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Anotace 

 

Tato práce se zabývá žáky-cizinci, kteří docházejí do české školy, konkrétně 

žáky 5. třídy. Jejím cílem bylo zaměřit se na různé aspekty, které se podílí na procesu 

adaptace žáka-cizince na prostředí české třídy. Šlo zde o získání přehledu o 

problémech, které žáky-cizince potkávají, a podmínkách, které proces začleňování 

žáků ovlivňují. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, stručně 

nahlíží do legislativního uspořádání, dále se zabývá možnými problémy v rámci 

adaptačního procesu, interkulturními kompetencemi a též například Allportovým 

pojetím předsudků a teorií jejich redukce. Vlastní výzkum vychází z rozhovorů s žáky-

cizinci a zmapování struktury vztahů prostřednictvím sociometrického dotazníku. 

Výsledkem této práce jsou data kvalitativního charakteru, která poskytují náhled do 

prostředí jedné multikulturní třídy se zaměřením na pozice žáků-cizinců.  

 

 

 

Abstract 

 

This paper is concerned with pupils-foreigners who attend Czech basic school, 

specifically pupils of the fifth class. Its focus is to examine the different aspects of the 

adaptation process of foreign pupils in the Czech curriculum. The goal is to obtain a 

summary of problems that pupil-foreigner encounters, and conditions that influence 

the process of adaptation. Theoretical part is dedicated to basic definitions, some 

legislative issues, possible problems in terms of adaptation process, intercultural 

competences and also for example Allport’s meaning of prejudices and theory of 

their reduction. The research involved interviews with pupils-foreigners and 

mapping of structure of relations through the sociometric questionnaire. Results of 

this paper are data of qualitative character that give us view in enviroment of one 

multiculture class, with focus on pupils-foreigners positions. 
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Úvod 

 

Vzhledem k historii českého národa jsou naše zkušenosti s cizími kulturami 

poměrně nové a témata mezietnického souţití se stále rozvíjí. Dlouhou dobu nebylo 

moţné se na našem území setkávat s lidmi z různých zemí, stejně jako nebylo moţné 

cestovat a poznávat jiné kultury. Toto téma začalo být aktuální aţ se vznikem 

demokratického reţimu, který umoţnil volný pohyb a tím styk s lidmi z jiných 

kulturních prostředí. Taktéţ vzhledem ke stále se zvyšující imigraci na naše území, je 

téma interkulturní psychologie velmi aktuální. 

 Svou práci jsem z pohledu této oblasti zaměřila na téma moţností adaptace 

dětí, které se svými rodiči přišli do České republiky a musejí se zapojit do výuky 

v české třídě. 

 Text je členěn do několika kapitol. První kapitola se zabývá teoretickými 

východisky problému cizinců na našem území. Vysvětluji zde základní pojmy a 

postupně se dostávám k pojetí konceptu adaptace různých autorů. K tématu souţití 

rozdílných etnických skupin se taktéţ vztahuje vymezení předsudků, kterými se zde 

stručně zabývám, a také se zabývám teorií, která prostřednictvím kontaktu za 

určitých podmínek předpokládá zmírnění těchto negativních postojů vůči určité 

etnické skupině. Druhá kapitola objasňuje metodologická řešení výzkumu, který byl 

veden s ţáky 5. třídy. Zde jsou vymezeny pouţité metody, cíle a ambice výzkumu, a 

dále popsán výzkumný vzorek a průběh výzkumu.  

Třetí kapitola, hlavní část celé práce, se zabývá prezentací dat získaných 

prostřednictvím pouţitých metod pozorování, rozhovorů a sociometrického šetření. 

Zde jsem tato data interpretovala a snaţila se o jejich propojení v rámci 

metodologických zdrojů. V rámci diskuze hodnotím, jaké jiné moţnosti by bylo 

moţné vyuţít a jaké nejednoznačné momenty se v průběhu práce objevily. 

V závěrečné části se snaţím o shrnutí hlavních bodů, které vycházejí z interpretace 

dat a jejich syntézu či srovnání s některými poznatky z literatury.   
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I. Teoretická východiska 

 

1. Cizinci v ČR 

 

Z politických důvodů v  době mezi druhou světovou válkou a revolučním rokem 

1989 byla naše společnost vůči příslušníkům odlišných etnik v podstatě uzavřená. 

Moţnosti kontaktů s příslušníky jiných zemí byly velmi omezené a téma 

multikulturality nám bylo víceméně neznámé. Ústava československé republiky 

z roku 1948 se například vůbec nezmiňovala o otázce národnostních menšin a vládou 

bylo povoleno zřídit pouze tři národnostně menšinové organizace - pro maďarskou, 

polskou a ukrajinskou národnostní menšinu, z nichţ nejprve vyvíjela svou činnost 

pouze polská. Teprve ústavním zákonem z roku 1968 byla poprvé od roku 1945 

uvedena v českých zemích také německá národnost. Zásadní změny nastaly aţ rokem 

1989 a následně přijetím Listiny základních práv a svobod, jeţ se stala součástí 

ústavního pořádku České republiky. Posledním důleţitým mezníkem bylo 

osamostatnění České republiky v roce 1993, kdy se i příslušníci slovenského národa 

staly pro nás „cizinci“ (Jirasová, Pospíšil, Sulitka in Šišková, 2008).  

V této nové éře po roce 1989 si bylo české obyvatelstvo vědomé svého 

nezpochybnitelného národního principu, který byl budován na jednoznačně 

dominantním početním zastoupení Čechů. Ovšem na náhlé otevření hranic, zastavení 

regulace přistěhovalectví ze strany státu a celkovou volnost nebyla nově vzniklá 

republika připravena. Česká republika začala být konfrontována s příchodem 

rozmanitých etnických skupin přicházejících na naše území bez jakéhokoli omezení 

a z vlastní vůle.  

Na zvyšování počtu cizinců v ČR se podíleli v letech 1990-2001 občané 

různých států nejen nestejnou silou, ale i různým časem kulminace svých příchodů a 

odchodů. Migrační vlny z Ruska, Ukrajiny, Makedonie a Vietnamu měly výrazný 

průběh v roce 1996, migrace z Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Moldavska 

zintenzivněly od roku 1997, z Kazachstánu od roku 1998. Například migrace z USA 

kulminovala na počátku 90. let. Česká republika se stala pro některé imigranty pouze 

přestupní stanicí, jiní se zde usadili natrvalo.  

Základními motivačními důvody migrace do ČR po roce 1990 byly: 1) průnik 

na český trh práce, možnost podnikání a 2) možnost získat dočasné útočiště 
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případně dlouhodobý azyl. Pracovní přistěhovalectví přivádělo a přivádí do 

republiky nejvíce imigrantů.  

V průběhu 90. let 20. století dále stoupl počet Rusů, Ukrajinců, Bulharů a 

zejména Vietnamců ţijících v ČR (Moravcová, Nosková, In Bittnerová, 2005). 

 

Počet cizinců na území České republiky zaznamenává trvalý vzestup. Data 

Českého statistického úřadu vyčíslují počet trvale a dlouhodobě ţijících cizinců na 

našem území z roku 1994 na 104 343 jedinců. V roce 2009 jiţ tyto statistiky udávají 

hodnotu 432 503 cizinců na našem území (ČSÚ, 2011) 

 

 

2. Vymezení základních pojmů 

 

K tématu cizinců na našem území je zapotřebí vymezit základní pojmy, které se 

s nimi váţí. Jsou to především pojmy etnikum, etnicita a národnostní menšina.  

 

2.1 Etnikum 

V antické řečtině slovo „ethnos“ znamenalo „kmen, národ“ ve smyslu 

příbuzenské jednotky. Později teprve Řekové dospívali k pojetí kulturní a teritoriální 

ve smyslu, v jakém ho dnes chápeme my. Termín etnikum je téměř synonymní 

s termínem „etnická skupina“, který je častěji pouţívaný v britské a americké vědě. 

V české a evropské terminologii je zde však významové rozlišení: etnikum je výraz 

označující společenství rozvinuté na úroveň národa a etnická skupina často označuje 

ta společenství, která do této úrovně nedospěla (např. Romové) (Průcha, 2004). 

 

„Etnikum (etnická skupina). Skupina jedinců, kteří se od jiných skupin odlišují 

svou etnicitou neboli souhrnem faktorů kulturních, rasových, teritoriálních a 

jazykových, dále pak svou historií, sebepojetím, vědomím společného původu a také 

tím, že jsou jako etnicky odlišní vnímáni druhými“ (Jandourek, 2001, s. 76). 

 

2.2 Etnicita 

Etnicitu vymezuje Velký sociologický slovník jako „vzájemně provázaný systém 

kulturních (materiálních a duchovních), rasových, jazykových a teritoriálních 

faktorů, historických osudů a představ o společném původu působících v interakci a 
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formujících etnické vědomí člověka a jeho etnickou identitu“ (Velký sociologický 

slovník, I, 1996, s. 275). 

 

S termínem etnikum dále ještě souvisí pojem etnická příslušnost, který je, jak 

zmiňuje Průcha (2004), v praxi ztotoţňován s kategorií „národnost“. 

Dalším zásadním pojmem, kterým je třeba se zabývat, je pojem národnostní 

menšina: 

 

2.3  Národnostní menšina 

 

Vymezují ji například autoři Jirasová, Pospíšil a Sulitka (in Šišková, 2008). 

Podle nich jsou definice pojmu velmi různorodé, a to z toho důvodu, ţe národnostní 

menšiny jako společenský fenomén vznikají za zvláštních okolností, často 

v důsledku přelomových společensko-politických událostí. Národnostní menšiny se 

vyznačují silným národním vědomím, které se opírá o historické, jazykové a kulturní 

tradice mateřského národa. Projevuje se zde dichotomie vlastních postojů jedinců 

náleţejících k národnostní menšině, která se pohybuje mezi identifikací se státem, 

v němţ ţijí, a současně určitou distancí od tohoto státu, tedy majoritního společenství 

(Jirasová, Pospíšil, Sulitka in Šišková, 2008). Nejčastěji citovanou a uţívanou 

definicí je Capotortiho definice, zvláštního spolupracovníka Subkomise pro prevenci 

diskriminace a ochranu menšin při komisi za lidská práva OSN z roku 1977. 

Menšina je podle ní: „...skupina početně slabší než zbytek obyvatelstva státu, 

nacházející se v nedominantním postavení, jejíž příslušníci - coby občané daného 

státního útvaru - mají etnické, náboženské nebo jazykové rysy, kterými se odlišují od 

zbytku obyvatelstva, a vykazující, byť pouze implicitně, smysl pro sounáležitost 

zaměřený na uchování své kultury, tradic, náboženství nebo jazyka“ (Šatava, 2001, s. 

33). 

 Jedním z klasifikačních kritérií národnostních menšin je často také hledisko 

početnosti. Dle toho se vymezují tři typy národnostních menšin: 

 

 Skupina, jeţ svou početností překračuje 10% obyvatelstva ve státě 

 Skupina v rozsahu 3-10% populace příslušného státu 

 Skupina nepřevyšující 3% populace příslušného státu 
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Jednotlivé národnostní menšiny se nejčastěji řadí do třetí kategorie, ale můţe zde 

samozřejmě vystupovat několik národnostně menšinových skupin v rámci 

demografického rozloţení státu (Jirasová, Pospíšil, Sulitka, in Šišková, 2008). 

 

Šatava (2001) rozlišuje čtyři typy etnických menšin: 

 „Malá etnika“, nedisponující vlastním národním státem (např. Luţičtí Srbové, 

Velšané, Baskové,...) 

 Části „státních národů“, ţijících mimo mateřskou zemi v jiných státních 

útvarech (Němci v Dánsku, Maďaři v Rumunsku,...) 

 Etnická společenství, u kterých chybí některé typické znaky „klasicky 

vyvinutých“ národů (např. Romové, Ţidé mimo Izrael) 

 Specifické případy, stojící mezi etnickou a etnografickou skupinou (např. 

Kašubové v Polsku) - někdy i zvláštní sociální nebo náboţenské skupiny 

(Pomaci v Bulharsku, „Travellers“ ve Velké Británii,…) 

 

Šatava dále uvádí, ţe termín národnostní menšina je uţíván z důvodu moţného 

pejorativního zabarvení pojmu „menšina“. Dále se samostatný pojem menšina 

v demokratických státech pojí nejen s problematikou etnickou, ale téţ náboţenskou, 

rasovou, společenskou a jinými (Šatava, 2001). Autoři obou dělení se shodují na 

problému v rozlišení pojmů národnostní menšina versus etnická skupina či etnikum. 

V některých pramenech tyto termíny splývají. Tato nejasnost vyplývá téţ 

z legislativního vymezení, o čemţ svědčí zvláště Listina základních práv a svobod, 

jejíţ hlava třetí nese název „Práva národnostních a etnických menšin“ (Jirasová, 

Pospíšil, Sulitka In Šišková, 2008). 

Z pohledu národnostně menšinové politiky České republiky, která se musela po 

zániku československé federace s vymezením základních pojmů vyrovnat, je pojem 

národnostní menšina podle zákona č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků 

národnostních menšin definován takto: 

  

 (1) Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území 

současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla 

společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní 

menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní 
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menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, 

jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich 

společenství, které se historicky utvořilo. 

 

 (2)Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k 

jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka 

národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. 

(Zákon č. 273/2001 Sb.) 

 

3. Vzdělávání 

 

  Údaje z roku 2007 uvádí, ţe v České republice tvoří cizinci 1,4 % ţáků v 

základních školách.  Nejčastěji se jedná, stejně jako v mateřských školách, o občany 

Vietnamu (27,6 %), Ukrajiny (22,0 %), Slovenska (18,1 %) a Ruska (7,3 %)  

(ČSÚ, 2007). 

  Podle školského zákona (Z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) mají občané Evropské unie a jejich 

rodinní příslušníci přístup ke vzdělávání a školským sluţbám podle tohoto zákona za 

stejných podmínek jako české děti, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a 

ochranné výchovy. 

Občané mimo Evropskou unii mají přístup a) k základnímu vzdělávání, včetně 

vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají na 

území České republiky, b) ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání 

poskytovanému ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání v pravidelné denní 

docházce, pokud jsou ţáky základní školy, odpovídajícího ročníku střední školy nebo 

konzervatoře, c) ke střednímu vzdělávání a vyššímu odbornému vzdělávání, včetně 

vzdělávání při výkonu ústavní a ochranné výchovy, pokud pobývají oprávněně na 

území České republiky, d) k předškolnímu vzdělávání, základnímu uměleckému 

vzdělávání, jazykovému vzdělávání a ke školským sluţbám podle tohoto zákona, 

pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší neţ 90 dnů, 

popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za 

účelem výzkumu, azylanty, osobami poţívajícími doplňkové ochrany, ţadateli o 

udělení mezinárodní ochrany nebo osobami poţívajícími dočasné ochrany (Zákon č. 

561/2004 Sb.). 
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Povinná školní docházka se tedy vztahuje na státní občany České republiky a 

na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky 

pobývají déle neţ 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, 

kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po 

dobu delší neţ 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (novela 

č. 343/2007 Sb. školského zákona). 

Zákon č. 561/2004 dále stanovuje, ţe pro ţáky, kteří jsou dětmi osoby se státní 

příslušností jiného členského státu Evropské unie a kteří na území ČR plní povinnou 

školní docházku podle tohoto zákona, zajistí krajský úřad ve spolupráci se 

zřizovatelem školy: 

a) bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující 

výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto ţáků 

b) podle moţností ve spolupráci se zeměmi původu ţáka podporu výuky 

mateřského jazyka a kultury země jeho původu, která bude koordinována 

s běţnou výukou. 

 

4. Adaptace jinoetnických skupin   

 

 Společnost určuje normy chování, hodnoty, vzory a ideály. Vytváří určité 

sociální klima, které je pro rozvoj a existenci kaţdého člověka významné a téţ 

uspokojuje mnohé jeho potřeby a poskytuje podněty k jeho dalšímu, především 

socializačnímu vývoji. Tím přispívá k základní orientaci jedince ve světě, a proto je 

jedním ze zdrojů jeho jistoty. Důleţitou psychickou potřebou člověka je patřit 

k nějakému společenství, být jím akceptován a pozitivně hodnocen (Vágnerová, 

2004).  

 

4.1 Sociokulturní handicap 

 

Pokud je člověk v něčem odlišný, je velká pravděpodobnost, ţe bude hůře 

hodnocen a obtíţněji akceptován, přičemţ zároveň bude častěji získávat niţší 

socioekonomický status. „Odlišnost vyvolává nejistotu a v souvislosti s ní i další 

nepříjemné pocity. Lidé nevědí, jací tito jiní jedinci vlastně jsou, neznají je a nejsou 

si jisti, jak by se k nim měli chovat“(Vágnerová, 2004, s. 650). Jedinec, který se 

sociokulturně odlišuje, a navíc je například ještě etnicky či rasově odlišný, tomu 
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ostatní nerozumí, neznají zvyklosti jeho kultury, či jim jeho úprava zevnějšku i 

chování mohou připadat nevhodné či směšné. Jejich obranným mechanismem 

v tomto případě je únik. To znamená, ţe se lidé raději střetu s takovýmto odlišným 

jedincem raději vyhnou, čímţ sebe ušetří nepříjemné situaci. Podle Vágnerové 

hranice, v níţ se odlišnost mění v handicap, je dána aktuální společenskou normou. 

Handicap v tomto případě představuje odchylku, která je tak velká, ţe se stává 

nepřijatelnou, a proto přináší znevýhodnění. Sociokulturní handicap vyplývá 

z odlišné sociokulturní příslušnosti a tím souvisejícího omezení v oblasti zkušeností, 

které jsou jiné nebo nedostatečné.  

Odlišní jedinci se většinou musí alespoň částečně přizpůsobit většinové 

společnosti, uţ jen proto, aby v ní mohli existovat. Tlak, který společnost vyvíjí na 

asimilaci, pramení z potřeby eliminovat co nejvíce nesrozumitelnost jejich projevů a 

sníţit tak napětí vyvolávané orientační nejistotou (Vágnerová, 2004). 

 

4.2  Hlavní problémy sociokulturní odlišnosti 

 

Člověk prostřednictvím vývoje v rámci společnosti získává specifické sociální 

zkušenosti, které mu slouţí jako základ orientace v prostředí a poskytují mu pocit 

bezpečí a jistoty. Ví, co znamenají určité projevy a umí se chovat v různých 

situacích, ovládá jazyk, přijímá hodnoty a normy dané společnosti.  Příslušnost ke 

společnosti je součástí identity jedince. Emigrací však člověk své sociokulturní 

zázemí ztrácí a musí získávat nové zkušenosti.  

Migranti, kteří se rozhodnou přesídlit do jiné země, čeká dlouhý a sloţitý 

proces adaptace. Adaptace na nové podmínky v majoritní společnosti můţe mít 

mnoho rozdílných podob a je podmíněna různými faktory. Je jednak ovlivněna 

migranty samými, ale také imigrační politikou země a přístupem její majoritní 

populace k imigrantům. Při další specifikaci je moţné uvést důleţitost faktorů 

fyzické a kulturní blízkosti obou skupin, dále přání na straně minority úspěšně se 

začlenit do většinové společnosti, charakter bydlení, respektive místo bydliště 

minority a velikost a typ minulých a současných migračních pohybů daného etnika, 

stejně tak jako geografickou vzdálenost původní a cílové země (Drbohlav, in Šišková 

2001).  

       „Stres z migrace“, který musí příslušníci etnických minorit překonávat, je 

přirovnáván k situacím, které člověk zaţívá např. v případě úmrtí blízké osoby, 
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rozvodu nebo při velkém osobním zadluţení. Vzhledem k moţnosti velmi odlišných 

podmínek v rámci individuální adaptace je výsledkem velké spektrum scénářů: „..od 

bezproblémového soužití skrze rychlé získání bezpečného právního statusu až 

případné naturalizace (ziskem občanství) a asimilace na jedné straně, až po častý 

ilegální pobyt, sociálněekonomickou marginalizaci, formování separujících se 

trvalých etnických enkláv, které jsou zároveň silně odmítány majoritní populací 

(segregace)“ (Drbohlav, in Šišková, 2001, s. 23). 

  

4.2.1 Oblasti konfliktu 

     

 Vágnerová (2004) uvádí ve své práci několik oblastí, které povaţuje v rámci 

adaptačního procesu za problematické. Jednou z těchto oblastí je komunikace. 

Jedinec, který nedisponuje jazykovými schopnostmi dané společnosti, se v jakékoli 

sociální situaci hůře orientuje. Nerozumí, co mu ostatní sdělují a nemůţe adekvátně 

reagovat. Dostává se tím tedy do role sociálně handicapovaného jedince. Člověk, 

který se nedokáţe domluvit, je automaticky hůře hodnocen a obecně povaţován za 

méně inteligentního. Nedostatečnost komunikačních kompetencí můţe v krajních 

případech vést aţ k sociální izolaci.  

 

Dean Barnlund jmenuje čtyři hlavní faktory, které ovlivňují komunikaci: 

 Hodnoty 

 Vnímání 

 Předpojatost (aţ předsudky) 

 Komunikační styl 

 

  Autor říká, ţe pokud tyto aspekty v komunikaci dvou jedinců budou shodné či 

podobné, jedinci se dokáţou dorozumět. Pokud se však budou lišit více neţ v jednom 

bodě, komunikace se stane obtíţnou (Barnlund, in Šišková, 2001). 

 

Další problematickou oblastí je oblast hodnot a norem chování. Ty se 

v různých společnostech odlišují, proto mohou být zdrojem nedorozumění a 

problémů (Vágnerová, 2004). 
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Šišková (2001) pak uvádí nejčastější moţné odlišnosti, které bývají zdrojem 

konfliktu: 

 Imigranti bývají obecně více religiózněji zaměřeni bez ohledu na víru, kterou 

vyznávají. Z tohoto hlediska jsou více zavázáni vůči normám, které respektují 

a není moţné o nich diskutovat či je zpochybňovat. 

 Častý je u jedinců pocházejících z odlišných etnických skupin větší důraz na 

solidaritu a dodrţování normy vzájemné výpomoci, větší důraz je tedy kladen 

na kolektivismus.  

 Běţný je větší projev respektu a úcty k autoritě, větší zdůraznění sociální 

hierarchie a aţ demonstrované vyjádření podřízenosti. 

 Častěji dochází ke zdůraznění muţské cti a statečnosti. 

 Pravidlo pohostinnosti, které můţe příslušník majoritní populace chápat 

jinak, neţ je míněno. 

 Odlišnost norem vymezujících vztah k jídlu. 

 Normy vymezující vztah k vlastnímu tělu mohou být také zdrojem odlišnosti, 

tedy neporozumění (otázka nahoty, hygienických návyků, zacházení 

s odpadky). 

 Sociální percepce a chápání některých situací můţe vést ke zkresleným 

náhledům na jedince (Šišková, 2001).     

 

Odlišné zvyky a z nich plynoucí neporozumění existují podle Vágnerové 

(2004) i v oblasti ţivotního stylu. Lidé pocházející z odlišného sociokulturního 

prostředí se liší svým ţivotním stylem. To znamená, ţe například slaví jiné svátky, 

tráví jinak svůj volný čas apod. Mnohé zvyklosti, které pojímá původní kultura za 

běţné, mohou být majoritní společností vnímány jako rušivé či nepříjemné.  

Příkladem můţe být sdruţování ve večerních hodinách mimo byt, spojené 

s větší hlučností (typická zejména pro balkánskou komunitu) či rozdílnost v přístupu 

k penězům. 

 Poslední oblastí, kterou Vágnerová (2004) uvádí jako problematickou, je 

oblast odlišnosti sociálních rolí: 

 U cizinců bývá častá větší vázanost na rodinu, důraz na příbuzenské vztahy 

a závazky, které z toho vyplývají. Je zde důleţitá rodinná solidarita, jistota 

opory tohoto zázemí v případě potřeby a na druhou stranu povinnosti 
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podporovat za všech okolností své příbuzné v míře, která je pro Čechy 

neobvyklá. Členové rodiny se častěji stýkají, i mimo domov. Na úkor toho 

mohou být oslabeny přátelské vztahy. 

 Obecně mají cizinci větší úctu ke stáří. Nejvyšší sociální status mívají ve 

společnosti staří muţi a mladší členové rodiny se jejich rozhodnutí podřizují, 

často v takové míře, která se zdá být přehnaná. 

 Rodina mívá více vyjádřené patriarchální uspořádání. Rozdíly muţské a 

ţenské role bývají nápadné, zejména v zemích islámu. Ţenská role je 

samozřejmě podřízená. Omezená práva ţen a striktní poţadavky a omezení 

k jejich chování jsou jedním z největších rozdílů pojetí rodových rolí. Ţeny, 

které se budou poté v majoritní společnosti projevovat nesamostatně, se 

budou izolovat a uzavírat a budou hodnoceny jako neschopné a 

nekompetentní. 

 

Většina lidí z různého sociokulturního prostředí se postupně naučí jazyk, osvojí 

si potřebné normy chování, podle kterých se řídí. To však můţe být projevem pouze 

takzvané formální adaptace. To znamená, ţe jejich původní hodnoty pro ně mají 

stále velký význam a nemohou se vzdát své původní kultury. Jejich integrace do 

původní kultury je tedy limitovaná (Vágnerová, 2004). 

  

Podle Průchy (2004) je adaptace na nové prostředí proces, jenţ je ovlivňován 

mnoha faktory: úrovní vzdělání, věkem či pohlavím. Dále v procesu adaptace hraje 

podstatnou roli takzvaná kulturní distance (cultural distance), vymezovaná jako 

stupeň blízkosti či vzdálenosti kultury hostitelské země ke kultuře původní země 

imigrantů. Čím větší je tato kulturní diference, tím je pravděpodobnější, ţe imigranti 

budou méně ochotně přijímáni hostitelskou populací. Výzkum vlivu kulturní distance 

na adaptaci imigrantů prováděl B. Nauck (in Průcha, 2001). Jeho cílem bylo zjistit, 

jak se adaptují děti z rodin imigrantů různých etnik jednak v Německu (Italové, 

Řekové, Turci, Němci repatriovaní z bývalého Sovětského svazu) a téţ v Izraeli 

(ruští Ţidé). Ve výsledku byly zjištěny významné rozdíly mezi těmito etnickými 

skupinami: v důsledku malé kulturní distance se nejsnáze adaptují Italové a Řekové, 

naopak Turci v Německu a ruští Ţidé v Izraeli se orientují hlavně na strategii 

separace. Ta se projevuje v malé míře osvojováním si jazyka hostitelské země. Podle 

Naucka i mezi skupinami segregujích se imigrantů existují rozdíly. Z výzkumu 
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vyplývá, ţe skupiny Turků v Německu a ruských ţidů v Izraeli mají vysoké tendence 

k segregaci - rodiče mají velmi malou znalost jazyka hostitelské země a uplatňují 

etnickou homogenitu pro výběr partnerů svých dětí při uzavírání manţelství. Avšak 

tato teorie nemá univerzální platnost. Byly shledány i bezproblémové vztahy v rámci 

styku příslušníků jednotlivých etnik za podmínek velké kulturní distance. To je 

demonstrováno výzkumem Vietnamců ve Finsku, kde byli Vietnamci velice dobře 

přijímáni, na rozdíl od jiných skupin imigrantů. Výsledky jsou vysvětlovány jejich 

shodnými vlastnostmi (Průcha, 2004). 

 

Z hlediska adaptace kulturně odlišného jedince na podmínky většinové 

společnosti, mohou být v tomto procesu podstatné některé druhy osobnostních 

kompetencí a typ osobnosti jedince, které mohou proces významně ovlivnit. Tyto 

osobnostní typy a kompetence ve své práci vymezuje Morgensternová (2007): 

 

4.3 Změna kultury a osobnost člověka 

 

Lidé mohou na změnu kultury reagovat různými způsoby. A to na základě 

svých zkušeností, postojů, ale především na základě svého osobnostního vybavení. 

V psychologii hovoříme o tzv. osobnostních typech, jakýchsi modelech osobnosti, 

které nám pomáhají člověka popsat a zařadit (Morgensternová, 2007). Bochner (in 

Morgensternová, 2007) rozlišuje čtyři základní osobnostní typy: 

 

 Asimilační typ 

Brzy odmítá vlastní kulturu a bez problémů přejímá hodnoty a normy kultury 

nové a po čase dochází ke ztrátě vlastní kulturní identity. 

 

 Kontrastní typ 

Tento jedinec proţívá rozdíly mezi vlastní a cizí kulturou, odmítá odlišnosti cizí 

kultury a klade důraz na hodnoty typické pro jeho vlastní kulturu. 

 Hraniční typ 

Tato osobnost povaţuje obě kultury za přínosné, ovšem v extrémním případě to 

neumoţňuje identifikaci ani s jednou kulturou. 

 Syntézní typ 
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Tento typ osobnosti povaţuje Bochner za ideální, jakýsi kosmopolitní typ. 

Představuje splynutí obou kultur a je nositelem „světové mysli“ (in 

Moregensternová, 2007). 

 

 

4.4  Interkulturní kompetence 

 

K tomu, aby se člověk mohl dobře orientovat v kulturně různorodé společnosti, 

přispívají takzvané interkulturní kompetence, které mohou být v procesu adaptace 

nápomocné. Morgensternová (2007) o nich neuvaţuje pouze jako 

o souhrnu znalostí, dovedností a schopností, které se dají získat či naučit, ale spíše 

jako o prohloubení určitých osobnostních rysů, které vedou k tomu, ţe se člověk 

v interkulturní situaci osvědčí (např. sebereflexe, empatie, kulturní citlivost, 

zvídavost, tolerování odlišnosti, sebedůvěra a sníţená míra úzkostlivosti). Nejde tedy 

o nové kompetence, nýbrţ o rozvoj stávajících a případně uvědomění si a poznání 

vlastní osobnosti. Autorka vymezuje tři druhy těchto kompetencí: 

 

 Kognitivní 

Těmi se rozumí pole znalostí, schopností, dovedností, které vytváří náš 

myšlenkový software, který zahrnuje celou škálu našich poznatků, zkušeností, 

informací nejen o cizí kultuře, ale i o sobě samém. Tyto kompetence tvoří schopnost 

mít reálný pohled na sebe sama a dále schopnost uvědomit si naše „kulturní já“. 

Kulturní já představuje naše kulturní dědictví, které si s sebou neseme a zahrnuje 

hodnoty, tradice, normy naší kultury. Kulturní a vnitřní já pak tvoří naši kulturně-

sociální identitu. Spadá sem také schopnost uvědomit si naše předsudky, stereotypy a 

myslet „tolerantně“. Téţ sem patří schopnost získávat a zpracovávat poznatky o cizí 

kultuře.  

 

 Afektivní 

Tyto kompetence souvisejí s naším proţíváním dané situace. Musíme 

projevovat nejprve takzvanou kulturní senzitivitu. Ta vyjadřuje naši míru 

adaptibility a vnímavosti vůči cizí kultuře a především vychází z našeho 

osobnostního vybavení. Existují určité osobnostní rysy, které jsou předpokladem pro 

kulturní senzitivitu, například orientace na lidi, vnímavost nebo otevřenost. Dalším 
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předpokladem je určitá míra empatie, která nám pomáhá vcítit se do potřeb druhého. 

Rovněţ je zapotřebí zvládnout adaptovat se a cítit se při tom psychicky dobře a 

bezpečně. Adaptabilita je klíčová zejména ve zpracování a přijmutí nových 

kulturních vzorců chování. Morgensternová adaptabilitu chápe jako umění zachovat 

si duševní pohodu, pocit bezpečí a zdraví i při výrazné změně ţivotních podmínek. 

 

 Behaviorální 

Tyto kompetence jsou především navenek pozorovatelné a lze je nejlépe 

ovlivnit. Zahrnují celou škálu schopností a dovedností jako např. umění komunikace, 

řešení konfliktů, schopnost pracovat v týmu a schopnost řešit problémy 

v interkulturní situaci. V oblasti komunikace je to zejména autenticita, umění 

naslouchat, uvědomit si a respektovat formální pravidla v cizí kultuře, správně 

interpretovat neverbální signály aţ po nuance specifičnosti humoru či ironie odlišné 

kultury. 

Jednotlivé druhy kompetencí v podstatě nelze od sebe oddělovat, protoţe se 

navzájem prolínají a ovlivňují. Nejlépe pozorovatelné jsou samozřejmě behaviorální 

kompetence, které můţeme pozorovat zvenčí (Morgensternová, 2007). 

 

Proces adaptace není samozřejmě jednosměrný. Závisí nejen na podmínkách, 

které jsou na straně adaptujícího se jedince (vzdělání, status, konkrétní 

národnost,…), ale je zde také potřeba zabývat se aspekty, které do procesu adaptace 

vnáší sociokulturní okolí dané většiny. Těmi jsou například předsudky. 

 

4.5 Předsudky 

 

V rámci kulturně různorodé skupiny se mohou objevovat v různé míře a různé 

kvalitě předem utvořené postoje jedinců vůči sobě. Těmito postoji neboli předsudky 

se výrazně zabýval například Gordon W. Allport. Soustřeďuje se především na 

etnické předsudky a to na ty negativní. Ve svém vymezení tohoto pojmu dospívá ke 

konečné definici předsudku jako: „Antipatie, která vychází z chybné a strnulé 

generalizace. Tuto antipatii lze pociťovat nebo vyjádřit. Může být namířena proti 

skupině jako celku, anebo proti jedinci, protože je příslušníkem této skupiny“ 

(Allport, 2004, s. 41). 
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Podle Allporta se tedy objekt předsudku dostává do nevýhodného postavení, 

aniţ by si to zaslouţil svým špatným chováním. Projev předsudků můţe mít dle 

Allporta několik podob:  

 Osočování 

 Vyhýbání se  

 Diskriminace 

 Fyzické napadání 

 Vyhlazování 

 

Hayesová (2003) definuje předsudek jako „fixovaný, předem zformovaný 

postoj k nějakému objektu projevující se bez ohledu na individualitu nebo povahu 

tohoto objektu“ (Hayes, 2003, s. 121). Člověk podle autorky nezvaţuje při 

posuzování druhých ţádná alternativní vysvětlení a výsledek jeho hodnocení je 

předem určen nějakou libovolnou vlastností toho druhého. 

 

Nakonečný (2009) povaţuje předsudky za zvláštní druh postoje, který sám o 

sobě předurčuje něco předem vytvořeného, převzatého. Význam pojmu je podle 

Nakonečného pejorativní, jelikoţ je nesprávně spojován s negativními a 

neodůvodněnými postoji obvykle vůči určitým menšinám. Za podstatné znaky 

předsudků pokládá: 

 Emočně silně akcentované „postoje“ 

 Jako takové jsou velmi odolné vůči změnám 

 

Krech, Crutchfield a Ballachey (in Nakonečný, 2009) téţ poskytují definici 

funkce předsudků: „Předsudky mohou sloužit různým funkcím, např. mohou 

ospravedlňovat patologické nepřátelství, zdůvodňovat kulturně nepřijatelné potřeby 

a chování ve službě kulturně přijatelných aspirací, pomoci zvládnout potlačené 

potřeby, zdůraznit city sobectví, ochránit proti ohrožení sebeúcty, pomoci 

k bohatství, poskytnout „rozumné“ vysvětlení, proč člověk zůstává chudý“ (Krech, 

Crutchfield a Ballachey in Nakonečný, 2009, s. 277). 
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Na to, zda si vůči jedinci vytváříme předsudky a jakou sílu jim přisuzujeme, 

mohou mít také vliv vnější charakteristiky daného jedince, které jej od dané většiny 

odlišují. Čím větší je tato vnější odlišnost, tím je riziko aktivace předsudků zvýšeno. 

Problémem viditelnosti odlišností, které si člověk vůči společnosti nese, se 

zabýval Erving Goffman (2003) v rámci konceptu takzvaného „stigmatu“, tedy 

nějakého znaku či znaků, které jedince primárně charakterizují. Goffman povaţuje 

to, nakolik dobře či špatně je stigma schopno sdělovat o svém nositeli, ţe je 

stigmatizovaný, za klíčový faktor utváření si obrazu o jedinci. 

    

Je však moţné tyto předpojaté postoje nějakým způsobem změnit? Jednou 

z teorií, která se zabývá redukcí předsudků na základě bliţšího kontaktu, je původní 

Allportova kontaktní hypotéza z roku 1954. 

 

4.6 Teorie Kontaktní hypotézy 

 

Na druhou stranu, ač zde bylo doposud pojednáváno o zdrojích moţných 

problémů a konfliktů mezi příslušníky majority a minority, existují i teorie, které 

poukazují na to, ţe navzdory zaběhnutým stereotypům a předsudkům existují 

moţnosti, jak tyto postoje eliminovat. Jedna z těchto teorií, kterou téţ vytvořil 

Gordon W. Allport a poprvé publikoval v roce 1954, se zabývá tím, jak působí přímý 

kontakt mezi jedinci na charakter jejich vzájemného vztahu. 

Allport (2004) přikládá kontaktům mezi příslušníky různých skupin pozitivní 

vliv na jejich vzájemný vztah. Avšak samotný kontakt není zárukou úspěchu. Podle 

něj závisí dojem, který kontakt vyvolá, na povaze setkání a na osobnostech, mezi 

nimiţ ke kontaktu dochází. Dále se zabývá moţnými aspekty kontaktu, které 

ovlivňují kvalitu jeho působení. Rozlišuje tedy: 

 Kvantitativní aspekty kontaktů (frekvence, délka, počet osob, rozmanitost) 

 Společenské postavení jako aspekt kontaktů (příslušník menšiny má niţší 

postavení/stejné postavení/vyšší postavení) 

 Společenská role jako aspekt kontaktů (konkurenční/kooperativní vztah, 

vztah nadřízený-podřízený) 
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 Společenské ovzduší, ve kterém ke kontaktu dochází (segregace/ 

rovnostářství; dobrovolnost/nedobrovolnost; typický/výjimečný vztah, 

atp.) 

 Osobnost jedince, který kontakt zaţívá (síla předsudku, povrchní/ 

zakořeněný předsudek, věk a síla stereotypů,…) 

 Oblast kde ke kontaktu dochází (náhodná, místo bydliště, zaměstnání,…) 

 

Podle autora důkazy spíše podporují závěr, ţe znalosti o příslušnících 

menšinových skupin a seznámení se s nimi vedou k větší toleranci a přátelštějším 

postojům, avšak v ţádném případě nejde o jednoznačnou souvislost. Je však podle 

něj zřejmé, ţe nějaká souvislost bezpochyby existuje. Předsudek se však odráţí jak 

v přesvědčení, tak v postoji. Není tedy zaručeno, ţe pokud se změní přesvědčení, 

změní se i postoj člověka, proto musí být celkový závěr opatrný: „Kontakty, které 

přinášejí poznatky o seznámení, s velkou pravděpodobností plodí zdravější 

přesvědčení o menšinové skupině, a proto přispívají ke zmírňování předsudků“ 

(Allport, 2004, s. 290). 
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II. Metodologická východiska 

 

1. Metody a zpracování výzkumu 

1.1 Záměr výzkumu 

 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak jsou děti pocházející z různých kulturních 

prostředí schopné začlenit se do třídy základní školy v rámci české společnosti. Jaké 

aspekty hrají roli v procesu přizpůsobování se podmínkám jiné kultury v rámci 

školní třídy a jaké překáţky musejí ţáci překonávat. Byly zkoumány celkové vztahy 

v rámci třídního kolektivu, s cílem odhalit oblíbenost vybraných ţáků-cizinců a 

jejich postavení ve třídě. Dalšími metodami bylo zjišťováno, jaké konkrétní 

problémy ţáci-cizinci v rámci začleňování se do prostředí české třídy mají a jak se 

s nimi dokáţí vypořádat. Ambicemi výzkumu byla taktéţ snaha zjistit, zda etnický 

původ hraje nějakou roli ve vztazích ke spoluţákům. Existují nějaké vzájemné 

etnické předsudky mezi ţáky a existuje vztah mezi etnickým původem a sympatiemi 

či vlivem ţáka ve třídě?  

1.2 Příprava výzkumu 

1.2.1 Věk, škola s cizinci 

Svou práci a výzkum jsem se rozhodla realizovat v 5. třídě základní školy. 

V tomto období jiţ nemají děti ve svém vlivu pouze rodiče, ale nemalou roli hraje při 

jejich výchově a směřování téţ škola. Děti mají s přibývajícím věkem stále větší 

tendenci se chovat vůči všemoţným odlišnostem netolerantně. Škola by tak měla 

vést své ţáky k tomu, aby se těchto omezených pohledů zbavovali a upevňovaly se u 

nich ţádoucí postoje. Podle Fontany (2003) se u dětí mezi 4. a 7. rokem začíná 

rozvíjet vědomí etnické příslušnosti a často si vytvářejí předsudky. Avšak kolem 8. 

roku se myšlení a postoje dětí stávají flexibilnější. Děti začínají na své okolí pohlíţet 

ne tolik na základě etnické příslušnosti, ale jsou schopni téţ individuálního 

hodnocení a zaujmutí postoje. Předsudky je tedy moţné do určité míry měnit 

(Fontana, 2003). 

Další volbou, kterou jsem musela rozhodnout, byla konkrétní škola, ve které 

bych měla výzkum provést.  Bylo nutné vybrat školní třídu tak, aby bylo v rámci ní 
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určité procento dětí pocházejících z odlišných etnických skupin neţ české děti. 

Kontaktovala jsem tedy ředitelku základní školy v centru Prahy, kde jsem 

předpokládala zvýšený výskyt cizinců. Ta souhlasila s mojí přítomností ve škole a 

dala svolení k vedení výzkumu. Jelikoţ tato základní škola je sloučena s gymnáziem 

a je rozdělena do dvou budov, přičemţ první stupeň je umístěn v jiné budově, tak mi 

sjednala schůzku se zástupkyní ředitelky pro první stupeň, která mi doporučila 

vhodnou třídu. Zástupkyně ředitelky se zdála být velice opatrná, musela jsem jí tedy 

vylíčit důvod mojí přítomnosti a svůj výzkumný záměr a slíbit, ţe škola zůstane 

anonymní. Svůj záměr a téma, kterým se budu zabývat, jsem musela dále objasnit 

třídní učitelce, která mě s ochotou uvítala a nabídla mi svou pomoc, v případě, ţe 

bych ji potřebovala.  

1.3 Pouţité metody 

Metoda, kterou jsem vyuţila v tomto výzkumu pro první seznámení s třídním 

kolektivem, bylo pozorování. Z toho vzniklo zpočátku několik stran zápisů, mých 

připomínek a poznámek k tomu, co se odehrávalo ve třídě. Z oblasti kvantitativního 

měření jsem se rozhodla pouţít sociometrický ratingový dotazník Vladimíra 

Hrabala (SORAD), který měl uvést do celkových vztahů ve třídě. Základními 

oblastmi, které tento dotazník měří, jsou sympatie a vliv ve třídě. V poslední části 

dotazníku se poţaduje vysvětlení připsané hodnoty sympatií u kaţdého ţáka.  

Později jsem s vybranými  dětmi vedla polostrukturované rozhovory, abych si 

utvořila představu o tom, jaké situace a jevy povaţují za problematické z hlediska 

přizpůsobení se prostředí školní třídy a přiblíţila vztahy v rámci kolektivu. Několik 

otázek jsem měla připravených, ale mnoho se jich vynořilo ještě v průběhu 

rozhovorů. Rozhovory jsem nahrávala na diktafon a později přepisovala. 

Z kvalitativních metod jsem tedy vyuţila pozorování a rozhovorů.   

 

1.4 Realizace výzkumu a popis vzorku respondentů 

 

Vlastní výzkum probíhal  na základní škole v centru Prahy.  Záměrně 

neuvádím bliţší informace z důvodu zachování anonymity, taktéţ neuvádím příjmení 

ţáků. Vybrala jsem si ji proto, ţe jsem předpokládala právě v této oblasti největší 

kulturní diverzitu. Tato volba se ukázala jako správná, jelikoţ třída byla velmi bohatá 
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na ţáky různého etnického původu. Konkrétní třída, která mi byla doporučena, tedy 

5. A, se skládala z 19 ţáků, z toho z 5 chlapců a 14 dívek. Z hlediska kulturního zde 

byly zastoupeny jedna dívka z Ruska (Akhnud), chlapec z Bulharska (Michail), jedna 

dívka z Alţírska (Aya), chlapec z Jiţní Koreje (Ji Hong), Vietnamka (Linda), dívka 

ze Slovenska (Viktorie) a dále 3 děti, které mají jednoho rodiče pocházejícího z jiné 

země (2x Slovensko-Sabina, Líza;  Rusko-Mikuláš). Během prvního setkání mě 

třídní učitelka představila a sdělila dětem, ţe jsem studentka vysoké školy a budu se 

účastnit hodin a pozorovat.  Děti tedy netušily můj záměr a cíle výzkumu, coţ bylo 

dobře. Zdálo se, ţe ţáci nejsou nijak zvlášť zvědavé, při hodinách se neotáčely, 

chovaly se přirozeně. Taktéţ to probíhalo o přestávkách. Nijak zvlášť je moje 

přítomnost neznepokojovala.  

 

 

III. Interpretace dat 

 

Tato kapitola se zabývá výkladem dat, která byla získána v 5. třídě základní 

školy. Podoba a obsah interpretací se orientují podle výzkumných cílů, které 

bakalářská práce sleduje. Celkově se tedy tato část zaměřuje tak, aby na základě 

získaných dat ze sociometrie zmapovala celkové vztahy v rámci kolektivu, později se 

zabývá vykreslením konkrétních pozic ţáků-cizinců v rámci sociometrie, a dále se 

prostřednictvím rozhovorů s vybranými ţáky-cizinci snaţí o vystiţení jejich 

individuálních problémů, s cílem nalézt společné jmenovatele v rámci všech 

výpovědí.  

 

1. Sociometrie 

Sociometrického dotazníku jsem vyuţila jako metody, která měří dvě 

kategorie. Jednak je to poloţka vlivu a poloţka sympatie. Administrace celého 

dotazníku zabrala jednu vyučovací hodinu. Nejprve jsem děti poprosila, zda by byly 

tak hodné, a vyplnili dotazník pro mou práci. Nadiktovala jsem jim všechna jména 

ţáků ve třídě, která si zapsaly do rozdaných dotazníků do kolonek pod sebe. Poté 

jsem jim vysvětlila, co budou hodnotit a jakým způsobem. Vysvětlila jsem jim 

pojmy vliv a sympatie, aby bylo zaručeno, ţe jim rozumí a budou hodnotit to, co se 

očekává. Dále jsem jim napsala na tabuli obě hodnotící škály, podle kterých budou 
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známkovat svoje spoluţáky. V době zadávání dotazníku chyběli ve třídě tři ţáci 

(Adrian, Kačka, Líza). 

 

Sociometrický ratingový dotazník je nástrojem pro diagnostiku vztahů a 

interakcí v malých sociálních skupinách, včetně diagnostiky některých sociálně 

psychologických charakteristik jednotlivých členů těchto skupin. Jedná se o 

pětibodové škály Linkertonova typu, na které kaţdý jedinec hodnotí ostatní ve 

skupině z hlediska jejich vlivu a sympatie a které jsou dále doplněny slovním 

vysvětlením sympatií a vlivu (Slavíková, 2007). Záznamový list tohoto dotazníku se 

nachází v příloze č. 2. 

Hodnocení probíhá tedy, jak bylo řečeno, na škále od 1 do 5, přičemţ je 

důleţité zmínit význam jednotlivých číselných hodnot: 

 

Vliv: 

1. nejvlivnější žák třídy 

2. patří mezi několik nejvlivnějších 

3. má průměrný vliv, jako většina žáků 

4. má slabý vliv 

5. nemá žádný nebo téměř žádný vliv 

Sympatie: 

1. velmi sympatický 

2. sympatický 

3. ani sympatický ani nesympatický 

4. spíše nesympatický 

5. nesympatický 

 

 

1.1 Vliv 

 

Tato poloţka testu měří to, do jaké míry chování a názory ţáka působí na 

ostatní ţáky a nakolik mu jeho vliv přiznávají. V tomto duchu byla taktéţ dětem 

vyloţena charakteristika vlivu, ale tak, aby bylo zaručeno, ţe opravdu rozumí tomu, 

co budou hodnotit. Ţák nemusí být ve třídě oblíbeným, aby jeho individuální index 

vliv byl vysoký. 
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1.1.1 Individuální index vlivu 

 

Individuální index vlivu je průměr hodnocení vlivu jednotlivého ţáka všemi 

ostatními ţáky. Prakticky je to tedy součet všech hodnocení ţáků vydělený počtem 

ţáků, kteří vliv hodnotili.  Ukazuje, do jaké míry se ţák podílí na regulaci dění ve 

třídě a jaký má podíl na ovlivňování interakcí mezi spoluţáky a ve třídě jako celku 

(Slavíková, 2007). 

V následující tabulce jsou uvedeny individuální indexy vlivu jednotlivých ţáků 

z dotazníku zadaného v 5. A, hodnocené všemi ţáky, od nejlépe hodnoceného po 

nejhůře hodnoceného ţáka (ţáci vyznačení modře jsou ţáky-cizinci). 

 

Tabulka č. 1 Celkové hodnocení vlivu   

Jméno  I. vlivu 

Bára N.  1.73 

Mikuláš  1.80 

Karolína  1.93 

Lucka   2.13 

Bára K.  2.20 

Linda  2.20 

Jakub  2.60 

Ji Hong  2.60 

Akhnud  3.07 

Michail  3.20 

Markéta  3.20 

Klára Š.  3.53 

Viktorie  3.53 

Klára H.  3.67 

Sabina  3.87 

Aya  4.80 

Třídní index vlivu  2,88 

 

Nejvlivnějšími ţáky z celkového hodnocení jsou Bára N., Mikuláš a Karolína. 

Z ţáků-cizinců je tedy nejlépe hodnoceným ţákem Mikuláš, který se umístil na 

druhé pozici z celé třídy, čímţ je moţné ho označit, vzhledem k třídnímu průměru, za 

nadprůměrně vlivného. Naopak nejhůře hodnoceným ţákem-cizincem, a taktéţ 

celkově na nejhorší pozici, je Aya, ţákyně z Alţírska.  

 Viktorie a Sabina nezískaly výrazně silné hodnocení vzhledem k celkovému 

hodnocení této třídy. Tato vyšší čísla mohla být udělena na základě jejich 
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nevýrazného projevu, kterého jsem si také všimla v rámci pozorování. Tyto dvě 

slovenské dívky působily tiše a nijak nevyčnívaly. Vliv Akhnud a Michaila bychom 

mohli zařadit k třídnímu průměru. Za velmi vlivným Mikulášem se poměrně dobře, 

nad průměrem, umístila Linda a Ji Hong.  

Linda,  Akhnud a Ji Hong, kteří pocházejí z východních zemí, jsou naší kultuře 

nejvzdálenější a nejvíce se odlišují od českých dětí, a to především fyzicky, coţ 

můţe mít na postoj ostatních vliv. Přesto se tito ţáci umístili ve škále vlivu velmi 

dobře. Linda z těchto tří ţáků nejlépe, dle celkového pořadí se umístila spolu s Bárou 

K. na 5. místě. 

Tabulka č. 2 uvádí podrobné bodové hodnocení všech ţáků:  

Tabulka č. 2 
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Vodorovně uvedená jména jsou jména hodnotitelů, svisle uvedená jména jsou 

jména hodnocených žáků. Modře jsou vyznačena kladná hodnocení (vyšší vliv), 

červeně záporná (nižší vliv).  
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Ji Hong  2 1 2 2 5 2 2 5 2 5 3 3 3 3 5 

Michail 2  3 1 3 5 2 2 3 3 5 4 1 4 2 4 

Jakub 2 3  1 3 5 2 3 3 3 4 3 1 3 2 3 

Mikuláš 3 3 3  4 5 2 3 4 3 4 4 1 4 3 4 

Akhnud 3 3 3 1  5 1 3 4 1 3 3 2 5 3 3 

Aya 4 4 1 2 4  5 1 2 2 3 2 1 1 3 3 

Károlína 3 4 3 2 4 5  1 5 1 5 4 1 5 1 4 

Lucie 3 3 3 3 3 5 1  4 2 4 4 3 3 2 3 

Klára H 4 4 2 2 2 5 2 2  2 4 4 2 4 2 2 

Bára K. 3 4 4 2 3 5 1 2 4  3 4 3 3 2 3 

Sabina 3 5 2 1 5 4 1 2 3 2  3 2 3 2 2 

Viktorie 2 2 2 2 2 4 1 2 3 2 3  1 3 2 2 

Bára N. 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4  3 2 3 

Klára Š. 3 2 2 2 3 5 2 2 4 2 3 3 1  2 3 

Linda 4 3 3 3 3 5 4 2 3 3 4 4 2 4  4 

Markéta 2 3 4 1 2 5 1 2 5 2 4 3 2 5 2  
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Na hodnocení vlivu je dobré se podívat ještě zvlášť z hlediska chlapeckého a 

dívčího hodnocení. Tabulka číslo 2 zobrazuje hodnocení vlivu dívek, v první části 

chlapci a dále téţ dívkami: 

 

Tabulka č. 2 Hodnocení vlivu dívek 

a) chlapci 

PŘÍJMENÍ VLIV 

Bára N. 1,50 

Karolína 2,00 

Lucka D. 2,50 

Linda 2,50 

Bára K. 2,75 

Akhnud 3,00 

Viktorie 3,50 

Klára Š. 3,50 

Klára H. 3,75 

Markéta 4,00 

Sabina 4,50 

Aya 5,00 

Celkové prům. hodn.: 3,20 

 

b) děvčaty 

PŘÍJMENÍ VLIV 

Bára N. 1,81 

Karolína 1,90 

Bára K. 2,00 

Lucka D. 2,00 

Linda 2,09 

Markéta 2,90 

Akhnud 3,09 

Viktorie 3,54 

Klára Š. 3,54 

Sabina 3,63 

Klára H. 3,63 

Aya 4,72 

Celkové prům. hodn.: 2,98 

  

Chlapci i dívky hodnotili jako nejvlivnější dívku-cizinku Lindu, která pochází 

z Vietnamu. Za ní se v obou případech umístila Akhnud. Naopak nejhůře ţáci 

hodnotili Sabinu a Ayu. Z hlediska pořadí výsledků v hodnocení vlivu cizinců zde 

není rozdíl mezi hodnocením dívek a chlapců.  
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Tabulka číslo 3 uvádí výsledky hodnocení chlapců, opět nejprve z perspektivy 

chlapců a dále dívek. 

 

Tabulka č. 3 Hodnocení vlivu chlapců 

a)chlapci 

PŘÍJMENÍ VLIV 

Mikuláš 1,33 

Ji Hong 2,30 

Jakub 2,30 

Michail  2,66 

Průměr 2,14 

 

b)děvčaty 

PŘÍJMENÍ VLIV 

Mikuláš 1,92 

Jakub 2,66 

Ji Hong 3,08 

Michail  3,33 

Průměr 2,74 

 

V tomto ohledu se aţ na pořadí Jakuba a Ji Honga obě skupiny shodují. 

Chlapci byli celkově o trochu lépe hodnoceni chlapci neţ dívkami, stejně jako dívky 

dívkami v předchozích tabulkách. Ukazuje se tedy, ţe pokud celkové hodnocení 

vlivu ţáků analyzujeme z hlediska pohlaví, je patrné, ţe příznivěji hodnotí své 

spoluţáky spíše ţáci stejného pohlaví.  

 

 Závěrem v otázce vlivu ţáků ve třídě můţeme říci, ţe ţáci-cizinci jsou zde 

rozmístěni rovnoměrně v rámci celého spektra, není tedy moţné říci, ţe by jejich vliv 

byl výrazně menší či větší neţ u českých dětí. Výjimku tvoří Aya, jíţ se budu 

podrobněji zabývat později. Otázka vlivu však nemusí nutně souviset s hodnocením 

ve škále sympatií, velmi oblíbený ţák nemusí například podle spoluţáků disponovat 

silným vlivem. 

 

1.2 Sympatie 

 

Tato poloţka testu měří to, jak jsou jednotliví ţáci mezi svými spoluţáky 

oblíbení, jak velké sympatie u nich získali. Toto hodnocení sestává ze dvou částí. 



32 

 

První částí je obvyklé číselné hodnocení, jehoţ škála jiţ byla na začátku uvedena. 

Druhá část hodnocení sympatií sestává ze slovního hodnocení, ţáci tedy v podstatě 

odůvodňují svá čísla, která jednotlivým ţákům přiřadili. 

 

1.2.1 Individuální index sympatií  

 

Individuální index sympatií je průměrem hodnocení obliby jedince všemi ţáky, 

je ukazatelem obliby ţáka mezi spoluţáky a míry přijetí třídní skupinou. Podle 

Vladimíra Hrabala (in Slavíková, 2007) zdrojem sympatií bývá obdiv k silnému, 

úspěšnému a kompetentnímu jedinci, očekávaná nebo obdrţená podpora, případně 

pomoc v různých oblastech činnosti, myšlení i proţívání a konečně oboustrannost, 

vzájemnost vztahu.  

Následující tabulka zobrazuje výsledek celkového hodnocení sympatií v 5.A: 

 

Tabulka č. 4 Hodnocení sympatie 

 

Jméno Sympatie 

Bára N. 2,27 

Viktorie 2,27 

Linda 2,33 

Lucka 2,47 

Sabina 2,67 

Markéta 2,73 

Mikuláš 2,87 

Karolína 3,00 

Bára K. 3,00 

Ji Hong 3,07 

Michail 3,20 

Akhnud 3,20 

Klára Š. 3,20 

Klára H. 3,60 

Jakub  3,67 

Aya 4,53 

Třídní index sympatií 3,00 

 

 

Tabulka číslo 5 uvádí podrobné bodové hodnocení všech ţáků:  
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Tabulka č. 5 

 

Z výsledků celkového hodnocení sympatií byly za nejsympatičtější ţáky 

označeny dívky Bára N. a Viktorie, dále Linda a na třetím místě Lucka. Z těchto 

prvních tří pozic je překvapením Viktorie, která získala ve škále vlivu významně 

horší známku (3.53). Dále Sabinino hodnocení sympatií je výrazně lepší neţ 

hodnocení vlivu. Vzhledem k tomu, ţe tyto dívky se jeví jako nekonfliktní, jejich 

hodnocení proto díky tomu můţe být příznivé. 

Z chlapců a zároveň cizinců se nejlépe umístil Mikuláš. Velmi podobně 

v pásmu průměru v rámci třídy se umístili Ji Hong, Michail a  Akhnud. Z hlediska 

sympatií se jako nejméně oblíbený ţák stejně jako v poloţce vlivu opět umístila Aya.  

 

Následující tabulky zobrazují hodnocení sympatií dle příslušnosti k pohlaví:  
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Jakub 1 2  2 3 5 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 

Mikuláš 1 1 2  4 5 1 3 4 2 3 3 2 4 2 3 

Akhnud 3 3 5 5  5 4 3 5 5 3 2 3 5 3 5 

Aya 5 5 5 2 5  5 5 2 5 1 1 5 1 5 1 

Karolína 3 3 4 1 3 5  1 5 1 2 2 1 5 1 2 

Lucie 3 3 4 3 3 5 1  4 1 2 2 2 4 2 3 

Klára H. 5 5 5 5 3 5 5 5  5 3 2 3 1 3 4 

Bára K. 3 3 3 3 3 5 1 1 3  2 2 2 3 1 2 

Sabina 3 3 3 3 4 3 4 1 3 3  1 3 3 3 3 

Viktorie 4 4 4 4 2 3 3 2 2 3 1  2 2 2 1 
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Tabulka č. 6 Hodnocení sympatií dívek 

a)chlapci 

PŘÍJMENÍ SYMPATIE 

Bára N. 2,50 

Linda 2,50 

Bára K. 2,75 

Lucka 2,75 

Karolína 2,75 

Akhnud 3,00 

Markéta 3,50 

Klára Š. 4,00 

Viktorie 4,00 

Sabina 4,25 

Klára H. 4,50 

Aya  5,00 

Průměr 3,45 

 

 

b)děvčaty 

 

PŘÍJMENÍ SYMPATIE 

Viktorie 1,63 

Sabina 2,09 

Bára N. 2,18 

Linda 2,27 

Lucka D. 2,36 

Markéta 2,45 

Klára Š. 2,90 

Bára K. 3,09 

Karolína 3,09 

Klára H. 3,27 

Akhnud 3,27 

Aya  4,36 

Průměr 2,99 

  

V hodnocení ţákyň dívkami a chlapci je, jak se zdá, značný rozdíl. Pořadí 

v obou tabulkách je poměrně různorodé. V hodnocení, které dívky obdrţely od 

chlapců, vede Bára N., Linda a na třetím místě stejně Bára K., Lucka a Karolína. 

Viktorie a Sabina, které jsou dívkami hodnoceny jako nejsympatičtější, byly 

hodnoceny chlapci jako spíše nesympatické. Hoši tedy spíše povaţují za 

sympatičtější ty spoluţačky, které jsou výraznější, nebo také vlivnější, tak se také 

dívky na prvních pěti postech v rámci mého pozorování jevily. Naopak dívky nejlépe 
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hodnotí z hlediska sympatií ty ţákyně, které jsou spíše méně výrazné, nekonfliktní. 

Opět nejhorší skóre u obou skupin získala alţírská ţákyně.  

 

 Tabulka č. 7 Hodnocení sympatií chlapců 

 

a)chlapci 

 

PŘÍJMENÍ SYMPATIE 

Ji Hong 1,33 

Michal  1,33 

Mikuláš 1,33 

Jakub 2,33 

Průměr 1,58 

 

b)děvčaty 

PŘÍJMENÍ SYMPATIE 

Mikuláš 3,25 

Ji Hong 3,50 

Michal  3,66 

Jakub 4,00 

Průměr 3,60 

 

 

V této kategorii dopadl výsledek poměrně zajímavě. Nezdá se, ţe by byli hůře 

hodnoceni chlapci-cizinci, ale naopak jediný český chlapec ve třídě, se umístil hůře 

neţ ostatní. Z pohledu dívek není rozdíl aţ tak výrazný, ovšem v kolektivu chlapců 

jakoby byl  méně oblíbený. Během mého pozorování se ovšem nezdálo, ţe by 

některý z chlapců byl mimo chlapecký kolektiv. Chlapci během přestávek pobývali 

společně a nezdálo se, ţe by Jakub byl nějak znevýhodněn. Z toho vyplývá, coţ je 

potřeba zmínit, ţe mimo vyučování se ve třídě tvořily převáţně skupiny děvčat a 

skupina chlapců. Rozdíl v hodnocení sympatií chlapců oběma pohlavími byl na 

rozdíl od hodnocení dívek velmi výrazný. Průměrná hodnocení dívek a chlapců se 

liší o více neţ dva celé stupně. Je tedy zřejmé, ţe ač v hodnocení sympatií jak dívek, 

tak chlapců existují v rámci třídy pozorovatelné rozdíly, v daném poměru hodnotí 

oproti chlapcům ţáky-chlapce výrazně hůře dívky. 
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1.3 Pozice ţáků-cizinců ve třídě 

 

 V této části se pokusím o podrobnější nástin pozic ţáků-cizinců ve třídě 

z hlediska sociometrických dat, s uvedením slovních hodnocení sympatií a také s 

 přihlédnutím k informacím, získaným prostřednictvím rozhovorů a pozorování. 

  

1.3.1 AYA 

Aya je dívka, která pochází z Alţírska a do třídy přistoupila v 2. ročníku. 

Hodnocení, které v dotaznících Aya získala od svých spoluţáků, bylo v obou 

poloţkách testu nejhorší z celé třídy, proto se jí budu zabývat nyní trochu podrobněji. 

Velmi malý vliv, kterým podle jejích spoluţáků disponuje, můţe být způsoben 

tím, co sdělují o Aye v rámci rozhovorů někteří její spoluţáci. Například Mikuláš 

popisuje: „Ona si poštvala lidi, začala lhát, že má „zlatý mobily“ a takový kraviny si 

začala vymýšlet…“ Její vliv byl, zdá se, sníţen tím, ţe nebyla z pohledu ostatních 

ţáků důvěryhodná. Jak i sama říká, neměla ve třídě mnoho přátel. Ostatní ţáci ji 

povaţují v celkovém průměru za spoluţáka, který podle škály hodnocení vlivu 

dosahuje téměř nejhoršího moţného hodnocení (žádný nebo téměř žádný vliv). Pokud 

se podíváme na podrobné bodové hodnocení, tak pouze Sabina, Viktorie a Bára N. 

hodnotily Ayu o něco lépe, tedy mající „slabý vliv“(4). Sabinu a Viktorii označuje 

Aya v rozhovoru stejně s Klárou H. a Klárou Š. ve třídě za svoje kamarádky.  

 

Ve škále vlivu by skutečnost tak výrazného záporného hodnocení této 

muslimské dívky nebyla aţ tak zásadní, ale pokud se zde objevují stejně tak záporné 

hodnoty i u poloţky sympatie, je třeba se nad tímto více zamyslet.  

 

Hrabal (in Slavíková, 2007) povaţuje kombinaci nízkých individuálních indexů 

ţáka ve vyzrálé třídní skupině, která ţije pohromadě několik let, za signál 

nedostatečné úrovně rozvoje sociální adaptace tohoto jedince. Ta pak podle něj bývá 

pramenem odmítání třídou a zároveň můţe podporovat neţádoucí sociální vývoj. 

Dále podle Hrabala nemají neoblíbení a nevlivní ţáci čím ostatním imponovat, 

mohou mít handicapy ve výkonnosti, ve fyzickém vzhledu apod., často se v různých 

směrech projevují sociálně neadekvátně, coţ obvykle souvisí s jejich nedostatečnými 

předpoklady v sociální oblasti. 
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Ostatní spolužáci se ohledně sympatií k Aye vyjadřují takto: 

 

Akhnud: „...nikdo ji neměl rád, jen Klára Š., protože ona si pořád vymýšlela 

věci jako třeba že její kamarádi jsou celebrity, že když 5 holek bude nemocných tak 

za ně bude zpívat, a že její táta má 10 mobilů ze zlata, a třeba že má malinkou 

skříňku a když jí otevře tak tam má celej svět…“ Akhnud dále jmenuje ţáky, kteří se 

s Ayou podle ní kamarádili. Jsou jimi Viktorie, Sabina a především Markéta. Na 

otázku, proč si Akhnud myslí, ţe tomu tak bylo, odpovídá: „Já nevím, asi jim jí bylo 

líto, že se s ní nikdo nekamarádí.“ 

Mikuláš: „Takže ty důvody nebyly její původ, spíš ona. Všichni jsme ji brali 

normálně, všichni se jí snažili pomoct, ale pak se začala divně chovat tak už nikdo 

nechtěl s ní kamarádit.“ Jak uţ bylo uvedeno dříve, Aya si podle spoluţáků hodně 

vymýšlela, podle Mikuláše téţ znevaţovala křesťanskou víru a propagovala 

muslimskou víru, coţ ostatní uráţelo.  

 

Krátký rozhovor s Ayou, který jsem vedla v průběhu jedné návštěvy ve třídě, 

nabízí pohled z druhé strany: 

Aya se přistěhovala do České republiky se svými rodiči, ještě neţ začala 

navštěvovat základní školu a to z ekonomických důvodů. Záměrem její rodiny podle 

ní je však později se do Alţírska vrátit.  První třídu Aya  absolvovala v základní 

škole v Dejvicích, zkoumanou třídu tedy navštěvuje od 2. ročníku. 

Na otázku po důvodech změny školy odpověděla: „Holky mě tam strašily, už 

jsem tam nechtěla chodit.“  Od druhé třídy tedy navštěvuje základní školu v centru 

města, ale zdá se, ţe situace zde není o moc lepší: 

Aya: „Všichni jsou na mě zlí“ 

T:  „Úplně všichni?“ 

Aya: „Paní učitelka ne, a ještě Líza, Sabina, Klára (H.) a někdy Klára (Š.)“. 

„Moje nejlepší kamarádka je Markétka“. 

To poměrně dobře odpovídá hodnocením v dotazníku. Ve škále sympatií, 

kterou Aya vyplňovala, převaţují póly kladných a záporných hodnot. Konkrétně 

hodnotí své spoluţáky pouze hodnotami 1, 2 a 5.  Jako nejsympatičtější byla Ayou 

ohodnocena Sabina, Viktorie, Markéta, Klára Š., a na druhém místě Klára H., 

Mikuláš a Kačka.  
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Aya dále říká, jak jí trápí, ţe se s ní spoluţáci příliš nebaví. Důvody 

vyhýbavého chování popisuje například Vágnerová: „Jejich obranným 

mechanismem v tomto případě je únik. To znamená, že se lidé raději střetu 

s takovýmto odlišným jedincem vyhnou, čímž sebe ušetří nepříjemné situaci“ 

(Vágnerová, 2004, s. 650). 

 

Podívejme se dále na důvody, které ţáci uváděli k hodnocení sympatií směrem 

k Aye: 

Ji Hong: divný blázen (5) 

Michail: vůbec se mi nelíbí (5) 

Jakub: pořád tady kecá, že musí zabít křesťany, jestli se nepřidají k muslimství 

(5) 

Mikuláš: tahá do školy náboženství a je dolejzavá (5) 

Akhnud: je hrozná (5) 

Karolína: když se někdo pohádá tak si vymýšlí (5) 

Lucka: je mi velmi nesympatická (5) 

Klára H.: přijde mi divná (5) 

Bára K.: prostě mi nesedí (5) 

Sabina: je hodná ale někdy i dotěrná (3) 

Viktorie: moc s ní nekamarádím (3) 

Bára N.: vtírá se k nám, vnucuje se, otravuje (5) 

Klára Š.: dolejzá a do všeho se plete (5) 

Linda: pořád si vymýšlí, chová se jako princezna, pořád dolejzá (5) 

Markéta: nevadí mi (2) 

 

Tedy kromě Markéty, Sabiny a Viktorie byla Aya hodnocena ve škále sympatií 

velmi negativně.  Zdá se, ţe poměrně dobré vztahy s těmito třemi dívkami jsou na 

obou stranách, i kdyţ ze stran dívek spíše méně opětované. Vztah Kláry H. a Kláry 

Š. se zdá z jejich strany spíše záporný. Často se v hodnocení objevují naráţky na to, 

ţe Aya je podle ostatních dotěrná, neústupně prosazuje svůj názor a také působí na 

spoluţáky nevěrohodně. Tato hodnocení však nepůsobí dojmem, ţe by ostatní 

odsuzovali Ayu na základě jejího původu, spíše jim vadí její některé charakterové 

vlastnosti, kvůli kterým je pro ně těţké se s ní přátelit a mít k ní důvěru. Jakub a 

Mikuláš zmiňují Ayino zaujetí náboţenstvím, jako důvod vzájemných sporů. Zdá se, 
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ţe Aya je silně ovlivněna vyznáním islámu a jeho zásadami se snaţí ovlivňovat své 

spoluţáky, coţ se jim nelíbí. 

Šišková (2001) v rámci vymezení oblastí moţných konfliktů zmiňuje, ţe 

imigranti, kteří jsou více zaměřeni na víru, jsou z tohoto hlediska více zavázáni vůči 

normám, které respektují a není moţné o nich diskutovat či je zpochybňovat 

(Šišková, 2001).  

Z tohoto pohledu, kdy Aya je zavázána vůči své víře, a současně tím k tradici 

své rodiny, jejíţ pravidla jsou jasně daná, můţe docházet k názorovým střetům 

s jejími spoluţáky. Mohou u ní vznikat rozpory mezi hodnotami, které vyznává její 

rodina a které jsou obecně vyznávané mezi českými dětmi, případně českou 

společností.  

V kaţdém případě ji její pozice ve třídě, jak sama říká, neuspokojuje, nemá 

moc kamarádů. To ovšem můţe pramenit z ideologické kulturní a náboţenské 

odlišnosti, která se ve třídě setkává s nepochopením. 

 

1.3.2 MICHAIL 

 

Michail pochází z Bulharska a tuto třídu navštěvuje od první třídy. Jeho indexy 

obou poloţek testu, vlivu i sympatie, jsou vyrovnané a v rámci třídy lehce pod 

průměrem.  

Z hlediska vlivu byl Michail hodnocen o trochu lépe chlapci neţ dívkami, coţ 

odpovídá celkovým tendencím hodnocení v rámci pohlaví. Záporné hodnoty vlivu 

(4, 5) byly uděleny 5 dívkami. Ve škále sympatií je Michail hodnocen výrazně hůře 

dívkami, neţ chlapci. Dle konkrétních čísel Michaila povaţuje za nesympatického 

Aya, Klára H., Viktorie, Klára Š. a Linda.  

Michail uvádí, ţe ve třídě má hodně kamarádů a nemá s ostatními ţádné 

problémy. Za nejlepší kamarády povaţuje Ji Honga a Mikuláše, coţ odpovídá 

vzájemným sympatiím v dotazníku. Ostatní ţáci vysvětlují své sympatie 

k Michailovi takto: 

 

Ji hong: hodný (1) 

Jakub: dobrej kamarád (2)  

Mikuláš: je s ním sranda(1) 

Akhnud: je to normální kluk(3) 
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Aya: vůbec nic (5) 

Karolína: Michala nemám ráda. Je divnej (3) 

Lucka: Kluk! (3) 

Klára H.: Když je sám je dobrej, ale když je s klukama je to stejnej kluk jako 

oni (5) 

Bára K.: Normální kluk, moc se s ním nebavím (3) 

Sabina: Trošku zaspalý (3) 

Vika: Nekamarádím s ním (4) 

Bára N.: Celkem kámoš (3) 

Klára Š.: Vůbec se o mě nezajímá (4) 

Linda: Nic moc, pořád se směje (4) 

Markéta: Je protivnej (3) 

 

1.3.3 VIKTORIE, SABINA 

 

Viktorie pochází ze Slovenska a do třídy chodí od prvního ročníku, stejně tak 

Sabina, která má ale jen jednoho rodiče slovenského původu. Je mezi nimi 

příbuzenský vztah, jsou to sestřenice. 

Obě dívky byly v rámci vlivu hodnoceny poměrně špatně, ostatní je povaţují 

za ţáky, kteří mají slabý vliv. Na druhou stranu jejich sympatie jsou v rámci třídy 

velmi kladné, Viktorie byla hodnocena spolu s Bárou N. jako nejsympatičtější ţák, 

Sabina zaujímá 4. místo. 

 V případě, ţe sympatie ţáka převaţují nad jeho vlivem, jedná se podle 

Slavíkové (2007) o „..žáky obecně přijímané třídou pro svůj altruismus, empatii, 

tendenci plnit očekávání druhých, prosociální chování, jejichž schopnost a/nebo 

tendence prosazovat se je spíše nižší, a kteří se jen málo podílejí na organizování 

činností třídní skupiny a na tvorbě skupinových hodnot a norem“ (Slavíková, 2007, s. 

23).  

 

Z hlediska pohlaví byly tyto dívky, jak uţ bylo uvedeno výše, výrazně lépe 

hodnoceny dívkami (na prvních dvou místech) neţ chlapci, kteří je povaţují za spíše 

nesympatické. Jediná záporná čísla, která dívky dostaly, pochází od Michaila, Ji 

Honga a Jakuba. 
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Slovní hodnocení sympatií těchto dvou dívek vypadá následovně: 

 

Sabina 

Ji hong: Divný blázen (5) 

Michail: Nemám ji v oblibě (5) 

Jakub: Taková tichá moc nemluví (4) 

Mikuláš: Je divná hodně divná (3) 

Akhnud: Je to normální holka (3) 

Aya: Je to má nejlepší kamarádka (1)  

Karolína: I když se neučí dobře je s ní sranda (2) 

Lucka: Srandovní (2) 

Klára H.: Občas je fajn (3) 

Bára K.: Má dobrý vtípky (2) 

Vika: Je to moje sestřenice (1) 

Bára N.: Je s ní sranda (2) 

Klára Š.: Na obědě spolu probíráme drby (2) 

Linda: Pohodová holka, srandovní atd. (2) 

Markéta: Chová se divně (3) 

 

Viktorie 

Ji Hong: Mně nic neudělala 

 Michail: Taky jí nemám v oblibě 

Jakub: Taková hodná a tichá 

Mikuláš: Normál 

Akhnud: Já s ní kamarádím 

Aya: Je to má nejlepší kamarádka 

Karolína: Je srandovní, přátelská, atd. 

Lucka: Dobrá kamarádka 

Klára H.: Povídáme si 

Bára K.: Sice moc nemluví, ale prima 

Sabina: Chytrá 

Bára N: Moc dobrá kamarádka, vždycky je s ní sranda 

Klára Š.: Vždycky mi všechno půjčí 

Linda: Je tichá, ale někdy je fakt taky trhlá 
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Markéta: je příjemná 

 

Charakteristiky těchto dívek jsou velmi podobné, vesměs kladné. Ţáci zmiňují 

přátelskost, vřelost, kamarádskost, ale také to, ţe se tyto dvě dívky moc neprojevují. 

Proto jsou tyto ţákyně nejspíše z hlediska sympatií hodnoceny kladně, ovšem jejich 

vliv je díky jejich neprůraznosti malý. O moţných kulturních odlišnostech se ţádní 

spoluţáci v těchto charakteristikách nezmiňují. 

 

1.3.4 LINDA 

 

Linda se narodila v České republice, ale její rodiče pocházejí z Vietnamu. 

V rámci sociometrie se ukázalo, ţe Linda je ve třídě poměrně výrazná, v poloţce 

vlivu se umístila na celkovém šestém místě, patří tedy mezi několik nejvlivnějších 

ţáků ve třídě. V tabulce podrobného bodového hodnocení vidíme, ţe byla hodnocena 

nejhůře číslem 3, a není zde zřetelný rozdíl hodnocení dívek a chlapců. Linda se tedy 

jeví jako obecně vlivná ţákyně. Z hlediska sympatií je Linda také třetím 

nejsympatičtějším ţákem ve třídě. V této poloţce ji jako jediná hodnotí záporně Aya. 

Tyto nesympatie jsou na obou stranách. Chlapci Lindu povaţují za nejsympatičtější 

dívku, dívky ji umístily na čtvrtou pozici. Slovní hodnocení sympatií nepopisují 

Lindu jako „cizinku“, jsou zaměřené na osobnostní charakteristiky této ţákyně a 

zdají se být převáţně kladné či neutrální („normální“). 

 

Ji Hong: divní (3) 

 Michail: Trošku kmoška (3) 

Jakub: Vždycky když něco potřebuju tak mi pomůže (2) 

Mikuláš: Normální (2) 

Akhnud: Normální holka (3) 

Aya: Není pro mě důležitá (5) 

Karolína: S Lindou je sranda, je to kámoška (1) 

Lucka: Stmívání! (2) 

Klára H.: Jednou byla na mojí oslavě, od té doby se mnou v dobrém   

  nepromluvila (3) 

Bára K.: Je prostě jiná a pohodová (1) 

Sabina: Docela dobrá (3) 
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Viktorie: Kamarádím s ní (2) 

Bára N: Nejlepší kmoška (1) 

Klára Š.: Linda mi věci půjčí, ale jinak se se mnou nebaví (3) 

Markéta: Nevadí mi (1) 

 

1.3.5 AKHNUD 

 

Akhnud je ţákyně, která pochází z Kalmycké republiky a do české školy chodí 

od první třídy. V rámci sociometrie jsou její hodnoty v pásmu průměru a stejně jako 

u Michaila vyrovnané, a to i v rámci hodnocení skupinami dívek i chlapců. Záporná 

hodnocení sympatie dostala Akhnud od Mikuláše, Sabiny, Ayi a Kláry Š, za 

sympatickou ji označuje Ji Hong a Viktorie. Sama chová nesympatie k 8 ţákům 

(Jakub, Mikuláš, Aya, Karolína, Klára h., Bára K., Klára Š., Markéta) a své sympatie 

vyjadřuje pouze Viktorii. V rozhovoru ale uvádí jako svou nejlepší kamarádku 

kromě Viktorie ještě Sabinu a to kvůli tomu, ţe se k ní zpočátku jako jediné chovaly 

hezky a nijak jí nenadávaly jako ostatní (viz. dále rozhovor s Akhnud). 

Slovní zdůvodnění sympatií směrem k Akhnud: 

 

Ji hong: Dobrý (2) 

Michail: Trošičku se s ní kamarádim (3) 

Jakub: Nevim (3) 

Mikuláš: Protože dělá ze sebe frajerku (4) 

Aya: Není pro mě důležitá (5) 

Karolína: Je občas dobrá a občas špatná kamarádka (3) 

Lucka: Někdy je protivná (3) 

Klára H.: Někdy je s ní sranda (3) 

Bára K.: Ona občas dolejzá a dělá ze sebe hvězdu (3) 

Sabina: Někdy je hodná a někdy zlá (4) 

Vika: Protože to je moje kamarádka (2) 

Bára N.: Je to dobrá kamarádka, ale je celkem náladová (3) 

Klára Š.: Dělá ze sebe paní chytrou (4) 

Linda: Je milá ale někdy se chová škaredě (3) 

Markéta: Je protivná (3) 
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Slovní hodnocení Akhnud jsou poměrně neutrální, nedá se říci, ţe by ji podle 

těchto charakteristik měli ţáci nějak zvlášť v oblibě nebo naopak, ţe by ji vůbec 

neměli rádi. Častokrát se objevuje zmínka o tom, ţe je náladová nebo například 

„někdy hodná a někdy zlá“. Nikdo ze spoluţáků se nevyjadřuje k jejímu kulturnímu 

původu ve vztahu k sympatiím. 

 

1.3.6 Ji HONG 

 

Ji Hong pochází z Jiţní Koreje a do třídního kolektivu se zapojil ve třetí třídě. 

V rámci hodnocení vlivu v sociometrickém dotazníku byl Ji Hong umístěn na 7. 

místo. Jeho index vlivu je nepatrně lepší neţ třídní průměr.  Z hlediska sympatií 

obsadil Ji Hong 8. příčku, a tato hodnota odpovídá třídnímu průměru. Za 

nesympatického povaţují Ji Honga Aya, Klára H., Viktorie, Klára Š. a také Linda, 

naopak hoši k němu chovají velké sympatie. Ji Hong prohlašuje za svého nejlepšího 

kamaráda Mikuláše, ale stejně tak dobře hodnotí i ostatní chlapce.  

Některá slovní hodnocení říkají o Ji Hongovi, ţe mluví sprostě a některým 

ţákům nadává. Klára H. jako jediná zmiňuje Ji Hongův etnický původ, ale není 

jasné, zda Kláře tato skutečnost u něho vadí, či jde pouze o to, ţe ji slovně uráţí.  

 

Michail: Je to kámoš, ale občas hroznej a nadává (2) 

Jakub: Je to hodně dobrej kamarád (1) 

Mikuláš: Je s nim sranda (1) 

Akhnud: Je to normalni kluk (3) 

Aya: Není pro mě důležitý (5) 

Karolína: Je sice sprostý ale je s nim sranda (3) 

Lucka: Je to kluk! (3) 

Klára H.: Korejec, mluví na mě 2 zvláštními slovy: ty blbá (5) 

Bára K.: Je hodně sprostej (3) 

Sabina: Tichej blbej (3) 

Vika: Nekamarádim s ním (4) 

Bára N.: Celkem kámoš (3) 

Klára Š.: Furt mi nadává (4) 

Linda: Mluví sprostě (4) 

Markéta: Nevadí mi (2) 
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 1.3.7 MIKULÁŠ 

 

Mikuláš pochází z dvojjazyčné rodiny, jeho matka je Ruska. Narodil se 

v České republice a do školy chodí od první třídy. Mikuláš se jeví jako velmi 

vlivným ţákem v kolektivu. Jeho spoluţáci jej staví na druhou příčku celkového 

hodnocení vlivu. Akhnud Mikuláše v rozhovoru zmiňuje jako nejvlivnějšího ţáka ve 

třídě.  

Stejně jako Linda nedostal Mikuláš této škále ţádné záporné hodnocení a jeho 

hodnocení je vyrovnané i v rámci pohlaví. Vzhledem k sympatiím se Mikuláš řadí na 

6. místo v celkovém pořadí celé třídy. Některé dívky jej hodnotí jako 

nesympatického (Akhnud, Klára H., Viktorie, Klára Š., Markéta), ale mezi chlapci je 

velmi oblíbený. Sám za nejsympatičtější spoluţáky povaţuje Ji Honga, Michaila a 

Karolínu. V rozhovoru uvádí jako nejlepšího kamaráda Ji Honga a říká, ţe má 

v kolektivu jinak hodně kamarádů.  

Slovní hodnocení sympatií Mikuláše vypadá následovně: 

  

Ji hong: Dobrý (1) 

Michal: Kámoš ale nadává (1) 

Jakub: Je to dobrej kámoš ,ale někdy je dost blbej (2) 

Akhnud: Myslí, že se kolem něho točí svět (5) 

Aya: Umí to s počítačema (2) 

Karolína: S ním je veliká legrace (1) 

Lucka: Kluk!(3) 

Klára H.: Když mě vidí, zdraví (5) 

Bára K.: Hodně každýmu nadává (3) 

Sabina: Debil (3) 

Vika: Nekamarádím s nim (4) 

Bára N.: Dobrý kámoš (2) 

Klára Š.: Má vždycky o mě poznámky (4) 

Linda: Je s nim sranda ale někdy otravuje (3) 

Markéta: Chová se divně (4) 
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Shrnutí 

U slovních hodnocení sympatií se často objevují poznámky vztahující se 

k osobnostním charakteristikám. U dívek často hraje podstatnou roli jen pouhý fakt, 

ţe chlapci jsou „chlapci“. Z druhé strany, tedy z hlediska hodnocení dívek chlapci, 

tento jev znatelný není. Kamarádství a sympatie jsou zde dělena dle pohlaví. 

  Jediná konkrétní poznámka vztahující se ke kulturnímu kontextu, byla 

uvedena Klárou H. směrem k Ji Hongovi: „Korejec, mluví na mě 2 zvláštními slovy: 

ty blbá“.   

Často se také v hodnocení objevují, především u chlapců, zmínky typu: „Furt 

mi nadává“; „Hodně každýmu nadává“; „Kámoš, ale nadává“. Z těchto hodnocení 

však není moţné vyvodit, zda by se mohlo jednat například o nadávky s etnickým 

podtextem či nikoli. 

 

 

2. Analýza rozhovorů s vybranými ţáky-cizinci 

  

Rozhovory jsem vedla s vybranými ţáky-cizinci ze třídy. Některé otázky jsem 

měla předem připravené a zbytek jsem pokládala v průběhu rozhovoru tak, jak mě 

k tématu adaptace a vztahů napadaly. Celkem jsem uskutečnila 5 rozhovorů s ţáky-

cizinci. S kaţdým ţákem jsem strávila v rozmezí od 25 do 45 minut. Snaţila jsem se 

od nich získat co nejvíce informací k tématu vlastní osobní historie, vztahů, 

komunikace a také související školní úspěšnosti, na základě kterých jsem data 

později rozdělila do okruhů.  Problémem byla u některých ţáků jazyková bariéra. Ne 

všichni uměli dobře česky, tudíţ u některých ţáků byly výpovědi skromnější, proto 

bylo nutné se více ptát. Naopak někteří byli velmi sdílní a dostalo se mi opravdu 

cenných informací. Rozhovory s ţáky jsem nahrávala na diktafon a později 

přepisovala do počítače. Celkem pak vznikl soubor o 15 normostranách zápisů. 

Rozhovory byly nejlepší cestou jak získat informace o individuálních postojích ţáků, 

jednak ve vztahu k sobě samému, jak se on sám dokázal adaptovat na prostředí své 

třídy, a také ve vztahu ke spoluţákům. Ţáci hodnotili sami sebe, ale také své pocity 

z chování druhých vůči nim. 
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Rozhovory jsem vedla s ţáky Michalem, Ji Hongem, Viktorií, Mikulášem a 

Akhnud. V následující části jednotlivé ţáky blíţe představím a popíši nejdůleţitější 

momenty našich rozhovorů v rámci vymezených oblastí. 

 

2.1 MICHAIL 

Příchod do České republiky 

Michail je desetiletý chlapec, pochází z Bulharska a ţije v České republice od 

svých šesti let. Byl poměrně upovídaný, příjemně se mi s ním povídalo, byl 

uvolněný.  

Oba jeho rodiče pochází z Bulharska. Důvod imigrace do České republiky 

neznal, ale dozvěděla jsem se, ţe zde má část rodiny, tetu a strýce. O prázdninách 

navštěvuje s rodiči Bulharsko, kde má zbytek rodiny. Uvedl, ţe tam má babičku 

s dědou. Maminka mluví česky, ale on se začal učit aţ později. Do české školy 

chodil od první třídy a měl tedy jiţ nějaké základy češtiny. 

Do České republiky se, jak uvádí, stěhovat příliš nechtěl. Byl zvyklý na svoje 

kamarády a celkově byl v Bulharsku spokojený. Podle něj má v České republice 

větší strach chodit sám ven, na rozdíl od původní země, kde často trávil čas venku 

s kamarády. Celkově se prý v Bulharsku cítí oproti Praze bezpečněji.  

 

Komunikace 

Vzhledem k tomu, ţe matka mluví česky a naučila ho základům češtiny, tak 

prý neměl velké problémy ve škole, naučil se proto podle něj velmi rychle dobře 

česky. Moje otázky dále směřovaly k tématu výhody/nevýhody odlišného původu. 

Například na otázku, zda to mají cizinci ve třídě těţší, mi řekl: „Asi ano, třeba 

skloňování je u nás lehčí než v češtině (1.,2.pád..).. No takže jako když třeba nemají 

druhy, pády a tak…“ Z čehoţ vyplynulo, ţe jazyk je podle něj hlavním problémem 

v začleňování se do třídy. „..mluvit umím normálně, ale pravopis mi dělá potíže“. 

Michail vidí nevýhodu oproti českým dětem v jazykových dovednostech, ale říká, ţe 

mu to nijak zvlášť nevadí.  Jiný důvod moţných těţkostí neuvedl. Zdá se, ţe oblast 

komunikace byla v tomto rozhovoru velmi zásadní, Michail nezmínil ţádný jiný 

moţný zdroj obtíţí, který by pocítil. Na otázku, čeho by si všiml či co by mu 

připadalo zvláštní na člověku z cizí země, s kterým by se poprvé setkal, zmínil: „nic, 

kdyby neuměl češtinu, tak bych mu pomohl. Nesmál bych se mu, já jsem ji taky 

neuměl“.  
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Vztahy v rámci třídy 

Michail uvádí, ţe ve třídě má hodně kamarádů. Jako své nejlepší kamarády 

označuje Jionga a Mikuláše. V Bulharsku navštěvoval mateřskou školu a neshledává, 

ţe by tam měl více kamarádů nebo ţe by s nimi měl lepší vztahy. Najít si v České 

republice ve třídě kamarády pro něj nebyl problém. Na otázku po tom, jak se k němu 

spoluţáci chovají, mi odpověděl: „Jo, normálně. Kamarádíme. Koupíme si na 

Václaváku zmrzlinu, bavíme se.“. Nijak zvlášť si prý navzájem nenadávají. „..někdy 

si něco řekneme, ale jinak se nehádáme“. Podle všeho nezaţil v rámci své třídy 

ţádný konflikt ve vztahu k etnickému původu a v kolektivu se necítí nijak 

odstrkovaný. Ale zmiňuje se o případu, kdy k nim do třídy chodil asijský chlapec, 

který byl ţáky z okolních tříd šikanovaný. „Zajda byl asiat, a když byly války, tak se 

mu stalo něco s rukou a když ho začali mlátit tak já jsem se ho vždycky zastal, 

protože každý měl proti němu něco z ostatních tříd a já jsem říkal, ať ho nechají, že 

to je zbytečný“. Podle Michaila se prý k němu chovaly hrubě jen děti z jiných tříd: 

„Byla s nim sranda, nikdo od nás proti němu nic neměl, my jsme mu pomáhali.“ Za 

důvod vzniku těchto nepřátelských gest označuje Michail Zajdovu vnější odlišnost. 

Zdá se, ţe spoluţáci z jeho třídy s tímto chlapcem neměli problémy, podle Michaila 

naopak. Avšak ţáci z jiných tříd, kteří ho nijak zvlášť neznali, se k němu chovali 

hrubě. Michail sám na otázku, zda byl tento problém způsoben tím, ţe ostatní ho 

neznali, odpovídá kladně: „.ano, my jsme mu pomáhali.“ 

 

V případě vztahu Michaila k jeho spoluţákům je dobré zmínit, ţe jemu osobně 

odlišný původ ostatních nevadí. Své kamarády, jak říká, nehodnotí ve vztahu k jejich 

etnicitě. Sám vůči nikomu konkrétnímu ze třídy výhrady nemá. „Tak jako normálně 

se s nimi bavím, jsou to kamarádi. Když nejsou protivní, namyšlení jako „hele koukej 

co mám, to ty nemáš“, tak se s nimi normálně kamarádím, v pohodě.“ Sám nakonec 

vyslovil závěr: „..záleží spíš na jeho vlastnostech.“ Několikrát v průběhu rozhovoru 

se Michail zmínil, ţe by se kteréhokoli cizince zastal, pokud by mu někdo ubliţoval. 

Ostatně to potvrzuje ve výpovědi o šikaně asijského chlapce. Také přiznává, ţe by 

takovouto událost nekompromisně sdělil třídní učitelce. 
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Učivo 

Ve vztahu k moţným problémům s jazykem jsem se ţáků ptala, zda bylo nutné 

chodit na nějaké doučování či dělat úkoly navíc. Michail potvrdil docházení na 

doučování mimo školu, a to kvůli češtině. V otázce po tom, jestli se ve škole učí 

dobře, potvrzuje: „.to nee, nějak moc ne. Jako čeština mi nějak moc nejde kvůli i/y, 

jinak ostatní mi jdou dobře.“ Ţádné úkoly od paní učitelky navíc nedostával. „… ne, 

vůbec. Jen když jsem třeba něco chtěl já, ale jinak jako ne.“  Paní učitelka podle 

všeho k němu nepřistupuje jinak neţ k jeho spoluţákům, nepřiznává, ţe by k němu 

byla shovívavější. Pokud něčemu nerozumí, tak si řekne o vysvětlení, které mu je 

vţdy podáno. Michail uvádí, ţe zvláštní přístup nevyţaduje vzhledem k tomu, ţe do 

školy chodí od první třídy. 

 

Shrnutí 

Pokud je ţák ve třídě ţákem-cizincem, povaţuje tuto skutečnost Michail za 

znevýhodňující. Podle něj mají tito ţáci, včetně něj, o něco sloţitější pozici. A to 

v několika rovinách. Tou nejpodstatnější je jazyková bariéra. Michail sám má 

problémy s pravopisem a také poukazuje například na sloţitost skloňování v Českém 

jazyce. Vzhledem k tomu, ţe ale chodí do české školy od první třídy a jeho matka 

mluví česky, dalo se to podle něj dobře zvládnout. Přesto musel navštěvovat 

doučovací hodiny českého jazyka. 

Další rovinou jsou vztahy se spolužáky. Michail sám nepřiznává ţádné naráţky 

vůči jeho osobě vzhledem k jeho původu, avšak připouští, ţe byl svědkem některých 

útoků vůči jiným spoluţákům-cizincům. Případ asijského chlapce, který měl 

problémy s ţáky z okolních tříd, na rozdíl od svých spoluţáků, kteří s ním byli 

v uţším a trvalejším kontaktu a podle Michaila mu spíše pomáhali, podporuje teorii 

kontaktní hypotézy (viz. teoretická část). Michail osobně své spoluţáky nehodnotí ve 

vztahu k jejich národnosti, ale doslova říká, ţe jsou pro něj nejvíce podstatné jejich 

charakterové vlastnosti. 

 

2.2 JI HONG 

Příchod do České republiky 

Ji Hong se přestěhoval do České republiky před dvěma lety z Jiţní Koreje. 

Jako důvod přesunu uvedl to, ţe hraje dobře na housle a tady prý má svého učitele. 

Třídní učitelka tuto skutečnost potvrzuje. Jako jeden z mála se chtěl do České 
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republiky stěhovat a těšil se sem. Ţije zde s rodiči a sestrou a neţ začal chodit do 

školy, tak česky neuměl. Bylo poměrně sloţité od něj získat nějaké informace, zdálo 

se, ţe rozumí, ale mluvení mu dělalo problém. Jeho výpovědi byly proto strohé. 

Ji Hong je v této třídě ţákem, který se výrazně odlišuje od svých spoluţáků 

svým zevnějškem a to díky asijskému původu. Ač není nijak zvlášť výřečný, působí 

ve třídě výrazně. V rozhovorech byl také nejčastěji jmenovaný, coţ můţe mít 

pravděpodobně souvislost. 

 

Jak Ji Hong hodnotí svou komunikaci? 

Ji Hong nerozuměl česky, kdyţ přišel do České republiky. Bezpochyby měl 

tedy těţké podmínky k začlenění se do třídy. Ať neznalostí jazyka, tak také svou 

fyzickou odlišností. Pokud se tedy ptám na obtíţe spojené se zapojením do třídního 

kolektivu a výuky, odpovídá „Nerozuměl jsem.“ To povaţuje za největší problém. 

V jinak poloţené otázce, jaký byl největší problém, kdyţ přišel do třídy, opět 

potvrzuje jazykovou bariéru. S rodiči doma hovoří korejsky, s češtinou se tedy 

potkává pouze mimo domov (ve škole, na krouţcích,…). Potvrzuje ale, ţe začal 

rozumět poměrně rychle. Obecně se méně slovně projevuje, coţ je způsobeno horší 

znalostí českého jazyka a je také moţné, ţe je více stydlivý neţ ostatní ţáci.  

 

 Vztahy v rámci třídy 

Ji Hong má ve třídě kamarády, nepotvrzuje ale, ţe by jich bylo mnoho. Za 

nejlepšího kamaráda označuje Mikuláše. Spíše se kamarádí ale s chlapci, jak říká. 

Kdyţ hodnotí vztah spoluţáků k němu, kdyţ přišel do třídy, tak říká: „.chovali se ke 

mně hezky“. Nezdálo se mu, ţe by ho odstrkovali nebo se s ním nechtěli kamarádit. 

Ale vzhledem k jeho omezené schopnosti se dorozumět byly kontakty se spoluţáky 

přirozeně omezenější. Nyní hodnotí svou situaci ve třídě mnohem lépe. Jak potvrdila 

paní učitelka i někteří spoluţáci, Ji Hong převáţně rozumí všemu, jen s mluvením 

má ještě problémy. Mikuláš na otázku, kdo má s komunikací ve třídě největší 

problém říká: „Myslím, že Jiong. Ale on rozumí, jen má problémy mluvit.“  Ji Hong 

také potvrzuje, ţe má ve třídě jiţ více kamarádů, neţ ze začátku.   

Dále také Ji Hong uvádí, ţe zaţil případy, kdy mu ostatní nadávali. Na mou 

otázku v jakém smyslu odpověděl: „Čína“. Svěřil se paní učitelce, která následně 

ostatním vysvětlila, ţe by neměli ostatní rozlišovat podle vnějších znaků, ale 

orientovat se přednostně dle osobnostních charakteristik. Mikuláš téţ potvrzuje, ţe se 
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občas k němu spoluţáci nechovají hezky: „.Ji Hongovi řekli párkrát něco zezačátku. 

Nadávali mu, což je šikana… ale není to, že by mu pořád nadávali.“  Celkově Ji 

Hong hodnotí svoji pozici ve třídě jako těţší, a to především ve vztahu k jazyku. 

Další důvody nebyl schopen najít. 

  

Ji Hong sám nemá problém s tím, ţe ve třídě jsou ţáci pocházející z různých 

zemí a jeho vztah ke spoluţákům není podle něj ovlivněn jejich etnickým původem. 

Povaţuje tuto charakteristiku za nepodstatnou.  

 

 

Učivo 

Ji Hong chodí stále na doučování. Učivo zvládá podle něj poměrně dobře, 

největší problém mu dělá samozřejmě český jazyk. Ale pokud hovoří o srovnání 

školy v Koreji a v České republice, shledává tamní učivo jako náročné. Oproti 

základní škole v Praze však nevidí výrazné rozdíly.  

 

Shrnutí 

Jako největší problém, kterému musel Ji Hong v době, kdy nastoupil do české 

třídy, čelit, bylo dorozumívání. Ji Hong začal chodit do české školy jako jediný 

z ţáků, s kterými jsem hovořila, aţ od třetí třídy. Musel se tedy učit česky a zároveň 

se i učit znovu psát česky, coţ byla pro něj velká nevýhoda. Doučování mimo školu 

pro něj bylo nutností. Zpočátku tedy nemohl se svými spoluţáky výrazně 

komunikovat, čímţ bylo jeho seznamování s nimi značně zpomaleno. 

Ji Hong připouští, ţe byl mnohokrát terčem posměchu kvůli tomu, odkud 

pochází, coţ potvrdili i ostatní ţáci. Zdá se, ţe tato tendence je spojena s vnějšími 

znaky, které Ji Honga charakterizují. Je moţné, ţe výrazná odlišnost můţe být 

zdrojem nepřátelského chování k Ji Hongovi. 

 

2.3 VIKTORIE 

Příchod do České republiky 

Viktorie pochází ze Slovenska a oba rodiče jsou Slováci. Důvodem stěhování 

byla matčino zaměstnání. Také zde má část rodiny, tetu a strýce. V České republice 

ţije od šesti let, začala tedy chodit do české školy od první třídy. Česky ovšem 
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nemluvila, dříve neţ do školy nastoupila. Příliš se nechtěla stěhovat ze Slovenska, 

říká, ţe tam uţ měla svoje dobré kamarády. 

Viktorie je velmi tichá dívka, proto její výpovědi nebyly příliš bohaté. Zdála se 

trochu nervózní. 

 

Komunikace 

Viktorie, vzhledem k tomu, ţe pochází ze Slovenska, neměla velké problémy 

s dorozumíváním. Říká, ţe česky rozuměla poměrně dobře. 

V rozhovoru mluvila velmi dobře česky, ale slovenský přízvuk byl u ní 

rozpoznatelný. Viktorie nepřiznává ţádné podstatné překáţky, které by musela ve 

třídě překonávat, nehovoří ani o jazykové bariéře. 

 

Vztahy v rámci třídy 

Viktorie říká, ţe ve třídě má své kamarády. Za nejlepší kamarádky povaţuje 

Sabinu a Markétu. Na Slovensku navštěvovala mateřskou školu, kde podle ní ale 

měla kamarádů více. Ale kdyţ jsem pátrala po důvodech, vyplynulo, ţe to bylo 

způsobeno spíše tím, ţe byli mladší a „.s kamarádstvím to bylo jednodušší.“ Ve třídě 

podle ní převaţuje kamarádství mezi dívkami a chlapci zvlášť. Sama tedy spíše 

preferuje dívky.  

Viktorii nezáleţí na tom, odkud její spoluţáci pocházejí, ani ţe vypadají různě. 

Své kamarády podle všeho nehodnotí podle jejich původu. Celkově se ve třídě cítila 

zezačátku dobře, nepociťovala ţádné nepřátelství či, jak říká, nikdy ona sama nebyla 

terčem posměšků či nadávek. Situace je nyní podobná, ţádné negativní aspekty ve 

třídě nepřiznává. Zda mají cizinci těţší podmínky ve třídě, na tuto otázku neodpovídá 

jasně. To se můţe odráţet od toho, ţe sama neměla velké problémy s přizpůsobením 

se ve třídě a proto to nepovaţuje za velký problém. Na otázku po moţných 

problémech cizince v české třídě zmiňuje pouze otázku jazyka. Pro cizince je podle 

ní nejtěţší, pokud neovládá jazyk.  

V rámci pozorování se Viktorie zdála být ve třídě spíše nevýrazná, stejně jako 

její kamarádky Sabina a Markéta. To znamená, ţe je méně konfliktní, coţ můţe být 

podstatou toho, ţe nemá se spoluţáky ţádné zásadní problémy.  
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Učivo 

Viktorie přiznává, ţe není ve třídě premiantkou, ale učí se tak „.nějak 

normálně.“ Ze začátku měla problémy s některými českými slovy, kterým 

nerozuměla, ale za tu dobu, kterou je v české třídě, se češtině podle ní dobře 

přizpůsobila. Oproti ostatním cizincům ve třídě nebylo nutné chodit na doučování. 

Hodně jí pomáhala paní učitelka. 

 

Shrnutí 

Viktorie pochází ze Slovenska, proto se dá předpokládat, ţe její pozice ve třídě 

nebyla tak sloţitá jako u ostatních cizinců. Oproti ostatním má výhodu v tom, ţe od 

začátku česky rozuměla, i kdyţ se česky předtím neučila. Pokud odpovídá na otázku 

po moţných problémech cizince ve třídě, zmiňuje pouze jazykovou bariéru, coţ 

můţe být způsobeno tím, ţe sama nepocítila jiné komplikace.  

 

2.4 MIKULÁŠ 

 

Mikuláš byl oproti některým spoluţákům hodně otevřený a upřímný. Velmi 

příjemně se mi s ním hovořilo. Nezdál se být nervózní, rozhovor probíhal velmi 

uvolněně. 

 

Příchod do České republiky 

Mikulášovi je jedenáct let a narodil se v České republice. Jeho maminka 

pochází z Ruska a v ČR se poznala s tatínkem a posléze se sem přestěhovala. V 

rodině mluví dvojím jazykem, maminka s ním hovoří rusky a tatínek česky. Podle 

něj umí lépe česky. V České republice má dědečka s babičkou z otcovy strany a do 

Ruska cestují o prázdninách za dědečkem a tetou z matčiny strany. 

 

Jak hodnotí svou komunikaci? 

Mikuláš nemá výrazné problémy s komunikací, jelikoţ chodí do české školy od 

první třídy. Jeho otec je Čech, coţ je pro něj velkou výhodou. Ale zdá se, ţe 

dvojjazyčnost v rodině mu způsobuje v některých oblastech zmatek, jak říká: 

„..například si někdy pletu koncovky, špatně to říkám.“ U Mikuláše lze postřehnout 

cizí přízvuk, ale jinak mluví vcelku velmi dobře česky. S komunikací tedy ţádné 
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závaţné problémy neměl, jelikoţ česky uměl, kdyţ do školy nastupoval. Menší 

nedostatky se objevovaly v pravopisu: „..a když si pletu koncovky nebo některý 

slova, tak to pak často i špatně napíšu.“ 

 Mikuláš hodnotí celkovou situaci v oblasti komunikace ţáků, kteří pocházejí 

z jiných zemí, jako ztíţenou: „..a i když se stejně naučí dobře česky tak mají nějakou 

nevýhodu. Mají v tom trošku zmatek.“ Tím vysvětluje například svoje občasné chyby 

v koncovkách. „Podle toho kdo to je, jestli je ze Slovenska nebo z Asie, že se musí 

učit úplně nová slova, jazyk a musí umět háčky. Mají to těžší, ale za pár let už to 

nemají tak těžký.“ 

Dále podotýká, ţe neschopnost komunikovat můţe zpočátku být problémem 

v navazování vztahů, sbliţování se spoluţáky tím je podle něj zpomalené.   

 

 Vztahy v rámci třídy, začlenění 

 

Mikuláš má více kamarádů v rámci školy, neţ mimo ni, jak říká. Podle něj má 

ve třídě hodně kamarádů. Zda kamarádství spočívá v genderových odlišnostech, 

Mikuláš vysvětluje: „Spíš kluci, my kamarádíme se všema klukama, nejsme že bysme 

měli nějaké skupinky. Všichni kamarádí, ale s holkama taky. Jako ne že se s nima 

nějak moc kamarádíme, ale pozdravíme se a tak…“ Za svého nejlepšího přítele 

povaţuje Ji Honga. „Já jsem ho poznal před dvěma lety. Ze začátku moc nemluvil, 

ale teď je s ním sranda. Je dobrej kamarád.“  

Mikuláš si myslí, ţe zpočátku to mají cizinci v české třídě těţké, ale později 

jsou schopni se přizpůsobit, zvykají si ve třídě a nakonec se dokáţí nějakým 

způsobem do třídy začlenit. Těţkosti shledává především v dovednostech psaní, čtení 

a celkovém dorozumívání. Sám neměl s jazykem velké problémy, ale na otázku po 

tom, co je pro cizince zpočátku nejtěţší odpovídá, ţe fakt, ţe nerozumí česky. 

Upozorňuje také na to, ţe je rozdíl mezi tím, pokud ţák pochází ze Slovenska či 

například z Číny. Znamená to tedy podle něj, ţe slovenský spoluţák to nemá aţ tak 

sloţité, jako ten, který vůbec neovládá českou řeč ani písmo.  

Mikuláš osobně nepřiznává, ţe by se někdy stal terčem nějakých nadávek či ţe 

by ho spoluţáci nějakým významným způsobem vyčleňovali. Popisuje ale moţnosti, 

které k těmto tendencím přispívají a to ve vztahu k Ji Hongovi. „No tak Ji Hong je 

hodně jinej, takže to víc evokuje. Má jinej jazyk než třeba Slováci.“ Míří tedy tímto 

k vzdálenosti korejské kultury, coţ tedy podle Mikuláše hráje roli v přístupu 
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k jedinci jinoetnického původu. Na otázky po důvodech Michal osvětluje: „Spíš oni 

nevědí, i učitelky, jestli Ji Hong umí mluvit nebo ne zezačátku a tak.“ To znamená, ţe 

otázka takzvané kulturní distance, jak o ni mluví Průcha (2004) se zde objevuje a zdá 

se, ţe ţáci jsou si méně jisti ve vztahu k takovému ţákovi a téţ nevědí, co mohou od 

něj očekávat. „Možná že někdo si myslí, že když je někdo jinej tak je 

špatnej.“(Mikuláš) 

 

Učivo   

Mikuláš přiznává, ţe v oblasti učiva má „…trochu problémy s češtinou“. Na 

základě některých nedostatků v českém jazyce musel chodit na doučování mimo 

školu. Ze začátku téţ navštěvoval kurzy češtiny. Paní učitelka mu při hodinách prý 

vypomáhá, například s jiţ zmíněnými koncovkami. Svoje celkové školní výsledky 

hodnotí jako: „..ne nějak výborný, ale myslím, že to není špatný. Důvod je podle něj 

však spíše to, ţe se doma příliš nepřipravuje. 

 

Shrnutí 

Mikuláš, jelikoţ se zdá být ve třídě oblíbený, nemá se spoluţáky zásadní 

problém. Podle něj s nimi dokáţe vyjít. Upozorňuje ale například na Ji Honga, který 

byl často spoluţáky slovně napadán. Podle Mikuláše je tento problém způsoben tím, 

ţe Ji Hong pochází ze vzdálenější kultury neţ je naše evropská. Větší kulturní 

diverzita podle Mikuláše způsobuje nejistotu, popřípadě určité negativní postoje vůči 

jedinci. 

Mikuláš zmiňuje problémy s českým jazykem, nejvíce pravopisné. Potíţe mu 

někdy činí tvoření koncovek a volba správných slov. Celkově hodnotí situaci cizince 

ve třídě jako ztíţenou, ale záleţí podle něj na tom, jak rychle se dokáţe přizpůsobit.  

 

 

2.5 AKHNUD 

 

Příchod do České republiky 

Akhnud pochází z Kalmycké republiky, která je součástí Ruské federace. 

Matka pochází z Kalmycké republiky a otec částečně z Kalmycka a částečně 

z Ruska. Akhnud náleţí k ruské národnosti. Do České republiky přišla s matkou, 

kdyţ jí byly tři roky. Ţije zde s matkou a jejím přítelem, otec je nyní v Koreji. Důvod 
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jejich migrace do České republiky byl podle Akhnud ekonomický. Do České 

republiky s nimi přišla i její babička a teta s rodinou. Akhnud od té doby, co ţije 

v České republice, znovu Kalmycko nenavštívila. 

 

Komunikace 

Akhnud přišla do České republiky, kdyţ jí byly tři roky. Do mateřské školy 

docházela v Kalmycku a po migraci také v České republice. Tam se začala učit 

češtinu. Říká, ţe jí ve školce s jazykem pomáhala její kamarádka a paní učitelka. Její 

matka česky nemluvila, ale učil jí téţ matčin přítel, který česky uměl. Na otázku, jak 

s maminkou nyní komunikuje, odpovídá: „Rusky mluvíme kvůli babičce a jinak už se 

spolu taky bavíme česky.“. Akhnud krom toho, ţe občas v průběhu rozhovoru spletla 

koncovku, či nemohla najít ideální výraz, mluvila velmi dobře česky. Opět jako u 

Mikuláše, byl u ní znatelný lehký cizí přízvuk. Zda pro ni bylo těţké zapojit se do 

třídy říká: „..v první třídě to bylo těžší, protože jsem neuměla dost česky, ale teď už 

to je docela dobrý.“ 

 

Vztahy v rámci třídy 

Na otázku po tom, zda měla Akhnud ve třídě zezačátku kamarády říká: 

„Nejdřív ne, protože mi pořád říkali, že jsem Číňanka a v první třídě jsem mlátila 

kluky novinama, protože mi pořád něco říkali a pořád jsem žalovala. I teď jsou na 

mě někdy ošklivý, ale už je to lepší“. Současné negativní postoje vůči Akhnud se 

pořád vztahují k jejímu vzhledu. Podle ní je tedy odlišný vzhled spojený 

s jinoetnickým původem ve vztazích se spoluţáky poměrně zásadní. 

Pokud srovnává vztahy se spoluţáky v mateřské škole v Rusku a v České 

republice, tak povaţuje spíše zkušenosti z Ruska za přínosnější. „Měli mě tam rádi, 

některý učitelky byly hodný některý zlý, měla jsem víc kamarádů v Rusku, tam byli 

všichni stejní.“  

Podle Akhnud ve třídě celkově převaţuje dívčí versus chlapecké spojenectví. 

Jejími nejlepšími kamarádkami jsou Viktorie a Sabina. „Ony jediný se se mnou 

bavily, neříkaly mi Číňanko a tak, byly to normální kamarádky“, zdůvodňuje.  

Sabina také prý proto, ţe se narodila ve stejný den a měsíc. Viktorie se podle Akhnud 

ještě kamarádí s Markétou, která po nějakém incidentu na škole v přírodě nyní 

navádí Viktorii, aby s Akhnud uţ nekamarádila. Prý šlo o spor ohledně uklízení 

v chatce. 
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Akhnud se nepovaţuje za příliš populární ve třídě, říká, ţe zde má jen několik 

kamarádů, kteří se k ní chovají hezky. Dále zmiňuje: „Když vidí někoho s úzkýma 

očima a tak, třeba i černocha, tak se k němu chovají zle, ti co vypadají jako Češi tak 

nemají problém.“ Akhnud potvrzuje, ţe čím je člověk více vzhledově odlišný, tím 

více je jeho zapojení do třídního kolektivu ztíţeno. 

Podle Akhnud má na vztahové klima ve třídě poměrně velký vliv i paní 

učitelka. „...paní učitelka, kterou máme od třetí třídy, ta už něco řeší, ona je 

nejhodnější učitelka, kterou jsem měla a ta to řešila i s tou Ayou, tý taky nadávali, že 

smrdí a tak.“ Během pozorování jsem sama byla svědkem okamţiku, kdy paní 

učitelka v hodině vlastivědy zmínila: „Neměli bychom posuzovat člověka podle 

barvy pleti, národnosti, ale podle povahy.“ 

Akhnud osobně nedává při hodnocení spoluţáků důraz na to, odkud pocházejí 

či zda se výrazně odlišují. Její názor je ten, ţe je sama cizinka a proto ví, jak se 

takový člověk cítí. 

Jelikoţ Akhnud nebyla přítomna u zadávání sociometrického dotazníku, ptala 

jsem se, koho ze svých spoluţáků ona povaţuje za vlivného. Jména, která vyslovila, 

byla Mikuláš a Karolína. Mikuláš je podle ní populární, protoţe je třídní „bavič“. 

Karolína je prý hezká a má hodně kamarádek i z jiných tříd.   

 

Učivo 

Stejně jako u většiny cizinců měla také Akhnud zpočátku problémy s češtinou. 

Na doučování ale nechodila, zvládá to tedy s pomocí paní učitelky. Přiznává určité 

problémy v pravopisu, ale podle ní se to zlepšuje. Také připouští, ţe dějiny umění 

nejsou jejím oblíbeným předmětem a někdy zapomíná psát domácí úkoly, coţ ale 

nejspíše nesouvisí s jejím původem.   

 

Shrnutí 

Akhnud přiznává, ţe nebylo lehké se zapojit do třídy, protoţe neuměla česky. 

Zpočátku také musela snášet časté slovní útoky na její osobu ve vztahu k jejímu 

etnickému původu. Dává důraz na vnější odlišnosti, které podle ní ovlivňují vztah 

spoluţáků vůči ní i vůči jiným cizincům. Nyní se taktéţ někdy objevují slovní 

naráţky, ale jiţ méně často. Podle Akhnud se k ní spoluţáci nyní chovají lépe neţ 

dříve. Je pravděpodobné, ţe bliţší seznámení v průběhu prvního stupně se spoluţáky 

vedlo ke zlepšení vztahů mezi nimi.  Ve společnosti ruských spoluţáků se přesto, jak 
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říká, cítila lépe, byla mezi nimi oblíbená a rozdíly mezi nimi nebyly patrné.(Tato 

informace však vzhledem k věku ţákyně nemusí být relevantní.) 

Akhnud sama nerozlišuje svoje spoluţáky podle jejich původu a to, jak říká, 

díky tomu, ţe ona dobře ví, jaké to je být cizincem. Spíše si tedy u svých spoluţáků 

cení jejich charakterových vlastností. 

 

 

 

IV.  Diskuse  

 

V této práci jsem se snaţila nastínit moţné problémy, které se objevují u ţáků 

5. třídy, kteří pocházejí z jiných kulturních prostředí neţ české děti, a jejich úkolem 

je se do třídy nějakým způsobem začlenit. Cílem bylo zjistit, jaké pozice v rámci 

třídního kolektivu ţáci-cizinci zaujímají, zda nejsou nějakým způsobem z kolektivu 

vyčleňováni. Dále bylo prostřednictvím kvalitativních metod zkoumáno, jakým 

způsobem u vybraných ţáků-cizinců adaptace probíhá a jaké konkrétní překáţky 

musejí zdolávat.   

Mým záměrem bylo vytvořit práci kvalitativního charakteru, s ambicemi 

zabývat se konkrétními případy ţáků-cizinců, povahou jejich přizpůsobování se 

školním nárokům a prostředí třídního kolektivu. Výstupy této práce lze proto brát 

pouze jako náhled do prostřední konkrétní multikulturní třídy. 

 

Bylo by zajímavé tato data srovnat s výsledky šetření v jiné třídě podobného 

sloţení. Zjistit, zda by byly poznatky podobného charakteru, či je tato zkoumaná 

třída něčím výjimečná.      

Vzhledem k tomu, ţe kaţdý ţák-cizinec vstupuje do třídy za jiných podmínek 

(věk, kultura, jazyková bariéra), nelze tyto poznatky paušalizovat. Průběh a výsledek 

celkového procesu zaujímání místa ve třídě, je řízen mnoha proměnnými, které 

formují výsledek tohoto procesu. 

Většina ţáků-cizinců ze zkoumaného kolektivu plní školní docházku v této 

třídě jiţ od prvního ročníku, kromě jednoho korejského chlapce, který přistoupil do 

3. ročníku. Tento fakt je ve výzkumu poměrně důleţitý, jelikoţ všichni ţáci se svým 
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způsobem museli školnímu prostředí přizpůsobovat a pokud ţák přichází do jiţ 

zaběhnutého kolektivu, situace je přecejen sloţitější. 

Dalším faktem je, ţe ve třídě je velké procento ţáků-cizinců a tato skutečnost 

můţe hrát také podstatnou roli v tom, jaké vztahy zde fungují a jak k sobě ţáci 

přistupují. Je moţné, ţe ţáci mají pro sebe větší pochopení, vzhledem k tomu, ţe 

velká část z nich pochází z jiného kulturního prostředí. 

Neméně podstatným aspektem v tomto problému je osoba třídní učitelky, která 

má na celkovou atmosféru ve třídě významný vliv. Podle všeho byla třídní učitelka 

ve zkoumané třídě velmi oblíbená a byla schopna s dětmi hovořit o problémech, 

v tomto smyslu především vztahových problémech mezi dětmi, coţ do určité míry 

můţe přispívat k celkové větší toleranci ţáků vůči sobě.    

 

 

 

V. Závěry 

 

Sociometrická data 

 

Ze sociometrického dotazníku vyplývá, ţe ţáci-cizinci jsou v něm rozmístěni 

rovnoměrně v celém spektru, které tento dotazník nabízí. Nelze tedy říci, ţe by byli 

výrazně lépe či hůře hodnoceni v poloţkách vlivu i sympatie. V rámci slovního 

hodnocení sympatií se v celém spektru objevila pouze jediná poznámka ohledně 

etnického původu. Je moţné říci, ţe ve zkoumané třídě nejsou z hlediska sympatií 

kulturní faktory nijak významné, ale vzájemné sympatie jsou převáţně závislé na 

charakterových vlastnostech a vzájemných interakcích, které mezi spoluţáky 

probíhají. Jedinou výjimku tvoří muslimská ţákyně Aya, která dosáhla velmi 

špatného hodnocení v obou poloţkách sociometrického dotazníku. Jejím případem 

jsem se podrobně zabývala v sociometrické části. Její celková neoblíbenost můţe 

souviset s náboţenským vyznáním, jehoţ ideologií je výrazně ovlivněna, a podsouvá 

ji ostatním. Dále zde ale hraje především roli její nedůvěryhodné chování.  

  

Znalost jazyka jako podmínka úspěšné adaptace 
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Je patrné, ţe znalost českého jazyka je významným faktorem adaptace ţáka 

v rámci školní třídy, coţ potvrzuje předpoklad Vágnerové, která povaţuje 

komunikační nedostatky za významný zdroj problémů v tomto procesu. Jedinec, 

který podle autorky nedisponuje jazykovými schopnostmi dané společnosti, se 

v jakékoli sociální situaci hůře orientuje. Nerozumí, co mu ostatní sdělují a nemůţe 

adekvátně reagovat. Dostává se tím tedy do role sociálně handicapovaného jedince 

(Vágnerová, 2004).  

 

Potřebu dorozumět se můţeme v tomto případě pojímat ze dvou hledisek. 

Jedním je potřeba jazyka k navazování kontaktů a k dorozumívání se se spoluţáky. 

Zpočátku je těţší se s někým skamarádit, pokud se s ním nemohu dorozumět, či jen 

těţko. V tomto ohledu jsou mezi ţáky-cizinci ve třídě rozdíly na „startovní čáře“. Jde 

jednak o to, v jaký okamţik jsou do třídy zařazeni a také záleţí na konkrétní kultuře, 

ze které pocházejí. Obtíţe ve zvládání českého jazyka jsou nesrovnatelné u 

korejského ţáka, který se musí nejen naučit nejen mluvit, ale také psát česky, a na 

druhé straně u slovenské ţákyně, která je schopna rozumět česky bez výrazných 

problémů. 

Druhým hlediskem, které je v jazykové oblasti patrné, je to, ţe znalost jazyka 

má samozřejmě vliv na schopnost ţáka zvládat výuku a učivo. Většina dotazovaných 

ţáků přiznává, ţe bylo nutné chodit na doučování. 

Různé problémy v jazykové oblasti aţ na Viktorii, která je zásadně nevnímá, 

potvrzují všichni ţáci-cizinci, se kterými jsem hovořila. 

 

Vnější znaky jako aspekt postoje k ţákovi 

 

Z rozhovorů s ţáky-cizinci se zdá, ţe čím více je ţák fyzicky odlišný, tím více 

je středem pozornosti a v tomto případě tudíţ častějším terčem uráţek či posměšků, 

odráţejících jeho kulturní původ. Největší problémy s tímto typem přístupu přiznává 

Ji Hong a Akhnud, kteří pocházejí z kulturních prostředí, která jsou českým dětem 

velmi vzdálená. Tyto jevy zmiňují i někteří ostatní ţáci, např. Mikuláš: „No tak Ji 

Hong je hodně jinej, takže to víc evokuje. Má jinej jazyk než třeba Slováci. Tyto 

poznatky podpírají téma kulturní distance, o kterém se zmiňuje Průcha (2004) či 

pojetí viditelnosti stigmatu u E.Goffmana (2003). 
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VII. Přílohy 

 

Příloha č.1:  Seznam ţáků 

 

Ji Hong(Jiţní Korea) 

Michail(Bulharsko) 

Jakub 

Mikuláš(1/2Rusko) 

Akhnud(Kalmycká republika) 

Aya(Alţírsko) 

Karolína 

Lucka  

Klára H. 

Bára K. 

Sabina(1/2Slovensko) 

Viktorie(Slovensko) 

Bára N. 

Klára Š. 

Linda(Vietnam) 

Markéta 

Líza(1/2Slovensko) 

Kačka 

Adrian 
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Příloha č.2    Záznamový list SO-RA-D 

 

Jméno…………………………………………..   Třída………………….. 

 

 

č. Jméno Vliv Symp. Vysvětlení   sympatií 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     


