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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Dotazník pro učitele cizích jazyků na 2. stupni ZŠ 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká výuky cizích jazyků u žáků 

se specifickými poruchami učení a poslouží jako podklad pro moji Diplomovou práci na téma: „SPU a cizí 

jazyky na nižším sekundárním stupni škol“. Dotazník má 26 otázek, na které budete odpovídat buď 

zakroužkováním jedné či několika možností (v elektronické verzi např. jejím barevným zvýrazněním), nebo 

sepsáním Vaší vlastní odpovědi. Pokud je u otázky možné zaškrtnout více odpovědí, je to u dané otázky 

uvedeno v zadání. Dovoluji si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění tohoto dotazníku. 

Účast ve výzkumu je zcela anonymní a jeho výsledky nebudou sloužit jinému než výše zmíněnému účelu.  

Vyplněný dotazník zašlete, prosím, na emailovou adresu hhrychova@volny.cz. Je možné jej zaslat jak 

v elektronické podobě, tak i ručně vyplněný a naskenovaný. S případnými dotazy nebo připomínkami se 

na mě neváhejte obrátit buď na uvedenou emailovou adresu, nebo na telefonní číslo: 723 951 913.  

Předem děkuji za spolupráci a ochotu při vypracování dotazníku. 

Bc. Helena Hrychová 

(Studentka oboru AJ a FJ se zaměřením na vzdělávání, PedF UK) 

 

1. Jakého jste pohlaví? 

a) Muž   

b) Žena 

 

2. Kolik je Vám let? 

a) Do 30 let 

b) 31-40 let 

c) 41-50 let 

d) 51-60 let 

e) 61 a více let 

 

3. Jak dlouhá je Vaše pedagogická praxe? 

a) Do 2 let 

b) 3-5 let 

c) 6-10 let 

d) 11-20 let 

e) 21-30 let 

f) 31 a více let 

 

4. Na jakém typu školy pracujete? 

a) Základní škola s rozšířenou výukou jazyků 

b) Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

c) ZŠ s některými třídami určenými speciálně pro žáky s SPU 

d) ZŠ, která neodpovídá výše uvedenému (bez specializace) 

e) Jiný typ školy …………………………… 

 

5. V jakém kraji se Vaše škola nachází? 

a) Hl. m. Praha 

b) Středočeský kraj 

c) Jihočeský kraj 

d) Plzeňský kraj 

e) Karlovarský kraj 

f) Ústecký kraj 

g) Liberecký kraj 

h) Královehradecký kraj 

i) Pardubický kraj 

j) Kraj Vysočina 

k) Jihomoravský kraj 

l) Olomoucký kraj 

m) Moravskoslezský kraj 

n) Zlínský kraj 

6. Jaký cizí jazyk vyučujete? (můžete zaškrtnout více odpovědí) 

a) Anglický jazyk 

b) Francouzský jazyk 

c) Německý jazyk 

d) Ruský jazyk 

e) Španělský jazyk 

f) Jiný cizí jazyk  

……………………………………

……………….……………….......



 

II 

 

7. Kolik v dnešní době celkem učíte žáků cizímu jazyku? 

Celkem - ……………………………… 

Kolik z nich má diagnostikovanou alespoň jednu specifickou poruchu učení (SPU)?  

Celkem - ……………………………… 

Z toho dívek - ………………………… 

Z toho chlapců - ………………………. 

 

Celkem dyslektiků -………………………….. 

Celkem dysgrafiků - …………………………. 

Celkem dysortografiků -……………………… 

 

8. Jakým způsobem jsou na Vaší škole vzděláváni žáci s SPU? 

a) Individuální integrace ve třídách 

b) Skupinová integrace 

c) Jiný způsob (jaký?) ………………………………………… 

 

9. Souhlasíte s integrací žáků s SPU do běžných tříd? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nemám vyhraněný názor 

 

10. Co je dle Vašeho názoru lepší pro dítě s SPU: umístění do běžné ZŠ, nebo umístění do ZŠ 

specializované na žáky s SPU (celkově nebo pouze s několika třídami pro žáky s SPU)? 

a) Běžná ZŠ bez specializace 

b) ZŠ specializovaná na SPU 

c) Nemám vyhraněný názor. 

Zdůvodněte, prosím, Vaši volbu: 

…………………………………………………………………………………………………… 

11.  Souhlasíte s tím, aby se děti s SPU učily cizí jazyky? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nemám vyhraněný názor. 

12.  Souhlasíte s tím, aby děti s SPU byly osvobozeny od výuky druhého cizího jazyka? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nemám vyhraněný názor. 

Zdůvodněte, prosím, Vaši volbu: 

…………………………………………………………………………………………………… 

13. Volíte při práci se žáky s SPU individuální přístup? 

a) Ano b) Ne 

Pokud ano, jaký? (můžete zaškrtnout více odpovědí) 

a) Umožnění více času na plnění 

zadaných úkolů 

b) Tolerance špatné úpravy sešitů 

c) Zadání kratších úkolů 

d) Upravení písemných testů či diktátů 

e) Osvobození z některých aktivit nebo 

testů 

f) Kopírování materiálů, aby si žáci 

nemuseli dělat poznámky 

g) Umožnění používání speciálních 

učebních pomůcek v hodinách 

h) Příprava speciálních cvičení do hodin 

pro žáky s SPU 

i) Jiný (jaký?) 

……………………………… 

14. Probíhá spolupráce s rodiči žáků s SPU dle vašich představ? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Určitě ne 

d) Spíše ne 



 

III 

 

15. Jak často jste s rodiči žáků s SPU v kontaktu? 

a) Denně 

b) Několikrát za týden 

c) Několikrát za měsíc 

d) Pouze na třídních schůzkách 

e) Jen v případě potřeby, pokud se 

něco děje 

f) Jiný časový úsek 

…………………………………… 

16. Jakým způsobem rodiče pomáhají dětem s SPU při domácí přípravě na výuku cizího 

jazyka? (Můžete zaškrtnout více odpovědí) 

a) Procvičují s dětmi doma slovíčka 

b) Píší s nimi domácí úkoly 

c) Procvičují s nimi probíranou látku 

d) Procvičují s nimi výslovnost 

e) Jinak (jak?) 

………………………………………………………………………………………............ 

f) V domácí přípravě vůbec nespolupracují 

 

17. Jakým způsobem Vaši žáci s SPU pracují s novou slovní zásobou? (můžete zaškrtnout více 

odpovědí) 

a) Tvoří si vlastní slovníčky s překlady do českého jazyka 

b) Používají slovníčky, které jsou součástí učebnic jazyka 

c) Zapisují si slovíčka v příkladových větách 

d) Zapisují si definice slovíček v cizím jazyce 

e) Tvoří si kartičky se slovíčky (na jedné straně slovíčko v cizím jazyce, na druhé straně 

v češtině) 

f) Jiným způsobem (jakým?) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

18. Jaké metody používáte při nácviku výslovnosti u žáků s SPU? (můžete zaškrtnout více 

odpovědí) 

a) Drily 

b) Identifikační a diskriminační cvičení 

c) Fonetický trénink (nácvik artikulace 

jednotlivých hlásek) 

d) Jazykolamy 

e) Čtení nahlas 

f) Výslovnostní hry 

g) Písničky, říkadla, básničky 

h) Poslech zvukových nahrávek 

s následným opakováním výslovnosti 

i) Pohybové aktivity 

j) Jiné, (jaké?) 

………………………………………

………………………………………

 

19. Jaký volíte přístup při výkladu nové gramatiky u žáků s SPU?  

a) Deduktivní (nejprve vysvětlím mluvnické pravidlo, poté jej společně procvičujeme) 

b) Induktivní (nechám studenty na pravidlo přijít pomocí příkladových vět, uvedu jej až 

později) 

c) Využívám oba tyto přístupy 

d) Jiný (jaký?) 

………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………… 

20. Jaké metody volíte u žáků s SPU pro nácvik komunikace v cizím jazyce? (můžete 

zaškrtnout více odpovědí) 

a) Rolové hry 

b) Jiné jazykové hry 

c) Simulace reálných situací 

d) Dramatizace  

e) Řešení problémů 

f) Dialogy 

g) Diskuze  

h) Dotazníky (chození po třídě 

a zjišťování informací) 

i) Vyprávění podle obrázku 

j) Jiné (jaké?) 

……………………………………



 

IV 

 

21. Pro rozvoj poslechu s porozuměním u žáků s SPU volím: (můžete zaškrtnout více 

odpovědí) 

a) Používání daného cizího jazyka ve většině hodiny 

b) Poslechová cvičení, která se zaměřují na osvojení jednotlivých strategií poslechu  

c) Začleňuji do hodin prvky, které se podílí na zlepšení schopnosti koncentrace žáků 

d) Posiluji sluchovou paměť žáků pomocí učení se básniček, písniček aj. 

e) Jiné metody (jaké?) 

………………………………………………………………………………………............. 

22. Jakým způsobem pracujete se žáky s SPU na zlepšení dovednosti čtení? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

23. Jaké používáte formy testování znalostí žáků s SPU? (Můžete zaškrtnout více odpovědí) 

a) Ústní zkoušení 

b) Písemné testy 

c) Zkoušení jednotlivých slovíček  

d) Doplňování gramatických jevů do předtištěného textu 

e) Diktáty 

f) Překlady vět do cizího jazyka 

g) Psaní slohových prací 

h) Jiné (uveďte jaké) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

24. Jaké způsoby hodnocení u žáků s SPU používáte? 

a) Tradiční číselné hodnocení (známky 1-5) 

b) Číselné hodnocení, ale žákům s SPU zlepšuji známky o jeden stupeň 

c) Slovní hodnocení 

d) Kombinace číselného a slovního hodnocení 

e) Jiný způsob (uveďte jaký) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

25. Při hodnocení písemných slohových prací u žáků s SPU: (můžete zaškrtnout více 

odpovědí) 

a) Oznámkuji celou práci jednou souhrnnou známkou (gramatika + obsah) 

b) Dám jednu známku za gramatickou správnost a druhou za obsahové ztvárnění, originalitu 

c) Hodnotím jen gramatickou správnost, obsah práce nehodnotím 

d) Na gramatickou správnost u žáků s SPU nehledím, hodnotím jen obsahové ztvárnění 

e) Žákům s SPU písemné slohové práce kvůli poruše vůbec nezadávám, volím jiné způsoby 

testování 

f) Slohovou práci hodnotím slovním hodnocením 

 

26. Používáte při výuce cizích jazyků nějaké jiné speciální metody pro žáky s SPU? 

a) Ano 

b) Ne 

Pokud ano, jaké? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Děkuji mnohokrát za Váš čas při vyplnění dotazníku! 

  



 

V 

 

Příloha č. 2: Seznam základních škol, do nichž byl dotazník rozposlán, rozdělený dle 

jednotlivých krajů ČR (žlutě jsou vyznačeny školy s rozšířenou výukou cizích jazyků, 

zeleně školy pro žáky s SPU nebo s některými specializovanými třídami pro tyto žáky)

Hl. m. Praha 

ZŠ Brána Jazyků, Praha 1 

ZŠ sv. Voršily, Praha 1 

ZŠ Vodičkova, Praha 1 

ZŠ Slovenská, Praha 2 

Souk. ZŠ Integrál pro žáky s SPU, Praha 2 

ZŠ Campanus, Praha 4 

ZŠ Ohradní, Praha 4 

ZŠ Táborská, Praha 4 

ZŠ Drtinova, Praha 5 

ZŠ Pod Marjánkou, Praha 6 

ZŠ pro žáky s SPU, U Boroviček, Praha 6 

ZŠ Vokovice pro žáky se SVP, Praha 6 

ZŠ Fr. Plamínkové, Praha 7 

ZŠ Žernosecká, Praha 8 

Královehradecký kraj 

ZŠ na tř. SNP, Hradec Králové 

ZŠ V Domcích, Trutnov 

ZŠ pro žáky s SPU, Voletiny – Trutnov 

1. ZŠ Jičín, 17. listopadu 

ZŠ Sobotka, okr. Jičín 

ZŠ Na Ostrově, Jaroměř, okr. Náchod 

Jihočeský kraj 

ZŠ Nerudova, České Budějovice 

ZŠ J. K. Tyla, Písek 

ZŠ Husova, Tábor 

ZŠ Dukelská, Strakonice 

Liberecký kraj 

ZŠ s RVJ Liberec, Husova 

Soukr. ZŠ Doctrina, Liberec 

ZŠ Broumovská, Liberec 

ZŠ U Lesa, Nový Bor, okr. Česká Lípa 

ZŠ Josefův Důl, okr. Jablonec n. Nisou 

Karlovarský kraj 

ZŠ Jazyků, Karlovy Vary 

ZŠ 1. máje, Karlovy Vary-Dvory 

Jihomoravský kraj 

ZŠ Horní, Brno střed 

ZŠ Bakalovo nábřeží, Brno 

ZŠ Merhautova, Brno 

ZŠ Košinova, Brno 

ZŠ Holzova, Brno 

ZŠ Bosonožská, Brno 

ZŠ V. Menšíka, Ivančice, okr. Brno  

Pardubický kraj 

ZŠ Závodu Míru, Pardubice 

ZŠ Dr. Malíka, Chrudim 

ZŠ Slatiňany, okr. Chrudim 

ZŠ Jiráskova, Vysoké Mýto 

ZŠ M. Choceňského, Choceň 

Plzeňský kraj 

1. ZŠ Plzeň, Západní 1597/18 

11. ZŠ Plzeň, Baarova 31 

13. ZŠ Plzeň, Habrmannova 45 



 

VI 

 

Středočeský kraj 

ZŠ Kamenice, okr. Praha-východ 

Jungmannova ZŠ Beroun, Plzeňská 30 

ZŠ J. A. Komenského, Čelákovice 

4. ZŠ Kladno, Norská 2633 

ZŠ Jungmannovy sady, Mělník 

ZŠ Kolín II, Kmochova 943 

ZŠ Černošice, okr. Praha-západ 

Ústecký kraj 

ZŠ E. Krásnohorské, Ústí n. Labem 

ZŠ Školní, Chomutov 

ZŠ Prof. Z. Matějčka, Most 

11. ZŠ Most, Obránců míru  

ZŠ s RVJ, Teplice, Metelkovo nám.  

3. ZŠ Louny, 28. října 2173 

Moravskoslezský kraj 

ZŠ E. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka 

ZŠ Ostrčilova, Ostrava 

ZŠ gen. Škarvady, Ostrava-Poruba 

ZŠ A. Hrdličky, Ostrava Poruba 

Souk. ZŠ (Primaškola), Ostrava-Vítkovice 

ZŠ Englišova, Opava 

ZŠ Opava, Edvarda Beneše 

ZŠ Frýdek-Místek, Českoslov. Armády 

ZŠ Staré Město, okr. Frýdek-Místek 

ZŠ Borovského, Karviná 

ZŠ M. Kudeříkové, Havířov 

ZŠ Mládežnická, Havířov-Podlesí 

ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice 

Olomoucký kraj 

ZŠ Olomouc, Hálkova 

ZŠ sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 

ZŠ Komenium, Olomouc 

ZŠ Dr. Milady Horákové, Olomouc 

ZŠ Tršice, okr. Olomouc 

1. ZŠ Šumperk, Šumperk 

ZŠ pro žáky s SPU Schola Viva, Šumperk 

ZŠ Mohelnice, okr. Šumperk 

ZŠ E. Valenty, Prostějov 

ZŠ Kollárova, Prostějov 

ZŠ Struhlovsko, Hranice, okr. Přerov 

ZŠ Sluníčko, Lipník n. Bečvou, okr.Přerov 

ZŠ J. Schrotha, Lipová-lázně 

ZŠ Hranice, Šromotovo náměstí 

Zlínský kraj 

ZŠ Slovenská, Zlín 

ZŠ s RVJ Zlín, Kvítková 

ZŠ Komenského II, Zlín 

ZŠ U Sýpek, Kroměříž 

ZŠ Slovan, Kroměříž 

ZŠ UNESCO, Uherské Hradiště 

ZŠ Zašová, okr. Vsetín 

Kraj Vysočina 

ZŠ Komenského, Pelhřimov 

ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod 

ZŠ Ledeč n. Sázavou, Nádražní 

ZŠ Polná, okr. Jihlava



 

VII 

 

Příloha č. 3: PAP (Le plan d’accompagnement personnalisé) – verze pro „collège“1 

 

                                                 
1 Le plan d’accompagnement personnalisé. Circulaire no 2015-016 du 22-1-2015. [cit. 2017-07-10]. Dostupné 

z: http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550. 
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Příloha č. 4: Souhrnné tabulky odpovědí učitelů dle jednotlivých typů škol 

 (některé otevřené odpovědi byly z prostorových důvodů zkráceny, avšak veškeré podstatné informace zde zůstaly zachovány. Odpovědi typu a), b), c) odpovídají nabídce odpovědí 

v dotazníku (viz příloha 1).)  

Použité znaky a zkratky:  

♀ = dívka, ♂ = chlapec, AJ = anglický jazyk, FJ = francouzský jazyk, NJ = německý jazyk, NVN = nemám vyhraněný názor, Oba = deduktivní i induktivní přístup, RJ = ruský 

jazyk, RVJ = ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, SPU = specifické poruchy učení, SPU třídy = ZŠ s některými třídami určenými pro žáky s SPU, TS = pouze na třídních schůzkách, 

X = odpověď nebyla v dotazníku uvedena, X-krát/měsíc = několikrát za měsíc, ZŠ SPU = ZŠ specializovaná na žáky s SPU či s některými třídami pro ně určenými 

 

Tabulka 1: Odpovědi učitelů ze škol se specializovanými třídami pro žáky s SPU 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Jakého jste 

pohlaví? Žena Žena Žena Muž Žena Žena Žena Žena 

2. Kolik je Vám 

let? 31-40 let 51-60 let Do 30 let 31-40 let 41-50 let 61 a více let 51-60 let 31-40 let 

3. Jak dlouhá je 

Vaše pedagogická 

praxe? 6-10 let 31 a více let 3-5 let 11-20 let 11-20 let 31 a více let 31 a více let 3-5 let 

4. Na jakém typu 

školy pracujete? SPU třídy SPU třídy SPU třídy SPU třídy SPU třídy SPU třídy SPU třídy SPU třídy 

5. V jakém kraji 

se Vaše škola 

nachází? Praha Plzeňský Jihomoravský Plzeňský Praha Jihomoravský Plzeňský Karlovarský 

6. Jaký cizí jazyk 

vyučujete?  AJ AJ, NJ AJ AJ, NJ AJ NJ AJ, NJ AJ 

7. Kolik v dnešní 

době celkem učíte 

žáků cizímu 

jazyku?  cca 120 108 140 100 - 120 90 20 100 100 

Kolik z nich má 

diagnostikovanou 

alespoň 1 SPU? 

(♂/♀ a typy 

poruch) cca 60, 20 ♀, 40 ♂ 49 

89 - dyslexie, 

dysortografie, 

ADHD, ADD, PAS 

(o něco více 

chlapců než dívek) 20 = 14♂-6♀ 35 1♂/1♀, dyslektici 

45 - dyslexie + 

dysortografie 

(38/12♀); dysgrafie 

+ dysortografie 7/2 

♀; dyskalkulie 1♀  10 



 

XI 

 

8. Jakým 

způsobem jsou na 

Vaší škole 

vzděláváni tito 

žáci s SPU? 

Individuální + 

skupinová 

integrace (SPU 

třídy) 

Individuální + 

skupinová 

integrace (SPU 

třídy) 

Individuální + 

skupinová 

integrace (SPU 

třídy) 

Individuální + 

skupinová 

integrace (SPU 

třídy) 

Skupinová 

integrace 

Individuální + 

skupinová 

integrace (SPU 

třídy) 

Individuální + 

skupinová 

integrace (SPU 

třídy) 

Individuální 

integrace 

9. Souhlasíte s 

integrací žáků s 

SPU do běžných 

tříd? Ano Ano Ne Ano Ano Ano NVN NVN 

10. Co je dle 

Vašeho názoru 

lepší pro dítě s 

SPU: umístění do 

běžné ZŠ, nebo do 

ZŠ specializované 

na žáky s SPU? ZŠ SPU ZŠ SPU ZŠ SPU Běžná ZŠ  Běžná ZŠ  NVN NVN NVN 

Zdůvodněte, 

prosím, Vaši 

volbu v otázce č. 

10 

Žáků s SPU 

přibývá, není v 

silách učitele se jim 

individuálně 

věnovat. Navíc 

takový přístup 

"brzdí" nadanější 

žáky.  

Žáci s těžkou 

poruchou potřebují 

malý kolektiv a 

indiv. péči. + dost 

z nich má i ADHD, 

vady řeči, autismus. 

Záleží na 

individuálním 

žákovi, na 

závažnosti 

poruchy, přístupu 

rodiny i školy. 

Není důvod je 

výrazně vyčleňovat 

od ostatních. 

Učím v dys třídách, 

není to dobré, je 

zde pomalé tempo, 

chybí tahoun. 

Obě možnosti jsou 

vhodné. 

Obojí má + i -. Ve 

spec. třídě je 

vzorem a tahounem 

učitel, žák však 

chodí do školy rád 

a vidí, že i ostatní 

mají problémy. V 

běžné třídě 

nezvládá tempo, 

ale má tahouny ve 

vrstevnících. 

Lepší by bylo 

přizpůsobit práci 

jen těmto dětem, 

než se v hodinách 

rozdvojovat mezi 

"normální" a děti s 

SPU.  

11. Souhlasíte s 

tím, aby se děti s 

SPU učily cizí 

jazyky? 

Zdůvodněte, 

prosím, Váš 

názor. 

Na naší škole žáci 

ve třídách s SPU 

mají vedle běžných 

hodin AJ navíc 

konverzaci v AJ 

místo 2. cizího 

jazyka. Jsme 

přesvědčeni jako 

škola o tom, že děti 

sotva zvládají 1 

cizí jazyk.   

Ano – u nás na 

škole mají jen AJ a 

upevňovací AJ 

místo 2. cizího 

jazyka. + 1 

učebnici a prac. 

sešit mají na 2 

roky.  

Ano, pro jejich 

všeobecný přehled 

(i pro život) je to 

důležité, ale měli 

by se učit pouze 1 

(+ rozvolněnější 

tematické plány s 

důrazem na 

praktické využití 

jazyka) 

Ano, ale pouze 

jeden. 

Lepší by bylo více 

hodin čtení v 

češtině. Jeden ano. 

Ano, alespoň 

základy a pomaleji. 

Na SŠ a učilištích 

by jim to chybělo. 

Nikdo na ně nebere 

ohled. 

Ano. Alespoň 

slovíčka jsou 

užitečná.  
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12. Souhlasíte s 

tím, aby děti s 

SPU byly 

osvobozeny od 

výuky 2. cizího 

jazyka?  Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano 

Zdůvodněte, 

prosím, Vaši 

volbu v otázce č. 

12. 

Jak jsem již 

napsala, na naší 

škole jsou žáci s 

SPU osvobozeni od 

2. cizího jazyka. 

Kdo se u nás na 

škole přihlásil na 2. 

cizí jazyk, už v 

pololetí z něj 

propadal a rodiče 

žádali o přestup na 

upevňovací AJ. Jen 

málo dětí (2 na 

třídu) vydrželo a 

dělalo 2. cizí jazyk.  

Je to individuální, 

ale většinou je 2. 

jazyk na obtíž a 

plete se jim. Je 

lepší umět 1 jazyk 

dobře a umět ho 

použít v praxi než 2 

okrajově pasivně. 

Mají potíže s 

upevněním již 1. 

cizího jazyka. 

Sotva zvládnou 

základy AJ. Dělá jim to potíže. 

Alespoň základy 

jsou nutné pro další 

typy škol i pro 

život. 

Je to náročné, 

nejsou schopné to 

probrat. 

13. Volíte při 

práci se žáky s 

SPU individuální 

přístup? Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Pokud ano, jaký?  

Téměř vše vypsané 

+ příprava 

jednodušších i 

kratších testů, např. 

s možností volby 

odpovědí. 

a), c), e), f), g), h) 

+ gramatické 

přehledy, 

prezentace učiva 

pro žáky s SPU 

Více zmiňovaných 

přístupů a) d) a) 

Vlastní prezentace 

a materiály 

a), b), c), d), e), f), 

g), h) 

14. Probíhá 

spolupráce s 

rodiči žáků s SPU 

dle vašich 

představ? Spíše ne Spíše ano Určitě ne Spíše ne Spíše ano Spíše ne Spíše ano Určitě ne 

15. Jak často jste s 

rodiči žáků s SPU 

v kontaktu? 

Jen v případě 

potřeby X-krát/měsíc 

Velmi individuální, 

s některými 

několikrát měsíčně, 

s některými na TS, 

s některými vůbec 

či u výchovné 

komise. 

Jen v případě 

potřeby TS 

Jen v případě 

potřeby X-krát/měsíc 

Jen v případě 

potřeby 
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16. Jakým 

způsobem rodiče 

pomáhají dětem s 

SPU při domácí 

přípravě na výuku 

cizího jazyka?  

a), b), c), Vše je 

individuální. Doučování 

Všechny tyto 

způsoby u 

aktivních rodičů, + 

někteří platí 

doučování. Dost 

rodičů vůbec 

nespolupracuje. b), f) a), b), c) f) 

a), c), f) + 

Doučování a), b), c), d), f) 

17. Jakým 

způsobem Vaši 

žáci s SPU pracují 

s novou slovní 

zásobou?  a), b) a), b), e) a), b) a) b) Žádná možnost b), e) a), c) 

18. Jaké metody 

používáte při 

nácviku 

výslovnosti u žáků 

s SPU? a), c), e), f), h) a), c), f), g), h), i) 

a), b), c), d), e), f), 

g), h), i) c), d), e), g), h) e), f), h), i) c), e) 

a), c), d), e), f), g), 

h), i) c), e), f), g), h) 

19. Jaký volíte 

přístup při 

výkladu nové 

gramatiky u žáků 

s SPU?  Oba Deduktivní Oba Deduktivní Oba Deduktivní Deduktivní Oba 

20. Jaké metody 

volíte u žáků s 

SPU pro nácvik 

komunikace v 

cizím jazyce?  

a), b), c), d), e), f), 

g), h), i) + 

brainstorming 

b), c), d), f), g), i) + 

poslech, 

reprodukce, 

didaktické hry, 

písničky a), b), c), d), h) c), d), e), f) c), d), f), i) f), i) 

c), d), e), f), g), h), 

i) b) 

21. Pro rozvoj 

poslechu s 

porozuměním u 

žáků s SPU volím:  a), b), c) 

b), d) + poslech se 

záznamem a), b), d) a), b) a), c) c) a), b), c), d) a), b), d) 

22. Jakým 

způsobem 

pracujete se žáky 

s SPU na zlepšení 

dovednosti čtení? 

Čtení textů s 

porozuměním - 

odpovídají na 

otázky; hlasité 

společné čtení a 

překlad. 

Čtení s 

porozuměním s 

užitím obrázků, 

kombinované čtení 

žák - učitel, hlasité 

čtení, společné 

čtení. 

Čtení s 

porozuměním textu 

(zpětné otázky na 

text). 

Krátké hlasité 

čtení. 

Čtou nahlas, 

opakují po učiteli. Domácí příprava 

Náprava SPU, 

vlastní učebnice 

pro nápravu 

poruch. Čteme.  
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23. Jaké používáte 

formy testování 

znalostí žáků s 

SPU?  a), b), c), d) 

a), c) + čtení s 

porozuměním, 

5minutovky, 

diktovaná kresba, 

záznam z poslechu a), b), c), d) a), b), c), d) a), c), d), f) c), d) a), c), d) + projekty  a), b), c), d) 

24. Jaké způsoby 

hodnocení u žáků 

s SPU používáte? a) a) a) a) a) b) 

Pochvala za snahu 

a pěknou práci. d) 

25. Při hodnocení 

písemných 

slohových prací u 

žáků s SPU:  e) e) e) d), e) e) e) e) e) 

26. Používáte při 

výuce cizích 

jazyků nějaké jiné 

speciální metody 

pro žáky s SPU? Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ne 

Pokud ano, jaké?   

Tvoření příběhu 

podle obrázků, 

doplnění písně 

nebo říkadla aj. 

Kombinace metod 

(projektová výuka, 

blended learning 

aj.)       

Poslech se 

záznamem, 

reprodukce textu 

atp.   

 

Tabulka 2: Odpovědi učitelů z běžných škol bez specializace 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Jakého jste 

pohlaví? Žena Žena Žena Žena Žena Žena Žena Žena Žena Žena Žena Žena Žena 

2. Kolik je Vám 

let? 51-60 let 31-40 let 31-40 let 51-60 let 41-50 let 

61 a více 

let 51-60 let 41-50 let 31-40 let 51-60 let 51-60 let 41-50 let 41-50 let 

3. Jak dlouhá je 

Vaše 

pedagogická 

praxe? 21-30 let 11-20 let 11-20 let 11-20 let 6-10 let 

31 a více 

let 21-30 let 11-20 let 6-10 let 

31 a více 

let 

31 a více 

let 21-30 let 21-30 let 

4. Na jakém 

typu školy 

pracujete? Běžná ZŠ Běžná ZŠ Běžná ZŠ Běžná ZŠ Běžná ZŠ Běžná ZŠ Běžná ZŠ Běžná ZŠ Běžná ZŠ Běžná ZŠ Běžná ZŠ Běžná ZŠ Běžná ZŠ 
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5. V jakém kraji 

se Vaše škola 

nachází? Pardubický Středočeský Praha Praha Středočeský Ústecký Praha Jihočeský Ústecký Jihočeský Liberecký Olomoucký Olomoucký 

6. Jaký cizí 

jazyk 

vyučujete?  RJ NJ FJ AJ AJ NJ AJ FJ FJ RJ FJ AJ, FJ NJ 

7. Kolik v 

dnešní době 

celkem učíte 

žáků cizímu 

jazyku?  51 36 40 cca 60 65 71 43 60 25 78 17 130 48 

Kolik z nich má 

diagnostikované

SPU? (♂/♀ a 

typy poruch) 

1♀ středně 

závažné 

SPU, 1 ♂ 

více vad, 

1♀ vady 

řeči, 1 ♂ 

dysgrafie, 

dyslexie a 

dysortograf. 

2 ♂ 

dyslexie, 

dysgrafie (+ 

1 z nich i 

ADHD) 5 

Nejsem 

schopna 

odpovědět. 2♂, 1♀ 

2♂/2♀ 

dyslektici 

7 (4 ♂, 3 

♀), 2 

dyslexie, 2 

dysgrafie, 

2 

dysortogr. 10 1♂ 

5 dyslexie, 

3 

dysgrafie, 

3 

dysortogr. 

4 (2 ♂, 2 

♀), 4 

dysortogr. 

4♂(dyslexie

+dysgrafie), 

1♀ 

(dyslexie, 

dysgrafie) 

♂- 4, ♀- 2, 

nerozlišuje

me 

8. Jakým 

způsobem jsou 

na Vaší škole 

vzděláváni žáci 

s SPU? 

Individuální 

integrace 

Individuální 

integrace 

Skupin. 

integrace 

Individuální 

integrace 

Individuální 

integrace 

Individ. 

integrace 

Individuál. 

integrace 

Individuál. 

integrace 

Individuál. 

integrace 

Individuál. 

integrace 

Individ. 

integrace 

Individuální 

integrace 

Individuální 

integrace 

9. Souhlasíte s 

integrací žáků s 

SPU do běžných 

tříd? Ano NVN NVN NVN NVN NVN Ne Ano Ne NVN Ano NVN Ano 

10. Co je dle 

Vašeho názoru 

lepší pro dítě s 

SPU: umístění 

do běžné ZŠ, 

nebo do ZŠ 

specializované 

na žáky s SPU? Běžná ZŠ  ZŠ SPU Běžná ZŠ NVN. NVN. ZŠ SPU ZŠ SPU Běžná ZŠ  ZŠ SPU ZŠ SPU Běžná ZŠ  NVN. NVN. 
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Zdůvodněte, 

prosím, Vaši 

volbu v otázce č. 

10 

Integrace je 

vhodná jen 

pro některé, 

bohužel 

integrujeme 

i děti, které 

se na ZŠ 

trápí a 

nezažijí 

úspěch. 

Specializ. 

ZŠ by je 

připravila 

lépe na 

život  

Lepší menší 

počet žáků 

ve třídě, 

aby bylo 

možné 

věnovat se 

jim 

individuál. 

způsobem. x 

Problém 

zahrnuje 

mnoho 

aspektů, 

nelze 

jednoznačně 

rozhodnout. 

Navíc je vše 

hodně 

individuální 

Úroveň 

žáků s SPU 

se různí 

Zažijí víc 

úspěchu. 

Nebyla 

bych proti 

integraci ve 

výchovách x 

Záleží na 

stupni 

postižení x x 

Žákům s 

SPU by se 

mělo dostat 

péče v 

kolektivu 

dětí s 

podobnými 

problémy, 

ale měli by 

se setkávat i 

s ostatními 

= společné 

školní akce 

či některé 

předměty. 

Nemám 

zkušenost s 

výukou v 

ZŠ 

specializ. na 

SPU. 

11. Souhlasíte s 

tím, aby se děti 

s SPU učily cizí 

jazyky? 

Zdůvodněte, 

prosím, Váš 

názor. 

Záleží na 

diagnóze - 

děti s 

těžkou 

vadou řeči 

mají 

problém ve 

všech 

předmětech, 

natož v CJ. 

1 by stačil, 

2. cizí jazyk 

je nad jejich 

možnosti. 

Měli by ho 

mít 

volitelně.  

Ano, ale 

vybírala 

bych 

"jednoduš

ší" cizí 

jazyk a 

práce by 

měla být 

individuál

-ní. 

Záleží na 

projevech 

poruchy, 

popř. na 

kombinaci 

poruch.  

Záleží na 

jedinci. 

Pokud ano, 

tak pouze 1. 

Stačí 1 

cizí 

jazyk. Ano Ano Ano Ano Ano 

Ano, měli 

by se naučit 

alespoň 

základy 1. 

cizího 

jazyka, 

budou ho 

potřebovat. 

Ne - mají 

problém i s 

mateřským 

jazykem, je 

to zbytečné 

přetěžování 

12. Souhlasíte s 

tím, aby děti s 

SPU byly 

osvobozeny od 

výuky 2. cizího 

jazyka?  Ano Ano NVN NVN Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ano 

Zdůvodněte, 

prosím, Vaši 

volbu v otázce č. 

12 

Záleží na 

diagnóze. viz 11 x 

Vysoce 

individuální

- nelze 

zobecňovat.  

Je to pro ně 

velice 

náročné, 

mají 

problémy 

už s ČJ a 

AJ. 

Vice času 

na 

mateřský 

jazyk  x x x x 

V případě 

těžší 

poruchy 

Pokud má 

dítě velká 

omezení, 2. 

cizí jazyk 

by jej 

zbytečně 

zatěžoval. viz 11 



 

XVII 

 

13. Volíte při 

práci se žáky 

s SPU 

individuální 

přístup? Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Pokud ano, 

jaký?  

Vše výše 

uvedené g) 

Většina 

možností  

Většina 

možností + 

konzultace 

Kombinace 

výše 

uvedeného a) 

a), b), c), 

d) 

a), b), c), 

d), e), f), 

g), h) 

a), b), c), 

d), g)  a), d)  

a), b), c), 

d)  

a), b), c), d), 

e), f) 

a), b), d) + 

preference 

ústního zk. 

14. Probíhá 

spolupráce s 

rodiči žáků s 

SPU dle vašich 

představ? Spíše ano Spíše ano Spíše ne Spíše ne Spíše ano Spíše ano Spíše ne Spíše ne Spíše ne Spíše ne 

Určitě 

ano Spíše ne Určitě ne 

15. Jak často 

jste s rodiči 

žáků s SPU v 

kontaktu? 

Jen 

v případě 

potřeby 

Jen 

v případě 

potřeby 

Jen 

v případě 

potřeby 

Jen 

v případě 

potřeby + 

TS 

X-krát/ 

měsíc 

Jen 

v případě 

potřeby 

Jen 

v případě 

potřeby 

Jen 

v případě 

potřeby + 

TS 

Jen 

v případě 

potřeby 

Jen 

v případě 

potřeby 

X-krát/ 

měsíc TS 

Jen 

v případě 

potřeby 

16. Jakým 

způsobem 

rodiče pomáhají 

dětem s SPU při 

dom. přípravě 

na výuku cizího 

jazyka?  

Nelze 

zobecnit, 

záleží to na 

konkrétním 

rodiči. 

Nelze 

zobecnit, 

záleží to na 

konkrétním 

rodiči. 

a), c) + 

vše záleží 

na daném 

rodiči. 

a), b), c), d), 

f) + nelze 

zobecnit, 

rodiče jsou 

různí. a), b) a) a), b), d) 

Nelze 

zobecnit, 

záleží to na 

konkrétním 

rodiči. f) 

c) + někteří 

dělají za 

děti vše a) a) 

Nelze 

zobecnit, 

záleží to na 

konkrétním 

rodiči. 

17. Jakým 

způsobem Vaši 

žáci s SPU 

pracují s novou 

slovní zásobou?  

Kopírovaná 

slovíčka s 

výslovností b), jsou líní a) 

a), b), e) + 

mobilní 

aplikace b) e) 

Ústní 

procvičení, 

opakování  

Nelze 

zobecnit. b) b) b) a), b) b), d) 

18. Jaké metody 

používáte při 

nácviku 

výslovnosti u 

žáků s SPU?  

a), c), d), e), 

g), h) 

a), c), e), g), 

h) 

a), c), d), 

e), f), g), 

h), i) 

a), b), c), d), 

e), g), h) e), f), h), i) f) 

a), c), e), 

f), g), h), i) 

a), b), c), 

d), e), f), 

g), h), i) c), e), h) c), d), e) 

a), c), e), 

g), h), i) g), h), i) c), h) 

19. Jaký volíte 

přístup při 

výkladu nové 

gramatiky?  Oba Deduktivní Oba Oba Oba Oba Oba Oba Oba Oba Oba Oba Oba 



 

XVIII 

 

20. Jaké metody 

volíte u žáků s 

SPU pro nácvik 

komunikace v 

cizím jazyce?  b), c), f), i) f), i) 

a), e), f), 

g), i) 

a), b), c), f), 

i) a), f), g), i) f) d), f), i) 

a), b), c), 

d), e), f), 

g), h), i) 

a), b), c), 

f), h), i) f), i) 

c), d), f), 

i) 

a), b), c), d), 

i) 

a), b), c), f), 

i) 

21. Pro rozvoj 

poslechu s 

porozuměním u 

žáků s SPU 

volím: b), c), d) a) a), b), d) 

a), b), d) + 

reakce na 

pokyny v 

cizím 

jazyce, 

videa. a) c) a), b) 

a), b), c), 

d) a) a) 

a), b), c), 

d) a), c), d) a), b) 

22. Jakým 

způsobem 

pracujete se 

žáky s SPU na 

zlepšení 

dovednosti 

čtení? 

Tvorba 

pracovních 

listů se 

slovy na 

nácvik čtení 

+ krátké 

texty, básně Dril, trénink 

Více času 

+ záleží 

na jedinci Čtením.  

Hlasité 

čtení; 

domácí 

příprava; 

opakování 

po učiteli 

Nelze 

zobecnit  

Procvičení, 

opakování x x 

Čtením 

určených 

vět x 

Více času, 

volba 

menších 

celků, čtení 

po celých 

slovech. 

Nijak 

zvlášť, spíš 

je nestresuji 

čtením. 

23. Jaké 

používáte formy 

testování 

znalostí žáků s 

SPU?  

a), b), c), d), 

f) + 

pracovní 

listy, práce 

s textem a), b), c), d) b), d) 

a), b), d), f) 

+ elektron. 

testy, 

projekty, 

prezentace b), d) a), d) 

a), b), c), 

d) 

a), b), f), g) 

+ hry, 

vyprávění, 

skládanky, 

kartičky a), b), d) b), d) 

a), b), d), 

e), f), g) a), c), d) a), c), d), f) 

24. Jaké 

způsoby 

hodnocení u 

žáků s SPU 

používáte? a) 

Kratší 

písemná cv, 

jednodušší 

slovíčka, 

delší čas b) 

Procenta 

(jiná škála 

pro žáky 

s SPU) d) a) d) a) d) b), d) b) d) a) 

25. Při 

hodnocení 

písemných 

slohových prací 

u žáků s SPU:  e) e) b) f) f) e) d) e) e) a) a) e) a) 

26. Používáte 

při výuce nějaké 

jiné speciální 

metody pro 

žáky s SPU? Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
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Tabulka 3: Odpovědi učitelů ze škol s rozšířenou výukou jazyků 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Jakého jste 

pohlaví? Žena Muž Žena Žena Žena Žena Muž Žena Žena Muž Žena Žena 

2. Kolik je Vám let? 41-50 let 41-50 let 51-60 let Do 30 let Do 30 let 31-40 let Do 30 let Do 30 let 41-50 let 31-40 let 41-50 let 41-50 let 

3. Jak dlouhá je 

Vaše pedagogická 

praxe? 11-20 let 11-20 let 21-30 let 6-10 let 6-10 let 6-10 let 3-5 let Do 2 let 11-20 let 11-20 let 6-10 let 11-20 let 

4. Na jakém typu 

školy pracujete? RVJ RVJ RVJ RVJ RVJ RVJ RVJ RVJ RVJ RVJ RVJ RVJ 

5. V jakém kraji se 

Vaše škola nachází? Zlínský Jihočeský Praha Středočeský Praha Plzeňský Praha Praha Praha Středočeský Zlínský Praha 

6. Jaký cizí jazyk 

vyučujete?  NJ NJ FJ AJ AJ, FJ AJ, RJ AJ AJ FJ AJ, FJ FJ FJ 

7. Kolik v dnešní 

době celkem učíte 

žáků cizímu jazyku?  70 37 64 90 100 90 80 100 50 120 14 40 

Kolik z nich má 

diagnostikovanou 

alespoň 1 SPU? (♂/♀ 

a typy poruch) 2 ♀, 3 ♂ 

2♂+2♀, 

kombinace 

SPU 

1 ♂ 

dyslexie 1 ♀, 5 ♂ 

11 – 2♂, 9 ♀; 

5 dyslexie, 7 

dysgrafie, 2 

dysortografie 21  

Bohužel 

na to 

nedokážu 

odpovědět 2 10 

10 (3 ♀, 7 

♂), 8 

dyslexie, 5 

dysgrafie, 3 

dysortografie 1 3 

8. Jakým způsobem 

jsou na Vaší škole 

vzděláváni žáci s 

SPU? 

Individuální 

integrace 

Individuální 

integrace 

Individuální 

integrace 

Individuální 

integrace 

Individuální 

integrace 

Individuální 

integrace 

Skupinová 

integrace 

Individuální 

integrace 

Individuální 

integrace 

Individuální 

integrace 

Individ. 

integrace 

Individuální 

integrace 

9. Souhlasíte s 

integrací žáků s SPU 

do běžných tříd? NVN Ano NVN Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano NVN 

10. Co je dle Vašeho 

názoru lepší pro dítě 

s SPU: umístění do 

běžné ZŠ, nebo 

umístění do ZŠ 

specializované na 

žáky s SPU? NVN. Běžná ZŠ  ZŠ SPU NVN. Běžná ZŠ  ZŠ SPU NVN. Běžná ZŠ  ZŠ SPU NVN. Běžná ZŠ  NVN. 
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Zdůvodněte, prosím, 

Vaši volbu v otázce 

č. 10 

Záleží na 

míře potíží 

Vlastní 

zkušenost 

se žáky s 1. 

a 2. 

stupněm 

PO, ale pro 

žáky se 3. 

stupněm PO 

je lepší 

výuka ve 

specializ. 

škole. 

Odborný 

přístup 

učitelů, 

menší počet 

dětí ve 

třídách, 

menší pocit 

neúspěchu. 

Záleží na 

druhu SPU. 

Je-li porucha 

slučitelná s 

tempem 

výuky, pak 

ano. Pokud 

není, či 

rodinné 

zázemí 

integraci 

neumožňuje, 

je lepší 

specializ. ZŠ.  

Žáci s SPU 

nezvládají a 

inteligentní 

děti se 

nevzděláva-

jí dle svých 

možností a 

schopností. 

Nepatřím 

ani k 

zastáncům 

věci, ani 

k  

odpůrcům 

Nemyslím 

si, že je 

zapotřebí, 

aby tito žáci 

docházeli 

do 

speciálních 

škol. 

Učitelé jsou 

speciálně 

proškoleni, 

menší počet 

žáků ve 

třídě, 

pomůcky do 

vyučování. 

Každý žák 

má své 

specifické 

problémy, 

někteří 

fungují bez 

problémů v 

rámci běžné 

třídy, jiní 

potřebují 

spec. třídu. 

Žáci se 

potřebují 

setkat s 

různými 

potížemi, 

aby měli 

zkušenost 

nejen sami 

se sebou, 

ale i 

s jinými.  

Záleží na 

konkrétním 

dítěti, nedá 

se to 

zobecnit. 

11. Souhlasíte s tím, 

aby se děti s SPU 

učily cizí jazyky? 

Zdůvodněte, prosím, 

Váš názor. 

Ano, ale 

spíše ústní 

formou. 

Ano, 

základní 

seznámení s 

jazykem na 

úrovni A1. 

Ano, 

potřebují je. 

Ano, s 

jazykem se 

setkají, a 

pokud 

něčemu 

porozumí či 

se domluví, 

zvedne jim 

to pozici 

v okolí a 

sebevědomí 

I SPU se dají 

v jazyce 

překonávat, v 

dospělosti 

budou cizí 

jazyk 

potřebovat 

všichni bez 

rozdílu. 

Ano - každý 

člověk by 

mel znát 

alespoň 

základy 

cizího 

jazyka. 

Ano, 

nevidím 

důvod, 

proč by 

nemohly. 

To záleží na 

případu 

dítěte Ano Ano Ano 

Ano, proč 

ne. 

12. Souhlasíte s tím, 

aby děti s SPU byly 

osvobozeny od výuky 

2. cizího jazyka?  Ano NVN Ano NVN Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano NVN 

Zdůvodněte, prosím, 

Vaši volbu v otázce 

č. 12 

Záleží na 

tom, jakou 

PU dítě má. 

Někdy je 

lépe umět 

pořádně 1 

jazyk. 

Vlastní 

zkušenost, 

vše je 

značně 

individuální

- nelze 

zobecnit. 

Ano, jsou 

přetížené 

jedním 

cizím 

jazykem 

Záleží na 

druhu SPU. 

Jazyk není 

jen znalost 

lingvistická, 

ale také 

komunikační, 

kulturní a 

osobnostní. 

Pouze když 

porucha 

znemožňuje 

výuku CJ - 

těžká 

dyslexie, 

mentální 

retardace aj. 

Jazyky 

budou v 

životě 

potřebovat 

Často je pro 

ně náročný i 

jeden cizí 

jazyk. 

Bojují s ČJ, 

pak s cizím 

jazykem a 

2. jazyk je 

nad jejich 

síly, takže 

pak neumí 

žádný 

pořádně. 

Je lepší si 

řádně osvojit 

1 cizí jazyk, 

než se je 

snažit učit i 2. 

Ale nelze 

zobecnit, 

někteří žáci s 

SPU jazyky 

umí dobře.  

Každý 

jsme jiný, 

někdo má 

problém 

se naučit 1 

jazyk. 

Nelze 

takto 

hromadně 

zobecnit. 

Záleží na 

konkrétním 

dítěti, jeho 

motivaci a 

podpoře 

doma i ve 

škole, 

možnosti 

asistence a 

doučování. 
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13. Volíte při práci 

se žáky s SPU 

individuální přístup? Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Pokud ano, jaký?  

a), c) + 

tolerance 

specif. chyb 

Většina 

výše 

uvedených a) a), g), h)  

Vše z výše 

uvedeného 

Všechny 

uvedené 

možnosti  a) d) 

Vše 

zmiňované 

výše 

a), b), c), d), 

e), f), g), h)  

a), b), c), 

d) f)  

a), b), c), d), 

e), f), g), h) 

+ asistent, 

doučování 

14. Probíhá 

spolupráce s rodiči 

žáků s SPU dle 

vašich představ? Spíše ano Spíše ano Spíše ano Určitě ne Spíše ano Spíše ne Spíše ano Spíše ano Spíše ano Spíše ano Určitě ano Spíše ano 

15. Jak často jste s 

rodiči žáků s SPU v 

kontaktu? 

Jen 

v případě 

potřeby TS 

Jen 

v případě 

potřeby 

Jen 

v případě 

potřeby X-krát/měsíc 

Jen 

v případě 

potřeby TS TS 

Jen 

v případě 

potřeby 

Jen v případě 

potřeby + TS 

Jen 

v případě 

potřeby 

Jak s 

kterými  

16. Jakým způsobem 

rodiče pomáhají 

dětem s SPU při 

domácí přípravě na 

výuku cizího jazyka?  

Vše je 

individuální

- záleží na 

konkrétním 

rodiči. 

a), b), c), d), 

f), Vše 

záleží na 

konkrétním 

rodiči. 

Vše je 

individuální

- záleží na 

konkrétním 

rodiči. a), f) Vše a), f) Snad vše a), b), c) f) 

Vše je 

individuální, 

záleží to na 

konkrétním 

rodiči. a) Nevím 

17. Jakým způsobem 

Vaši žáci s SPU 

pracují s novou 

slovní zásobou?  e) b) a) a), b) b), d) 

a), b), c), d), 

e) d) a) d) 

a), b), e) + 

tabulky, 

přehledy a), b), c) 

Zápis slov 

jako ostatní, 

nevím, co 

dělají doma. 

18. Jaké metody 

používáte při 

nácviku výslovnosti 

u žáků s SPU?  

a), b), c), e), 

g), h), i) 

a), c), d), e), 

g), h) 

c), d), e), g), 

h), i) 

a), d), e), g), 

i) 

a), d), e), f), 

g), h), i) 

a), b), c), d), 

e), f), g), h), 

i) 

a), c), e), 

g), h) f), g), h) 

a), b), c), d), 

e), f), g), h), 

i) a), b), c), h) 

a), c), d), 

e), g), h), 

i) a), g), h), i) 

19. Jaký volíte 

přístup při výkladu 

nové gramatiky?  Oba Oba Oba Oba Oba Oba Oba Induktivní Oba Oba Oba Oba 

20. Jaké metody 

volíte u žáků s SPU 

pro nácvik 

komunikace?  

a), b), c), d), 

f), h), i) a), c), f), i) 

c), d), f), h), 

i) 

a), d), f), h), 

i) 

a), d), f), h), 

i) 

a), b), c), d), 

e), f), g), h), 

i) 

b), d), e), 

f), g), h), 

i) 

a), c), d), f), 

g) 

Vše výše 

zmíněné 

e), f), g), h), 

i) 

b), c), d), 

f), i) 

a), b), c), d), 

f), h), i) 

21. Pro rozvoj 

poslechu u žáků s 

SPU volím:  a), b), d) a), d) a), b) a), b), d) a), c), d) a), b), c), d) b) a), d) Vše a), b), c) 

a), b), c), 

d) a), d) 
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22. Jakým způsobem 

pracujete se žáky s 

SPU na zlepšení 

dovednosti čtení? 

Nejprve 

nácvik ve 

škole, za 

DÚ přečíst 

doma 3x 

nahlas. 

Poslech s 

opakováním 

a rozvoj 

čtení 

s porozumě-

ním Opakování 

Pomocí 

dramatizací, 

modulace 

hlasu, 

generativní 

situace s 

textem. 

Čtení nahlas, 

krátké úseky, 

opakovaní 

čteného. 

Podle druhu 

poruchy a 

potřeb žáka  

- zaměř. na 

porozumění 

x technika 

čtení a čtení 

nahlas v 

pozadí  

Těžko 

říct. 

Čteme 

nahlas. 

Doporučuji 

reedukaci se 

speciálním 

pedagogem 

+ v hodině 

opakováním 

Čtení nahlas 

(ale ne před 

celou třídou), 

různé 

přehledy, 

hledání 

podobností.  

Nacvičuje

me čtení, 

které je 

zařazován

o do 

každé 

lekce. 

1. poslech, 

2. hledání 

textu dle 

poslechu a 

dle obrázků, 

pak teprve 

čtení a jeho 

opakování. 

23. Jaké používáte 

formy testování 

znalostí žáků s SPU?  

a), b), c), d), 

f) 

a), b), c), d), 

e), f), g) a), b), c), d) a), c), d) 

a), b), c), d), 

f) 

a), b), c), d), 

e), f), g) 

b), c), d), 

f) a), b), c) a), b), d) a), b), d), f) 

a), b), c), 

d), e), f), 

g) 

a), b), c) + 

práce s 

obrázky 

24. Jaké způsoby 

hodnocení u žáků s 

SPU používáte? b) a) a) a), c) 

a), c) + 

obrázky a) a) b) d) d) d) a) 

25. Při hodnocení 

písemných slohových 

prací u žáků s SPU:  f) a) a) a), e), f) e) f) d) a) a) b) e) e) 

26. Používáte při 

výuce cizích jazyků 

jiné speciální metody 

pro žáky s SPU? Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne 

Pokud ano, jaké?       

Upravené 

aktivity pro 

reedukaci 

žáků s SPU 

dle pí. 

Heyrovské         

Příprava 

materiálů na 

Memrise, 

Jazyky on-

line a 

Quizlet. 

Píšu jim 

slova v ČJ, 

oni dopisují 

jen FJ verzi 

+ rytmizace 

rozhovorů, 

mohou mít 

"kreslený 

tahák".       

 


