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Žádost ředitelů o zapojení vlastní školy do výzkumu 
 

Vážená paní ředitelko / Vážený pane řediteli.  
 
Jmenuji se Lenka Volfová a jsem studentkou Pedagogické fakulty na Univerzitě Karlově 
v Praze, kde zpracovávám diplomovou práci na téma: Specifika přístupu pedagogů 
k sociokulturně znevýhodněným dětem. Součástí mé diplomové práce je výzkumné šetření, 
které provádím na základních školách po celé České republice mezi učiteli přípravných tříd, 
I. a IV. ročníků.  
 
Jako ředitelku / ředitele školy, která byla vybrána pro sběr dat, bych Vás chtěla požádat 
o spolupráci na výzkumu. Přikládám tři dotazníky s žádostí o jejich předání třem učitelům 
z každého výše uvedeného ročníku (tj. přípravná třída, I. ročník, IV. ročník). I díky 
skutečnosti, že Vaše škola zřizuje přípravný ročník, kterých stále není dostatečné množství, 
jsou pro mě odpovědi Vašich pedagogů velmi cenné. Neboť každý z těchto ročníků se 
vyznačuje svými specifiky, které se zajisté promítnou do odpovědí a mohou tak zajistit 
objektivitu výsledných dat. 
 
Součástí Vašeho dopisu je i nadepsaná ofrankovaná obálka, do které můžete vložit vyplněné 
dotazníky a odeslat zpět. Dotazníky je stejně tak možné oskenovat a poslat na e-
mailovou adresu lenka.volf@gmail.com. Způsob vrácení vyplněných dotazníků ponechám 
na Vašem uvážení. 
 
Kvůli zpracování dat bych Vás chtěla poprosit, abyste případné vyplněné dotazníky zaslali 
zpět nejpozději do 7. 1. 2015. Všechny údaje budou zpracovány anonymně a použity 
výhradně k výzkumným účelům. Závěrečná data nebudou zpracovávána po jednotlivých 
školách, ale pouze za celou ČR.  
 
Doufám, že výzkum učitele zaujme a jejich odpovědi se tak stanou jeho nedílnou součástí. 
Právě jedinečné odpovědi Vašich pedagogů mohou vést k důležitým zjištěním. Přínos vidím 
nejen v získání dat od samotných učitelů, ale stejně tak se pokusím o mezinárodní komparaci 
odpovědí s německými a slovenskými kolegy. 
 
Jsem přesvědčena, že na základě vyhodnocení dotazníků budou získána velmi cenná data, 
která český vzdělávací systém postrádá a mohou být nápomocna při řešení současné situace. 
Výslednou zprávu z výzkumu samozřejmě zašlu i Vám.  
 
Předem děkuji za spolupráci. 
 
 
S pozdravem 
 
Lenka Volfová  



Průvodní dopis k dotazníku pro učitele (finanční odměna) 

Vážená paní učitelko / Vážený pane učiteli. 
 
Jmenuji se Lenka Volfová a jsem studentkou Pedagogické fakulty na Univerzitě Karlově 
v Praze, kde zpracovávám diplomovou práci na téma: Specifika přístupu pedagogů 
k sociokulturně znevýhodněným dětem. Součástí mé diplomové práce je výzkumné šetření, 
které provádím na základních školách po celé České republice mezi učiteli prvního stupně, 
konkrétně I. a IV. tříd.  
 
Chtěla bych Vás požádat o vyplnění on-line dotazníku, na který přikládám v závěru e-mailu 
odkaz. Kvůli zpracování dat je určen termín nejzazšího vyplnění na 19. 12. 2014. Vyplnění 
dotazníku je honorované. Všechna data budou zpracována anonymně a použita výhradně 
k výzkumným účelům. Nikdy nebude možné spojit Vaši konkrétní odpověď s danou školou. 
 
Obracím se na Vás, jako na učitele I./IV. třídy, jelikož právě tato dvě období považuji, a to 
nejen vzhledem ke svému tématu, za klíčová. 
 
V první třídě si dítě utváří pohled na školu, který ho často provází až do jeho dospělosti, 
i proto je zde role učitele/učitelky klíčová. Na základě svých postojů a postupů může pedagog 
značně pomoci k osvojení si pozitivního vztahu dítěte ke škole. 
 
Čtvrtý ročník jsem vybrala nejen kvůli tomu, že dítě už je blízko k přechodu na II. stupeň ZŠ, 
který se svou skladbou i fungováním významně od I. stupně liší. Dítě si již v této fázi 
vytvořilo jistou pozici ve škole či se vyprofilovaly jeho zájmy. Ale také proto, že obdobné 
otázky byly zadávány i učitelům Grundschule (1. – 4. ročník) v Německu. Odpovědi českých 
učitelů tak bude možné porovnat s výsledky získanými od kolegyň a kolegů z Německa. 
Výslednou zprávu z výzkumu samozřejmě pošlu pro informaci i Vám.  
 
Vážím si Vašich názorů a pro pochopení toho, s jakými problémy se učitel/ka potýká 
při vzdělávání dětí, a zvláště pak dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, jsou Vaše 
každodenní zkušenosti důležité. Proto mi moc záleží na tom, abyste tento dotazník vyplnil/a. 
Vyplnění dotazníku trvá přibližně 40 minut, a ráda bych tento Váš čas odměnila částkou 
150 Kč. Jedná se o symbolickou částku, kterou si mohu dovolit honorovat Váš čas strávený 
vyplněním tohoto dotazníku, nicméně přínos Vašich odpovědí považuji za neocenitelný. 
Chcete-li, abych Vám zaslala odměnu za vyplnění dotazníku, pošlete mi prosím Váš bankovní 
účet na e-mail: lenka.volf@gmail.com a já Vám obratem zašlu částku 150 Kč. Číslo úču mi 
prosím pro kontrolu zašlete z e-mailu, na který Vám nyní píši.  
 
Zároveň však doufám, že výzkum pro Vás bude sám o sobě zajímavý a jeho zjištění přispějí 
ke zlepšení situace vzdělávání sociokulturně znevýhodněných dětí. 
  
K vyplnění dotazníku se dostanete na webu: http://web.pedf.cuni.cz/dotaznik_spp 
Pro přístup k dotazníku musíte vyplnit přístupové heslo, které je pro celou Vaši školu stejné. 
Na základě zadání kódu školy se Vám na první stránce dotazníku vygeneruje jedinečný kód, 
kterým se následně můžete přihlašovat v případě nedokončení vyplnění dotazníku a potřeby 
jeho znovuotevření. 
Závěrečná data nebudou zpracovávána po jednotlivých školách, ale pouze za celou ČR.  
 
Předem děkuji za spolupráci. 
 
S pozdravem 
Lenka Volfová 



Dotazník pro učitele 

Vážená paní učitelko / Vážený pane učiteli. 
 
 
Dotazník, který máte v ruce, je zaměřen na sociokulturně znevýhodněné žáky. Jeho cílem je 
získat informace od pedagogů nižšího stupně, týkající se reálné situace ve školách, od témat 
obecné připravenosti škol na inkluzi sociokulturně znevýhodněných žáků až po konkrétní 
postupy učitelů k těmto skupinám žáků.  
 
Obracím se na Vás, jako na učitele přípravné třídy; I. nebo IV. ročníku, jelikož právě tyto 
ročníky byly vybrány s cílem získat co nejobjektivnější pohled na danou problematiku. Tato 
období považuji, a to nejen vzhledem ke svému tématu, ve vzdělání za klíčová. I proto bych 
Vás chtěla požádat o vyplnění následujícího dotazníku. 
 
Instrukce týkající se odeslání vyplněného dotazníku Vám předá Vaše ředitelka / Váš ředitel. 
Kvůli zpracování dat Vás prosím o vyplnění dotazníku nejpozději do 17. 12. 2014. Všechny 
údaje budou zpracovány anonymně a použity výhradně k výzkumným účelům. Závěrečná 
data nebudou zpracovávána po jednotlivých školách, ale pouze za celou ČR. 
 
Vážím si Vašich názorů a pro pochopení toho, s jakými problémy se učitel/ka potýká při 
vzdělávání dětí, a zvláště pak dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, jsou Vaše 
každodenní zkušenosti důležité. Proto mi moc záleží na tom, abyste tento dotazník vyplnil/a. 
Doufám, že výzkum Vás zaujme a Vaše odpovědi se tak stanou jeho nedílnou součástí. Právě 
Vaše jedinečné odpovědi mohou vést k důležitým zjištěním. Stejně tak se pokusím 
o mezinárodní komparaci dat s německými a slovenskými kolegy. 
 
Jsem přesvědčena, že na základě vyhodnocení dotazníků budou získána velmi cenná data, 
která český vzdělávací systém postrádá a mohou být nápomocna při řešení současné situace 
vzdělávání sociokulturně znevýhodněných dětí. S výslednou zprávou samozřejmě seznámím 
i Vaši školu.  
 
 
Předem děkuji za spolupráci. 
 
 
S pozdravem 
 
Lenka Volfová  



Specifika přístupu pedagogů k sociálně znevýhodněným dětem 
(Odpovědi prosím křížkujte.) 

 
POHLAVÍ 

muž  
žena  

 
VĚK 

méně než 25 let   
25-29  
30-39   
40-49   
50-59  
více než 60 let  

 
VYUČOVANÝ ROČNÍK 

přípravný ročník  
1. ročník  
4. ročník  

 
Jaká je celková délka Vaší pedagogické praxe? 
 

méně než 1 rok   
1-2 roky   
3-5 let  
6-10 let  
11-15 let  
16-20 let   
více než 20 let  

 
 
Pokuste se definovat, co si představujete pod pojmem "sociokulturně znevýhodněný žák". 
 
 
 
 
Máte přibližnou představu kolik procent sociokulturně znevýhodněných dětí navštěvuje Vaši 
školu? 

 
0 – 10%   
11 – 25%   
26 – 50%   
více než 50%  

  



Dotazník, který následuje, je součástí diplomové práce. Jeho cílem je získat informace 
od pedagogů nižšího stupně týkajících se reálné situace ve školách, od témat obecné 
připravenosti škol na inkluzi sociokulturně znevýhodněných žáků až po konkrétní 
postupy učitelů k těmto skupinám žáků. Všechna data budou zpracována anonymně 
a budou sloužit výhradně k vědeckým účelům. 
 

Za sociokulturně znevýhodněného žáka je v dotazníku považováno takové dítě, které 
žije v prostředí, jež splňuje alespoň tři z následujících uvedených kritérií: 

• alespoň jeden rodič je nezaměstnaný; 
• alespoň jeden rodič pobírá dávky v hmotné nouzi; 
• nejvyšší ukončené vzdělání alespoň jednoho z rodičů je základní; 
• nestandardní bytové a hygienické podmínky (např. žák nemá 

vyhrazené místo na učení, nemá vlastní postel, v bytě není zavedena 
elektrická přípojka); 

• vyučovací jazyk školy je jiný než jazyk, kterým hovoří dítě doma.1  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Definice převzata (přeložena) z průzkumu  Prieskum o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného 
prostredia v základnej škole. MPC ROCEPO; 2012. [cit. 2014-03-23]. Dostupné 
z http://www.rocepo.sk/downloads/RocPrieskum/MPC_2012prieskum_prac.pdf 



TVRZENÍ ŠKÁLA 
 rozhodně 

ano 
spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne 

nevím 

1. Škola, ve které pracuji (škola hlavního 
proudu) je dostatečně připravena na inkluzi 
sociokulturně znevýhodněných žáků.  

     

2. Pokud jste nezvolili možnost "rozhodně 
ano", v čem vidíte nedostatky Vaší školy? 
(očíslujte dle závažnosti 1–6; 1 je 
nejzávažnější) 
a) nedostatečné vzdělání učitelů  
b) nedostatečné prostorové možnosti školy i 
tříd 

 

c) nedostatečný počet učitelů  
d) chybějící odborné síly (psychologové, 
poradci) 

 

e) příliš velký počet žáků ve třídách  
f) chybějící akceptace a snaha žáků  
g) jiné (uveďte) 
 

 

 
 rozhodně 

ano 
spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne 

nevím 

3. Na Vaší škole je dostatečně uplatňován 
princip spravedlnosti šancí. Tj. všichni žáci, 
bez ohledu na pohlaví a sociální původ mají 
ve škole stejné šance. 

     

4. V čem podle Vás spočívají příčiny horších 
šancí některých žáků (očíslujte dle závažnosti 
1–11; 1 je nejzávažnější): 
a) chybějící zájem o dítě a jeho vzdělání ze 
strany mnohých rodičů 

 

b) chybějící výchova – děti často přicházejí 
do školy bez osvojených hygienických či 
pracovních návyků  

 

c) chybějící funkce vzorů u rodičů  
d) nedostatek času rodičů na své děti  
e) nedostatečná orientace rodičů 
v možnostech podpory vlastních dětí 
(programy škol, neziskových organizací ap.) 

 

f) nedostatečná pomoc dětem v důsledku 
jejich nevzdělanosti 

 

g) rozdílné nadání dětí  
h) rozdílné finanční zázemí rodiny  
i) nedostatečná podpora znevýhodněných dětí 
ze strany státu a jeho institucí 

 



j) rozdílná kvalita péče v pečovatelských 
zařízeních oproti rodině 

 

k) znevýhodňování dětí vychovateli či učiteli  
l) jiné (uveďte)  

 
 
5. Nicolas je žákem druhé třídy ZŠ. Je hyperaktivní (je medikován), zvídavý, učivo jej zatím 
baví a je rád chválen. Když se paní učitelka na něco žáků ptá a on zná odpověď, je mezi 
prvními hlásícími se. Vehementně na sebe upozorňuje a vyžaduje vyvolání, dokud toho 
nedosáhne. Paní učitelka si ale uvědomuje, že Nicolas není ve třídě sám, a tak vyvolává 
i ostatní, dokonce více než jeho samotného, který se často dočká jen okřiknutí. Pokud ale není 
Nicolas vyvolán, jak on chce, začíná reagovat uraženě, je hlučný, vyrušuje ostatní nebo se 
válí po lavici. Někdy použije i hrubá slova na stranu učitelky. 

Jedná podle Vás vyučující správně? 

a) Myslím si, že vyučující by měla alespoň občas Nicolase vyvolat a neignorovat ho. 
Případně by mohla zvolit nějaký alternativní přístup a dát mu za úkol např. psát dané 
odpovědi na papír a na konci si to od něj vzít. Řešením by mohl být i asistent 
pedagoga. 

b) Myslím si, že ano. Nelze pracovat pouze s jedním žákem. A pokud někdo vyrušuje, 
měl by být pokárán. 

 
  



 

TVRZENÍ ŠKÁLA 
 rozhodně 

ano 
spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne 

nevím 

6. Kvalitním vyučováním je možno vyvážit 
nepříznivý vliv rodinného zázemí žáků. 

     

7. Pokud žáci neposlouchají doma rodiče, pak 
nebudou akceptovat žádné požadavky na 
kázeň ani ve škole. 

     

8. Ve srovnání s vlivem rodiny má moje 
vyučování jen malý vliv na výsledky žáků. 

     

9. Kolik je žák schopen se naučit, závisí 
především na tom, z jaké rodiny pochází. 

     

10. Ani velmi dobrý učitel nemusí pozitivně 
ovlivnit výsledky mnoha žáků. 

     

11. Učitel má jen malý vliv na výsledky žáků, 
rozhoduje především rodinné zázemí žáků. 

     

12. Kdyby se rodiče dětem více věnovali, 
dokázal/a bych je více naučit. 

     

13. Vliv sociálního zázemí rodiny na žáka 
považuji za významný. 

     

14. Úspěšnost dítěte ve škole závisí zejména 
na (očíslujte dle závažnosti 1–11; 1 je 
nejzávažnější): 
a) tom, zda se dítě ve škole dobře cítí   
b) nadání dítěte   
c) kvalitě učitelů   
d) tom, jak moc dávají rodiče pozor, zda si 
jejich dítě dělá úkoly a dostatečně se učí 

  

e) podpoře rodičů při domácích pracích či 
učení 

  

f) ctižádosti a píli dítěte   
g) velikosti třídy   
h) vzdělání rodičů   
i) jazyku, kterým se doma hovoří   
j) konkurenční situaci ve třídě   
k) odměnách od rodičů za dobré výsledky   
l) jiné (uveďte)  

 rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

rozhodně 
ne 

nevím 

15. Každý žák, nezávisle na svém nadání, 
může být dobrým žákem, pokud se snaží a je 
cíleně podporován. 

     

16. Moje vysokoškolská příprava v oblasti 
vzdělávání sociokulturně znevýhodněných dětí 
byla dostatečná. 

     



 
 

17. Měl/a bych zájem se dozvědět více 
informací o vzdělávání sociokulturně 
znevýhodněných dětí používaných jinde 
v Evropě nebo ve světě. 

     

18. Současnou nabídku dalšího vzdělávání 
v oblasti práce se sociokulturně 
znevýhodněnými dětmi hodnotím jako 
dostačující. 

     

19. Označte oblasti, které považujete v dalším 
vzdělávání sociokulturně znevýhodněných dětí 
za nejdůležitější. (očíslujte dle závažnosti 1–9; 
1 je nejzávažnější) 
a) Poznat a naučit se používat nové 
diagnostické nástroje k identifikaci 
sociokulturních vlivů důležitých pro vývoj 
sociokulturně znevýhodněného dítěte. 

 

b) Poznat odlišnosti kultur v multikulturním 
prostředí a jejich vliv na osobnost 
sociokulturně znevýhodněného dítěte. 

 

c) Vnímat výchovu a vzdělávání sociokulturně 
znevýhodněných dětí jako veřejný problém se 
širšími sociálními důsledky. 

 

d) Získávat nové poznatky z odborné literatury 
a dalších zdrojů pro zkvalitnění práce 
sociokulturně znevýhodněných dětí. 

 

e) Prostřednictvím diagnostiky školní 
způsobilosti sociokulturně znevýhodněných 
dětí poznat hlouběji jejich individuální 
osobnost, rozvíjet jejich potenciál a napomáhat 
tak ke zkvalitnění jejich výchovně-
vzdělávacích výsledků i kvality života. 

 

f) Poznat trendy vývoje společnosti, trendy 
v oblasti výchovy, vzdělávání a odborné péče 
o sociokulturně znevýhodněné děti. 

 

g) Poznat možnosti poradenství v podmínkách 
školy při práci se sociokulturně 
znevýhodněnými dětmi. 

 

h) ) Poznat inovativní metody formy práce 
s jednotlivcem a skupinou v oblasti prevence 
sociálně-patologických jevů u sociokulturně 
znevýhodněných dětí. 

 

i) Obeznámit se s relaxačními technikami a 
jejich používáním v podmínkách školy.  

j) Jiné (uveďte). 
 



20. Po vánočních svátcích nastoupil do školy nový kolega na post učitele německého jazyka. 
Po představení jeho i žáků padla první otázka: „Co jste letos dostali pod stromeček?“ 
Postupně odpovídaly všechny děti, až došlo na Samuela, který odpověděl, že nic. Děti se 
začaly smát a učitel si myslel, že se Samuel nejspíš stydí, tak mu řekl, ať si odpověď ještě 
promyslí a že určitě něco dostat musel. 
Až po několika dnech ve škole zjistil, že Samuel je Žid, a tak klasické křesťanské Vánoce 
a tedy ani dárky nezná. 
 
Zachoval se podle Vás v hodině učitel správně? 

a) Ano, byl nový, takže podrobnosti o jednotlivých žácích neznal. Proto zareagoval 
nejlepším možným způsobem, aby žáka zbytečně netrápil a nezdržoval výuku. 

b) Ne, učitel měl žákovu odpověď více rozvést a zjistit tak, že rodina klasické Vánoce 
neslaví. Zajistil by, aby se žáci nesmáli a zároveň mohl navázat krátkým shrnutím 
o rozdílech slavení Vánoc v jednotlivých kulturách.  
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21. Učitelé nejsou často schopni poskytnout 
rodičům znevýhodněných dětí užitečné rady, 
jak by mohli pomoci svým dětem v učení. 

     

22. Učitelé občas hovoří s rodiči povýšeným 
tónem a chovají se vůči nim nadřazeně. 

     

23. Rodiče žáků mají ve škole občas pocit, že 
není na místě, aby radili učitelům, jak mají 
přistupovat k jejich dítěti. 

     

24. Učitelé a rodiče žáků se často neshodnou 
na tom, jaký nejlepší přístup je vhodné u dítěte 
zvolit.  

     

25. Škola velmi často neposkytuje rodičům 
řadu významných informací, které by rodiče 
měli vědět. 

     

26. Rodiče žáků jsou příliš zaměstnaní a 
považují úspěchy či neúspěchy svého dítěte ve 
škole za méně podstatné. 

     

27. Učitelé zpravidla rodiče příliš 
nepovzbuzují ve snaze o překonávání různých 
těžkostí jejich dítěte ve škole.  

     

28. Rodiče žáků často trpí pocitem, že ve škole 
nejsou vítáni a že nemají co mluvit do aktivit, 
které ve škole probíhají. 

     

29. Ve škole není příliš mnoho příležitostí, 
které by umožňovaly rodičům žáků, aby se 
více zapojili do školních aktivit.  

     

30. Rodiče velmi často nejsou schopni svým 
dětem pomoci ani s domácími úkoly.  

     

 
 
31. Žáci 1. třídy dostali za úkol namalovat veverku. Zadání spočívalo v tom, že ti, co nevědí, 
jak dané zvíře vypadá, se měli doma zeptat, najít si předlohu a následně úkol splnit. 
Když druhý den vyučující vybíral úkoly, malá Lucie, která byla jindy považována za pilnou 
žačku, úkol nepřinesla s tím, že ho zapomněla. Přes opakovanou výzvu úkol splnit se učitel 
nedočkal a po týdnu dal Lucii poznámku, čímž případ ukončil. Až po půl roce se ukázalo, že 
rodina Lucky se dostala do tíživé ekonomické situace. Musela tak vše prodat a opustit své 
původní bydlení. Od té doby Lucie bydlela v sociokulturně vyloučené lokalitě a doma neměla 
ani psací stůl, natož knihu či pastelky. 
 
V čem podle Vás spočíval problém? 

1. V rodině, která školu neinformovala. 
a) V učiteli, který si nevšiml změny chování malé Lucie. 
b) Ve škole obecně, jelikož nejspíš nedostatečně komunikuje s rodinami dětí.  



 
32. Označte pouze tři oblasti (1, 2, 3; 1 je 
nejdůležitější), které byste potřebovali nejvíce 
rozvíjet v souvislosti se zkvalitňováním 
spolupráce s rodinou a komunitou 
sociokulturně znevýhodněných dětí. 
 
a) Být v kontaktu s těmito rodinami.   
b) Zprostředkovávat rodinám těchto dětí 
informace o podpůrných programech, 
výcvicích a kurzech v oblasti výchovy, zdraví, 
výživy apod. 

  

c) Vytvářet příležitosti na podporu spolupráce 
a partnerství s rodiči sociokulturně 
znevýhodněných dětí. 

  

d) Vytvářet prostor na rozhovory s rodiči 
sociokulturně znevýhodněných dětí, realizovat 
vzájemná setkání a neformální rozhovory o 
jejich dítěti. 

  

e) Poskytovat písemné informace o 
sociokulturně znevýhodněném dítěti. 

  

f) Organizovat setkání s rodiči za účelem 
individuální podpory a rozvoje dítěte. 

  

g) Budovat vzájemnou důvěru a kooperativní, 
partnerský vztah s rodiči dětí. 

  

h) Poskytovat těmto rodičům informace o 
požadavcích na domácí přípravu jejich dětí 
z oblasti psychologie učení. 

  

i) Poskytovat rodičům možnosti individuálních 
konzultací. 

  

j) Vytvářet a organizovat dobrovolné programy 
pomoci pro členy komunity a jejich děti. 

  

k) Kooperovat s rodiči a členy komunity při 
tvorbě ŠVP. 

  

l) Posilňovat kompetence rodičů.   
m) Jiné (uveďte).   
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33. Ve vyučování ráda využívám aktivizační 
metody, jako jsou např. rozhovor, hra, 
skupinová činnost, dramatizace, projekt, 
exkurze, výlet, apod. 

     

34. Usiluji o vzájemnou spolupráci žáků.      
35. V duchu multikulturní výchovy se snažím 
žákům předkládat pestrou škálu příkladů.      

36. Znevýhodněné děti lze nejlépe podpořit 
pomocí (očíslujte dle závažnosti 1–12; 1 je 
nejzávažnější): 
a) bezplatné péče i po škole, která zahrnuje 
další aktivity (kroužky, příprava na výuku) 

  

b) dostatečného množství pečovatelských 
zařízení směřovaných na podporu nejmenších 
dětí 

  

c) jazykových testů a bezplatné jazykové 
výuky před vstupem do školy 

  

d) většího počtu učitelů, kteří jsou k dispozici   
e) zmenšení tříd   
f) bezplatného doučování   
g) lepšího vzdělání učitelů v oblastech podpory 
sociokulturně znevýhodněného dítěte 

  

h) povinné předškolní docházky   
i) individuálního přístupu k žákům   
j) vytvoření tříd žáků na stejné vzdělanostní 
úrovni 

  

k) odstranění více členitého vzdělávacího 
systému 

  

l) zrušení známkovacího systému   
m) jiné (uveďte) 
 

 

  



37. Vyznačte pouze tři způsobilosti v oblasti 
Učební prostředí (1, 2, 3; 1 je nejdůležitější), 
které byste potřebovali nejvíce rozvíjet 
v souvislosti s výukou sociokulturně 
znevýhodněných dětí. 
a) Podporovat pozitivní vztahy mezi 
sociokulturně znevýhodněnými žáky a 
učitelem a stejně tak mezi žáky navzájem. 

  

b) Respektovat kulturu, tradice, jazyk a 
kulturní identitu sociokulturně 
znevýhodněných žáků. 

  

c) Poskytovat sociokulturně znevýhodněným 
žákům učební materiály a pomůcky, které 
odrážejí jejich kulturu a tradice. 

  

d) Využívat materiály a pomůcky z reálného 
života sociokulturně znevýhodněných žáků. 

  

e) Využívat učební materiály a pomůcky, které 
jsou adekvátní věku a schopnostem 
sociokulturně znevýhodněných žáků. 

  

f) Oceňovat a respektovat různorodé názory 
sociokulturně znevýhodněných žáků. 

  

g) Pomáhat sociokulturně znevýhodněným 
žákům porozumět, jak mohou stereotypy a 
předsudky ovlivňovat jejich postoje a názory. 

  

h) Vytvářet příležitosti k rozvoji 
komunikačních kompetencí sociokulturně 
znevýhodněných žáků. 

  

38. Vyznačte pouze tři způsobilosti v oblasti 
Plánování a hodnocení (1, 2, 3; 1 je 
nejdůležitější), které byste potřebovali nejvíce 
rozvíjet v souvislosti s výukou sociokulturně 
znevýhodněných dětí. 
a) Využívat způsoby hodnocení, které 
respektují kulturní specifika sociokulturně 
znevýhodněných žáků. 

  

b) Plánovat výchovně-vzdělávací činnosti 
vycházející ze zájmů sociokulturně 
znevýhodněných žáků. 

  

c) Plánovat a realizovat obměnu činností 
s cílem udržení zájmu sociokulturně 
znevýhodněných žáků. 

  

d) Pomáhat žákům osvojit si schopnost 
sebehodnocení. 

  

e) Brát v potaz individuální osobnost 
sociokulturně znevýhodněného dítěte a rozvíjet 
jeho potenciál. 

  



f) Při hodnocení sociokulturně 
znevýhodněných žáků se vyhýbat předsudkům, 
stereotypům a diskriminaci. 

  

g) Vyměňovat si informace o pokroku a 
zájmech sociokulturně znevýhodněných dětí 
s jejich rodinnými příslušníky. 

  

h) Do procesu plánování aktivit pro 
sociokulturně znevýhodněné žáky zapojit další 
odborníky. 

  

i) Vytvářet dostatečný prostor pro výběr 
činností, které jsou iniciované samotnými 
žáky. 

  

39. Vyznačte pouze tři způsobilosti v oblasti 
Vyučovací strategie (1, 2, 3; 1 je 
nejdůležitější), které byste potřebovali nejvíce 
rozvíjet v souvislosti s výukou sociokulturně 
znevýhodněných dětí. 
a) Podporovat aktivní učení se u sociokulturně 
znevýhodněných žáků. 

  

b) Podporovat rozvoj komunikačních 
kompetencí u sociokulturně znevýhodněných 
žáků. 

  

c) U sociokulturně znevýhodněných dětí 
rozvíjet samostatnost. 

  

d) Zapojit rodinu žáků do výchovně-
vzdělávacího procesu. 

  

e) Využívat kompetencí, které si sociokulturně 
znevýhodnění žáci osvojili v rodině jako 
základu jejich dalšího rozvoje. 

  

f) Integrovat osobní zkušenosti sociokulturně 
znevýhodněných žáků tak, aby dokázali vnímat 
vzájemné vztahy mezi osvojovanými pojmy a 
každodenními zkušenostmi. 

  

g) Posouvat vyučování za hranice třídy a 
podněcovat u žáků zvědavost. 

  

h) Využívat informační a komunikační 
technologie podporující individuální rozvoj 
sociokulturně znevýhodněných žáků. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



40. Učitelka přírodopisu s 30 letou praxí preferuje ve svých hodinách frontální výuku 
a testové zkoušení. Většina žáků respektuje její učební styl, i když je hodiny příliš nebaví, 
jelikož jsou nudné a stereotypní. 
Od září dostala vyučující do třídy jednoho Ukrajince a dvě Romky. Tito tři žáci v pololetí 
sotva prošli, ačkoli v jiných předmětech neměli žádné výrazné problémy. 
 
V čem podle Vás spočívá největší problém, který vede ke špatnému prospěchu žáků? 

a) Žáky nejspíš nebaví přírodopis, nic je nemotivuje se učit a v důsledku toho mají 
problém s klasifikací. 

b) Paní učitelka nedokáže žáky svou výukou zaujmout a jelikož se v tomto případě 
jedná o sociokulturně znevýhodněné žáky, je třeba jim věnovat v jistých ohledech 
větší péči než žákům z majority. 

 


