdůrazňují, že i učitelé se chovají „ke 

všem stejně". K jedinci přistupují na základě jeho individuality a ne jeho původu. 

Díky přítomnosti žáků-cizincům se mohou žáci dozvědět přímo od jedinců té 

které národnosti o životě v jejich zemi. O kulturních zvyklostech, historii země a 

mateřském jazyce. Žáci-cizinci předávají nejen reálie, ale mají možnost pohovořit svým 

rodným jazykem. Pokud ještě tolik neovládají češtinu, možnost vyjádřit se ve svém 

rodném jazyce jim často umožní zažít si zase pocit samozřejmosti a jistoty. Žáci si 

dokáží povšimnout, že před nimi někdy stojí úplně jiná bytost, sebevědomá a hrdá. 

Žáci-cizinci se dle spolužáků nebrání možnosti o své zemi pohovořit. Zejména 

v předmětech, kde se probírají reálie cizích zemí. Nebo po svátcích jako jsou 

Velikonoce či Vánoce, kdy je prý třída zvyklá si sednout se svým třídním učitelem do 

kroužku a probrat, jak je kdo slavil. 

Žáci jsou na nové informace zvědaví, ale pokud jich je příliš a mají pocit, že jim 

jsou až moc a pravidelně podsouvány, reagují i negativně. 

Nejvýrazněji se dle spolužáků hlásí ke své zemi Matýna. Dívka z Řecka jako by 

potvrzovala svým vystupováním Sulitkovu charakteristiku řecké menšiny (in Šišková, 

- 3 9 -



1998). Ten popisuje řeckou menšinu na našem území jako komunitu se silným 

národním cítěním. I v českém prostředí striktně dodržující pravoslavné náboženské 

tradice a společensko-kulturní zvyklosti. 

Někteří žáci se o tom v rozhovoru zmínili, ale dále to nerozebírají. Karolína 

například říká: „ V rámci výuky se třeba zmíní o Řecku. " U jiných je vidět, že potřebují 

Matýniny výstupy okomentovat. Buď s pozice přijímající, kdy jde většinou o Matýniny 

příznivce, nebo naopak z pozice kritiků, pro něž jsou Matýniny pravidelné výstupy až 

příliš vehementní a obtěžující. Občas se objeví názor ambivalentní. 

Věra vyloženě zmiňuje, že Matýniny výstupy jsou pro třídu obohacením a 

dokresluje č ím. , Jakmile se dělá projekt, prosazuje Řecko, přibližuje pohled do kultury, 

do jiného světa." 

Martě naopak vadí, že Matýna všude a pořád Řecko vyvyšuje. „Myslím, že už 

jsme všichni na něj nastartovaní, odmítáme tuto zemi. " Hned ale s pochopením dodává: 

„... ale zase to chápu. Kdybych byla teď v Rakousku, taky bych mluvila o Česku, neb 

jsem Češka a bránila bych svou rodnou zem." Své pochopení zase vzápětí vyvrací 

dalšími argumenty. Matýna se podle Marty hádá s učiteli o slovíčka. „Pokud má něco 

řecký základ, ihned vysvětluje, co by to mělo znamenat podle řečtiny..." V případě 

Marty je možné brát ono nekonečné obtěžování Řeckem jako jednu z Martiných 

racionalizací, proč ještě Matýnu nemít ráda. Obě jsou totiž velkými rivalkami, kdy z 

pomyslného souboje vychází na všech frontách lépe Matýna. Ta dokáže své postoje k 

Martě docela dobře zreflektovat a být vesměs nad věcí. 

Sára vypovídá v podobném duchu jako Marta, jen ne s takovým emocionálním 

zaujetím: „Je hrdá na Řecko. Kritizuje třeba naše jídla, že to by Řekové tak neudělali. 

Jakmile někdo něco líčí, hned říká, že by to Řekové udělali jinak. " Nakonec však i ona 

připouští, že se díky těmto Matýniným intervencím do probírané látky o Řecku docela 

hodně dozvěděla. 

Naomi prý na požádání o své zemi něco poví, ale je dost limitována svými 

jazykovými znalostmi. 

Slovenští spolužáci o své zemi rádi pohovoří, automaticky se hlásí o referáty 

vztahující se ke Slovensku. Žádný ze spolužáků v tom nevidí snahu o soupeření a 

protlačování svého státu a tudíž to nikdo neinterpretuje jako vnucování (na rozdíl od 

Matýniných výstupů). 
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Ve třídě jsem se setkala byť v menšině i s úplně odlišnou reakcí. David 

s Tomášem se nad mou otázkou pozastavili. Podle Davida prý spolužáci-cizinci 

obohacením nejsou. Jsou jako kdokoliv jiný." Tomáš dlouze váhal a pak odpověděl: „ 

Ano, vlastně ne. Jsou vlastně normální, nikdo to nevnímá, takže nejsou obohacením." 

Podobně se vyjádřil i ve své úvaze. „Já je (cizince) nevnímám v této škole jako cizince a 

myslím si, že oni to taky nevnímají... možná si nějakej cizinec bude myslet, že je jinej, 

ale hned ho někdo osloví a on uvidí, že není jiné." Jsou přínosní jako jedinci, ale to 

nezáleží na jejich původu. Tyto reakce nám mohou připomenout závěry z výzkumu 

Svobody http://pf.ujep.cz/files/_konferenceKPG/KPG_konferenceprisp 17.pdf), v jehož 

studii žáci také nepovažovali své spolužáky-cizince za cizince. Svoboda to viděl na 

jedné straně jako ohromnou otevřenost a schopnost přijetí jiného etnika. Na druhou 

stranu však poukazoval na riziko s tím spojené - když nejsou cizinci, jsou jako my a tím 

jim ubíráme možnost si uchovat něco ze své jinakosti, neboť přes upozorňování na 

jejich jinakost může být ona jinakost uvědomována. Česká společnost má tendenci 

vyžadovat o nově příchozích asimilaci a jistou pokoru. 

Tato myšlenka je obsažena i ve slohové práci Věry, která píše: snažíme se na 

ně nahlížet jako na našince. Pokud si ale ten člověk myslí, že je něco lepšího, je to 

soužití dost složitý." 

Shrnutí 

Žáci-cizinci jsou pro většinu spolužáků obohacením. Mohou se díky nim 

autentičtěji seznámit s reáliemi jejich země, které jim jsou i jinak v rámci multikulturní 

výchovy prolínající se mnoha výukovými oblastmi předávány. 

Žáci jsou však velmi citliví na přespřílišnou snahu zdůrazňovat jinakost. Díky 

obecné tendenci české společnosti vyžadovat po nově příchozích spíše asimilaci, se 

ukazuje i v případě této třídy, že přístup kladoucí důraz na odlišnost je třídou spíše 

nepřijímaný. 

Ve třídě zazněly i hlasy, že spolužáci-cizinci žádným obohacením nejsou, neboť 

jsou normální - stejní jako ostatní. Jejich etnická odlišnost tudíž žádnou roli nehraje. 

Třídu ale mohou například obohatit svými charakterovými vlastnostmi. 
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Vzájemná tolerance vs. předsudky 

V této dimenzi jsem si chtěla ověřit, zda v případě „mé" třídy funguje tzv. 

kontaktní hypotéza (in Průcha, 2004). Většina žáků se spolu setkávala od první třídy 

pod střechou jedné instituce. Byli v každodenním kontaktu a směřovali za společným 

cílem. Měla tato skutečnost vliv na to, jak se žáci ke svým spolužákům-cizincům 

chovají? 

Dříve, než se budu věnovat této otázce z pohledu žáků osmé třídy, je potřeba 

uvést širší kontext, kterým je klima celé školy. Již několikrát bylo na toto téma 

poukazováno, že hraje nemalou roli v postojích žáků. 

Škola se deklaruje jako svobodná instituce. Preferuje individuální, přátelský a 

otevřený přístup ke všem žákům, ale i rodičům a okolní komunitě. Aby se nezdálo, že 

jde pouze o prázdné, uchu lahodící fráze, dokládám to jedním příkladem. Dveře od 

ředitelny jsou až na výjimečné případy stále otevřeny a za vedením školy se nebojí přijít 

malí prvňáci s tím, že nevědí, zda mají dost korun na to, aby si koupili vedle v automatu 

pití, ani „deváťáci", aby si postěžovali, že jim dal nějaký učitel příliš těžkou písemku. 

I styl vyučování není úplně tradiční. Výuka jednotlivých předmětů jc 

integrována v celky, díky nimž by mělo být žákům umožněno pochopit svět v co 

nejširších souvislostech. 

Toto vše má velký vliv na formování osobnosti žáka a jeho vztahu k ostatním 

(včetně cizinců) a svému okolí. 

Samotní žáci během rozhovorů občas o přívětivém školním prostředí hovořili či 

se toto téma objevilo v jejich úvahách. Myšlenky žáků však nejsou většinou 

paušalizující. Byl-li žákem vysloven nějaký generalizující závěr, ve většině případů 

k němu bylo dodáno něco ve smyslu - ale nemusí to tak být. Svou školu považují za 

cizincům nakloněnou. Jak ze strany učitelů, tak žáků. 

U Jany se dočteme: „Myslím že učitelé s tím že jste cizinec nemají žádný 

problém ba dokonce naopak jsou za to rádi, stejně tak žáci" 

„Myslím si, že naše škola je dost výjimečná tím, že se tady skoro neprojevuje 

rasismus ani šikana. Když slyším od svých kamarádů co chodí na jinou školu co se u 

nich děje..., " říká Tereza. 

„ Být cizincem na této škole není nic zvláštního," píše Tomáš a v rozhovoru se 

opakuje: 

„Bejt cizinec je normální. " 
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,Je jich (cizinců) tu hodně, zvykli jsme si na ně. Hodně žáků situaci vztahuje na 

celou školu, ale je znát, že spíše berou zkušenost z vlastní třídy - někteří na to i sami 

poukáží: ,Jen u nás ve třídě je asi 5 cizinců a nevím o tom, že by měli problémy." 

Zároveň si ale mnozí uvědomují, že „na jiných školách (ani v české společnosti) tomu 

tak běžně není." 

V pracích se občas objevila i neobvyklá zamyšlení a závěry či někdy možná 

osobních přání. 

Ojedinělý byl třeba názor Matýny, která napsala, že cizinec „je zprvu atrakcí 

pro všechny, ale pak je ponechán napospas osudu... " Vzhledem k jejímu postavení ve 

třídě nejde o projekci svých zkušeností, ale spíše o pohled bystré pozorovatelky, která 

vztahy mezi spolužáky dost řeší a snaží se odstrčeným či nově příchozím pomáhat a 

začleňovat je zpět do kolektivu. 

Karolína zase psala, že „ většina cizinců na naší škole tu je proto, že tu (v České 

republice) jejich rodiče pracují nebo tu je levněji. " Doplňuje: „Já osobně bych se sem 

nenastěhovala, ale co jim asi zbývá. ...Když už tu ale jsou, naše škola je pro ně 

ideální... nepohlížíme na ně jako na něco cizího. " 

Výčet názorů můžeme uzavřít hlasem Marty: „Myslím, že cizinec, který si 

vybere naší školu, je na tom mnohem lépe, než jiný, který by si vybral školu jinačí. " 

Jak tedy vidí žáci své spolužáky-cizince? Kdo jsou a jaké mají charakteristiky? 

Vezmeme-li vše nejprve v obecné rovině, získáme několik kategorií, podle nichž 

se dá žák-cizinec poznat. Významnost jednotlivých kategorií, tedy zastoupení názorů, se 

značně liší. Vzhledem k tomu, že jde o malý kolektiv, může jít o názor většiny, ale i 

třeba jednoho žáka. Onen žák ale svoji odpověď považoval za to nejpodstatnější, a proto 

se sluší j i zmínit. Jedinečné názory pak uvádím jménem daného žáka. Pestrost názorů 

ovlivňuje fungování celé třídy a vztahy v kolektivu, proto v celé práci pracuji i 

s jedinečnými názory na dění ve třídě a vztah k spolužákům-cizincům. 

Podívejme se nyní na jednotlivé kategorie, tak jak je vidí žáci. 

Opět je na prvním místě nejpodstatnější zvládnutí českého jazyka. Zmínky se 

točí kolem nesprávné výslovnosti písmen „r" a „ř", slabší slovní zásobě či jiném 

přízvuku a větné skladbě. Někdo si všiml i „nepřirozené" spisovnosti českého jazyka. 

Cizince dle žáků můžeme poznat i podle jeho odlišného křestního jména či 

příjmení. Nejvíce je poukazováno na Naomi a Matýnu. Radka například říká, že by na 
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Matýně nikdy nepoznala, že není Češka až podle jména". Zda je jméno typicky 

řecké či francouzské však už žáci nerozlišují. Zřejmč si chtčjí uchovat vlastní 

kongruentnost v představách o typických řeckých a francouzských jménech a vzhledem 

k nefrancouzskému jménu Naomi se do detailních úvah o původu jmen nepouštějí. 

Nikdo ze žáků nezmínil jako cizí slovenské jméno anebo příjmení. Je to dané možná 

tím, že se jméno žádného slovenského spolužáka výraznčji neliší od českých jmen. 

Další kategorií, která byla zmínčna, je i odlišný fyziognomický vzhled či 

temperament. 

V obou případech jsou tyto znaky připsané Matýně. Zatímco Tereza její 

temperamentnost úplně nemusí a říká, žc je Matýna „ hodně hlasitá a často až řve," 

Majka se s Matýnou naopak identifikuje. Matýna je „hodně temperamentní, ale mně se 

to líbí, já jsem také taková. " 

Dan konstatuje, že se Matýna ještě liší tváří. Upřesňuje, že má „takovej typickej 

řeckej obraz tváře". Když se ptám, jak taková tvář vypadá, Dan se rozpačitě usměje a 

řekne, že neví. 

Podle Radky má Matýna také jinou barvu pleti. Opět jde pouze o konstatování. 

Jc možné, že jde i o snahu vyhovět mé opakující se otázce. Doptávala jsem se totiž, zda 

se žák-cizinec dá poznat ještě nějak jinak, než podle jazyka či jména. Někdo řekl 

rovnou nevím, asi ne. Jiní se zamysleli a zmiňovali další, níže uvedené kategorie. 

Tereza s Majkou svůj postřeh o vzhledu Matýny navíc podepřely i nějakým osobním 

vztahem. 

Pro někoho z žáků je významnou odlišností jejich spolužáka-cizince oblečení či 

zdobení sebe sama. Odlišného stylu v oblékání si všimla opět a opět u Matýny Tereza. 

Postřehla také, že Matýna nosí řecké šperky. Tereza tuto generalizaci váže asi na jediný 

šperk, co Matýna nosí. (Během rozhovoru se mnou měla totiž Matýna jednu visací 

antikou inspirovanou náušnici, o níž mi řekla, že je po mamce. Náušnice se jí velmi 

líbila a od matky si ji vyprosila a ráda ji nosí. Jinak prý žádné podobné šperky nemá.) 

Zajímavé je i sledovat, co vědí žáci o původu svých spolužáků-cizinců. Nemalou 

roli zde hrají přátelské vazby, které upřesňují původ toho kterého jedince. Zbytek třídy 

přibližně ví, ale zejména u spolužáků, jejichž rodiče nepocházejí z jednoho státu, se 

jejich výpovědi hodně různí. Nejkomplikovanějšího původu je Naomi. Narodila se v 

Belgii matce Francouzce a otci Rakušanovi. Tyto detaily zná pouze její velká 

kamarádka a zajímající se dívka Matýna. Zbytek třídy ji charakterizuje jako Belgo-
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Francouzsku či Francouzsko-Belgičanku nebo prostč Jak nějak Já se v tom nevyznám ". 

Franta si tak zřejmě spletl státy na „b" a Belgii zaměnil za Bulharsko. 

I Saša zamotal svým původem mnoha spolužákům hlavu. Bylo vidět, žc každý si 

na základě toho, co slyšel od Saši či někoho jiného, utvořil svou vlastní představu, jaké 

národnosti Saša je. Většina žáků tvrdila, že šlo o Srbo-Američana. Vojta ještě dodával, 

že měl cosi společného s Německem. Ruda zase říkal, že se v České republice už 

narodil. 

O Matýně hovoří jako o čisté Řekyni. Její nekonečné prosazování Řecka jí 

v očích třídy zřejmě nezpochybnitelně zařadí do tohoto státu. 

U Slováků je zase situace trochu složitější. Slovenskými občany jsou pouze 

Tereza a Milan. Jako Slovenka se deklaruje také Majka, což dokládají i výpovědi jejích 

spolužáků. Majka má však ze Slovenska pouze jednoho z rodičů, stejně jako například 

Věra či Dan, kteří se o Slovensku ve vztahu k nim samotným v souvislosti 

s vyjmenováváním Slováků zmíní, ale ve třídě se tak příliš neprosazují. O Danově 

slovenském rodiči ví pouze okruh nejbližších kamarádů a slovenští spolužáci. Dana tak 

označili za částečného Slováka (má matku Slovenku) pouze jeho slovenští spolužáci 

Milan a Majka: „Dan, ten je tak napůl a není to na něm znát". Na nečeský původ 

upozorňují někteří také u Jany. Má mít řecké předky či rodiče. Díky nesouhlasu rodičů 

s rozhovorem jsem se bohužel Jany nemohla podrobněji zeptat. 

Dále můžeme vyčlenit kategorii vzájemných vztahy mezi žáky-cizinci. 

Spolužáci jmenují jako nerozlučnou dvojku Majku s Terezou, protože se spolu baví 

výhradně slovensky a vidí tento jazyk jak pojící prvek. Méně často je pak zmiňováno 

přátelství mezi Naomi a Matýnou. Sára to vysvětluje takto: „Jsou obě cizinky, ostatní je 

mají dost rádi, ale ony si spolu asi nějak vnitřně rozumí, že jsou odjinud.'''' 

Karolína upozorňuje na to, že vzájemné vztahy nemusí být pouze přátelské. 

Majka s Terezou prý nemají příliš rády Milana. Když je třeba, tak se s ním baví -

slovensky - ale spíš se mu prý vyhýbají. 

Jednou z kategorií je také potřeba pomoci žákovi-cizinci ze strany učitele. Ptala 

jsem se žáků, jak k jejich kolektivu a zejména žákům-cizincům přistupují učitelé. Dle 

odpovědí se ukázalo, že přístup učitelů není podmíněn tím, zda je žák cizinec či Čech. 

Hlavní roli hraje osobnost toho kterého jedince, zda si s učitelem sedne či nikoliv. 

Potřebuje-li jakýkoliv žák pomoci dovysvětlit či zopakovat probíranou látku, 

učitelé jsou vesměs ochotní se mu po hodině věnovat či se s ním sejít i po skončení 

vyučování. Většina žáků v této souvislosti vzpomněla Naomi, jíž prý učitelé pomáhají 
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nejčastěji. Hlavně jí prý pomáhá učitelka českého jazyka, zmiňován byl i učitel 

matematicko-fyzického základu. Spolužáci na tuto výpomoc nepohlíží jako na něco, co 

žáka-cizince zvýhodňuje. Vidí, že jsou učitelé v případě potřeby ochotni pomoci stejně 

všem, a protože v současné době potřebuje pomoci nejvíce Naomi, pomáhají více jí. 

Deklarují tím tak adekvátní přístup učitelů ke všem „potřebným." Jsou si totiž vědomi 

toho, že i oni se třeba jednou dostanou do obdobné situace, byť z jiného důvodu. A pro 

ně by to možná byla větší ostuda, než pro spolužáka-cizince, který něco nezvládá kvůli 

jazykové bariéře. 

Zatímco výše zmiňované kategorie byly podložené hodně subjektivním 

vnímáním žáků a jejich citlivostí vnímání, objektivně nejprokazatelnější kategorii uvedl 

integrovaný hoch Šimon. Spolužák-cizinec se dá poznat „v pase". Zahloubaná do 

jednotlivých výše zmiňovaných sofistikovanějších kategorií jsem chvíli užasle hleděla, 

než mi došlo, jak výstižná myšlenka to je. Šimon to asi postřehl a ještě mi to upřesnil: 

„ No, mají to napsané v pase. " Jak prosté a zároveň vše podstatné vystihující. 

Z výše uvedených kategorií můžeme vidět, že si žáci všímají rozmanitých prvků, 

skrze něž vnímají odlišnost svých spolužáků-cizinců. Jak poté reagují na tuto odlišnost? 

Hledají v ní důvody, jak se vůči svým spolužáků-cizincům vymezit? Chtějí je tím 

vyčlenit na okraj skupiny? Jsou v poukazování na jinakost vzájemné osobní neshody? 

Či pouze žáci odlišnost reflektují a víc za ní nehledají? 

Z rozhovorů vyplynulo opět několik oblastí, které zachycují, co žákům na svých 

spolužácích-cizincích vadí. 

Někteří jsou unaveni neustálým prosazováním jinakosti ze strany žáka-cizince. 

V zásadě v tom vidí opakované vytváření bariéry - bariéry ve sdílení či v komunikaci. 

Většina z nich se shodne na Matýně, která si skoro v každém tématu najde něco 

řeckého. Zatímco ve většině případů jde ze strany žáků o pouhou reflexi Matýnina 

typického chování, u Marty je cítit, že to má Matýně občas za zlé. Tento důvod může 

být zástupným problémem jejich vzájemného vztahu. Obě dívky jsou totiž chytré a o 

pomyslnou pozici té chytřejší ve třídě bojují. Matýna má díky tomuto zvýrazňování 

jistou výhodu, kterou Marta nikdy mít nemůže, protože je jako všichni - z Čech. 

Matýna však má vždy navrch, neboť být chytrá v cizím prostředí je v očích druhých 

cennější. 

Svou jinakost dle žáků také dávají najevo Majka s Terezou, které se spolu baví 

stále jenom slovensky. Většina z žáků si toho všímá, ale za společně strávená léta si na 
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jejich způsob komunikace zvykli. Opět jsou ale i tací, kterým to z nějakého důvodu 

vadí. Sáře se například nelíbí, že se dívky slovensky baví i ve chvíli, kdy by se chtěli do 

hovoru začlenit ostatní. Díky jazykové distanci to ale radši vzdají a do hovoru Terezy a 

Majky se nezapojí. 

Marta zase nechápe, proč Majka, která je napůl Češka, musí mluvit slovensky, a 

tak pro danou chvíli popírat své češství. Na pozadí je opět patrné, že jde nejspíš o 

zástupný důvod. Marta nemá radost z Majčiny výsostné pozice ve třídě, ba dokonce 

v celém ročníku. Marta by chtěla být také v něčem vepředu, ale bohužel se najde vždy 

někdo, kdo ji o tuto možnost připraví. To, že jde v obou případech o cizince, nehraje tu 

nejzásadnější roli. Marta otevřeně říká, že je prostě jiná než Majka a tudíž s ní nepůjde 

do party. Je ochotna snášet i Majčino uzurpování a čekat na zřídkavé okamžiky, kdy si 

jí třída velmi cení, protože jim dá opsat úkoly... 4 

Dalším typem reakce, který můžeme z rozhovorů vysledovat, je pohrávání si 

s odlišností spolužáků-cizinců a to prostřednictvím provokací a prostřednictvím nich i 

zviditelňování sebe sama, a karikatury. 

Zastavme se nejprve u provokačních tendencí. 

Všichni žáci na jeden z úvodních dotazů v rozhovoru, jak spolu jako třída 

vycházíte, odpovídají, že hodně dobře. Sami si naplánují výlet, dokáží se dohodnout. 

Žádná větší zášť mezi nikým, ač jsou jako kolektiv rozskupinkovaní neexistuje: „né 

jako zbylí osmáct (na škole jsou ještě dvě osmé třídy). Stočí-li se hovor na jednotlivé 

spolužáky-cizince, jsou zde patrné čas od času menší konflikty. Většinou jde spíš jen o 

náznaky, které vysvětlí většina z řečníků ve výsledku za legraci a provokaci. Cílem 

těchto legrácek a popichování bývají nejčastěji slovenští spolužáci a z nich zejména 

Milan. Dívky se s narážkami spolužáků prý v pohodě vyrovnají a samy si udělají 

pořádek. Milan se často velmi rozohní, čímž podněcuje své spolužáky k vymýšlení 

dalších drobných výpadů na něj a , jeho" Slovensko. Vojta dokonce bez uzardění 

přiznává, že o Milanově citlivosti a následné výbušnosti vědí a občas toho zneužijí. 

„Jakmile o něco jde, tak to vypadá na hospodskou rvačku. Pere se pnřád. My jsme to 

zjistili, tak ho z legrace hecujeme a provokujeme, ale on to bere hrozně vážně a hned se 

rve nebo brečí." 

4 To je v současné chvíli dle Marty jediná možnost, jak se zavděčit a získat obdiv a 
uznání. Z rozhovoru s Martou mi přišlo, že jde o začarovaný kruh snahy zavděčit se, ale 
nezklamat sebe, který má někdy až patologický nádech. 
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Zejména kluků jsem se ptala, zda mezi sebou řeší česko-slovenská sportovní 

utkání. Dle Rudy se o hokej a fotbal hodnč zajímá právč Milan. Rivalita je jenom 

z legrace", ale doplňuje Jenom on (Milan) to víc řeší". Podle Sáry se „porve i o 

slovenskou hrdost". 

O vyprovokovaných rvačkách mluvili i další. Berou to jako fakt, který 

k Milanovi patří a víc to vesměs neřeší. Věra vyprávěla, že se Milan porval docela 

natvrdo s Angličanem Jacobem z paralelní osmé třídy, protože se mu smál, že 

Slovensku chybí v době plynové krize plyn. Může se zdát, že jde o národnostní půtky, 

neb do sporu se dostali Slovák s Angličanem. Jacob spíš ale věděl, do koho se opřít, aby 

vyvolal nějaké zajímavé dění. Další třenice ve třídě byly spojené se zavedením Eura na 

Slovensku. 

„Nacionalistické" provokace nevyvolávají dle spolužáků pouze druzí. Milan prý 

občas vede také své sportovní provokační boje v rámci třídy. V případě uváděném 

Radkou nešlo opět vůbec o českou záležitost. Radka vzpomíná, jak jednou Milan 

„vlítnul do třídy a řval na Naomi, že porazili Francii ve fotbale". V tu chvíli byla 

zřejmě Milanova radost z nečekané výhry nad jednou z fotbalových velmocí tak 

neutuchající, že mu nedošlo, že Naomi sice francouzsky hovoří, ale původem je 

Belgičanka. 

Z Naomi si dělají legraci mnozí spolužáci, když karikují její česko-francouzskou 

výslovnost. Nesetkala jsem se s tím, že by se chichotali či jinak škodolibě chovali v její 

přítomnosti, ale když se jich člověk zeptá, zda je na Naomi nějak poznat, že není 

Češkou, mnozí s radostí zaráčkují či přehrávají její přízvuk. Například Vojta o Naomi 

říká: „no ta má pořád francouzský přízvuk" a s pošklebkem dodává, „takovéto 

francouzské,, R". 

Doposud jsme se dívali na spíše odosobněné kategorie, charakteristiky či 

strategie v komunikaci. Jak se toto vše pojí s jednotlivými žáky-cizinci? Jaký profil mají 

dle svých spolužáků v rámci třídního kolektivu? 

Podíváme-li se na výčet všemožných typů reakcí na chování spolužáků-cizinců, 

o nějakém výraznějším segregování z třídního kolektivu na podkladě jiného etnického 

původu nemůže být ani řeč. Tendence k vylučování spolužáků-cizinců má jiný důvod a 

jak vyplývá z textu výše, odkazy na jiný původ jsou jedny z mnoha, které mají 

diskvalifikovat špatně adaptovaného, sociálně méně zdatného jedince či konkurenta. 
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Jako nejvčtší otloukánck sc mezi cizinci vychází z rozhovorů s jeho spolužáky 

Milan. Jeho problémy jsou však dány labilnčjší povahou, což se pravidelné objevuje ve 

výpovčdích spolužáků. V nich zaznívá, že se Milan „chová ulítle a hodně dětsky,... 

často dělá voloviny". Má kolem sebe sice klučičí partu, která na nčho nedá dopustit. 

Hrají spolu fotbal či florbal, vzájemné se navštěvují. Pozorovatelka Matýna ho však 

charakterizuje takto: Zvláštní případ, snaží se být jako Vojta. Napodobuje ho, i vlasy si 

myslím nechal dorůst kvůli němu. Je to ale jeho snaha, ostatní to tak neberou. Spíš mu 

nadávají, že je debil, idiot. Málo z nich ho bere vážně. " 

Vojtova výpovčď dokazuje, že označení debil asi nepoužila Matýna náhodné. 

Jako ostatních jsem se i Vojty ptala, zda je ve třídč nčjaký vůdce. Vojta dle reakcí 

ostatní ví, že je do této role často pasován on. Připadá si však častčji jako třídní šašek a 

dodává: „No a Milan se snaží být taky šašek, ale jeho ostatní nazývají debile." Ve 

výsledku celé dční kolem Milana vyznívá tak, že sc díky své povaze dostává do 

problematických vztahů se spolužáky a je jedno, zda je ze Slovenska či z Čech. Etnický 

rozmčr u něj ze strany spolužáků funguje v rovině provokace. Navíc bude zajímavé 

vidět, jak se na celou situaci dívá on (viz níže). 

Zůstaneme-li u Slováků, kromě již zmíněného Milana nám zbývá Tereza a 

Majka. Dana a Věru žáci s odlišným etnickým původem či občanstvím většinou 

nespojují a tedy ve vztahu k nim nepracují s hodnotícími kritérii, které by tuto 

skutečnost reflektovaly. 

Ve vztahu ke slovenským spolužákům se objevilo nejvíce rozdílných výpovědí, 

což odpovídá thesi, že není důležitý původ, ale chování, které je argumentováno 

původem. Etnicita Slováků ve výpovědích spolužáků nehraje tak důležitou roli. Většině 

spolužáků nevadí, že mezi sebou hovoří slovensky, ale jak už bylo zmíněno, někdo to 

nese nelibě. Žáci spíše řeší pozice, které zastávají Slováci ve třídě. Majka je v očích 

mnoha žáků ze třídy krásná, společenská a jen ona s Terezou patří nejvýrazněji do 

jediné smíšené skupinky ve třídě. Matýna ji popisuje jako holčičí idol celého osmého 

ročníku. Všichni chtějí být s ní, neboť vědí, že ona je jedním z těch, kteří tahají za 

provázky dění ve třídě. Kdo se nepřidá na její stranu, tomu pak může být „ouvej". O 

samotné Tereze, která je spolužáky charakterizována většinou jako kamarádka Majky, 

více žáci neříkají. Jen Matýna ji označila za „sportovní typ", neboť hraje volejbal a 

reprezentuje školu na dívčích volejbalových utkáních. 
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Domnívám se, že negativnější komentáře o Majce, které zazněly výše zejména 

ze strany Marty nebo Sáry nejsou podmíněny národnostně, ale čistě bojem o postavení a 

vliv ve třídě. 

Na opačném pólu přístupu žáků ke svým spolužákům-cizincům stojí vyrovnaná, 

sebevědomá Matýna, o níž spolužáci vědí nejvíce informací. Skoro všemi spolužáky je 

obdivována za to, jak se perfektně naučila český jazyk, ale i jazyky další. Díky tomu 

třídu i školu reprezentuje na jazykových soutěžích a třída je na ni v tomto směru hrdá. 

Matýna patří ve třídě mezi premianty, protože na to prostě má, jak nejlépe vystihl Vojta: 

„.. .šprtík, ne ale ve šprti partě, snaží se být se všemi." Podle žáků má ve třídě pozici té, 

která se dokáže bavit se všemi a je ochotná všem pomoci. Výrazněji ji nemá ráda pouze 

Marta, pro níž je velkou konkurentkou v boji o post nejchytřejší ve třídě. Jednou 

z nejlepších kamarádek Matýny je Naomi. 

Naomi do třídy přibyla teprve před rokem. Hodně žáků tím vysvětluje její horší 

znalost českého jazyka. Její příznivkyně z holčičí party ji popisují jako správnou a 

potrhlou ", která se s nimi vždy nějak domluví. Podle Matýny a Terezy ,J*ro své kámoše 

udělá vše." a „ Ve třídě je dobře začleněná." Zbylými spolužáky je Naomi popisována 

jako tichá, nevýrazná či „stydí se mluvit." Všichni si všímají, že jí v případě potřeby 

věnují učitelé více času. Žáci si uvědomují její jazykovou pozici a vysvětlují ji 

omezenou znalostí jazyka, ale zároveň přicházejí s obranou kopírující toleranci a 

vstřícnost. 

Závěr 

Na základě informací, které jsem získala z rozhovorů se domnívám, že ve třídě 

panuje převážně vstřícné nastavení vůči spolužákům-cizincům, které by potvrzovalo 

mimo jiné teorii kontaktní hypotézy (in Průcha, 2004). Vliv však zřejmě nebude hrát 

pouze dlouhodobé, pravidelné setkávání celé třídy v rámci instituce škole, ale také 

vstřícné školní prostředí, v němž jdou učitelé svým žákům příkladem. 

Žáci tak dokáží ocenit schopnosti spolužáků-cizinců (v případě Matýny), ale 

také využít až zneužít jejich osobních slabostí (v případě Milana). Velkou roli v tomto 

pohledu na své spolužáky opět hraje celkově otevřené a přijímající prostředí školy. Žáci 

potvrzují, že učitelé ve vztahu ke svým žákům nerozlišují mezi cizinci a Čechy. Stejně 
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jako jsou ochotní vysvětlit nepochopenou látku žákovi českému, poskytnou pomoc i 

žákovi z ciziny. Žáci si však tuto skutečnost uvědomují více. 

Cizinci mají možnost poukázat na své kořeny při mnoha příležitostech. Žáci se 

účastní řady projektů, do nichž se dá téma odlišného etnického původu promítnout. Při 

významnějších svátcích si o jednotlivých tradicích povídají a žáky to těší, zajímá a 

odlišnosti si tak i pamatují. 

Žáci vnímají, že je pro cizince v úvodních letech nelehké se naučit českému 

jazyku a pochopit všechnu látku ve škole. Že tento fakt může ovlivňovat jejich školní 

prospěch, ale není zároveň důvodem se s nimi nebavit. 

Při začleňování žáka-cizince do třídního kolektivu hraje velkou roli ochota 

komunikovat, tudíž alespoň trochu umět česky, a přiměřeně se začlenit. Davidovi třeba 

na některých nově příchozích spolužácích vadilo, že přišli do třídy a hned se chovali 

jako doma. „Je mi jedno, zda do třídy přijde nově cizinec nebo Čech, záleží na tom, jak 

se chová, aby hned nerozkazoval." Nově příchozí žáci tak nerespektovali sociální 

hierarchii třídy a toto „provinční" hrálo v jejich přijetí kolektivem, v očích některých 

žáků, mnohem větší roli, než jejich odlišný původ. 

Neznamená to však, že by žáci nepracovali se stereotypy. Znají je, ale 

neuplatňují je ve vztahu ke svým spolužákům. Na základě kontaktní hypotézy tak 

stereotypy pozbyly v kontextu třídy platnosti. 

Při obecném popisování situace cizinců v české společnosti si s nimi někteří 

ovšem pomohli. 

Vojta tak ve své slohové práci charakteri/uie czince p o m ^ ' stereotypů, o nichž 

si ale vzápětí uvědomuje, že nemusí platit bez výhrad, čímž popírá jejich 

charakterističnost, že stereotypy jsou obtížně změnitelné a vyvratitelné. Jeho pohled 

může být ovlivněn školním prostředím, v němž je vzděláván i částečně vychováván. 

Jeho práce však může také poukazovat na jistou Vojtovu osobnostní vyzrálost, 

schopnost reflexe a nadhledu. Zde jsou úryvky z jeho práce, „...chování myslícího 

cizince může být různé, ...díky zemi, z níž pochází. Němec může mít rád klobásky, 

Američan si skočí do Mc Donaldu a Rus bude ležet pod stolem, nebo to může být 

naopak, pokud budou vegetariáni a abstinenti. 

O českém státě se domnívá, je xenofobní a rasistický díky hloupým 

spoluobčanům." Práce má skoro pohádkový závěr. Vojta doufá, „že vše (rasismu s a 

xenofobie) zmizí a již se nevrátí." 
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3.2.2. Jak se cítí žák-cizinec v české třídě 

Doposud jsem popisovala žáky-cizince pohledem jejich českých spolužáků. Jak 

se vidí sami žáci-cizinci v rámci převážně české třídy. Jak se vyrovnávají se svou 

identitou cizince? Jak komunikují se svými spolužáky? Zamýšlí se nad tím, zda je jejich 

přítomnost ve třídě pro kolektiv obohacující? Jak se k nim jejich spolužáci a učitelé 

chovají? Mají odlišné vztahy se spolužáky-cizinci než s českými žáky? 

Následující text je podložen osobními výpověďmi žáků-cizinců a ve dvou 

případech výrazněji i slohovou prací, do níž daní pisatelé promítli sami sebe, jako 

cizince na dané škole. 

Postupně se seznámíme s Matýnu, Naomi, Majkou, Terezou a Milanem. Stručný 

medailonek bude věnovaný i žákům, kteří se při zmínce o cizincích také jako částeční 

cizinci deklarují, ale jejich třída to tak výrazně nevnímá. Půjde o Dana, Včru a Zuzku. 

Matýna 

Matýna je čtrnáctiletá dívka, která se mnou velmi ochotně strávila vůbec nejdelší 

dobu při rozhovoru. Když viděla všechny mé pospané papíry, až jakoby omluvně říkala: 

„Jé, to jsem toho napovídala. " Bylo vidět, že má dění ve třídě dobře zmapované, že ji 

pozorování svého okolí baví. Působila na mě dospělejším, sebevědomým a příjemným 

dojmem. 

Vypráví-li o svém příchodu do České republiky, není na ni znát, že by to pro ni 

bylo výrazněji nepříjemné a ani samotné vyprávění o tom nesvědčí. Přišla s rodiči 

z Řecka v 5 letech. Začala chodit do školky, kde prý po třech měsících spolužákům 

rozuměla a pomalu i začala mluvit. 

Co se týče komunikace, výraznější jazykovou bariéru prý Matýna nikdy 

nepocítila. „Mně jazyky jdou," říká a jmenuje, že kromě češtiny a řečtiny ještě dobře 

hovoří anglicky a učí se francouzsky. Až samolibě dodává, že se nemůže dočkat, až si i 

ve francouzštině bude číst knihy. Doma hovoří s matkou a dvěma mladšími bratry 

řecky. Se starším bratrem se baví řecky i ve škole. Rodiče se prý nikdy česky pořádně 

nenaučili, což trochu odporuje další výpovědi, že její matka dělá překladatelku z češtiny 

do řečtiny a Matýna jí pomáhá. 

Do první třídy nastupovala už se základní znalostí jazyka. Přepínání mezi jazyky 

jí zásadní problém nečiní. Vysvětluje: „Já jsem zjistila, že nepřekládám. Já mezi těmi 

jazyky přepínám a myslím v nich pak...jen se mi občas stane, že namíchám jednu větu 
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z více jazyků, ani mi to nepřijde. Když si nemohu vzpomenout na nějaké slovo jedním 

jazykem, hodím tam druhý, i třeba doma s mámou. " Spolužáci si toho podle Matýny 

nevšímají, „jo, jen Marta, tý to vadí, že takhle mluvím. Řekne: Matýno, nemluv 

tak....Takový věci si ale nenechám líbit, umím se ohradit," pokračuje scbevčdomč 

Matýna. Vypráví, že je schopná vstoupit do konfliktu i s učiteli, pokud má pocit, že 

něco nevysvětlují správně: „ ...jsem Řekyně. Já se klidně hádám s učiteli o významu 

slov, jak znám řečtinu. " 

Jak Matýna vidí třídu a své spolužáky? Třída je prý velmi uzavřeným 

kolektivem, který nerad přijímá nové členy. Je rozdělená na řadu skupinek, které jsou 

schopné se dohodnout a něco spolu zorganizovat. Matýně je nejpříjemnější se bavit sc 

všemi a mít nad děním nadhled. 

Matýninou nejlepší kamarádkou je Naomi. Sama nedokáže říci proč: 

společné zájmy nemáme, prostě Naomi." To, že by si rozuměly více, neboť mají 

podobný osud cizince jí nepřijde, neví. Z jejích výpovědí ani v jiných případech 

explicitně nezaznívá, že by měla bližší vztah k spolužákům-cizincům. Ani k Janě, která 

by měla mít též řecké kořeny. „Její děda je Rek, ale neumí řecky. Bere Řecko jako ráj a 

tady to je dle ní špatný. Neřeším s ní nějak víc, že jsme ze stejného státu. Na počátku, 

když přišla, jsem se jí věnovala jako všem novým, ale teďje s Karolínou. " 

Jak Matýna popisuje sama sebe? Matýna velmi hrdě a často poukazuje na to, že 

je Řekyně. Kromě třídního kolektivu prý kolem sebe nemá mnoho dalších českých lidí. 

Za společenským děním chodí nejčastěji na řecké velvyslanectví. Zde má možnost se 

bavit s lidmi řecky, „ale samozřejmě, že se tam bavím i česky, bavím se se všemi," 

upřesňuje. 

Dále sama sebe charakterizuje jako pozorovatelku třídního dění, která si snaží od 

všech udržet jistý odstup. „Já sama se do třídy extra nezačleňuji, baví mě ji pozorovat, 

bavit se se všemi a k nikomu do skupinky se extra nevázat, ač mě ostatní do různých 

skupinek řadí." 

Zároveň sc snaží přátelit se všemi a případně začleňovat nově příchozí či lehce 

vyčleněné jedince ve třídě. Z těch, kterým pomohla do kolektivu třídy jmenuje Barbaru 

(Američanku, která neuměla česky a už odešla), Češku Radku a Belgičanku Naomi. 

Přišlo mi, že je jí potěšením mi sdělovat všechna její pozorování a úvahy. 

Dostaneme-li se ještě blíže kjej í vlastní osobě, začne zprvu hovořit klidně. 

Postupem času se však stává horlivější a horlivější. Je vidět, že ji něco mrzí, někdy 
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zahýří nezlomným sebevědomím a přesvědčením, že ji, jako Řekyni nemůže nikdo 

přemoci. Nad některými názory svých spolužáků se pozastaví a přiznává, že nechápe, 

kde je vzali a proč k ní tak (viz jednotlivé epizody níže) přistupují. Během hovoru o 

osobnějších tématech hodně gestikuluje rukama a stále si s něčím hraje. 

Matýna začíná zmiňovat jednotlivé epizody, s jejichž interpretací ze strany 

spolužáků se neztotožňuje a očividně si někdy neví rady, jak je svým spolužákům 

rozmluvit. V následujících výpovědích se tak ohrazuje proti výpovědím svých 

spolužáků a snaží se ospravedlnit. 

Tak se nejprve přes zmínku o organizačních schopnostech celé třídy dostane 

k třídním výletům, na něž se váže celá řada asociací. „8. A o mně mluví jako o nemehlu. 

Na zájezdech se mi často všichni sméjou, že jsem nemotorná. Já jsem sportovně 

šikovná, ale při společných akcích se mi vždy něco docela vážného stane " (ukazuje mi 

jizvu na ruce, jak spadla z kola). 

„Mluví o mně taky jako o šprtce, že jsem namyšlená. To ani nevím, kde na to 

přišli. Jo, jednou jsem vyhrála soutěž a řekla jsem to všude ostatním, chválila jsem se. 

Hned vysvětluje: „ jsem temperamentní, je to dané národností. V Řecku to je normální, 

že dělám rozmáchlé pohyby rukama, gesta - je to řecký zvyk, jsem otevřenější. Hodně to 

vadí Martě, je můj největší rival - já nevím proč," dodává lehce zkroušeně, ale po 

kratším společném hledání důvodu Martiny nevraživosti dospívá k závěru: „ Marta měla 

post nejchytřejší ve třídě, teď má konkurenci. Nelíbí se jí, jak jednám. Jsem Rekyně, já 

se klidně hádám s učiteli o významu slov, jak znám řečtinu." V těchto slovech už je 

zase zpět ona řecká hrdost a nezlomnost. Noří se ale hned zpět do charakteristických 

znaků své povahy, jmenuje i ty negativní a uznává, že někdy dokáže být nepříjemná, ale 

tím si sama nevysvětluje napjaté vztahy s Martou. „ Vadí jí mé chování. Prý flirtuji 

s klukama. Vyrůstala jsem ale v malé vesničce u moře a byla jsem tam vesměs 

s klukama, jsem na ně víc zvyklá, jsem s nimi radši, i s holkama se bavím, ale s klukama 

si lip rozumím, a tak se asi i tady víc bavím s klukama. " 

Z těchto úvah a pohledů českých žáků, jak je reflektuje Matýna, je patrné, že 

Marta sMatýnou si osobnostně nesedly a výrazně se to odráží i v jejich osobních 

výpovědích. Primární roli nehraje etnické pozadí, ale odlišné osobnostní nastavení obou 

dvou dívek. 

Kromě Marty Matýna zmiňuje ještě Sáru, která s ní též příliš nesympatizuje. 

Důvodem je prý to, že je Sára nejlepší kamarádkou Marty. „A pak Honza, ale ten asi 
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teď jen z frajeřiny, dřív takový nebyl," zakončuje Matýna úvahy o tom, kdo ji nemá rád 

a proč. Nikde nezazní zmínka o tom, že by ji někdo napadal pro její nečeský původ. 

Setkala se tedy Matýna někdy vůbec s tím, že by měla nčiaké nepříjemnosti 

kvůli tomu, že je cizinka? Matýna prý občas slýchává narážky na svůj původ a jazyk, 

neboť se s rodinou baví řecky. Upřesňuje však kontext: „... ne tady ve škole ne, ale 

mimo školu. " Ve škole jí prý nedělá problém hovořit se svým bratrem řecky, neboť prý 

ví, že si tím u spolužáků nepohorší. Ale „v tom domě dřív, jak jsme bydleli, tak tam byly 

nápisy na zdech. Ne vyloženě proti Řecku, ale tak stejně jako proti nám... A sousedi byli 

divní - křičeli na malého (bratra), když chodil po chodbě a křičel. Přitom tam křičeli i 

jiné děti mnohem víc." Matýna mi nedokázala přesně říci, jakým způsobem byla dle ní 

jejich rodina urážena, co bylo na zdech... Samozřejmě je to již docela dávno. Tento fakt 

však může poukazovat i na situaci, že zejména na počátku si byla jejich celá rodina 

vědoma své odlišnosti a mohla si více osobně vztahovat reakce okolí. Okolí zpětně na 

jejich reakce odpovídalo, což dokazuje další příklad. Všichni zúčastnění se tak vtahovali 

do kolotoče naschválů. „ ...já hraju na housle už docela dlouho a musím cvičit. A pak 

běhala sousedka, že nemám hrát, tak jsem jí to řekla, že hraji na housle a musím cvičit. 

Poté si tam oni pouštěli nahlas tvrdou hudbu a nikdo nic. Máma mi pak řekla, ať 

schválně co nejvíc vržu a sousedka přiběhla. Tak jsem jí řekla to s tou jejich hlasitou 

hudbou... - já se dokážu ohradit, jsem docela odmlouvavá. " 

Shrncmc-li Matyniny výpovědi, zjišťujeme, že Matýna výrazně pracuje sc svou 

jinakostí. Její řecký původ je pro ni důležitou hodnotou, které se nevzdá a je za ni 

ochotna bojovat. Zároveň ho často používá jako argumentace toho, jaká je. V 

českém prostředí je dobře zadaptovaná a zároveň si udržuje svou řeckou výlučnost, aniž 

by tím nějak ztrácela na kreditu mezi svými českými spolužáky. Těm, kteří nejsou tak 

sociálně zdatní, napomáhá nalézt cestu k třídnímu kolektivu. Sama si od něj však raději 

drží jistý odstup. 

Naomi 

Pokračujme Matýninou nejlepší kamarádkou Naomi. Jde o čtrnáctiletou 

půvabnou dívku, která až příliš ochotně udělá, oč ji člověk požádá. Díky jisté jazykové 

bariéře jsem od ní nezískala takové množství informací, jako od Matýny. Výpovědi 

Naomi byly jednodušší, občas bylo vidět, že si není jistá, co po ní chci. Pokud jí přišla 

nějaká otázka komplikovanější, odpovídala po krátkém zamyšlení „nevím". Bylo vidět, 
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že některé věei nechce řešit a o jiných nedokáže říci, co by chtěla, a tak raději neřekne 

Příchod do České republiky. V České republice dle svých slov žije 3 až 4 roky. 

Nejprve tu žila její matka Francouzska a moc se jí tu líbilo. O otci, původem 

Rakušanovi, s nímž rodina nežije, odmítá hovořit. Oba rodiče prý hovoří česky, jen 

v gramatice dělají chyby. Naomi naopak otců rodný jazyk (němčinu) vůbec neumí. Má 

dva sourozence. Sestru-dvojče, která chodí na jinou školu, neboť je prý společenštější a 

matka si nepřála, aby chodily na druhé základní škole do stejné třídy, neboť Naomi pak 

vůbec nehovořila. Důležitý je pro Naomi i její bratr. 

Naomi se v České republice na začátku nelíbilo. Na své počátky v Praze 

vzpomíná následovně. „Zpočátku bylo strašný se učit jazyk. Měla jsem nějaké učitelky, 

ale to bylo asi zbytečný. Musela jsem se učit ve škole, sedět tam a poslouchat. " 

Opět se jako nejvýraznější faktor ukazuje jazyk a komunikace. Dodnes se jí prý 

spolužáci smějí kvůli jejímu francouzskému přízvuku. Že je prý roztomilý. Při 

rozhovoru mi přišlo, že reakce svých spolužáků bere Naomi jako projev jistého uznání 

své odlišnosti, který by ji neměl v očích spolužáků zásadněji vyčleňovat. Ze slohové 

práce Naomi však můžeme vyčíst něco hodně odlišného. Z jejích strohých vět čiší spíš 

zoufalství a postesknutí si nad nelehkým údělem cizince, který se musí naučit česky. 

Úvahu na téma Jaké to je být cizincem na naší škole pro větší autentičnost uvádím 

celou. 

Tady být cizinec 

Je to úplně normalni pro učitele, a žaci jsme normalni žaci. No to je pravda že 

na Čj máme nějaký výhody. Když něco nerozumíme tak učitele nás s tým pomuzou, ale 

když jsme se meradili v česku a, že ve česku jsme přišli třeba 5. třidě tak závidíme ty jiní 

zaci, jak oni všechno rozuměj nemaj blby přisvuk nemaji problem v Čj.Muzou mluvit bez 

chyby. Být tady cizinec je dobrý ale nejkdy by jsme byly radši naší Země.5 

Pohled na třídu a spolužáky 

Svou současnou třídu, kterou považuje za multikulturní, charakterizuje slovy: 

„fajn, nejsou proti cizincům, pomáhají, jsou hodní. Je to tu lepší, než v předchozí 

třídě." 

5 Slohové práce zbývajících žáků-cizinců jsou uvedeny v příloze. 
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Ač je třída rozdělena do skupinek, pokud je nějaký projekt, pro spolužáky prý 

není problém pracovat s kýmkoliv. Zuzka a Marta ji prý při příchodu k nim do třídy 

vítaly. Marta ji hned pozvala na své narozeniny. „ Přišlo mi to hrozně divné, když mě 

přece vůbec neznala." 

Nejlepšími kamarádkami jsou Radka a Matýna. Naomi o nich říká, že jsou jiné, 

než ostatní a rozumí si spolu. Radka jí pomáhá, „je s ní sranda" a sdílí s ní podobný 

osud - obě pochází z rozvedených rodin. Matýna je též jmenována v roli pomáhající a 

navíc dle Naomi „nepomlouvá za záda..., nevadí jí mé chyby." Ze strany Matýny je 

Naomi přijímána se vším všudy. 

Jako negativní postavu ve třídě vidí Naomi Honzu. Ten prý jen všechny 

provokuje a s nikým se nekamarádí. Více jsem se nedozvěděla, byla to jedna ze situací, 

kdy mi Naomi po delším váhání odpověděla „...nevímpřesně, jak to říci". 

Pozitivně hodnotí i učitele na současné škole. „Zajímají se o mé vzdělání" 

(myšleno jak zvládá probírané uči\ A Nejvíce jí pomáhá učitelka na český jazyk, učitel 

matematicko-fyzikálního základu „nekřičí a vysvětli, co je třeba... můžu za ním dojit a 

on mi pomůže doučit se". Učitelé využívají i jejího cizího původu k obohacení svého 

výkladu a znalostí žáků. „Při dějepisu se mě ptají, zda to vím - někdy ano, někdy ne. " 

Současnou situaci porovnává s předchozí školou. Zde ještě neuměla vůbec 

česky. Učitelé jí prý vůbec nepomáhali, nevšímali si jí. Zkoušela mluvit s ostatními, a 

tak se učit česky, ale bylo to velmi těžké. 

Co říká Naomi sama o sobě? Má prý štěstí, že je na této škole. Prospěchově je 

„ chytřejší spíš dozadu - je to pro mě těžké přejít do české školy. " 

Setkala se Naomi někdy s tím, že by měla nějaké nepříjemnosti kvůli tomu, že je 

cizinka? 

V tomto směru si zažila své na první základní škole, kam nastoupila hned po 

příchod do České republiky. Její výpověď jen dokazuje, že na různých školách panuje 

odlišné klima ve vztahu k žákům-cizincům a výrazně tak ovlivňuje jejich zařazení do 

kolektivu: „ Předchozí spolužáci se mně a mé ségře smáli (sestra je dvojče), že smrdíme 

a že se myjeme ve Vltavě. Taky nás mlátili. Mlátili mě, dali mi pěstí... po chvilce odmlky 

dodává...tady se to neděje." Ptala jsem se, zda byly útoky mířeny i proti zemi jejího 

původu či zda se někdy setkala s předsudky vůči Francouzům (neboť minimálně za 

poloviční Francouzku ji mnozí označují) nebo Belgičanům. Prý ne, útoky byly 

směřovány na n ě j a k o na někoho jiného, aniž by bylo řešeno, odkud pochází. 
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Ani tamní učitelé jí neusnadnili přechod do nového prostředí, jak je patrné 

z výše uvedených vzpomínek. 

Proto také Naomi uzavřela náš rozhovor tím, že „začátek (v České republice) byl 

divný, ale teďje to dobrý". 

Shrneme-li opět stručně situaci Naomi v českém prostředí, je jistě diametrálně 

odlišná od situace Matýny. Úvodní seznámení s českým prostředím na školní půdě bude 

pro Naomi nemilou vzpomínkou asi po celý život. Svůj odlišný etnický původ nedokáže 

„prodat" jako pozitivum. Ze všech stran stále cítí, že je cizinka, protože neumí dobře 

česky. A za to může právě její odlišný původ. Nikdo ve třídě neocení, že umí perfektně 

francouzsky, protože to nikomu k užitku není. Proto o své zemi původu vůbec nehovoří. 

Svůj nový třídní kolektiv má ráda, ale ani zde si nemůže se všemi popovídat tak, jak by 

chtěla. Zůstává tak stále tichou a nenápadnou Naomi, která nyní žije zde, v České 

republice. 

Majka 

Přejděme ke slovenským žákům. Z nich je nepochybně nejvýraznější postavou 

Majka. 

Patnáctiletá Majka, idol celého osmého ročníku. Ke mně přišla úplně normální 

dívka, spořádaně se usadila a stůl a začala si se mnou povídat. 

Narodila se v České republice česko-slovenským rodičům. Majčina matka si 

velmi zakládá na svém slovenském původu a tuto hrdost přenesla i na Majku. Ač 

místem narození i občanstvím Češka, stále přemýšlí o životě na Slovensku (viz níže). 

Nástup do školy z jazykového hlediska nebyl pro Majku problém. Uměla česky, 

takže „žádná jazyková bariéra nebyla." Není pro ni prý žádným problémem přecházet 

z jazyka do jazyka. Je jí jedno, zda čte knihu v češtině či slovenštině. Se svými 

slovenskými spolužáky hovoří slovensky. Vidí, že někteří Slováci, kteří v Česku žijí 

déle už tak čistou slovenštinu nemají či jim přepínání mezi jazyky činí problém. Z jejího 

podání se dá trochu vyčíst, že jsou tito lidé pro ni někým méně schopným. Protože 

nejvíce si užije hovor s „čistou" Slovenkou Terezou. „Má nejlepší a nejčistší jazyk. " Je 

zajímavé, jaké má Majka nárok na své slovensky hovořící okolí, když ona sama čistou 

Slovenkou není. Ona sama se nad tímto faktem vůbec nepozastavuje. 

Co pro ni znamená třída 8. A a její spolužáci? 

Svou třídu Majka považuje za výběrovou a inteligentní. Její spolužáci jsou prý 

féroví, na čemž má velkou zásluhu jejich třídní učitel, který je provází od první třídy. 
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Třída je rozskupinkovaná, ale schopná spolupráce. Skupinky se dle Majky nevymezují 

vůči sobě, ale spíše přístupem k učení. Majka prý patří do skupinky (spolu s Terezou, 

Rudou a Vojtou), která učení tak neprožívá, ač by někdy ráda. Druhé skupince (Katce, 

Matýně, Sáře a Zuzce) do jisté míry závidí, že její členové „umí sednout a učit se". 

Ráda využije jejich připravenosti ve chvíli, kdy sama něco nemá. Uznává jejich snahu, 

ale hned však dodává: „ale jinak jsou jinde". 

Nejvíce se Majka rozumí s Terezou, další dívkou ze Slovenska. „ V1. třídě jsme 

s Terezou zjistily, že jsme ze Slovenska, a tak jsme spolu začaly hovořit. " Vzpomíná, že 

si za společně strávená léta prošly svoje: „ ...hádaly jsme se a to upevnilo náš vztah... 

zásadní je pro nás jazyk - mluvíme spolu slovensky. Ač jsme odlišné typy - i zájmově -

rozumíme si spolu a hlavně jde o ten jazyk." Dochází k závěru, že kdyby nehovořily 

stejným jazykem, asi by se spolu tolik nekamarádily. 

Třída si prý na jejich slovenštinu zvykla a tolerují ji. „Už nám za ta léta taky 

hodně rozumí. Slovenština pro mě nikdy nebyla jako náš tajný jazyk. " 

Ve třídě tolik nemá ráda Milana, též Slováka. Vzájemný vztah odbyla stručně, že 

s ním prostě nevychází. Pokud s ním má však hovořit, konverzace se opět odehrává ve 

slovenštině. 

Majka též ví, že ji nemá ráda Marta, protože jsou prý odlišné typy. 

Na negativních vazbách je opět vidět, že ve třídě národnostní poměry nehrají tu 

nejzásadnější roli. Že si lidé buď sednou či nesednou na základě svého charakteru, ne 

původu. 

O sobě Majka říká, že se v českém prostředí cítí jako cizinka. Nedokáže popsat 

přesně proč, prostě to tak cítí. Pokud se hovoří v rámci výuky o Slovensku, je pro ni 

poctou, že si může vzít nějaký referát. Přemýšlí již hodně o své budoucnosti. Chtěla by 

jít na Slovensko studovat vysokou školu. Uvědomuje si, že je to tam horší s možností 

získat zaměstnání.,, Všichni mi říkají, že jsem blázen, že tam chci jít. " Majka tam je však 

ráda, trávívá na Slovensku prázdniny - „jsem tam každou chvilku ". 

Ve třídě je prý často považována za vůdčí osobnost. Prý jí o tom říkal i třídní 

učitel, ale ona si to nemyslí. V popředí třídy vidí spíše Vojtu a Terezu, tedy své parťáky 

ze skupinky. Vojta je brán i ostatními za lídra, ale se jmenováním Terezy je snad jediná. 

Možná se opravdu berou pomalu jako dvojjediná osoba. Sama se do této pozice pasovat 

ať už třeba ze skromnosti či z ostychu necítí, tak tam jmenuje svou nej lepší kamarádku. 

Setkala se Majka někdy s tím, že by měla nějaké nepříjemnosti kvůli tomu, že se 

hlásí ke Slovensku? S narážkami na slovenství se prý Majka setkala, ale vždy se nad ně 
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dokázala povznést či si je vyřešila sama. Vzpomíná, že v dobč plynové krize se do nich 

někteří „ ...naváželi vtípky o plynu". Vzpomíná, že se kluci dokonce i poprali - „ Jacob 

z Velké Británie, co už na škole není, s Milanem". Majky se to prý také dotklo, ale 

vyřešila si to po svém (podrobněji to komentovat nechce) a už je pokoj. „Beru to 

s rezervou." 

„Jde o český xenofobni postoj. Hlášky maji děti odkoukané od rodičů, protože 

samy by je nevymyslely,'''' dodává rezolutně Majka. Svůj názor opakuje i ve slohové 

práci, kde už nevyznívá tolik stereotypně. Popisuje v ní etnicky vstřícné a obohacující 

prostředí školy a doplňuje: „Najde se pár těch, s nimiž se nedá na toto téma bavit, 

protože mají xenofobni názory. Bohužel spíše než jejich vlastní, jsou tyto názory z médií 

atd." 

Opět stručné shrnutí na závěr Majčiných výpovědí. Ač občanstvím i místem 

narození Češka, deklaruje se Majka velmi výrazně jako Slovenka. Pokud je to možné, 

hovoří slovensky, prezentuje tuto zemi v různých referátech, chtěla by tam strávit svou 

budoucnost. Zdálo by se, že vystupuje jako Matýna. Je však možné, že díky tomu, že 

jde o Čechům blízké Slovensko, neberou její spolužáci slovenskou agitaci tak vážně. 

S narážkami ze stran spolužáků na její vyvolenou zemi si až zase tak hlavu neláme. 

Dokáže se nad ně povznést a spolužáky až jako by omlouvala - za jejich projevy může 

špatná výchova v rodině či prezentace cizinců v médiích. Ve třídě je spokojená, neboť 

tam má svou nej lepší, slovenskou kamarádku Terezu. 

Tereza 

S patnáctiletou Terezou se mi nehovořilo nejsnáze. Bez problémů přišla, ale po 

celou dobu rozhovoru hovořila spíše stroze. Odpovídala ochotně na mé otázky, ale sama 

se příliš nerozpovídala. 

Tereza začala do školy chodit již v Českw : 'pnblice, kde nyní žije se svými 

slovenskými rodiči a starší sestrou. 

Česky již také uměla, takže stejně jako Majka žádnou jazykovou bariéru 

nepociťovala. 

Svou třídu a spolužáky považuje za vynikající, je v ní prý dost inteligentních 

lidí. „Jako třída na sebe bereme ohled, ne jako v céčku, tam jsou pořád hádky, nenávidí 
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Tereza se domnívá, že je pro jejich třídu přínosné, žc jsou kolektivem 

multikulturním. Všichni mají možnost pohovořit o zemi svého původu. Nčkdy prý za ní 

i přišli spolužáci, aby jim leccos o Slovensku přiblížila. 

Její nejlepší kamarádkou je Majka, s níž patří do jediné smíšené skupinky ve 

třídě. Jako parta se setkávají i po škole a „Holky nám závidí, že kamarádíme 

s kluky...Jsem výrazná s Majkou a ony sedí v koutě, my se s klukama bavíme. " Tereza 

tak jako jediná komentuje fungování jejich skupinky ve vztahu ke zbytku třídy. Ty, 

které nejvíc závidí, jsou prý Marta se Sárou, čímž se nám vysvětluje jeden z důvodů, 

proč Marta se Sárou slovenské dívky nemusí. 

Na rozdíl od Majky se Tereza domnívá, žc jejich přátelství nestojí pouze na 

komunikaci ve slovenštině, ale že mají i společné zájmy. Chodí spolu na koncerty a 

festivaly, poslouchají podobnou hudbu... Je možné, že Tereza, která se zdá být v této 

dvojici spíše „tou druhou", má potřebu si hledat více důvody, na čem stojí jejich 

kamarádství. Jako Slowi.ka třc^a ne., asi chápat, proč by se i ní Majka bavila jenom 

kvůli jazyku, který ještě není zcela její mateřský. 

Sama o sobě Tereza říká, že je ve třídě ráda a patří „mezi ty výraznější". Trochu 

s ostychem se jmenuje i mezi vůdčí osobnosti třídy. Při rozhovoru výrazněji ožije pouze 

tehdy, když zjistí, že vím, co je „skáčko" (typ hudby) a že ho také ráda poslouchám. 

Setkala se Tereza tedy někdy s tím, že by měla nějaké nepříjemnosti kvůli tomu, 

že je cizinka? 

Toto téma se prolíná celou její slohovou, kde píše, že „nepociťuju od spolužáků 

žádné náznaky nebo odpor k tomu, že nejsem z ČR. " S narážkami na svůj původ se prý 

samozřejmě za těch osm let na škole setkala, „ale to spíše ze srandy, a to i z mé strany. " 

Jediné, co jí více vadilo, byly narážky na nedostatek plynu a přijetí Eura na Slovensku, 

ale ty dle Terezy směřovaly „hlavně na Milana, je hodně citlivý, nebrání se. " 

Shrneme-li informace od Terezy, můžeme zjistit, že nepracuje nijak významně 

se svým slovenstvím jako s image, ale ani je nepopírá. V třídním kolektivu chce být 

hodnocena spíše za své kvality, nikoliv za stát, z něhož pochází. Oproti Majce se nezdá 

být tak výrazná, protože nepracuje s žádnými výraznými prostředky. Vazby k druhým 

staví spíše na společných zájmech a hloubce kamarádství. 

Milan 

Rozhovor s patnáctiletým Milanem jsem dělala téměř na závěr. Předtím jsem si 

tudíž téměř od každého z jeho spolužáků vyslechla, jak se prapodivně chová a jak 
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československy hovoří... Zvědavě jsem tedy čekala, co mi poví on sám o svém 

začlenění do třídy. Když jsem sháněla žáky na rozhovor, dlouho jsem vůbec ani 

nevěděla, kdo Milan je. Podle obličejů jsem věděla, s kým jsem ještě nehovořila, ale 

tohoto hocha jsem ve třídě skoro nezahlédla. Býval vždy na chodbě s jinými žáky, prý 

z nižšího ročníku. 

Za mnou přišel ochotně a v době, kterou jsme si dohodli. (Jiné jsem musela třeba 

opakovaně shánět, neboť během jedné vyučovací hodiny zapomněli, že mají přijít). Na 

kluka byl i poměrně dost komunikativní. Během celého rozhovoru na sobě skoro nedal 

znát, že by se ho nějaké z témat více dotklo. Trochu to přeci jen bylo patrné na úvodním 

vyprávění, jak se dostal do Česka, ale po zbytek hovoru se choval, jako by se ho to 

netýkalo. 

O svém příchodu do České republiky Milan vypráví: „No, jsem tu od páté třídy, 

předtím jsem byl na Slovensku". Do Česka odcházel za svou matkou, která zde již delší 

dobu pracovala. „Já byl dva roky u babičky a pak jsem přišel sem za mámou. " (S otcem 

rodina nežije.) Přechod do českého prostředí nebyl pro Milana úplně jednoduchý: „No, 

přijít raz bylo těžký... " Do slohové práce promítá též své pocity: ,, Těžké je ze začátku 

začlenění se do kolektivu. Zvyknout se na prostranstvo ve škole na učitele. " 

Dostává se i ke komunikačním obtížím: „ ...zvyknout si na češtinu, ...ve škole se 

ako snažím hovořit po česku, doma po slovensky. " I svou písemnou úvahu o cizinci na 

škole začíná Milan slovy, která jako by věrně odrážela jeho situaci po příchodu do 

Česka: „Je to těžké, protože se musí naučit česky ...Musí si zvykat na ten pravopis... " 

Při čtení knih mu je prý ale jedno, zda jsou česky či slovensky. 

Podíváme-li se na Milanovo vyjadřování, je z něho že nepoužívá čistou 

češtinu, ale ani slovenštinu. Spolužáci hovořili o československé směsi. V rámci našeho 

rozhovoru použil Milan slovenštinu pouze v pár případech - šlo ještě pouze o jednotlivé 

slovenské výrazy. Nejčastěji o pravidelně používaná pojící slova „ako" či „alebo", 

zřídka se objevilo něco jiného. Mně přijde, že Milan používá češtinu se slovenskými 

prvky nebo počeštěnou slovenštinu. Nejsem znalec slovenského jazyka, ale k počeštěné 

slovenštině jsem dospěla například díky následujícím výrazům - „střetnou" či „po 

česku". 

Náš hovor se stočil i na to, jak na jeho jazykovou směs reaguje okolí. „Spolužáci 

jsou v pohodě, někdy se ptaj, jak se co řekne, někdy mi nerozumí. A ve třídě jsou ještě 

dvě Slovenky a jeden napůl Slovák. Tereza a Majka hovoří ve škole po česky a keď se 

střetnou se Slováky, tak po slovensky. " Milan se zmínil i o reakcích učitelů. ,, T. (třídní 
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učitel) se občas zapojí slovensky, mně se to líbí, je to legrační. Někdy to tolerují, tak ako 

vědí, že jsem Slovák. Jen N. (učitel matematicko-fyzikálniho základu) chce, abych mluvil 

v české škole česky." Zde se může zdát, že někteří učitelé mají větší potíže tolerovat 

odlišný jazykový kód svých žáků. Na problematiku se dá také nahlédnout z druhé 

strany. Milan chodí již řadu let do české školy, která chce svým žákům předat kromč 

znalostí a zkušeností také kvalitní komunikační schopnosti. V případě učitele 

matematiky tak může jít o jeho dobrou vůli naučit Milana používat v českém formálním 

prostředí český jazyk. 

Třídu a své spolužáky označil Milan za super kolektiv, který se zná už dlouhou 

dobu. Tvoří ho prý skupinky, které však nedovede uvést. Milan sám se nedokázal říci, 

kam patří a okomentoval to se samozřejmostí následovně: „ako já se snažím mluvit se 

všemi stejně." Podobně odpovídala i Matýna, ale její postavení ve třídě bylo dle 

výpovědí spolužáků mnohem odlišnější. 

Přítomnost žáků-cizinců ve třídě považuje za obohacující a vysvětluje proč: 

„Ako nové jazyky, dějiny - můžu vytáhnout slovenské dějiny, když o nich hovoříme. Sám 

se třeba přihlásím a řeknu něco z dějin nebo se hlásím o referát. " 

Milanovým nejlepším kamarádem je Dan, protože: „On je napůl Slovák, má 

mámu Slovenku. 

Zde je hodně patrné, jak j pro Milana důležitá otázka slovenství. I při hovoru o 

spolužácích-cizincích zmiňuje: „a my čtyři Slováci, držíme při sobě." I do slohové 

práce se promítnou jeho pocity a potřeby. Píše, že je pro cizince těžké se zařadit, „ale 

ten cizinec si může najít takovou partu, ve které jsou cizinci a to by bylo pro něj určitě 

dobré. " Opět tak naráží naj ím viděnou slovenskou skupinku spolužáků. Jako slovenská 

parta prý spolu ale mimo školu nikam nechodí. Dělí se zvlášť na dvojice Majka 

s Terezou a on s Danem, kde se ukazuje, že dívky ho tolik nemusí a je spíš jeho přáním, 

aby spolu více fungovali všichni čtyři. Zvláštní je, že Dan jmenuje tři nejlepší kamarády 

a Milan mezi nimi není. Není ani mezi širším okruhem jeho kamarádů. 

Za „dost dobrého kámoše" označil Milan i Šimona. Milan, Dan a Šimon spolu 

prý trávívají čas i mimo školu, chodí hrát fotbal... 

Dana si váží Milan ještě z jiného důvodu: „ako například jsem měl problémy, 

zastal se mě. " Objevuje se tak první zmínka o problémech v třídních kolektivu. Ptám se 

ho na ony problémy, ale to prý bylo dávno, když Milan přišel do třídy. „Smáli se mi 

třeba, že příjmení... " (evokuje slovo páchnout). Na dotaz, zda je ve třídě někdo, o němž 

ví, že ho až tak nemá rád, Milan odpovídá: „Zpočátku to bylo pár kluků, ale teď si mě 
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přivlastnili" - sám se zarazí nad tím, co řekl, ale nenapadne ho samotného nic jiného, 

jak to vyjádřit. Shodli jsme se, že ho přijali. Oni kluci jsou prý Vojta a Franta, kteří se 

paradoxně hlásí k tomu, že Milana vědomě provokují, ale zároveň ho oba uvádějí ve 

výčtu svých dobrých kamarádů. 

Hovor se stočil i na sportovní utkání mezi českými a slovenskými týmy. Milan 

bez jakéhokoliv viditelného emocionálního zaujetí popisuje: „No, smějou se... mně to 

nevadí. Já si z nich taky pak někdy dělám legraci. Vše je to v legraci. " 

Ptám se ho, zda se někdy popral kvůli těmto věcem. Opět samozřejmá odpověď: 

,yNee, to vůbec. Nevadí mi to. Když prohraju, tak řeknu, pokud se smějou, že jste byli 

lepší." 

O sobě říká, že je ve třídě rád. Považuje se prý stále za Slováka, což doprovodí 

takovým pochechtnutím, které jako by říkal, no jo, jsem sice Slovák, ale teď jsem tady, 

v Česku a nic s tím nenadělám. 

Shrneme-li Milanovy výpovědi, zdá se z nich, že je ve třídě spokojen. Má zde 

své kamarády a hlavně slovenské spojence - Majku s Terezou. Nezdá se, že by mu 

vadilo, že se s ním dívky tolik nebaví, hlavně, že jsou Slovenky. Šarvátky s okolím tak 

vážně jako jeho spolužáci nevidí, nebo si je jako vážnější nepřipouští. Bere to jako 

součást svého šaškovského koloritu. Ostatní se baví a on se tím dostává do středu zájmu 

a občas se také někomu vysměje. 

Věra, Dan a Zuzka 

Věra a Dan se při vyjmenovávání cizinců ve své třídě zmínili, že vlastně mají 

také jednoho z rodičů ze Slovenska. Zuzka zase zmínila dědečka v Chorvatsku. 

Věra má ze Slovenska otce. Když jmenovala Slováky ve třídě, dodala: „No a já 

mám taťku Slováka." Za své neilepší kamarádky jmenuje Majku s Terezou. Nespojuje 

je ale to, že by měly všechny něco společného se Slovenskem. Prý mají hlavně společné 

zájmy. Ke Slovensku jinak Věra říká: „Žiji v Čechách, Slovensko je mi blízké. Neřeším 

to moc, slovensky neumím. Ale jezdíme tam, teď třeba na Velikonoce. " O Věře jako o 

Slovence nikdo nehovořil, ač má slovenského otce. Ke Slovensku se přihlásila v rámci 

rozhovoru se mnou, když jsme zabrousily na spolužáky-cizinci. 

Dan se ke Slovensku přihlásil nepřímo, přes slovenský jazyk. Mezi 

jmenovanými cizinci uvedl Terezu s Majkou, i to, že spolu hovoří pouze slovensky. Prý 

jim ale rozumí - „mám babičku na Slovensku" Na doptání zjišťuji, že jeho matka je 
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Slovenka: „Jo, mámu, ale doma mluví česky, jen s babičkou slovensky. Já slovenštině 

rozumím, ale neumím ji. " 

Zuzka prý do Chorvatska za dědou pravidelně jezdívá, ale chorvatsky „už zase 

neumím", doplňuje. Jedny letní prázdniny se prý trochu naučila hovořit jazykem svého 

dědy, ale přes rok to zase zapomněla. 

3.3. SOCIOMETRIE 

Sociometrické metody jsem využila jako nástroje, jehož prostřednictvím měla 

být zachycena přesná pozice zejména žáků-cizinců v této třídě. Vzhledem k tomu, že 

jde o metodu kvantitativní, přinese nám prostřednictvím čísel konkrétní fakta, svým 

způsobem jednoznačnější. Rozhovory však dodávají těmto faktům kvalitativní rovinu 

„ale..." a „proč?". 

Sociometrii jsem použila asi 3 týdny poté, co jsem dodělala poslední rozhovor. 

Ve třídě v té době bylo přítomno 17 žáků. Chyběly tři dívky, dvě z nich docela 

výrazné. Domnívám se, že jejich nepřítomnost mohla jistým způsobem ovlivnit některá 

umístění žáků, neboť při malém počtu žáků ve třídě znamenají jednotlivé hodnoty 

někdy u značný posun či pokles v pořadí. 

Z některých výsledků je také patrné, že se třídní vztahy vyvíjejí velice 

dynamicky. Jisté náznaky se již objevily v rozhovorech, když zejména některé dívky 

zmiňovaly: teď se s ní už tolik nebavím jako dřív. Domnívala jsem se, že dřív mohlo být 

v předchozích letech..., ale z dotazníku jsem nyní zjistila, že to mohlo být i před pár 

týdny. Hodnocení sympatií bylo párkrál doprovozeno komentářem: „dost dobrá 

kámoška, ale poté, co jsem se to dozvěděla... " - a hodnocení třeba 4. V rozhovorech se 

přitom k sobě ještě obě dívky jako kamarádky hlásily. 

Někteří žáci mnohem obtížněji pracovali s kategorií vlivu. Ač jsem jim 

několikrát vysvětlila i napsala, co která hodnota znamená a zdůraznila, že vliv může být 

i negativní, někteří žáci své spolužáky hodnotili prazvláštně. Často bylo hodnocení 

vlivu stejné třeba jako sympatie, jako by si žák nevěděl rady, jak s kategorií vlivu 

naložit. 
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Naopak hodnoty z kategorie sympatie se poměrně dobře shodují s výpověďmi 

z rozhovorů. Až na pár výjimek, které jsou však vysvětlené oním obratem 

v náklonnosti, výše uváděným. 

Na úvod předkládám stručný souhrn informací, které jsem získala v rámci 

rozhovorů a o nichž by se dalo hovořit také jako o datech sociometrického rázu. Pro 

zajímavost je zde uvádím, neboť v kontextu dat kvalitativního rázu se může vztahová 

situace ve třídě trochu odlišovat od údajů, které jsem získala kvantitativní 

sociometrickou metodou. 

V souvislosti se zjišťováním vztahů žáků k jednotlivým spolužákům-cizincům a 

jejich postavení ve třídě bylo zajímavé sledovat, koho uvedou žáci na předních místech, 

mají-li jmenovat, kdo s cizinců s nimi do třídy chodí. 

Většina z nich na prvním místě jmenuje Matýnu. Po ní následuje Naomi, u níž je 

však zajímavé, že na ni při jmenování 5 spolužáků zapomnělo. Po doptání to někdo jako 

by omlouval její nevýrazností. Zdůrazňována je také slovenská dvojice Tereza a Majka. 

Posledně jmenovaným bývá .Mil^n. 

Matýna patří mezi jednu z vůdčích osobností, co se týče prospěchu. Naomi je 

zase hodně výrazná svou jinakostí, díky horší znalosti češtiny. Méně se prosazuje a až 

na skupinku svých kamarádek je ostatními spíše opomínaná či popisována jako 

nevýrazná, bojící se mluvit. Majka patří na čelo třídy co do vlivnosti. Je velmi 

komunikativní, dle některých dívek hezká a tudíž si všechny omotá kolem prstu. 

Přátelství s Majkou postavené na komunikaci ve slovenštině drží i Terezu 

v popředí. Všichni ji berou téměř jako součást Majky. Kde je Majka, bude i Tereza. 

Posledně jmenovávaný Milan se chová dle mnoha spolužáků prapodivně, čímž 

se sám vyexpedovává na okraj třídy. Ani slovenské spolužačky ho nemusí. Má kolem 

sebe však skupinu kamarádů, kteří za ním stojí. 

3.3.1. Vliv ve třídě 

Individuální index vlivu, který získáme zprůměrováním známek od spolužáků, 

které dostal žák při hodnocení vlivnosti, poukazuje na jeho postavení ve třídě a na jeho 

podíl na řízení běhu událostí v ní. 

Inspirována dělením Semerádové (http://userweb.pedf.cuni.ez/kpsp/etnografie/v 

yzkum/Typy/semerad.pdf) považuji výsledky zařaditelné do 1. až 3. stenu za 

podprůměrné, do 4. - 6. stenu za průměrné a do 7. až 10. stenu za nadprůměrné. 
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Hodnoty získané z dotazníků se pohybují v pomčrnč velkém rozmezí od 4,8 (1. 

sten) až po 1,8 (9. sten). Průmčrná hodnota vlivu je 3, tedy průmérný 5. sten. V osmé 

třídě čtyři žáci dosáhli velmi nízkého, podprůměrného indexu vlivu (l.až 3. sten) a dle 

voleb svých spolužáků mají velmi malý či žádný vliv na chod třídy. Mezi tyto čtyři 

žáky patří i oba dva integrovaní hoši. Deset žáků, tedy většina, sc sc svým indexem 

vlivu zařadila na průměrné místo ve třídě (4. až 6. sten). Zbývajících šest žáků (shodně 

3 dívky a 3 chlapci) ovlivňuje dění ve třídě nadprůměrně a spadají do 7. až 9. stenu. 

Pozici dvou nejvlivnějších osobností ve třídě získali hoši Ruda s Vojtou. Hned 

za nimi jsou však slovenské dívky. Kategorie vlivu je ve třídě lehce nad průměrem 

jejich vrstevnické populace. 

Z šesti nadprůměrně vlivných žáků patří pět také k nejoblíbenějším či oblíbeným 

v třídním kolektivu. Jediným žákem, který se umístil jako 5. nejvlivnější, ale 16. - 17. 

v oblasti sympatie byla Marta. Spolužáci si vliv zřejmě spojují s její chytrostí a tím, žc 

jim umožní si občas opsat úkoly. Na oblíbenosti jí zřejmě ubírají dle některých 

spolužáků nectnostné vlastnosti jako faleš, shazování ostatních, namyšlenost, 

nevděčnost či přetvářka. Třída, která si hodně zakládá na soudržnosti, to odsuzuje. 

Necháme-li se inspirovat manuálem SO-RA-Du, který popisuje i důvody obliby, vlivu a 

jejich kombinací (Hrabal, 1979, str. 62-3), zdá se být Marta neakceptovaným vůdcem 

ve třídě. Marta touží být na špici, ve svých očích pro to dělá první poslední. Jl. velmi 

ambiciózní, chytrá, plní své povinnosti, což by mnohde jinde bylo bráno jako nejvyšší 

hodnota. Pro tuto třídu jsou však dle výpovědí žáků cennější hodnoty jako kamarádství, 

ochota pomoci a hlavně „být v poho", což kontrastuje s Martou-šprtem, jak o ní někteří 

hovoří. Kaččin případ jsem uvedla pro lepší představu výkladu dalších výsledků, neb 

Marta je mnohdy jednou z mála těch, kteří hodnotí proti všem či v menšině. 

V níže uvedené tabulce (Tabulka č. 4) je možné vidět podrobné bodové 

hodnocení jednotlivých žáků. Fialové hodnoty značí střední, menší či žádný vliv daného 

žáka. Zelené hodnoty větší či výrazný vliv toho kterého žáka. Svisle uvedená jména 

jsou jména hodnotitelů, vodorovný řádek jmen jsou jména hodnocených žáků. Bílé 

řádky označují nepřítomnost daných dívek ve škole v den vyplňování dotazníku. 
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Tabulka č. 4 
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T e r e z a 4 5 2 1 3 1 3 3 5 5 4 4 5 2 5 I 3 2 1 

, M a t v n a 4 3 3 2 3 1 3 2 4 3 4 5 5 2 5 2 2 2 1 
R a d k a 3 5 4 3 5 2 4 3 5 2 2 4 5 4 5 3 2 2 1 
Karo l í na 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 
F r a n t a 2 5 2 2 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 5 2 3 4 3 
Dan 3 4 3 1 4 2 3 3 3 5 4 3 4 2 5 3 4 4 4 

! S imon 3 4 3 2 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 
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Voj ta 2 4 1 2 2 2 3 2 2 5 2 2 4 1 2 4 I 2 2 
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Postavení žáků-cizinců ve třídě 

Text doplňují grafická zobrazení (obrázky č. 1 - 10), kde plné čáry znamenají 

kladné vazby, čárkované čáry vazby záporné. Čím k sobě má dvojice blíž, tím kratší je 

délka čáry. 

Obrázek č. 1 - index vlivu 

Na třetí pozici ve třídě a jako první 

dívka sc umístila při posuzování 

vlivnosti Tereza. Kromě Radky ji za 

vlivnou považují všechny dívky a i dva 

nejvlivnější hoši - Vojta s Rudou, kteří 

se umístili před ní. V rozhovorech byla 

pár jedinci jmenována jako jedna 

z vůdčích osobností třídy. Častěji však 

byla zmiňována spíš jako kamarádka 

Majky a tudíž i účastnice dění kolem 

Majky. 

Obrázek č. 2 - index vlivu 

Hned za Terezou sc umístila na 4. 

místě z celé třídy Majka. Při 

rozhovorech byla Majka jmenována 

mnoha žáky také jako jedna z vůdčích 

osobností třídy. Zdálo se jen, že je 

dokonce výraznější postavou v dvojici 

Tereza - Majka. Je možné, že 

výsledky SO-RA-Du jsou trochu 

zkresleny v Majčin neprospěch její 

nepřítomností v době vyplňování 

Jotazníku. 

Š- Duo slovenských dívek, které 

mnozí berou jako jednu jednotku, se dostalo, stejně jako dva zmiňovaní hoši, jako jediní 

z celé třídy na 8. potažmo 9. (Ruda) sten, vztáhneme-li jejich pozici vzhledem k celé 

žákovské populaci jejich věku. 
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Ukazuje se, že jediná smíšená skupinka ve třídč (Vojta, Ruda, Tereza a Majka) 

ovlivňuje výrazné dční v celém kolektivu. I ve slovních charakteristikách z dotazníku se 

u obou dívek objevilo, že jsou „bossky ". 

Obrázek č. 3 - index vlivu 

Na 7. - 9. místě co do ovlivňování dční 

ve třídě nalezneme Milana. Za 

vlivného ho považují vesměs všechny 

vlivné osobnosti ve třídě. Je možné, že 

Milanovi emocionální výbuchy 

t v Z u z a n a ovlivňují chod třídy. V rozhovorech 

byly často zmiňované, takže svou roli, 

ač spíše negativní hrají. Za vlivného 

ho považují výraznější dívky i chlapci. 

Ve slovních charakteristikách sc 

pravidelně opakuje, žc si až moc hraje 

na Vojtu a snaží sc mu vyrovnat. 

Milan tak může být paralelou Marty v mužském provedení. Moc by si přál být v čele 

třídy, ale vybírá si špatné cesty a na ty správné nemá. Možná to tak cítí i Marta, která ho 

označila za vlivného. 

Obrázek č. 4 - index vlivu 

Za Milanem, na desátém místč, tedy 

uprostřed třídy najdeme Matýnu. 

Body vlivu nasbírala vesměs u kluků. 

Těm asi spíš imponuje její vyprávění 

o Řecku, zatímco soupeřivé dívky ho 

mohou vidět jako vyvyšování a 

zvýrazňování se. Zakotvení ve středu 

třídy je pro Matýnu určitě i dobrou 

pozicí pro její roli ne příliš zúčastněné 

pozorovatelky třídy. 

Dalo by se až říci, že tichá 

voda břehy mele a kde je třeba, přitlačí, kde ne, ubere na intenzitě svého vlivného toku. 

Zuzana 
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Matýna s Milanem se mezi stejnč starými žáky dostali na lepší průmčr, kterým je 6. 

Obrázek č. 5 - index vlivu 

šimor 

O* 

O' 

I Nejménč vlivným žákem-cizinccm a 

zároveň skoro i žákem celé třídy se 

stala Naomi, jejíž bodové hodnoty jí 

vynesly na 18. - 19. místo ve třídč. Za 

vlivnou ji považovali pouze Honza 

s Tomášem. Potvrzuje se tím i její 

pověst ve třídč. Spolužáci ji 

popisovali jako tichou a nevýraznou. 

U Naomi si můžeme klást otázku, jak 

by se její pozice zlepšila, kdyby se 

zdokonalila v českém jazyce a mohla 

se spolužáky spontánněji komunikovat. Pokud pobíhá se spolužačkami o přestávkách po 

chodbách, je výrazná docela dost. 

3.3.2. Obliba ve třídě 

Průměr známek, které dostal žák při hodnocení sympatie, nám ukazuje 

individuální index obliby. Vypovídá o tom, jak je zařazen jedinec do kolektivu třídy, 

zda s ním ostatní mají či nemají tendenci navazovat kamarádské vztahy - zda je či není 

ve skupině oblíben. 

Získané hodnoty individuálního indexu obliby se ve třídč pohybují opět 

v rozmezí 1. až 9. stenu - s průměry 4,1 až 1,8. Průměrná hodnota sympatie - 2,5 -

spadá do 6. stenu, tedy lepšího průměru. Dva žáci ze třídy patří získanými hodnotami do 

podprůměrného 1. a 2. stenu. Jde o Honzu a Radku. Honza je integrovaným hochem, o 

němž už v rozhovorech spolužáci říkali, že ho moc nemají rádi, neboť dle nich zneužívá 

svého postavení. Sympatie si prý získává nešťastnou cestou, uplácením spolužáků, 

provokací a následným žalováním u učitelů... 

Druhou neoblíbenou postavou ve třídě je Radka, dívka, která do kolektivu přišla 

až na počátku osmé třídy a svým „divným" chováním si sympatie spolužáků nezískala. 
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Radka má sice okruh kamarádek, které za ní stojí a považují ji za vtipnou, ale i ty občas 

dovede nčjakou reakcí pobouřit a je otázkou, jak s ní dlouho budou držet. Na rozdíl od 

Honzy si Radka svou neútčšnou pozici ve třídč asi hloubčji uvčdomuje. Mrzí jí to, ale 

vzhledem ke komplikovanému rodinnému prostředí, v nčmž se potlouká mezi rodiči..., 

má tendenci nabývat dojmu, že je veškerá snaha marná a vše stejnč dopadne špatné a 

ona na nic nemá. Situace není bohužel daleko od roviny, kterou z žákovských řad 

myslím dobře vystihl komentář: „podle mě nutně potřebuje psychiatra... " 

Mezi velmi neoblíbenými - Honzou a Radkou - a průměrné oblíbenou skupinou 

žáků, je odstup. Hodnotami indexu obliby se totiž nikdo nedostal do 3. stenu. 

V průměrném 4. až 6. stenu nalezneme 7 žáků ze třídy. Patří sem již mnohokrát 

zmiňovaná Marta, překvapivé může být umístění Majky. Z žáků-cizinců nalehneme 

ještě Milana. 

Mezi nadprůměrně oblíbené spolužáky, tj. spadající do 7. až 9. stenu, patří 11 

žáků, tedy lehce nadpoloviční většina. Potvrzuje to tak výpovědi většiny ze třídy, že 

jsou dobrým kolektivem, kde spolu všichni dobře vychází. Ale zároveň i postřehy 

vnímavějších žáků, že nově příchozí jedinci se obtížněji zařazují, pokud jsou sami nějak 

problematičtější. 

Třídě i v oblasti sympatie vládnou chlapci, neboť hodnoty patřící do 9. stenu 

dosáhli Ruda s Danem a mezi pět nejoblíbenějších žáků patří pouze dvě dívky. 

V nadprůměrně oblíbené skupině žáků nalezneme i druhého integrovaného 

hocha Šimona. Mnozí se sice zmíní, že toho moc nenamluví a tudíž nenalézají důvod se 

s ním bavit („tak s timto klukem sem od 1. třídy neprohodila víc než 5 vět"), ale rádi si 

s ním nejen kluci zahrají fotbal a vyjdou mimo školu, co značí jedna z Šimonových 

charakteristik: „není moc výrazný, ale mimo školu se zapojí". Šimon si sympatie svého 

okolí získává také neustálým úsměvem na tváři. 

V níže uvedené tabulce (Tabulka č. 5) je možné vidět podrobné bodové 

hodnocení jednotlivých žáků. Fialové hodnoty značí střední, menší či žádné sympatie 

daného žáka. Zelené hodnoty větší a velké sympatie toho kterého žáka. Svisle uvedená 

jména jsou jména hodnotitelů, vodorovný řádek jmen jsou jména hodnocených žáků. 

Bílé řádky naznačují nepřítomnost daných dívek ve škole v den vyplňování dotazníku. 
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Šimon 2 3 4 3 2 3 5 3 2 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
David 5 5 2 5 5 4 4 1 2 4 5 2 1 3 3 1 3 3 2 
Honza 3 3 3 5 5 4 1 3 2 5 1 2 2 1 3 4 5 4 3 
Ruda 3 3 2 3 3 1 2 1 3 3 2 1 1 1 2 5 1 1 1 
Milan 2 l 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 1 3 5 1 2 2 
Tomáš 4 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 2 I 2 5 1 3 1 
Vojta 2 3 1 2 2 1 2 2 2 5 2 1 1 1 j 4 1 2 1 

Průměr ri 
-r 
r̂ f r̂ í 

o w o 
r-í r-í 

O 
r̂ f 

O 
fM 

o 
ro 

n 
r í 

vO m 
c í =5 

-T 
X X 

rí 

Sten 4 6 i 4 5 5 7 8 8 2 7 8 9 7 4 1 9 5 7 7 

Záporné volby, nižší obliba 

Kladné volby, vyšší obliba 

- 73 -



Postavení žáků-cizinců ve třídě 

Podívejme se nyní na postavení žáků-cizinců ve třídč, dle indexu obliby. Zde se 

shodně na 4. až 5. místě umístily Matýna s Terezou. 

Obrázek č. 6 - index sympatie 

Matýna je svými sympatizanty 

charakterizována jako chytrá, 

radostná, vtipná, spolehlivá, říká 

pravdu, pomáhá, pokud má někdo 

nějaký problém, prostě ,, skvělá 

Šimon Zuzana kamarádka." 

Matýnu nemá tradičně ráda Marta, 

0»° Jdf}9 jejíž hodnocení 3 už spadá do 

kategorie negativní vazby. Na základě 

'' doplňující, popisné otázky 

k charakteristice sympatie, ji však 

Marta tentokrát popisuje celkem 

neutrálně - „chvíli je kamarádka, chvíli ne" a uzavírá to tím, že „je zvláštní. " Ještě tři 

nejvlivnější kluci ze třídy Matýnč nevyjadřují svou náklonnost. Proč je tomu z jejich 

strany tak a přitom s nimi Matýna sympatizuje? Všichni tito hoši ji hodnotí trojkou. I 

vyjádření tomu odpovídají: „nekamarádím se s ní; chytrá, ale má jiné zájmy; někdy je 

mi spíše simpatická a někdy spíše ne." Matýna je holka a tudíž k ní kluci nemají tak 

blízko, aby ji lépe znali a zhodnotili. Proto jí mohli dát v jejich očích neutrální trojku, 

která je však dle manuálu k dotazníku (Hrabal, 1979) brána jako negativní vazba. 

Umístění Matýny opět docela potvrzuje její roli pozorovatelky ve třídě. Snaží se 

vycházet se všemi a i ti, kteří ji nemusí, ji mají tendenci hodnotit neutrálně. 
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*Zuzana 

Obrázek č. 7 - index sympatie 

Situace Terezy je trochu jiná. 

Sympatizují s ní všichni oblíbení a 

vlivní žáci ve třídě. Méně kladných 

bodů získává obecně od dívek, ale 

zase jde z jejich strany spíše o 

hodnocení neutrální trojkou. Co sc 

týče slovních charakteristik, dají sc 

skoro všechny zařadit mezi neutrální 

či pozitivní. Jmenované důvody, proč 

ji spolužáci mají rádi, jsou mnohem 

pestřejší než u Matýny. Dle mě nejsou 

tak ctnostné či vážené. Tereza je podle 

spolužáků „vtipná, chytrá, hodná, trochu frajerka, vpohooodě. Je dobrá kamarádka, 

někdy je s ní dobrej pokec, ale jen když tam není parta." Tato poznámka, i postřeh 

„další „bosska", poukazují na Terezino začlenění do nejvlivnější party vc třídě. 

Zatímco vlivnost klukům z této skupiny sympatie ani neubírá, Tereze a ještě výrazněji 

Majce částečně ano. Na výsledcích hodnocení se podepsaly hodně dívky, které jim 

jejich smíšenou partičku mnohdy závidí a v dotazníku to daly prostřednictvím nižších 

bodových ohodnocení najevo. Objevuje se i zmínka o Terezině původu, adresovaná 

spolužákem stejné národnosti, Milanem: „ Tereza je super holka, taky je slovénka, to je 

super, kecám s ní po slovensky. " 

Obrázek č. 8 - index sympatie 

Šimon Zuzana 

Na 12. místě, bodově zařaditelném do 

lepšího průměru, nalezneme dle 

hodnocení spolužáků Naomi. Naomi 

si získala vesměs sympatie dívek, ale 

pro kluky je málo výrazná a někteří 

přiznávají, že ji ani neznají či s ní 

skoro nikdy nehovořili, ač je ve třídě 

již dva roky. Stejně jako 

v rozhovorech se často i z dotazníků 
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hlavně od kluků dozvíme, že je Naomi tichá, nevýrazná, ale třeba i náladová a pitomá. 

Hodně rád ji má jen Milan, u něhož sc ukazuje, že vysoce soucítí nejen sc Slováky, ale i 

s jinými cizinci ve třídě: „Naomi je super holka, s kterou super pokecám, je ze 

zahraničí, a to je super." Holky se o Naomi rozepsaly více. Opět zaznívají hesla jako 

hodná, ochotná kamarádka. Pro Zuzku je dokonce „moje zlatíčko, prostě sympatie 

nadruhou". Zaznělo ale i to, že je urážlivá a pomlouvaěná. Nejvíce ji pohaněla 

v rozhovorech její nejlepší kamarádka Radka (kamarádský vztah byl oboustranný): 

„hodná ale občas dělá sviňárny. " Z kontextu, který je mi znám, sc obávám sc, žc Radka 

může tímto svým postojem, pokud ho deklaruje i před Naomi, přijít o svou největší 

zastánkyni. Mnozí zmiňovali, že Radka Naomi kazí svým nezodpovědným chováním. 

Naomi, která ji jako outsiderku přijala k sobě, pro ni byla ochotná udělat vše a pokud 

provedla něco, co Radka označuje jako „sviňárnu", bylo to už asi ze zoufalství a zc 

snahy Radce ukázat, že už s ní ncchcc daným způsobem fungovat dál. 

Poslední dva žáci-cizinci, Majka a Milan, se shodně umístili (ještě spolu s Zuzkou) na 

13. až 15. místě. Stále jde však o průměrnou míru obliby mezi svými spolužáky. Je ale 

patrnc, že výčet charakteristik už není tak výrazně pozitivní jako u předchozích jedinců. 

Obrázek č. 9 - index sympatie 

Majku mají rádi vlivní a sympatičtí 

«£. o g chlapci ze třídy a naopak s ní 
"o ^ z 
% I <$> nesympatizují výraznější dívky zc 

\ I / . \ \ / / J * třídy. Od Marty jako od jediné dostává 
% \ \ / 

\ \ \ I i / dokonce hodnocení 5 („ nemá mě ráda, 

N,*'*"" staví ostatní proti mně, pomlouvá mě, 

^ f MAJKA j* Tereza ^ ^ vliv"), což poukazuje na jejich 

/ V í \ mnohokrát zmiňovanou vzájemnou 

averzi. Dokládají ji v rozhovorech i 

jiní, kteří buď říkají, že Marta je 
Majčinou rivalkou a závidí jí její 

\ % 
w postavení, nebo naopak hájí Martu, že 

se k ní Majka nechová zrovna nejlépe. 

Oba tábory mají dle kontextu určitě pravdu, jen záleží, kdo ke komu patří. V tomto 

směru má příznivců v Kaččin neprospěch určitě více Majka. 
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Z dotazníku se také mnohem výraznčji než z rozhovorů ukazuje, čím si Majka 

mezi svými příznivci pohoršuje. Mnozí píší, že je „bezva, vtipná, pohodová 

kamarádka", ale „je frajerka, arogantní, pomlouvá, chová se panovačně... ". Matýna 

dokonce vysvětluje i proč: ,,... myslí si, že je velká (to víte - puberta©), ale jinak 

hodná. " Ani tentokrát nezklamal ve své náklonnosti k cizincům Milan: „Majka je super 

holka, která je vlastně taky jako já slovénka a to je super. " Slůvkem vlastně jako by si 

Milan uvědomoval, že národností Slovenkou není, ale duší asi víc než Češkou, kterou 

místem narození objektivně je. 

Šimon 

Obrázek č. 10 - index sympatie 

Nakonec se dostáváme k Milanovi. Od 

svých spolužáků dostal v hodnocení 

celou škálu bodů (1-5). Stejně tak 

variabilní jsou i charakteristiky, které 

se o Milanovi dočítáme. Jedni ho vidí 
:Zuzana hodně negativně, jiní ho považují za 

dobrého kamaráda. Většina žáků ze 

třídy k němu má však ambivalentní 

postoj. Už z rozhovorů se jevil jako 

Mr. Jekyll a Dr. Hyde. S jeho pozicí 

jsem si chvílemi nevěděla rady také já. 

V SO-RA-Du mě překvapil nejvíc ze všech. Čekala jsem ho jako jednoho ze třídních 

vyděděnců, bez sympatizantů a vlivnosti. Ve velké oblibě ho mnoho žáků nemá. Přesto, 

ač se v indexu obliby umístil lehce za polovinou, jeho charakteristiky nejsou ve většině 

případů tak odsuzující. Milan je bezpochyby rozporuplně přijímanou postavou, ale ne 

zatracovanou. Dočteme se o něm sice, že je „trapný, smradlavý, zaostalý nebo děsně 

náladový ", ale také „můj nejlepší kámoš; hodný; kamarádský a snaží se skoro se všemi 

dobře vycházet, a proto se dobře vychází s ním." Nejvíce charakteristik je jak jsem již 

zmiňovala ambivalentních „agresor, ale vpoho; pohoda, akorát jen že to je cholerik; 

chová se občas jak dement, ale jinak je v pohodě a je s nim sranda. " 

Co si o Milanovi myslet neví ani někteří učitelé. Jedna učitelka mi vyprávěla, že 

Milan je hrozně přátelský a ochotný. Jako jediný z celé třídy (kluků) vystupuje občas 

jako gentleman - pomůže jí něco těžkého odnést č i j í to alespoň nabídne. Ale onehdá ji 
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prý velmi překvapilo, až poděsilo, když se jednou při návratu z exkurze serval na ulici 

s Jacobem. Prý to byl opravdu tvrdý střet. (Šlo o již zmiňovanou rvačku o plyn.) 

Shrnutí 

Výsledky sociometrického ratingového dotazníku výstižněji dokreslily mé 

informace získané z rozhovorů a slohových prací. 8. A je třídou spíše otevřenou, která 

má ráda jedince přirozeně chytré i jednodušší, domácí i cizí, ale za určitých podmínek. 

Jedinec musí být férový, kamarádský, tak akorát otevřený vůči ostatním a hlavně „v 

poho". Pohodoví „osmáci" nemají rádi ty, kteří se moc učí a přehnaně dávají najevo, že 

chtějí být dobří a všem vládnout. Ztrácí i ti, kteří „kujou pikle" a jakýmkoliv způsobem 

shazují lidi ve svém okolí. Menšími intrikány tak jsou zřejmě kluci, kteří stojí výrazně 

včele třídy jak v oblasti vlivu, tak sympatie. 

Z výsledků se také ukázalo, že žákům-cizincům není přisouzena marginální role 

v třídním kolektivu. Jejich pozice jsou různorodé, od pozic vlivných až po ty okrajové. 

Podobně tak tomu bylo i u kategorie obliby. Tam patří žáci-cizinci do kategorie 

průměrně až nadprůměrně oblíbených. Žáci z této třídy, až na Milana, ncpohlíží na 

původ svých spolužáků, ale na jejich chování a vlastnosti. Kromě Milana se 

v dotaznících nikdo nezmínil jakýmkoliv náznakem o tom, že by byl někdo jiný, 

oblíbenější či výraznější proto, že by byl cizincem či Čechem. 

V souladu s poznatky Říčana (2005) se také potvrzuje, že vlivní žáci ve věkové 

pubescentů nemusí patřit mezi skupinku nejoblíbenějších. Dospívající žáci se přátelí 

raději s někým jiným, než je ten, kdo jim velí a kdo rozhoduje. 
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4. DISKUZE 

V této práci jsem se pokusila nastínit situaci žáků-cizinců v prostředí české třídy 

pohledem svých spolužáků i jejich vlastníma očima. Ve své diplomové práci uvádím 

často úryvky výpovědí, neboť dle mě jejich autenticita nejlépe vystihuje celý kontext 

fungování třídního kolektivu. Představovala jsem si, že mi z výpovědí žáků-cizinců i 

jejich spolužáků vyvstanou jisté kategorie obdobných zkušeností a skutečností, které 

budu moci srovnat s poznatky z literatury (viz Průchu, 2004, 2006; Ríčana, 2005; 

Stroebeho, Hewstona, 2006). Na základě rozhovorů se však ukázalo, jak rozmanitý 

může být pohled i menšího kolektivu žáků na své spolužáky-cizincc a kolik dalších, 

jiných než etnických faktorů, do tohoto pohledu vstupuje. Proto není tato práce 

sociologickým průzkumem, z něhož by měly být proveditelné obecnější závěry. Mou 

snahou bylo sepsat práci kvalitativního charakteru, čemuž odpovídá i počet sesbíraných 

dat a metoda jejich získávání. Výstupy práce jc třeba poté brát jako náhled do jednoho 

konkrétního, multikulturního třídního společenství na jedné, svým způsobem výuky i 

přístupu k žákům, ne úplně tradiční české škole. 

Bylo by zajisté zajímavé zjistit, jak by vypadala situace v třídním kolektivu 

obdobného složení na jiné škole. Zda by se zde získané poznatky v nějakém směru 

lišily. 

Domnívám se, že může být přínosné nazírat na téma cizinců v českém prostředí 

jako na holistický problém a nevytrhávat jednotlivé problematiky z kontextu. Jak se 

ukázalo v mé práci, řada skutečností, které by mohly být odůvodňovány odlišným 

původem cizince, pramenila ve skutečnosti z jeho specifických osobnostních 

charakteristik. 

Závěry mé práce mají omezený charakter. Jsou pouhým střípkem do mozaiky 

tvořené podobnými výzkumy. Jejich přesah však vidím v možném využití poznatků pro 

práci s třídním kolektivem v příštím školním roce. Data, která mi žáci poskytly 

nepřijdou tedy vniveč a budu s nimi já a třídní učitel dále pracovat. Bude tím splněna i 

jedna z podmínek sociometrie (Moreno, in Petrusek, 1969, str. 110), že by se údajů 

mělo využít k následné práci s danou skupinou, v tomto případě se třídou. 
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5. ZÁVĚRY 

Znalost českého jazyka jako podmínka přijetí 

Ukázalo se, že podstatou vztahu ve vrstevnické skupinč v období pubescence jc 

komunikace. Komunikační bariéra se ukázala jako jediný limit v navazování vztahu 

mezi žáky a jejich spolužáky-cizinci - byla to tak jediná skutečnost, v čem se odlišná 

země původu projevila jako limitující. 

Má-li žák-cizinec s češtinou obtíže, nedokáže sc dostatečně prezentovat a třídou 

je hodnocen jako nevýrazný, nekomunikativní či tichý. Jako by si spolužáci ani 

neuvědomovali, že by mohl hovořit dobře nějakým jiným jazykem. V případě Naomi, 

která je ve třídě tímto případem, je situace ještě složitější, neboť její rodnou řečí je 

francouzština, kterou třída nehovoří. Jinak tomu bylo v případě dvou dívek z Ameriky, 

které ve třídě krátce pobývaly, a s nimiž žáci komunikovali zprvu anglicky a tím neměli 

pocit tak výrazné jazykové bariéry. 

Třídní klima 

V třídním kolektivu 8. A panuje vesměs vstřícná a tolerantní atmosféra, ač jde o 

velmi pestrou skupinu žáků. Informací, které se mi dostaly prostřednictvím výpovědí 

jednotlivých dětí, či z jejich slohových prací a sociometrického dotazníku se ukazuje, že 

přítomnost žáků-cizinců je pro kolektiv spíše obohacením a zpestřením, než zdrojem 

konfliktů. Žáci-cizinci mají ve třídě rovnou pozici. 

Ze získaných informací mi není známo, že by ve třídě došlo k nějakému 

výraznějšímu konfliktu, který by byl mířen na jedince odlišného etnického původu. 

Všechny případné neshody a averze pramení převážně z osobnostních charakteristik 

jednotlivých žáků. Právě vlastnosti vybraných žáků (Čechů i cizinců) mohou způsobit 

ve skupině neshody. Odlišný etnický původ pak může sloužit jako zástupný problém při 

vyvolávání těchto neshod. 

Práce s konceptem multikulturality 

Ačkoliv žáci pracují s konceptem multikulturality, přijímají ideologický rámec 

skrze výuku multikulturní výchovy, vnímají cizince jako někoho odlišného, nevstupuje 

tento koncept do reálných vztahů ve třídě. 

Ve většině případů tak žáci ve skutečnosti svůj třídní kolektiv jako kulturně 

různorodý nehodnotí a neprožívají. Onu reálnou diverzitu spatřují v odlišných 
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sociálních kompetencích mezi jednotlivými žáky. Toto téma však už nepokrývá obsah 

zájmu mé diplomové práce a tudíž se mu podrobněji nevénuji. 

Pojetí cizince z emické perspektivy 

Ve slohových pracích se vícekrát objevilo i jiné, než mnou vybrané pojetí žáka-

cizince. Zatímco já jsem pracovala s etickou perspektivou, tedy předem danými 

kategoriemi a očekáváními, která jsem opírala o již známé teorie, žáci nabídli ve svých 

úvahách pohled emický - pohledem samotných aktérů - žáků. Kdo je v jejich očích 

cizinec? Jaké oni používají pojmy a kategorie? Několik žákovských prací nabízí 

myšlenku, že cizincem ve třídě nejsou jen příslušníci jiného etnika či národa, ale také 

jedinci, kteří do třídy z nějakého důvodu úplně nepatří. Důvody, tedy žáky vytvořené 

kategorie, se objevily dvě. Integrovaní žáci a ti, kteří vstoupili do třídy později než 

v prvním ročníku. Obě tyto kategorie jsou ve třídě někým zastoupeny, ale nedají sc 

plošně zobecnit. Tak, jako se doposud ukazovalo, že i žáci-cizinci jsou vnímáni 

spolužáky odlišně, zejména díky osobnostním charakteristikám, i zde hraje osobnost 

toho kterého jedince svou roli. 

Sociometrické poznatky 

Ze sociometrického výzkumu se v jasnějších konturách dozvídáme o postavení 

jednotlivých žáků-cizinců na žebříčcích sympatie a vlivnosti ve třídě. I tato metoda 

ukazuje, že jednotliví žáci-cizinci jsou zařazeni přes celou, dotazníkem nabízenou škálu. 

Ve třídě tedy není tendence tyto jedince vyčleňovat či naopak protěžovat. Patří jim 

nějaké místo jako každému z jejich spolužáků. Toto místo si vysloužili svým chováním 

a jednáním v rámci třídy. 

V souladu s poznatky Říčana (2005) se také potvrzuje, že vlivní žáci ve věkové 

pubescentů, nemusí patřit mezi skupinku nejoblíbenějších. Dospívající žáci se přátelí 

raději s někým jiným, než je ten, kdo jim velí a kdo rozhoduje. 
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6. RESUMÉ 

Foreign pupils at Czech school from their own view and from the view of their 

classmates 

This paper is focused on a quite frequent topic of these days - the situation of 

foreign pupils at Czech basic schools from their own view and from the view of their 

classmates. 

How do the foreign pupils accommodate in the class? Do they have any 

difficulties with their different background? What does it mean for the Czech children 

when they are part of the multicultural class? What is important for them to integrate 

foreign pupils in their class? 

I looked at this topic from a holistic view, but I worked only with a small group 

of pupils - with a class. It enabled me to look at those relations more precisely. 

The class attended 20 children at the age of 13 to 15. Its society was very 

diverse. There were five pupils who declared themselves as foreigners and some other 

children have foreign relatives. Moreover, there are two mentally handicapped boys 

integrated in the class. 

I interviewed the whole class, let them write an essay and used a sociomctric 

questionnaire to get the data about topics meant above. 

What were the results? The class community is very sociable and tolerant to its 

members. Some handicap or different ethnic origin docs not cause any serious 

difficulties. The foreign pupils are satisfied in that class and in a whole school as well. 

The school institution and its positive climate enable those pupils to feel accepted and 

respected. They let them declare that they are somehow different and they may show 

this difference as well. 

The main condition of integration from the view of Czech classmates was the 

knowledge of the Czech language. 

Everybody in the class is aware of taught concept of multiculturalism which says 

that a foreigner is a person with a different background and he/she should be accepted 

and respected. The majority relate to him/her via prejudices or stereotypes that ease the 

first contact. 

In spite of this fact, the majority of the class does not use this concept when 

describing their class. They see their foreigners as their classmates who are the same as 
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they are because they have common topics and share the same awareness of their class 

community. 

There were surely meant some conflicts between members of the class. Some of 

them related to the foreign pupils. The holistic view at the class community enabled me 

to see that they were not evoked by their different ethnic origin but by their personal 

traits which were somehow problematic and their classmates could not get along with 

them. The ethnic origin was used sometimes as a substitutional problem in case of a 

conflict escalation. 

Otherwise, the majority of the class finds the presence of foreign classmates as 

an enriching element in their community. 
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8. PŘÍLOHY 

Ukázky slohových prací žáků-cizinců na téma Jaké to je byt cizincem v naší škole? 

Milan 

Je to dost těžké, protože se musí naučit česky. Těžké je ze začátku začlenění se do 

kolektivu. Musí si zvykat na ten pravopis. Zvyknout sc na prostranstvo ve škole na 

učitele. Ale může to mít i výhodu na něktěrých předmětech. Například, když je to 

angličan, tak na angličtině, když němec, tak na němčině atd. Ale ten cizinec si může 

najít takovou partu, ve které jsou cizinci a to by bylo pro něj určitě dobré. 

Tereza 

Myslím, že naše škola je dost zvláštní tím, že tu jc hodně cizinců, proto už to ostatní 

neberou nijak zvláštně. 

Já sama jsem cizinka a nepociťuju od spolužáků žádné náznaky nebo odpor k tomu, že 

nejsem z ČR. 

Chodím sem už od první třídy a ještě jsem se nepotkala s žádným problémem se 

spolužáky ani učiteli. 

Myslím, že naše škola je dost výjimečná tím, že se tady skoro neprojevuje rasismus ani 

šikana. Když slyším od svých kamarádů co chodí na jiné školy co se u nich děje, tak 

můžu být šťastná, že chodím zrovna na tuhle školu. Samozřejmě nemůžu říct že za těch 

osm let co sem chodím nebyli skoro žádné narážky ale to spíše ze srandy, a to i z mé 

strany. 

Pro hodně cizinců je to dost komplikované se zapojit mezi druhé je to ze strachu a 

obavy z toho, že mu budou ostatní nadávat, že není zrovna Čech ale na naší škole 

v tomhle problém nevidím Jc to tcma o kterém se dá napsat hrozně moc ale abych to 

zakončila. Jsem ráda, že chodím zrovna na tuhle školu. 

Majka 

Když jsem přišla do naší školy a oznámila jsem, že jsem slovénka, nic se nezměnilo. 

Učitelé a děti se ke mně chovali stejně. Dokonce jsem, jak jsem se později dozvěděla, 

nebyla a nejsem jediná cizinka. Je tu spoustu lidí z jiných zemí, z jiných kultur. Přístup 

v naší škole je ale celkově příznivý, spíše využívá a snaží se zužitkovat poznatky, které 

děti nabyli v jejich rodištích, nebo rodištích jejich rodičů. Najde se pár výjimek hlavně 
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z žáků, se kterými se o takovém tématu, jako jsou cizinci, bavit nedá, protože mají 

vyhrančné xcnofóbní názory. Bohužel spíše než jejich vlastní, jsou to názory z médií 

atd. Celkově, když odmyslíme některé narážky, je být cizincem na naší škole normální a 

nijak výjimečné. Místní čerpají z poznatků cizinců a naopak. Jc to spíše obohacující 

nežli nějak škodlivé. Jsem spokojena s takovýmto přístupem. 

Matýna 

Většina z nás si nejspíše představí pod tímto tématem článek o tom, jaké je to pro osoby 

jiné národnosti v naší škole - alespoň tak usuzuju z výkřiků mých spolužáku po 

doslechnutí tématu. Avšak mě tento titul spíše poukazuje na osoby, které do škole přišli 

později než zbytek třídy, do níž jsou zařazeni. Dle mého názoru tyto osoby většinou 

zůstávají ostatním cizí, přestože všichni znají jejich jméno. V tom případě jak jsem 

došla k tomuto závěru? 

Jednoho krásného, slunného dne (no může to být i ošklivého, deštivého dne, ale když už 

máme začít, tak aspoň začneme hezky a vesele) třídní učitel oznámí třídě, c máme 

nového spolužáka, či spolužačku. Celá třída je naráz zvědavá a jakmile se objeví nový 

žák, tak se kolem něj začnou hemžit a vyptávat se a různé otázky, zároveň každý rychle 

odbrblá své jméno, aby bylo více času na otázky a ktomu každý požaduje, spíše 

očekává, že si „ten nový žák", nebo „ten nový...jakže se to jmenuje... Pepa" zapamatuje 

jména každého. Po chvíli je tam jejich „nová hračka" omrzí, můžu dát příklady, ale 

věřím, že by bylo lepší tuhle věc si uvědomit každý sám. No neříkám, jsou případy, kdy 

„ten nový" do skupiny zapadne, ale není to tak časté. Podle mě být cizincem v této 

škole není tak jednoduché. Stane se, že se možná někdo s ním začne i bavit a nebude tak 

osamocený, ale i to je vzácné. Z mých vlastních zkušeností to tak je, možná to tak není, 

zkuste o tom popřemýšlet, schválně k čemu dojdete vy? 
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