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Předložená diplomová práce se zabývá tématem výuky přírodovědného učiva žáků s odlišným 

mateřským jazykem na druhém stupni základní školy. Název práce Didaktické materiály pro výuku 

přírodopisu u žáků s odlišným mateřským jazykem odkazuje na snahu nabídnout žákům se 

specifickými vzdělávacími potřebami alternativní výukové materiály, které jim pomohou překonávat 

jejich jazykový hendikep.  

Jako cíle práce si autorka stanovila představit zmapovat přístupy práce s cizinci, navrhnout konkrétní 

didakticé materiály a ověřit je vpraxi . Teoretické pasáže ukazují, že autorka prostudovala relevantní 

literaturu, legislativní dokumenty i materiály vzdělávací politiky k problematice vzdělávání žáků 

cizinců a poskytuje přehled obecných pravidel a doporučení pro vzdělávání dětí s odlišným 

mateřským jazykem. Pro popis situace v České republice autorka používá jako referenční rámec 

přístup ke vzdělávání této skupiny žáků v zahraničí, především v USA. Je to dáno dlouhou tradicí, 

dostatečnou teoretickou reflexí i dostatkem zdrojů v odborné literatuře.  

V praktické části diplomové práce představuje autorka konkrétní didaktické materiály - pracovní listy, 

které s oporou o teoretické zdroje sama vytvořila. U vědomí kulturních specifik českého prostředí se 

autorka rozhodla pracovní listy ověřit v praxi, aby zjistila, jak budou přijímány žáky, jak jim budou 

rozumět a jak budou hodnotit jejich přínos pro učení. Ve výzkumném vzorku bylo celkem 16 žáků, 

většinou s mateřkým jazykem vietnamštinou. Žáci preferovali pracovní listy před učebnicí. Velice 

oceňovali slovníček odborných pojmů, jako nejzajímavější se jim na pracovních listech jevily obrázky a 

cvičení. V závěru autorka diskutuje potřebu vyrovnávacích tříd pro žáky s odlišným mateřským 

jazykem a doporučuje, jak při výuce postupovat.  

Diplomová práce je založena na kvalitních učebních materiálech vytvořených pro výuku 

přírodovědného učiva. Včetně příloh má rozsah 177 stran, více než polovinu tvoří přílohy. Jedná se  o 

ucelený soubor pracovních listů s ukázkou jejich vypracování žáky. Práce splňuje požadavky na rozsah 

a obsah diplomové práce.  

Doporučuji práci k obhajobě.  

V Praze dne  13. května 2016    PhDr. Karel Starý, Ph.D. 


