
 

 Oponentský posudek bakalářské práce Veroniky Vrbenské 

 Práce Veroniky Vrbenské analyzuje začleňování dětí s odlišným mateřským 

jazykem do výuky češtiny.  

 

 

 

V teoretickém úvodu autorka vychází ze základních informací o problematice 

začleňování dětí cizinců do výuky češtiny. Pracuje zde s termíny: migrace, imigrant, 

integrace, inkluze, cizinec a multikulturní výuka.  Teoretický úvod obsahuje rovněž 

statistické údaje o počtu cizinců trvale žijících na území České republiky, informace o 

integrační politice českého státu a hlavních úkolech integrace dětí-cizinců a jejich 

vzdělávaní. Za velice přínosné považuju zmapování organizací, které působí v oblasti 

integrace cizinců a popis jejich aktivit, např. Inbáze, Centrum pro integrace cizinců, 

Nová škola apod. 

V empirické části práce autorka představuje 2 případové studie, které 

reprezentují způsob začlenění žáků-cizinců v dvou školách, i podpůrné prostředky, 

které se při práci s nimi osvědčují či nikoliv. Případové studie vznikly na základě 

polostrukturovaných rozhovorů s učitelkami a vedením dvou pražských základních 

škol na téma jejich aktivit při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do 

výuky. Šlo o učitelky, které se ve svých třídách na druhém stupni ZŠ setkávají s žáky-

cizinci, kteří k nim do školy přicházejí s různou mírou osvojení českého jazyka.  

Cílem případových studií bylo zjistit, jakým způsobem jednotlivé školy 

integrují žáky-cizince do výuky, jaké prostředky při práci s těmito dětmi používají a 

které z nich se osvědčují. Za velice přínosné didaktické prostředky lze zde považovat 

např. Multikulturní sborníky, které jsou vytvářeny ve třídě, a které by mohly být 

zdrojem informací i pro širší veřejnost. Děti jejich výroba i následné užívání v 

hodinách baví a přináší očividně pozitivní výsledky v začleňování cizích dětí mezi 

české. 

  V další části práce autorka upozorňuje na specifické potíže v začleňování dětí-

cizinců do výuky češtiny. Jsou to např. jazyková bariéra, která jim brání v pochopení 

behaviorálních zvyků české společnosti a zároveň je bariérou komunikační. Dalším z 

aspektů bránících úspěšné a rychlé integraci dětí je jejich kulturní odlišnost působící 

problémy mezi vrstevníky, kdy se děti imigrantů nejednou setkávají se šikanou. 



Závěry, které autorka prezentuje na základě četby odborné literatury a 

výsledků případových studií jsou velmi obecné. Pravděpodobně vyplývá to z toho, že 

jen zřídka lze zobecnit výsledky případové studie. Nabízel bych zde další výzkum na 

velkém vzorku, který by doplnil získaná data i o statistické údaje. Kombinace 

kvalitativního a kvantitativního výzkumu dané problematiky by mohla obohatit 

současný stav vědy o fenoménu začleňování dětí-cizinců do výuky češtiny a vymezit 

další a přesnější výzkumné otázky. Lze také říct, že v práci nejsou prezentovány 

konkrétní doporučení pro zlepšení procesu začleňování dětí migrantů do výuky 

češtiny. 

Práce je přehledně uspořádána, obsahuje malé množství pravopisných chyb.  

Bakalářská práce Veroniky Vrbové splňuje požadavky kladené na tento typ 

kvalifikační práce a doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.  

 


