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Veronika Vrbenská – Začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do výuky 

češtiny

Posudek vedoucího práce

Veronika Vrbenská se ve své bakalářské práci zaměřila na analýzu situace 

jinojazyčných žáků v prostředí české základní školy. Práce se zaměřuje jak na možnosti, které 

jsou garantovány zákonem, tak na roli neziskových organizací a dalších podpůrných institucí 

v procesu integrace žáků-cizinců do výuky češtiny. 

V úvodních kapitolách autorka představuje problematiku žáků-cizinců na českých 

školách z pohledu legislativy i z pohledu školy, zmiňuje možnosti financování integračních 

kurzů či specializované výuky češtiny pro cizince, popisuje běžnou praxi při přijímání žáka-

cizince do české základní školy. V této části práce postrádám větší akcent na to, které faktory 

začleňování žáků-cizinců ovlivňují a v jaké míře, vhodné by bylo zmínit provedené výzkumy 

na toto téma (např. výzkum Čechové a Zimové Začleňování žáků jinojazyčného původu do 

výuky češtiny). V kapitole 6 – Nestátní neziskové organizace postrádám větší důraz na 

konkrétní činnosti daných organizací v dané oblasti a na kritické posouzení této činnosti 

vzhledem k cílové skupině (např. dostupnost, využitelnost, spolupráce se školou, spolupráce 

s rodiči).

Největší potenciál práce vidím v představených případových studiích. Autorka popsala 

praxi dvou pražských základních škol, data zpracovala na základě řízených rozhovorů a 

materiálů, které získala od vyučujících během rozhovorů. Případové studie se zaměřují na 

přijímací proces, integraci do výuky, hodnocení a podpůrné aktivity. Tato kapitola přináší sice 

zajímavé poznatky o každodenní praxi na základních školách, o využívaných pomůckách a 

kompenzačních nástrojích, nicméně je velmi jednostranná, autorka nekriticky přijímá 

informace získané od učitelů a není schopna kritického zhodnocení získaných informací. 

Např.: Doučování, které škola žákům-cizincům nabízí, probíhá jednou týdně jako odpolední 

výuka. Zájem však není u dětí velký, zejména na druhém stupni ne. Děti jsou často ochotné 
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docházet pouze k učitelce, kterou dobře znají, mají ve zvyku se doučování účastnit pouze, když 

to „hoří“, tedy nejčastěji před testem, zkoušením apod. (s. 46). Autorka se nepokouší o hlubší 

analýzu možných příčin, informace od učitelů přejímá zcela nekriticky. V tomto aspektu 

spatřuji největší slabinu celé práce, případové studie jsou velmi ovlivněny postoji samotných 

učitelů a autorka práce si nedokázala udržet patřičný odstup.

Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce a 

doporučuji ji k obhajobě, dle průběhu obhajoby navrhuji hodnocení velmi dobře až dobře.

Mgr. Kateřina Šormová

V Praze 3. 6. 2014

                                                                                                                                                                                                                  


