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Abstrakt 

Východiskem této práce je aktuální trend k inklusivnímu vzdělávání, který 

přináší zvýšené nároky na kompetence učitele 1. st. diferencovat výuku tak, aby byl 

maximálně využíván potenciál všech dětí v heterogenně složené třídě, a to od samého 

počátku školní docházky. 

V teoretické části, autorka na základě studia odborné literatury a dalších zdrojů 

nejprve shrnuje hlavní argumenty pro vnitřně diferencovanou výuku, ukazuje možnosti 

využití různých forem a metod práce. Další kapitoly jsou věnovány spolupráci rodiny a 

školy, která má významný vliv na kvalitu realizace inkluzivního vzdělávání a má 

významný vliv na naplňování individuálních potřeb dětí. Zvláštní pozornost autorka 

věnuje speciálním výchovně – vzdělávacím potřebám vybraných skupin žáků, tj. žáků 

ze sociálně znevýhodněného prostředí, romských žáků a mimořádně nadaných žáků. 

Poznatky obsažené v teoretické části autorka aplikuje v rámci praktické části při 

realizaci akčního učitelského výzkumu ve vlastní třídě. Hledá odpovědi na otázku, jak 

nejlépe realizovat výuku v takto vysoce heterogenní třídě, jakým způsobem pracovat a 

zda je vůbec v silách pedagoga v počtu 28 žáků vytvořit pro všechny plnohodnotný a 

kvalitní způsob vzdělávání, odpovídající jejich individuálním schopnostem. V první fázi 

diagnostikuje potřeby žáků třídy a poukazuje na velké rozdíly mezi nimi, identifikuje 

klíčové problémy a cíle pro celou třídu i vybrané žáky. Následně se snaží systematickou 

plánovanou intervencí do organizace a řízení činností ve třídě a opakovanou reflexí 

vlastní práce během 15 školních měsíců hledat optimální cesty k jejich naplnění. 
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Abstract 

The outcome of the project is a current trend of equal children education. The trend of 

inclusion leads to associate students with special needs with non-disabled students. It 

makes bigger demands on competence of teacher (the teacher on first level of education 

on elementary school in Czech Republic). The teacher who’s applying this project must 

find the best way how to organize school lessons in heterogeneous classes. The teacher 

should be able to use entire potential of pupils since the school year has started. 

The theoretic part of book contains facts and advantages of differentiated instruction - 

these points were summed up from scientific literature sources. The author gives 

examples of teaching methods and their utilization. There are chapters dealing with 

school and family cooperation in the project, this part has very important impact on 

realizing the inclusion. The cooperation is also important to fulfil individual children 

needs. The author puts emphasis particularly on ‘special education‘(the needs of certain 

groups like socially weak students, Romany students or extraordinary gifted students). 

The theoretic issues are applied in practical part of book. There’s an example of 

teaching plan, which she used in her class. The plan reveals the main points confronted 

in everyday reality. At first the author tried to compare all aspects of heterogeneous 

classes. Then she tried to find the most effective and satisfying way of teaching. She 

divides the process into phases. Firstly it’s necessary to compare the needs of students, 

the number of students and their mental differences. It’s important to find and solve the 

key problems in class and prepare the lessons for all class while you pay attention to 

individual students. Afterwards she started applying her plan in class. The author has 

recorded 15 months of her teaching. She pointed out that it’s essential to reconstruct the 

plan according to unexpected situations to find the optimal way. 

 

Key words: Differentiated instruction, forms and methods of teaching, pedagogical 

diagnostic, inclusion (education), educational action research 
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ÚVOD 

 

Výběr vhodného tématu mé diplomové práce byl provázen hlubokým 

zamyšlením nejen nad samotnou profesí pedagoga, ale i nad svým vlastním životem. 

Taková zvláštní rekapitulace vlastního života. I když to bude znít možná dost pateticky, 

věřím, že vše, co se nám děje, má nějaký svůj důvod. Jsem matkou těžce zdravotně 

handicapovaného syna, trpícího poruchou autistického spektra, který mě naučil vnímat 

svět jiným způsobem, než jej vnímá většina běžné populace. Díky němu jsem se dostala 

ke svému celoživotnímu povolání pedagoga na prvním stupni základní školy. Věnuji se 

těm nejmenším. Právě více jak dvacetiletá zkušenost v této oblasti vzdělávání rozhodla 

o konečné volbě na téma Strategie diferenciace na počátku školní docházky. 

 Uvědomuji si, že pokud chci být dobrým pedagogem a držet krok s velmi rychle 

se vyvíjející moderní společností, musím být připravena se nejen přizpůsobit těmto 

novým potřebám a změnám, ale především je pochopit. Jako každý pedagog se stále 

více setkávám s potřebou individualizace ve výuce. Připravenost žáků před vstupem do 

školy je hodně rozlišná, od velmi dobré přípravy, až po přípravu téměř nulovou. 

V posledních letech se také navrací skutečnost hodně početných tříd, což samotné 

individualizaci a diferenciaci příliš neprospívá. Ve třídách se společně vzdělávají žáci se 

specifickými potřebami učení, žáci sociálně slabí, žáci romského etnika, žáci zdravotně 

znevýhodnění, ale i žáci talentovaní či nadaní. Jedná se tedy o třídy vysoce heterogenní. 

 Má práce se tedy zabývá hledáním takového způsobu vnitřní diferenciace, 

který by umožnil rovné a kvalitní vzdělávání všem dětem ve třídě. Během celého 

výzkumu si kladu otázku, do jaké míry a jakým způsobem je to možné, aniž by sám 

pedagog nezačal mít pocit, že v něčem selhal. Pedagog prvního a druhého ročníku se 

totiž stále učí, jelikož každý třídní kolektiv je úplně jiný. Každý žáček je individuální a 

jedinečnou osobností, každý má jinou povahu, jiné schopnosti a jiné rodinné zázemí. 

Vzdělávání, spojené s výchovou těch nejmenších, klade zvláště na počátku školní 

docházky na pedagoga nemalou zodpovědnost. Jsem přesvědčena o tom, že úspěšný 

vstup dítěte do školy, je důležitým mezníkem a faktorem, který ovlivňuje vztah i 

celkový postoj dítěte ke škole nejen v přítomnosti, ale i v budoucnosti. Každý pedagog 
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(elementarista) by měl své práci nejen rozumět, ale snažit se být i dostatečně empatický 

a schopný vhodně komunikovat nejen se samotným dítětem, ale také především s rodiči, 

i když je všeobecně známé, že ne vždy je to zrovna jednoduché. 

 Během posledních 17 let jsem měla možnost pracovat s různými kolektivy žáků, 

které měly svá určitá specifika a s různými přístupy jejich rodičů, měnícími se doslova 

každým rokem. Jelikož se domnívám, že dobré působení učitele, jeho schopnost se 

neustále vzdělávat a kriticky nahlížet na svou vlastní práci je nevyhnutelnou součástí 

současné učitelské profese, vybrala jsem si právě často diskutované téma ,,Diferenciace 

výuky v první třídě základní školy“. 

 V rámci teoretické části se zaměřuji na vyhledávání a sběr konkrétních 

informací, které souvisí s výše uvedeným tématem. Budu zde vyhledávat a porovnávat 

postoje různých odborníků v různém časovém rozmezí. Ve své práci jsem si stanovila 

šest stěžejních oblastí, které úzce souvisí s diferenciací výuky. Pokládám je tedy za 

klíčové. V první oblasti jsou to informace zabývající se diferenciací výuky, inkluzí a 

integrací. Druhá oblast řeší metody a formy práce v edukačním procesu. Třetí oblast se 

zabývá spoluprací s rodinou a základními potřebami dítěte. Čtvrtá oblast se zaměřuje na 

vzdělávání sociálně slabých žáků a žáků z vyloučených lokalit. Pátá oblast teoretických 

informací se týká vzdělávání žáků romského etnika, jejich rozdílnému způsobu života a 

problematice spojené s postoji vůči majoritní společnosti a naopak. Šestá oblast se 

zabývá tématikou nadaných a talentovaných žáků v běžném vzdělávacím proudu. 

 Ve výzkumné části této práce se budu zabývat hledáním konkrétních odpovědí 

na otázky související přímo s diferenciací výuky na počátku školní docházky. Budu 

zkoumat konkrétní způsoby, metody a formy práce s využitím reálného vzorku žáků ve 

své vlastní třídě. V rámci svého výzkumu se budu rovněž snažit získat odpověď na to, 

do jaké míry lze ztotožnit teoretické informace získané z odborné literatury se 

skutečnou výukou. Přímou aplikací získaných teoretických poznatků do výuky, se 

pokusím získat zpětnou vazbu k tomu, abych věděla, jak nejlépe pracovat a přitom 

zajistit všem dětem pokud možno všestrannou péči s ohledem na jejich individuální 

potřeby. Pomocí tohoto akčního výzkumu bych chtěla získat odpověď na otázku, zda 
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bude mít realizace vnitřní diferenciace třídy při výuce takový pozitivní efekt jaký je jí 

přisuzován a zda jej bude možno uskutečnit u všech žáků.  

 Cílem této práce není tedy vytváření dokonalého pedagoga, ale je to smysluplné 

hledání přijatelných strategií týkajících se diferenciace výuky v průběhu prvního roku 

školní docházky a uvědomění si všech úskalí, která musí pedagog zvládat a překonávat. 

Je to také především hledání určitých hranic a mezníků, které se v poslední době z mysli 

naší společnosti vytrácejí. 
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Teoretická část 

1. Definice klíčových pojmů 

 

1. 1. Diferencované vyučování 

 V samém počátku této práce je si třeba ujasnit některé klíčové pojmy, především 

pojem diferenciace
1
, což je dle slovníku cizích slov určité rozlišení, rozrůznění, 

odlišení, rozlišování či vývojové rozrůznění. Druhým klíčovým a pro tuto práci zcela 

zásadním pojmem je diferencované vyučování
2
, formulované jako způsob výuky, kde je 

prvotním cílem vytvořit vhodné podmínky pro všechny žáky tak, aby byly přiměřené 

jejich schopnostem, zvláštnostem, pohlaví, zájmům atd. Oba tyto pojmy spolu úzce 

souvisejí a jsou vykládány v různých zdrojích či publikacích různým způsobem. 

 Diferencované vyučování se zaměřuje na vytváření takových vzdělávacích 

podmínek, které umožní všem žákům jejich maximální rozvoj, jelikož každý žák je 

jedinečnou a individuální osobností. Na základě poznatků z pedagogické praxe víme, že 

každý žák má jiné pracovní tempo, jiné potřeby, jiný přístup, jiný specifický způsob 

chápání a zcela odlišné intelektové schopnosti. ,,Diferenciace umožní zachovávat co 

nejdéle ve vzdělávání přirozené heterogenní skupiny žáků a aktivně je zapojovat do 

výuky a procesu vlastního učení.“(Maňák, Švec, 2003, s. 89)  

Pokud se zamyslíme nad podstatou diferenciace výuky, nelze opomenout našeho 

významného propagátora diferencovaných vzdělávacích programů, jimž byl bezesporu 

                                                           
1
 ABZ.cz:slovníkcizích slov. ABZ.cz:slovník cizích slov. [online]. 18. 1. 2015 [cit. 2015-01-18]. Dostupné 

z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=diferenciace 

2
 Malý pedagogický slovník. Malýpedagogický slovník. [online]. 18. 1. 2015 [cit. 2015-01-18]. Dostupné 

z: http://dasenka.webnode.cz/news/maly-pedagogicky-slovnik1/ 
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docent pedagogiky na Karlově univerzitě v Praze Václav Příhoda. Právě on během 

svého usilovného zkoumání došel k závěru, že by bylo třeba jednotné, vnitřně 

diferencované školy, takové, která by se vztahovala na žáky prvního a druhého stupně, 

ale s tím, že na druhém stupni základní školy by vzdělávání bylo dále diferencováno 

formou volitelných předmětů a individualizovanou výukou. ,,Učení je získávání 

zkušeností, které jsou výsledkem životních reakcí na situace fyzického i společenského 

prostředí. Zkušenost je potom chápána především jako spoj reakce k situaci.“(Příhoda in 

Kasper, Kasperová, 2008, s. 203) Příhoda tedy jednoznačně podporoval diferenciaci 

vnitřní, která uznávala individualitu a spontánní rozvoj každého žáka, naopak kriticky 

odmítal diferenciaci vnější, která představovala nežádoucí segregaci.  

Z jeho úvah také vychází podstatná a důležitá zásada diferenciace a individualizace, 

která říká, že škola musí být z vnějšku ucelená, ale vnitřně je nutno diferencovat. 

Diferenciace vyučování je rozlišována a publikována prostřednictvím různých autorů. 

Dle Váňové (1992) se rozlišuje takto: 

1. diferenciace podle typu školy v rámci jednoho stupně vzdělávání, 

2. diferenciace obsahová: 

a) členění výuky na větve v rámci jednoho typu školy, 

b) nabídka volitelných předmětů, 

c) vytváření obsahových variant v rámci jednoho předmětu na téže škole, 

3. diferenciace podle schopností a výkonnosti nebo zájmu žáků, 

a) vytváření homogenních tříd a skupin (např. talentovaní žáci), 

b) vytváření záměrně heterogenních skupin, 
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Diferenciaci lze pojmenovat a dělit podle různých kritérií na kvantitativní – kvalitativní 

a na vnější a vnitřní.(Vališová, Kasíková, 2007, 2011)
3
 

1. diferenciace kvantitativní – zaměřena např. na výkon žáka (jeho klasifikace), 

2. diferenciace kvalitativní – kritériem je např. zájem žáka o některé učivo, 

3. diferenciace vnější – založeno na organizačním přístupu, různé typy středních 

škol, různé směry vzdělávání – např. humanitní či přírodovědné, 

4. diferenciace vnitřní – vzdělávání přímo v dané třídě, dělení do více pracovních 

skupin, vypracování IVP 
4
, různé specificky zaměřené úkoly pro specifické 

žáky, 

Jak tedy vyplývá z mnoha odborných publikací, lze náš vzdělávací systém pokládat 

v současné době za systém poměrně hodně diferencovaný. K jeho největším proměnám 

začalo docházet bezprostředně již po revoluci. Od té doby uplynulo téměř 25 let, během 

kterých docházelo k různým systémovým změnám. Podle Strakové (2009) se 

diferencuje v našem systému stále více, ale dle prováděných analýz výzkumů se 

objevuje i druhá stana mince
5
, tedy zmenšuje se rovnost vzdělávacích příležitostí.  

 

 

 

 

                                                           
3
 Metodický portál RVP. Diferencovaná výuka. [online]. 18. 1. 2015 [cit. 2015-01-18]. 

Dostupnéz:http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%c3%bd_lexikon/D/Diferencovan%c3%a1_v%c3%

bduka 

4
 IVP – individuálně vzdělávací plán 

5
 V rámci vnitřní diferenciace se snažíme o zachování heterogenních tříd, i když to není vždy jednoduché. 

Z druhého stupně však mnoho žáků odchází, zůstávají žáci průměrní a sociálně slabí. Vidím to jako velmi 

negativní jev, musí být přizpůsobována náročnost výuky, chybí přirozené kladné vzory. 
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1. 1. 2. Inkluze 

 Druhým klíčovým pojmem pro tuto práci je inkluze a inkluzivní pedagogika
6
. 

Dle slovníku cizích slov znamená inkluze vztah podřazenosti mezi rozsahy pojmů, tedy 

na rozdíl od integrace, která pomáhá začlenit jedince do kolektivu, inkluze vytváří 

diferencované prostředí pro všechny. Prostředí, ve kterém mohou rozdílné děti pracovat 

a rozvíjet se optimálním způsobem, přičemž zůstávají v heterogenní třídě. Shodně 

vyznívá ve slovníku cizích slov i výklad inkluzivní pedagogiky, která vychází 

z myšlenky, že školy mají integrovaně vzdělávat a vychovávat všechny děti, a to bez 

rozdílu a bez ohledu na jejich schopnosti či handicapy.  

 V. Lechta (2010), představuje inkluzivní vzdělávání jako proces dlouhodobého 

vývoje. Cílem by podle nich pro tento vývoj mělo být ,,bezvýhradné přijetí každého 

dítěte jako samozřejmého člena školní komunity“ V současné době představuje klasická 

třída v základní škole stále více různorodé složení od žáků talentovaných a nadaných, 

po žáky intelektově průměrné, zdravotně znevýhodněné, žáky s poruchou chování či 

poruchou učení, žáky ze sociálně slabého prostředí, žáky jiného etnika až po žáky s 

LMP
7
. ,,Smyslem inkluzivní školy je bourat zbytečné sociální bariéry, ve společném 

integrujícím výchovném prostředí dopřát všem žákům vzdělání, které bude naplňovat 

právě jejich individuální potřeby“.(Houška, 2012, s. 8.)  

 

Podle Vojtové (2010) je pro každé dítě velmi důležité, aby dostalo dostatečnou 

příležitost pro rozvoj svých kompetencí, což mu umožní aktivně se rozvíjet a být 

spoluzodpovědné za svůj život.  

 

Lechta (2010, s 27) se otevřeně vyjadřuje k inkluzivní pedagogice jako 

k edukačnímu procesu takto: ,,Inkluzivní pedagogika patří v současné evropské 

pedagogice k nejvíce diskutovaným pedagogickým fenoménům. Často se o něm 

                                                           
6
 ABZ.cz:slovníkcizích slov. ABZ.cz:slovník cizích slov. [online]. 18. 1. 2015 [cit. 2015-01-18]. Dostupné 

z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=inkluze 

7
 LMP – lehké mentální postižení, žáci vzděláváni dle RVP -ZV 
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polemizuje a zapomíná se na to, že jeho skutečně kompletní řešení v reálné situaci si 

vyžaduje nejprve analýzu jeho jednotlivých komponentů“. 

 

1. 1. 3. Integrace 

Inkluzivní pedagogika se především intenzivně zabývá zařazováním žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných do běžného vzdělávacího proudu. 

Touto problematikou se zabývá podrobně pojem integrace. Integrace je v současné době 

hojně užívaným termínem, avšak bývá definován různým způsobem. Dle slovníku 

cizích slov je integrace
8
 chápána jako sjednocení, ucelení, splynutí, začlenění či spojení 

v jeden vyšší celek. Dle Slowíka (2007) je integrace v podstatě pravým opakem 

segregace, tedy se jedná o snahu zabraňovat nežádoucímu společenskému vyčleňování.  

Jde tedy o rovnoprávné začleňování člověka do společnosti. V pojetí základního 

vzdělávání se jedná především o systematické začleňování žáků se specifickými 

poruchami učení a chování, dále o žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním či o 

žáky odlišného etnika. ,,Sociální integrace tedy znamená sjednocování, spojování 

v nový celek, kdy menšinové skupiny a společenská většina rozvíjejí společenský 

systém, který obsahuje součásti hodnot a idejí obou stran, přičemž každý nachází své 

místo ve společnosti.“(Slowík, 2007, s. 31) Integrace otevírá pro všechny žáky 

jedinečnou příležitost k jejich rovnocennému vzdělávání, bez ohledu na jejich rozdílné 

schopnosti. Mohou se tak učit v běžné třídě, vnímat stejné prožitky, upevňovat své 

sebevědomí a podávat dobré výkony, pokud jim k tomu jsou vytvořeny vhodné 

podmínky. 

 Veškerou tuto legislativní problematiku pomáhá jednoznačně řešit školský 

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání v platném znění a vyhláška MŠMT ČR č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných ze dne 9. února 2005 v platném znění. V poslední době počet 

                                                           
8 ABZ.cz:slovníkcizích slov. ABZ.cz:slovník cizích slov. [online]. 18. 1. 2015 [cit. 2015-01-18]. Dostupné 

z: http://slovnik-cizich slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=integrace 
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integrovaných žáků mírně stoupá
9
. K úspěšnému inkluzivnímu vzdělávání takto vysoce 

heterogenních tříd je nezbytná přítomnost a spolupráce asistentů pedagoga, kteří by 

měli být vždy součástí každé dobré inkluzivní školy (Strnadová, Hájková, 2010).  

V souvislosti s danou legislativou nelze opomenout důležitost IVP
10

. Dle 

Zelinkové (2011) je IVP v případě integrace žáka v ZŠ závazným pracovním 

materiálem, který slouží všem, jenž se podílí na vzdělávání příslušného žáka. Tento 

materiál vzniká na základě zprávy příslušné pedagogicko- psychologické poradny či 

speciálně pedagogického centra. Při tvorbě IVP je nutná úzká spolupráce mezi třídním 

učitelem (popřípadě více učiteli), pracovníkem provádějícím reedukaci a s vedením 

školy a dále pak vždy také se zákonným zástupcem. Individuálně vzdělávací plán 

,,slouží k  individualizovanému vyučování, hodnocení a využívání nových údajů jako 

zpětné vazby. Podle dosažených výsledků lze plán upravovat. Učitel se tak stává 

profesionálem, který utváří IVP a pracuje podle něj.“(Zelinková, 2011, s. 173) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Z hlediska vlastní praxe ve škole kde působím je v letošním školním roce z celkového počtu 150 žáků 

15 žáků integrovaných v rámci běžných tříd, z toho jsou 3 vzděláváni dle osnov zvláštní školy. Dalších 

17 žáků prošlo vyšetřením, ale zůstávají bez integrace. I ti však vyžadují individuální přístup. Jedná se o 

žáky se specifickými poruchami učení a chování a o žáky s LMP. V roce 2013/14 bylo evidováno 13 

integrovaných žáků, z toho byli dva vzděláváni dle osnov zvláštní školy a v roce 2012/13 bylo evidováno 

14 integrovaných žáků. Z toho lze vyčíst, že počet žáků vyžadujících individuální péči mírně stoupá. 

Z celkového počtu 150 žáků naší školy, vyžaduje tedy 21, 3% žáků individuální přístup pedagogů. 

10
 IVP – Individuální vzdělávací plán (vypracováván pro každého integrovaného žáka) 
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2. Výukové metody 

 

2. 1. Frontální výuka 

 Nejsilnější vliv frontální výuky lze z hlediska historického vývoje zařadit do dob 

reálného socialismu. Její kořeny však sahají dle odborníků až daleko do minulosti, jak 

dokládají různé historické materiály (Maňák, Švec, 2003). Klasická frontální výuka byla 

postavena na jednotné výuce, tedy všechny děti se učily stejným způsobem a stejným 

pracovním tempem. Frontální výuka patří i z pohledu mnoha dalších odborníků ke 

klasickým výukovým metodám, které mají dlouhodobou historii. ,,Klasické výukové 

metody jsou charakteristické frontální výukou, kde učitel má dominantní roli a důraz je 

kladen na jeho předávání informací žákovi.“(Zormanová, 2012, s. 16) Vymezujícím 

prvkem frontální výuky je pak vyučovací hodina v délce 45 minut. 

 Podle Zormanové (2012) umožňují klasické metody systematické vzdělávání a 

mají své zjevné klady i zápory. Kladem je jejich jednoduchost a menší časová a 

především ekonomická nákladnost. Za klad této metody pokládá Zormanová i 

skutečnost, že se jedná o způsob takového vzdělávání, na který je většina rodičů na 

základě vlastních prožitků zvyklá. Záporem je pak dle jejího názoru nedostatečný 

individuální přístup, chybějící motivace v edukačním procesu, chybějící komunikace a 

vzájemná spolupráce mezi žáky, která je pro jejich sebevědomý vývoj tolik důležitá.  

 V současné době má frontální výuka mnoho odpůrců, kteří ji automaticky 

zatracují, ale i řadu zastánců, kteří ji v mnoha směrech obhajují. Zaleží nejspíše na tom, 

jakým způsobem a kým je tato výuka prováděna. Pokud je prováděna kvalitně, může 

mít i své zřetelné výsledky. ,,Lze tedy říci, že frontální výuka má zajisté své oprávnění 

v mnohotvárnosti forem edukačního dění ve školní práci, ale neměla by být zcela 

převažující. Její místo je ve funkční jednotě s ostatními metodami a způsoby 

výuky.“(Maňák, Švec, 2003, s. 136) 
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2. 2. Skupinová a kooperativní výuka 

 Skupinová a kooperativní výuka spolu úzce souvisí a zvláště v posledních letech 

jsou spolu tyto dva pojmy velmi často spojovány. ,,Skupinovým vyučováním rozumíme 

seskupení žáků do menších celků, v nichž žáci společně pracují na náročnějším, 

většinou problémovém učebním úkolu.“(Zormanová, 2012, s. 90) Podle Geoffreye 

Pettyho je skupinová výuka takovou činností, která je především činností aktivní, 

umožňující různé obměny a způsoby práce. Žáci mají možnost rozvíjet se dle svých 

individuálních potřeb a zároveň si osvojují potřebná pravidla vycházející ze vzájemné 

komunikace a spolupráce. Učí se potřebné toleranci vůči svým vrstevníkům, zbavují se 

nesmělosti a posilují své sebevědomí. Učí se systematicky pracovat a řešit případné 

problémy (pracovní, komunikační či vztahové) přijatelným způsobem pro všechny 

zúčastněné a spoluvytváří tak bezpečné a příjemné klima v třídním kolektivu. (Petty, 

1996) 

Dle Maňáka a Švece (2003) jsou pro skupinovou výuku charakteristické tyto rysy: 

1. vzájemná spolupráce žáků při řešení úkolu 

2. dělba práce při řešení úlohy, problému 

3. vzájemné sdílení názorů a zkušeností 

4. vzájemná pomoc všech členů ve skupině  

5. odpovědnost každého za výsledky společné práce 

 

Pracovní skupiny mohou být různě početné, avšak minimálním počtem jsou označovány 

dvojice, výuka v páru. Dle Zormanové (2012) je ideální počet v pracovní skupině 3 -5 

žáků
11

. Rovněž dle Zormanové rozeznáváme dva způsoby dělení dle výkonnosti žáků. 

Můžeme vytvořit skupiny homogenní, kde lze soustředit žáky stejné výkonnosti a 

                                                           
11

 Z hlediska mé vlastní praxe mám však vyzkoušeno, že lichý počet žáků ve skupině může přinášet různé 

vztahové nesrovnalosti během řešení zadaného úkolu, popřípadě vyčlenění méně průbojného žáka. 
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předložit jim tak k řešení úkol přiměřené náročnosti s ohledem na jejich individuální 

potřeby. Ve druhém případě lze vytvořit skupiny heterogenní, ve kterých jsou žáci 

různých schopností s různým prospěchem. Žáci si tak mohou předávat mezi sebou 

zkušenosti, mohou si pomáhat a společně se snaží dosáhnout zadaného cíle. ,,Skupinová 

práce je činností, jež je zábavná sama o sobě, a zároveň v sobě skrývá obrovský učební 

potenciál. Vyžaduje, aby si žáci utřídili novou látku a aby pro ně tato látka měla osobní 

smysl. Skupinová práce vede žáky k tomu, aby přejímali za učení odpovědnost.“(Petty, 

1996, s. 175) 

Pojmem kooperativní výuka se zabývá rovněž více autorů a jejich odborné 

úvahy jsou na toto téma více než shodné. ,,Kooperativní výuka je komplexní výuková 

metoda, která je založena na kooperaci (spolupráci) žáků mezi sebou při řešení různě 

náročných úloh a problémů, ale i na spolupráci třídy s učitelem.“(Maňák, Švec, 2003, s. 

138)  

 Podle Zormanové (2012) je pro kooperativní výuku charakteristické i to, že 

činnost jednoho žáka je intenzivně podporována ostatními žáky a díky tomu je každý 

žák daleko více zapojen a rozvíjen. V konečné fázi pak během takovéto činnosti 

dochází k vzájemnému obohacení celé pracovní skupiny a následně i celé třídy. 

 Dle Spilkové (2005), která se podrobně zabývá proměnami vzdělávání v ČR, je 

velmi důležitá individualizace učebních procesů. V posledních letech došlo 

k výraznému posunu od tradiční výuky ke kooperativnímu pojetí vyučování. Především 

na počátku školní docházky je tedy velmi důležité, aby prožitky dítěte byly spíše kladné 

a vedly jej k vnitřní motivaci objevovat stále něco nového. ,,V rámci kooperativních 

forem výuky se žáci učí spolupracovat při dosahování cílů, výsledky jedince jsou 

podporovány činností celé skupiny žáků a celá skupina má prospěch z činnosti 

jednotlivce.“ (Spilková, 2005, s. 111)  

 

2. 3. Partnerská výuka 

 Pojem partnerské výuky lze zjednodušeně vysvětlit jako výuku ve dvoučlenných 

jednotkách.(ve dvojicích). Ze samotného názvu tedy vyplývá, že jde o užší spolupráci 
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dvou žáků. Mohou to být přirozené dvojice vycházející z toho, jak žáci sedí v lavici či 

dvojice utvořené dle výběru samotných žáků. Jde v podstatě o vzájemnou spolupráci, 

která se může uplatnit při řešení různých úloh v různých předmětech. Žáci si při tomto 

způsobu práce mohou vzájemně porovnávat své výsledky práce a mohou sdílet různé 

informace, získané na základě svých dosavadních životních zkušeností. ,,Partnerská 

výuka představuje krátkodobé pracovní společenství dvou žáků, usměrňované učitelem, 

podle jehož instrukcí žáci plní úkoly v souladu s celkovým vyučovacím postupem ve 

třídě.“(Maňák, Švec, 2003, s. 149). 

Každý žák je individuální a jedinečnou osobností a během celého edukačního 

procesu vzniká řada zcela pochopitelných situací, kdy žák má potřebu pracovat buďto 

úplně sám, anebo například jen se svým sousedem. Proto má partnerská výuka 

v edukačním procesu své opodstatnění. Podle Pettyho (1996) má partnerská výuka své 

místo i ve vytváření sociálních vztahů ve třídě. Pro učitele je zde pak jedinečná 

příležitost pro posílení a rozvíjení výchovně vzdělávacího procesu (učitel, žák) ve 

smyslu určité prevence či případném řešení kázeňských problémů. 

 

 

2. 4. Individuální a individualizovaná výuka 

 V posledních letech je věnována pozornost především změnám, týkajících se 

požadavku kvalitního vzdělávání nejen z řad odborníků, ale i z ohlasů měnící se 

společnosti. Frontální výuka, která donedávna převládala ve většině škol, nedávala příliš 

velký prostor pro takový individuální přístup, který by mnozí žáci potřebovali. Zařazení 

individuální výuky vidí Chris Kyriacou jako nepostradatelný a velmi důležitý aspekt 

směrem ke zkvalitňování výuky. ,,Tento druh pomoci je klíčovou součástí efektivního 

vyučování, a to nejen díky nabídce odborné pomoci. Dochází totiž při ní k osobnímu 

setkání mezi učitelem a žákem. To vám dává významnou příležitost zdůraznit žákovi 

váš zájem o jeho prospěch, vyjádřit podporu a poskytnout povzbuzení. Můžete také 

dobře poznat jeho schopnosti a motivaci a odhalit jeho individuální potřeby.“(Kyriacou, 

2008, s. 58) 
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 ,,Ve vztahu ke klasické frontální výuce individuální práce žáků znamená 

vyčlenění určitého časového prostoru pro aktivní myšlenkovou nebo motorickou činnost 

jednotlivého žáka, která je plně plánována a řízena učitelem.“(Maňák, Švec, 2003, s. 

152) Podle těchto autorů lze za individuální výuku považovat například i doučování 

žáků, práci s asistentem mimo kmenovou třídu, pomoc při vypracovávání domácích 

úkolů. Jde tedy o trvalejší práci jednoho žáka s jedním učitelem.(Maňák, Švec, 2003) 

 Individualizace (individualizovaná výuka) je pozitivní proces ve výuce, je to 

vlastně způsob vnitřní diferenciace s ohledem na skutečné potřeby dětí a s ohledem na 

složení tříd. Pro pedagoga to především znamená vhodný výběr metod práce, společně 

s propojením vyučovacího stylu se schopnostmi konkrétního žáka. Individualizovaná 

výuka klade nemalé nároky na přípravu pedagoga a jeho erudovanost ve vzdělávacím 

procesu.(Kasíková, Straková, 2011) 

 

Příklad některých konkrétních forem individualizace podle Maňáka a Švece (2003): 

 individuální úkoly v hromadném zaměstnání 

 v zadání domácích úkolů 

 v prodlouženém výkladu pro některé žáky 

 při doučování 

 v respektování individuálního stylu vyučování žáka 

 v neklasifikování některých projevů žáka (dyslektiků) 

 zařazení tiché práce (psaní, čtení) 

 při praktických činnostech 

 kladení většího důrazu na využívání obrazového materiálu atd. 
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2. 5. Projektová výuka 

 Projektová výuka se řadí k inovativním prvkům v pedagogice. Podle Pettyho 

(1996) mluvíme o takovém způsobu práce, kdy mají žáci plnit jeden či více úkolů buďto 

jednotlivě nebo ve skupinkách v předem určeném časovém úseku. Podle jeho názoru 

dává projektová výuka žákům větší možnost k samostatnému rozhodování a také k 

následné volbě toho, jak, kde, kdy a v jakém pořadí budou tyto úkoly provádět. 

 ,,Projektová výuka je taková projektová metoda, v níž jsou žáci vedeni 

k samotnému zpracování určitých projektů, což jsou komplexní úkoly či problémy 

spjaté s životní realitou. Charakteristickým znakem projektové výuky je cíl, který je 

představován určitým konkrétním výstupem.“(Zormanová, 2012, s. 96) Projektová 

výuka má celou řadu kladných vlastností. Svou zásadní povahou úzce souvisí 

s aktivním učením, poskytuje žákům značnou míru samostatnosti, neméně pak 

svobodného rozhodování a aktivního zapojení do činností v rámci svých dosavadních 

schopností a životních zkušeností. (Kyriacou, 2008) 

 ,,Projekt lze vymezit jako komplexní praktickou úlohu (problém, téma) spojenou 

s životní realitou, kterou je nutno řešit teoretickou i praktickou činností, která vede 

k vytvoření adekvátního produktu.“(Maňák, Švec, 2003, s. 168) Efektivita během 

projektové výuky je také dána větší možností naplňovat potřebné klíčové kompetence, 

jež školám vymezuje RVP
12

. Pedagog má možnost propojovat výuku napříč různými 

vyučujícími předměty, čili začleňovat potřebné mezipředmětové vazby a průřezová 

témata. Podle Maňáka a Ševce (2003) bychom neměli zapomínat na širší využití 

projektové výuky, tedy nejen v rámci jedné třídy, ale i například jako společný projekt 

více tříd či dokonce celé školy. 

 ,,Projekty v primární škole realizují převážně skupiny, spíš výjimečně 

jednotlivci. Práce na projektu je tak výbornou příležitostí ke spolupráci, učení 

kooperativním dovednostem při zpracovávání smysluplného úkolu. Ke spolupráci jsou 

zváni rodiče a odborníci z různých institucí, projekty jsou příležitostí pro spolupráci 

celého pedagogického sboru.“(Spilková, 2005, s. 131) 

                                                           
12

 RVP – Rámcově vzdělávací program 
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3. Spolupráce rodiny a školy 

 

3. 1. Základní potřeby dítěte 

 V této části práce je vymezen prostor pro zamyšlení se nad tím, co je chápáno 

jako základní potřeby dítěte ve vztahu ke vzdělávání na počátku školní docházky. Opět 

se vracíme ke skutečnosti, že každé dítě je jedinečnou osobností a jeho potřeby mohou 

být značně rozdílné. Na pedagoga je pak kladena obzvlášť vysoká zodpovědnost 

v samotném procesu vzdělávání, kdy je stěžejní osobou v oblasti naplňování potřebných 

sociálních a komunikačních dovedností 

      Již v roce 1943 se otázkou základních lidských potřeb zabýval americký 

psycholog Abraham Harold Maslow 
13

 a rozčlenil je dle důležitosti do jakési pomyslné 

pyramidy. Nejdůležitější a nejzákladnější potřeby, za něž pokládáme potřeby 

fyziologické (hlad, žízeň, spánek, teplo), umístil do nejnižší části pyramidy. Teprve po 

jejich uspokojení jsou naplňovány potřeby vyšší. ,,Maslowova teorie vychází z 

 představy, že jednotlivé okruhy potřeb vytvářejí hierarchizovanou strukturu a že určité 

potřeby mají prioritu před ostatními.“(Vágnerová, 2005, s. 175) 

 

S nástupem do školy dochází u dítěte ke spoustě významných změn. Lenka Šůlová 

(2014) uvádí, že nástup dítěte do školy vyžaduje určitou schopnost zralého dítěte, 

oddálit okamžitý pocit uspokojení svých momentálních potřeb. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Abraham Harold Maslow (1908 - 1970), americký psycholog, zakladatel humanistického proudu 

v psychologii, autor hierarchie lidských potřeb. 
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Obr. 1. Maslowova pyramida potřeb 

 

Zdroj: www.vitejtenazemi.cz 

,,Nemůže jíst, kdy by chtělo, nemůže odejít z místnosti a jít se na něco podívat, 

nemůže spát na lavici, i když ho výklad vůbec nezajímá. Dále může dítě dosti nelibě 

nést, že je hodnoceno na základě výkonu, který podává, a nikoliv bez přičinění, jako 

tomu bylo dříve. Z dítěte, které bylo většinou milováno a hýčkáno, se stává ze dne na 

den dítětem, od kterého je něco očekáváno, a dle toho je hodnoceno.“(Šůlová, 2014, s. 

20) 

 Své důležité místo v tomto směru zastávají i emocionální potřeby dítěte. 

Geoffrey Petty (1996) se zmiňuje o důležitosti toho, jak se dítě ve škole cítí. Nelze tedy 

získávat nové informace pod tíhou nejistoty nebo nějaké hrozby Pokud se dítě učí 

v takovém prostředí, které je naplněno pozitivní atmosférou, zvládá je mnohem snadněji 

a beze strachu z neúspěchu. Výsledná práce je pak smysluplnější a daleko účinnější. 

 Dítě na počátku školní docházky je velmi vnímavé vůči všem vnějším 

podnětům, které na něj působí nejen během výuky a ve vztahu ke spolužákům, ale také 

k podnětům vycházejícím z rodinného prostředí či jeho blízkého okolí. ,,Emoční 

Fyziologické potřeby 

(hlad, žízeň, spánek, teplo) 

Potřeba bezpečí 

(ochrana, jistota bezpečí) 

Společenské potřeby 

(sounáležitost, přátelství, láska) 

 

 

Potřeba uznání 

(sebeúcta, uznání, status) 

Seberealizace 

(rozvoj osobností) 

http://www.vitejtenazemi.cz/


25 

 

prožitky slouží nejen jako informace o aktuálním dění, ale i jako zpětná vazba, tj. 

informace o důsledcích vlastního jednání. Signalizují míru uspokojení různých 

potřeb.“(Vágnerová, 2007, s. 145) 

 S emočním prožitkem bývá úzce spojena motivace a stává se tak určitým 

prostředkem k uspokojování potřeb. Každý jedinec a dítě pak především, je-li vhodně 

motivováno, dokáže se daleko lépe zapojit, učit se rádo, s chutí a se zájmem o získávání 

nových informací. Matějček a Pokorná (1998) charakterizují shodně období mladšího 

školního věku jako období přechodné, ve kterém se rozvíjí duševní funkce dítěte. Končí 

období bezstarostných her a začíná období cílené a soustavné práce. ,,To znamená, že 

dítě je schopno soustavného školního vzdělávání, dovede převzít úkol, pracovat na něm 

s určitou dávkou odpovědnosti a úkol dokončit. Jeho myšlení, paměť, vnímání jsou 

vyspělé natolik, že to nejenom všechno dokáže, ale že má ze školní práce 

radost.“(Matějček, Pokorná, 1998, s. 79) 

 

3. 1. 2. Funkce rodiny (dítě – rodič)                                                                                                           

 Vysvětlováním pojmu rodina a její funkce se zabývalo a dosud zabývá celá řada 

odborníků. Také její samotná definice je v průběhu let různorodá. Lovasová (2005, s. 5) 

uvádí, že jedna z nejjednodušších definic popisuje rodinu jako malou skupinu osob, 

které jsou navzájem propojeny manželskými, příbuzenskými nebo jinými vztahy a 

zvláště společným způsobem života. 

 

Dle Lovasové (2015) lze základní funkce rodiny shrnout takto: 

 reprodukční – plození potomků 

 ekonomická – hmotné zajištění členů rodiny 

 socializační -  učí děti zařazovat se do dané společnosti kultury 

 emocionální – zajišťuje citové zázemí pro své členy 
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Všechny tyto funkce by však měly být ve funkční rodině vždy vzájemně 

propojovány jednou ze všech z nejdůležitějších funkcí, tedy funkcí emocionální. ,,Vztah 

rodičů k dítěti je zřejmě nejhlubší a nejtrvalejší emocí lidského života.“(Tomanová, 

2014, s. 29) Také úvahy odborníků z druhé poloviny dvacátého století poukazují na 

důležitost funkční rodiny a její emocionální funkci. Singerová- Nečesaná (1985, s. 21) 

uvádí, že každé dítě je tak pevně citově vázáno na své rodiče, že jejich průběžný životní 

styl, kulturní úroveň, jejich chování a vztah k lidem, přírodě i k výchovné instituci silně 

ovlivňuje jeho rozvoj.  

I po letech je zcela nepochybné, že rodina a s ní spojená emocionální jistota má 

pro dítě hluboký význam. ,,Emocionální jistota je potřebná nejen pro děti, ale také pro 

dospělé, i když v trochu jiné podobě. Přesto v poslední době lze sledovat, že 

v některých kruzích vystupují v popředí spíše faktory hmotné povahy.“(Lovasová, 

2015, s. 16) Vágnerová (2005, s. 31) uvádí, že rodiče mají více či méně podobné 

dispozice jako děti a v závislosti na svých osobních schopnostech je také vychovávají. 

Právě rodinné zázemí dítěte, jeho stabilita, jistota, bezpečnost a určitý hodnotový 

systém (v každé rodině může být naprosto rozdílný) je velmi důležitý především na 

počátku školní docházky. ,,Rodinné prostředí posiluje rozvoj těch kompetencí, které 

považuje za důležité a cíleně nerozvíjí ty, které zde významné nejsou.“(Vágnerová, 

2005, s. 31) 

 

3. 1. 3. Funkce školy (učitel – žák – rodič) 

 S nástupem dítěte do školy se mění dosavadní způsob života a zvyklosti nejen 

toho konkrétního dítěte, ale i celé jeho blízké rodiny. Končí tedy téměř bezstarostné 

období her a blaženosti, které nahrazuje nové období každodenních povinností a práce. 

Rodiče, babičky a dědečkové si tak zcela určitě říkají: ,,Otvírá se před námi nová 

epocha v životě dítěte a škola, která jednou vstoupila do jeho osudu, už nikdy z něho 

nevystoupí.“(Matějček, 1998, s. 78) 
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 Matějček (1998) také uvádí, že většina rodičů dobře chápe význam vzdělání a 

spolupracuje podle svých možností s dítětem i se školou. Spolupráce rodiny a školy 

může mít různé formy. 

Dle Šůlové a Tomanové (2014) lze spolupráci rozlišovat do tří kategorií: 

 

 osobní kontakt – třídní schůzky, při příchodu a odchodu dětí, telefonický 

rozhovor, SMS - zprávy, e-maily, 

 písemné formy spolupráce – sdělení formálního charakteru, sdělení skrze 

notýsky a žákovské knížky, dotazníky pro rodiče, letáčky školy, brožurky atd. 

 rodiče ve třídě – náslech v hodině, zajištění exkurze v zaměstnání, účast ve 

škole v přírodě, výpomoc se školním výletem, výpomoc ve výuce, výpomoc 

s výzdobou třídy atd. 

 

Dobré vztahy mezi školou, učitelem a rodinou jsou v současné době důležitou 

prioritou ve vzdělávání a dochází k jejich neustálým proměnám. Pro pedagogy je to 

určitá výzva k tomu, jak se naučit přijímat kritiku a přání rodičů, budovat si respekt vůči 

různým názorům a zároveň si zachovat právo na vlastní názor. ,,Spolupráce s rodiči je u 

nás i v mezinárodním kontextu chápána jako důležitý faktor pro úspěšné zapojení všech 

dětí do školního vzdělávacího systému.“(Felcmanová, 2013, s. 7) 

Rabušicová (2004) například uvádí, že rodiče jsou, jak je všeobecně známo, značně 

nesourodou skupinou s mnoha zájmy. V podstatě bývají většinou neorganizováni, a tak 

i povaha jejich přání nebo snahy spolupracovat se školou vycházejí z individuálně 

definovaných očekávání vůči škole. Patří mezi ně zvyšování školní úspěšnosti, podpora 

školy, vzdělávání rodičů, určitý vliv na školu atd.  

,,Školy přátelské k rodinám jsou v jejím pojetí inkluzivní, vítají všechny děti a 

oceňují jejich rozmanitost. Rodiny v otevřené škole pak podporují vzdělání, pomáhají 

s úkoly a posilují úlohu školy doma. Navíc se ukazuje, že spolupráce škol s rodinami 
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zlepšuje následnou úspěšnost dětí ve škole i v životě. Základními hodnotami, na kterých 

spolupráce stojí, je respekt, zodpovědnost a vzájemné vztahy.“(Felcmanová, 2013, s. 7)              

 

4. Vzdělávání sociálně slabých žáků 

 

4. 1. Rodiny žijící ve vyloučených lokalitách 

 V posledních letech se stále více odborníků zabývá problematikou vzdělávání 

sociálně slabých žáků žijících ve vyloučených lokalitách
14

. Především se jedná o žáky 

romského etnika, ale nelze opomíjet ani děti pocházející z neúplných rodin, jejichž 

matky většinou nepracují, mají velmi nízké vzdělání, často střídají partnery a zpravidla 

vychovávají i více dětí. Tyto rodiny či jednotlivci se mnohdy shlukují v lokalitách, které 

bývají většinou na okraji měst a vesnic či jsou obklopené lesem. Může se jednat o jinak 

nevyužité objekty nebo ubytovny, popřípadě o nevyužitá internátní zařízení, která 

mnohdy provozují soukromí vlastníci. ,,Sociálním vyloučením rozumíme takový 

proces, při kterém jsou lidé postupně zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro 

zapojení se do sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti.“(Nikolai, 

Sedláčková, 2007, s. 10) 

  

Podle Sedláčkové (2007) lze uvést charakteristické znaky pro osoby a rodiny žijící 

v sociálně vyloučených lokalitách takto:  

                                                           
14

 Základní škola, ve které pracuji již desátým rokem, se nachází v těsné blízkosti takovéto vyloučené 

lokality. Tato lokalita vznikla před pěti lety z areálu bývalého internátu a v současné době v něm žije 

přibližně třicet rodin (početnost jednotlivých rodin nelze blíže určit). Škola tak musí řešit celou řadu 

nových situací, které tato skutečnost spojená se vzděláváním sociálně slabých žáků přináší. Zároveň se 

potýkáme s předsudky některých obyvatel, kteří nás pokládají za školu romskou a tedy méně kvalitní. 

Důsledkem je pak dovážení dětí do jiných škol v blízkém okolí. 
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 život v sociálně vyloučené lokalitě – stigmatizace – přisuzování negativních 

vlastností, 

 nízké vzdělání – nízká kvalifikace – nízké uplatnění na trhu práce 

 nezaměstnanost – častá práce ,,na černo“- nelegální obživa na hraně zákona 

 závislost na sociálních dávkách 

 špatný zdravotní stav – způsobený špatným životním stylem, nevyhovujícími 

hygienickými podmínkami, špatnou životosprávou 

 sociopatologické jevy – drogy, alkoholismus, gamblerství, prostituce, zvýšená 

kriminalita a bezprostřední ohrožení těmito jevy 

 závislost na lichvě – syndrom neplatičství 

 diskriminace – v oblasti na trhu práce a v oblasti bydlení 

 omezený přístup k informacím – nedostatečné sociokulturní kompetence 

 neschopnost plánování budoucnosti – pouhá orientace na přítomnost 

 

4. 1. 2. Možné příčiny vyloučení a dopad na vzdělávání 

Děti vyrůstající v sociálně vyloučených lokalitách prožívají zcela odlišné dětství, 

než děti majoritní společnosti. Jejich celkový vývoj a normy chování vychází ze 

způsobu života rodičů a vrstevníků, který je v dané lokalitě a skupině obyvatel zde 

žijících pokládán za normální. Spousta sociálně slabých a neúplných rodin se do těchto 

lokalit dostává z důvodu chudoby, nezaměstnanosti či následkem nuceného vystěhování 

z důvodu neplatičství
15

. Mimo záměrného sestěhovávání tzv. problémových rodin je 

                                                           
15

 Pohyb těchto rodin se snaží v naší oblasti mapovat organizace ,,Člověk v tísni o. p. s.“ s jejichž TSP 

(terénní sociální pracovnicí) z pozice výchovné poradkyně školy přímo spolupracuji. Tato spolupráce je 

při začleňování sociálně slabých žáků velmi důležitá. 
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však ještě dalším závažným problémem podle Nikolaie a Sedláčkové (2007) hodně 

rozšířená samovolná neřízená migrace
16

 chudých rodin za příbuznými do cenově 

dostupnějších lokalit. Nevydrží však dlouho na jednom místě a mnohdy se neustále 

stěhují sem a tam  

Rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách však většinou vzdělávání svých 

dětí berou až jako druhotnou záležitost. Podle terénních sociálních pracovníků
17

 

pohybujících se v těchto lokalitách je v popředí těchto osob spíše jakýsi boj o vlastní 

existenci a většinou nemají ani příliš velkou důvěru ve vzdělávací instituce. ,,Je zřejmé, 

že pokud v rodině často chybí prostředky na nákup jídla a základního oblečení pro děti, 

jsou takové věci jako nákup hraček, školních pomůcek, ale i zaplacení školky, výletů, 

kroužků atd. odstaveny na druhou kolej.“ (Sedláčková, 2007, s. 13) Většina těchto dětí 

tedy zahajuje školní docházku se statutem určitého sociálního znevýhodnění, bez 

absolvování předškolní výchovy a s naprostou absencí hygienických návyků. Nelze také 

opomenout velmi časté vady řeči a nedostatečnou slovní zásobu. S pomocí rodičů navíc 

nelze příliš počítat, jelikož jejich vzdělání bývá nižšího charakteru, nedokáží a mnohdy 

ani nechtějí svému dítěti pomoci. Samotný edukační proces pak narušuje poměrně 

vysoká absence těchto dětí ve škole a následně velmi obtížná komunikace s rodiči, kteří 

na pravidelné schůzky většinou nedocházejí. Učitelé jsou tak mnohdy postaveni před 

nelehký úkol. Přesvědčit rodiče o důležitosti vzdělávání jejich dítěte a zajistit mu 

úspěšné zapojení do vzdělávacího procesu. 

 Rovný a spravedlivý přístup ke vzdělávání všech dětí je v ČR garantován 

Ústavou ČR, Úmluvou o právech dítěte, zákony a činností odpovědných orgánů a 

institucí. Oblast rovného přístupu ke vzdělávání a zohledňování vzdělávacích potřeb 

jedince jsou hlavními zásadami a jsou přesně vymezeny a zakotveny v zákonu č. 561/ 

                                                           
16

 V naší škole nejsou výjimkou žáci, kteří nastoupí do první třídy, odchodí půl roku i méně a stěhují se 

do jiné vyloučené lokality. Někteří se po roce i dříve opět vrací. V posledních dvou letech přichází i žáci 

migrujících rodin ze vzdálenějších vyloučených lokalit (Most, Chomutov, Cheb). Většina těchto dětí 

neprošla předškolním vzděláváním, dokonce ve dvou případech šlo i o pozdní nástup do školy (7 a 8 let 

věku). 

17
 TSP – terénní sociální pracovníci, vedeni pod organizací ,,Člověk v tísni o. p. s“ 
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2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obsaženými v §2. Dále se 

uvedenými oblastmi zabývá §16 odst. 6. ,,Děti, žáci a studenti se speciálními 

vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody 

odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných 

podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského 

poradenského zařízení.“ 

Rovný přístup ke vzdělávání podrobněji upravují také další zákony a vyhlášky, zejména 

pak tzv. antidiskriminační zákon (zákon č. 198/ 2009 Sb., o rovném zacházení a o 

právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů). 

 

5. Vzdělávání žáků romského etnika 

 

5. 1. Zvláštnosti romských dětí 

 Romské děti jsou velmi dobře přizpůsobené specifickému typu společenství, ve 

kterém má silný vliv především širší početná rodina, která vytváří silný sociální základ, 

udržuje tradice a utváří normy, podle kterých se všichni striktně řídí. Tyto normy jsou 

však zcela odlišné od norem majoritní společnosti.  

 ,,Nositelem tradic je rodina. Romská rodina je velká. Nejen pro velký počet dětí, 

ale i pro rodinné soužití více generací. Romské dítě vyrůstá mezi větším počtem 

sourozenců, ale i bratranců a sestřenic, je v domácnosti nejen s rodiči a prarodiči, ale 

zpravidla i se strýci a tetami a jejich dětmi
18

. Všechny tyto příbuzné vnímá jako blízké 

                                                           
18

 Příkladem, který potvrzuje toto tvrzení je vzájemný vztah dvou žáků v současné druhé třídě naší školy. 

Dvě děti, stejně staré, přesto se jedná o neteř se strýcem. Chlapec je nejmladším z jedenácti sourozenců, 

kdežto dívka je dcerou jeho nejstarší sestry. Když dívka pronesla větu:,, Nikola je můj strejda“, byla jsem 

dosti zmatená a myslela jsem si, že si ze mě děti dělají legraci. Nedělaly. 
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příbuzné, a tím i jeho svět má jiné rozměry. Romská rodina i přes četné vnitřní šarvátky 

je navenek jednotná a pocit solidarity uvnitř je téměř absolutní.“(Sekyt, 2008, s. 128) 

 

 Podle Šotolové (2011) závisí školní docházka romského dítěte výlučně na 

rozhodnutí jeho rodiny, tedy na tom, jaký má tato rodina postoj ke vzdělání. V romské 

rodině je vzorem matka. Matka poskytuje dítěti základ jazyka. Slovní zásoba romských 

dětí je však mnohem menší, než u dětí majoritní společnosti. To vychází ze zcela 

odlišného způsobu výchovy v romských rodinách. V majoritní společnosti je dítě 

vedeno spíše k samostatnému rozhodování a k prosazování sebe samého jako osobnosti, 

kdežto od romského dítěte se spíše očekává úcta ke starším a zvyk podřizovat se 

skupině. Všechno potřebné zajistí širší rodina. Proto se pak v edukačním procesu jeví 

jako méně samostatní a zaostalí.  

 

Rovněž existují jiná hodnotová pravidla uvnitř romských rodin. ,,Existuje zde 

hierarchie starších a mladších, mužů a žen, ale každý člen velkorodiny se může ke 

každé věci vyjadřovat a jeho slovo může být vzato za kolektivní rozhodnutí.“(Sekyt, 

2008, s. 128) Dle Šotolové (2011) je tomu tak i v případě, že svůj názor vysloví zcela 

malé dítě.  

Proto se často ve škole stává, že dítě vykřikuje a přitom zcela nechápe, proč je za 

to pedagogem napomínáno, když uvnitř své komunity je za stejnou věc chváleno. 
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Rous (2003)
 19

 uvádí zvláštností romských dětí takto: 

 slabá vůle – překážkám se raději vyhnou, vzdají 

 malá vytrvalost a trpělivost – vytrvat u jedné činnosti je velký problém, při 

velkém tlaku jednají emotivně a nakonec úkol vzdají 

 nespolehlivost – lehce může dojít ke zklamání (ve vztahu k druhým) 

 strach – Rom se cítí bezpečně jen ve své vlastní skupině, velmi častou reakcí na 

strach bývá agrese 

 nesamostatnost – kdo chce v romském společenství rozhodovat něco sám, je 

považován za sobce, je to zcela opačné uvažování od majoritní společnosti, tudíž 

pro romské dítě zdroj neustálého stresu a nervozity 

 slabá schopnost zobecňovat a abstraktně myslet – malá slovní zásoba, 

v romském jazyce chybí různé pojmy pro obecné jevy 

 komplex méněcennosti – trpí pocitem nepřijetí a z toho pramení sklon 

k nadutosti, vychloubání, předvádění se a k brutalitě 

 

 

5. 1. 2. Výchova ke kázni a pořádku u romského dítěte 

 Na základě  výše uvedených poznatků v předcházející kapitole je evidentní, že i 

výchova ke kázni romského dítěte a pořádku bude značně odlišná od výchovy dětí 

majoritní společnosti. ,,V předškolním období romské dítě vyrůstá většinou živelně. 

Psychologická vyšetření při zjišťování školní zralosti podávají obraz nepřipravenosti na 

školní práci. Projevy dítěte nesou znaky pseudoretardace, která je výsledkem výchovné 

                                                           
19

 http://www. zs-sever.cz/SVP_2011/7_Prilohy/Strucne_dejiny_Romu.pdf. [online]. 25. 1. 2015 [cit. 

2015-01-25]. Dostupné z: http://www.zs-sever.cz/SVP_2011/7_Prilohy/Strucne_dejiny_Romu.pdf 
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zanedbanosti. Školní zralost by měla být výsledkem působení rodiny, případně 

výchovně - vzdělávací práce příslušné mateřské školy. Tu však většinou romské děti 

nenavštěvují.“(Šotolová, 2011, s. 61) 

Výchova romských dětí je od té naší, tedy majoritní společnosti, značně 

rozdílná. Neznalost těchto zásadních rozdílů pak s sebou nese logické nepochopení 

některých vzorců chování těchto dětí, které si přináší ze svých rodin. Romské dítě je 

bráno stejně jako dospělý jedinec, je součástí velkorodiny a určuje si svůj vlastní řád. Jí 

když má hlad, chodí spát v takovou dobu, kterou si samo určí a je zvyklé otevřeně 

vstupovat do veškerého dění v rodině. To se pak v podmínkách většinové společnosti a 

zvláště pak v průběhu vzdělávání může jevit jako drzost a nevychovanost.  

 V příručce určené pro učitele a asistenty pedagoga pod názvem ,,Jak pracovat 

s romskými žáky“ od Ivety Pape (2007) se píše, že výchova romského dítěte je velmi 

volná. Majoritní společnost je plná pravidel, jakýchsi obecně platných norem. Ve 

výchově romských dětí však nejsou obvykle stanovována žádná podobná pravidla. 

,,Dítě v podstatě vše může a nemusí nic. V romských rodinách jsou děti velice dlouho 

obsluhovány maminkou, babičkou, staršími sourozenci, hlavně děvčaty. Kluci nejsou 

k samoobslužným činnostem vedeni téměř vůbec.“(Pape, 2007, s. 17)  

Stejný postoj romských dětí je i k pořádku. V místnosti, ve které rodina žije je 

poměrně útulno, mnoho koberečků, ozdob a sošek, ale mimo tento prostor již pořádek 

nikoho nezajímá. Z mnoha různých zdrojů, které způsob života romských rodin popisují 

je zřejmé, že žijí pouze přítomností a budoucnost vůbec neřeší. Není to pro ně důležité. 

Proto i své nejbližší okolí velmi často zdevastují, vybydlí, prostě rozprodají a zužitkují 

vše, co se dá.  

 

 

5. 1. 3. Spolupráce s rodiči romských žáků 

 V následující kapitole budeme hledat způsob, jak lze nahlížet na spolupráci 

s rodiči romských žáků. Vzhledem k rozdílnostem, spojeným se způsobem života v 



35 

 

různých sociálně vyloučených lokalitách, či způsobu života rodin žijících mimo tyto 

lokality, je nutno zamýšlet se nad způsobem komunikace vždy s přihlédnutím k těmto 

skutečnostem, tedy citlivě a především individuálně
20

.  

Z toho vyplývá, že komunikace s rodiči a také s dalšími rodinnými příslušníky je jednou 

z klíčových kompetencí každého pedagoga, ale i celé školy. ,,Učitelé běžných škol často 

o zázemí a zvyklostech rodin sociálně znevýhodněných žáků vědí jen málo, vzhledem 

k mnoha administrativním povinnostem jim mnohdy nezbývá čas na to, aby vyhledávali 

bližší kontakt s rodiči žáků, a svou roli hraje jistě i strach z neznámého prostředí. Tato 

neznalost pak může vytvářet různé vzájemné bariéry.“(Němec, 2014, s. 64) 

 Podle Šotolové (2011) se jeví jako dobrý krok ze strany ředitelů škol, který 

může napomoci při překonávání komunikačních a adaptačních překážek, zajištění 

asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním
21

. Zajištění finančních 

prostředků potřebných pro funkci asistenta pedagoga je umožněno ředitelům škol 

prostřednictvím Středočeského kraje v Praze, který vyhlásil Rozvojový program MŠMT 

pod názvem ,,Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 

postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015“ 
22

.  

                                                           
20

 Nelze všechny rodiny posuzovat stejným způsobem. V kolektivu současné druhé třídy je romská 

dívenka, velmi inteligentní, citlivá a empatická. Rodiče pravidelně dochází na třídní schůzky, informují se 

o dění ve škole a zapojují se do společných akcí. Dívka se zúčastňuje škol v přírodě, různých kroužků a 

téměř všech školních akcí. Oba rodiče jsou zaměstnaní a mimo tohoto dítěte vychovávají ještě čtyři další. 

Vzdělání svých dětí a jejich budoucí postavení ve společnosti berou nesmírně vážně a zodpovědně. 

Ostatní romské děti však již nemají tak dobré zázemí, jejich rodiče komunikují v menší míře a někteří 

vůbec o prospívání svých dětí nejeví zájem. Ve třídě je osm sociálně slabých žáků. 

21
 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s platností od 1. 1. 

2005, který odstraňuje rozdíl mezi pojetím asistenta pedagoga z řad majority a romského asistenta 

pedagoga. 

22
 Asistent pedagoga. Středočeský kraj. [online]. 5. 2. 2015 [cit. 2015-02-05]. Dostupné z: http://www.kr-

stredocesky.cz/web/20875/38 
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Asistenti pedagoga tak významně mohou pomoci nejen přímo ve výuce či při 

individuální výuce mimo kmenovou třídu, ale i při navazování a prohlubování 

komunikace s rodiči romských žáků. Podle daných možností je pak dobré se v určitých 

případech pokusit přivést učitele do rodiny nebo rodiče do škol. ,,Oproti prostému 

zprostředkování informací mezi rodinou a školou je dlouhodobějším řešením, pokud se 

podaří prolomit nedůvěru mezi učiteli a rodiči žáků a zajistit navázání vzájemného 

kontaktu mezi nimi.“ (Němec, 2004, s. 67)  

K prolomení vzájemných bariér dávají možnost četné akce školy či konkrétní 

třídy, na které jsou rodiče přizváni. Mezi takové akce lze zařadit třídní setkání, návštěvy 

ve výuce, spoluúčast při vedení různých kroužků, oslavy, společné výlety, sportovní 

akce, besedy, školní jarmarky, výstavy a další podobné školní události. 

 

6. Vzdělávání nadaných žáků 

 

6. 1. Identifikace nadaných žáků 

 Tato část diplomové práce je zaměřena především na moment individualizace 

v oblasti vzdělávání nadaných žáků. Správná a včasná identifikace mimořádně 

nadaných žáků, spojená s jejich integrací v běžném vzdělávacím proudu, patří k dobré 

inkluzivní škole. Podle Čavojské (2010) se samotná problematika týkající se 

identifikace značně od sebe liší používanými metodami a prostředím, ve kterém je 

prováděna (MŠ, ZŠ, SŠ). ,,Nejen při identifikaci, ale i v procesu vzdělávání nadaného 

žáka je žádoucí spolupráce učitelů s výchovným poradcem školy a dalšími 

zainteresovanými osobami a institucemi (školní psycholog, rodiče žáka, PPP
23

, odborné 

lékařské zařízení atd.).“ (Čavojská, 2005, s. 5) 

                                                           
23

 Pedagogicko psychologická poradna- odborné diagnostické pracoviště. 
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 Také Fořtíková (2009) se zabývá problematikou identifikace nadaných žáků a 

zdůrazňuje, že ji je třeba diferencovat. Stejně jako Čavojská zdůrazňuje, že jako je 

vymezení nadání nejednotné, tak i používané metody a přístupy se liší. Metody pak dělí 

na objektivní a subjektivní. 

Metody identifikace, které vymezuje Fořtíková (2009) jako objektivní: 

 IQ testy
24

 

 Standardizované testy výkonu 

 Didaktické testy 

 Testy kreativity 

 

Metody subjektivní identifikace: 

 Nominace skupiny učitelů 

 Nominace spolužáky 

 Rodičovské nominace 

 Vlastní navržení 

 Hodnocení výsledků činnosti 

 Zapojení jedince do soutěží 

Podle obou výše uvedených odbornic (Fořtíková, 2009, Čavojská, 2010) lze na 

identifikaci pohlížet jako na určitý proces, který probíhá po vymezeně dlouhou a pro 

pozorování potřebnou dobu. Na tomto procesu se pak většinou podílí všichni 

                                                           
24

 IQ testy – inteligenční testy- mohou používat pouze specializovaná pracoviště, psychologové (PPP, 

SPC) 
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kompetentní účastníci
25

, počínaje samotným žákem, rodičem, pedagogem, vedoucím 

zájmového kroužku, lékařem, až po odborné pracovníky PPP. 

 Po legislativní stránce je tato problematika přímo vymezena školským zákonem 

č. 561/2004 Sb. v platném znění, hovořícím o nadaných žácích ve dvou ohledech v §17 

a §18 vyhlášky č.73/2005 Sb. v platném znění o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a přímo 

k diagnostice pak hovoří vyhláška č.72/2005 Sb. v platném znění, která vymezuje 

samotné standardy diagnostiky. 

Mluvíme-li v této práci o identifikaci a diagnostice mimořádně nadaných žáků, 

nelze opomenout i téma nadaných žáků s handicapy. Také toto téma je v posledním čase 

hodně předmětem mnoha diskusí. Někteří odborníci tak v poslední době velmi často 

hovoří o existenci dvojí výjimečnosti. ,,Nadání se u konkrétního žáka může vyskytovat 

současně s další speciální vzdělávací potřebou (SPUCH, ADHD atd.)
26

, která může 

rozvoj nadání nebo jeho projevy znesnadňovat. Tyto okolnosti je nutné zohlednit ve fázi 

identifikace žáků i při volbě vhodných vzdělávacích opatření.“(Portešová, 2011, s. 27) 

 

6. 1. 2. Nadané dítě v edukačním prostředí 

 Podle Fořtíkové (2009) se nadané a talentované děti vyznačují svými určitými 

specifickými znaky. O způsobech a dostupných metodách identifikace jsme se zmínili 

již v předcházející kapitole věnované identifikaci nadaných žáků.  

Co se však rozumí pod pojmem nadaný žák? Která z dosud publikovaných 

definic je pokládána za tu správnou? Jedna z klíčových definic pochází ze zasedání 

Columbus Group z roku 1991 a říká se v ní: ,,Nadání je asynchronní (nerovnoměrný) 

                                                           
25

 Jedná se o vzájemnou spolupráci výše zmíněných institucí. Podnět k tomu, že se něco děje může přijít 

ze strany pedagoga, který tráví s dítětem většinu času, ze strany lékaře, ale i ze strany samotného rodiče. 

Poznatky všech těchto subjektů jsou pak podkladem pro specializovaná diagnostická pracoviště, která 

samotnou diagnostiku žáka provádí. 

26
 SPUCH – specifická porucha učení a chování, ADHD – vývojová porucha chování s hyperaktivitou. 
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vývoj, ve kterém se kombinují zrychlené rozumové schopnosti a zvýšená intenzita 

k vytvoření vnitřních zkušeností a povědomí, které jsou svou kvalitou odlišné od běžné 

normy. Tato nerovnoměrnost se zvyšuje spolu s vyšší intelektovou kapacitou.“(Fořtík, 

Fořtíková, 2007, s. 14) 

 Pedagog v běžné základní škole je zvláště na počátku školní docházky postaven 

před nelehký úkol. Rozpoznat erudovaným způsobem schopnosti a skutečné potřeby 

všech žáků tak, aby každému z nich byl umožněn odpovídající způsob vzdělávání a 

potřebný individuální rozvoj. Tento úkol je o to těžší, pokud jde o vícepočetné 

heterogenní třídy bez přítomnosti AP
27

. Hovoříme-li o nadaných a talentovaných žácích 

lze na základě prováděných výzkumů říci: ,,Na počátku první třídy není tato sociální 

skupina vnitřně diferencovaná a hierarchizovaná, žáci mají relativně ,,stejnou“ šanci 

zaujmout určitou sociální pozici ve třídě a tato sociální neurčenost je východiskem pro 

interakce žáků v novém prostředí. Pozornost v první třídě upoutává především řeč 

učitelky a způsob, jakým se obrací k žákům.“(Hříbková, 2009, s. 147)  

Na základě různých odborných zdrojů je zřejmé, že diferenciace výuky je 

nezbytná již od počátku školní docházky. Je to etapa neustálého objevování a hledání. 

Podle Havigerové (2012) lze vzdělávání přirovnat k daleké plavbě lodí. ,,Učitel je 

kapitánem, který řídí směr, žáci jsou tím, čím je učiní kapitán – mohou být námořníci, 

kteří se aktivně podílí na plavbě, cestující, kteří si zaplatili jízdu a nechávají se převézt 

žádaným směrem (během jízdy se snaží zabavit), či pouze zboží, které je pasivně 

přepravováno, aniž může jakkoli rozhodovat.“(Havigerová, 2012, s. 104) 

Vzdělávání nadaných a talentovaných žáků má nejen svá specifika, ale také 

podle Fořtíkové (2009) může s sebou nést pro samotného pedagoga a další mimoškolní 

odborníky celou řadu zvýšených nároků na ně samotné. Z hlediska kompetencí je 

vzdělávání takovýchto žáků didakticky náročnější, pedagog se musí být schopen 

dostatečně a systematicky připravovat a adekvátně reagovat na jevy, které tyto žáky 

zpravidla provázejí. ,,Nadaní žáci bývají kázeňsky problematičtější, trpí poruchami 

pozornosti, rádi jsou v centru dění a jsou neradi opomíjeni.“(Fořtíková, 2009, s. 20) 

                                                           
27

 AP – asistent pedagoga 



40 

 

Charakterizovat nadané dítě lze ve dvou směrech. Podle Winebrennerové (2001) 

ve směru pozitivním a negativním.  

Vybraný přehled těchto charakteristických identifikačních specifik je shodně 

uváděn různými odborníky takto: (Sejvalová, 2004, Fořtík, Fořtíková, 2007, Fořtíková, 

2009, Havigerová, 2011) 

 

Ohled pozitivní: 

 extrémní vyspělost v oblasti učení a výkonu, v některých oblastech jsou napřed, 

v jiných mohou vykazovat opožděný vývoj 

 široká slovní zásoba, vyspělý verbální projev 

 mají neskutečnou paměť, některé věci se naučí neuvěřitelně rychle 

 zvládají složitější myšlenkové operace než jejich vrstevníci 

 mají schopnost pracovat s abstraktními myšlenkami a s minimem konkrétních 

zkušeností 

 vidí vztahy příčiny a následku, vidí vzorce, vztahy a souvislosti, které jiní nevidí 

 dávají přednost komplexním a náročným úkolům, přichází s lepšími způsoby 

řešení věci, navrhují je spolužákům i učitelům 

 jsou schopny přenášet své vědomosti do nových situací a řešení problémů 

 chtějí se podělit o vše, co vědí, jsou zvídavé a kladou nekonečné otázky 

 jsou nadšenými a ostražitými pozorovateli, mají mnoho koníčků a zájmů atd. 

 

Ohled negativní: 

 odmítají práci, nebo pracují nedbale 
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 jsou nervózní při tempu práce třídy, které považují za nedostatečné, málo aktivní 

 protestují proti rutinní a předvídatelné práci 

 kladou choulostivé otázky, vyžadují zdůvodnění, proč se mají věci dělat určitým 

způsobem 

 odmítají určování práce a příkazy a dost často během dne sní 

 ovládají třídní diskuse, bývají panovačné vůči učiteli i spolužákům 

 jsou netolerantní k nedokonalosti vůči sobě i spolužákům 

 jsou přecitlivělé vůči kritice, snadno se rozpláčou, odmítají se podřídit 

 odmítají kooperativní učení 

 ,,hrají divadlo“ a ruší spolužáky, mohou se lehce stát,,třídním šaškem“ 

 

V současné době je nutno akceptovat skutečnost, že mimořádně nadaní žáci v našich 

školách existují a že je třeba jim vytvořit potřebné podmínky pro vzdělávání. V případě 

jejich nepochopení či dokonce potlačování jejich schopností může docházet k trvalým 

následkům u těchto žáků. ,,Školy jsou tu pro děti. Proto se musí udělat všechno pro to, 

aby se všichni žáci, ať vysoce nebo málo nadaní, mohli vyvíjet tak, aby to odpovídalo 

jejich vlohám a schopnostem. Nabídka diferencovaného učiva podle obtížnosti a tempa 

by měla být pravidlem, a ne výjimkou.“(Mönks, Ypenburg, 2002, s. 54) 

 

6. 1. 3. Spolupráce s rodiči nadaných či talentovaných žáků 

 Nástup každého dítěte do školy s sebou nese určité změny v doposud zažitém 

způsobu života. Dítě i celá jeho rodina jsou náhle vystaveni novým a zcela odlišným 

nárokům, souvisejícím se změnou prostředí (čas strávený ve škole, družině, zájmových 

kroužcích) a s nárůstem nových každodenních povinností. U mimořádně nadaného 

dítěte může být toto období školní socializace mnohem těžší, z důvodu jeho rozdílnosti 
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ve vývoji a pro některé projevy odlišující se od jeho vrstevníků. Proto je důležitá úzká 

spolupráce s rodiči. 

 ,,Rodiče jsou velmi důležití při prevenci sociálních a emocionálních problémů. 

Vyučování, bez ohledu na to, jak dobré a povzbudivé může být, těžko kompenzuje 

nevhodnou rodičovskou péči. Na druhé straně však podpůrné prostředí rodiny může 

vynahradit nešťastné zkušenosti ze školy. Rodiče potřebují informace, jak dobře 

vychovávat a být prospěšnými rádci svých ratolestí : naprosto nejlepší prevencí je pak 

podchycení rodičů malých dětí.“(Fořtík, Fořtíková, 2007, s. 37) 

 Podle Sejvalové (2004) je třeba si uvědomit, že rodiče jsou první dospělé osoby, 

které jsou v neustálé blízkosti svého dítěte a mohou jako první odhalit příznaky jeho 

talentu. Nejen že mají možnost pomáhat svému dítěti talent rozvíjet již od časného 

dětství, ale také posléze hrají významnou roli v předávání potřebných informací škole. 

 ,,Rodina by se měla stát určitým prostředníkem mezi dítětem a školou. Rodiče 

by se měli snažit s učiteli dlouhodobě spolupracovat. Je potřeba, aby byli schopni na 

základě dlouhodobé otevřené spolupráce, řešit společně i případné školní problémy 

dítěte a domlouvat se s učiteli na dalším možném postupu.“(Portešová, s. 195 - 196, 

2011) Podle Fořtíkové (2009) sehrává škola velmi důležitou roli v životě každého 

dítěte, protože zde tráví většinu času z celého dne. Pokud se podaří mezi rodiči a 

pedagogem navázat úspěšnou spolupráci a navodit tak potřebnou atmosféru důvěry, je 

to první a zásadní krok k úspěšnému vzdělávání jejich dítěte.  

 Dobrá spolupráce školy s rodiči a také naopak, by měla napomáhat a směřovat 

k naplňování stanovených vzdělávacích cílů v souvislosti se vzděláváním nadaných či 

talentovaných žáků. Co je tedy cílem vzdělávání? Cílem pro učitele by mohlo být: 

,,zajistit podmínky a dodat takové informace, které pomohou žákovi vypěstovat takové 

návyky, rozvinout takové schopnosti a získat takové informace, aby byl schopen ,,po 

škole“prožít kvalitní a úspěšný život.“(Havigerová, 2011, s. 106) 
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7. Shrnutí teoretické části 

 V teoretické části této diplomové práce jsem se snažila v šesti ucelených částech 

provést výběr stěžejních informací od různých uznávaných odborníků s oblastí úzce 

souvisejících s diferenciací výuky na počátku školní docházky. Nutností tedy bylo 

prostudování odborné literatury z oblasti pedagogiky, psychologie a sociologie. Čerpala 

jsem též z ověřených pramenů některých obecně prospěšných organizací, které se 

dotčenou problematikou úzce a aktivně zabývají, jako například ,,Člověk v tísni“ o. p. s. 

či Občanské sdružení ,,Slovo 21“(2014). Spolu s tím jsem se zabývala i prostudováním 

platné legislativy, jako je školský zákon a další příslušné vyhlášky, bez níž se samotná 

diferenciace výuky v žádné škole rozhodně neobejde. 

Rovněž jsem se snažila neopomenout i významnou roli specializovaných 

pracovišť, například PPP (Pedagogicko psychologických poraden), SPC (Speciálně 

pedagogických center), logopedických pracovníků, OSPODU (Odboru sociálně právní 

ochrany dětí), dětských lékařů atd. Zabývala jsem se také významnou úlohou 

spolupráce mezi mateřskou a základní školou, zvláště ve spojitosti se školní zralostí 

dítěte a s jeho úspěšným vstupem do školy. Snažila jsem se vyhledat podstatné 

informace týkající se konkrétně mnohočetné rozdílnosti v připravenosti jednotlivých 

žáků na vstup do školy. Zkoumala jsem názory odborníků na problematiku vzdělávání 

žáků ze sociálně slabých rodin či dětí romského etnika. Zde se bylo třeba zamyslet i nad 

úlohou rodiny. Dále nad rozdílností v přístupech jednotlivých rodičů ke vzdělávání jako 

takovému a s tím související, tolik potřebnou a především vzájemnou spoluprácí.  

Dále byla předmětem mého teoretického zkoumání i oblast SPU a SPCH 

(specifických poruch učení a specifických poruch chování), která je vždy propojena 

s pojmem integrace žáků do běžných škol a s tím související vzdělávání dle IVP 

(individuálně vzdělávacího plánu). V rámci integrace bylo třeba shromáždit i informace 

o vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním a vzdělávání žáků mimořádně 

nadaných a talentovaných. Teoretické bádání se dotklo i skupiny žáků s tzv. dvojí 

výjimečností, tedy vzdělávání žáků nadaných s SPU či s ADHD (poruchou chování 

s hyperaktivitou). 
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V závěru tohoto shrnutí je však nutno poukázat na skutečnost, že v rámci 

vymezeného času a rozsahu této práce nebylo v mých silách podchytit všechny 

existující odborné publikace a názory všech odborníků, kteří se zkoumáním těchto 

zmíněných oblastí zabývají. Plně si uvědomuji, že jsem mohla během svého hledání a 

studování různých zdrojů, opomenout i některé důležité osobnosti. Pokud se tak stalo, 

nebylo to v žádném případě záměrné. Všechny výše získané informace se budu snažit 

co nejefektivněji následně ověřovat a porovnávat v praktické části své diplomové práce 

formou akčního výzkumu. 

 

Praktická část 

 

1. Metodologie výzkumu 

Pro zpracování své diplomové práce jsem zvolila formu akčního výzkumu, který 

bude realizován v klasické základní škole ve středočeském kraji, kde působím již 

desátým rokem, především jako elementaristka, tedy učitelka první a druhé třídy. Jedná 

se o akční výzkum efektivity vnitřní diferenciace výuky žáků na počátku školní 

docházky ve všech oblastech (předmětech) a činnostech s tím spojených. V současné 

době jsem třídní učitelkou první třídy, ve které tento výzkum bude probíhat.  

Základní výzkumnou otázkou je: Jakým způsobem optimalizovat výuku ve vysoce 

heterogenní třídě s vysokým počtem žáků tak, aby mohly být maximálně naplněny 

vzdělávací potřeby všech žáků?  

 

1. 1. Akční výzkum 

 Akční výzkum jsem zvolila z toho důvodu, že mi nejlépe umožní proniknout 

k jednotlivým problémům, spojeným s diferenciací výuky v mé vlastní třídě. Dle 

odborníků lze akční výzkum definovat takto: ,,akční výzkum je učiteli prováděná 

systematická reflexe profesních situací s cílem jejich dalšího rozvinutí.“(J. Maňák, V. 
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Švec, 2004, s. 52) Podle Janíka je podstatou akčního výzkumu toto: ,,v zásadě jde o dvě 

fáze, které se opakují v gradujícím cyklu. Žádoucí je, aby se akce neustále zlepšovala ve 

smyslu dosahování vyšší kvality výuky.“(T. Janík, 2004, s. 57) Podle Seberové (2006) 

se akční výzkum vyznačuje především svou přímou účastí na řešení různých situací, 

vycházejících ze samotné pedagogické praxe. Zjednodušený model pro akční výzkum 

podle Hendla: (Hendl, 1997) 

 sběr dat a generování hypotéz 

 valorizace hypotéz pomocí analytických technik 

 interpretace pomocí referenční teorie, zavedené praxe nebo praktickým 

posouzením 

 akce pro zlepšení, která se monitoruje pomocí stejných technik (kroky 1,2 a 3) 

 

1. 2. Realizace akčního výzkumu a způsob jeho provedení 

 Akční výzkum bude prováděn v první třídě základní školy, ve které učím a bude 

přesahovat až do prvního pololetí třídy druhé. Jedná se tedy o dobu patnácti školních 

měsíců. Samotný výzkum je zaměřen na systematickou reflexi různých profesních 

situací v pěti samostatných výzkumných oblastech: 

 snížení hlučnosti žáků v průběhu jednotlivých činností 

 zapojení žáka s epilepsií vhodnou metodou do psaní diktátů 

 zapojení žáka romského etnika, jeho socializace, školní úspěšnost 

 vliv hodnotového systému a výchovy v rodině na vzdělávání dítěte 

 zapojení nadaných a talentovaných žáků do výuky v heterogenní třídě 

s vysokým počtem žáků 

Na základě vypozorovaných poznatků budou vyhledávány vhodné metody a formy 

práce, vedoucí ke zlepšení situace v konkrétní třídě. U každého výzkumného cíle 
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proběhnou vždy tři fáze po sobě jdoucí (akce, reflexe), které budou zakončeny 

závěrečným vyhodnocením zjištěných cílů. Z důvodu lepší orientace v textu a ve 

výzkumu samotném, budou části textu popisující reakce a následné postupy pedagoga 

na zjištěné jevy psány kurzívou. 

 

1. 3. Charakteristika třídy 

Současná první třída je třídou heterogenní s celkovým počtem 28 žáků. Z celkového 

počtu je 14 chlapců a 14 dívek. Většina dětí se zná již z místní mateřské školy, což 

mnohým z nich umožnilo snadnější vstup do školy, jelikož odpadl počáteční stres ze 

ztráty svých kamarádů a z nového neznámého prostředí.  

Ve třídě je 6 žáků romského etnika, 5 žáků z velmi slabého sociálního prostředí, 

tj. z rodin žijících většinou v místní ubytovně, bez trvalého bydliště a mnohdy závislých 

pouze na sociální podpoře, což má bezpochyby značný vliv na zvládání školních 

povinností. Ze zbývajících 17 žáků je podle mého názoru zhruba 7 žáků zcela 

samostatných, s velkou vnitřní motivací pro učení, která je zároveň hodně podporována 

ze strany vlastní rodiny. O zbývajících 10 žácích lze říci, že je to jakýsi pomyslný střed 

třídy, nijak zvláště nevynikají, nemají potřebu se drát o první místa, ale zároveň jsou 

dobře připraveni a vstup do školy zvládli bez větších problémů. Důležitá je ještě ta 

skutečnost, že z celkového počtu nastupujících žáků bylo již 5 žáků po odkladu školní 

docházky. 

Jeden chlapec je vzděláván podle IVP. Důvodem pro integraci v jeho případě je 

ADHD sy. Epilepsie, grafomotorické a percepční obtíže, porucha koordinace motoriky, 

intelektový výkon v pásmu podprůměru. Kája je levák, má zrakovou vadu a nosí brýle. 

Je to však velmi milý, ochotný a snaživý chlapec.  

Mimo čtyř žáků z celé této skupiny, absolvovaly všechny děti předškolní 

přípravu v místní mateřské školce. Program této školky je zaměřen hodně na 

environmentální výchovu, která směřuje k výchově dětí v souladu s přírodou a dále pak 

na logopedickou péči, ve větší míře však využívá i prvky Montessori. Přestože je tato 

školka přímo specializovaná na logopedickou péči, trápí více jak polovinu žáků 
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současné první třídy značné vady řeči. Druhým problémem této třídy je její obrovská 

hlučnost. Hluční jsou v podstatě při všech školních činnostech, neustále mají potřebu 

vydávat různé zvuky, dupat, bouchat a rachotit. Příčinou tohoto nežádoucího jevu je dle 

mého názoru špatné nastavení pravidel vzájemného slušného chování nejen v rodinách, 

ale především v rámci předškolní výchovy, která jsou tolik potřebná právě k tomu, aby 

se dítě mohlo svobodně rozvíjet dle svých potřeb, ale zároveň respektovalo určité 

společenské hranice, respektující a tolerující práva všech, nejen jeho samotného.  

Z mnoha směrů pohledů je více než evidentní, že složení současné první třídy je velmi 

specifické. Po hlubší úvaze s vedením školy jsme došli k názoru, že by bylo vhodné 

zajistit asistenta pedagoga, který by mohl pomáhat i u ostatních sociálně slabších žáků 

z jiných tříd. Tato myšlenka se podařila zrealizovat hned od druhého týdne školní 

docházky. Asistentka pedagoga dochází do první třídy všechny první vyučovací hodiny 

a dále si pak podle potřeby bere menší skupinky žáků k individuální práci. Spolupráce 

s asistentkou závisí především na každodenní vzájemné spolupráci a domluvě, která se 

odvíjí od aktuálních potřeb jednotlivců i celého třídního kolektivu.  

 

2. Forma a místo realizace 

 

2. 1. Uspořádání učebny 

V učebně je patnáct lavic (tři řady po pěti lavicích), tedy maximální počet žáků, 

který by zde mohl být vyučován je třicet žáků. Tento počet žáků však nedává vzhledem 

ke stísněnému prostoru příliš mnoho možností k některým aktivitám, což klade daleko 

větší nároky na mě, jako na učitelku, zvláště když chci pracovat jinak, než jen 

klasickým způsobem.  
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Obrázek č. 1. 

 

 S vybavením třídy se nedá příliš hýbat, přemísťovat se dají pouze jednotlivé 

lavice a učitelský stůl. Vpředu třídy je vlevo umístěna vyšší skříňka s televizí, uprostřed 

klasická tabule a vpravo umyvadlo s menší skříňkou na výtvarné kufříky. Po pravé 

straně třídy se nachází dvoukřídlé vstupní dveře, vedle nich na stěně je umístěna 

magnetická tabule a menší dřevěná tabule. V zadní části třídy je po celé její šířce 

souvislá stěna skříněk, knihovna a police se zásuvkami na cvičební úbory dětí. Po levé 

straně třídy jsou čtyři velká okna. V levém zadním rohu je pak umístěn u půlkulatého 

stolku jeden starší počítač. Chybí však už například prostor pro koberec, který by byl 

vhodný pro volnější pohyb a větší aktivitu žáků během výuky. Interaktivní tabule jsou 

pouze ve dvou třídách, takže jejich případné využití je sice za určitých podmínek 

možné, ale velmi komplikované, vzhledem k nevhodnosti nutného případného 

stěhování, které roztěkanost a hlučnost žáků ještě zvyšuje. Na efektivní část hodiny pak 

zbývá jen malý zlomek času. Rovněž zmíněný počítač nemá bohužel takovou možnost 

využití, jelikož nemá přímé připojení na internet a jsou na něm nahrány jen některé 

programy pro výuku žáků s poruchami učení, takže jej využívám spíše jen za 

přítomnosti asistentky pedagoga. 
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2. 2. Výzkumný cíl č. 1. 

Nejprve jsem si stanovila první výzkumný cíl. Snížení hlučnosti mezi žáky ve třídě 

v průběhu všech školních činností. Počátek výzkumu, třetí týden školní docházky 

v měsíci září. 

 

Výzkumné otázky k cíli č. 1. 

 Jak lze zapojit všechny žáky i s jejich specifiky do výuky, aby měly přiměřeně 

stejné podmínky ke vzdělávání a ke svému rozvoji a aby byla co nejvíce 

eliminována jejich velká míra hlučnosti? 

 Jaké formy a metody práce zvolit, aby bylo možno dosáhnout snížení nadměrné 

hlučnosti žáků a zvýšení motivace k práci během výuky? 

 

 

Pozorování č. 1: Uspořádání lavic ve třídě je klasickým způsobem dle obrázku č. 1. 

Všichni žáci sedí po dvou, pouze dva chlapci sedí samostatně. Důvodem k tomu byly 

tyto skutečnosti: 

Marek odmítá sedět s někým v lavici. Je po odkladu školní docházky, má impulzivnější 

chování a těžce se vyrovnává s neúspěchem. Je stále velice hravý, téměř vůbec neudrží 

pozornost a trpí velkou vadou řeči. Po vyšetření v PPP potvrzena ADHD (porucha 

chování s hyperaktivitou). Špatné rodinné zázemí, matka vídá svého syna jen 

sporadicky, vychováván je pouze ze strany prarodičů, u kterých také bydlí. 

Tomáš je chlapec romského etnika. Je dost nepořádný a neklidný. Většinu svého života 

strávil v dětském domově. Postrádá většinu základních návyků a dovedností, těžko se 

soustředí na jakoukoli činnost. Děti s ním odmítají sedět a bohužel to odmítají i někteří 

rodiče.  
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S ohledem na první vznikající vazby v třídním kolektivu na počátku školní 

docházky, rozhodla jsem se ponechat děti rozsazené po určitou dobu tak, jak se posadily 

hned první den. Pouze malé změny bylo třeba udělat u dětí, které byly příliš velké a 

seděly v předních lavicích a obráceně. Některé změny jsem musela udělat i na žádost 

rodičů (dva případy), kdy si nepřáli, aby jejich dítě sedělo s určitým žákem. 

Při důkladném zvážení svých možností jsem se rozhodla nejprve důsledně 

pozorovat děti v různých situacích, sledovat jejich reakce a schopnosti v komunikaci. 

Toto pozorování probíhalo do konce měsíce září. 

 

Během prvních čtrnácti dnů jsem si při důkladném pozorování a za pomoci souběžného 

pozorování asistentky pedagoga sestavila strategický plán postupu při stanovování 

jednotlivých výzkumných cílů. Ve třídě je několik žáků se zcela odlišnými potřebami 

péče. Marek, který není schopen pracovat vůbec sám, pracuje, pouze pokud u něj sedím 

já či asistentka. Skupina šesti žáků, kteří potřebují velmi individuelní práci Tomáš, 

Ondřej, David, Maruška, Laura a Kristýna. Tito žáci jsou velmi pomalí, vyžadují 

opakovaný výklad a hodně názorných pomůcek. Navíc nelze počítat s domácím 

procvičováním ani podporou, neboť rodiny jsou téměř nefunkčního charakteru.  

Kája (epileptik) vzhledem k zátěži v podobě vrozeného onemocnění potřebuje rovněž 

individuální přístup, který je však charakterově zcela odlišný od žáků výše 

popisovaných, jelikož nesmí dojít k nepřiměřené zátěži z důvodu epileptických záchvatů. 

Klárka je dívenka rovněž vyžadující individuální péči. Komunikace s ní je velmi obtížná, 

objevují se u ní velké výkyvy nálad, je velmi svéhlavá, často odmítá plnit zadanou práci, 

trucuje, ničí pomůcky, sama sebe mnohdy poškozuje (např. štípáním si rozedře kůži na 

ruce až do krve). Zaujmout ji tak, aby zvládla v rámci svých schopností pracovat, není 

jednoduché.  

Z pozorování také vyšla další skupina, do které lze zařadit osm žáků 

nadanějších, kteří požadují stále nové informace a pokud je nemají systematicky 

dodávané, občas se vybavují a tím ruší ostatní. Zbytek třídy tvoří jakýsi průměrný střed, 

jinak řečeno, snaží se pracovat dle pokynů, zadané úkoly splní, ale nemají potřebu 
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vyhledávat další úkoly. Toto specifické rozložení schopností u jednotlivých skupin žáků 

je ještě umocňováno neobvyklou hlučností žáků, často vykřikují, vydávají různé zvuky, 

bouchají předměty o lavici a jsou celkově roztěkaní. Z prvního pozorování tedy vychází 

zhruba šest různých specifik, která je třeba nějakým způsobem diferencovat ve stylu 

výuky a celkovém přístupu k žákům. 

 

 

Pozorování č. 2: 

 V polovině října jsem se rozhodla změnit uspořádání lavic tak, aby si 

děti mohly vzájemně více pomáhat a aby se dalo více přihlédnout k vypozorovaným 

jevům. Utvořeno bylo šest skupin po čtyřech žácích, jedna po třech žácích a Marek 

seděl v lavici sám, protože zařazení do skupiny nadále odmítal. Nepomohlo ani to, že by 

seděl se svým nejlepším kamarádem Vojtou. Obrázek č. 2. 

 

Skupinu osmi samostatnějších žáků jsem rozdělila do dvou skupin a posadila je 

ke stolkům vedle sebe u okna. Ostatní skupiny jsem promíchala tak, aby vždy  klidnější 

žáci seděli s žáky, kteří potřebují více motivovat. Chtěla jsem tak využít možnost 

vzájemné spolupráce a přirozené touhy dítěte vyrovnat se svým kamarádům. Na toto 
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pozorování jsem určila dva týdny. Zároveň jsem se s asistentkou dohodla, že bude ve 

třídě vypomáhat pravidelně vždy první a druhou vyučovací hodinu. V případě žáků 

Marka, Klárky a Káji (epileptik) jsme se dohodly zařadit individuální práci 

s asistentkou, která si děti vezme dle možností vždy dvakrát v týdnu do samostatné 

volné učebny. 

V této části pozorování jsem zjistila, že uspořádání lavic do skupin motivovalo 

více žáky samostatnější. Osm žáků tzv. nadanějších začalo pracovat s větším zájmem, 

bavilo je porovnávání svých prací, dokonce si vzájemně začali radit, jak nejlépe úkol 

splnit a opravit případnou chybu. Bez problémů si začali mezi sebou půjčovat pastelky a 

další pomůcky, pomáhali si při vyhledávání a skládání písmenek i při dalších školních 

činnostech. V těchto dvou skupinách se také začaly objevovat první úspěchy 

v komunikaci a dodržování stanovených pravidel. Skupina, ve které byla Klárka, však 

nefungovala. Klárka velmi utiskovala méně průbojnou Kristýnku, brala a shazovala ji 

věci z lavice. Dokonce Aleška, který byl rychlejší v psaní, uhodila penálem do hlavy, 

protože na ní nechtěl počkat. Děti si opakovaně stěžovaly, že nemohou pracovat a že je 

na ně zlá. Bylo evidentní, že Klárce tento způsob práce nevyhovuje a čím více jí děti 

chtěly pomáhat, stoupala u ní agresivita vůči nim. 

Ve zbývajících čtyřech skupinách jsem vypozorovala, že dětem příliš nevyhovuje toto 

větší seskupení. Těm žákům, kteří seděli zády nebo bokem k tabuli, často unikalo, co 

mají právě dělat, nechtěli pracovat ve čtyřech a byli stále hodně hluční. V těchto 

skupinách se však začaly utvářet dvojice dětí, které se stále více dožadovaly možnosti 

pracovat společně. Jen ojediněle byly ochotni pracovat ve větší skupině. Bylo to pro mě 

zajímavé a pozoruhodné zjištění, na jehož základě jsem přistoupila k dalšímu 

rozhodnutí a následným změnám ve třídě. 

Pozorování č. 3: Po důkladném zvážení jsem zhruba v polovině listopadu změnila 

rozsazení žáků ve třídě. V té samé době ukončili dva žáci školní docházku z důvodu 

dodatečného odkladu školní docházky. Jedna dívka ukončila docházku na základě 

dlouhodobých zdravotních problémů a chlapec z důvodu výrazné školní nezralosti. Ve 

třídě tedy zůstalo 26 žáků. Osm talentovanějších žáků (dvě skupiny po čtyřech žácích) 

jsem nechala nadále pracovat ve stejném uspořádání, jelikož jim tento styl práce 
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vyhovoval. Klárku, Tomáše a Marka jsem posadila samostatně. Zbytek žáků jsem 

rozdělila do dvojic na základě svého pozorování č. 2. a s  přihlédnutím k individuálním 

potřebám dětí. 

 

Kája (epileptik) byl posazen do první lavice u dveří se svým nejlepším kamarádem. 

Oba chlapci si mezi sebou vytvořili velmi zvláštní přátelský vztah plný porozumění, 

respektu jednoho ke druhému a ochoty vzájemně si pomoci. Kája seděl před tím s více 

žáky, ale vždy bylo nutno řešit nějaké neshody. Klárku jsem posadila do druhé lavice u 

dveří, jelikož v prostřední řadě ve druhé lavici rušila všechny žáky okolo sebe. Tomáše 

a Marka jsem posadila do posledních lavic. Současně se změnou zasedacího pořádku 

ve třídě jsme si společně zavedli tzv. krabičkový systém (obdoba sběrného portfolia) a 

stanovili kritéria, dle kterých mohou žáci v tomto systému začít pracovat. S krabičkou 

bude moci pracovat pouze ten žák, který bude se svou prací hotov a dokáže pracovat 

tak, aby nerušil ostatní spolužáky. Obsahem každé krabičky je čistý sešit pro volné 

psaní, různé zajímavé úkoly z Matematiky, Českého jazyka a Prvouky. Nadále do třídy 

docházela i asistentka pedagoga vždy první a druhou vyučovací hodinu. Jelikož se 

tentokrát jednalo o rozsáhlejší změny, stanovila jsem si čas pozorování až do vánočních 

prázdnin. 
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Počátkem ledna jsem vyhodnotila poznatky z pozorování č. 3. Situace ve třídě se 

na základě provedených změn hodně zlepšila. Děti v pracovních skupinách po čtyřech 

žácích (nadanější děti) se hodně osamostatnily. Po dokončení své práce si automaticky 

začaly chodit do krabiček pro další práci nebo si mohly ve čtenářském koutku vypůjčit 

libovolnou knížku. Jejich komunikace se celkově měnila v tišší a ohleduplnější během 

většiny činností. Žáci pracující ve dvojicích se rovněž zklidnili, vymizela i řada 

konfliktů, které dříve vznikaly z neochoty přijmout názor toho druhého. Těmto žákům i 

daleko více vyhovuje přímý pohled na tabuli, nejsou tolik rozptylováni svým okolím a 

díky tomu jsou schopni i lépe spolupracovat se svým sousedem. Je pro ně důležitý pocit 

klidu a bezpečně vymezeného pracovního prostoru. Spolupracovat ve větších skupinách 

jsou schopni také, ale pouze jen při některých činnostech.  

Problematické nadále zůstává zapojení do výuky u Marka, Tomáše a Klárky. 

Marek nadále odmítá jakýkoli kontakt s ostatními spolužáky. Věci na lavici má neustále 

rozházené a samostatně není schopen vůbec pracovat. S narůstajícím množstvím učiva 

je nervóznější a plačtivější. Objevují se časté agresivní výpady, proto je zařazováno více 

individuálních hodin s asistentkou pedagoga mimo kmenovou třídu. Tomáš je za 

určitých podmínek schopen v samostatné lavici pracovat mnohem klidněji. Zlepšil se 

hodně ve čtení, ale díky nedostatečné domácí přípravě, naprosté neschopnosti udržet 

byť sebemenší pozornost a absenci základních pravidel slušného chování je jeho 

vzdělávání velmi obtížné. Je velmi hlučný a neustále pokřikuje nejen na spolužáky, ale i 

na mě a asistentku.  

Poslední samostatně sedící je Klárka. Klárka sice kontakt se spolužáky 

neodmítá, spíše naopak, ale ani při samostatném sezení příliš nepracuje. Pokud u ní 

nestojím já či asistentka, neudělá téměř nic, je velmi hravá, upovídaná. Právě svou 

upovídaností ostatní děti dost ruší. Díky většímu pracovnímu prostoru, který má 

v samostatné lavici vymizelo napadání spolužáků a tendence pořád někoho napomínat. 

Občas se sice otáčí do zadní lavice, ale dá se to již lépe zvládat. Naopak se objevilo 

častější sebepoškozování, štípání do rukou, prsou a obličeje.  
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Plnění výzkumných cílů č. 1  

Na základě provedených změn ve třídě ve třech oddělených časových fázích a 

s tím souvisejícím a cíleným, půlročním pozorováním jsem došla k jasnému závěru, že 

neexistuje univerzální způsob k řešení výše uvedených jevů. Každý třídní kolektiv je 

určitou individualitou se svými specifiky, která mohou být pokaždé zcela odlišná. Díky 

pozorování, které probíhalo od září do ledna, jsem zjistila, že každému dítěti vyhovuje 

něco jiného. Někdo je rád ve skupině, jiný zase spíše vyhledává klid a pracuje 

samostatně.  

Co se týče hlučnosti ve třídě, si myslím, že se mi podařilo najít pro většinu žáků 

optimální způsob, jak vytvořit příjemné pracovní prostředí a zároveň respektovat jejich 

individuální potřeby. Hlučnost třídy se mnohem snížila, děti se více respektují, naučili 

se více spolupracovat a přijímat názory těch druhých. Na druhé straně nutno přiznat, že 

se mi to i přes veškerou snahu nepodařilo u všech žáků. Jejich projevy bohužel nadále 

práci ve třídě narušují, i když i zde došlo k určitému mírnému zlepšení. Tyto tři děti, 

Marek, Tomáš a Klárka by potřebovaly každý jednoho člověka sám pro sebe. To 

bohužel v počtu 26 žáků není možné. Pokud si nechám kterékoli z těchto dětí 

samostatně ve třídě, což mám vyzkoušené, pracují mnohem lépe a intenzivněji. Celkově 

však lze říci, že se podařilo najít způsob, jak hluk ve třídě upravit na přijatelnou míru 

pro všechny zúčastněné. 

 

2. 3. Výzkumný cíl č. 2. 

Na počátku druhého pololetí jsem zařadila do výuky psaní diktátů. Hned u 

druhého diktátu jsem si byla téměř jistá, že pro Káju (chlapce s epilepsií) bude toto 

velmi zatěžující.  

Kája je integrován z důvodu sus. ADHD (porucha chování s hyperaktivitou), 

epileptik, levák, zraková vada, percepční obtíže, špatná koordinace pohybu, 

psychomotorický neklid. Je to velmi citlivý a snaživý chlapec. 
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Kája mi však postavil před nelehký úkol, protože když jsem mu nabídla, že 

v době diktátu bude plnit jiné úkoly řekl: ,,Paní učitelko, já nechci jiné úkoly. Přál 

bych si také psát diktát.“ Vymyslet, jakým způsobem by mohl psát diktát tak, aby 

neměl pocit, že je vyčleňován ze společných aktivit třídy a zároveň nestoupalo riziko 

epileptických záchvatů, byl skutečný oříšek. Stanovila jsem si to jako svůj druhý 

výzkumný cíl. 

 

Výzkumné otázky k cíli č. 2. 

 Je možné vyhovět přání chlapce a zároveň se vyvarovat nebezpečí záchvatu, 

který zvyšuje každá více zátěžová situace a možný strach z neúspěchu? 

 Lze vymyslet takový způsob psaní diktátu, aby bylo smysluplné a zároveň 

vyhovovalo potřebám samotného chlapce? 

 

 

Pozorování č. 1. 

 Psaní prvních diktátů se týkalo samostatných písmen. Jednalo se o deset písmen, 

která jsem dětem diktovala a jejich úkolem je bylo napsat psacím písmem do sešitu. 

Kája měl napsat pouze pět písmen, která měl před sebou napsána hůlkovým písmem. 

Měl na práci stejně dlouhou dobu, ale nemusel sledovat mé diktování a mohl se tak lépe 

soustředit na svou práci. 

 Hned po napsání prvních dvou diktátů jsem zjistila, že zcela nepochopil, co má 

dělat, protože v podstatě pouze obkreslil tvary tiskacích písmen z papírku do sešitu. 

Druhým pozoruhodným jevem bylo to, že ta písmena opsal ve stejném pořadí dvakrát. 

Došlo mi, že zřejmě napodobuje styl klasického psaní ve cvičné písance. Kája měl sice 

ze své práce radost, vložil do psaní spoustu energie, ale účel diktátu upevnit a ověřit 

znalost tvarů psacího písma to nesplňovalo. 
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Pozorování č. 2. 

 Na základě poznatků z prvního pozorování jsem zjistila, že je třeba upravit 

způsob psaní tak, aby byl zpočátku schopen alespoň správné tvary vyhledat, aby mohl 

zažít nějaký úspěch. Pracoval nadále dle původní domluvy, že písmenka dostane vždy 

v polovičním množství předepsána velkým tiskacím (hůlkovým) písmem na barevném 

papírku, který lze vlepit do sešitu. K tomu jsem mu dala k dispozici přehlednou tabulku 

celé abecedy, tedy přehled všech tvarů tiskacích i psacích písmen. Před prvním psaním 

jsem mu vysvětlila a názorně ukázala, jak má tabulku používat. 

 Kája začal pracovat s velkým odhodláním. V prvním diktátu měl napsat šest 

malých psacích písmen dle předlohy A, E, I, O, U, M. Byla jsem mile překvapená z 

 poměrně velké změny, která nastala po zavedení práce s tabulkou. Kája zvládl vyhledat 

všechna písmena. Napsána byla jen s minimálním počtem chyb, naopak si práci ještě 

zkomplikoval, protože napsal písmena velká i malá. Byl to velký úspěch. Dobře dopadl i 

následující diktát velkých písmen, který napsal již bez chyby. Nový problém se však 

objevil koncem března, když jsem mu zadala napsat otevřené slabiky. Písmena sice 

vyhledal, ale nedokázal je spojit do slabiky. Psal je sice vedle sebe, ale samostatně. 

Začal být opět nešťastný a neustále se ptal, jak to má udělat, aby to zvládl. 

Pozorování č. 3. 

 Na základě zjištěných skutečností jsem usoudila, že Kájovi je třeba vymyslet 

ještě hlubší možnost názornosti, než je samotná tabulka. Měl totiž problém pochopit, 

proč musí být písmena ve slabikách a slovech vzájemně propojená. Potřeboval vědět 

předem, co a jak má dělat. Rozhodla jsem se, že nejprve budeme cvičit opis, tedy zadání 

na papírku bylo psacím písmem, poté volně přejdeme na těžší variantu zadání tiskacím 

písmem. Stejný postup jsem zvolila i u psaní prvních slov. Velký důraz jsem zaměřila 

také na skládání slabik a slov z písmen a také na vyhledávání, třídění a modelování 

písmen. Bylo totiž třeba neustále oživovat jeho krátkodobou paměť, díky které velmi 

rychle naučené zapomínal. Domluvila jsem se rovněž s asistentkou pedagoga, která se 

v této oblasti věnovala Kájovi individuálně dvakrát v týdnu mimo kolektiv třídy. 
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 Celý duben jsme spolu s asistentkou pozorovaly, jak se Kájovi daří. Byl 

rozhodnutý, že to zvládne. Pokud opisoval ze zadání psací předlohu, bylo to mnohem 

lepší a slabiky i spojil. Když začal s přepisem, trochu s tím bojoval, ale zaznamenala 

jsem větší jistotu jak ve vyhledávání, tak ve spojování slabik. Zpočátku se objevovaly 

drobné chyby, ale postupně si byl jistější a bylo patrné zlepšení. Ke konci dubna jsem 

mu zadala první krátká slova, ale zase formou opisu. V té době začal psát perem, což ho 

velmi potěšilo. Výsledek byl překvapivě dobrý. Během měsíce května začal psát své 

diktáty formou přepisu.  

 

Plnění cílů výzkumu č. 2. 

 Na výzkumnou otázku, zda lze vyhovět přání chlapce a vymyslet individuální 

způsob psaní diktátů bych odpověděla, že ano, ale je nutné se zmínit o tom, že 

důležitým momentem úspěchu, byla především obrovská cílevědomost a snaha 

samotného chlapce, který chtěl dokázat, že zvládne v rámci možností stejné věci jako 

ostatní spolužáci. Dalším důležitým momentem byla vstřícná a trpělivá maminka, která 

byla ochotna dodržovat všechna domluvená pravidla, tedy lze hovořit o velmi dobré 

komunikaci s rodinou. Jsem přesvědčena o tom, že bez vzájemné spolupráce všech tří 

stran (žák, učitel, rodič), by výsledná práce byla zřejmě úplně jiná. 

 Druhá výzkumná otázka se zabývala smysluplností takového způsobu psaní 

diktátu. Myslím si, že velký smysl je už v samotném zapojení chlapce, protože pro 

něj je nesmírně důležité nebýt jiný a také to, že on sám byl se svým výkonem 

spokojen. Výzkum probíhal od konce ledna do poloviny června a u chlapce došlo 

k obrovskému posunu v písemném projevu. 

To, že diktát není diktovaný, není podle mého názoru vůbec podstatné. 

Podstatné je to, že tento způsob práce plní svou edukační funkci, přičemž jsou plně 

zohledněny individuální potřeby samotného žáka. 
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2. 4. Výzkumný cíl č. 3. 

 Ve třídě je šest romských žáků. Rodiče ve většině případů se školou 

nekomunikují a nemají ani o dění ve škole žádný zájem. Jsou však i tací, kteří chtějí na 

svém dosavadním způsobu života něco změnit a snaží se svým dětem pomoci. Pro svůj 

výzkum jsem si vybrala Tomáše, který vyžaduje velmi individuální přístup. Jeho 

socializace ve školním prostředí probíhá mnohem pomaleji, je zde vidět jistý problém 

z vlastní identitou. 

Tomášek dle své babičky vyrůstal v dětském domově až do věku tří let, kdy jí 

byl svěřen do péče. Otec chlapce je stále ve výkonu trestu a pobyt i osud matky je 

neznámý. V rodině vyrůstá ještě dalších pět dětí, z toho jsou tři již žáky naší školy. 

Rodina bydlí v pronajatém domě společně ještě s dalším příbuzenstvem. Mnohdy se tam 

nachází téměř dvacet osob. Děda je zaměstnaný a babička se stará o domácnost a o děti. 

Tomášek pokládá svou babičku za matku, proto po vzájemné domluvě používám při 

komunikaci s chlapcem i babičkou oslovení maminka. Zapojení chlapce do výuky je 

dosti obtížné, vzhledem k tomu, že má řadu velmi špatných návyků, tedy spíše 

obráceně, téměř úplnou absenci zásad slušného chování i hygienických návyků. Je 

velmi neklidný, neustále velmi hlasitě pokřikuje na pedagogy i na spolužáky nebo nás 

tahá za oblečení, aby na sebe připoutal pozornost. Téměř standardní příklad jeho 

komunikace je: ,,Hééj pani, hééj páni pani.“ 

 

Výzkumné otázky k cíli č. 3. 

 Jakou podporu potřebuje Tomáš, aby zvládl vzdělávací cíle prvního ročníku a 

úspěšně se zapojil do kolektivu třídy? 

 Je možné pro pedagoga ovlivnit rozdílnosti mezi životem romského etnika a 

majoritní společnosti, ovlivnit jejich přístup ke vzdělávání a zvládnout tuto 

problematiku tak, aby výsledkem byla větší školní úspěšnost žáka? 
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Pozorování č.1. 

 Tomášek chodí do školy vždy čistě oblečený a upravený. Hned od začátku roku 

maminka zajistila všechny požadované pomůcky (bylo však třeba rozložit jejich dodání 

do několika termínů z důvodů finančních). Tyto pomůcky byly většinou nové či ve 

velmi slušném stavu. Aktovka byla však problémem, což se díky daru jedné maminky 

brzy vyřešilo. Některé obaly, desky na písmena, číslice a další drobné pomůcky jsem 

dodala já. Dá se říci, že co se týče vybavenosti pomůckami, byl Tomášek v září na 

srovnatelné úrovni s většinou žáků. Nejprve seděl v první lavici, poté ve třetí lavici 

vždy s dívkou. Nejprve bylo třeba vypozorovat míru jeho schopností a celkové 

připravenosti na školu, jelikož byl již po OŠD (odkladu školní docházky) a MŠ 

nenavštěvoval. 

 Celé září jsem chlapce pečlivě sledovala nejen já, ale i spolupracující asistentka 

pedagoga. Tomáš měl sice velký zájem komunikovat, ale nebyl schopen respektovat 

žádná stanovená pravidla. Nevydržel ani chvilku v klidu, neustále vykřikoval (doslova 

hýkal), na lavici měl neuvěřitelný nepořádek, neustále mu padaly různé pomůcky na 

zem. Holčička s ním sedící si neustále stěžovala, že do ní strká, bere jí její věci a že 

s ním nechce sedět. Netrvalo dlouho a začali si stěžovat i rodiče. I přes veškerou snahu 

vysvětlit rodičům celou situaci, musela jsem slíbit, že chlapce přesadím. Problémem 

bylo i to, že Tomášek přišel sice do školy ráno čistý, ale během dne se situace vždy 

znatelně změnila. Hygienická pravidla mu příliš mnoho neříkala, často bylo nutné mu 

připomínat mytí rukou, neuměl smrkat a vše utíral do rukávu či do kalhot (rýmu, vodové 

barvy, zbytky svačiny, mastnou pusu atd.). Maminka mu sice vždy koupila k svačině 

housku a zvlášť zabalený salám, ale on si s tím neuměl vůbec poradit a jídlo bylo 

každou chvilku na židli, na zemi atd. Poletoval s houskou v ruce a salámem po celé 

třídě. Často však přišel i bez svačiny a to potom smutně koukal na ostatní. Občas mu 

paní uklízečka svačinu dala ze svého, ale když jsem zjistila, že opakovaně chléb od ní 

nesnědl a hodil ho do odpadkového koše, požádala jsem ji, aby to již nedělala. Dalším 

vypozorovaným jevem bylo to, že Tomášek systematicky své pomůcky ničil, na záchodě 

je rozdával starším spolužákům, do penálu si řezal tužky, čmáral po sešitech, notýsku, 

po učebnicích. Během měsíce září byla více jak polovina učebnic pokreslených a značně 

znečištěných. Začalo to být docela vážným problémem. Přitom jsem věděla, že Tomášek 
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není hloupý, dokázal si povídat i velmi rozumně a hlavně byl i svým způsobem hodný. 

Pořád mi maloval nějaké obrázky a nosil malé dárky jako třeba oblíbenou kartičku, 

bonbon nebo něco, co prostě našel někde doma. Bylo vidět, že se u něj objevuje jakási 

citová absence ze strany dospělých a on neví, jak a kde hledat to pravé bezpečí 

(pravděpodobně důsledek pobytu v dětském domově). Jednou mi vyprávěl i o svém 

zvláštním postavení ve své nové rodině. Že některé věci nesmí dělat, protože není jejich. 

Ptala jsem se jeho staršího sourozence, jestli si s Tomášem hrají a že by mu mohli třeba 

i v něčem doma pomoci. Luboš (žák třetí třídy) odpověděl: ,,Ne, to není náš brácha, von 

je z děcáku!“  

 

Pozorování č. 2. 

 Na základě pozorování č. 1. jsem věděla, že je třeba co nejdříve situaci nějakým 

způsobem řešit. Rozhodla jsem se využít dobrých vztahů s matkou, která díky tomu, že 

jsem učila všechny tři její starší syny, mi do jisté míry důvěřovala. Na setkání rodičů 

nikdy nechodila, ale na osobní pozvání či telefonát vždy zareagovala. Je to jedna z mála 

romských matek, které jsou schopny a hlavně ochotny s učitelem vůbec komunikovat. 

Domluvila jsem si s ní společné setkání po vyučování.  

Náš rozhovor trval více jak dvě hodiny, během kterého jsem se dozvěděla jak 

jejich rodina (společenství) v současné době funguje a jaké alternativy řešení by byly v 

daných podmínkách možné realizovat na obou stranách. Hlavním důvodem některých 

vypozorovaných jevů je především odlišnost v uspořádání domácího prostředí. 

Tomášek nemá žádný samostatný pracovní koutek a o pokojíčku už ani nemluvě. 

Veškerý život rodiny probíhá ve společné velké místnosti či v kuchyni, kde se vaří. 

Pouze tam je k dispozici stůl a tam také děti píší úkoly. Dům je neustále plný lidí, takže 

klidu k učení tam mnoho není. Ani aktovky s učením nemají žádné stabilní místo, takže 

se do nich dostanou i mladší sourozenci, popřípadě děti přicházející na návštěvu. Podle 

maminky to jde jen velmi těžce uhlídat, zvláště když je na vše sama. Podle jejich slov 

má také Tomáš problém poslouchat i doma, ale sama přiznává, že na něj musí být 

mnohem přísnější, než na ostatní. Také se zmínila, že je v pravidelném kontaktu 

s dětským domovem a jejich sociální pracovnicí, která je navštěvuje. Co tedy dál? Bylo 
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jasné, že některé vypozorované problémy během měsíce září, vychází s podmínek, které 

Tomášek v podstatě má dané prostředím z kterého pochází a z tradic (zvyklostí) 

způsobu života romské komunity, který jim je vlastní již po mnoho let. 

 S maminkou jsme se společně domluvily tedy takto. Tomáška jsem posadila do 

samostatné lavice, aby měl pro sebe více prostoru. Seděl na levé straně lavice, jelikož ke 

kreslení a písemnému projevu používá levou ruku. Domluvily jsme se rovněž, že ve škole 

bude mít Tomášek ještě jeden penál, který nebude nosit domů, aby mohl každý den 

pracovat a nemuselo se řešit neustálé zapomínání. S asistentkou pedagoga jsem se 

domluvila, že každé ráno dohlédne na přípravu věcí na lavici alespoň po určitou dobu, 

než se to naučí dělat zcela sám. Sešity, které byly poničené, jsem částečně vyměnila, 

slepila a znovu obalila. Maminka přislíbila lepší domácí přípravu a pravidelnou 

kontrolu všech učebnic a sešitů, které přinese chlapec domů. Také jsme se domluvily, že 

se vždy jednou za čtrnáct dnů přijde do školy podívat, aby věděla, jak to Tomáškovi jde. 

Také jsem jí nabídla možnost přijít přímo do vyučování. Protože jsem však věděla, že 

nemá smysl dávat konkrétní den a hodinu, domluvily jsme se, že napíše vzkaz do 

notýsku. 

Maminka také přislíbila, že donese zprávu z psychologického vyšetření 

z dětského domova, abych prý viděla, jak to s ním je. Také jsem hledala způsob, jak 

Tomáška více motivovat k práci. S kolegyní jsme vypozorovaly, že docela rád maluje, 

připravila jsem si tedy do zásoby volné listy omalovánek, které byly jistou odměnou za 

dobře zvládnutý úkol. S asistentkou pedagoga jsem se rovněž domluvila na zařazování 

do individuálních hodin mimo kmenovou třídu, kde mohl pracovat s počítačem (hry a 

různé úkoly na rozvoj pozornosti, matematických a jazykových dovedností). Také jsem 

se snažila jej častěji zaměstnávat jednoduššími úkoly, jako například rozdávání 

pomůcek, sešitů či přemístění nějakých předmětů ve třídě, ale to bohužel nebylo možné 

zase v takové míře, protože ve třídě byli i jiní žáci se sníženou pozorností, které to 

v určitém okamžiku příliš rozptylovalo. Na ověřování zavedených opatření a další 

pozorování jsem si stanovila čas do poloviny listopadu. 
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Pozorování č. 3. 

 S dalšího pozorování bylo zřejmé, že umístění v samostatné lavici Tomáškovi 

více vyhovovalo z hlediska uspořádání věcí a menších konfliktů se spolužáky. Od 

konce září do poloviny listopadu se také znatelně zlepšila samostatnost v přípravě 

učení na jednotlivé hodiny. Rozpoznal již bezpečně jednotlivé sešity a učebnice, co 

k čemu patří a kdy si má různé věci připravovat. Pomoc stačila již menšího rázu. Nutno 

však podotknout, že v chování Tomáše byly dost velké výkyvy, takže někdy se práce 

dařila lépe a někdy skoro vůbec. Problém stále přetrvával také v chápání času. 

Opakovaně se ptal po každém zazvonění, zda může odejít domů.  

Zařazení do individuálních skupin s paní asistentkou vítal, zvláště když se 

pracovalo s počítačem, ale nerad odcházel ze třídy, ve které byl zvyklý. Ve výuce bylo 

vidět, že se mu maminka začala pravidelně věnovat. Všechny úkoly byly většinou 

vypracované, podepsané. Tvary písmen si pamatoval velmi dobře, pouze menší problém 

byl u tvarů velkých psacích písmen. Analýzu a syntézu slabik zvládal dobře. Velmi rád 

si prohlížel různé obrázkové knížky ve čtenářském koutku. V hodinách se snažil hodně 

komunikovat, ale bohužel nekontrolovatelné vykřikování přetrvávalo, což vyvolávalo 

občas nepříjemné, ale zcela pochopitelné reakce některých spolužáků, kterým vadil 

neustálý hluk. 

I když jsem se velmi snažila Tomáška co nejvíce zapojovat, nebylo možné 

podobným situacím zcela zabránit, protože ve třídě byly i další děti, které měly své 

potřeby a asistentka nemohla být k dispozici na všechny vyučovací hodiny a pouze jen 

jemu. Tedy pokud měl neustálý dozor a podporu, situace byla lepší a Tomáš pracoval 

klidněji. Bylo evidentní, že potřebuje neustále ujišťovat, že to co dělá, dělá dobře. 

Pokud však od něj jedna z nás odešla, přestal většinou vnímat a nacházel si jiné 

možnosti úniku. Například se zvedl z lavice a šel se podívat ke spolužákovi, šel si řezat 

pastelky (což sice děti mohly v případě potřeby udělat bez ptaní), ale ne každých pět 

minut. 

Spolupráce s maminkou celkem fungovala. Nechodila sice zcela pravidelně, 

ale během stanovené doby přišla dvakrát. Přinesla i slíbenou zprávu z dětského domova. 

Pokud si s něčím nevěděla rady, napsala to do notýsku nebo přímo do sešitu. Ještě stále 
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se objevovalo částečné ničení pomůcek a sešitů, ale přeci jen to bylo trochu lepší. 

Maminka uvedla, že dává jeho aktovku na skříň, aby do ní ostatní děti nemohly 

chodit a brát Tomášovi věci. Také se prý každý den spolu asi půl hodiny v kuchyni učí. 

U této maminky byla velká výhoda v tom, že celkem dobře mluvila česky, což 

bylo dobré pro nácvik čtení. Snažila jsem se jí v její snaze podpořit a pochválit jí i 

Tomáše za každou maličkost, aby vedle řešených problémů viděla i určitý pokrok. Bylo 

vidět, že pochvala pro ni byla určitým oceněním. Dobrý vztah s matkou byl důležitý i 

pro následné řešení problémů, jelikož pak byla otevřenější a přístupnější k různým 

dohodám. Tomášek se zlepšoval v některých oblastech výuky, ale přibývalo 

konfliktů se spolužáky hlavně v době přestávek, kdy se také setkával s některými 

staršími Romy na chodbě, na chlapeckém sociálním zařízení a také cestou do školy a ze 

školy. To se samozřejmě zase odráželo i do jeho výkonu ve vyučování, hlavně jeho 

roztěkaností a nesoustředěností. Přibývalo i konfliktů s ostatními učiteli, kteří ho brali 

jako nevychovaného a drzého kluka. Snažila jsem se o upřímné jednání a řešení 

podobných situací tak, aby se Tomášek necítil jakýmsi terčem, ale na druhé straně 

nebylo možno obhajovat úplně všechno a je nutno si přiznat, že bylo třeba, aby byla 

pravidla nastavena pro všechny děti stejně. Jeho chování totiž bylo v určitých 

chvílích dosti impulzivní bez ohledu na ostatní. 

Na základě těchto zjištění jsem se opět spojila s matkou a tentokrát jsme se sešly 

společně i s asistentkou pedagoga. V první části rozhovoru byl přítomen i Tomášek, aby 

se mohl k některým situacím vyjádřit. Bylo třeba zajistit jeho bezpečný příchod a také 

odchod ze školy. Zjistila jsem, že jeho velká změna v chování a výše zmiňované školní 

potyčky zřejmě vycházely ze špatného vlivu jiné romské rodiny, se kterou vzájemně 

nevycházeli. Maminka sama přiznala, že má o chlapce obavy. Tyto děti vždy Tomáše 

před školou obtěžovaly, braly mu aktovku, chtěly po něm cigarety a peníze. Dohodly 

jsme se, že až do odvolání bude maminka Tomáška do školy vodit, po vyučování počká 

dvacet minut v družině a pak půjde teprve domů. Domluven byl i intenzivnější dohled 

v době přestávek tak, aby bylo zamezeno konfliktním situacím. Za přítomnosti všech 

zúčastněných osob jsme znova společně probrali stanovená školní pravidla. Maminka 

zde fungovala jako prostředník. Zdálo se mi to přínosné hlavně proto, že slyšel názor a 

přání své maminky a nebylo to tedy jednostranné poučování pouze ze strany učitelek. 
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Nadále jsme se s matkou dohodly pokračovat v systému domácí přípravy a následné 

zpětné vazby od matky. Ve výuce jsem se ho snažila vést k samostatnému využívání 

názorných pomůcek jako například tabulku písma, čtecí okénko, číselnou osu, počítadlo 

a s pomocí asistentky pak bzučák nebo elektronickou tabulku na sčítání a odčítání. 

Systematicky jsme pokračovali i v nácviku sebeobslužných činností a činností z oblasti 

týkající se hygieny. Matka přislíbila, že dohlédne na včasnou a pravidelnou docházku, 

na plnění domácích úkolů a důslednější kontrolu Tomáškových tvrzení, jelikož se u něj 

občas začaly objevovat sklony ke lhaní. Dala jsem mamince k dispozici i své telefonní 

číslo, aby se v případě potřeby mohla na cokoli zeptat. Nadále byl Tomášek zařazován 

do individuálních hodin s asistentkou pedagoga. Po dohodě jsme zařadily do těchto 

hodin nejen rozvoj motoriky a pozornosti, ale také se bylo třeba soustředit na rozšíření 

slovní zásoby, protože i když mluvil bez potíží a začínal relativně dobře číst, hodně slov 

pro něj bylo neznámých. Snažila jsem se ho trochu více zapojovat do práce ve dvojicích, 

kde se byl schopen docela dobře prosadit a dokonce být i do jisté míry organizátorem 

při plnění úkolu. To byla poměrně velká změna v porovnání s jeho odmítavým postojem 

na začátku školního roku. Větší skupinky dětí ho však stále odmítaly, protože tam už se 

spíše vezl a děti to rozčilovalo. S přibývajícím učivem a jeho náročností bylo třeba více 

Tomáškovi v hodinách pomáhat, protože měl občas chuť raději práci vzdát. Zatím vše 

zvládal v rámci vyučovacích hodin, ale už neměl tolik prostoru pro práci navíc. Snažila 

jsem se ho nadále pozitivně motivovat pochvalou, měla jsem připravené různé 

omalovánky a spojovačky, které si mohl odnést i domů a také jsem se snažila, aby 

výsledky jeho práce byly oceněny například formou výstavky na nástěnce. I přes 

veškerou dosavadní snahu se nám ale stále nedařilo odbourat nekontrolovatelné 

vykřikování a občasné pobíhání po třídě. Lze sice hovořit o mírném zlepšení, 

zareagoval na zvednutou ruku (což znamenalo, že chci dětem říci něco důležitého) nebo 

na zvoneček, ale bylo to opravdu pouze v menší míře. Bylo mi od počátku jasné, že je to 

pro všechny zúčastněné: ,, Běh na dlouhou trať“. Celkové vyhodnocení pozorování a 

změn s tím provedených jsem si stanovila ke konci měsíce ledna (I. pololetí školního 

roku 2013/14). 
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Celkové hodnocení pozorování č. 3. 

 Situace bezpečného příchodu a odchodu se vyřešila. Vztahy mezi spolužáky se 

uklidnily a Tomášek začal chodit od pololetí opět sám. Maminka dodržovala domluvená 

pravidla, pravidelně se s Tomáškem učila, bylo to vidět zejména v oblasti čtení, jelikož 

začal velmi hezky a plynule číst. Většina úkolů byla řádně vypracována, jen občas došlo 

k opomenutí nebo nepochopení zadání (spíše v matematice). Pomůcky nosil celkem 

v pořádku, došlo pouze ke zničení slabikáře politím, dostal náhradní, starší. Tomáše se 

podařilo pravidelně zapojovat do výuky, začal více spolupracovat i se spolužáky, ale 

vzhledem ke krátkodobé pozornosti pracoval nadále s určitými výkyvy. Řešili jsme 

však nadále některé menší prohřešky v chování vůči spolužákům ve třídě v době 

přestávek a stále občasné vyrušování v hodinách. Potvrzena byla porucha ADHD 

(porucha chování s hyperaktivitou), dle doložené zprávy z dětského domova. Zlepšil se 

v oblasti sebeobslužných činností i v oblasti hygieny. Učivo za první pololetí zvládl. 

 

Plnění výzkumných cílů č. 3. 

 První cíl se zabýval otázkou, jak vytvořit adekvátní podmínky ke vzdělávání 

Tomáše, aby zvládl alespoň základní učivo první třídy. Otázkou je však spíše to, co 

jsou to vlastně ty adekvátní podmínky? Je třeba si uvědomit, že ve třídě bylo 28 žáků, 

což je dost vysoký počet, zvážíme-li ještě skutečnost samotného specifického složení 

třídy. Téměř třetina žáků by potřebovala asistenta pedagoga jen pro sebe. Navíc 

Tomášek není jediný Rom ve třídě. Dalších pět se potýká s velmi podobnou 

problematikou věci a každý z nich pochází z jinak sociálně postavené rodiny. Některé 

nemají vůbec zájem komunikovat se školou a děti mají vysoký počet zameškaných 

hodin. Troufám si říci, že jen ochota pedagoga pomoci v některých případech nestačí. 

Přítomnost asistentky pedagoga mně v letošním roce velmi pomohla. Zcela určitě by 

se jich v takovéto třídě uplatnilo i více. Díky spolupráci maminky a jejímu zájmu o to, 

aby Tomášek mohl chodit na naši školu a zvládal zároveň i výuku se podařilo vytvořit 

takové podmínky, které vyhovují oběma stranám a které mu umožňují rovný přístup ke 

vzdělávání. Tedy odpovídám ano, je možné tyto podmínky zajistit, ale má to své 

limity. Důležité je, že rodina spolupracuje, chlapec je v rámci možnosti celkem dobře 
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vedený a především se lze spolehnout alespoň z větší části na to, že matka dotáhne věci 

do zdárného konce. Z naší strany má zajištěnou maximální možnou individuální 

péči a dopomoc, je zapojován do všech aktivit třídy (hry, soutěže, využívání školních 

pomůcek, práce na počítači, účast na oslavách, besídkách a školních výletech), má 

dostatečné množství pomůcek (myslím zajištěných k práci ve škole), pravidla ve třídě 

jsou nastavena pro všechny děti stejná. Vzájemná snaha nás všech zatím přináší 

ovoce alespoň ve výuce. Na vysvědčení měl tři dvojky, což udělalo radost nejen mně, 

ale především Tomášovi a mamince. 

 V otázce chování a přizpůsobení se určitým pravidlům není však zdaleka 

všechno ještě ideální. Souvisí to s druhou výzkumnou otázkou, do jaké míry může 

pedagog ovlivnit rozdíly mezi životem romských rodin a rodin majoritní 

společnosti. Když se člověk začte do odborné literatury, zjistí, že to, co my chápeme 

jako neomalené vykřikování, oni chápou jako přirozený projev svého dítěte, platného 

člena své rodiny. Jejich model rodiny je naprosto odlišný od té naší, uznávají naprosto 

odlišné hodnoty. Například zrovna tato matka se vždy vzorně starala o dítě, které 

chodilo do první třídy. Když postoupilo do vyššího ročníku, přesunula péči zase na 

mladšího a prospěch se ve všech případech zhoršil. Pro nás to je nepochopitelné, pro ně 

normální. Když se romské matce narodí další dítě, to starší vychovává další žena 

v rodině bez ohledu na věk, byť je to třeba sestra jen o pár let starší.  

Je třeba mít stále na mysli, že se jedná o dva naprosto odlišné světy, proto 

vznikají na základě této různosti četné problémy. Né všechny rodiny jsou jako výše 

zmiňovaná rodina Tomáše, kde se snaží si otec udržet práci a kde je alespoň nějaký 

zájem o vzdělání. Mnoho současných romských dětí nevidělo nikdy své rodiče 

pracovat. Rozdílnost přístupů k výchově a rozdílné rodinné zvyklosti a tradice podle 

mého názoru hodně ovlivňují přístup romské populace ke vzdělání. Stačí se podívat 

trochu do historie a hned zjistíme, jak dlouho se lidstvo snaží tuto problematiku řešit a 

jak ji pravděpodobně ještě dlouho řešit bude 
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2. 5. Výzkumný cíl č. 4. 

 Čtvrtá část mého výzkumu se zabývá poměrně novým jevem, který však v 

mnoha případech velmi ovlivní nejen samotný nástup dítěte do školy, ale především 

celý průběh vzdělávání v prvním ročníku. Na základě vlastní zkušenosti mohu říci, že se 

jedná o období zhruba posledních čtyř let. Naše společnost se neustále vyvíjí a přetváří. 

S tímto vývojem a následnou modernizací se ruku v ruce mění i hodnotový systém, 

který každý z nás uznává jinak. Zhruba před padesáti lety americký psycholog Abraham 

Harold Maslow, vytvořil a sestavil hierarchii lidských potřeb, kterou zobrazoval 

v podobě pyramidy. Jako nejhlavnější postavil základní životní potřeby jako spánek, 

jídlo, pití atd. (viz teoretická část práce) Co se však stane, když lidé postaví na první 

místo hodnoty zcela jiné? Můžete namítnout, že to do práce o diferenciaci výuky 

nepatří, ale já se pokusím dokázat, že ano. 

 Pro tuto část výzkumu jsem si vybrala Klárku. Dívenka vyrůstá v poměrně 

vysoce společensky postavené rodině s velmi dobrým ekonomickým zajištěním (tedy 

v majetné rodině). Tatínek je vzhledem ke svému vedoucímu postavení často mimo 

rodinu, mnohdy i několik dní. Výchova tedy spočívá na matce, která se stará ještě o 

čtyři roky mladšího sourozence. Občas vypomohou rodiče otce. Klárka je velmi hezká 

holčička, na první pohled bez zjevných problémů. Do školy se dle svých rodičů těšila, 

měla suverénní vystupování a zdálo se, že vše bude probíhat dobře. Chodila velmi 

pěkně oblékaná, vypadala jako panenka a měla vždy doslova luxusní vybavení školních 

pomůcek. Děti její věci obdivovaly a to jí dělalo velice dobře. Na tom by nebylo nic 

zvláštního, ovšem pouze do doby, kdy se v jejím chování i ve školní práci začaly 

objevovat různé zvláštnosti. Neobvyklé byly i její některé slovní hlášky. Chlapečka, 

který byl dříve hotový se svou prací než ona a hlásil se, uhodila vší silou penálem do 

hlavy. O přestávku měla okolo sebe shromážděné asi čtyři holčičky a povídala jim, že 

se učit nemusí, protože bude jednou ředitelkou.  

Zvláštním přístupem se vyznačovala i ke své matce. Ta pro ni každý den chodila 

do školy. Klárka se nechtěla v šatně oblékat, povalovala se po zemi, rozhazovala své 

věci a maminka jí několikrát musela opakovat, aby si pospíšila. Klárka pak na maminku 

velmi nepěkně křičela. V zápětí jí kopnula pod koleno. Maminka se jen nekonečně 
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omlouvala a značně rozladěná z chování své dcery ze školy odešla. Bylo vidět, jak jí 

bylo nepříjemné, že jsem to zrovna zahlédla. V ten okamžik mi bylo jasné, že zde 

není něco v pořádku.  

Klárka systematicky ničila své pomůcky, lámala tužky a pastelky, trhala obaly 

na učebnicích a pracovních sešitech, rozstříhala nůžkami podložku na svačinu a na 

modelování, ničila si oblečení a začala se nekontrolovatelně štípat a škrábat. Vše co 

zničila, dostala okamžitě od rodičů nové. Když jsem se jí snažila vysvětlit, že ty věci 

není dobré ničit, protože to stojí hodně peněz, tvářila se, jakoby z jiného světa a 

odpověděla: ,,Mně je to jedno.“ V tu chvíli by každého člověka napadla jako první 

myšlenka o přítomnosti rozmazleného a nevychovaného dítěte. Ale jde opravdu jenom 

o to? Kde se vlastně stala chyba a co je příčinou Klárčina neobvyklého chování? 

Proč je Klárka ze strany rodiny neustále odměňována v podstatě za to, že nic 

nedělá?  

 

 

Výzkumné otázky k cíli č. 4. 

 Jak může ovlivnit daný hodnotový systém v konkrétní rodině nástup dítěte do 

školy a jeho následné vzdělávání? 

 Jakým způsobem lze začlenit takovéto dítě do výuky, aby úspěšně zvládlo 

alespoň základní učivo prvního ročníku? 

 

Pozorování č. 1. 

 Po důkladném zvážení všech dosavadních poznatků jsem se rozhodla na konci 

září zahájit systematické pozorování Klárky ve všech oblastech. Tedy nejen při výuce, 

ale i o přestávkách a v družině. V průběhu výuky jsem požádala rovněž o spolupráci 

asistentku pedagoga a po dobu pobytu v družině kolegyni vychovatelku. Každý den 

jsem rovněž byla v kontaktu s maminkou a sdílela s ní nové informace. Klárku jsem 

posadila do pracovní skupiny, která byla co nejblíže k tabuli, abych jí měla po ruce. Ve 
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skupině seděly čtyři děti. Klárka proti Aleškovi, vedle Klárky - Kristýnka a proti 

Kristýnce – Eliška. Tuto kombinaci jsem zvolila proto, že šlo o děti klidné a 

nekonfliktní. Domnívala jsem se, že by to mohlo být užitečné propojení a Klárku by to 

mohlo motivovat k větší chuti do práce. Na toto pozorování jsem si stanovila čas do 

konce listopadu. 

 Tato část pozorování byla celkem náročná především proto, že u Klárky 

probíhaly velké změny nálad a s tím související výkyvy jak v odvedené práci, tak 

v samotné komunikaci. Již samotný příchod do školy byl oproti prvním týdnům stále 

větším problémem. Odmítala se samostatně svlékat a zouvat, museli jí pomáhat dospělí, 

jinak by tam proseděla celou ranní družinu. Vyjímkou byly dny, kdy se na něco těšila, 

třeba výlet s babičkou a děděčkem. Stále častěji jsem zjišťovala, že pracuje pouze za 

odměnu. Pro představu uvádím příklad. Byl pátek a děti se za úkol měly naučit krátkou 

říkanku na souhlásku P. Rodiče uvolnili Klárku z výuky na celý příští týden za účelem 

ozdravného pobytu u moře. Když jsem dávala Klárce notýsek s tím, co si má procvičit 

odpověděla mi:,,Básničku se naučím, protože jsem to doma slíbila, ale tamto dělat už 

nebudu, protože až odletím, tak už to dělat nemusím.“ Odpovědi podobného obsahu se 

objevovaly bohužel stále častěji a bylo evidentní, že to jsou zčásti odposlouchané výroky 

dospělých osob. Klárka byla stále více přesvědčena, že je dovoleno úplně všechno bez 

ohledu na ostatní. 

 V rámci postupného osamostatňování si měla Klárka po příchodu do třídy, 

stejně jako ostatní děti, vyndat na lavici pracovní sešit, penál a notýsek se zápisníčkem 

na známky odevzdat na určené místo na stole. Většinou to však nezvládala a začala být 

agresivní na ostatní děti. Zpočátku jsme jí já nebo asistentka pomáhaly, ale když tomu 

tak nebylo vztekala se a začala shazovat ostatním dětem věci z lavice. Jindy se 

zamračila, přestala komunikovat a jakoby se uzavřela do sebe. Některý den to však zase 

zvládla poměrně dobře, dokonce mi namalovala obrázek. V tyto dny odpovídala na 

všechny otázky téměř jako stroj:,,Ano, paní učitelko.“ nebo ,,Já to udělám, paní 

učitelko.“ Podobné odpovědi dokázala použít i několikrát po sobě, až to nedávalo vůbec 

smysl. 
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 V písemném projevu práci nestíhala. Ostatní děti již byly hotové a dělaly jinou 

práci (skládaly z kostek, modelovaly atd.), ale ona většinou zvládla během hodiny pouze 

ten první, a ještě né celý. Pokud jsem u ní stála, tak se trochu snažila, pokud jsem 

odešla přestala pracovat. Zlámala si všechny pastelky a tužky, aby si je mohla potom 

dlouhou dobu ořezávat. Mnohdy prodřela stránku sešitu až v něm byla díra. Neustále 

gumovala nebo naopak seděla a koukala do vzduchu. Bylo velmi obtížné jí zaměstnat. 

Pokud jsem jí nechala něco rozdávat nebo vybírat, bavilo ji to chvilku a pak začala děti 

rušit povídáním či je dokonce napomínala. Nosila s sebou do školy neustále nějaké 

hračky, vytahovala je z aktovky a místo práce si hrála. Nemusela mít ale ani hračky. 

Sundávala si z hlavy sponky, gumičky, stříhala si vlasy, z rukou si sundávala náramky, 

prstýnky nebo prostě rozebrala celý penál a rozstříhala podložku na jídlo i na 

modelování. Začala být hodně často poslední a bohužel musela hodně dohánět učení 

doma, což jsem viděla, že není dobré. Bohužel nezabírala žádná domluva, pochvala ani 

odměna v podobě cukrátka nebo obrázku do notýsku.  

Obdobná situace byla i při počítání a v ostatních předmětech. Ráda vyprávěla 

různé příběhy, ale zajímavé bylo, že skoro pokaždé byla v roli nějaké vedoucí osobnosti, 

která si všechno může koupit a všichni jí budou poslouchat. Ze všech vyprávění bylo 

jasné, že žije ve světě plném fantazií, kde má dominantní postavení a všechny nějakým 

způsobem ovládá. V některých situacích se tak chovala i ke spolužákům. Zjistila jsem, že 

dokázala vycítit slabost toho druhého a tím zajímavý objekt sama pro sebe. Ve třídě 

jsem si všimla, že například na konci vyučování sedí a dvě další děvčata jí skládaly věci 

do tašky. Když jsem viděla, že Kristýnka vleče dvě aktovky a Klárka v klidu odchází 

k šatně, velmi mě to rozlobilo. Z Klárkou to ani nehlo, nepokládala to za nic divného. 

Když jsem se jí ptala, proč k tomu Kristýnku nutila, odpověděla mi:,,Vždyť jsem jí za to 

dala svítivou pastelku.“ Při odchodu z družiny neváhala dávat příkazy ani 

mamince:,,Vem si tu tašku, já to nosit nebudu!“ Tyto projevy se neustále prohlubovaly 

a Klárka pomalu přestávala ve škole zvládat. Maminka byla ze všeho velmi nešťastná a 

dost často plakala i když jsem se pokaždé snažila, najít alespoň nějakou malou 

pochvalu. Věděla jsem, že podporu potřebuje i matka a tak jsme byly v kontaktu i mimo 

školu. V případě potřeby mohla kdykoli zavolat či napsat zprávu a někdy jsme spolu 

mluvily i hodinu. Bylo však třeba hledat další řešení. 
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Pozorování č. 2. 

 Na konci listopadu jsem se sešla s oběma rodiči, abychom se domluvili na 

dalším postupu. Už zpočátku hovoru bylo jasné, že pomoc od tatínka nelze příliš 

očekávat. Sám přiznal, že když není čtyři i více dnů doma, chce si potom dcerku 

dostatečně užít a nebude jí tudíž za každou nepodstatnou věc napomínat. Ze všech jejich 

selhání vinil matku, on prý vydělává peníze. Klárka ho prý poslechne na slovo a 

nechápal, proč to tak v jeho nepřítomnosti není. Tvrdil, že si matka nedokáže sjednat 

autoritu a pořád dceru bezdůvodně peskuje. Bylo zjevné, že výchova Klárky je v první 

řadě nejednotná. Bylo mi také jasné, proč některé Klárčiny projevy vůči mamince jsou 

takové, jaké jsou. Maminka sama při následných rozhovorech přiznala, že je to pro ní 

velmi těžké. Matčino povzdechnutí: ,,Víte, ona mi moc nebere a když jí něco zakážu, 

manžel jí to povolí.“  

Nakonec setkání jsme se však dohodli, že absolvují potřebná lékařská vyšetření 

(zraku, sluchu, neurologické vyšetření) a souběžně s tím zároveň objednáme vyšetření 

v PPP (Pedagogicko psychologické poradně). Rodiče přislíbili, že Klárka nebude nosit 

do školy zbytečné věci, které nepotřebuje, včetně hraček. Dále jsme se vzájemně 

dohodli o dočasném a částečném zrušení docházky do družiny, aby byla více času 

doma. Do družiny chodila pouze v úterý a ve čtvrtek. Místo družiny jsem si každé druhé 

pondělí brala Klárku k sobě do keramické dílny, kde veškeré činnosti napomáhají 

rozvoji jemné motoriky a také pozornosti a především nutnosti dotáhnout práci do 

konce. Ve třídě jsem jí přesadila do druhé lavice v prostřední řadě, kde měla možnost 

sedět sama, jelikož práce ve skupině jí vůbec nevyhovovala. Nejen že nespolupracovala, 

ale spíše ostatní vyrušovala. S rodiči jsem se domluvila, že pokud Klárka nebude chtít 

pracovat a bude to z časových důvodů možné, nechám si jí jednou v týdnu ve třídě. 

Maminka přislíbila důslednější kontrolu s tím, že jsem jí pravidelně označovala do 

učebnic a sešitů co by měla mít Klárka zvládnuto a totéž fungovalo i ze strany 

maminky. Například u čtení poznamenala místo kde spolu četly a naopak to, co jim 

dělalo problém. S asistentkou byla Klárka zařazena dvakrát týdně do individuální 

skupinky, kde měla možnost pracovat s počítačem. V rámci vyučovacích hodin jsme se 

dohodly s asistentkou na tom, že budeme trvat na větší samostatnosti při 

sebeobslužných činnostech a zároveň dohlížet, aby nevyužívala služeb ostatních dětí. 
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Snažily jsme se ji hodně povzbuzovat i při menších úspěších a dávat jí najevo, že když 

se bude snažit, že i ostatní jí budou přijímat lépe. Protože velmi ráda malovala, měla 

jsem pro ni připravené omalovánky a když úkol dobře splnila, mohla si obrázek vybrat 

nebo si vybrat v koutku knížku na prohlížení. S rodiči jsem se rovněž dohodla, že by 

bylo dobré, aby nebyla tak často uvolňována z výuky, protože počet zameškaných hodin 

jenom za účelem různých výletů byl opravdu vysoký a Klárka se pak velmi obtížně 

zapojovala zpět mezi děti a do školních povinností. Nabízené slovní hodnocení rodiče 

odmítli. Vzhledem k dané situaci a blížícím se vánočním prázdninám jsem si stanovila 

další pozorování zhruba do konce února. 

I přes veškerou snahu obou stran se Klárčiny výkony spíše zhoršovaly. 

S narůstajícím učivem byla více unavená. Pokud šlo o činnosti volnější jako hudební 

výchova, výtvarná výchova nebo tělesná výchova, tak to nebylo tak hrozné. Klárka 

neměla totiž problém navazovat vztahy a děti jí přijímaly také většinou dobře. Občasné 

konflikty vždy brzy pominuly. Bezprostředně po přesazení se začala Klárka trochu více 

soustředit na práci. Začalo se trošku zlepšovat i písmo, problémem však byla nadále 

velmi krátkodobá pozornost. V souvislosti s tím se Klárce stále více pletly tvary písmen, 

zvláště velkých psacích písmen. Hodně chyb začala dělat z nepozornosti, nejvíce však u 

přepisu, kde z deseti slov stihla napsat třeba jenom tři slova. Začala být hodně neklidná, 

každou chvilku se otáčela do zadní lavice, obtěžovala děti hlasitým povídáním, brala 

jim věci a méně či více si sama sobě ubližovala. Štípala se na obličeji, rukou, ale i na 

prsou pod tričkem. Nesměla jsem ji vůbec spustit s očí. Některé dny měla lepší náladu, 

to potom s radostí četla nebo vymýšlela pro druhé děti různé úkoly (hádanky, příklady). 

Pokud četla předem procvičené části, bylo čtení téměř plynulé. Bylo však vidět, že určité 

části textu se je velmi rychle schopná naučit zpaměti. Pokud četla text neznámý, bylo 

pro ni problémem dát dohromady i slabiku. Při počítání byla schopna pracovat pouze 

s názornou pomůckou, tedy počítadlo, obrázky, kostky nebo s prsty. Domluvená práce 

v individuálních hodinách s paní asistentkou sice Klárku více motivovala, ale problém 

byl v tom, že nerespektovala účast ještě dalších dvou spolužáků a stále si vymýšlela co 

bude či nebude dělat. Byla opravdu velmi tvrdohlavá. Bohužel slib rodičů, že nebudou 

dívku zbytečně uvolňovat ze školy nebyl dodržen. V lednu opět odjela na týden na hory a 

situace s jejím chováním se nelepšila. Maminka se opět omlouvala: Vím, že to není 
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dobře, ale manžel řekl, že se nic nestane, ať klidně jede.“ Trápilo jí, že její rozhodnutí 

nikdo nebere vážně. Také se svěřila, že když chce dceři něco zakázat nemůže.. Maminka 

si také posteskla, že dcerka dostává mnoho hodnotných dárků a mnohdy si jich vůbec 

neváží. Celou situaci ještě komplikovaly astmatické potíže, které se stupňovaly a Klárka 

musela brát každé ráno léky. Následkem toho byla ještě větší unavitelnost. Docházelo 

k dalšímu postupnému selhávání. V pololetí byla hodnocena z  Českého jazyka a 

z Matematiky klasifikačním stupněm tři. 

 

Pozorování č. 3. 

 Na konci února se mělo konat další setkání s rodiči i s babičkou a dědečkem, 

kteří se rovněž hodně na výchově Klárky podílejí. O jejich přítomnost mi požádala 

sama matka. Setkání se konalo, ale otec se bohužel z nedostatku času nedostavil.V té 

době už byla absolvována většina lékařských vyšetření. Výsledky byly pro rodinu 

hodně překvapivé. Podle psychologického vyšetření se jedná o předčasně zaškolené dítě 

s nedostačující předškolní přípravou a s nedůsledným a nejednotným vedením v rodině. 

Čekalo se už jen na neurologické vyšetření. U Klárky se také objevila velká žárlivost na 

mladšího sourozence, pravděpodobně proto, že jako mladšímu sourozenci mu maminka 

musela věnovat nyní větší pozornost. Snažila jsem se prarodičům celou situaci vysvětlit 

a požádat je o větší spolupráci a dodržování určitých pravidel. Také jsem se je snažila 

přesvědčit, že by měly Klárku odměňovat když si to zaslouží a né když ona chce. To 

bylo ovšem to nejtěžší. Snažila jsem se jim rovněž navrhnout, že by si měli s Klárkou 

více povídat o obyčejných věcech, o zvířatech, o přírodě a o tom co běžně děti v jejím 

věku dělají a brát ji hlavně takovou, jaká je. Bylo to opravdu nesmírně těžké.  

 Po této schůzce jsme společně s maminkou nastavily nová pravidla. Opět jsem 

Klárku přesadila, tentokrát do druhé lavice v řadě u dveří, aby nebyla ve středu třídy. 

V lavici i na lavici jsme nechávaly jen nejnutnější věci k práci, vše ostatní bylo 

v aktovce, v kufříku nebo u mě na stole. Maminka také poprosila o zavedení zvláštního 

notýsku na obrázky, který si sama vyrobila Za každou dobře splněnou práci dostala 

Klárka obrázek a na konci týdne, když se snažila, následovala odměna. Nadále ve třídě 

vypomáhala asistentka pedagoga a dvakrát v týdnu si brala Klárku mimo třídu. Také 
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jsem se snažila o její častější zapojování alespoň do práce ve dvojicích. Při psaní či 

nějakém samostatném úkolu dostala na jeho vypracování určitý čas a pak se jí práce 

vyměnila za jiný úkol. Tento systém práce měl zamezit tomu, aby třeba třicet minut 

psala dvě slova, tedy spíš u nich seděla. S maminkou jsem se dohodla, že budeme 

Klárce dávat nějaké jednoduché, ale pravidelné úkoly, aby měla větší pocit důležitosti a 

zároveň se více osamostatňovala. Ve třídě například zalít květiny, smazat tabuli, odnést 

věci do sborovny či odemknout dveře od šatny. Doma pak vynést koš, utřít nádobí nebo 

uklidit si sama hračky. Když maminka přišla pro Klárku do školy, tak jsme si o tom 

vždy vzájemně povídaly. Protože musela stále hodně dohánět, bylo třeba se na množství 

doplňovaného učiva domlouvat každý den a také jsem se omezila hlavně na to učivo 

nejzákladnější. Klárka přestala chodit do družiny a maminka jí každý den vyzvedávala 

hned po vyučování. Znova jsem mamince zdůraznila důležitost pravidelné školní 

docházky a zároveň ji i poprosila, aby ji tedy neuvolňovaly ze školy mimo prázdniny. 

Na toto následné pozorování jsem si stanovila čas do konce května.   

 

Celkové hodnocení pozorování č. 3. 

 Pozorování probíhalo od března do května. Za tuto dobu se částečně 

podařilo zlepšit dívčinu samostatnost, což však nadále probíhá ve značných výkyvech. 

Do třídy již dochází až na malé výjimky včas a i ranní příprava pomůcek se zlepšila. Je 

však si třeba uvědomit, že toho dosáhla téměř až před koncem školního roku. I tak se 

bezesporu jedná o příznivou změnu. Přesazení do krajní řady u dveří se projevilo ze 

všech zkoušených variant jako nejvhodnější. Problém s roztěkaností tím sice zcela 

nevymizel, ale došlo ke zklidnění na přijatelnou mez. Obávala jsem se totiž, že se bude 

cítit odstrčená, ale k mému překvapení jí stěna po pravé straně tvořila zřejmě nějakou 

obranu před okolním světem a neměla potřebu tolik cestovat po okolí. Otáčela se sice 

do zadní lavice, ale již v daleko menší míře. Problémem však i nadále byla neuvěřitelná 

schopnost hrát si úplně se vším, co jí padlo do oka. Došlo to tak daleko, že některé dny 

nemohla mít před sebou už ani penál. Limitovaná práce se naopak výrazně osvědčila. 

Zpočátku Klárka několikrát vrátila prázdný sešit a tvářila se, že je jí to vše jedno, pak 

ale postupně chtěla dohánět ostatní děti a začaly se objevovat dílčí úspěchy. Snažila 
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jsem se jí podpořit pohlazením po vlasech, ústní pochvalou a velkou odměnou pro ni 

bylo, když mohla svou práci ukázat dětem a například říci: ,,Tohle jsem já a můj bráška 

pod sprchou.“ Byl to zase další krok k lepšímu, sice za velkého úsilí všech zúčastněných, 

ale byl. Práci ve větších skupinách nadále odmítala, ale partnerskou výuku (práci ve 

dvojici) zvládala již docela dobře a až na menší dohady, dokázala již trochu přijímat 

názor druhého kamaráda. Ve zvládání učiva měla však nadále velké mezery a stále 

musela hodně dohánět i doma. V oblasti jazyka se sice naučila všechna písmena, ale 

tvary si hodně pletla a některá zaměňovala nebo zapomínala. Písemný projev byl hůře 

čitelný, nestejné velikosti jednotlivých písmen s mnohdy chybným napojováním 

jednotlivých znaků. Při větším soustředění byla schopna napsat nejen slova, ale i kratší 

věty, nadále však ve velmi pomalém tempu. Matematické schopnosti zůstaly i ke konci 

roku na slabší úrovni a při všech činnostech vyžadovala dopomoc další osoby. Měla 

potřebu si neustále povídat a protože jsem viděla, že je to pro ni velmi důležité, snažila 

jsem se ji v rámci možností vyhovět. Změna režimu dne a více času stráveného 

s maminkou mělo pozitivní vliv na její chování i samotný výkon ve škole, nebyla druhý 

den již tolik unavená. Dříve totiž chodila z družiny až ve čtyři hodiny a pak teprve 

začala plnit své povinnosti. Přes tuto pozitivní změnu ale nadále přetrvávalo časté 

sebepoškozování, určitá náladovost, výkyvy v chování a objevil se i určitý občasný třes 

spodní čelisti či škubání v koutku úst. K tomu bohužel ani prarodiče nedodrželi naší 

domluvu a Klárka byla opět na deset dnů uvolněna z výuky za účelem pobytu u moře. 

V polovině června jsem byla maminkou informována, že dcera má Epilepsii a musí jí být 

nasazena léčba. 

 

Plnění výzkumných cílů č. 4. 

 V prvním výzkumném cíli jsem se zabývala otázkou, jak může ovlivnit určité 

nastavení životních hodnot vzdělávání dítěte v první třídě. Z hlediska zkušeností z 

vlastní pedagogické praxe zvláště z posledních let, začíná být dle mého názoru již 

v první třídě základní školy problém se zvláštním smýšlením některých rodičů Klárka 

není první má žákyně z kterou tuto zkušenost mám. Dobrý pedagog chce nějak pomoci, 

ale to není mnohdy jednoduchý úkol. Rozdílnost postojů, hodnot, kterou lze jen těžko 
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pochopit. Tento můj názor se může zdát pro mnohé troufalým, proto podotýkám, že se 

jedná pouze o můj subjektivní náhled na věc. Vycházím pouze z informací mně 

dostupných, přičemž připouštím, že mohou být i zkresleny.V případě Klárky je však 

evidentní, že má na první pohled vše, na co si vzpomene. Není vůbec vedena k tomu, že 

věci mají nějakou hodnotu a že to, co dostává, není samozřejmost. Díky tomu si ani 

neváží práce toho druhého, myslím v rámci jejich schopností, tedy konkrétně například 

vztah k matce či vztah k sourozenci. Je vedena k myšlence, že ona je ta vyvolená, která 

bude rozdělovat práci a povinnosti těm druhým. I když připouštím, že to může mít i 

odposlouchané, není však zřejmě nikdo, kdo by jí uvedl do reálného života. Ve svém 

pozorování jsem se několikrát zmiňovala o značné nesamostatnosti. Je to ale vina toho 

dítěte nebo spíše těch dospělých, kteří vše dělají za ní a ještě jí ujíšťují, že její chování 

je pozoruhodné? To by bylo zřejmě téma k delší diskusi.. Je třeba si uvědomit, že 

schopnosti máme všichni do nějaké míry dané, zrovna tak i inteligenci a zdraví. Těžko 

tedy určit, kde je příčina. Klárka se zjevně pohybuje velmi často ve společnosti 

dospělých osob. Pečlivý pozorovatel totiž brzy pozná, že opakuje slova dospělých, 

kterým vůbec nerozumí. Má v hlavě neuvěřitelný zmatek a ten si přenáší s sebou do 

školy. Jakým jazykem vlastně ti dospělí mluví? Maminka s paní učitelkou chtějí, aby se 

učila, proti tomu jí druzí říkají, že to vlastně není vůbec důležité, protože je předurčena 

pro úspěch. Je to ale malé dítě, které těžko samo odhalí, co je správné a co nikoli.  

Vzhledem k potížím, které po celý školní rok Klárka měla, vidím to největší 

nebezpečí pro její další vzdělávání právě v určitých rozdílných hodnotách. Pokud se 

nezmění přístup k ní samotné a k její výchově, bude pravděpodobně i v dalších letech 

její vzdělávání velmi obtížné. Ale to je opět pouze můj subjektivní názor a mohu se 

samozřejmě i mýlit. 

 Odpověď na druhou zkoumanou otázku vychází v podstatě z té první. Pedagog 

může podle mého názoru do jisté míry ovlivnit vzdělávání takovéhoto dítěte, ale bez 

snahy a důsledné spolupráce vlastní rodiny to je velmi obtížné. Pokud zároveň 

nejsou dodržována domluvená pravidla, šance na úspěch se tím zmenšuje a pedagog 

neustále začíná znova od začátku. Na vzdělávání Klárky se podílejí mimo mé osoby 

ještě dva asistenti pedagoga, kteří se průběžně střídají ve všech třídách prvního stupně. 

Pro příští školní rok se pokusíme požádat o asistenta pedagoga ze zdravotních důvodů, 
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kterého by měla jen sama pro sebe, což by bylo vzhledem ke dvoum epileptikům 

v jedné třídě velmi vítáno. Sama se snažím Klárce poskytnout co nejvíce podpory, která 

je v mých možnostech. Nevím, zda jsou všechny mé kroky zcela správné, to se jistě 

časem ukáže, ale snažím se o to ze všech sil. Takovým signálem toho, že moje snaha 

není úplně zbytečná bylo přáníčko, které Klárka řekla při předávání vysvědčení na 

konci školního roku: ,, Přeju si, aby paní učitelka nevyrostla dřív než tahle škola, 

než já budu v deváté třídě.“ Trochu krkolomné, ale kdo umí trochu číst mezi řádky, 

pochopí. 

 

2. 6. Výzkumný cíl č. 5. 

 Pátou část svého výzkumu jsem zaměřila na diferenciaci ve výuce v oblasti 

nadaných a talentovaných žáků. Vybrala jsem tři různé žáky, které lze dle mého názoru, 

zařadit mezi žáky velmi talentované. Ve třídě, která je předmětem mého výzkumu, ale 

ani v ostatních třídách naší školy, nebyl žádný žák doposud diagnostikován jako žák 

nadaný. Rovněž názorový postoj některých mých kolegů k danému tématu je doposud 

dosti rezervovaný. Pro svůj výzkum jsem vybrala Vojtu, Pavla a Lukáše. Tito tři žáci 

určitým způsobem převyšují svými schopnostmi své spolužáky, každý z nich se však 

v něčem liší. 

Vojta je chlapec velmi zvláštního vystupování. Je velmi zvídavý a jeho zájmy zasahují 

hodně do oblasti historie. Zajímají ho staré civilizace, dokáže bezprostředně hovořit 

například o pyramidách. Mluví zásadně spisovně (někdy až přemoudřele) a trvá na 

důsledném dodržování stanovených pravidel. Má kreativní a produktivní myšlení a 

často se prosazuje v roli organizátora. Má také velké dramatické schopnosti, rád hraje 

divadlo a recituje. V letošním školním roce vyhrál celoškolní recitační soutěž. Jeho 

velkou zvláštností je specifické vyjadřování pomocí kresby, především pak velmi 

propracovaných postav, které jsou dokonce i v pohybu. Vzhledem ke své určité 

výjimečnosti se však často dostává do konfliktu s ostatními spolužáky. Negativním 

jevem, který doslova obtěžuje malé i velké je jeho neuvěřitelně pisklavý hlas. Bohužel 

se to nedá slovy popsat, to se musí slyšet. Po fyzické stránce jde však o značně 

neobratného žáka, který má ale velkou vůli vyrovnat se ostatním spolužákům. 
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Pavel je všeobecně talentovaný žák. Velmi rád čte a píše. Vymýšlí si vlastní texty 

.Velice rád vymýšlí i úkoly pro své spolužáky, různé doplňovačky a spojovačky. Umí 

velmi hezky souvisle vyprávět, ale ne vždy se mu chce. Je hodně ctižádostivý a každý 

neúspěch (stačí ztracené písmenko), nese velmi nemile. Je to v podstatě perfekcionista. 

Při řešení je vždy v roli organizátora a velmi rád pomáhá druhým. Zvládne úkoly 

mnohem náročnější, než ostatní děti. U Pavlika jde o přirozenou inteligenci spojenou 

s citlivým, důsledným a láskyplným vedením rodiny. I když jde o všestranně úspěšného 

žáka, jeho největší motivovanost a schopnosti se projevují především v Českém jazyce. 

Dle maminky měl Pavlik zájem o čtení a psaní už ve školce. Jeho tempo učení je 

poměrně rychlé, rád objevuje nové věci a při vyhledávání informací dokáže být až 

neúnavný. 

Lukáš je chlapec milého vystupování. V kolektivu je hodně oblíbený, ale inklinuje 

spíše k děvčatům. Jde o rovněž všestranně talentovaného a nesmírně ctižádostivého 

žáka. Jeho nejoblíbenějším předmětem je Matematika. Všechny zadané úkoly vyřeší 

vždy jako první a poté rád pomáhá slabším spolužákům. Velmi rád soutěží a často 

vyžaduje zadávání zvláštních úloh, které jsou již učivem vyšších ročníků. Je doslova 

nadšen pro každý zadaný úkol z konkrétní oblasti učení, kde může projevit své 

schopnosti. Při plnění úkolů ve skupině je většinou v roli organizátora s velkým 

smyslem pro týmovou práci. Lukášek má také mnoho mimoškolních zájmů. Je veden 

k aktivnímu sportování, hraje fotbal. I když je malý, získal již mnoho zajímavých 

ocenění. Mimo sport rád fotografuje a se školním fotografickým kroužkem se zúčastnil 

soutěže, ve které prezentoval své fotografie a získal čestné uznání. 

 

Výzkumná otázka k cíli č. 5. 

 Lze v takto specificky složené třídě zajistit dostatečně diferencionovanou výuku 

tak, aby byly za daných podmínek systematicky rozvíjeny zmíněné schopnosti 

těchto žáků? 
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Pozorování č. 1. 

První úkol jsem zadala v předmětu Prvouka, tématická oblast dle tématického 

plánu ,,Práce dospělých“. Všichni tři chlapci si měli poradit se stejným úkolem jako 

ostatní žáci ve třídě. Vybrat si z daných kartiček obrázků s lidským povoláním jedno, 

které je zaujalo, popřípadě takové, které by chtěli v dospělosti vykonávat a ve dvojici jej 

nějakým způsobem zpracovat. Pokud svou práci dokončí dříve, mohou pokračovat 

individuálním úkolem pod názvem ,,Úkol pro bystré hlavy“. 

Kritéria ke splnění prvního společného úkolu. 

Ke zpracování úkolu dostaly děti k dispozici obrázky ze souboru pracovních listů ,,Vím, 

co s tím“, pastelky, fixy, lepidlo, nůžky, bílá čtvrtka velikosti A4. Samotné činnosti 

předcházelo motivační povídání v komunitním kruhu. Následně se každá skupina řídila 

podle těchto kritérií: 

 domluvit se ve dvojici, jaké povolání budeme ztvárňovat ( učitel, zedník, tesař..) 

 domluvit se, kdo bude stříhat obrázky a kdo malovat postavu (další doplňky…) 

 společně vybrat ty obrázky, které se hodí ke zvolenému tématu a nalepit je jako 

součást svého obrázku 

 dodržet přibližně stanovenou délku času třiceti minut, popřípadě požádat o její 

prodloužení 

 po splnění úkolu otočit výkres obrázkem na lavici, aby bylo zřejmé, že je práce 

dokončena, v případě zájmu si dojít pro další individuální úkol 

 

Kritéria ke splnění druhého ,,Úkolu pro bystré hlavy“. 

Tento úkol již dělá každý žák individuálně. Zadání úkolu však vychází ze stejného 

tématického okruhu: 

 vyber jeden z obrázků povolání (doktor, učitel, malíř, řezník, voják, námořník..) 

 dle pokynů sestav pyramidový dort (obdoba pětilístku) – začni od horní části 

dortu 

 1x název povolání 
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 2x jaký musí ten člověk být 

 co vlastně dělá 

 základ dortu –pokus se napsat alespoń jednu větu o zvoleném povolání 

 

Všichni tři chlapci se bez problému zapojili do práce ve dvojici. Pavel s Eliškou, 

Lukáš s Nikolkou a Vojta s Natálkou. Ve všech skupinách došlo i k poměrně rychlé 

dohodě na způsobu práce. Pavel a Eliška si vzájemně velmi dobře pomáhali, ale každý 

si dělal své jedno povolání. Pavel dělal učitele (sám sebe) a Eliška vysněnou kadeřnici. 

Nejprve společně vybrali obrázky, které budou potřebovat a pak si rozdělili činnosti. Ve 

stříhání a malování se střídali, ale obrázky si každý lepil sám. Práci měli hotovou 

poměrně brzy, akorát Eliška ještě trochu déle dokreslovala. Pavel ihned pokračoval 

individuálním úkolem. Lukáš s Nikolkou utvořili velmi harmonickou pracovní dvojici. 

Dohodli se na jednom povolání – pokojská v hotelu. I když Lukáš maluje rád, převzal 

tentokrát raději roli organizátora. Nastříhal všechny obrázky a přesně rozhodl, co se 

kde vytvoří. Nikolka postupně tvořila postavu a potřebné doplňky, ale vždy to 

navazovalo na to, kam Lukáš obrázky nalepil. Ani tato dvojice nepotřebovala 

prodlužovat čas. Po dokončení práce si Nikolka zvolila možnost tichého čtení a vybrala 

si knihu ze čtenářského koutku, což je jedna ze tří možností zvolit si další činnost na 

dobu, než ostatní dokončí společný úkol ( tiché čtení, volné psaní – krabičková metoda, 

další individuální úkol). Lukáš zhruba dalších pět minut pomáhal protěšjí dvojici a pak 

se začal zabývat řešením individuálního úkolu. Pro Lukáše je pomáhání ostatním 

žákům pravidelnou činností (sám ji vyžaduje), je nesmírně citlivý, dokáže pomalejším 

žákům trpělivě vysvětlovat i různé postupy práce a děti ho již tak i automaticky 

přijímají. V porovnání s výše zmíněným Pavlem je nutno uvést, že Pavel je spíše 

zaměřen na vlastní úspěšnost. Dětem poradí, ale tak jako Lukáš tuto možnost 

nevyhledává. Pro Pavla je hnacím motorem obrovská ctižádostivost a touha objevovat 

stále nové a nové informace. Vojta s Natálkou utvořili rovněž velmi pěkně 

spolupracující skupinu. Natálka je spíše pasivnější žákyně, ale pokud dostane 

dostatečnou motivaci, dokáže být dobrým partnerem a nesmírně se snaží. Vojta převzal 

jednoznačně roli organizátora a rozhodoval o každém kroku, který oba učinili. Na 

otázku, jaké povolání si oba vybrali řekl: 
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,,Budeme dělat školu a paní učitelku, protože každej by se měl nejdříve pořádně 

učit, aby nebyl hloupej a taky něco věděl.“ 

Vojta se vyznačuje nesmírným perfekcionismem a to i v dodržování nejrůznějších 

pravidel. Jako jediná skupina ze všech tvořících skupin vycházeli Vojta s Natálkou 

z reálné podoby prostředí, ve kterém tráví spoustu času. Vojta trval na tom, aby dveře 

byly vlevo, okna vpravo, zkrátka vše uspořádáno tak, jak skutečně naše třída vypadá. 

Každá postava má svou činnost a své pomůcky. Dokonce nechybí ani žáček na vozíčku, 

což ukazuje na velké schopnosti empatického smyšlení. Každá z postav něco dělá, nikdo 

není zbytečný. Věci mají svůj řád, penál na lavici, dokonce i na správné straně, aktovka 

a dokonce i knihy a časopisy ve čtenářském koutku. Při práci se obě děti střídaly, ale 

podle Vojtových pokynů. Postavy však byly výhradně Vojtovou záležitostí a Natálka je 

spíše vybarvovala. Práce této skupiny byla nejvíce propracovaná. Na její dokončení 

však bylo třeba mnohem více času a proto oba žádali o prodloužení pracovního času. 

Ani jeden z nich si už další práci nezvolil. Vojta neměl potřebu dělat další individuální 

úkol, jeho prioritou bylo dokončit skupinovou práci dle svých představ. Zajímavé bylo 

také závěrečné konstatování Vojty během společného sdílení a reflexe na konci hodiny: 

,,Prostě pochopte, rodiče chodí do práce a děti zase do školy a až vyrosteme, budeme 

taky chodit do práce!“ 

Z tohoto pozorování jsem došla k závěru, že každý z uvedených žáků má svúj vlastní 

způsob realizace. Pavel a Lukáš potřebovali pro potřebu vlastního uspokojení ještě 

další činnost, kdežto pro bezpochyby velmi talentovaného Vojtu, bylo důležité dokončit 

jednu práci, ale v takové podobě, jakou on sám považoval za uspokojující. Podle mého 

názoru není třeba vždy zahltit žáky množstvím úkolů, ale spíše přihlížet na individuální 

potřebu každého z nich. 

 

Pozorování č.2. 

 Druhý úkol jsem zadala z oblasti, která se zabývá nácviku čtení s porozuměním 

a vlastního sebehodnocení žáků. Toto pozorování probíhalo v období druhého pololetí, 

kdy už většina dětí byla schopná bez problému pracovat dle předem dohodnutých 
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pravidel. Opět jsme vycházeli všichni nejprve ze společného zadání úkolu, který sice 

zpracovával každý žák individuálně, ale rychlejší žáci mohli po dokončení své práce 

pomoci žákům slabším. Druhou možností pro rychle hotové žáky bylo opět využití 

individuálního úkolu. 

Kritéria ke zpracování prvního společného úkolu: 

 Před začátkem práce dostal každý žák bílý papír velikosti A4, který si měl 

přeložit tak, aby vznikly čtyři stejně velké plochy (okénka). Poté si žáci položili hlavu 

na lavici a jejich úkolem bylo poslouchat čtený text z pohádky ,,Zajíček ušáček.“ Čtyři 

zvířecí kamarádi, zajíc, liška, medvěd a želva se vydali hledat do lesa společnou obživu. 

Během prvního čtení měly děti za úkol pozorně poslouchat a snažit se zapamatovat si 

čtyři zvířátka, jejichž názvy uslyší. Pak následovalo druhé čtení stejného textu, během 

kterého si děti zapsaly vždy jedno zvířátko do jednoho okénka. Po ukončení četby bylo 

úkolem každého žáka pokusit se zapsané zvířátko namalovat. 

Kritéria pro zpracování druhého individuálního úkolu – dvě možnosti volby: 

 vybrat si ze čtenářského koutku jednu pohádkovou knížku, poté si přečíst jednu 

kratší pohádku dle svého výběru a zpracovat sebehodnotící list ,,Už to umím“ 

 vzít si sešit pro volné psaní v rámci sběrného portfolia a pokusit se napsat vlastní 

krátkou pohádku, popřípadě doplnit obrázkem 

Všichni tři chlapci se opět velice snadno zapojili do společné práce ve třídě. Pro Pavla 

a Lukáše bylo uhodnutí všech čtyř zvířátek celkem jednoduchým úkolem. Na jejich 

zapsání jim stačilo první čtení. Vojta byl však trochu pomalejší, trvalo mu poměrně 

dlouho, než se pustil do malování. Později mně vysvětlil, že mu dělala největší problém 

liška, protože jí neuměl napsat a proto jí nahradil motýlem. Když jsem se ptala, proč 

vlastně motýl odpověděl: ,,No protože motýl lítá a z vejšky toho jídla přece více najde, 

takže ostatním spíš pomůže, než ta vychytralá liška.“ 

Vojta práci dokončil velmi pěkně, ale podstatně pomaleji než Pavel s Lukášem. Má totiž 

rád svůj klid. Pavel byl se svou prací první hotov a vybral si úkol s portfoliem – volné 

psaní. Napsal krátkou pohádku o zakleté princezně. Vojta si vybral rovněž volné psaní. 

Začal psát pohádku o krásné princezně a čaroději motomoto. K pohádce namaloval i 
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obrázek. Díky tomu obrázku však pohádku nedopsal, protože ten obrázek pro něj byl 

důležitější. Lukáš si jako individuální úkol vybral pohádku ,,O Valibukovi“a s tím 

související sebehodnocení. Jeho výběr další práce byl odpovídající jeho povaze zájmů. 

Rád si čte i maluje, ale když má možnost se vyhnout delšímu psaní, ihned této možnosti 

využije. Místo dlouhého psaní raději využil zbytek času k pomáhání pomalejším 

spolužákům. 

Na základě druhého pozorování jsem zjistila, že samotná aktivita a především její míra 

se u jednotlivých žáků odlišuje různým způsobem při různých činnostech. Jinak řečeno. 

Nelze tvrdit, že by talentovaný žák podával ve všem stejné výkony. Ty se liší podle toho, 

zda řešení zadaného úkolu je středem jeho zájmu či nikoli. Evidentní to bylo především 

u Lukáše, který nemá tak velkou potřebu písemného projevu a ani jeho kresba nezachází 

do příliš velkých detailů. Pokud má však možnost vlastního výběru z více možností, pak 

se bez problému zapojí do práce. Zároveň jsem také postřehla určitou zajímavost při 

prohlížení stejně zadaného úkolu všem žákům, že výsledná práce některých žáků, kteří 

běžně bývají pomalejší a v uvozovkách řečeno slabší, byla tato práce nejen pečlivější, 

ale také daleko více propracována  

 

Pozorování č. 3. 

Třetí úkol jsem zadala z oblasti matematických dovedností. Využila jsem zde velkého 

zájmu Pavla a Lukáše o vlastní přípravu a vedení vyučovací hodiny. Realizace této 

hodiny se uskutečnila na konci školního roku. 

 

 Chlapci museli dodržet tato kritéria: 

 vymyslet zadání tak, aby bylo přijatelné pro všechny spolužáky 

 využít více způsobů práce dle možností ve třídě 

 využít zpětnou vazbu pro své spolužáky – vymyslet hodnocení 

 vymyslet alespoň jeden individuální úkol pro bystré žáky 
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Realizace hodiny: 

 Tohoto úkolu se ujal pouze Pavel s Lukášem. Vojta má sice matematiku rád, ale 

je spíše individualista a na rozdíl od chlapců se netouží vžívat do role učitele. Proto tuto 

nabídku odmítl. 

 Hlavní iniciativu převzal Pavel. Lukáš mu spíše asistoval. Chlapci zahájili 

hodinu se slovy: ,, Já jsem učitel Pavel a tohle je učitel Lukáš. Teď budeme všichni 

pracovat podle toho, co je tu na těch papírkách napsáno.“ Potom rozdali všem 

dětem připravenou práci, na které byly tři úkoly. Nejprve napsat tři řádky malých 

psacích písmen l, r, k, potom vypočítat devět příkladů na sčítání do dvaceti a jako 

poslední si přečíst připravený text a namalovat k němu obrázek. Oba chlapci měli práci 

velmi pečlivě předem připravenou. Práci si přinesli již z domova nakopírovanou, 

dokonce si přinesli i dva sáčky bonbónů jako odměnu za dobrou práci. Hodina 

probíhala v klidu a ostatní děti se ochotně zapojily do práce. Já jsem byla pouze v roli 

pozorovatele. Nejprve všichni napsali řádky s písmenky a Pavel s Lukášem procházeli 

lavice a kontrolovali práci, popřípadě radili pomalejším spolužákům. Pavel vyvolával 

děti k tabuli, aby každý napsal jeden příklad z papírku. Jak děti postupně dokončovaly 

svou práci, začal Lukáš u mého stolu opravovat. Pavel zůstal na organizaci výuky sám, 

protože Lukáš bral opravování hodně vážně. Dával známky i razítka. Několik 

rychlejších žáků si vyzvedlo u Pavla individuální matematický úkol. Zvláštností tohoto 

úkolu bylo poměrně náročné zadání v oblasti příkladů, které přesahovaly učivo prvního 

ročníku. Bylo zajímavé pozorovat, jak si s tím děti poradí. 

Na základě třetího pozorování se mi podařilo získat zajímavé informace. Důležitější 

moment, než je pouhé nadání nebo talent, byla během této činnosti motivace a důvěra 

daná samotným dětem. Pavel a Lukáš se již dříve snažili připravovat práci pro ostatní, 

ale v tomto případě se jednalo o neuvěřitelně dobrý a samostatný výkon. Nepotřebovali 

vůbec mou pomoc. Ve třídě nebyl ani příliš velký hluk, jelikož pro děti to byla zajímavá 

změna. Zapojili se téměř všichni žáci a snažili se úkol splnit. Oba chlapci získali pocit 

určité důležitosti, posílili tak své sebevědomí a co vidím jako hodně pozitivní je to, že 

svou  roli brali nesmírně vážně a jsou tak kladným vzorem pro své spolužáky. Podobnou 

činnost sice nelze zařazovat příliš často, ale je to jeden ze spůsobů individualizace, 
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během které se mají možnost nadanější a talentovanější žáci více realizovat. Rozvíjí zde 

nejen své získané dovednosti, ale také smysl pro zodpovědnost a toleranci vůči ostatním 

spolužákům. 

 

 

 

3. Metodika přípravy jednoho školního dne 

 Pro celkové nastínění práce pedagoga v takto vysoce heterogenní třídě a míry 

nároků kladených na přípravu výuky ve všech výše sledovaných oblastech, jsem se 

rozhodla o podrobnější rozpracování jednoho běžného učebního dne. 

 

Organizace a časová dotace dne: 

 Čtyři vyučovací hodiny – ČJ, MA, ČJ – čtení, Prvouka ( délka vyučovací hodiny 

45 minut), počátek výuky 8
00

hod – konec výuky 11
40

hod. 

 

Český jazyk – mluvnice ( 1. vyučovací hodina) 

Téma hodiny: diktát slov s otevřenou slabikou (deset slov), společné opakování 

správných tvarů písmen, práce s magnetickou tabulí, individuální práce žáků se 

souborem písmen, slov a obrázků soubor ,,DIDA“, přiřazování obrázků dle počátečních 

písmen ve slově, tvorba slov dle obrazové nápovědy, přepis x opis do školního sešitu, 

možnost individuální práce s krabičkou (sběrné portfolio). 

 

Příprava hodiny:  

 příprava a výběr deseti slov s otevřenou slabikou 
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 příprava individuálního diktátu pro Tomáše, pět slov s otevřenou slabikou, nutno 

předepsat na lístek a vlepit do sešitu 

 příprava karet s psacím písmem na magnetickou tabuli (6 karet – p, j, y, g, f, v,) 

 výběr 12 obrázků různých zvířat ( pes, prase, jezevec, ježek,……..dvojice) 

 příprava stejných písmen, ale tiskacích (malých i velkých) 

 příprava sešitů pro ostatní žáky ( diktáty + ČJ/Š) 

 

Realizace a průběh hodiny: 

 Společné přivítání se žáky, poté příprava na psaní opakovacího diktátu slov. 

Připravit psací potřeby, kontrola správného držení pera, správného sedu u psaní, u všech 

žáků příprava sešitů. Dva žáci rozdávají sešity. Po otevření sešitu provést společný 

zápis datumu, opět kontrola. Nutno zkontrolovat a individuálně dohlédnout na zvláštní 

přípravu u Káji a u Klárky. Kájovi připomenout přípravu tabulky s psacím písmem. 

Kája píše sám dle svého tempa. Mezitím společný diktát deseti slov pro všechny žáky. 

Následně opakované čtení pro kontrolu. Dva žáci vybírají sešity. Ostatní žáci si 

připravují učebnici do stojánku před sebou. Nutná kontrola všech žáků. Pomoc slabším 

žákům, kteří jsou pomalejší. Pomáhají i rychlejší žáci Pavel a oba Lukášové. Nutno 

ohlídat zvláště Klárku a další čtyři sociálně slabé žáky, kteří mají pomalejší reakce a 

velmi sníženou pozornost. Žáci začínají pracovat ve dvojici. Podle učebnice je třeba 

seřadit pomíchaná písmena na tabuli. Která dvojice první najde písmenko, postaví se a 

jde k tabuli písmeno správně zařadit. Já děti pouze usměrňuji, aby se nedohadovaly a 

nebylo u tabule více dvojic. Poté mají děti za úkol opsat správně seřazená písmenka do 

školního sešitu. Opět dvě děti rozdají sešity, děti zapíší datum a mohou pracovat. Nutná 

kontrola všech žáků, opětovná dopomoc slabším žákům. Tři děti písmo nezvládají 

Klárka, David a Renatka, přesouvám je do pracovního koutku, kde dále pracují 

s asistentem pedagoga. Pokračujeme v práci ve dvojicích. Vždy jedna dvojice vyhledá u 

tabule dva obrázky, které začínají na příslušné písmenko a přiřadí je pod něj. 

Ostatní žáci kontrolují správnost. Poté jednotlivá slova píšeme psace na tabuli, ostatní 

do sešitu. Každé slovo píše jiný žák, zde musím žáky vyvolávat, jelikož pracovní tempo 

žáků je již hodně rozdílné. Ten z žáků, kdo je hotov má provést kontrolu a sešit si 
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zavřít. Pavel a Lukáš jsou rychlejší, vyžadují další práci, proto je posílám k tabuli, aby 

přiřadili k obrázkům připravená písmenka. Vojta a druhý Lukáš si berou krabičku 

s které si mohou vybírat samostatnou práci dle vlastního zájmu. Ve zbytku hodiny 

dopomáhám pomalejším žákům a kontroluji jejich výslednou práci. 

 

Matematika – (druhá vyučovací hodina) 

 Téma hodiny: tvorba příkladů na sčítání a odčítání čísel s přechodem přes 

desítku, správný zápis do školních sešitů, orientace na číselné ose, porovnávání čísel a 

správný zápis, aktivní ztvárnění číselné řady vlastním tělem se zapojením všech žáků, 

tvorba obrázkových příkladů – práce ve dvojicích, zápis do sešitů, individuální práce 

pro bystřejší žáky – řešení matematických hadů. 

 Příprava hodiny: 

 žáci mohou využívat nalepených číselných os na lavicích 

 příprava malých počítadel pro slabší žáky, větší počítadlo pro Káju 

 příprava různých číslic na magnetickou tabuli (soubor DIDA) 

 příprava obrázků a porovnávacích znamének na magnetickou tabuli (soubor DIDA) 

 příprava školních sešitů 

 příprava předepsaných matematických hadů 

 

Realizace a průběh hodiny: 

 Společné přivítání se žáky a seznámení s náplní vyučovací hodiny. Dva žáci 

rozdávají připravené školní sešity, ostatní žáci si připravují psací potřeby. Mezitím je 

třeba dohlédnout na rozdání počítadel slabším žákům a zapsání data do sešitu. Kájovi a 

Klárce je třeba pomoci s přípravou sešitu a uspořádáním věcí na lavici. Žáci pracují ve 

dvojicích u tabule. Jejich úkolem je sestavit libovolný příklad na sčítání či odčítání do 

dvaceti. Ostatní žáci kontrolují správnost a zapisují do sešitu. Na tabuli tvoříme celkem 

deset příkladů. Dvojice pracují samostatně, k tabuli chodí po dvojicích. Pouze dohlížím 
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na klidný průběh a správnost řešení. Zároveň musím také dopomáhat slabším žákům, 

kteří mají dost sníženou pozornost a nedokáží pracovat zcela samostatně. U Káji je 

třeba dohlédnout na správný zápis číslic, má povoleno vypracovat pouze polovinu, tedy 

pět příkladů. Po dokončení tohoto úkolu procvičujeme společně číselnou osu do dvaceti 

formou vlastního prožitku. První dítě řekne číslo nula, poté se postaví, druhé řekne 

jedna a postaví se, třetí řekne dva a postaví se. Tímto stylem se dopočítáme do dvaceti a 

zase pokračujeme zpět, tedy po ose dolů a děti si po vyřčení čísla opět sedají. Lze udělat 

i náročnější způsob, že se děti zvedají z obou stran po dvojicích. Po procvičení číselné 

osy pracujeme opět na tabuli a do školních sešitů. Nyní děti doplňují mezi skupiny tří 

obrázků porovnávací znaménka a pak to zapíší ještě příkladem. Každý žák udělá jednu 

část a na další část si vybere sám žáka, který v úkolu pokračuje. Opět jsem pouze v roli 

spíše dohlížející, aby se děti opravdu mezi sebou střídaly a nevyvolávaly stále stejné 

žáky. Jedná se o tři příklady, poté žáci opět chodí ve dvojicích tvořit obrázkové příklady 

na tabuli. Žáci, kteří zrovna netvoří u tabule, zapisují příklady do sešitu. Rychlejší žáci 

si mohou vzít ze stolu k vyřešení připravené matematické hady. Pavel a Lukáš řeší 

jednoho hada na tabuli. Hotoví žáci si provedou kontrolu, zavřou sešit a odevzdají na 

stůl. Po celou dobu je přítomen i asistent pedagoga, který dopomáhá slabším či 

pomalejším žákům se splněním zadaných úkolů. I tak však někteří žáci práci nestihli 

celou dokončit. Do výuky se ale zapojili všichni, což bylo pro mě důležité.  

 

Prvouka a ČJ – literatura, forma dvojbloku (třetí a čtvrtá vyučovací hodina) 

Téma dvojbloku: čtení s porozuměním, rozvoj samostatného myšlení a fantazie žáků, 

hledání spojitosti mezi pohádkou a skutečným světem (práce dospělých), rozvoj slovní 

zásoby – motivační soutěž ve skupinách, třídění a výběr vhodných slov k tématu, tvorba 

dortu a individuální zpracování formou pětilístku do sešitu. 

 

Příprava nutná k realizaci: 

 kniha ,,Povídání o pejskovi a kočičce“, autor Josef Čapek 

 příprava obrázků – různé druhy zaměstnání 
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 papíry A4 – motivační soutěž pro rozvoj slovní zásoby a pozornosti 

 příprava obrázků na magnetickou tabuli – různé druhy potravin 

 příprava literárních sešitů pro žáky 

 

Realizace a průběh první části dvojbloku: 

 Společné přivítání s žáky a seznámení se s  náplní a formou práce během celého 

dvojbloku. Připomenutí, že tato činnost navazuje na předcházející naše povídání o 

rodině a povinnostech jednotlivých členů uvnitř rodiny, dále na tématiku slušného 

chování a rodinných oslav. Nejprve jsem požádala o spolupráci dobré čtenáře Pavla, 

Vojtu a Adélku, aby mně pomohli s přečtením motivační pohádky ,,Jak pejsek a 

kočička pekli narozeninový dort“. Každé dítě si mohlo k poslechu najít libovolné místo, 

které mu vyhovovalo. Po přečtení celé pohádky se děti přesunuly do půlkruhu před 

tabuli. Každý mohl říci něco, co ho během čtení zaujalo a o čem to vlastně bylo. Poté 

jsem na zem rozložila osm karet s obrázky různých povolání, přičemž na jedné byl 

obrázek cukráře. Ptala jsem se dětí, který z uvedených obrázků by vybraly, kdyby si 

chtěly nechat upéci dort. Většina dětí ihned poznala obrázek cukráře, někteří jej pouze 

zaměnili s pojmenováním kuchař. Adélka přidala obrázek s cukrářem na tabuli vedle 

dortu. Následně děti určovaly názvy povolání na zbylých kartách a měly popsat slovně, 

co je náplní tohoto povolání. V závěru hodiny jsme si společně povídali o tom, proč je 

důležité, aby dospělí lidé měli zaměstnání. 

 

Realizace a průběh druhé části dvojbloku: 

 V úvodu druhé části dvojbloku jsme si nejprve společně prohlédli všechny 

obrazové karty na tabuli. Děti je měly za úkol pojmenovat. Každý si vybral jeden 

obrázek a řekl, co o něm ví. Děti se střídaly po lavicích. Poté děti dostaly za úkol se 

rozdělit do šesti skupin po čtyřech žácích. Zde bylo nutno do tohoto rozhodování trochu 

zasahovat, jelikož některé skupiny se nemohly dohodnout. Následně každá skupina 

dostala papír velikosti A4. Děti měly ve skupině za úkol napsat na papír pokud možno 

všechny názvy potravin, které se nachází na tabuli. Na splnění tohoto úkolu bylo 
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vyčleněno deset minut. Která skupina byla hotová, odevzdala svou práci na určené 

místo. Další aktivita byla zaměřena na výběr vhodných potravin, které se pro pečení 

dortu hodí. Vždy jeden žák vyhledal vhodný obrázek a vložil ho do sloupečku pod dort 

a cukráře. Následovala společná kontrola řešení a vyřazení dvou chybných obrázků, 

čočky a cukroví. Pak bylo třeba napsat pro cukráře seznam vybraných surovin, aby si je 

mohl nakoupit. Během této činnosti se žáci střídali, každý napsal jedno slovo textu na 

tabuli. Po dokončení seznamu jsme přistoupili k poslední aktivitě, během které každý 

žák pracoval individuálně na svém úkolu na základě předcházejících činností. Dva žáci, 

Natálka a Matyáš rozdali literární sešity, do kterých děti tvoří své první texty. Každý 

žák měl za úkol napsat něco o cukráři a využít k tomu formu pětilístku. Na tabuli byl 

nákres okének, aby bylo jasné, kolik mají psát slov. Z mé strany pak byla pouze malá 

nápověda prostřednictvím otázek: Kdo to je? Jaký je? Co dělá? Svou práci mohl každý 

doplnit malým obrázkem. Následovala závěrečná kontrola, odevzdání vypracovaného 

úkolu a krátká reflexe toho, co se dětem na této činnosti zdálo zajímavé a naopak, co 

jim nevyhovovalo.  

 Realizace celého dvojbloku byla poměrně náročná, nicméně se domnívám, že 

mnou sledovaný cíl se podařilo úspěšně naplnit. Je nutno podotknout, že na tyto hodiny 

již není k dispozici asistent pedagoga a proto nelze dovést děti do stejného konce, ale to 

nevidím ani jako to nejdůležitější. S prací všech žáků jsem byla spokojena, jelikož se 

mně je podařilo všechny nějakým způsobem zapojit, což není u takto heterogenní třídy 

zrovna jednoduché. 

 

4. Shrnutí výzkumné části 

 Výzkumnou část své diplomové práce jsem rozdělila do pěti výzkumných 

oblastí. Tyto oblasti se jevily jako stěžejní při řešení diferenciace výuky v poměrně 

vysoce heterogenní třídě.  

První oblast se zabývá problematikou vysoké hlučnosti třídy, vycházející právě 

z jejího specifického složení žáků. Cílem bylo nalézt takové metody a formy práce, aby 

se hlučnost zmírnila na přijatelnou mez. Druhá oblast se týká zapojení žáka se 
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zdravotním znevýhodněním do běžné výuky tak, aby neměl pocit odlišnosti. Třetí oblast 

zkoumání byla zaměřena na vzdělávání žáků romského etnika. Čtvrtá oblast se týká 

individuálního přístupu a možnosti vzdělávání dítěte ze specifického rodinného 

prostředí a poslední pátá oblast se týká vzdělávání nadaných a talentovaných žáků.  

Cílem tohoto výzkumu bylo vyzkoušet a zároveň ověřit různé metody a formy 

práce nejen v každé této jednotlivé oblasti, ale především v přímé výuce, kde jsou 

všechny tyto jevy souběžné, kdy nelze jedno od druhého oddělit a kdy je potřeba 

bezprostředně reagovat na potřeby všech dětí ve třídě. Náročnost této každodenní 

přípravy pedagoga a samotného edukačního procesu v rozmezí čtyř vyučovacích hodin 

jsem se snažila dokladovat také pomocí přímé metodické ukázky z jednoho vyučujícího 

dne.  

V průběhu celého výzkumu jsem porovnávala jednotlivé jeho výstupy 

s teoretickými podklady, které jsem získala během studia odborné literatury. Po celou 

dobu výzkumu jsem si také pečlivě ukládala důležité podklady a fotodokumentaci 

k jednotlivým částem pozorování, které jsem následně systematicky třídila do 

jednotlivých oblastí výzkumu. V průběhu výzkumu probíhala i důležitá spolupráce 

s rodiči, kteří ve většině případů byli velmi ochotní pomoci. Výzkum jsem zahájila na 

počátku první třídy s počtem 28 žáků a ukončila v prvním pololetí třídy druhé v počtu 

24 žáků. Během tohoto období došlo i k obměně kolektivu, která měla rovněž určitý 

vliv na plnění jednotlivých stanovených cílů. Tento akční výzkum pro mě byl novou, 

ale zároveň velmi podnětnou a obohacující zkušeností. 
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ZÁVĚR 

 Realizovaný akční výzkum, týkající se diferenciace výuky na počátku školní 

docházky a prováděný v první a druhé třídě základní školy, měl za úkol nalézt a 

specifikovat vhodný způsob vnitřní diferenciace ve vysoce heterogenní třídě. Cílem 

bylo zapojení všech žáků ve třídě do výuky takovým způsobem, aby byly co nejvíce 

zohledněny jejich individuální potřeby a zároveň byl všem umožněn plnohodnotný a 

rovný přístup ke vzdělávání. Záměrem výzkumu bylo zjistit, zda lze v takovéto třídě, 

s menší výpomocí asistenta pedagoga, vyhovět všem žákům a zároveň respektovat 

jejich přirozené odlišnosti. Zda lze všechny tyto potřeby zajistit kvalitním způsobem, 

aniž by to mělo negativní dopad na samotného pedagoga (syndrom vyhoření, pocit 

selhání), protože i pedagogická práce má své limity. Být dobrým pedagogem, znamená 

nejen určitou erudovanost a určitou životní zkušenost v podobě praxe, ale také 

obrovskou zodpovědnost a schopnost empatie vůči druhým lidem.  

 V závěru této práce je se třeba také zamyslet nad skutečností, do jaké míry lze 

ztotožnit teoretické poznatky s výsledky probíhajícího výzkumu. V průběhu patnácti 

měsíčního výzkumu jsem dospěla k přesvědčení, že z hlediska kvantity jsou takto 

početné třídy nevyhovujícím jevem, který možnosti úspěšné diferenciace značně 

omezuje. Situaci velmi dobře řeší přítomnost asistenta pedagoga, ovšem jeho větší 

efektivitu bych viděla především v účasti ve všech vyučovacích hodinách, což zatím 

není možné. Za klíčovou oblast v rámci efektivní diferenciace jednoznačně považuji 

kvalitní spolupráci s rodiči. Toto je rozhodně závislé na dobrých komunikačních 

schopnostech pedagoga, ale také na vstřícném přístupu rodičů a jejich celkovém vztahu 

k procesu vzdělávání. V rámci celého výzkumu jsem se měla mnohokrát o přímém 

vlivu spolupráce s rodiči na edukační proces přesvědčit. Tam, kde byla spolupráce 

dobrá, dostavily se dílčí výsledky. Tam, kde tato spolupráce neprobíhala, či byla 

nedostačující, výsledky byly velmi malé, popřípadě nulové. 

 Na základě svého výzkumu jsem zjistila, že lze do jisté míry zajistit kvalitní 

diferencovanou výuku. Třídní kolektiv je však živá a neustále se měnící skupina. 

Potvrdilo se mně zjištění již z předcházející praxe, že ani jeden třídní kolektiv není 

stejný a není tudíž možné si myslet, že to, co se osvědčí u jednoho žáka, bude 
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vyhovovat jinému. Jedině trpělivým zkoumáním a vstřícným přístupem k žákům, může 

pedagog nalézat optimální způsob výuky, který bude vyhovovat jejich individuálním 

potřebám. Celý tento výzkum byl pro mne neustálým hledáním nových možností a 

stanovováním vlastních osobních limitů. Díky propojení teoretických a praktických 

poznatků jsem se naučila daleko hlouběji vnímat celý edukační proces, uvědomila jsem 

si obrovskou zodpovědnost, kterou má pedagog ve svých rukou. 

 V rámci vlastního sebehodnocení a reflexe celého výzkumu si myslím, že se 

mně podařilo sledované cíle výzkumu do jisté míry naplnit. Hlučnost ve třídě se snížila 

a děti se začaly daleko více respektovat. Také zapojení chlapce se zdravotním 

postižením bych hodnotila kladně, i když jeho dílčí výsledky týkající se objemu znalostí 

jsou jen velmi malé. Úspěch však vidím hlavně v jeho spokojenosti a sounáležitosti 

s kolektivem. Zapojení chlapce romského etnika bylo a i nadále je náročným úkolem, 

ale i zde se dá říci, že stanovený cíl byl naplněn. Dokladovat by to bylo možné na 

velkém pokroku ve čtení, částečně v psaní a v matematice. Obtížné vidím vzájemné 

propojení dvou odlišných způsobů života, mezi kterými se romští žáci musí pohybovat. 

Méně spokojená jsem s výzkumem dítěte ze specifického rodinného prostředí. Stále 

přemýšlím o tom, co jsem ještě mohla pro zlepšení situace udělat. Zda jsem skutečně 

udělala maximum. Došla jsem ale ke zjištění, že asi není možné vždy a za všech 

okolností uspět. Pedagog není všemocný, i když by si to bezesporu přál. Je to jeden 

z limitů, který jsem právě v tomto konkrétním případě pochopila. Posledním 

sledovaným cílem byla práce s nadanými a talentovanými žáky. Myslím si, že jsem 

našla vhodné metody a formy práce k rozvíjení těchto žáků. Zcela určitě je to práce 

s portfolii a úkoly pro bystré hlavy, zařazování skupinové i kooperativní výuky. 

Důležitou roli má i využívání projektového vyučování, vedení některých hodin žáky 

atd. 

 Akční výzkum mně přinesl mnoho nových a podnětných zkušeností z oblasti 

pedagogiky i psychologie. Naučil mě mnohem hlouběji propojovat teoretické poznatky 

s praktickou zkušeností. Ukázal mně, že se dá využívat nových a netradičních způsobů 

výuky i v takto heterogenní třídě. Pokud bych tento výzkum dělala příště, asi bych se 

ubírala obdobnou cestou, tedy cestou zkoumání a následného ověřování, jelikož každý 

kolektiv má jiná specifika, která nelze předem předvídat. 
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Příloha č. 4. – Výzkumný cíl č. 5. 

Příloha č. 5. – Jeden výukový den 
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Výzkumný cíl č. 2. 

  Pozorování č. 1. 

 

Pozorování č. 2. 

     Pozorování č. 2. 
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 Potíže s psaním slabik. 

      .První změna k lepšímu. 
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  Velký posun s opisem. 

 

Pozorování č. 3. 
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Květen – zvládá přepis, velký pokrok v napojování písmen a veliká radost na obou stranách. 

 

      Tabulka, s kterou pracuje. 
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Výzkumný cíl č. 3. 

           

        Počmáraný sešit z matematiky.                           Velké výkyvy i v domácí práci. 

     

       

Ukázka motivačních úloh pro domácí i školní práci. 
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Ukázka z velmi pěkně zvládnuté práce a dalších motivačních úkolů.(Tomáš) 

          

 

 

Tento úkol vyřešil až s dopomocí, jelikož se slovem hádanka či tajenka se setkal teprve ve škole 

(souvisí to s omezenou slovní zásobou a prvotním nepochopením některých významů slov 

v našem jazyce). 
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Rozdílné projevy v písemném projevu Tomáška. 

   

                 

 

 

  Když nechtěl pracovat, práci odbýval, střídal tužku a pero, úkol většinou napsal jen z části. 



110 

 

Výzkumný cíl č. 4. 

Ukázka písma – pokus o pětilístek. 

    

Ukázka kresby -  víla a královna.                        Obrázek zprava: ,,Já a bratr pod sprchou.“ 

 

Čtení s porozuměním – sebehodnocení.   Partnerská výuka (ve dvojici), ale k dohodě nedošlo. 

Téma – Jaro v přírodě. K – domeček, D -  jelen (mol?) 
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Výzkumný cíl č. 5. 

Obrazový materiál – nadaní a talentovaní žáci – pozorování č. 1. 

 

Individuální práce:  ,,Úkol pro bystré hlavy“.  Zleva práce P - (doktor) a L - (malíř). 

 

Práce ve dvojicích opět zleva L a N (pokojská)                  P a E (učitel a kadeřnice) 

 

Práce V a N (třída, žáci a paní učitelka) 
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Obrazová příloha – pozorování č. 2. – nadaní a talentovaní žáci – čtení s porozuměním: 

(společný úkol pro všechny žáky ve třídě) 
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Individuální úkol pro bystřejší žáky – volné psaní: 

  

   

    ,,Už to umím“      
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Obrazová příloha – pozorování č. 3. – nadaní a talentovaní žáci – příprava hodiny: 

- žáci v roli učitele, společná výuka 

 

 

 

 
 

 

 

 

- individuelní úkol pro bystré žáky ( zajímavý výběr příkladů přesahující učivo 1. ročníku 
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 Obrazová příloha – jeden výukový den – ČJ 

                                 

              Pojmenování jednotlivých obrázků a přiřazování k jednotlivým písmenům. 

              

                                  Přepis jednotlivých slov na tabuli a do sešitu.          

                    

                                 Přepis slov do sešitu, práce s tabulkou písma 

              

                           Práce ve dvojici, vzájemná pomoc a kontrola správnosti. 
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Obrazová příloha – jeden výukový den - MA 

 

        Práce ve dvojicích, tvorba příkladů na magnetické tabuli, zápis do školních sešitů. 

 

       Aktivní tvorba příkladů s obrázky a příkladů na porovnávání obrázkových skupin. 

 

 

Individuální práce pro bystřejší žáky – výpočet matematických hadů. 

 



117 

 

Výukový den – dvojblok (Prvouka – ČJ literatura) 

   

           Výběr obrazových karet                             Seznam vhodných surovin 

      

Výběr a řazení vhodných surovin pro pečení dortu (vpravo dole volba čočky). 

 

                 Ukázka individuální práce – pětilístky (zleva - N, L, E) 


