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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá tématem Romské dítě na počátku školní 

docházky. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jak probíhá adaptace romských žáků na 

škole usilující o inkluzi. Cíl je doplňován výzkumnými otázkami, které jsou 

rozděleny do dvou oblastí dle působících faktorů. Na faktory vnitřní, to znamená ty, 

které se týkají samotného jedince v procesu vzdělávání, a vnější, které ovlivňují 

a podílejí se na vzdělávání romských žáků na základní škole.  

Teoretická část je vypracována tak, aby společně s praktickou částí tvořila 

smysluplný celek. První kapitola je věnována Romům a jejich historii. V kapitole 

druhé a třetí se dočteme o dítěti na počátku školní docházky. Tato kapitola je 

rozdělena do několika dílčích podkapitol vzhledem k tomu, co vše závisí na tom, zda 

je dítě zralé a připravené na školní docházku. Čtvrtá kapitola je pro celkovou práci 

stěžejní, neboť zde je pozornost věnována právě romskému dítěti v české škole. Tato 

kapitola je rozdělena na jednotlivé podkapitoly dle toho, co vše přichází do procesu 

vzdělávání romského dítěte a co jej v tomto průběhu ovlivňuje. V páté kapitole je 

věnována pozornost práci učitele s romským žákem. V dalších kapitolách jsou 

shrnuty mé poznatky z průběhu pozorování.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Romové, romský žák, rodič, základní škola, školní připravenost, zralost, inkluze, 

integrace, vzdělávání 

  



  

 

ABSTRACT 

 

My thesis is focused on the theme „Gypsy child at the beginning of school 

attendace”. The main aim of my thesis is to find out how gypsy pupils are able 

to adapt to an inclusive school. The purpose is complemented by research questions 

which are divided into two areas according to influencing factors. The first of the 

factors are internal factors, that means the ones that deal with the individual of a 

children in the educational process himself, then external factors which influence 

and participate in education of Roma pupils in primary school. 

 

Theoretical part is formed to make consistent unit with the practical part. 

First chapter is focused on Romas and their ethnic history. In second and third 

chapter we can find out more about the gypsy pupils in the beginning of school 

attendance. Second chapter is divided into several subchapters according to the 

determinants of school maturity. Fourth chapter is the basis of the whole thesis, 

because it is mainly focused on the gypsy pupils in the context of Czech education. 

This chapter is also divided into several subchapters depending on the different 

influences on the education of gypsy pupils.  In the fifth chapter attention is paid to 

the work of a teacher with a gypsy pupil. In other chapters there is a summary of 

my knowledge from the whole of the observation I have done. 
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Gypsies, gypsy child, parents, elementary school, school maturity, school readiness, 

inclusion, integration, education 
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ÚVOD 

Výběr tématu mé diplomové práce nevznikl nahodile. Mé první zkušenosti s prací 

s romským dítětem se vztahují k praxi na vysoké škole. Zde jsem měla poprvé možnost 

setkat se s romskými žáky. Toto setkání pro mě bylo natolik silné a významné, že mě 

ovlivnilo k hlubšímu zkoumání a hledání informací o romské společnosti.  

Myslím si, že soužití s touto menšinou je částečně ovlivněno předsudky majoritní 

společnosti vůči této menšině. S vlivem migrace úzce souvisí i změny v uspořádání 

společnosti a jejích schopnostech vzájemně žít na jednom území. Žijeme v humánní 

společnosti, a proto bychom měli dbát na to, aby soužití s etnickými skupinami na našem 

území bylo založené na vzájemném respektu a toleranci. Chceme, aby společnost chápala 

odlišnost jako přirozenost a k tomu bychom měli vést i žáky na základní škole, neboť 

současná situace v oblasti školství a jejím inkluzivním vzdělávání s sebou nese společné 

vzdělávání všech dětí, a to bez ohledu na jejich zdravotní, sociální či kulturní 

znevýhodnění. V takovém prostředí by se měl každý cítit příjemně a uvolněně, aby mohl 

být naplněn jeho potenciál. Toho však můžeme dosáhnout pouze tehdy, je-li společnost 

připravená pro společné soužití s jinými minoritními společnostmi.  

Jelikož romská komunita spadá mezi nejpočetnější minoritní společnosti žijící na 

našem území, lze předpokládat, že romské děti se budou vzdělávat v českých školách. 

Stejně jako neromské děti, i romští žáci mají dle Listiny základních práv a svobod právo 

na vzdělání, čímž se je škola snaží začlenit do společnosti.  

Při shromažďování informací pro teoretickou část jsem vycházela jak z odborné 

literatury, tak také z různých odborných a sociometrických výzkumů provádějících se na 

našem území a jejich výsledků. Teoretická část a její obsah vychází z toho, co je náplní 

mé výzkumné práce. Pro její zpracování jsem využívala takovou odbornou literaturu, 

která by podepřela to, o čem se zmiňuji v praktické části. Mým cílem tedy bylo zjistit, 

jaké vlivy působí na vzdělávání romského žáka a jak by se s romským žákem a žákem ze 

znevýhodněného sociálního prostředí mělo dle odborné literatury pracovat. Získané 

vědomosti tak využít v praktické části, zda tomu realita v dané základní škole odpovídá 

či nikoli.  



  

 

Teoretická část je rozdělena do kapitol a jejích podkapitol, které na sebe logicky 

navazují a vzájemně tvoří celek. Teoretická část slouží jako podklad k praktické části  

a odkazuje na ni. V samotném začátku je krátce věnována pozornost Romům a jejich 

historii, neboť si myslím, že historické podmínky ovlivňují budoucí vývoj společnosti. 

Zároveň tak vede k hlubšímu pochopení a vcítění se do odlišného pojetí života Romů. 

  Další kapitola školní připravenosti a zralosti je zpracována z toho důvodu, neboť 

mým středem zájmu diplomové práce je romský žák na počátku školní docházky. Proto 

si myslím, že je důležité sledovat ty faktory, které ovlivňují adaptační průběh a budoucí 

úspěšnost edukace žáka.  

Stěžejní kapitolou je romský žák v české škole. Zde je pozornost rozdělena do 

takových dílčích celků a podkapitol, které v edukačním procesu romského dítěte sehrávají 

důležitou roli a které jsou jeho nedílnou součástí. Mezi ně jsem zařadila vzdělanostní 

předpoklady romského žáka, důležitost rodiny a její vliv na vzdělávání, práci učitele 

s romským žákem s ohledem na inkluzivní vzdělávání v českých školách. V teoretické 

části je zpracováno téma sociálně znevýhodněného žáka, neboť dle jeho vymezení do této 

skupiny spadají i některé romské děti. To vše je zpracováno s ohledem na praktickou část 

tak, aby práce byla ucelená.
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1 Historie Romů 

1.1 Vymezení pojmu Rom a cikán/Cikán 

V označování této menšiny se můžeme setkat s pojmy Rom a cikán, popř. Cikán. 

Nyní si uvedeme několik pohledů pro použití těchto pojmů. 

Z historického hlediska lze pojmenování minoritní společnosti rozdělit v závislosti 

na vztahu majoritní společnosti k této menšině. „Do roku 1989 se totiž pro příslušníky 

romského etnika oficiálně užívalo etnonymum Cikáni, jež je nynější optikou nahlíženo 

jako dehonestující.“ (D. Kráčmarová, 2014, s. 9).  S ohledem na respektování této 

skupiny bychom měli používat etnonymum Romové. Označení Cikáni bylo oficiální až 

do rozpadu komunistického režimu na našem území, které je v dnešní moderní době 

chápáno spíše pejorativně. 

1.2 Romové a jejich historie 

Romové jsou etnickou autonomní skupinou, jejíž předkové jsou pravděpodobně 

lidé patřící k původnímu indickému obyvatelstvu, na čemž se shodují jak P. Říčan (1998), 

tak také M. Kaleja (2012). M. Kaleja uvádí, že první romské obyvatelstvo přišlo do 

Evropy mezi 1. a 2. tisíciletím n.l. a postupovali k nám přes jihozápadní Asii až do Řecka. 

Jejich putování bylo doprovázeno celou řadou změn a různorodých pohledů na jejich 

odlišný způsob žití, a proto není divu, že jejich přijetí majoritní společností nebylo vždy 

příznivé. „Zásadní handicap romských imigrantů spočíval v tom, že odešli z pravlasti 

jako poměrně uzavřená a sociálně izolovaná skupina (řemeslníci, amatérští muzikanti, 

ale také příslušníci nejnižších vrstev živících se příležitostnými, pomocnými či úklidovými 

pracemi). Nebyli mezi nimi vůbec nositelé tzv. vysoké – písemné kultury.“ (M. Kaleja, 

2012. s. 11). Romové se i v dřívějších dobách věnovali převážně řemeslnickým  

a rolnickým pracím, a proto byli častokrát odkázáni na poptávku po jejich výrobcích, což 

byl jeden z mnoha důvodů, proč byli nuceni kočovat. Jelikož jejich styl života byl 

opravdu nestálý, byla jejich historie ovlivněna řadou faktorů.  

V období mezi 14. a 15. stoletím byli Romové pronásledováni, vyhošťováni ze 

země a krutě mučeni, zabíjeni a nuceni k pracím. Vyhlídky na lepší budoucnost se snažili 

vytvořit Marie Terezie a její syn Josef II, kteří se snažili o částečnou asimilaci 



 

 

  

12 

 

 

s obyvatelstvem žijícím na venkově. „Byli to patrně Romové po mnoha stránkách 

nejpřizpůsobivější a nejschopnější budit respekt a sympatie gádžovské1 většiny, také lidé 

s nejsilnější motivací k sociálnímu vzestupu. (…) Nejlépe se usazování Romů dařilo na 

jižní Moravě, kde byli také úspěšně vzděláváni.“ (P. Říčan, 1998, s. 18)  

V minulém století se začaly romské skupiny usazovat na území jihovýchodní 

Moravy, kde si začaly zakládat své tzv. cikánské tábory. Jejich vytváření těchto osad bylo 

kolikrát v rozporu s tehdejším obyvatelstvem, neboť „Romové byli de facto občany 

druhého řádu, a to i za první Československé republiky. Příčinou i následkem toho bylo 

velmi omezené vzdělání, nízká civilizační úroveň včetně špatné hygieny, nekvalitní výživa 

a zdravotní péče atd.“ (P. Říčan, 1998, s. 18). Období první republiky znamenalo pro 

romské obyvatelstvo další vlnu nesnášenlivosti. Jejich způsob kočovného života jim byl 

zakazován společně se zakládáním cikánských táborů. V roce 1927 byl vydán „zákon 

proti potulným Romům a tulákům žijícím „po cikánsku“. (P. Říčan, 1998, s. 19). Historie 

k nim však nebyla milosrdná ani v dalších letech. Snad nejkrutějším obdobím pro Romy 

je období 2. světové války, neboť je čekal stejný osud jako právě židovské obyvatelstvo. 

Jediným přijatelným řešením pro německy radikálně smýšlející lidi bylo odvlečení 

romského obyvatelstva do velkých táborů a využít je tak k pracím, a zároveň zamezit 

případné reprodukci Romů. Spousta Romů byla společně s Židy posílána do 

koncentračních táborů, kde se s nimi zacházelo nelidským a nepochopitelným způsobem. 

Po druhé světové válce, respektive kolem 50. let 20. století docházelo k osídlování 

českých průmyslových zón romským obyvatelstvem. Romové zde přicházeli většinou ze 

Slovenska, a to z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí a nízké úrovni bydlení. 

Soužití však mezi majoritní společností a romskými imigranty mělo spíše negativní 

ohlasy. Jelikož pro romské rodiny nebyly zajištěny přijatelné a pro život vyhovující 

podmínky v průmyslových oblastech, začala se propast soužití mezi majoritou  

a minoritou prohlubovat. Děti nedocházely do škol, s čímž souvisela i vysoká školní 

absence. Tento rozpor tak jen podmiňoval netoleranci majoritní společnosti k Romům. 

Otázkou nevzdělanosti a zanedbanosti romských dětí se zabývala směrnice „O výchově 

a vzdělání výchovně zanedbaných a prospěchově opožděných cikánských dětí.“  

(E. Šotolová, 2008, s. 23). Zde se tedy setkáváme s potřebou vzdělávat romské děti, 

                                                 
1 Gádžo je označení pro osobu jiného než romského původu 
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zpřístupnit jim vzdělání, což by mohlo vyrovnat společenské rozdíly skupin. Začlenit je 

do společnosti usiloval stát více jak 40 let.  

Když došlo v roce 1989 k rozpadu komunistického režimu, začalo se blýskat na lepší 

časy, a to pro všechny občany, kteří žili na území Čech. Nikdo jim neubíral právo na 

užívání vlastního jazyka, ani nárok na svou kulturu. Systém, který byl na našem území 

nastolen, nesl spoustu změn i pro Romy. Najednou byl každý občan zodpovědný za sebe 

i za své činy.  

 

 

  



 

 

  

14 

 

 

2 Dítě na počátku školní docházky 

2.1 Školní zralost a školní připravenost 

Pro dítě vstup do školy, a tím i přijetí nové společenské role školáka, je důležitým 

zlomovým okamžikem, neboť tento mezník je považován za začátek nové, významné 

vývojové fáze. S přijetím této role automaticky roste společenská významnost člověka.   

M. Vágnerová uvádí, že „role školáka není výběrová, dítě ji v určitém věku získává 

automaticky. Je limitována jen dosažením věku a odpovídající vývojové úrovně."  

(M. Vágnerová, 2000, s. 134) S jeho fyzickou a duševní připraveností úzce souvisí jeho 

budoucí školní úspěšnost, která značně ovlivňuje jeho postoj k učení a škole samotné.   

V České republice je zakotven vstup do školy mezi 6. - 7. rokem věku dítěte, a to právě 

z důvodu několika faktorů, mezi které patří zrání centrální nervové soustavy (dále jen 

CNS) a učení, ale také v tomto věku dochází k vývojovým změnám.   

 

Se vstupem do školy se zvyšují nároky na žáka. Tyto nároky žák musí v rámci své 

role respektovat a přistupovat k nim zodpovědně. Škola se najednou stává prostředím, 

kde žák tráví převážnou část svého dne. „Nástup do školy je spojen s nutností 

osamostatnění, přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání a jeho následky." (M. Vágnerová, 

2000, s. 163). Dítě se musí naučit respektovat autority a přijmout fakt, že najednou není 

vždy centrem pozornosti, jak tomu bývá v jeho domácím prostředí. Dítě se musí naučit, 

že pedagogova pozornost je rozmělněna mezi další žáky ve třídě. Škola je místem, kde se 

dodržuje určitý pravidelný rytmus a režim, kterému se žák musí podřídit. Škola rozvíjí 

dětskou osobnost v mnoha směrech, podporuje rozvoj jeho schopností a dovedností, které 

žák využívá k dosažení jeho cíle. Žák prochází obdobím velkého poznávání, a to jak právě 

v jeho schopnostech, tak také v sociálním prostředí. Ve škole si žák buduje postavení  

v třídním kolektivu, které je považováno za důležité. Kontakt s vrstevníky je přirozenou 

potřebou dítěte ve školním věku.  

 

Je tedy nezbytně nutné, aby dítě bylo na školní docházku připravené a zralé, 

motivované, aby zvládalo veškeré nároky, které na něj budou kladeny, neboť pokud tomu 

tak není a nástup je unáhlený, stává se škola pro dítě zátěží a dítě je pak demotivováno. 

 



 

 

  

15 

 

 

2.2 Školní připravenost 

Hovoříme-li o připravenosti na školní docházku, je potřeba podívat se na ty faktory, 

které ji ovlivňují. O tom, zda je dítě připravené na vstup do školy, rozhoduje především 

fyzický a psychický stav dítěte, ale také sociální a citová zdatnost jedince. O skutečnosti, 

zda je dítě optimálně připravené na školní docházku, rozhodují nejen rodiče a pedagogové 

v mateřských školách, ale rodič může zároveň spolupracovat s pedagogicko-

psychologickou poradnou (PPP), pediatrem, neurologem či logopedem.  

 

Nyní si uvedeme několik definic, které školní připravenost vymezují.    

„Kompetence, na jejichž rozvoji se ve větší míře podílí učení." (M. Vágnerová, 2000, s. 

136) Dále o školní připravenosti hovoří jako o určitém stupni socializační úrovně, které 

by dítě mělo dosáhnout, o vlivu prostředí a výchovy. „Dítě musí dosáhnout přijatelné 

socializační úrovně, mělo by zvládnout určité role, umět přijatelným způsobem 

komunikovat, respektovat běžné normy chování." (M. Vágnerová, 2000, s. 147)  

„O školní připravenosti hovoříme v souvislosti s výchovou a vlivem vnějšího prostředí, 

které vývoj předškoláka ovlivňují." (H. Otevřelová, 2016, s. 55)  

„Školní připravenost bychom tedy mohli definovat jako aktuální stav rozvoje osobnosti 

dítěte ve všech důležitých oblastech, který je předpokladem pro bezproblémové zvládnutí 

školní práce, a to jak po stránce fyzické a duševní, tak zejména i po stránce sociální.“  

(J. Bednářová, 2017, s. 12) 

 Můžeme tedy říci, že školní připravenost ovlivňuje především způsob rodinného 

zázemí. To, zda je vnější prostředí dostatečně podnětné a schopné rozvíjet dítě po všech 

osobnostních a sociálních stránkách. Jedná se tedy o vnější faktory, které ovlivňují vývoj 

jedince. 

2.3 Fyzická připravenost 

V období nástupu dítěte do základní školy dochází u každého jedince k fyzickým 

změnám. „Nejpatrnější z nich je počátek výměny dětského chrupu za trvalý a změny  

v proporcionalitě dětské postavy. " (J. Bednářová, 2017, s. 12) Dítě by mělo být rovněž  

i motoricky zdatné, neboť právě i to do značné míry ovlivňuje jeho adaptaci a přijetí ve 

školním kolektivu. Neznamená to však, že pokud má jedinec problém s koordinací 
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pohybu, bude mít tento handicap vliv na jeho školní výsledky např. v oblasti matematiky. 

V tomto věku se koordinace pohybu zkvalitňuje a dítě pravidelným pohybem zlepšuje  

i svůj fyzický stav, a to jak v rámci aktivit v mateřské škole, tak i v rámci aktivit 

volnočasových. 

 

Důležitým ukazatelem připravenosti je i míra únavy. Pokud dítě stále vyžaduje 

odpočinek po obědě, cítí potřebu si odpočinout po dopoledni, lze tento ukazatel považovat 

za fyzickou nepřipravenost na školní docházku, neboť pokud je dítě ve škole unavené, 

ovlivňuje to jeho školní výkon, koncentraci na danou činnost, a tudíž jeho školní výsledky 

nemusí být pro něj a jeho okolí uspokojující.   

 

U fyzické připravenosti bychom měli sledovat i samotný zdravotní stav dítěte. Lze 

předpokládat, že zdravé dítě bez častých absencí ve škole dosáhne lepších výsledků než 

dítě, které je často nemocné. J. Bednářová důležitost zdravotního stavu a jeho vliv na 

školní výsledky popisuje následovně: „nástup do základní školy může ovlivnit nejen 

chronická nemoc dítěte, ale i časté běžné choroby, které by způsobovaly jeho velkou 

absenci.“ (J. Bednářová a kol., 2017, s. 12,13) Pokud je tedy dítě náchylné k nemocem, 

lze i v tomto případě uvažovat o odkladu školní docházky. 

2.4 Sociální a citová připravenost 

Pod tímto pojmem chápeme schopnost odloučení se jedince od své rodiny. Pokud 

je dítě sociálně i citově připravené, nebude mít pocity stesku po své rodině a potřebu být 

se svými rodiči, sourozenci v době vyučování. Tyto pocity by tak mohly ovlivnit jeho 

koncentraci ve vyučovacích hodinách, což má následně vliv i na školní výsledky.  

Citová připravenost je chápána jako schopnost sebekontroly vlastního chování  

a adekvátního přístupu k problémovým situacím. Žák by měl umět respektovat dospělého 

a dokázat přijmout jinou autoritu, než kterou jsou jeho rodiče.  

 

3 Školní zralost 

O školní zralosti nebo nezralosti do velké míry rozhoduje zrání organismu dítěte  

a zrání CNS. Vyzrálost CNS ovlivňuje řadu činitelů, kteří se podílí na školní úspěšnosti 
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žáka. Patří mezi ně složky mentálních kognitivních procesů, mezi které řadíme například 

pozornost, sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci, předčíselné představy, 

hrubou a jemnou motoriku a řeč. Všem těmto složkám se budeme dále věnovat. Nyní si 

však uvedeme několik definic a jejich vymezení v rámci školní zralosti.   

 

„Pod pojmem školní zralost se skrývají vnitřní vývojové předpoklady, které se 

vztahují k funkcím závislých na zrání. Dozrává centrální nervová soustava, čímž se 

zlepšuje odolnost jedince při zátěži, snižuje se emoční labilita, rozvíjí se soustředění."  

(H. Otevřelová, 2000, s. 55)  

„Při hodnocení konkrétní úrovně dítěte se zpravidla používá pojem školní zralost 

nebo naopak školní nezralost. Tento pojem však není zcela přesný, protože evokuje 

představu, že dítě do školního věku „dozraje" jaksi automaticky, že tedy není třeba jej na 

vstup do školy cíleně připravovat." (J. Bednářová, E. Dandová, J. Kratochvílová a kol., 

2017, s. 11)   

„Zrání organismu dítěte, především jeho CNS, se projevuje změnou celkové 

reaktivity, zvýšením emoční stability a odolnosti vůči zátěži." (M. Vágnerová, 2000,  

s. 136)  

„Pojem školní zralost je tedy charakterizován spíše biologickým zráním organismu, 

školní připravenost je ovlivněna výchovou, učením a působením vlivů sociálního 

prostředí.“ (D. Jucovičová, H. Žáčková, 2014, s. 25)  

 

 Můžeme tedy říci, že proces zralosti nelze ovlivnit vnějšími prostředky, jako to 

může být právě u výše zmiňované školní připravenosti, která je do značné míry ovlivněna 

sociálními vlivy a vlivy rodiny. Školní zralost a její vývoj je zcela individuální a závisí 

na zrání centrální nervové soustavy. 

 

 

SLOŽKY KOGNITIVNÍHO PROCESU 

Jak již bylo řečeno, velkou měrou na školní zralosti se podílí vyzrálost CNS, která 

ovlivňuje psychické funkce, které jsou důležitým faktorem pro školní výuku.  Činitelé, 
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kteří pomáhají k rozvoji těchto funkcí, jsou například pedagogové. Ti svými cílenými 

aktivitami a hrami vytváří vhodné podmínky a prostředí pro vývoj poznávacích procesů 

v předškolním věku.  

Nyní budeme věnovat pozornost vybraným psychickým oblastem, kterými jsou: 

• Pozornost 

• Vnímaní – sluchové, zrakové 

• Prostorová orientace  

• Předčíselné představy  

• Motorika – hrubá, jemná 

• Grafomotorika  

• Řeč 

 

3.1 Pozornost 

Pozornost je důležitý faktor, který se podílí na školní úspěšnosti žáka. Můžeme ji 

rozdělit do dvou skupin, a to jako pozornost neúmyslnou (jinak řečeno také bezděčnou) 

a úmyslnou (záměrnou).  

 

Pozornost neúmyslná (bezděčná) vzniká zcela automaticky, aniž by vyžadovala 

určitou lidskou snahu. Člověk nepotřebuje vynaložit úsilí na to, aby se soustředil na danou 

činnost. Zde můžeme zařadit např. reflexy, se kterými člověk již přichází na svět.  

 

Pozornost úmyslná (záměrná) již vyžaduje lidskou námahu. Člověk se sám 

rozhoduje, které činnosti bude věnovat pozornost a na co se zaměří, a proto je důležitá 

právě v oblasti učení. Pokud žák dokáže zaměřit pozornost na určitou věc, která jej 

následně začne bavit, není pak nucen vnějšími vlivy svou pozornost diferencovat.  

 

Pozornost může být však ovlivněna různými vnějšími i vnitřními faktory. Mezi 

vnější činitele řadíme různé situační vlivy, které svým působením nelze ovlivnit. Spadá 

sem   např. sociální prostředí. Pokud je dítě z úplné rodiny a jsou pro udržení jeho 
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pozornosti nastoleny vhodné podmínky, bude koncentrace dlouhodobější a stálejší. Mezi 

vnitřní osobnostní vlivy řadíme vše, co se podílí na celkové duševní a emoční pohodě 

jedince.  Pokud dokážeme dítě zaujmout a dítě se dokáže na danou činnost koncentrovat 

a nedovolí ostatním vlivům, aby jej rozptylovaly, mluvíme o tzv. selektivitě, kdy 

dokážeme upozadit veškeré druhořadé podněty a svou pozornost decentralizujeme na 

jednu konkrétní činnost. Pokud však dítě není dostatečně koncentrované, zaujaté, jeho 

pozornost může být rozptýlena, což se následně může projevit ve školním vyučování. Je 

však důležité, aby žák dokázal svou pozornost ovlivňovat a aby dokázal upozadit ty 

podněty, které nejsou v danou chvíli podstatné.  

 

Autorka zabývající se školní zralostí a připraveností H. Otevřelová (2016) 

doporučuje několik rad, jak upoutat pozornost dítěte a udržet ji. Některé její rady si nyní 

uvedeme: 

• S dítětem je lepší pracovat v krátkých časových intervalech 

• Dlouhý, těžký a nezáživný úkol dítě rozptýlí 

• Aktivizovat pozornost dítěte nám pomůže promyšlená příprava a vedení času 

• Menší počet dětí může koncentraci pozitivně ovlivnit. S některými dětmi bude 

nezbytné pracovat individuálně 

• Chvalme děti, odměna v podobě povzbuzení a ocenění výkonu dítěte je velkou 

motivací. Dítě je rádo úspěšné, může se pyšnit, že úkol zvládlo 

• Eliminujeme co nejvíce rušivé vlivy z okolního prostředí. Mnoho podnětů 

působících na dítě znemožní soustředění se na jeden objekt 

 

Pokud pedagog vybírá takové aktivity, které jsou spíše statické a nedochází ke střídání 

činností, změně pohybu, může u dítěte nastat tzv. únava pozornosti. Dalším činitelem, 

který může ovlivnit školní výkon, je impulzivita dítěte, kdy dítě jedná nerozvážně, zbrkle 

a nedomýšlí následky svého jednání. Je tedy důležité, aby dítě při nástupu do 1. třídy bylo 

schopné se na daný objekt soustředit a udržet pozornost po dobu nezbytně nutnou.  
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3.2 Sluchové vnímání a sluchová paměť 

Jedním z neméně důležitých psychických procesů podílejících se na školní zralosti 

je sluchové vnímání. Ve škole žák mnoho informací od pedagoga přijímá sluchem. Je to 

jeden ze smyslů, který je ve školním procesu hojně využíván, a proto je důležité, aby 

právě tato schopnost byla zralá, neboť se podílí i na celkovém procesu psaní a čtení.  

 

Žák by při nástupu do 1. třídy měl být schopen rozeznat jednotlivé zvuky, které ho 

obklopují. Mimo to by měl být rovněž schopen popsat, odkud zvuky přicházejí. K tomu 

můžeme využít různé hry a cvičení. Atraktivní by pro žáka mohlo být rozpoznávání 

hudebních nástrojů. Zároveň jedinec může určovat, zda zvuk, který právě slyší, přichází 

stále ze stejného místa či nikoli. Žák může po učiteli opakovat rytmus, který učitel 

předvádí. Takové aktivity lze měnit a gradovat, přizpůsobovat potřebě dítěte. Ve slovech 

by měl být schopen rozeznat slova, která se liší hláskou, např. slov vrak x mrak, los x nos, 

ale také slova, která se liší znělou a neznělou hláskou. Do této skupiny patří b, d, ď, g, h, 

v, z, ž, m, n, ň, j, l, r. Náročnější na určování stejně znějících slov je využití párových 

znělých a neznělých souhlásek. Sem řadíme p x b, t x d, k x g, ť x ď, h x ch, f x v, s x z, 

š x ž. Můžeme si to rovněž ukázat na konkrétních slovech, např. les x rez, hrad x plat. 

Pozornost také věnujeme oblasti sluchové paměti, která díky své funkci slouží k získávání 

informací a jejich udržení. Tuto oblast můžeme rozvíjet pomocí vhodně zvolených 

aktivit, a to třeba v podobě různých říkánek, počítadel.  

 

Důvodů, které se mohou podílet na nezralosti sluchového vnímaní, je mnoho,  

a mezi ně můžeme řadit např. potíže se sluchem, kdy je nutné následně nechat dítě vyšetřit 

odborným lékařem, neboť nezralost může mít ve školním věku přidružené potíže, jako 

např. specifické poruchy učení (dále jen SPU), dyslexii či dysortografii.  

 

3.3 Zrakové vnímání 

Již od narození dítě vnímá svět kolem sebe díky smyslům. Viděním objevuje vše, 

co ho obklopuje. Touto cestou rovněž přijímá informace, které mu jsou předkládány. 
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Zrakové vnímání je tedy důležité i pro samotného školáka, a proto by žák měl být 

dostatečně zralý v oblasti zrakového vnímání při nástupu do 1. třídy.  

 

Tato oblast v sobě ukrývá další podoblasti, kterým je třeba věnovat pozornost, 

neboť je potřeba, aby tyto oblasti byly dostatečně zralé a žák neměl potíže v oblasti čtení 

a psaní. Důležitou složkou je zraková (vizuální) diferenciace. Autorky M. Vágnerová 

(2000) a H. Otevřelová (2016) se shodují, že dostatečně zralá vizuální diferenciace 

pomáhá dětem vnímat rozdíly na obrázcích a dokázat je verbálně popsat, později vnímat 

tvarové rozdíly písmen a číslic. Dále uvádějí, že v případě nedostatečné zralosti se žáci 

mohou potýkat s potížemi při rozlišování podobných písmen, číslic, což ovlivní úroveň 

učení žáka.  

 

S dostatečně zralým zrakovým vnímáním úzce souvisí i zralost očních pohybů, 

která dozrává okolo 6.roku života dítěte. Nejostřejší vidění je právě v době fixace 

(zastavení očního pohybu). Když se naopak oči pohybují z jednoho objektu na druhý 

v tzv. skocích, které nazýváme sakády, není vidění tak ostré a přesné. Pokud dítě 

nedokáže koordinovat oční pohyby, je vnímání objektu nesystematické, neboť jeho zrak 

nedokáže vnímat daný objekt po delší dobu a skáče z jednoho detailu na druhý. Tato 

nezralost se následně může projevit ve čtení, kdy žák nedokáže vnímat text na dané řádce, 

ale také v psaní, kdy je třeba se soustředit na správné tvary písmen.  

 

Věnovat pozornost bychom také měli zrakové analýze a syntéze. Zraková analýza 

je schopnost vnímat celek jako soubor jednotlivých dílčích částí. Znamená to, že každý 

dílek je pro daný objekt důležitý a každý dílek je nutné vnímat samostatně. Zrakovou 

analýzu můžeme s dětmi procvičovat a rozvíjet ji pomocí různých cvičení a her.  

D. Jucovičová a H. Žáčková (2014) uvádí některá cvičení zaměřená na zrakovou analýzu 

a syntézu a některé z nich si nyní uvedeme: 

• „opravit rozbité věci“ – doplnit neúplné obrázky 

• „obléci“ papírovou panenku  

• Využívat tangramy, origami, motanice 
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Jejich náročnost pak můžeme variovat dle potřeby dítěte. Samotná zralost zrakové 

analýzy je nutná i ve školním prostředí, kdy např. žák má hledat ve slově danou hlásku 

nebo rozdělit slovo na slabiky. Zraková syntéza je chápána opačně, tedy že jednotlivé 

dílčí části dáváme dohromady, abychom utvořili celek. Dítě před vstupem do základní 

školy by mělo být schopno složit celek alespoň z 9 částí. I tuto činnost můžeme s dětmi 

trénovat, a to ve formě různých skládaček. I náročnost jednotlivých skládaček 

uzpůsobujeme schopnostem dítěte.  

 

Důvodem nezralosti zrakového vnímání může být i oční vada dítěte, kdy je nutné 

lékařské vyšetření. Stejně jako každá nezralost poznávacích schopností může mít za 

následek potíže v učení.  

 

3.4 Prostorová orientace 

Může se zdát, že schopnost orientovat se v prostoru není důležitou vybaveností 

školáka pro zvládání školních povinností, ale zralost prostorového vnímání se také podílí 

na školní úspěšnosti. Orientovat se v prostoru ovlivňují i výše zmíněné vjemy 

poznávacího procesu společně s vjemy hmatovými a pohybovými. Nezralost orientovat 

se v prostoru se může stejně jako nezralost ostatních poznávacích procesů projevit ve 

školních předmětech.  

 

Orientace v prostoru je dána 3 osami. Osa vertikální je zastoupena pojmy nahoře  

a dole. Osa horizontální pak pojmy vpravo a vlevo. Poslední osa je nazývána předozadní, 

kterou reprezentují pojmy vpředu a vzadu. Na konci předškolního období by dítě mělo 

znát a používat tyto pojmy aktivně.  

 

H. Otevřelová (2016) a J. Bednářová a kol. (2017) se shodují, že nedostatečně zralá 

prostorová orientace může zapříčinit problémy orientace v sešitě, učebnici, textu, ale také 

na hřišti či v místnosti. H. Otevřelová celou myšlenku rozpracovává do jednotlivých 

školních předmětů a popisuje, jak nezralost ovlivňuje učení v daném předmětu. Dále 
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dodává, že lepší orientace v prostředí napomáhá v chápání grafických a číselných 

znacích, které se liší svou podobou.  

3.5 Předčíselné představy 

Vývoj matematických představ je postupný a představuje souhrn všech schopností 

a dovedností. Veškeré kognitivní funkce spolu kooperují a v případě neúspěchů 

v matematice hledáme příčinu nezralosti v percepčně motorických funkcích. Pod tímto 

pojmem se tedy skrývají percepční funkce, které zastupuje zrakové a sluchové vnímání, 

a motorické funkce v zastoupení jemné a hrubé motoriky a motorické koordinace.  

 

V rámci předčíselných představ sledujeme slovní vybavenost dítěte. Ten by měl znát 

a chápat pojmy jako je přidej x více x plus. Autorka H. Otevřelová (2016) píše, že pokud 

dítě nechápe instrukce, které jsou mu zadávány, je třeba příčinu hledat v porozumění 

významu těchto slov. O tom, zda pojmům rozumí či nikoli, se přesvědčujeme již 

v mateřské škole. Autorka ve své knize dále uvádí oblasti, které by nás v rámci zjišťování 

měli zajímat. My si uvedeme některé z nich: 

• Představy o rozměrech (delší, kratší, úzký, široký) 

• Představy o velikosti (malé, velké, menší, větší) 

• Představy o množství (hodně, málo, nic, všichni, aspoň jeden, žádný, každý) 

• Představy o tvarech (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník) 

Veškeré tyto pojmy a operace s nimi související lze u dítěte rozvíjet za pomoci vhodně 

zvolených aktivit, mezi které patří např. třídění a seskupování, porovnávání a udávání 

množství.  

Třídění a seskupování 

Pod těmito pojmy si můžeme představit činnosti, které souvisejí s rozdělováním 

subjektů dle určitých kritérií. Tato činnost nás v běžném životě obklopuje a lze ji tedy 

propojit i s vlastní zkušeností dítěte. Např. v obchodě jsou jednotlivá oddělení rozdělena 

dle surovin a produktů. V mateřské škole zapojujeme ty aktivity, které vedou ke třídění  

a seskupování věcí. Dítě může rozdělovat kuličky podle barev, následně hledáme 

nadřazené slovo ke slovům podřazeným. Pokud je dítě zdatné, můžeme tuto skupinu dále 
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rozvádět a gradovat ji, neboť v 5. roce života dítěte by mělo dojít ke schopnosti vymezení, 

co do dané skupiny objektů nepatří.  

 

Porovnání 

I tento pojem a úkony s ním spojené můžeme nasimulovat ze situací v běžném 

životě. Každý člověk porovnává, a mohou to být předměty různého charakteru. 

V obchodě matka porovnává např. kvalitu potravin. S tímto jevem se tedy můžeme setkat 

v reálném světě. Dítě by před nástupem do 1. třídy mělo být schopno rozpoznat a porovnat 

geometrické tvary, porovnávat menší x větší, vysoký x nízký. Můžeme sem 

zakomponovat i pojmy související s oblastí prostorové orientace, tedy vlevo x vpravo.  

 

Množství 

Před nástupem do 1. třídy by dítě mělo být schopno vyjmenovat číslice, ale 

zároveň by tato znalost měla být podpořena konkrétní představou. To můžeme podpořit 

pomůckami při počítání. J. Bednářová (2017) dále uvádí, že kromě konkrétní představy 

číslo-množství by měl jedinec být schopen předměty porovnat a určit, co je více a co je 

méně.  

 

I tato nezralost se může projevit ve školních úspěších žáka. Pokud tuto oblast 

zanedbáme, můžeme se v budoucnu potýkat s potížemi v matematice, neporozumění 

slovním úlohám, ale i s přidruženými specifickými poruchami učení. V matematice pak 

např. s dyskalkulií (specifická porucha počítání).  

 

3.6 MOTORIKA  

Motoriku sledujeme u dítěte již v jeho raném věku. Pozorujeme, jak se dítě v tomto 

směru vyvíjí. Zda již leze po čtyřech, stojí, chodí, běhá apod. Postupem času sledujeme  

i další aspekty, které v sobě motorika zahrnuje. Motoriku můžeme rozdělit na hrubou  

a jemnou, přičemž oba tyto názvy obsahují to, čemu je v této oblasti věnována pozornost.  

My si teď obě oblasti, tedy hrubou a jemnou motoriku, blíže upřesníme.  
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Hrubá motorika 

Jak dítě roste, tak se vyvíjí po stránce nejen psychické, ale také fyzické, a proto 

dochází ke zkvalitňování pohybu a jeho koordinace. Autorka J. Bednářová a kol. (2017) 

ve své publikaci uvádí, že na rozvoj hrubé motoriky má významný vliv zařazování 

fyzických aktivit a dostatek pohybových činností v rámci předškolního vzdělávání. 

Autorka H. Otevřelová (2016) také upozorňuje na důležitost rozvoje velkých svalových 

skupin právě za pomoci vhodně zvolených pohybových aktivit, ale zároveň dodává, že 

při této fázi dochází k propojení pravé a levé hemisféry, což vede i k rozvoji psychiky 

dítěte. J. Budíková, P. Krušinová a P. Kuncová (2004) dodávají, že pro správný nácvik 

psaní je důležitý právě uvolněný loketní a ramenní kloub. Tudíž dostatečná pozornost 

věnována hrubé motorice může usnadnit budoucí počínání školáka v prvopočátečním 

psaní.  

 

Veškeré pohybové aktivity lze zařadit do předškolního vzdělávání jako součást 

dopoledních aktivit. Hravou formou tak rozvíjíme hrubou motoriku, která je nezbytnou 

součástí úspěšnosti žáka v činnostech čtení, psaní i počítání. Sledujeme, zda dítě dokáže 

koordinovat své pohyby, do jaké míry je obratné a schopné ovládat a řídit své pohyby. 

Pokud je dítě neobratné, jeho pohyby nejsou koordinované, můžeme se obrátit na 

odborného lékaře, který rodiči může doporučit vhodná rehabilitační cvičení. Napomoci 

mu může i sám učitel, který je dostatečně trpělivý a za každý jeho úspěch mu poskytne 

pozitivní zpětnou vazbu a nadále ho v pohybu podporuje a motivuje.  

 

Jemná motorika 

Sám název nám odhaluje, čemu se jemná motorika věnuje. Jedná se o soubor 

malých pohybů horních končetin. Stejně jako hrubá motorika, i jemná motorika a její 

zralost ovlivňuje žákovo počínání si v předmětech zaměřených na čtení, psaní a počítání. 

Lze tedy říci, že obě tyto složky spolu korespondují a je důležité věnovat pozornost  

k rozvoji oběma typům motoriky.  
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Jemnou motoriku rozvíjíme vhodně zvolenými činnostmi, které mohou být 

výtvarného charakteru či uměleckého. Jedná se tedy o soubor ručních aktivit, manuálních, 

zaměřených na práci s různým materiálem, např. papírem, hlínou, modelínou, pískem, 

přírodninami, korálky. Volíme takové činnosti, při kterých zapojujeme různé svaly ruky, 

dlaně, prstů.  

 

Pokud se dítěti nedaří v oblasti jemné motoriky, v takovém případě je nezbytné 

hledat příčiny z různých úhlů pohledů. Ujišťujeme se, že je dítě v těchto aktivitách 

dostatečně motivováno ze strany okolí, zda má dostatek podnětů pro plnění dílčích 

činností nebo zda se nejedná o možnou zdravotní indispozici.  

 

3.6.1 Grafomotorika  

Jedná se o spolupůsobení psychomotorických činností, jejichž vyzrálost značně 

ovlivňuje psaní, kreslení a malování. Dostatečný rozvoj hrubé a jemné motoriky 

ovlivňuje rozvoj grafomotoriky. Při nástupu do 1. třídy je důležité dbát na dostatečnou 

zralost v této oblasti, neboť v opačném případě mohou nastat potíže při nácviku psaní,  

a tím pádem mohou být demotivačním prvkem pro školáka. Samozřejmě je nutné 

uvědomit si, že každé dítě se v grafomotorice objevuje na jiné úrovni, avšak jejich rozpětí 

by mělo být v normě.  

 

Při nástupu do 1. třídy by žák měl mít zafixovaný správný úchop psacího náčiní, 

tedy špetkový úchop. Do režimu dne zahrnujeme i různá uvolňovací cvičení, a to právě 

jak na uvolnění ramenního kloubu, lokte a zápěstí. Během spolupráce s dítětem můžeme 

nabídnout pár vhodných rad, které ve své knize Školní zralost a školní připravenost 

autorka H. Otevřelová (2016) uvádí:  

• Ukážeme, jak vést čáru, odkud kam má čára vést apod.  

• Dalším pomocníkem jsou různá říkadla, protože s jemnou motorikou a jejím 

vývojem koresponduje i rozvoj řeči 

• Grafomotorický nácvik spojujeme s rytmizací, která následně zlepší i rytmus 

budoucího psaní 
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Při výběru aktivit však vycházíme z určitých zásad. Zásady, které bychom měli 

dodržovat, uvádí D. Jucovičová a H. Žáčková (2014) a my si uvedeme některé z nich: 

• Motivace hrou, cvičení by měla být pro děti radostnou činností, neměly by ji 

vnímat jako další „úkol“ 

• Vycházíme vždy z toho, co dítě zvládá, v čem se mu daří 

• Krátce, ale častěji 

• Od hrubších (snazších) pohybů postupujeme k jemnějším (náročnějším) – 

pozvolna! 

• Využíváme názornost 

• Oceňujeme především snahu 

Jako vždy je důležité dbát na individualitu dítěte, a k tomu přistupovat i při 

vypracovávání pracovních listů zaměřených na grafomotorické cviky. Nezapomínat, že  

i grafomotorické cviky se liší svou náročností, a proto budeme jednotlivé grafické prvky 

postupně gradovat.  

 

3.7 Řeč 

Řeč je neodmyslitelně důležitou složkou a ukazatelem školní zralosti a pro člověka 

hraje významnou roli, neboť ovlivňuje a rozvíjí ostatní složky školní zralosti, mezi které 

řadíme myšlení, učení i poznávání. Již víme, že kognitivní funkce poznávacího procesu 

se různě ovlivňují, působí na sebe, což vytváří soubor vývojové úrovně školní zralosti. 

V případě, že dochází k nezralosti a nepřipravenosti jedné z nich, lze předpokládat, že 

tato nezralost a nepřipravenost ovlivní i další složky. Jinak tomu není u řeči dítěte. 

Z hlediska školní úspěšnosti je řeč a její úroveň prokazatelně důležitým faktorem, a to 

nejen z hlediska školní úspěšnosti, které je věnována pozornost, ale také z hlediska 

mezilidských vrstevnických vztahů ve třídě. Pokud se u dítěte objeví logopedické vady, 

je nutné vyhledat odbornou pomoc, tedy logopeda, abychom předešli případným 

vzdělávacím problémům.  

 

 „Přibližně od 4 let začínají být děti schopné diferencovat způsob komunikace 

s ohledem na možnosti svého komunikačního partnera (jeho sociální roli, vývojovou 
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úroveň, citový vztah atd.)“. (M. Vágnerová 2000, s. 131).   H. Otevřelová říká, že „Další 

rozvoj řeči záleží na tom, zda budeme všemožně rozvoj řeči podporovat. V rozšiřování 

slovní zásoby i ve správné výslovnosti mohou být u dětí velké rozdíly. Pokud jsou v řeči 

logopedické nedostatky i v pěti letech, je nutné vyhledat odbornou pomoc, pokud tak 

rodiče již neučinili dříve.“ (H. Otevřelová, 2016, s. 107).  V takovém případě může nastat 

rozpor mezi komunikačním kódem a vyjadřováním jedince. Pokud se u dítěte projeví 

verbální nedostatky a vady, lze předpokládat, že i způsob komunikace s ohledem na 

partnera může být zavádějící.  Obě autorky však poukazují na fakt související  

s komunikační úrovní a shodují se, že na vývoji řeči se velmi podílí zralost nebo naopak 

nezralost sluchového vnímání.  

 

3.7.1 Složky řeči 

Složky řeči dělíme na receptivní složku (vnímání řeči) a centrální složku 

(porozumění řeči). Obě tyto složky spolu souzní, neboť jejich úroveň poukazuje na 

schopnost vnímat mluvený projev a porozumět mu. Vedeme-li rozhovor s dítětem, 

můžeme si všimnout, že dítě může mít potíže v dílčích komunikačních dovednostech, 

mezi které můžeme zařadit např. schopnost vnímat sdělení druhé osoby, přijmout její 

pohled na danou věc a dokázat zaujmout stanovisko a své stanovisko vhodně interpretovat 

a přizpůsobit ho situaci. Dítě v předškolním věku může mít potíže v porozumění 

sděleného, potřebuje více názorných příkladů, nedokáže sdělenou věc propojit s vlastní 

zkušeností a reálným světem. Na druhé straně dítě naopak nedokáže vhodně zformulovat 

své myšlenky, jeho projev je chaotický a nemusí odpovídat jeho věku. Autorka  

H. Otevřelová (2016) obohacuje dvě složky řeči ještě o složku expresivní, kterou 

rozděluje na obsahovou a zvukovou stránku vyjadřování jedince. Pro lepší přehlednost si 

tyto její dvě složky vyjadřování uvedeme v tabulce tak, jak je uvádí ve své knize:   
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Obsah vyjadřování Zvuk vyjadřování 

Slovní zásoba Výslovnost 

Vyjadřování myšlenek Tempo 

Navazování verbálního kontaktu Přízvuk 

Rozpoznávání a správné použití času Způsob užívání hlasu 

Rozpoznávání jednotného a množného 

čísla 

 

Správné skloňování  

Správné gramatické vyjadřování  

 

V případě, že dítě v některých těchto 3 složkách prokazuje známky nedostatečné 

úrovně komunikace, může se stát, že v případě nástupu do 1. třídy může být hůře 

hodnoceno ze strany okolí. Dítě je v očích dospělého vnímáno pak jako opožděné, 

nezralé. S nedostatečně vyzrálou komunikační dovedností se můžeme setkat u mnoha dětí 

pocházejících z minoritních společností žijících na našem území. Jednou z těchto skupin 

jsou např. romské děti, které v oblasti komunikace bývají častokrát na jiné vývojové 

úrovni než děti z majoritní společnosti.  

 

3.8 Specifické vlivy ve vývoji řeči romského žáka 

Pro většinu romských dětí je mateřským jazykem právě romština, a proto je český 

jazyk pro mnohé z nich chápán jako jazyk cizí, se kterým se děti setkávají pouze 

ojediněle, např. na základní škole. Porovnáme-li mezi sebou český jazyk a jazyk romský, 

dojdeme k závěru, že se jedná o dva odlišné jazyky, které se liší nejen po stránce 

obsahové, ale také po stránce zvukové.  

 

Pro žáka pak může být náročné učit se český jazyk, když romština vyniká mnoha 

specifiky, jako např. že v romštině neexistuje rod střední, pravidla pro předložky mají 

jiná, než jaká užívá čeština apod. Romské dítě má tak jinou výslovnost než neromské dítě. 

Není tedy divu, že mnohé romské děti hovoří česky, ale s romským přízvukem. V češtině 

je přízvuk zpravidla na 1. slabice, ale v romštině je přízvuk na předposlední slabice 
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fonetického celku. Proto může docházet k fonetickým nedokonalostem v mluveném 

projevu romského dítěte. Tématu romského etnolektu se věnuje např. M. 

Hűbschmannová, která jej vymezuje jako „neustálenou formu nevlastního jazyka, který 

bilingvní populace užívá jako druhý jazyk. Projevuje se v něm interference2, vlivy jazyka 

vlastního, prvního. (…) Romský etnolekt češtiny je tedy česká fonetika poznamenaná 

romskou výslovností, jsou to romské gramatické modely a sémantická pole romských slov 

vyjadřované českými výrazovými prostředky.“ (M. Hűbschmannová, 1993, s. 67) 

Podobné vymezení problematiky romského etnolektu nalezneme i na webových 

stránkách zabývajících se znevýhodněnými dětmi na ZŠ, a to jako „Romský etnolekt 

češtiny je jednoduše řečeno neukončený proces jazykové směny směrem od romštiny k 

češtině. Člověk, který hovoří etnolektem, hovoří sice česky, ale do svého projevu přenáší 

hloubkové struktury původního jazyka, například tak, že dává přízvuk na jinou slabiku, 

doslova překládá (kalkuje) některá slova a slovní spojení, přenáší gramatické jevy, 

fonologická specifika atd.“3  

Při práci s romskými dětmi, u kterých se můžeme setkat s romským etnolektem, je 

nezbytné podstoupit taková nápravná opatření, která by pomohla odstranit špatné 

vyslovování. Mezi ně můžeme zařadit prvky, které využíváme při výuce cizího jazyka. 

Samozřejmě při nápravě budeme věnovat pozornost té oblasti, která činí žákovi potíže. 

Pokud se jedná o špatnou výslovnost hlásek, budeme zařazovat různá cvičení zaměřená 

na poslech, sluchové vnímání. Pokud jde však o potíže po stránce lexikální, gramatické 

či syntaktické, budou nápravná opatření jiného charakteru.   

 

Zajímavostí může být, že „romština má narozdíl od češtiny osm slovních druhů 

(jedním z nich je člen) i osm pádů a navíc i pád nepřímý. Sedm pádů je více či méně 

shodných s českými pády a pádem navíc je ablativ. Romština má u sklonných slovních 

druhů rod mužský a ženský a číslo jednotné a množné.“4  

  

                                                 
2 vzájemné ovlivňování, prolínání, střetání; křížení, skládání 
3Mají na to!.Mají na to! [online]. [cit. 18.04.2018]. Dostupné z: http://majinato.cz/11-napravovani-chyb-

romskeho-etnolektu-a-rozvijeni-slovni-zasoby.php 
4[online]. Copyright © Český rozhlas [cit. 18.04.2018]. Dostupné z:http://romove.radio.cz/cz/clanek/1936

3 

http://majinato.cz/11-napravovani-chyb-romskeho-etnolektu-a-rozvijeni-slovni-zasoby.php
http://majinato.cz/11-napravovani-chyb-romskeho-etnolektu-a-rozvijeni-slovni-zasoby.php
http://romove.radio.cz/cz/clanek/19363
http://romove.radio.cz/cz/clanek/19363
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Podle Bernsteinovy sociologické teorie jazykových kódů vyplývá, že „Děti si 

osvojují tyto jazykové kódy v závislosti na svém sociálním původu, na socio-kulturních 

podmínkách svého životního prostředí. (…) hlavně nekvalifikovaní a polokvalifikovaní 

dělníci, chudé vrstvy obyvatelstva aj. osvojují převážně jen omezený kód, kdežto děti  

z tzv. střední třídy (middle class) užívají kromě omezeného kódu také propracovaný 

kód.“5 

Jinak tomu není pochopitelně i u romského obyvatelstva. Je vždy nutné mapovat 

sociální prostředí, ze kterého dítě pochází, ale také mluvní vzory dítěte. Pokud má dítě 

pro svůj komunikační rozvoj dostatečně podnětné prostředí, budou jeho dorozumívací 

schopnosti na jiné úrovni než u dítěte, který nemá tak vhodné prostředí pro rozvoj 

komunikace.  

 

Pokud známe odlišnosti mezi českým jazykem a mateřským jazykem romských dětí, 

můžeme na základě těchto informací s dítětem pracovat tak, aby si co nejvíce osvojil 

správnou podobu českého jazyka. Hovořit s ním, rozvíjet jeho slovní zásobu a co nejvíce 

vizualizovat slova, kterým romské dítě nerozumí. Pokud to však není v silách samotného 

pedagoga, je potřeba vyhledat logopedickou intervenci, která bude vycházet z poznatků 

vyplývajících z rozdílů těchto dvou jazyků. Budeme-li přehlížet nedostatečně vyzrálou 

komunikační dovednost u dítěte, můžeme se setkat se vzdělávacími potížemi žáka, a to 

ve všech vzdělávacích oblastech, ale také při rozvoji jedné z klíčových kompetencí, mezi 

které řadíme právě kompetenci komunikativní.  

 

4 Romské dítě v české škole 

4.1 Role přípravné třídy 

Role přípravných tříd je z hlediska dalšího vzdělávacího rozvoje žáka důležitá 

právě tehdy, je-li žákovi doporučen odklad povinné školní docházky, nebo zda shledáme 

nedostatky v oblasti jazykové, sociální, společenské a pohybové. Novela školského 

zákona provedená zákonem č. 178/2016 Sb. hovoří takto: „Od školního roku 2017/2018 

                                                 
5 PRŮCHA, Jan. Bernsteinova teorie o vztahu jazyka, vzděláni a sociální třídy [online]. [cit. 2018-04-19]. 

Dostupné z: pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?attachment_id=8237&edmc=8237 
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nově platí, že v přípravné třídě základní školy se mohou vzdělávat děti, u kterých je 

předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl současně 

povolen odklad povinné školní docházky. Děti, kterým nebyl povolen odklad povinné 

školní docházky, tedy nebude možné do přípravné třídy základní školy zařadit.6  

 

Činností a hlavní náplní přípravné třídy by nemělo být suplování činnosti mateřské 

školy ani připodobňovat své pojetí s pojetím základní školy, ale vyrovnat vývoj těch dětí, 

které by v případě nástupu do 1. třídy projevily nezralost a nepřipravenost na školní 

docházku. Dále je role přípravné třídy vhodná pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. I těm bývá mnohdy navržen odklad povinné školní docházky. Dříve se 

stávalo, že děti nenavštěvovaly předškolní vzdělávací zařízení. Díky novele školského 

zákona o povinném předškolním vzdělávání se můžeme vyvarovat zanedbanosti dítěte 

v kognitivních procesech a dalších oblastech souvisejících s úspěšností žáka při vstupu 

do 1. třídy. U romských dětí se častokrát stává, že nejsou komunikačně dostatečně 

vybavené, a proto dochází k jazykové bariéře mezi dítětem a pedagogem. Díky tomuto 

jazykovému handicapu by pak dítě nemuselo být úspěšné a nedosahovalo by dobrých 

školních výsledků, což by mohlo vést k jeho demotivaci pro budoucí vzdělávání.  

 

K odstranění této bariéry a vybudování lepších předpokladů pro úspěšné vzdělávání 

romských dětí byly zřízeny tzv. přípravné třídy. Tyto přípravné třídy se zaměřují nejen 

na zkvalitňování českého jazyka u romských dětí, ale také na osvojování kultury, tradic 

Romů vůbec, ale také na osvojení návyků a dovedností. V neposlední řadě, aby si romské 

děti zvykly na nové prostředí a školní režim. M. Kaleja (2011) uvádí, v jakých oblastech 

je romské dítě nejvíce omezeno při vstupu do preprimárního vzdělávání. Jedná se 

především o:  

• základní hygienické návyky, které běžné dítě v tomto věku má již zafixované 

                                                 
6 Přípravné třídy základních škol od školního roku 2017/2018, MŠMT ČR. MŠMT ČR [online]. Copyright 

©2013 [cit. 18.04.2018]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/pripravne-tridy-zakladnich-skol-od-skolniho-

roku-2017-2018 

http://www.msmt.cz/pripravne-tridy-zakladnich-skol-od-skolniho-roku-2017-2018
http://www.msmt.cz/pripravne-tridy-zakladnich-skol-od-skolniho-roku-2017-2018
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• psychosociální stránka osobnosti (dítě přichází do cizího prostředí, v němž jsou 

nové regule, s nimiž se dosud nesetkalo, kterým nerozumí, nebylo vedeno 

k dodržování těchto pravidel) 

• komunikační potenciál (slovní zásoba neodpovídá jazykové úrovni věku dítěte, 

některé děti česky dokonce vůbec nerozumí, velká část však v porovnání 

s východoslovenskými podmínkami (srov. Portik 2003) hovoří majoritním 

jazykem (česky), ovšem v komunikaci uplatňují tzv. etnolekt nebo jazyková 

kompetence v porovnání s většinovou společností (dítě stejného věku) je velmi 

nízká) 

• jemná motorika (determinována především omezenými podmínkami, možnostmi 

a vedením rodičů, např. dítě v romské rodině postrádá tužku, pastelky, 

omalovánky a jiné pomůcky), 

• elementární akademické poznatky, které dítě v tomto věku již zvládá (např. barvy, 

čísla do 10, napsat své jméno aj.) 

• globální (všeobecné) poznatky (např. dítě neumí pojmenovat základní druhy 

ovoce a zeleniny, zvířátka a další předměty každodenního užití).  

Má-li i nadále dítě v těchto směrech potíže, je vhodné uvažovat o odkladu povinné 

školní docházky, a tím pádem i o přípravné třídě, která by mohla pomoci dítěti právě 

v těchto oblastech. 

 

Přípravné třídy se zřizují většinou při mateřských či základních školách. E. Šotolová 

(2008) naopak uvádí výsledky šetření MŠMT prováděné ve školním roce 1993/94, které 

si kladlo za cíl ověřit si efektivitu připravovaného opatření. Došly k závěrům, že je možné 

přijmout některá opatření, mezi které můžeme zařadit:  

• Zakládat přípravné třídy, které by romským žákům umožnily zvládnout jazykový 

handicap a získat některé základní sociální dovednosti 

• Zřizovat od prvních ročníků málopočetné vyrovnávací třídy 

• Začlenit romské děti do zájmových kroužků (hudebních, tanečních, pohybových, 

dramatických), aby děti zažily pocit úspěšnosti, který pozitivně působí na jejich 

vztah ke škole 
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• Vytvářet ve škole multikulturní prostředí tak, aby byly pozitivně zohledněny 

zvláštnosti dětí odlišného kulturního a národnostního původu 

• Zvýšit profesní připravenost pedagogů, neboť musí být schopni a ochotni 

přijmout odpovědnost za každé dítě bez rozdílu sociálního a etnického původu.  

 

Mnoho přípravných tříd je zřízeno právě v lokalitách s vysokým zastoupením 

romského obyvatelstva a dalších místech, které můžeme označit i jako obyvatelstvo ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí. Proběhlo mnoho šetření a hospitací 

v přípravných třídách a z takového šetření můžeme říci, že díky přípravným třídám 

mnoho romských dětí má šanci nastoupit do 1. třídy běžné základní školy a úspěšně 

dokončit povinnou školní docházku 

4.2 Inkluze a integrace v české škole 

4.2.1 Současná legislativa a její vliv na vzdělávání 

Legislativa prochází řadou let významnými změnami, a tyto změny se dotkly  

i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), který přichází s novelou 

školského zákona. MŠMT předkládá nové informace o povinném přijímání dětí do 

mateřské školy, které dovršily 5. roku a mateřskou školu ještě nenavštěvují, a které zní: 

„Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zavádí zásadní změny  

v přijímání dětí do mateřské školy.“7. Toto ustanovení je platné od školního roku 

2017/2018.  

Povinné předškolní vzdělávání je zavazující jak pro ředitele nebo ředitelky 

mateřských škol, tak také pro všechny občany České republiky nebo jiného členského 

státu Evropské unie. Tato povinnost se nevztahuje pouze na jednu skupinu obyvatelstva, 

kterou jsou děti s hlubokým mentálním postižením. Znamená to tedy, že pokud dítě 

dosáhne věku 5 let, je povinností jeho zákonného zástupce přihlásit dítě k nástupu do 

mateřské školy. Pokud tak neučiní, je tento prohřešek považován za přestupek.  

                                                 
7 Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro školy [online]. [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/file/40133_1_1 
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S novou vyhláškou však úzce souvisí povinnosti pro obce, které musí zajistit 

podmínky pro přednostní přijetí těchto dětí, na které se vyhláška vztahuje. V obci musí 

být buď zřízena mateřská škola, kde bude dítě přijato, anebo musí být dítě přijato do jiné 

mateřské školy, která je zřizována jinou obcí nebo svazkem.  

Mateřská škola je místem, ve kterém se soustředí děti, které pocházejí z různého 

sociálního, finančního zázemí s odlišným typem výchovy, kultury, mateřského jazyka. 

Cílem je, aby mateřská škola rozvíjela osobnost dítěte po všech jeho stránkách, jak tedy 

duševní, tak fyzické.  Mnoho minoritních společností nepovažuje předškolní, dokonce  

i školní, vzdělání za příliš důležité, a proto dochází ke společenským nerovnostem. Tomu 

může napomoci novela školského zákona o povinném předškolním vzdělání pro děti od 

5 let.  

Mateřská škola učí dítě socializaci, navazovat přátelství a komunikovat se svými 

vrstevníky. Dítě přebírá zodpovědnost za své chování a učí se samostatnosti. Zvyká si na 

pravidelný režim, rytmus a dodržování norem a pravidel. Pokud dítě projde předškolním 

vzděláváním, jde zde velká úspěšnost jeho další adaptace v základní škole. Každé dítě má 

tak stejné startovní podmínky a příležitosti pro plnění své nové sociální role školáka. 

S tím je úzce spjato i téma inkluze a integrace v rámci legislativních změn v oboru 

školství. 

4.3 Inkluze a integrace v procesu vzdělávání 

Inkluze a integrace jsou témata, která jsou v posledních letech velmi skloňována  

a hojně využívána ve spojitosti se vzděláváním. Rozlišit tyto dva pojmy není jednoduché, 

neboť v praktickém případě se jejich vymezení nezřídka rozlišuje. „Jinými slovy, inkluze 

je v tomto kontextu vnímána jako schopnost a ochota školy úspěšně integrovat žáky 

s celou řadou handicapů.“ (M. Bartoňová, M. Vítková et al., 2016, s. 17).  Další pohled 

na inkluzivní vzdělávání uvádí M. Bartoňová, D. Opatřilová a M. Vítková: „Inkluzivní 

škola, ve které se učí žáci s postižením společně s intaktními spolužáky, musí nabídnout 

takové vyučování, které vyhovuje souhře různých sociálních, emocionálních  

a kognitivních schopností, potřeb a vývojových možností žáků.“ (Heimlich, U., Kahlert, 

J. in Bartoňová, 2012, s. 154). Další pohled na inkluzi: „Inkluze je založena na 

rovnocennosti jedinců, aniž by byla předpokládána normalita. Za normální se považuje 

spíše rozmanitost, přítomnost větších či menších rozdílů.“ (L. Anderliková, 2014, s. 42) 
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Znamená to tedy, aby vyučování a celková edukace byla více přizpůsobena 

jednotlivým potřebám žáků, a tím pádem i diferencovaná, aby mohl každý žák dosáhnout 

optimálních výsledků s ohledem na jeho stav. Na druhé straně tu máme integraci, která je 

chápána jako „Přístupy a způsoby zapojení žáků se SVP do hlavních proudů vzdělávání 

a do běžných škol.“8  

 

Můžeme tedy říci, že rozdíl mezi inkluzí a integrací spočívá v jejím pojetí. Při 

integraci je snaha zapojit žáka do chodu školy, zatímco při inkluzi se snaží samotný 

edukační proces přizpůsobit jeho potřebám. Součástí inkluze jsou tedy nejen žáci 

s různým druhem a stupněm postižení, ale rovněž i žáci se sociálním znevýhodněním, do 

kterého bezpochyby můžeme zařadit i romské děti. Integrovat romské dítě do běžné třídy 

je pro jeho emoční stav důležité, neboť má tak možnost vystoupit z bubliny a má šanci 

začlenit se do společnosti a zmenšovat tak propast mezi majoritní společnosti a romskou 

menšinou. S tímto tématem úzce souvisí i Strategie romské integrace do roku 20209, 

kterou schválila vláda v roce 2015. Cílem této koncepce je odvrátit negativní vývoj 

romské populace, a to v ohledu vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení a v oblasti sociální.  

Součástí této koncepce je právě navržené inkluzivní vzdělávání, vyrovnání šancí na 

vzdělání mezi romskými dětmi a dětmi z majoritní společnosti.   

 

Věnovat individuální pozornost každému žákovi s sebou nese mnohá úskalí, ale 

také pedagogickou náročnost. Proto v posledních letech přibývá na základních školách 

asistentů pedagoga, kteří se věnují žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Dle 

výsledků z 2. analýzy šetření prováděné od novely školského zákona do data 31. 10. 2017, 

která se zabývala prvním rokem společného vzdělávání, vychází, že nárůst asistentů 

pedagoga nepřetržitě roste.10  

                                                 
8 VOTAVOVÁ, Renata. Rozdílný význam pojmů integrace a inkluze [online]. [cit. 2018-04-19]. Dostupné 

z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/SSC/17243/ROZDILNY-VYZNAM-POJMU-/ 
9 [online]. [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-

komunity/dokumenty/strategii-romske-integrace-na-roky-2015-az-2020-151703/ 
10[online]. [cit. 2018-04-19]. Dostupné z:(http://www.msmt.cz/prvni-rok-spolecneho-vzdelavani-hlavni-

zavery-druhe-analyzy)  

http://generator-citaci.cz/(http:/www.msmt.cz/prvni-rok-spolecneho-vzdelavani-hlavni-zavery-druhe-analyzy)
http://generator-citaci.cz/(http:/www.msmt.cz/prvni-rok-spolecneho-vzdelavani-hlavni-zavery-druhe-analyzy)
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4.3.1 Žák se speciálními vzdělávacími potřebami 

Národní ústav pro vzdělávání vymezuje žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami takto: „Pojmem děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme 

v souladu se školským zákonem vzdělávající se jedince, kteří k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě  

s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Jedná se o nezbytné úpravy ve 

vzdělávání a školských službách, které odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu 

prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka, a které těmto žákům bezplatně poskytuje 

škola a školské zařízení.“ 11Podpůrná opatření jsou dělena do 5 stupňů, a to dle různých 

kritérií, mezi které můžeme zařadit např. pedagogickou či organizační náročnost. 

Podpůrná opatření zahrnují úpravu vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami, a to ve formě organizace, klasifikace, obsahu, kompenzačních pomůcek pro 

výuku apod. Kromě podpůrných opatření mají žáci rovněž nárok na vyrovnávací opatření. 

„Vyrovnávacími opatřeními při vzdělávání žáků se SVP (se zdravotním nebo sociálním 

znevýhodněním) se rozumí využívání pedagogických a speciálně pedagogických metod a 

postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytování individuální podpory 

v rámci výuky a přípravy na výuku, využívání pedagogických služeb školy a školských 

poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího plánu a služeb asistenta pedagoga.“ 

(J.Kendíková, M. Vosmik, 2013, s. 7)  

Z toho nám vyplývá, že škola by měla zajistit takové podmínky, aby vzdělávání 

žáků s různými speciálními potřebami bylo co nejefektivnější.  

4.3.1.1 Žák se sociálním znevýhodněním 

Jak již bylo zmíněno, zvýšená pozornost se rovněž zaměřuje na žáky se sociálním 

znevýhodněním. „Do okruhu žáků se sociálním znevýhodněním se řadí žáci, kteří 

pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně nebo jazykově odlišného od prostředí, 

v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Jsou to žáci z různých, u nás již 

žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace, především azylanti.“  

(M. Bartoňová, M. Vítková, 2007, s. 117). Jsou to žáci, kteří pochází z prostředí s nízkým 

sociokulturním, socioekonomickým statusem, a takové prostředí je chápáno jako méně 

                                                 
11 DĚTI, ŽÁCI A STUDENTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI [online]. [cit. 2018-

04-19]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/specialni-vzdelavani 
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podnětné pro optimální vývoj jedince po všech jeho osobnostních stránkách. Rysy 

sociálního a sociokulturního znevýhodnění bych kromě zmíněného doplnila ještě  

o patologické sociální jevy, neboť i tyto jevy se mohou promítnout do výchovy a 

vzdělávání dětí ve školním prostředí. 

Člověk v tísni se 3 roky věnoval projektu Pojďte do školy, v rámci, kterého 

vznikla publikace, která se zabývá znevýhodněnými žáky. Pozornost je věnována žákům 

ze sociálně znevýhodněného prostředí a překážkám, které mohou stát v jejich úspěšném 

vzdělávání. Jak autorka K. Štrachová uvádí (2011), mezi nejčastější nedostatky objevující 

se při nástupu dětí řadí převážně neznalost barev, pojmů. U žáků se objevuje 

nepřipravenost v oblasti grafomotoriky, základních hygienických návyků. Děti nejsou 

dostatečně vybaveny školními pomůckami.  

 Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Tím, že vzdělávání probíhá v českém jazyce, tedy jazyce odlišném mateřskému 

jazyku menšinové společnosti žijící na našem území, lze předpokládat problémy ve 

vzdělávání těchto žáků. Problémy však mohou nastat nejen z důvodu komunikační 

bariéry, ale také z důvodu odlišné kultury a odlišných životních hodnot. Romská kultura 

se odlišuje od naší kultury, ale i přístup ke vzdělání nehraje u romské populace tak 

významnou roli jako právě u majoritní společnosti. Jejich domácí příprava a podmínky 

pro plnění požadavků, které si škola klade za cíl, neodpovídají stejné úrovni jako právě  

u většinové společnosti.  

 

Důležitou úlohu ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním hraje škola  

a učitel. Každá škola si vytváří svůj školní vzdělávací program (dále jen ŠVP), který by 

měl být vytvářen podle zásad stanovených v rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) a v rámci kterého by měla škola reagovat na 

kulturní odlišnosti, sociální rozdílnosti všech svých žáků.  

 

Nyní si uvedeme podmínky vzdělávání těchto žáků dle doporučení autorek  

M. Bartoňové a M. Vítkové (2007): 

• Individuální nebo skupinovou péči 



 

 

  

39 

 

 

• Přípravné třídy 

• Pomoc asistenta třídního učitele 

• Menší počet žáků ve třídě 

• Odpovídající metody a formy práce 

• Specifické učebnice a materiály 

• Pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu 

• Spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem – etopedem, sociálním 

pracovníkem, případně s dalšími odborníky 

Budeme-li přizpůsobovat organizační formu práce složení třídy, můžeme tak 

dosáhnout optimálních vzdělanostních výsledků jednotlivých žáků. Nelze předpokládat, 

že všichni žáci budou na stejné vývojové úrovni. S tím souvisí i klasifikace žáků, 

vyučovací tempo, formy práce apod. Jaké jsou ale vzdělávací předpoklady romských 

žáků? 

4.4 Vzdělávací předpoklady romských žáků 

Rozdíl mezi romským žákem a žákem pocházejícím z majoritní společnosti je 

viditelný. Už samotná výchova dítěte není ve vzájemné symbióze, ale je na ni odlišně 

pohlíženo. Romská výchova je tak liberálnější a děti vyrůstají spíše v širším rodinném 

kruhu, zatímco neromské děti vyrůstají spíše v nukleární rodině. Žáci přicházejí do školy 

s různou mírou připravenosti z domácího prostředí. Dalším znepokojivým faktorem je 

jazyková bariéra. Romské děti často neovládají český jazyk, což je pro výuku  

a vzdělávaní stěžejní. Neposledním a neméně důležitým je chápání důležitosti vzdělání. 

D. Jucovičová, H. Žáčková a kol. (2009) tvrdí, že vzdělání v romské kultuře není mnohdy 

považováno za příliš důležité, a proto nelze předpokládat podporu ve vzdělávání právě ze 

strany rodiny.  

Mnoho učitelů očekává, že v případě domácí přípravy se rodiče postarají o to, aby žák 

byl dostatečně připravený a v případě potřeby pomohl svému dítěti. Ovšem romský rodič 

není mnohdy schopen tuto roli plnit, a pokud ji plní, tak obvykle pouze do absolvování  

3. třídy. Tím, že v romské kultuře je důležitou hodnotou rodina a její soudržnost, jsou 

romské děti ze strany rodičů opečovávány, což někdy může vést k jejich nesamostatnosti. 

Avšak po emoční stránce jsou právě tyto děti velmi sdílné a otevřené o svých pocitech 

hovořit. 
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Gabalova analýza z roku 2009, která se věnovala vzdělanostním nerovnostem, 

popisuje rozdíly převážně v těchto oblastech:  

• Méně rozvinutý kulturní kapitál. Škola klade na žáka určité požadavky, očekává 

kulturní kompetence, s kterými žák do školy již přichází. 

• Méně jazykově stimulující prostředí souvisí s kulturním kapitálem rodiny. 

• Nižší podpora rodiny v oblasti vedení, motivace dítěte k adekvátnímu 

vzdělanostnímu růstu.  

• Neexistence pozitivních pracovně profesních vzorů je dalším faktorem majícím 

vliv na vývoj romského dítěte. 

• Nižší materiální vybavení rodiny a horší materiální podmínky ve vyloučených 

lokalitách.  

Literatura se tedy shoduje v tom, že největší úskalí při vzdělávání romských žáků 

shledává právě ve výše zmiňovaných oblastech, a hlavně v působení rodiny na žáka.  

4.4.1 Romský rodič a jeho vliv na vzdělávání  

Každý rodič má významný vliv na své dítě. Jinak tomu není samozřejmě ani  

u romských rodičů. Romská výchova je svým způsobem velmi specifická. Uznávají jiné 

hodnoty, v nichž je vzdělání mnohdy na nižším stupni žebříčku, než je tomu v případě 

neromského obyvatelstva. Tento fakt je samozřejmě dán historickým vývojem. Romský 

rodič tak vždy dominantně neusiluje o vysoké vzdělání svých dětí, a proto mají romské 

děti vysokou absenci ve školní docházce. Spolupráce a komunikace rodič – škola je velmi 

nízká a domácí příprava je ze strany rodičů často nedostačující. Pokud chceme, aby 

romský rodič více spolupracoval, měli bychom s ním jednat jako s rovnocenným 

partnerem, neboť „Romové chápou školu jako bílou, víceméně represivní instituci.“  

(P. Říčan, 1998, s. 113).  

S. Navrátil a J. Mattioli (2001) uvádí několik základních pravidel pro komunikaci 

s romským rodičem:  

• V průběhu komunikace vždy důsledně projevujeme členům rodiny verbálně  

i neverbálně respekt a úctu. Velmi mnoho znamená srdečné podání ruky.  
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• Dáváme jim vždy především prostřednictvím neverbálních prostředků 

jednoznačně najevo, že jim věnujeme soustředěnou pozornost, jsme trpěliví, 

nespěcháme.  

• Neopomene ocenit snahu rodičů a uznávat jejich těžkosti.  

• Výtky sdělujeme věcně, šetrně, nikdy karatelsky.  

Pokud známe veškeré tyto faktory, měla by škola nastavit takové podmínky, kdy bude 

mít romský rodič pocit důvěry a otevřenosti v danou instituci a snižoval by se tak pocit 

nedůvěry a nepřátelství obou společností. 

4.5 Romský žák v procesu vzdělávání 

V minulém školním roce (2016/2017) realizovalo MŠMT výzkum12 zabývající se 

počtem romských žáků, kteří jsou vzděláváni v jednotlivých základních programech. Do 

výzkumu se zapojilo celkem 4 141 základních škol, tedy všech škol, které jsou zapsány 

v rejstříku škol a školských zařízení. Výsledky jsou interpretovány ze zprávy MŠMT 

publikované v roce 2016:  

• 85,4 % romských žáků je vzděláváno podle RVP ZV (loni 84,9 %) 

• 12,8 % romských žáků je vzděláváno v programech RVP ZV LMP a RVP UV 

• 1,8 % romských žáků je vzděláváno podle RVP ZŠ speciální (loni 1,8%) 

• Počet romských žáků vzdělávaných podle RVP ZV vzrostl v porovnání 

s minulým školním rokem o 3,0 % z celkového počtu 1 297 škol (školy, které se 

účastnily výzkumu ve všech třech uplynulých letech) a naopak klesl počet 

romských žáků, kteří jsou vzděláváni podle RVP ZV LMP.  

Z výsledků můžeme vyvodit vcelku pozitivní závěr. Situace v procesu vzdělávání 

romských žáků se zlepšila v porovnání s předešlými roky. Jedním z důvodů může být  

i společné vzdělávání (inkluzivní vzdělávání na základních školách).  

 

Jelikož jsou vyhlídky na vzdělávání Romů pozitivní, měli bychom se zamyslet, jak 

pomoci romským žákům v oblasti vzdělávání. Jsou určitá opatření, která uvádí  

M. Bartoňová (2005) a mezi které bychom mohli zařadit:  

                                                 
12 Zpráva 2016.pdf, MŠMT ČR. MŠMT ČR [online]. Copyright ©2013 [cit. 18.04.2018]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/file/39658/ 

http://www.msmt.cz/file/39658/
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• Podpora škol: speciální třídy, asistenti ve třídách 

• Podpora učitelů, žáků a rodičů 

• Pedagogické prostředky a pedagogické materiály  

• Zohlednění kulturní identity romského žáka 

Z toho nám vyplývá, že strategie ve vzdělávání Romů by měla obsahovat jistá 

specifika. Romský žák potřebuje vnímat smysl daného učiva, jinak pro něj bude učivo 

chápáno jako nedůležité a nepodstatné. To bychom měli vnímat již od samotných začátků 

školní docházky. „V prvních ročnících základní školy bývají romské děti vůči učitelům 

milé až přítulné, poddajné a ochotné, rády se učí. Přibližně v pátém ročníku však často 

dochází ke zlomu, (…) zhorší se prospěch, dítě začne být vzpurné, ztrácí zájem o školu.“ 

(P. Říčan, 1998, s. 119). Proto bychom měli zaujmout dítě již na začátku školní docházky 

a vytvářet v něm pozitivní vztah ke škole. S tím je i spojeno propojování učiva se 

zkušeností dítěte a více učivo zaměřit na využití v praktickém životě. Jelikož je práce 

s romskými žáky specifická, měla by být i celková výuka více diferencovaná a otevřená. 

Přizpůsobovat organizaci a formu práce žákům a motivovat je k učení. To ovšem je 

převážně v rukou učitele, v jeho osobnosti a vyučovacím stylu a v neposlední řadě 

v přístupu k romské komunitě vůbec.  

 

5 Práce učitele s romským žákem 

Na práci učitele jsou ze všech možných stran kladeny vyšší a vyšší nároky. Učitel 

své žáky vzdělává, vychovává, je jim vrbou i oporou, tráví s nimi mnoho času. Nejen on 

ovlivňuje své žáky, ale i žáci ovlivňují jeho. Proto je důležité, aby i přesto si učitel udržel 

odstup a dokázal oddělit profesní život od soukromého.  

 

Pokud učitel spolupracuje s romskými žáky, měl by v prvé řadě znát a chápat jejich 

mentalitu. Pokusit se porozumět jejich způsobu chování a životním hodnotám. Metody 

výuky by měly vycházet především ze smyslu integrace a jejího uplatňování ve školním 

procesu. Výuka by měla obsahovat témata související s integrací, jako je např. 

multikulturní a interkulturní výchova. Pokud si chce učitel získat romské žáky, měl by 

pro ně vytvořit plnohodnotné prostředí pro jejich vzdělávání a vyvarovat se ve společnosti 
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zažitým předsudkům vůči této minoritní společnosti. Je však důležité, aby nabízená 

pomoc byla ve vzájemné shodě. Znamená to tedy, aby romský žák byl ochoten přijmout 

nabízenou pomoc a reagoval na ni. Učitel by si měl vytyčit takové cíle, které by se staly 

podstatou jeho vyučování a které by měly být jím zvnitřněny a chápány jako podstatné 

pro jeho práci s romskými žáky.  

 

Učitel by měl své žáky znát a empaticky plánovat a organizovat výuku. Některé 

romské děti pochází právě ze zmiňovaného sociálně znevýhodněného prostředí. Pokud 

takového žáka učitel ve třídě má, měl by obsah, formy i metody práce přizpůsobit jeho 

možnostem. S využitím podpůrných opatření, která jsou rozdělena do 5 stupňů, lze 

naplnit žákův vzdělávací potenciál. K tomu dále může sloužit vypracování individuálního 

vzdělávacího plánu (dále jen IVP) za pomoci psychologicko-pedagogické poradny. Pro 

kvalitní realizaci IVP je vhodné využít asistenta pedagoga. Sám učitel může však celý 

vzdělávací proces usnadnit a to tím, že při výuce bude využívat pomůcky a materiály. Do 

výuky je užitečné zakomponovat manipulaci, která usnadní dětem chápání učiva. Učitel 

by měl výuku koncipovat smysluplně a přehledně. Co nejvíce vizualizovat to, co žákům 

předkládá. Z toho vyplývá, že frontální způsob výuky není pro tyto žáky efektivní, a proto 

by se měl učitel tomuto tradičnímu pojetí výuky vyhnout. Jednou z účinných metod je E-

U-R, která vychází z postupů RWCT (reading and writting for critical thinking).  

 

V letech 2013 a 2015 vznikal projekt pod vedením Comenius Regio s názvem 

„Pozitivní integrace romských komunit v našich školách.“ 13Vybírám jen některá 

základní pravidla pro práci učitele s romskými žáky, která jsou uvedena v publikaci, a 

mezi která patří: 

• jasné vymezení pravidel a společná tvorba a důsledné naplňování stanovených 

pravidel 

• trpělivost, opakování, empatické naladění 

                                                 
13[online]. [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: 

https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinetvychporad/metodickematerialy/Documents/Vybrané%20o

tázky%20přístupů%20učitelů%20k%20romským%20žákům.pdf 
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• posílení mimoslovní komunikace a aktivity, využívání prvků hudby, tance  

a pohybu 

• vyjadřování jasné, jednoduché a jednoznačné, maximální využívání názornosti, 

praktičnosti a pomůcek 

• diferencovaný přístup s potřebou redukce naddimenzovaného obsahu učiva.  

Aby učitel docílil úspěšného vzdělávání romských žáků, měl by opustit od tradiční 

výuky, ale více se zaměřit na individuální přístup ke svým žákům s ohledem na jejich 

etnikum. Myslím si, že kvalitních výsledků může docílit i v hledání inspirace 

v alternativní pedagogice, s čímž úzce souvisí i jeho chuť pro práci s dětmi a rozvíjení 

jeho osobnosti.  

Učitel je vybaven určitými kompetencemi, které se odráží v samotném vztahu k učitelské 

profesi. Kaleja (2009) je vymezil následovně: 

• znalost etnika (sociální diferenciace, struktura, existenční problémy, kultura, 

tradice) 

• znalost základů jazyka minoritní společnosti 

• ochota poskytnout primární poznatky o kultuře etnika 

• přísná spravedlnost vůči všem 

• prosociální charakter řešení výchovně vzdělávacích problémů 

• citlivá komunikace s rodiči 

Pokud bude učitel vybaven těmito potřebnými kompetencemi, bude edukace 

romských žáků efektivnější. Bude-li chtít dosáhnout otevřené komunikace s romským 

rodičem, měl by k nim přistupovat s respektem, porozuměním, stejně tak jako 

k neromským rodičům. Charakter učitele, jeho osobnost a temperament se bezpochyby 

odráží v samotném vyučovacím procesu. Bude-li učitel respektovat své žáky, budou i žáci 

respektovat jeho.  

 

V takovém případě souhlasím s tvrzením M. Kaleji, neboť si myslím, že učitel, který 

pracuje s romskými žáky, by měl znát historii této menšiny, znát jejich kulturu, tradice, 

mít podvědomí o jejich hodnotách a kvalitách, neboť tehdy jim dokáže nejlépe 

porozumět.  
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6 Shrnutí teoretické části  

Jak uvádí odborná literatura, inkluzivní vzdělávání je v současné době 

neodmyslitelnou součástí českého školství. Školy by tak měly přijmout legislativní 

změny a přizpůsobit se jim. Společné vzdělávání a její filozofie by tak měla být vizitkou 

školy 21. století. Škola by se svou koncepcí měla přizpůsobit žákům s nejrůznějšími 

specifickými potřebami.  

V současné době běžnou základní školu navštěvují žáci, kteří jsou do škol tzv. 

integrováni. Jak uvádí odborná literatura, procesu edukace by se tak měly dotýkat změny 

v rámci jejího celkového pojetí. Koncept výuky by tak měl směřovat k potřebám dítěte  

a k jejich uspokojení. Výuka, která neopustila od tradičního pojetí, není efektivní 

metodou pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.   

Do procesu edukace vstupují faktory, které ji mohou pozitivně i negativně 

ovlivňovat. Literatura se shoduje, že na úspěšnost ve vzdělávání romského žáka má vliv 

především jeho rodinné a sociální zázemí. Méně podnětné prostředí se tak může odrazit 

na zralosti a připravenosti žáka a v dalším procesu vzdělávání na jeho školních 

výsledcích.  

  



 

 

  

46 

 

 

7 VLASTNÍ VÝZKUM 

7.1 Cíle, metody a organizace výzkumu  

Cíl, který jsem si stanovila jako stěžejní pro mou výzkumnou část, je doplňován 

výzkumnými otázkami, které jsou rozděleny do dvou oblastí. V jedné oblasti se věnuji 

těm faktorům, které se podílejí na úspěšné edukaci romských dětí a druhý pohled je 

věnován samotným účastníkům šetření. Pro lepší přehlednost jsem obě oblasti popsala 

níže.  

      Hlavní cíl výzkumu:  

Zjistit, jak probíhá adaptace romských žáků na školu v podmínkách školy usilující  

o inkluzi 

7.2 Výzkumné otázky  

A. 

1. Zjistit zkušenosti pedagogů a asistentů pro práci s romskými dětmi a jejich názory 

na vzdělávání těchto žáků 

2. Zjistit, jak jsou romské děti podporovány ve vzdělávání ze strany zákonných 

zástupců  

B. 

1. Zjistit připravenost romských dětí na školní docházku a jejich adaptaci ve školním 

prostředí v rámci 1.třídy  

V empirické části diplomové práce jsem věnovala podstatnou pozornost osobnímu 

setkání a spolupráci s romskými dětmi, třídou a paní učitelkou. Nejvíce podkladů  

a materiálů jsem získávala osobními zkušenostmi, pozorováním, rozhovory, spoluprací, 

ale v neposlední řadě také samotnou diagnostikou vybraných romských žáků. V rámci 

mé aktivní účasti v přímém pozorování vznikaly kazuistiky žáků. U každého žáka byl 

kladen důraz především na jeho školní zralost a připravenost, adaptaci ve školním 

prostředí, socializaci v třídním kolektivu a jeho individuální vývoj. Mé působení v dané 

třídě trvalo od začátku školního roku 2017 a bylo ukončené s koncem školního pololetí, 

tedy v lednu 2018. S dětmi jsem byla v intenzivním kontaktu, a to v rozsahu dvou 

pracovních dnů po celou dobu školního vyučování. Na začátku školního roku jsem 

realizovala vstupní diagnostiku vybraných 3 romských žáků, kde byl kladen důraz 
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především na školní zralost a připravenost a vyzrálost složek kognitivního procesu. Na 

konci školního roku jsem absolvovala v pořadí 2., tentokrát výstupní diagnostiku, ve které 

byla pozornost věnována očekávaným výstupům uvedených ve školním vzdělávacím 

programu (dále jen ŠVP), ale také se zřetelem na případný posun či stagnaci ve srovnání 

s výsledky z výchozí diagnostiky.  

7.3 Metody výzkumu 

V mém kvalitativním výzkumu jsou použity následující metody výzkumu:  

1. Polostrukturovaný rozhovor s třídní učitelkou 3 vybraných žáků  

2. Polostrukturovaný rozhovor s asistentkou pedagoga 

3. Přímé pozorování romských žáků v úkolové situaci 

4. Rozhovor s romskými žáky 

5. Výsledky jsou prezentovány ve formě kazuistik jednotlivých žáků 
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8 Charakteristika školy a její specifika 

Výzkumná práce a sběr dat probíhal na nefakultní státní základní škole v Praze. 

Tomuto procesu předcházela fáze oslovování různých základních škol a jejich ředitelů či 

ředitelek. Kontaktovala jsem 15 škol, o kterých jsem získala informace z různých 

internetových zdrojů, že se v dané lokalitě soustředí romská komunita a jejichž děti 

navštěvují spádové školy. Zpětná vazba byla třetinová a spíše negativní. Ředitelka dané 

základní školy, kde jsem nakonec šetření realizovala, odpověděla na mou žádost obratem 

a domluvily jsme se na osobním setkání v rámci kterého jsme si stanovily podmínky 

mého působení na škole.  

Základní škola se nachází v centru hlavního města Prahy. Její kořeny spadají až do 

19. století, ve kterém se objevují první zmínky o dané škole. Od té doby škola prošla 

rozsáhlými rekonstrukcemi, inovacemi a změnami, a to až do současného 21. století. Díky 

své lokalitě, ve které se škola nachází, se jedná o školu s nadpoloviční většinou romských 

žáků. Žáci neromského původu, a to bez ohledu, jsou většinou integrováni na základě 

různého druhu zdravotního postižení. Dle úmluvy o právech dítěte má každé dítě právo 

na vzdělání, tudíž pokud budeme hovořit o vzdělávání, ale také výchově, která je 

neodmyslitelně součástí veškerého dění, musíme edukaci žáků přizpůsobit daným 

potřebám, která žáci vyžadují. Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) odkazuje na 

specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to ve třech oblastech, 

kterými jsou žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a nejvíce žáci 

se sociálním znevýhodněním. Proto se očekává, že pojetí výuky bude dbát na 

individualizovanou výuku, využití vhodných vzdělávacích metod s ohledem na potřeby 

každého žáka a využití podpůrných opatření ke vzdělávání těchto žáků.  

Hlavní důvod, proč věnuji pozornost charakteristice školy a jejím zvláštnostem, je 

dán především tím, že budu odkazovat na vyučovací proces v 1. třídě, který by měl být 

odrazem toho, o čem ŠVP hovoří. Měl by odpovídat tomu, jakým směrem se škola vydává 

a jakou vizi uplatňuje.  

8.1 Třída v kontextu základní školy 

Výzkumná část probíhala pouze v 1.třídě, neboť mou cílovou skupinou jsou žáci 

na počátku školní docházky. Jelikož se jedná o malou školu, je v této základní škole pouze 

jedna 1. třída. K zápisu do 1. třídy přišlo celkem 28 dětí. Přijato bylo 27 dětí a 1 žák přijat 
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nebyl, a to na základě rozhodnutí paní ředitelky. Přesto však do 1. třídy nastoupilo pouze 

19 žáků, tedy o 8 méně, než jich bylo původně přijato. Avšak v průběhu školního roku 

byl 2 žákům navrhnut dodatečný odklad školní docházky. Tito žáci momentálně 

navštěvují přípravnou třídu ve škole. Jak jsem již avizovala výše, složení třídy je spíše 

romské, a to z více jak poloviny, dále třídu navštěvují žáci majoritní společnosti, žáci 

ukrajinského, slovenského původu a jeden žák vietnamského původu. Žák vietnamského 

původu byl rovněž žákem s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ). Dva 

zmiňovaní žáci hovořili českým jazykem. Můžeme tedy říci, že složení dané třídy je 

opravdu pestré.  

8.2 Charakteristika třídní učitelky 

Hned v samotném začátku školního roku jsem zjistila, že komunikace mezi třídní 

učitelkou a ředitelkou školy není dostačující, a to právě z toho důvodu, že paní učitelka 

neobdržela žádné informace o mém pozorování ve třídě. Paní učitelka byla velmi 

překvapená, když jsem se jí přišla představit a stanovit si podmínky mého působení ve 

třídě. Pokud zhodnotím vzájemnou komunikaci mezi mnou a třídní učitelkou, atmosféra 

rozhovorů nebyla vždy příjemná. V prvních měsících nebyla příliš sdílná a otevřená ke 

komunikaci, neboť dle rozhovorů a informací, které jsem v těchto diskusích získala, paní 

učitelka si nebyla jistá svým počínáním si ve výuce, což se mnohdy projevovalo na jejím 

vystupování a sebedůvěře.  

Paní učitelka je pedagog, který nemá dlouholeté pedagogické zkušenosti. Sama 

studuje na pedagogické fakultě. Minulý školní rok učila ve 4. třídě na téže základní škole 

a nyní učí v 1. třídě. S výukou v 1. třídě nemá žádné zkušenosti. Na škole nepůsobí žádný 

uvádějící učitel, který by jí v případě potřeby podal pomocnou ruku a byl pro ni rádcem. 

Podle informací ani podpora ze strany paní ředitelky nebyla dostačující, pouze budeme-

li hovořit o podpoře finanční na základní vybavení třídy a pomůcek. Za celou dobu mého 

půlročního působení neproběhla hospitace ze strany vedení. Podmínky, které byly pro 

nezkušenou učitelku nastoleny, nebyly příznivé pro kvalitní vzdělávání romských  

i neromských žáků, kteří vyžadují speciální péči a individuální přístup.  

V tabulce jsou uvedeny základní informace o vyučovacím a výchovném stylu  

a metodách výuky, který jsem získala z mého přímého pozorování ve třídě. Na 

vypozorované rysy následně odkážu v podvojném pedagogickém deníku. 
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Vyučovací a výchovný styl 

Tradiční (frontální) výuka s modelem 

direktivního, řízeného učení.  

Plánování výuky ze dne na den. 

Nevyužívání týdenních plánů.  

Motivace spíše vnější, absence 

autonomního hodnocení.  

Funkce hodnocení spíše sociálně 

normované.  

Forma hodnocení – kvantitativní.  

Vyučovací jazyk s převažující hovorovou 

češtinou. 

Spíše autoritářský styl výchovy 

s občasnou kombinací demokratického 

stylu výchovy.  

Výuka spíše hromadná, samostatná, bez 

využití skupinové a kooperativní práce ve 

výuce.  

Organizační forma práce monotónní.  

Metoda výuky čtení analyticko-

syntetická. 

Minimální rozvoj klíčových kompetencí.  

Výukové metody 

Metoda spíše monologická výkladová 

s kombinací metody písemných prací. 

Minimální využití aktivizujících metod, 

kdy žáci sami vykonávají činnost, kterou 

se učí.  

Výuka bez podpory vizualizace.  
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Způsob individualizace 

S ohledem na frontální výuku je možnost 

individualizace minimální.  

Minimální individualizace v předmětu 

Českého jazyka. V Matematice 

individualizace zakládající se na kvantitě 

pracovních listů bez ohledu na gradaci 

matematických úloh.  

 

 

Z těchto údajů vyplývá, že podpora k rozvoji schopností a dovedností optimálních 

pro každého jedince je spíše nevyhovující, neboť podmínky, které má žák k naplnění 

svého potenciálu a rozvoji klíčových kompetencí nejsou dostačující. Tito žáci, jak již bylo 

zmiňováno, potřebují zvýšenou pozornost a nutnost individualizace. Je tedy nezbytné 

vytvářet vhodné podmínky pro jejich učení. Veškeré tyto faktory se zde objevují jen 

minimálně, a proto i učení žáků nemůže být zcela naplněno, pokud k tomu žák nemá 

vhodné podmínky. Tudíž můžeme říci, že nediferencovaná výuka značně ovlivňuje 

žákovo učení a nevytváří vhodné motivační prostředky pro plnění cílů. V tomto případě 

bystřejší žáci jsou zahlcováni velkým množstvím pracovních listů bez ohledu na jejich 

náročnost a rozvoj myšlení a objevování nových cest řešení, které vedou k logickému 

uvažování, na straně druhé tu máme žáky, kteří vyžadují asistenci, pomocnou ruku  

a motivaci, a pokud jim není věnována dostatečná pozornost, může to vést ke stagnaci, 

popř. demotivaci. V této třídě jsou žáci bráni pouze jako celek.  

Podle mého názoru transmisivní výuka není vhodnou výukovou metodou v dané 

třídě, neboť budeme-li brát každého jedince ve třídě zvlášť, můžeme si všimnout, že 

mnoho žáků má řečové vady, které se samozřejmě odráží na rozvoji kognitivních složek, 

ať už je to např. sluchové vnímání, řeč apod. Ovšem s řečovými vadami nesouvisí pouze 

narušení poznávacích procesů, ale i další složky, které úzce souvisí s narušenou 

komunikační schopností. U spousty těchto žáků dochází k neporozumění textu, 

neschopnosti vést komunikaci přiměřenou jejich věku, nedostatečná slovní zásoba  

a snížená schopnost interpretace. Ovšem na tato fakta není z pohledu paní učitelky brán 

přílišný zřetel, a proto nemůže docházet k posunu a zlepšování se žáků v této oblasti. Ani 
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ze strany rodinného prostředí nemůže docházet ke zlepšení, neboť pro mnoho rodičů je 

mateřským jazykem romština a v rodinném prostředí se hovoří primárně romsky. To 

ovšem není jediný handicap, se kterým romští žáci přichází do 1. třídy. Tomu ovšem 

budeme věnovat pozornost později, až se budeme věnovat konkrétním romským žákům.  

Myslím si, že v případě vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

je nutné přizpůsobit výuku tak, aby žáka rozvíjela po všech jeho stránkách. Takové děti 

potřebují psychickou a emocionální podporu, která se jim většinou v jejich rodinách 

nedostává. Bohužel z chování paní učitelky nelze říci, že by jim právě tuto formu podpory 

dopřávala. Ačkoli si uvědomuje citové strádání romských žáků, nedokáže pro ně být 

člověkem, u kterého by hledali útočiště. Tomu všemu nasvědčuje fakt, že v hodinách 

někdy žáci bývali uzavření, se známkami stresu, mají-li číst před celou třídou, a bez 

sebevědomí. Žáci nebývali mnohdy dostatečně ocenění za jimi dobře odvedenou práci.  

Budu zde prezentovat vybrané náslechové hodiny, které jsou důkazem toho, proč 

vnímám paní učitelku v daném světle, a ukázali si, jak vyučovací hodiny probíhaly v dané 

třídě. 

8.3 Podvojný pedagogický deník 

Formou podvojného pedagogického deníku prezentuji záznam z pozorování. 

Vybráno je 5 vyučovacích hodin, které podle mého názoru vystihují přesnou podobu 

vyučovacích hodin.  

Zkratky pro porozumění tabulce:  

Paní učitelka – p.u.  

Paní asistentka – p.a.  

Romský žák – r.ž.  

Romská dívka – r.d. 

Romský chlapec – r.ch. 

Komunitní kruh – k.k.  

Individuální – indi.  

Individuální přístup – indi.p. 
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Třída 1. třída 

Předmět Český jazyk 

Téma vyučovací hodiny Zavedení nového 

písmene „o“ 

Cíle vyučovací hodiny Naučit žáky písmeno 

„o“ 

Organizační forma  Frontální výuka, 

samostatná práce 

Činnost učitele Činnost žáka Čas Moje komentáře 

8:00 zvoní a p.u. stojí před 

třídou. Dobrý den, posaďte 

se. Na lavici máte mít 

připravený pouze penál a 

notýsek. Nic víc 

nepotřebujete. Následně 

komentuje, kdo má 

připraveno a kdo ne. Už 

jste tu několikátý den, 

nebudu Vám věčně 

připomínat, co máte mít na 

lavici připraveno. To už si 

musíte pamatovat. Reakce 

na r.d.: To je tvůj problém. 

Máš si na to dávat pozor. 

Tohle mě vážně nebaví. 

Jakmile byla situace 

vyřešena, vyzvala žáky, 

aby se šli posadit na 

Zvoní, všichni jsou 

připraveni v lavici. 

Skoro pol. žáků nemá 

připraveno na lavici. 

Věci v aktovce. Jakmile 

jsou vyzváni p.u., 

připravují si věi na 

lavici. Jedna r.d. se 

hlásí, že notýsek 

zapomněla doma. Když 

já ten notýsek nemám. 

Maminka mi ho 

nepřipravila. Dívka 

byla z reakce p.u. 

zaskočena. Nevěděla, 

co má dělat. Stejná 

situace s žákem s OMJ. 

Po vyzvání, aby se šli 

všichni usadit na 

koberec, se žáci 

3 min Neuvědomění si 

indi. p., náročnosti 

nového prostředí na 

žáka a indi. 

adaptace na školní 

prostředí. 

Nerespektující indi. 

připravenost a 

zralost žáků. 

Nepřiměřené 

jednání.  
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koberec. Tak, kdo to má 

v pořádku, tak se půjde 

posadit na koberec. 

V tichosti. A nikdo se tam 

nebude hrát s plyšákama. 

Nejste už malí děti. 

rozeběhli a s radostí šli 

na koberec. 

Komunitní kruh  

Paní učitelka před 

položením otázky 

upozornila všechny žáky, 

kteří si hrají s plyšáky, aby 

je odložili. Nechte ty 

plyšáky bejt, jinak je dáme 

pryč a nebudete si mít tady 

s čím hrát. Teď budete 

dávat pozor. Tak co jste 

dělali o víkendu? První 

slovo si bere p.u. a vypráví 

dětem, co ona dělala o 

víkendu. Používá 

hovorovou češtinu a svou 

pozornost obrací na a.p., 

která na ni reaguje. Já byla 

s přítelem na procházce. 

Bylo hezky, tak jsme se šli 

projít a pak sestavovali 

novou skříň, víš tu, jak 

jsme koupili ve Scontu? 

No a pak jsme se celý 

víkend flákali.  

Během k.k. žáci 

opakovaně hovoří na 

stejné téma. Žáci nejsou 

vedeni k vzájemnému 

naslouchání, neboť 

skupina r.ch. se 

neustále pošťuchuje a 

děvčata řeší, co která 

má na sobě. P.u. to 

přehlíží. Žáci hovoří 

nesrozumitelně, 

v dlouhých větách, 

které nedávají smysl a 

nejdou po obsahu 

otázky.  

20 min K.k. jako vhodná 

metoda k rozvíjení 

klíč. kompetence 

komunikativní. 

Více zaměřit na 

obsahovou stránku.  
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Zavedení nového písmene 

„o“.  

Dnes se budeme učit nové 

písmeno „o“. Pojďte 

všichni k tabuli, naučíme 

se ho psát. Začneš ze 

shora, pojedeš dolů, 

kličku. Každý ho obtáhne, 

pak sám napíše na tabuli, 

a když to bude dobrý, 

půjdeš psát do Písanky. 

Pokud se to žákovi nedaří, 

je vyzván, aby písmeno 

napsal ještě jednou. Pokud 

ano, je slovně ohodnocen a 

poslán psát do Písanky. 

Super, běž si sednout a 

psát. 

Žáci stojí ve frontě a 

neustále vstupují do 

vzájemných 

konfrontací. Psaní na 

tabuli činí mnoha dětem 

potíže. Ačkoli se jim to 

ne zcela daří, jsou 

posláni do lavice, aby 

se věnovali psaní 

v Písance.  

7 min Nedostatečná 

podpora ze strany 

p.u. Nácvik psaní 

unáhlený. Bez 

motivace.  

Činnost věnována psaní 

v Písance  

P.u. zadává psaní 

v Písance a odchází do své 

lavice, kde čeká, až jí to 

žáci přinesou ke kontrole. 

Mezitím nevěnuje 

pozornost správnému 

návyku sezení a držení 

psacího náčiní.  

Žáci sedí v lavici a 

píšou. Všímám si, že 

mnozí nevědí, jak 

písmeno správně napsat 

a dochází k nesprávné 

fixaci psaní písmene. 

Žáci nestíhají napsat 

celou stránku, někteří 

psaní nevěnují 

dostatečnou pozornost, 

jiní si v lavici povídají. 

Ve třídě je ruch. Zvoní, 

Do 

konce 

hodiny 

Činnost unáhlená a 

zanedbaná. Bez 

podpory p.u. a p.a. 

Špatné podmínky 

pro práci.  

Atmosféra 

nevyhovující. 

Ruch.  
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a ne všichni práci 

dokončili.  
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Třída 1. třída  

Předmět Matematika  

Téma vyučovací hodiny Zavedení nové číslice - 

3 

Cíle vyučovací hodiny Naučit žáky psát číslici 

3 

Organizační forma  Frontální výuka, 

samostatná práce  

Činnost učitele Činnost žáka Čas Moje komentáře 

Dnes se naučíme psát 

číslici tři. Můžeš mi 

vysvětlit, proč se dloubeš 

v nose? Dloubu se já 

v nose? Já se na to pak 

musím dívat. Běž si 

okamžitě umejt ruce! Žák 

poslechl. Ostatní žáci se 

smějí. Pojďte k tabuli a 

každý ji obtáhnete a potom 

budeme počítat v učebnici. 

Budeš počítat první dva 

sloupce. .  

Žáci se řadí k tabuli a 

obtahují. V řadě se již 

chovají slušněji než 

v předchozích 

hodinách. Číslo se jim 

docela daří napsat.  

10 min Zavedení 

vytržené 

z kontextu. Žádná 

číselná řada. 

Pouze výklad a 

následná práce.  

Následuje samostatná 

práce v učebnici. Každý 

pracuje sám, pouze hotové 

příklady přináší ke 

kontrole. Pokud to budeš 

mít, přineseš mi to. 

Jakmile žáci nosí příklady 

Žáci pracují 

samostatně. Někteří 

využívají počítadlo, jiní 

počítají na prstech.  

28 min Žádná gradace 

úloh. Neindi. 

přístup. Žáci 

zahlceni 

množstvím úloh. 

Reflexe postupů 

žádná.  
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ke kontrole, p. u. jim 

přidává další úlohy 

v učebnici.  

Ták, položte tužky a 

všichni se teď zvednout. 

Kuba řekl všichni si 

stoupnou. Kuba řekl 

vyklepeme ruce. Sedneme 

si. To neřekl Kuba. Musíš 

pozorně poslouchat. Kuba 

řekl zakroužíme zápěstím. 

Stačí. Tady někdo nedává 

pozor? Copak to řekl 

Kuba? Kuba řekl pět 

dřepů. Kuba řekl sedněte 

si. Jelikož zbývalo pár 

minut do konce zvonění, 

p.u. ukončila hodinu.  

Žáci vypadají šťastně. 

Tento typ hry je velmi 

baví. Jakmile to někdo 

pokazí, smějí se. 

Jelikož to berou pouze 

jako hru, neuvědomují 

si, že je důležité se u 

hry soustředit a pozorně 

naslouchat.  

3 min Jiný druh aktivity 

rozbil 

monotónnost 

hodiny. S tímto 

typem hry 

souhlasím. 

Zaměřit se na 

reflexi, která 

chybí v každé 

hodině.  
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Třída 1. třída  

Předmět Český jazyk + čtení 

Téma vyučovací hodiny Zavedení písmene „s“ a 

kontrola úrovně čtení  

Cíle vyučovací hodiny Naučit žáky psát „s“  

Organizační forma  Hromadná, samostatná 

práce 

Činnost učitele Činnost žáka Čas Moje komentáře 

Každý si teď otevře 

Slabikář. Doma jste měli 

číst a já si zkontroluji, jak 

jste doma četli. Je tam ta 

maminka s Tomášem a 

melou maso. A čteme ta 

slova dole. První slovo čte 

pozorovaná r.d. – žákyně 

C. Jak je možný, že to 

neumíš? Bože.  

Žáci pozorně sedí 

v lavici. Žákyně C 

písmena neumí. Já 

zapomněla. Ostatní žáci 

nejsou na vyšší čtenářské 

úrovni. Neznalost 

písmen ovlivňuje 

plynulý chod čtení. 

Během četby se žáci 

nudí, nejsou 

koncentrovaní. Vzniká 

šum ve třídě a pozornost 

žáků postupem času 

klesá.  

17 min Bez motivace. Bez 

reflexe.  

Čteme řádek všichni řádek 

pod textem. Co to je za 

písmeno? S. No, a to se 

dneska naučíme. Každý 

teď půjde k tabuli a podívá 

se, jak se „s“ píše. 

Začínáme na řádku. 

Žáci přijímají informaci. 

Pozorovaná žákyně C 

opakuje nácvik psaní 3x 

na tabuli, a následně jde 

sama psát do Písanky.  

8 min Zavedení písmene 

bez evokace a 

většího zájmu.  
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Vyzkoušíte si to na tabuli. 

Kdo to zvládne, jde zase 

psát do Písanky.  

Během psaní žáků p.u. 

sedí s p.a. u své lavice a 

povídají si. Ani jedna 

nevěnuje pozornost dětem 

a kontrole, zda to píšou 

správně. Odpověď Ne, ty 

ne, jen ten, kdo píše hezky. 

Tímto stylem práce se 

pracuje až do konce 

hodiny.   

Žákyně C se ptá p.u. 

Mohu taky už psát 

perem? Všichni plní 

úkoly a píšou do 

Písanky. Ve třídě nejsou 

vhodné podmínky pro 

práci. P.u. a p.a. si nahlas 

povídají.  

Do 

konce 

hodiny 

Nevhodná reakce. 

Demotivace. Zcela 

nepřípustné 

chování p.u. 

Nulová podpora.   

Když zvoní, p.u. sděluje 

všem, aby donesli Písanku 

ke kontrole.  

Někteří žáci jsou 

nespokojeni, že to 

nestihli, budou mít 

špatnou známku apod.  

Zvoní  Strach žáků o 

špatnou známku. 

Nevyhovující 

přístup.  
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Třída 1. třída  

Předmět Matematika  

Téma vyučovací hodiny Zjistit početní úroveň 

žáků 

Cíle vyučovací hodiny Opakovat učivo 

Organizační forma  Samostatná práce 

Činnost učitele Činnost žáka Čas Moje komentáře 

Zvoní. P.u. žádá všechny, 

aby odevzdali d.u. Hraje se 

hra Kuba řekl. Kuba řekl 

udělej 3 dřepy. Kuba řekl 

lehni si na zem. Vstaň. 

Kuba řekl vstaň.  

Žáci přijímají hru a opět 

se velmi baví. 

Pozorovaný žák B 

opakuje po ostatních. 

Žáci hru hrají často, a 

proto se zlepšuje i jejich 

pozornost.  

2 min  

Napíšeme si test. Vezmi si 

pera. Příklady píšu na 

tabuli a vy je píšete do 

sešitu na prázdnou stranu. 

Na tabuli je datum. Na 

tabuli je celkem 5 úloh.  

Žáci jsou zmatení. 

Někteří nevědí, kam 

psát, a proto se stále 

dotazují.  

Práce 

dle 

potřeby 

dětí.  

Špatná 

terminologie. 

Opět bez 

motivace. 

Nevyhovující 

podmínky. Ruch.  

Když všichni dopočítají, 

následuje činnost 

v učebnici. Žáci počítají 

samostatně až do konce 

hodiny. P.a. sedí u žáka B 

a Y a věnuje jim 

pozornost. Po celou dobu 

práce p.u. sedí u sebe 

v lavici.  

Žáci nosí test ke 

kontrole. Pokud se 

dopustí chyby, 

nepracuje se s ní.  

Do 

konce 

hodiny  

Monotónní 

činnost. 

Nezajímavá pro 

žáky. Bez 

motivace.  
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Třída 1. třída  

Předmět Český jazyk + četba 

Téma vyučovací hodiny Opakování učiva 

Cíle vyučovací hodiny Zjistit znalost písmen  

Organizační forma  Hromadná, samostatná 

práce žáků 

Činnost učitele Činnost žáka Čas Moje komentáře 

Zahájení 1. vyučovací 

hodiny. Zakroužkuj 

písmeno. Budu je říkat a 

vykroužkovat. Ták, 

písmeno „p“. Tímto 

stylem p.u. zahajuje den.  

Žáci se aktivně hlásí a 

chtějí chodit k tabuli. 

Jakmile jsou vyvoláni, 

mají radost a kroužkují 

správná písmena. 

8 min Zcela neadekvátní 

začátek dne. 

Přímý vstup do 

hodiny.  

Práce se Slabikářem. P.u. 

v pátek chyběla ve škole. 

Žáci se učili nové písmeno 

„d“. Na opakování nebyl 

brán zřetel. Následovalo 

hlasité čtení. Čtení bez 

porozumění významu slov. 

P.u. je z četby žáků 

nervózní. Zvyšuje na ně 

hlas a naléhá, aby četli 

správně a srozumitelně. 

Když se někdo zadrhne, 

slovo přečteš za něj.   

Žákům četba textu dělá 

potíže. Jakmile žáci 

nečtou, nedávají pozor. 

Koncentrace upadá.  

28 min Nerozvíjení 

slovní zásoby. 

Četba bez 

porozumění textu. 

Žádná jiná forma 

práce. Hodina 

opět stereotypní.  
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Dobrý. Tak teď si každý 

vezme Písanku a bude 

pracovat tam, kde skončil. 

Pak mi to přinesete. 

Následně ještě obchází 

žáky. Snaží se 

spolupracovat se slabšími 

žáky. Následně však 

odchází a sedá si do své 

lavice. Zapisuje do 

notýsků domácí úkoly.  

Žáci bez odmlouvání a 

odporu otevírají 

Písanky. Plní zadání. 

Jsou fakt unavení a bez 

energie. Během 

pozorování spatřuji, že 

si někteří malují, 

povídají si a činnost 

plní jen z nutnosti.  

Do 

konce 

hodiny 

Žáci pracují bez 

motivace.  
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9 Kazuistiky romských žáků 

Učitel je nedílnou součástí celého edukačního procesu. Svou činností působí na žáky, 

které pod svýma rukama formuje a vzdělává. Setkáváme se tedy zde se dvěma činiteli, 

kterými jsou učitelé a žáci. V předchozí kapitole jsme se věnovali třídě jako celku, nyní 

se podíváme na vzdělávací proces 3 romských dětí v podmínkách dané základní školy 

pod vedením paní učitelky, které byla též věnována pozornost.  

Pro svůj výzkum jsem si vybrala 3 romské děti, a to 2 chlapce a 1 dívku. Výběr těchto 

romských žáků nebyl náhodný, neboť mě při výběru ovlivňovaly určité faktory, které 

byly pro můj výběr stěžejními. Romská dívka mě zaujala především silnou motivací pro 

objevování a poznávání nových věcí a její pozitivní naladění. Jeden z romských chlapců 

získal mou pozornost svou silnou osobností a průbojností, kterou disponoval od  

1. školních dnů. Druhý romský chlapec ve mně probudil zájem z důvodu špatné 

komunikace, která je dána řečovou vadou, ale také jeho nedoslýchavostí, tudíž jsem byla 

velmi zvídavá, jak bude probíhat edukace tohoto žáka. Všichni 3 vybraní romští žáci jsou 

anonymizováni a pojmenováni zástupnými písmeny A, B a C, a to především z důvodu 

ochrany dětí a jejich soukromí. U každého žáka jsem si vedla podrobnou kazuistiku, jejíž 

součástí byla individuální připravenost žáků, ve které jsem aplikovala: Jiráskův test školní 

zralosti, ale také zralost poznávacích procesů v oblasti rozvoje myšlení a řeči, prostorové 

orientace, předpokladů k matematickým představám, sluchového vnímání a sluchové 

paměti, motoriky, grafomotoriky a řeči.  

10 Kazuistika romského žáka A 

Žák A je chlapec romského původu, jehož zákonnými zástupci jsou jeho prarodiče, 

kteří žáka vychovávají a jednají jeho jménem. Chlapec byl v loňském roce přijat do  

1. třídy, avšak z důvodu emoční nestability, stálé hravosti a nesoustředěnosti mu byl 

doporučen dodatečný odklad, jehož návrhu bylo vyhověno a žák v minulém školním roce 

navštěvoval přípravnou třídu. Podle slov paní učitelky, která s dětmi v přípravné třídě 

pracuje, bylo toto rozhodnutí správné, neboť žák měl mnoho času, aby do role školáka 

dozrál. Ačkoliv v plnění úkolů, které mu byly předloženy, neměl potíže, ale chyby, 

kterých se dopouštěl, byly způsobeny především jeho unáhleností při řešení. V oblasti 

citové připravenosti žák prokazoval nedostatky, neboť jeho emoční nestálost 
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způsobovala, že v krizových situacích neuměl přiměřeně ovládat své chování  

a neprosazovat svou osobnost na úkor ostatních spolužáků.  

Po stránce sociální připravenosti žák nejevil známky nepřipravenosti. Žák byl 

schopný odpoutat se od svých zákonných zástupců. Z hlediska jeho fyzické připravenosti 

můžeme říci, že jeho stav odpovídal věku dítěte. Chlapec byl manuálně zručný a v oblasti 

hrubé motoriky rovněž velmi zdatný. Podle obdržených informací chlapec byl rovněž 

nevyzrálý v oblasti pozornosti a řeči. Z důvodu své stálé hravosti nedokázal udržet 

pozornost po delší dobu, nudil se a vyrušoval.  

Při komunikaci žák zaměňoval česká a anglická slova, neboť po dobu, mně 

neznámou, žil ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Zároveň 

s nedostatečnou znalostí českého jazyka souviselo i špatné skloňování slov a časování 

sloves. Z těchto informací vyplývá, že nástup do 1. třídy byl u tohoto chlapce v loňském 

roce unáhlený, a to právě z toho důvodu, že v mnoha oblastech nebyl dostatečně 

připravený a zralý. Nyní se však podíváme, zda u chlapce A došlo k posunu v daných 

oblastech a jak si vedl v prvních měsících opět v roli školáka.  

10.1 Adaptace na školní prostředí 

U chlapce A se v prvním školním měsíci značně projevovala emoční nestabilita, 

která byla podpořena nevhodným chováním, a to jak vůči spolužákům, tak vůči autoritě. 

Na tuto citovou nepřipravenost již bylo poukázáno. Žák byl zároveň i velmi afektovaný 

a v krizových situacích neuměl jednat adekvátně a mnohokrát se stával jedním z aktérů, 

kteří byli napomenuti za neslušné a hrubé chování. Takové chování se projevovalo nejen 

v samotných vyučovacích hodinách, ale také o přestávkách. Chlapec byl stále velmi hravý 

a akční, a z důvodu nízké sebekontroly nebyl vždy schopen upozadit vlastní potřeby nad 

povinnostmi vyplývající z role školáka. V prvním školním týdnu byl za permanentní 

vyrušování během vyučovacích hodin přesazen, ačkoli na tuto skutečnost byl napomenut 

od paní učitelky. „Jestli nepřestaneš vyrušovat a neustále se bavit s ostatními, přesadím 

tě a budeš sedět sám“. Žák tedy v oblasti citové připravenosti nebyl dostatečně 

připravený, ačkoliv se tento faktor do značné míry podílel na dodatečném odkladu školní 

docházky. Myslím si, že toto chování může být podmíněno vlivem domácího prostředí. 

Dle informací je žák v rodině velmi opečovávaný a vždy je mu vyhověno. Výchova je 
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v romských rodinách spíše benevolentní, což zcela nekoresponduje s tím, co se od dětí ve 

školním prostředí očekává.  

Během plnění aktivit je však žák velmi aktivní, pracuje s nasazením a odhodláním. 

Objevuje se však absence vnitřní motivace. Žák očekává za splněný úkol uznání  

a pochvalu, které se dožaduje. Cvičení vypracovává precizně a patří mezi žáky, kteří jsou 

s činností rychle hotovi. Pokud však není zaměstnán, jeho neposednost se začne 

projevovat a vyžaduje se pozornosti. Během plnění úkolů se soustředí, avšak 

soustředěnost nemá dlouhého trvání. Velmi rychle se nechá rozptýlit a jeho pozornost je 

následně diferencována.  

10.2  Vstupní diagnostika – žák A 

Žák A byl v den realizování vstupní diagnostiky v dobré náladě, komunikoval se 

mnou a celková atmosféra spolupráce s ním byla příjemná. Abych navodila pocit bezpečí 

a klidu, zahájila jsem testování rozhovorem, zjištěním, jak se dnes žák má, abych si 

utvořila důvěru a vzájemné naladění se na sebe.  

Když jsem cítila, že je žák připravený, požádala jsem ho, aby mi nakreslil mužskou 

postavu. „Já ale neumím tolik malovat. Jenom trošku“. Snažila jsem se ho motivovat, že 

to určitě zvládne a nemá se čeho bát. Postava, kterou nakreslil, nebyla z jeho pohledu 

vnímána již zkresleně, podobala se skutečnosti, což odpovídá rozvoji decentraci dětského 

poznávání. Žák neopomenul nakreslit krk, trup a prsty, jejichž počet však neodpovídal 

realitě. Počet lze však prominout. Na obličeji nakreslil oči, nos a ústa, na uši však 

zapomněl. Neopomenul nakreslit pokrývku hlavy. Důležitým faktem je i to, že žák 

nezapomněl postavu vybarvit, obléknout, tudíž postava není průhledná. Dle mého názoru 

zobrazení mužské postavy zvládnul, a pokud převedeme hodnocení na stupnici, kdy  

1 znamená nejlepší výkon, ohodnotila bych činnost právě tímto číslem. V přepisu psacího 

písma, respektive jejího napodobení, u věty „Ema je tu.“ dochází k propojení a koordinaci 

horních končetin se zrakem (vizuomotorika), což u tohoto chlapce fungovalo bez 

problému. Písmo je čitelné, písmena podobně velká, na konci věty nezapomněl na tečku. 

Tečka však chybí nad písmenem „j“. Sklon písma v normě. Myslím si, že přepis zvládnul 

kvalitně. Poslední skupinu tvořilo obkreslení skupiny teček. Ani v tomto případě neměl 

žák značné potíže. Dodržel počet teček, došlo však k vychýlení jedné z nich. S ohledem 

na provedení testu lze říci, že žák A má vysokou pravděpodobnost školního úspěchu.  
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Kromě využití Jiráskova testu školní zralosti jsem sledovala i další složky. Během 

spolupráce jsem vedla s dětmi rozhovor, abych zjistila jejich všeobecné znalosti. Pro mě 

velkým překvapením bylo, že žák A neznal hlavní město České republiky a nedokázal 

popsat svůj všední den s aktivitami ve správném pořadí. Dokázal pak ke slovům 

podřazeným najít slovo nadřazené – tedy ovoce. Během rozhovoru měl tendence neustále 

něco povídat a hrát si s tužkou. Nedokázal tedy dlouho udržet pozornost, což se 

projevovalo následně i u obkreslování skupiny teček.  

V průběhu sluchové analýzy měl žák A obtíže nazvat věci jejich pravými jmény, 

což může být dáno jeho nedostatečnou slovní zásobou. Rozpoznal cinkání klíči, mačkání 

papíru, ale dětské chrastítko nedokázal pojmenovat. Vytleskávání rytmu se mu dařilo, 

s udržením rytmu v paměti neměl potíže. Během gradace vytleskávání a zakomponování 

tleskání na tělo se objevily nepřesnosti. Následně bylo cítit, že chlapec stagnuje a pro 

plnění této aktivity není motivovaný. Sluchová diferenciace slov znělých a neznělých 

hlásek byla pro žáka náročná. Ve slovech „let x led, kosa x koza“ se dopustil chyb a slova 

mi popsal jako stejně znějící. Když jsem žádala, aby slova použil ve větě, nebyl toho 

schopný. Tento jev přisuzuji tomu, že žák v důsledku nedostatečné znalosti českého 

jazyka bude mít problém v porozumění významu slov, neboť v jeho slovní zásobě je 

kromě jeho mateřského jazyka, kterým je romština, objevuje také jazyk anglický. Slova, 

která se lišila hláskou, byla problémová především „drak x mrak, křída x třída. Vysvětlení 

významu slov byl pro chlapce problém. Převyprávění vět byl rovněž problémový úkol. 

Žák měl potíž udržet v paměti více slov a udržet slova ve správném pořadí. Vnitřní 

motivace nebyla natolik silná, aby danou aktivitu chtěl dokončit. Objevila se stagnace po 

nevydařeném výkonu. Z důvodu emoční nevyrovnanosti je těžké získat chlapcovu 

pozornost a následně s ním udržet kontakt. Aktivitu jsme nedokončili, neboť chlapec 

odmítal nadále věty opakovat.  

Pro udržení pozornosti jsem využila pracovní list, který sloužil k rozvoji myšlení  

a řeči. Žák popisoval obrázek nesystematicky, přeskakoval z jednoho objektu na druhý. 

Po stránce obsahové spatřuji nedostatky již ve zmiňované slovní zásobě, ale také v oblasti 

gramatické a syntaktické. Žák zaměňuje ukazovací zájmena u podstatných jmen. Cituji: 

„Viděl jsem toho dívku, taky vidím mrak, spadnutý strom, jakože tam nemá list“.  Na této 

větě lze poukázat, že žák používá přítomný a minulý čas zároveň a nehovoří gramaticky 

správně. Po zvukové stránce řeči lze konstatovat, že žák nehovoří se správným 
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přízvukem. V češtině je přízvuk převážně na první slabice ve slově. U tohoto žáka tomu 

tak není. Obrázek jsem rovněž doplnila doprovodnými otázkami, abych zmapovala, jaké 

další informace můžeme z obrázku vyčíst. Cituji: „Jaké roční období ti tento obrázek 

připomíná? Zima. Proč? To je skoro jako Vánoce. V čem ti to připomíná Vánoce? Protože 

tam lítají draky, a můžeš ještě tam lítat s letadlem, a ještě padají listy. Jaká znáš roční 

období? Znám Vánoce, králičí den a už nevím.“ Z této konverzace usuzuji, že žák 

nerozumí otázce a nechápe obsah sděleného a pouze hovoří o tom, jak na něj obrázek 

působí. Můžeme tedy říci, že žák nedokáže propojit získané vědomosti se zkušeností. 

Vědomosti jsou na formální úrovni, tzn. obsah sdělného nedokáže aplikovat v praxi. 

Jelikož byly tyto aktivity náročné, věděla jsem, že další oblasti by nemusely mít takovou 

vypovídací hodnotu, pokud by byl žák unavený, tudíž jsem další činnosti odložila na 

druhý den.  

Druhý den jsem opět zahájila konverzací, abychom eliminovali nežádoucí vlivy 

během další spolupráce. Tentokrát jsme začali s rozvojem matematických pojmů  

a představ. Než se u dítěte vytvoří pojem čísla, je nutné zařadit různá cvičení, která jsou 

tzv. propedeutikou k jeho vytvoření. V tomto případě jsme zkoumali předměty z hlediska 

podobnosti, z jakého jsou materiálu, zda jsou to věci živé či neživé. Pracovalo se 

s předměty, které dítě v běžném životě obklopují. Žák A dokázal předměty stejného tvaru 

vymalovat jednou barvou. V případě pojmenování slunce nedokázal říci, zda se jedná  

o předmět živý nebo neživý. Myslím, že je to dáno především tím, jakým způsobem je 

dětem slunce prezentováno v dětském věku. Jakmile slunce dítěti kreslíme, namalujeme 

mu oči, nos a pusu, tudíž může dítě slunce vnímat jako předmět živý. U rostliny sdělil, že 

je to předmět neživý, neboť to nemá srdce. Během rozpoznávání geometrických tvarů žák 

A nedokázal popsat trojúhelník, neboť zde chyběla znalost daného pojmu. Ostatní 

geometrické tvary popsal bez potíží. Žák dokázal vyhledat objekty a geometricky je 

pojmenovat. V oblasti rozpoznání množství neměl chlapec potíže. Žákovi jsem nemusela 

vysvětlovat zadání, hned věděl, co se po něm žádá. Bez problému spočítal předměty, které 

zapsal nejen pomocí puntíků, ale také číslicí. Lze tedy říci, že žákova znalost čísel není 

pouze mechanicky naučená, ale dokáže konkrétní číslo využít pro označení daného 

množství. V této oblasti jsem nespatřovala výrazné nedostatky, což můžeme říci  

i v oblasti hrubé a jemné motoriky, která je u žáka A na velmi dobré úrovni.  
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Velké nedostatky jsem však vnímala v oblasti prostorové orientace a orientace na 

vlastním těle. Žák nedokázal sdělit, jakou rukou píše, maluje. Zaměňoval pravou a levou 

stranu. Při otázce, na jaké straně od něj se okna nachází, odpověděl mi, že jsou čtverec. 

Při popisování předmětů v prostoru si při jejich určování nebyl jistý a spíše hádal. Chyby 

se vyskytovaly převážně při určování vlevo a vpravo. Při popisu vzadu, vepředu, nad  

a pod nedělal žák chyby.  

Na tuto aktivitu jsme navázali skládáním obrázku. Při této činnosti docházelo 

k procvičování zrakové paměti, zrakové analýze a syntéze. S tímto úkolem měl chlapec 

velké problémy. Obrázek skládal více jak 10 minut. Jeho neustálé zklamání z vlastního 

počínání vedlo k tomu, že chlapec byl demotivovaný, odmítal nadále spolupracovat, 

ztrácel sebedůvěru, ale také nebyl dostatečně cílevědomý. Po krátkém rozhovoru jsem od 

chlapce získala informace, že doma nikdy neskládal puzzle. Dle toho usuzuji, že další 

podobné didaktické pomůcky rodina pro rozvoj chlapce nevyužívá. V porovnání s žáky 

z majoritní společnosti jsme mohli spatřit značné rozdíly ve skládání obrázku. O tuto 

činnost jsem požádala paní učitelku, abych si ověřila své tvrzení. Následně jsem s dětmi 

komunikovala a vydedukovala, že děti z majoritní společnosti mají lepší podmínky pro 

plnění těchto úkolů, neboť z domácího prostředí mají více podmětů pro tento typ práce.  

Pozornost byla rovněž věnována grafomotorice. Pracovní list obsahoval cviky na 

uvolnění zápěstí. Chlapec nedokázal popsat pilu. Když pojmenovával, co vidí na obrázku, 

hovořil následovně: „No vidím něco ostrý, a vidím ještě tady to a vidím ještě takový …“. 

Úchop psacího náčiní v pořádku, správný návyk sezení rovněž. Žák však nedokázal na 

základě zrakové percepce splnit úkol (více viz. příloha). Horní a dolní oblouky 

nedokonalé s většími mezerami mezi sebou a s nedodržením psaní na linku. U závitů lze 

zpozorovat únavu a touhu po dokončení dané aktivity, neboť poslední závity se zcela 

vymykají ostatním. Různí se také jejich velikost a provedení. Chlapec A je náchylný 

k brzké únavě a k rychlému narušení pozornosti.  

10.3 Závěr ze vstupní diagnostiky žáka A 

Závěrem lze říci, že žák má problémy v oblasti řeči a komunikace, porozumění 

významu slov, nedostatečnou slovní zásobu a znalost českého jazyka je na nízké úrovni. 

U žáka A postrádáme vnitřní motivaci. Jeho motivace poznávat nové věci a svět kolem 

sebe je omezena, tudíž je nutné u tohoto žáka vzbuzovat větší zájem, který bude vycházet 
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z jeho potřeb zvídavosti. Tento proces je ovšem velmi náročný, pokud sama paní učitelka 

nebude svou energii a nadšení pro objevování přenášet na své žáky. Žák A má potřebu 

veřejného uznání a pochvaly. Zároveň musí podotknout, že díky přípravné třídě je žák 

dobře připravený, a to právě v oblastech jemné a hrubé motoriky, matematických 

představách a pojmech. Myslím si, že v případě nedostatečné péče domácího prostředí je 

nutné, aby žáci navštěvovali přípravnou třídu a v souladu s jejich možnostmi byli 

připravováni na vstup do školy. Zde můžeme vypozorovat, že v těch oblastech, kterým 

se věnují paní učitelky v přípravné třídě, žák neprokazuje výrazné nedostatky. 

V oblastech, ve kterých se objevují známky nepřipravenosti, neznalosti, je nutné věnovat 

větší pozornost, která bude založena na konverzačních aktivitách, pracích s ilustracemi, 

metodách RWCT (reading and writting for critical thinking) a zaměřit se na 

mezipředmětové vztahy, tzn. zaměřit se, aby žák nevstřebával informace izolovaně, ale 

dokázal je propojit i s jinými oblastmi a využívat získané znalosti v praxi. Zároveň 

pečovat o to, aby žák měl bohatší všeobecný přehled, tedy využívat více pomůcek ve 

vyučovacích hodinách.  

10.4 Vývoj žáka A ve školním pololetí 

V předchozí kapitole, která se věnovala adaptaci žáka na školní prostředí v měsíci 

září, jsem avizovala, že jeho přizpůsobování prostředí bylo problematické. Žák 

disponoval kázeňskými problémy, emoční nestálostí, hyperaktivitou. Takové chování 

přetrvávalo zhruba měsíc, než si žák uvědomil nový sociální status, který předpokládá 

určité normy chování. Své chování dokázal regulovat, což se projevovalo nejen 

v samotných vyučovacích hodinách, ale také přestávkách. Takové chování nebylo 

akceptováno ze strany paní učitelky, která v rámci ranního komunitního kruhu jednou 

upozornila na nepřípustné a neomluvitelné neslušné chování. Je však nutné podotknout, 

že takové chování je rovněž ovlivněno postavením dítěte v rodině. Romské děti jsou 

v rodině velmi silně chráněny, je jim poskytována péče, pocit jistoty a bezpečí. Žák 

vstoupil do nového prostředí a bylo otázkou času, než se ztotožní se školními požadavky. 

Myslím si, že i přijetí pravidel a přizpůsobení se požadavkům bylo umocněno tím, že 

prarodiče romského žáka nespadají do té minoritní společnosti, která by zásadně odmítala 

vzdělání jako důležitou složku člověka.  

Žák se v průběhu školního pololetí naučil regulovat své výkyvy nálad, které byly 

negativně vnímány ze strany paní učitelky. Nelze však říci, že by žák změnil svůj způsob 
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vystupování zcela, neboť jeho chování je do značné míry dáno jeho temperamentem  

a celkovou osobností. Myslím si, že je to dáno také tím, že se ve škole s žákem nepříliš 

hovoří o jeho pocitech, nedochází k reflexi a sebereflexi jeho chování.  

Žák A vždy v hodinách Matematiky pracoval s nasazením a patřil mezi žáky 

bystřejší, kteří plnili úlohy rychleji. Zároveň slova pochvaly žáka motivovala a chtěl 

pracovat i na dalších úlohách. To se však projevovalo převážně v předmětu Matematika. 

V předmětu Českého jazyka žák tak aktivní nebyl. Není důvod. Hodiny Českého jazyka 

jsou v této třídě vždy monotónní. Žáci nepracují v hodinách Čtení s aktivitami před a po 

četbě, prací s ilustracemi, porozuměním textu, učení se novým písmenům je stereotypní. 

Žáci neustále píšou do Písanek a jiný způsob práce se zde neobjevuje. Je tedy 

pochopitelné, že organizace hodiny není pro žáky zajímavá. Jelikož má žák problém 

udržet delší dobu pozornost, je monotónní činnost pro něj náročná. I přesto však žák zná 

písmena a v četbě textu se zlepšuje. Jeho vývoj nestagnuje.  

Bohužel v měsíci listopadu došlo u žáka k vážnému zranění ruky, a proto do školy 

nedocházel po dobu 2 měsíců. S tímto faktem je nutno naložit, budeme-li se později 

věnovat výstupní diagnostice tohoto žáka.  

10.5 Výstupní diagnostika žáka A 

Výstupní diagnostika byla realizována v lednu tohoto roku. Během přípravy byl 

brán zřetel na oblasti, ve kterých žák nedosahoval dobrých výsledků, a to právě z toho 

důvodu, abychom mohli porovnat, zda došlo k určité posunu nebo naopak stagnaci. 

Zároveň byla pozornost věnována jednotlivým očekávaným výstupům uvedených v ŠVP 

školy.  

Díky mému intenzivnímu přímému pozorování ve třídě jsem zaznamenala, že paní 

učitelka využívá spíše transmisivní pojetí výuky než konstruktivistické, a proto i během 

přípravy jednotlivých bodů byl na to brán zřetel. Dovolila jsem si však do oblasti 

Matematiky zakomponovat i jinou úlohu, která se odlišovala jejím pojetím, abych zjistila, 

zda bude žákům daný typ úlohy činit problémy či nikoli.  

Žák A nedocházel do školy po dobu necelých 2 měsíců. Dle informací zákonní 

zástupci jevili zájem a zajímali se o to, co žáci právě ve škole probírají a docházeli si pro 

domácí úkoly. Žák tedy z prostředí domova pracoval, což se i výrazně projevilo během 

výstupní diagnostiky. Jak jsem měla možnost tohoto žáka poznat, věděla jsem, že je 
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z domova veden k tomu, aby věnoval čas vzdělání, tudíž jsem předpokládala, že se 

neprojeví výrazné vzdělanostní nedostatky z důvodu velké absence. V oblasti výchovné 

jsem se však obávala, že žák bude mít problém opět se adaptovat v kolektivu a proces 

z měsíce září se bude opět opakovat. Jelikož jsem měla možnost žáka vidět pouze pár 

dnů, je těžké udělat závěr, zda jeho začleňování a přizpůsobení se chodu třídy bude mít 

stejný průběh jako na začátku školního roku či nikoli.  

Zahájení proběhlo konverzací, kdy žák hovořil o tom, co dělá ve volném čase, jaké 

má domácí zvíře, o kterém s radostí vyprávěl. Během úvodního rozhovoru jsem opět 

zaznamenala nedostatky ve výslovnosti a skloňování jmen, např. že volný čas tráví 

chozením do bázenů s dědečkem, babičkou a bratrem, tedy se všima. „Maminka mi 

koupila 20 pejsky.“ Špatná intonace, která se mnohdy v oznamovací větě projevuje 

intonací stoupavou. V některých slovech žák chyboval ve výslovnosti tehdy, kdy po 

měkké souhlásce následovala souhláska tvrdá, což bylo např. ve větě, kdy žák hovořil  

o tom, kdy venčí svého psa. To jsem však spatřovala i v běžných hodinách, a proto jsem 

se na tento jev více zaměřila. Pro lepší představivost uvádím větu, cituji: „Já ho venčim 

každý den třeba ve 4 hodyny. Vždycky já jdu sám. Vždycky když jsou dveře, tak tam mu 

dám vodíko. Baví se mi venčit pes.“ Může se tedy jednat o specifickou asimilaci spodoby 

měkčení u písmen D, T, N, ale také Ď, Ť, Ň.  

Žák byl velmi natěšený na činnost psaní. Jednotlivé činnosti byly gradovány. 

V předmětu Český jazyk by žáci měli zvládnout napsat své jméno a příjmení. Žák napsal 

pouze své jméno, které napsal bez potíží. Pro další činnost jsem zvolila psaní písmen,  

a to jak v tiskacím, tak v psacím písmu. Písmena jsem nevolila náhodně. Zaměřila jsem 

se, aby skupina písmen obsahovala taková písmena, která dosahují pod dolní i horní linku, 

obsahují diakritická znaménka apod. Během diktování písmen, zda mají být napsána 

tiskacím či psacím písmem žák chyboval. Z 12 písmen zvládl správně napsat pouze 

polovinu z nich. Žák si dokázal v paměti vybavit tiskací formu písmene, kterou však 

nedokázal přetransformovat do psací podoby. Pokud žák neznal danou formu písma  

a písmene, sdělil, že se dané písmeno ještě neučil. Byly mezi nimi však písmena, která se 

chlapec učil, když byl ve škole. Důvod neznalosti může být postaven také na tom, že žák 

nevěnoval dostatečnou pozornost opakování písmen a jejich psaní, jejich podoba není 

v paměti zakotvena. Jednalo se pouze o krátkodobé zapamatování si podoby písmene, 

která nebyla podpořena dostatečným opakováním. S tímto problémem se však potýká 
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více jak polovina třídy. Můžeme se tedy domnívat, že značný podíl na tom má paní 

učitelka a její styl a organizace výuky. Žák se však během aktivity soustředil  

a nerozptyloval se jinou činností. Následovala činnost přepisu slabik. Žákovi se přepis 

nedařil. Nevěděl, jak jednotlivá písmena na sebe napojit. Neznalost psacího písma je 

značným defektem při plnění této aktivity. Žák nedokázal poznat slabiku „ta“. Zaměnil ji 

nejprve za „pa“ a následně z toho vytvořil slovo „pásek“. Zeptala jsem se, jaké slovo 

začíná na slabiku „pa“. Odpověď byla banán. Domnívám se, že tato záměna písmen je 

způsobena neznalostí českého jazyka. Žák nemá český jazyk naposlouchaný, ani jeho 

správnou podobu. Žákovi jsem následně ukázala slabiku v psací formě. Jeho 

vizuomotorická koordinace u slabik „ru“ a „se“ fungovala dobře. Jednoslabičná slova  

a jejich opis nebyl proveden dle správnosti. Nedodržení linek, psaní pod linku, slovo 

„páv“ nelze rozpoznat. Zároveň vysvětlování významu slov bylo nedostačující, neboť žák 

neznal jednotlivá zvířata. Předposlední aktivita nebyla dokončena, neboť se u žáka opět 

projevila demotivace a pocity neúspěchu ovlivnily další průběh. Poslední činnost 

nedokončena z důvodu bolesti ruky. V průběhu však koncentrace upadala a projevila se 

žákova necílevědomost.  

V oblasti všeobecných znalostí žák neprojevil známky pokroku. Žák nedokázal 

popsat současné roční období, den v týdnu, měsíc. Projevoval známky neznalosti dnů 

v týdnu, kdy je nedokázal vyjmenovat v pořadí, v jakém jdou za sebou. Myslím si, že je 

to dáno především tím, že ve třídě paní učitelka nedbá na to, aby si vždy ráno řekli děti, 

co máme za den v týdnu, jaké datum máme apod. Tyto informace žáci získávají v Člověk 

a jeho svět. Pojmy jsou prezentovány izolovaně a nejsou propojovány s běžným životem. 

Na tuto skutečnost jsem již odkazovala při vstupní prohlídce a bohužel nedošlo 

k výraznému posunu a obohacení v oblasti všeobecných znalostí z běžného života.  

V geometrii žák dokázal popsat veškeré geometrické tvary i se správností barev. 

Zlepšil se ve znalosti trojúhelníku, který při vstupní prohlídce nedokázal popsat.  

Při určování množství a užívání více x méně, větší x menší dokázal popsat, jakým 

způsobem postupoval, aby došel ke správnému závěru. Znaménka pro porovnání 

množství dokázal správně použít. Jeho vyjadřovací schopnosti však nebyly na takové 

úrovni, aby dokázal své myšlenky srozumitelně zformulovat. Úlohy správně vypočítal. 

Nedopustil se chyby. Výsledky zapisoval hned, nemusel dlouze přemýšlet ani pomáhat si 



 

 

  

74 

 

 

počítáním na prstech. Tuto činnost splnil bez potíží. V oblasti budování schématu triády 

měl žák problémy, a to právě z důvodu, že žák nechápal princip počítání, pouze úlohy 

řešil metodou pokus-omyl, což není považováno za chybu, ale ani u jedné z úloh nedošlo 

k náznaku uvědomění si principu počítání. Ve standardním modelu zápisu žák neměl 

potíže dojít ke správnému výsledku, neboť závěr chápal jako výsledek operace sčítání či 

odčítání. Žák nemá utvořené schéma triády, neboť nedokáže v jakémkoli kontextu 

nahradit dvojici čísel triády číslem 3. a s touto triádou pracovat jako s celkem. Typy úloh 

vnímá odděleně. Je to dáno tím, že se v hodinách nepracuje s různými modely, ale 

pozornost je věnována klasickým úlohám založeným na stereotypní činnosti počítání. 

Rytmus a pravidelnost. Žák s tímto typem činnosti měl již osobní zkušenost, tudíž věděl, 

co se po něm žádá. Vypracování zvládnul bez problému.  

Během plnění činností související s grafomotorikou žák dodržel návyky správného 

sezení a úchopu psacího náčiní. Zápěstí uvolněnější, na tužku netlačil. Vizuální vnímání 

rozdílnosti krátké a dlouhé čáry v pořádku. Pravidelnost dodržena, sklon se nevychyluje 

z normy. U psaní vln spatřujeme již unavenější ruku, neboť tah tužkou je již nepravidelný 

a velikost se v průběhu psaní vln zmenšuje. Psaní ulit nebylo pro žáka již inspirativní  

a aktivitu chtěl rychle dokončit. Psaní na něj již bylo dlouhé a nebyl již příliš 

koncentrovaný. I jeho pozornost byla diferencována a nebyla zaměřena na správné 

provedení. Byl roztěkaný a práci nechtěl dokončit. Žák si chtěl malovat, a proto psaní ulit 

již nebylo provedeno dle vzoru, neboť koncentrace byla roztříštěna. Zde můžeme 

zaznamenat, že žák nedokáže stále upozadit vlastní potřebu a plnit požadavky, které jsou 

na něj kladeny. Ačkoli byl za svůj výkon pochválen a oceněn, vnímala jsem, že tato 

zpětná vazba pro něj nebyla dostačující. Když jsem následně využila formativního 

hodnocení namísto slovního, projevila se větší touha pracovat s nasazením. Zde vidíme, 

že slovní hodnocení nemá pro žáka takovou hodnotu jako právě známka, na kterou je 

v rámci výuky zvyklý a která vypovídá o jeho výkonu v dané činnosti.  

Četba dělala chlapci A potíže. Neznalost písmen se v průběhu četby výrazně 

projevila. Docházelo k záměně písmen. Ačkoli se žáci učí číst analyticko-syntetickou 

metodou (dále jen A-S), chlapec četl metodou genetickou, ale občas také metodou A-S.  

Žák nedokázal dát dohromady větu. Po přečtení dvou řádků byl velmi unavený a nechtěl 

pokračovat. Následně nedokázal udržet pozornost a přeskakoval řádky a slova na řádcích. 
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Objevilo se i následně čtení zezdola nahoru. Pokud jsem však nepovolila a motivovala ho 

do práce a nepřistoupila na jeho podmínky, byl ochotný nadále pracovat.  

Následně jsem pracovala s porozuměním textu, které bylo opřeno o namalování 

toho, co si z příběhu pamatuje. Žák dokázal namalovat pouze jednu věc, kterou si z četby 

zapamatoval. Tím slovem bylo „kakao“. Je pochopitelné, že je těžké porozumět textu, 

pokud žák nezná písmena a nedokáže složit větu dohromady. V takovém případě je nutné, 

aby se navrátilo k opakování písmen, neboť žák bude mít v budoucnu potíže i v jiných 

předmětech, pokud nebude schopen rozpoznat písmena.  

10.6 Tabulka porovnání žáka A 

Kognitivní 

procesy 

Žák na začátku šk. roku Žák na konci šk. roku 

Řeč Nedostatky v oblasti řeči. 

Nízká úroveň znalosti českého 

jazyka. Po obsahové a zvukové 

stránce řeči nedostatky. 

Žádný výrazný posun 

v expresivních složkách řeči. 

Posun však v navozování 

verbálního kontaktu.  

Pozornost  Nestálá a kolísavá. Nízká 

vnitřní motivace.  

Výrazný posun nespatřen. 

Pozornost závislá na duševním 

stavu. Stále diferencovaná. 

Sluchové 

vnímání a 

sluch. paměť  

Nedostatečně vyzrálá. Potíže 

ve sluch. diferenciaci a sluch. 

paměti.  

Sluchové vnímání a sluchová 

paměť na lepší úrovni.   

Zrakové 

vnímání a zrak. 

paměť 

Potíže ve zrakové syntéze. 

Rozlišování barev v pořádku. 

Zrakové vnímání odlišností na 

lepší úrovni.  

V této oblasti spatřen posun. 

Vnímavost k rozdílům 

intenzivnější.  

Orientace 

v prostoru a na 

vlastním těle  

Neschopnost orientace na 

vlastním těle. Neznalost vpravo 

x vlevo. Nízká orientace 

v prostoru.  

Pokrok v orientaci na vlastním 

těle. Posun ve znalosti vpravo x 

vlevo.  
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Motorika 

grafomotorika  

Nepřesné provedení. 

Vizuomotorika na nižší úrovni.  

Posun ve vizuomotorice. 

Uvolněnější zápěstí. Provedení 

čitelnější.  

 

Závěrem můžeme říci, že díky nízké vnitřní motivaci bude náročné u žáka vzbudit 

zájem a rozvíjet tak kompetence k učení. Pokud u něj nevzbudíme vnitřní motivaci, může 

v průběhu školní docházky dojít ke stagnaci a odmítání plnění povinností v roli školáka. 

Žák vyžaduje silnou vnější motivaci a veřejné uznání. Myslím si, že pro tohoto chlapce 

není frontální výuka vhodná, a to právě z toho důvodu, že žák není emočně stálý. 

Vyžaduje tedy individuální přístup, abychom mohli volit vhodné vyučovací strategie.  

V důsledku nízké znalosti českého jazyka a slovní zásobě žák může mít potíže 

v porozumění textu a slovním úlohám. Zde je nezbytně nutné, abychom se zaměřili na 

vhodné vyučovací metody a strategie, které budou vést k rozvíjení další klíčové 

kompetence, kterou je tentokrát kompetence komunikativní.  

11 Kazuistika romského žáka B 

Žák B je chlapcem romského původu. Žije v úplné rodině, o které můžeme říci, že 

obsahuje typické znaky romské rodiny, kterými jsou soudržnost a silné vazby mezi 

jednotlivými členy. Má jednoho staršího bratra, který rovněž navštěvuje danou základní 

školu. Chlapec o svém bratrovi vždy láskyplně vypráví, svého bratra považuje za svůj 

vzor a osobu, která je pro něj v životě důležitá. Podle informací od třídní paní učitelky je 

komunikace s rodiči složitá. Rodiče sice s paní učitelkou komunikují, vždy odsouhlasí 

návrh, připomínky apod., avšak nápravy a výsledky jsou nedostačující. Cituji: „Když něco 

potřebuji, tak rodič ano, ano, ale vlastně to neudělaj.“ Žák trpí nedoslýchavostí, avšak 

jeho handicap není řešen z finančních důvodů. Dle obdržených informací by měl chlapec 

mít naslouchátko, ale rodina není schopna finančně tento problém vyřešit, a proto se tento 

problém stává pro ně neřešitelným. Při jednání paní učitelky s rodiči o možném 

individuálním vzdělávacím plánu (dále jen IVP) pro chlapce, rodiče na tento návrh 

nepřistoupili, a to právě z možné hrdosti, že by jejich syn mohl být ve společnosti odlišný. 

Bohužel se tento handicap projevuje nejen ve vzdělávání, ale také v samotné socializaci 

žáka ve třídě.  
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Žák B přípravnou třídu opakoval celkem 2x. Jedním z hlavních důvodů byl fakt, že 

žák nebyl stále dostatečně zralý. Paní učitelka v přípravné třídě jeho velké nedostatky 

shledávala převážně v oblasti základních hygienických návyků a kognitivních složkách 

řeči a sluchové percepce. Naopak ocenila jeho posun v oblastech grafomotoriky  

a předmatematických představách a jeho vizuální paměti. V oblasti udržení pozornosti 

nevnímala výrazné nedostatky, neboť dokázal pracovat po celou dobu zadané činnosti. 

Po stránce fyzické připravenosti žák na vstup do 1. třídy nebyl připravený, neboť díky 

svým tělesným proporcím můžeme říci, že trpí obezitou. Nutno však podotknout, že do 

jisté míry se na tom podílí i dědičnost, ale také chlapcova životospráva, která není 

vyhovující, a to právě v ohledu na jeho stravovací návyky a celkový pohyb. Jeho svačiny 

většinou obsahovaly nezdravé uzeniny, velké množství bílého pečiva, sladké pečivo  

a sladké nápoje. Obezita však u chlapce ovlivňuje jeho celkový rozvoj hrubé motoriky, 

neboť není schopen koordinovat své pohyby, v pohybových dovednostech za ostatními 

dětmi spíše zaostává. Po stránce sociální a citové připravenosti můžeme rovněž říci, že se 

žák nedokázal zcela odpoutat od rodičů, neboť se mnohdy stávalo, že ho přepadly pocity 

stesku a osamělosti, které se projevovaly odmítáním povinností a jejich dokončování a 

nekomunikací vůči druhé osobě.  

Nyní se podíváme, zda došlo k posunu v oblastech, ve kterých jsme shledávaly 

nepřipravenost či nezralost, a jak probíhala celková adaptace na školní prostředí v prvních 

týdnech školní docházky v roli školáka.  

11.1 Adaptace na školní prostředí 

Chlapec B byl v prvních školních dnech spíše introvertní. O hodinách nepatřil mezi 

žáky, kteří by upoutali pozornost svou aktivností a energičností, nýbrž pouze seděl  

a vyčkával, co se od něj bude dále vyžadovat. Mnohdy však začal v hodině vykřikovat, 

vyžadoval se vlastního slova. Díky své nedoslýchavosti nedokázal regulovat výšku hlasu, 

ale také jeho vyjadřovací schopnosti byly značně ovlivněny daným žákovým 

handicapem. Komunikace s ním je omezena, neboť chlapci není rozumět, neartikuluje.  

I přes veškeré tyto překážky žák seděl v poslední lavici. V tomto případě je to zcela 

nepřípustné, aby žák s nedoslýchavostí seděl v zadní lavici, neboť v něm budujeme pocit 

frustrace, pokud neslyší zadané instrukce, a pokud víme, že paní učitelka nevyužívá 

vizuální podpory v hodinách.  
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Chlapec neměl zafixované správné hygienické návyky. Před jídlem si neumyl ruce, 

neuměl slušně stolovat a problém měl i s používáním kapesníku. Z přípravné třídy 

bychom mohli očekávat, že žák bude mít již zafixované i další návyky, které se školní 

docházkou souvisejí, avšak z pozorování musím podotknout, že chlapec nebyl schopen 

přizpůsobit se pravidelnosti, tzn. že na začátku hodiny nebyl schopen postavit se  

a pozdravit paní učitelku. Úkoly na začátku dne neodevzdával na stůl paní učitelky, neměl 

připravené pomůcky na své lavici apod. Rovněž návyky správného sezení neovládal, na 

lavici většinou ležel. Úchop psacího náčiní v pořádku.  

Žák disponoval silnými stránkami v oblasti matematiky. Právě v tomto předmětu 

se od něj příliš neočekává komunikace, obhajování postupů řešení, neboť na základě 

frontální výuky žák mechanicky počítá úlohy, což jemu vyhovuje. Potíže se projevovaly 

v předmětu Český jazyk, a to ve sluchové analýze a syntéze slov při určování hlásky na 

začátku slova. Po stránce sluchové paměti jsem spatřovala nedostatky. Žák nebyl schopen 

přeříkat větu. Důvodem může být právě jeho nedoslýchavost, která je spojena i s jeho 

vyjadřovacími schopnostmi.  

Přijetí povinností bylo z počátku náročné, avšak žák ke konci měsíce projevoval 

známky pokroku a uvědomění si nové sociální role.  

11.2 Vstupní diagnostika žáka B 

Stejně jako u žáka A, i v tomto případě jsem chtěla navodit pocit příjemné 

atmosféry, aby se žák v daném prostředí cítil pohodlně a dobře. Položila jsem mu základní 

otázku, cituji: „Jak se dnes máš?“ Žák na mě jen upřeně hleděl a neodpovídal. „Máš se 

dnes dobře? Ano?“ Najednou odpověděl: „Ano“. Myslím si, že první otázce 

neporozuměl. Nedostatečně slyšel otázku, na kterou by mohl odpovědět. U druhé otázky 

se podle mého názoru chytl daného slova „ano?“. Následná komunikace byla o to více 

náročnější, neboť jsem vyžadovala, aby žák sám hovořil. Během jeho monologu mu 

nebylo rozumět, tudíž jsem nemohla vést dialog, ze kterého bychom mohli vyčíst, co žák 

během dne dělá, jaké jsou jeho koníčky apod.  

V Jiráskově testu školní zralosti žák u kresby postavy nebyl schopen nakreslit 

pouze mužskou postavu. Kresba je nedokonalá. U postavy není zachycen krk, prsty, uši. 

Postava není vybarvena, je průhledná, ale neprojevuje známky vizuálního zkreslení. 

V takovém případě kresba odpovídá stupnici 3. Žák k postavě dokreslil i panelový dům 
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a automobil, ačkoli zadání bylo jasné a zřetelné, tedy: „Nakresli mi, prosím, mužskou 

postavu“. Žák nedokázal zaměřit pozornost na jednu konkrétní věc, ale byla 

diferencována na další, pro žáka důležité, aspekty. Napodobení věty „Ema je tu.“ žák byl 

vnímavý k detailům, což znamená, že dodržel tečku nad písmenem „j“ a na konci věty. 

Nedodržel však vodorovnou linii písma, velikost písmen v normě. Můžeme však 

rozpoznat alespoň dvě písmena. Hodnotím tedy číslem 4. Poslední složkou v Jiráskově 

testu bylo obkreslení skupiny teček. Dodržel stejný počet teček, vychýlené jsou pouze  

2 tečky. Žák v této oblasti vizuo-motorické dosáhnul lepšího výsledku, tedy čísla 2. Podle 

dosažených bodů můžeme tedy říci, že je výsledek pro žáka spíše průměrný.  

Zjistit všeobecné znalosti tohoto žáka bylo velmi náročné. Nerozuměla jsem 

mnohdy tomu, co mi chce sdělit. Dotazovala jsem se, ale žák nedokázal rozpoznat mou 

otázku a nadále hovořil o něčem jiném. Porozumění otázce u žáka nedostačující. V oblasti 

všeobecných znalostí můžeme vycházet jen a pouze z toho, co mu bylo rozuměno, tedy, 

že nezná hlavní město České republiky, nedokázal přiřadit slovo nadřazené ke slovům 

jablko, pomeranč, hruška, banán a švestky. Stejně jako žák A i tento žák měl potíže udržet 

pozornost a věnovat ji našemu rozhovoru. Měl tendence hrát si s pastelkami, kousat je či 

si malovat.  

Během sluchové analýzy předmětů měl žák B problém rozpoznat jednotlivé zvuky 

daných předmětů. Nepoznal zvuk klíčů, muchlání papíru ani dětské chrastítko. Ovšem 

vytleskávání rytmu chlapec zvládnul s menšími potížemi. Myslím si, že je to dáno 

převážně silným hudebním citem Romů, který je v nich hluboce zakořeněný. Sluchová 

diferenciace znělých a neznělých hlásek na velmi nízké úrovni. Slova „křída x třída“  

a další komentoval jako slova stejně znějící. Sluchová paměť fungovala v počátku dobře, 

žák dokázal zopakovat větu, ale jakmile docházelo ke gradaci věty, projevila se 

neschopnost udržet danou větu v paměti. V této oblasti můžeme říci, že z důvodu vady 

sluchu má žák problémy sluchového vnímání a sluchové paměti, což značně může 

ovlivnit čtení a psaní.  

  V oblasti myšlení a řeči, která byla podpořena aktivitou práce s pracovním listem, 

žák B dokázal hovořit o obrázku, avšak mu nebylo rozumět. Jelikož mu nebylo rozumět, 

zvolila jsem metodu dotazování. „Vidíš na obrázku mrak?“ Chlapec ukázal na draka. 

Opět se vracíme k neschopnosti sluchově diferencovat hlásky. „Je na obrázku starší 
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pán?“ Odpověděl, že není, ačkoli na obrázku zobrazený byl. „Jaké roční období můžeme 

na obrázku vidět?“ Žák odpověděl: „Pejsek“. Jeho vyjadřovací schopnosti jsou na velmi 

nízké úrovni. Nelze však očekávat, že řeč bude optimální k věku dítěte, pokud žák trpí 

nedoslýchavostí a není tak schopen sebeovládání při komunikaci.  

Druhý den jsme opět zahájili konverzací a následným pracovním listem na rozvoj 

matematických představ a pojmů. Žák dokázal stejné geometrické tvary vybarvit stejnou 

barvou pastelky, avšak měl potíže pojmenovat dané tvary jejich přesnými názvy. Hovořil 

jen v případě, pokud jsem do popisu vstoupila a doptávala se ho, zda se jedná o čtverec, 

obdélník apod. V takovém případě byl chlapec schopen správně tvary určit. Během 

spolupráce měl však tendence hovořit o něčem jiném, hrát si s pastelkami. Udržení 

pozornosti pro chlapce je stále složité, neboť se nechává snadno rozptýlit. Tato aktivita 

mu však nečinila značné potíže. Při určování množství se snažil počet zapisovat číslicí, 

ačkoliv byl vyzván, že počet může vyjádřit i puntíky. Do aktivity se mu zpočátku 

nechtělo, i když byl dostatečně motivován z mé strany. „Tvary si dokázal popsat, věřím, 

že i tato činnost ti nebude dělat potíže. Matematika ti jde, v té jsi velmi dobrý. Pojďme 

tedy určit, kolik je na obrázku daných předmětů.“ I přes veškerou mou snahu žák 

neprojevil známky odhodlání, na lavici ležel a hrál si s pastelkami. Nechtěl 

spolupracovat. Nedokázal popsat, co je na obrázku vyobrazeno. Odmítal komunikovat, 

mlčel. Na otázku odpovídal pouze pokývnutím hlavy. Nakonec však ustoupil a správně 

určil množství. V dalším pracovním listu se situace opakovala. Špatně určil pouze počet 

myší. Myslím, že tato chyba vznikla však pouze z nepozornosti a nedostatečné vnitřní 

motivace pro správné splnění úkolu. Při reflexi nebyl ochoten komunikovat, byl unavený 

a uzavřený do sebe.  

Dalším spektrem, které jsem sledovala, byly schopnost prostorové orientace  

a orientace na vlastním těle. Žák B nebyl schopen popsat, kde se předměty nachází, 

nevěděl, jakou rukou píše. V této oblasti žák není dostatečně zralý. Od této činnosti jsme 

museli rychle opustit, neboť žák nechtěl spolupracovat, komunikovat a odpovídat na 

otázky.  

V oblasti zrakového vnímání, zrakové paměti a zrakové analýze a syntéze. 

Z počátku se do skládání obrázku pustil s výraznou chutí, avšak po chvíli skládání  

a prožitých neúspěších žák stagnoval a nebyl dostatečně vnitřně motivovaný, aby aktivitu 
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chtěl zdárně dokončit. Aktivita trvala necelých 20 min, a přesto nebyl obrázek složený. 

Je tedy patrné, že u žáka neshledáváme vnitřní motivaci, která by ho podněcovala 

k dosažení cíle. Myslím si, že by pozornost u žáka měla být zaměřena především na 

dokončování aktivit a vzbuzení vnitřního zájmu objevovat svět, získávat informace pro 

vlastní užitek. K tomu by měla vést vyučovací hodina. Dbát na to, aby učivo dávalo dětem 

smysl. Pokud se to nepodaří alespoň z části, můžeme v budoucnu očekávat, že prvky 

vnější motivace nebudou natolik dominantní, abychom u žáka rozvíjeli kompetence 

k učení.  

Při poslední činnosti, která byla věnována grafomotorice, žák nedokázal správně 

sedět. Na lavici ležel, byl unavený a odmítal pracovní listy dokončovat. Jeho odpovědi: 

Já už nechci. Jsem unavený. Já neumím.“ Nezvládl udělat všechny pracovní listy. Jeho 

pozornost velmi rychle upadala. 

11.3 Závěr ze vstupní diagnostiky žáka B 

Závěrem můžeme říci, že žák projevuje značné nedostatky v oblasti pozornosti. 

Schopnost udržet pozornost není vnitřně regulována, a proto dochází ke kolísavosti  

a častým výkyvům. Jeho pozornost ovšem ovlivňuje i jeho motivace, především vnitřní, 

která není na takové úrovni, abychom dosáhli stavu vlastní uspokojenosti z procesu učení.  

Nedostatečně zralou složkou poznávacího procesu je sluchové vnímání a sluchová 

paměť, která je ale dána žákovou nedoslýchavostí. Tento handicap působí i na další 

složky a negativně ovlivňuje tak žákův školní výkon. Nelze očekávat, že nedoslýchavost 

nebude mít dopad na žákovo učení a jeho výsledky. Je nezbytné, aby se tento problém 

vyřešil, aby se zjistilo, zda žákovy nedostatky nepřipravenosti v oblastech jsou vzniklé 

z důvodu nedoslýchavosti, anebo z jiných, zatím neznámých, příčin.  

Žákův handicap se odráží rovněž na řeči. Žák není mnohdy schopen komunikace. 

Stává se, že nedokáže vyjádřit své myšlenky a jeho vyjadřovací schopnosti často 

neodpovídají věku dítěte. To se samozřejmě projevuje i oblasti čtení.  

Ve všech oblastech bylo nezbytné, aby žák hovořil a zdůvodňoval svá rozhodnutí. 

Vyžadovalo se, aby popisoval obrázky, komunikoval se mnou a dokázal své znalosti 

projevit i v oblasti všeobecných znalostí. Nutno podotknout, že jsem hovořila dostatečně 

nahlas a seděla v jeho blízkosti. I přesto bylo zcela nemožné, abychom společně 

reflektovali práci či jeho výkon.  
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Myslím si, že žák bude mít potíže v oblasti čtení, porozumění textu, neboť to vše je 

závislé na vyjadřovacích schopnostech.  

11.4 Vývoj žáka B ve školním pololetí 

Žákova nedoslýchavost se začíná intenzivně projevovat ve vyučovacích hodinách. 

Nutno však podotknout, že po celou dobu školního pololetí žák sedí v zadní lavici. Během 

výkladu paní učitelky se žák nesoustředí na výklad, hraje si. Myslím si, že je to dáno tím, 

že žák neslyší, co paní učitelka říká. Pokud paní učitelka pracuje se třídou jako celkem, 

žák B spíše napodobuje činnost ostatních. Lze to zaznamenat převážně v situacích, kdy 

se nějaký žák dopustí chyby a tento žák také. Z důvodu nedoslýchavosti žák mnohdy 

neporozuměl zadání, a proto byl na něj i zvyšován hlas a byl káraný za nepozornost. 

Myslím si, že jeho nemotivovanost byla dána i tím, že nevěděl, co se po něm žádá a spíše 

stagnoval. Bez vizuální podpory, která je v této třídě nedostatečná, žák spíše nedostával 

dostatečnou pomocnou ruku. Zároveň mnohdy nebyl kladen zřetel na jeho handicap.  

Žák B měl v prvním měsíci potíže dodržovat řád. V průběhu měsíce října však 

došlo k posunu a žák si začal uvědomovat, co se od role školáka očekává. Začal si zvykat 

na pravidelnosti ve třídě, jako jsou pozdrav na začátku hodiny, připravené pomůcky na 

lavici apod. I jeho introvertní povaha pookřála a začínal se začleňovat mezi své 

spolužáky. Zároveň se začal i více usmívat a byl více energický. Nejspíš potřeboval více 

prostoru pro adaptaci a uvolnění se.  

V předmětu Matematika žák neprojevil značné potíže. Pracoval s nasazením. 

Během hromadné činnosti se intenzivně hlásil a byl aktivní. To se od prvního měsíce 

změnilo. Při hlasitém čtení nebylo žákovi příliš rozumět. Je tedy těžké říci, zda žák znal 

písmena, ale nedokázal je spojit ve slovo a přečíst tak srozumitelně větu. Opakování 

písmen se ve třídě příliš neobjevuje, spíše se dbá na dodržení očekávaných výstupů. 

Žák B neměl po dobu tohoto školního pololetí problémy v chování, spíše se 

projevovala jeho citová nepřipravenost. Žák i v měsíci lednu byl velmi stýskavý  

a odloučenost od matky v něm vyvolávala pocity smutku.  

Zároveň se u něj projevovaly časté absence. V měsíci prosinec žák chyběl, neboť 

byl nemocný. Vše měl však v pořádku omluvené a do chodu třídy se v lednu zdárně 

začlenil.  
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11.5 Výstupní diagnostika žáka B 

Výstupní diagnostika proběhla ve stejném termínu jako u chlapce A. Byla stejného 

charakteru, účelu a složení, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Na začátku jsem začala 

krátkým rozhovorem, jak se žák má, co měl ke snídani, co dělal o víkendu apod. Během 

tohoto rozhovoru musím poznamenat, že v oblasti řeči udělal žák pokroky. Ne příliš 

výrazné, avšak člověk dokáže částečně porozumět, co nám chce žák sdělit. „Jak se dnes 

máš?“ Odpověděl: „Mám doma takový pomerančů, banány.“ Žák sice nedokázal na 

otázku odpovědět, ale projevu lze nyní rozumět. V tomto ohledu spatřuji posun, neboť 

při vstupní diagnostice bylo velmi náročné vést s žákem smysluplný rozhovor. „Co jsi 

dělal o víkendu?“ Žák odpověděl: „Hrát playstation či.“ Zde poukazuji na to, že žák má 

nedostatky ve vývoji řeči. Zde můžeme uvažovat i o řečové vadě, která je podpořena jeho 

nedoslýchavostí. Žák má po obsahové stránce řeči nedostatky, nemá dostatečnou slovní 

zásobu a dělá chyby po gramatické a syntaktické stránce řeči. Po zvukové stránce žák 

hovoří přiměřeným tempem, ale výslovnost je značně narušena. Podle mého názoru lze 

uvažovat o doporučení k logopedickému vyšetření, neboť i nedokonalá řeč se podílí na 

kvalitě myšlení a učení.  

V oblasti všeobecných znalostí jsem spatřila nedostatky, které nebylo možné při 

vstupní diagnostice odhalit. Myslím si, že je to dáno nedostatečným vývojem řeči a 

vlivem domácího prostředí. Víme sice, že žák je vždy připraven na výuku, avšak po 

obdržených informací ze strany školy vím, že se žákovi dostatečně nečte, nevěnuje se mu 

pozornost během volných odpoledních chvil. Pokud žák nemá podněty k učení  

a poznávání, můžeme očekávat, že jeho znalosti budou pouze na takové úrovni, které 

přijme ve škole a které dokáže udržet v dlouhodobé paměti.  

V oblasti grafomotoriky žák neprodělal výrazný posun. Je možné, že činnost pro 

žáka nebyla už příliš atraktivní, a proto nechtěl vynaložit velkého úsilí pro splnění. 

Vlnovky, šnečí ulity, čáry neodpovídaly vzoru. Můžeme rovněž hovořit o nedostatečném 

zrakovém vnímání detailů. Jedním důvodem může být také stále nedostatečně uvolněné 

zápěstí. Během pozorování žák B tlačil na tužku, ačkoli úchop psacího náčiní byl 

v pořádku i s dodržením výšky držení.  

Žák B se nedokázal podepsat ani jednou z možných forem, a to buď tiskacím, 

nebo psacím písmem. Psaní vybraných psacích a tiskacích písmen žák nezvládl. Zvládl 
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pouze jedno písmeno z 12. Takový výkon je nedostačující s ohledem na očekávané 

výstupy v Českém jazyce. O přepisu slabik zde nelze hovořit. Žák slabiky psal v tiskací 

formě, ačkoli zadání bylo jasně sděleno. Jednoslabičná slova napsat nezvládl, 

dvojslabičná rovněž a opis věty neproběhl. Během vysvětlování významu slov žák slova 

maloval. Oblast znalosti písmen, opis či přepis slov a věty je bohužel u tohoto žáka 

nedostačující. Bylo využito vizuální podpory, ale ani to v tomto případě žákovi 

nepomohlo.  

Pojmenování geometrických tvarů a jejich barev nečinilo žákovi potíže. Určování 

méně x více proběhlo bez problému. Žák správně slovně určil, na jaké straně je předmětů 

více, ale znaménko nepoužil správně. Nejspíš je to dáno tím, že žák nemá znalost 

znamének zafixovanou, tudíž je nedokáže správně použít. Ve škole se sice učili používat 

znaménka, ale nebyla věnována častější pozornost k jejich opakování. Nemůžeme však 

říci, že by v této oblasti určování nebyl zdatný. Vypočítání úloh žák B zvládl, dopustil se 

pouze jedné chyby, které se však běžně dopouští v hodinách Matematiky. Žák číslice 

napsal správně. Ani v tomto případě neshledávám nedostatky. V budování schématu 

triády jsem však zaznamenala výrazné nepochopení úlohy. Standardní model zápisu žák 

dokáže vypočítat. Postup má již pevně zautomatizovaný, zápis úloh je u něj chápán jako 

výsledek operace na sčítání či odčítání. Žák nemá tedy utvořené schéma triády. Dáno to 

může být tím, že v hodinách se nevěnuje pozornost jiným typům úloh, které jsou svým 

charakterem aditivní (např. součtové trojúhelníky) a které k budování přispívají. 

Pozornost s neúspěchem klesala a žák neprojevoval již takové nadšení. Dodržení 

pravidelnosti barev bylo z hlediska nedostatečného zrakového vnímání nesprávně 

provedené a rovněž nedokončené. U žáka B se potýkáme s neschopností dokončovat 

aktivity a vydržet u jedné činnosti až do jejího konce.  

Vzhledem k neznalosti písmen a vadám v oblasti řeči lze předpokládat, že žák 

bude mít problémy v četbě, a to jak ve schopnosti text smysluplně přečíst, tak také mu 

porozumět. Žák B byl před četbou nejistý, cituji: „Já to neumím.“ Do činnosti jsem ho 

motivovala, že ve škole rovněž čtou a pracují se Slabikářem, tudíž věřím, že čtení zvládne 

v pořádku. Chlapec nezačal číst text od nadpisu, ale od 3. věty v textu. Ze slov 

jednoslabičných vytvářel slova víceslabičná, např. olej – oleje, sůl – sůleje. Slova 

nedokázal přečíst, pletl si písmena. Velkým překvapením bylo, že žák četl text zespoda 

nahoru. V průběhu spolupráce začala motivace a nadšení pro práci upadat. Když byl 
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vyzván, aby přečetl poslední větu, četl článek z jiné strany. Během četby si 

neuvědomoval, že přečtená slova nedávají smysl. U slova „dodá“ argumentoval, že slovo 

se neskládá ze dvou stejných písmen, ale že se jedná o slovo „podá“. Zde dochází 

k záměně podobných písmen p x b, u kterých se můžeme setkat např. při dyslexii. Měla 

by být tedy věnována větší pozornost tomu, zda se jednalo o náhodu nebo je to opakovaný 

jev a na základě toho s daným žákem spolupracovat. Sluchová analýza slov velmi 

zaostává. Práce s porozuměním textu byla pro chlapce náročná. Držel se hlavní ilustrace 

v knize. Z první četby nedokázal nakreslit nic.  

  



 

 

  

86 

 

 

TABULKA POROVNÁNÍ ŽÁKA B 

Kognitivní 

procesy 

Žák na začátku šk. roku Žák na konci pololetí 

Řeč Nedostatečně zralá 

Obsahová expresivní složka 

nedostačující. Zvuková stránka 

řeči s nedostatky ve 

výslovnosti, artikulaci.  

Mírný pokrok ve vyjadřování. 

Stále však obsahová složka řeči 

neodpovídá úrovni žáka v 1. 

třídě. Vyjadřování 

srozumitelnější, avšak stále 

nedostačující.   

Pozornost Spíše nestálá. Snadné rozptýlení 

při práci. Udržení pozornosti 

v průběhu činnosti kolísá.  

Posun nepatrný. Pozornost 

závislá na žákových úspěších a 

neúspěších, vlastních potřebách. 

Pozornost nestálá a ovlivněna 

vnější a vnitřní motivací. 

Sluchové 

vnímání a 

sluch. paměť 

Nedostačující. Nedostatečně 

vyzrálá z důvodu 

nedoslýchavosti.  

Žádný výrazný pokrok. 

Nedoslýchavost ovlivňuje 

žákovo učení.  

Zrakové 

vnímání a 

zrak. paměť 

Nedostačující. Nezralost 

v oblasti zrakové syntézy 

z důvodu nedostatečných 

didaktických pomůcek.  

Posun ve vnímání rozlišnosti 

tvarů a barev v geometrii. 

Stagnace ve zrakové syntéze.  Při 

grafomotorice neschopnost 

zrakového vnímání.  

Orientace 

v prostoru a 

na vlastním 

těle 

Nezralost v prostorové orientaci 

a nepropojení pojmů nahoře x 

dole, vpředu x vzadu v praxi.  

Bez pokroků. Špatná orientace 

v textu při čtení, na papíře. 

Prostorová orientace – neznalost 

pojmů.  

Motorika 

grafomotorika 

Nelze dojít k závěru z důvodu 

nespolupráce. Žák nepracoval, 

šnečí ulity v normě. 

Podobný problém. Nelze tedy 

říci, zda došlo k posunu či 

stagnaci.  
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Závěrem můžeme říci, že u žáka B nedošlo k výraznému posunu v oblastech, které 

činily potíže na začátku školního roku. Jeho nedoslýchavost značně ovlivňuje jeho 

vzdělávání. Handicap se projevuje v oblastech čtení a psaní, které neodpovídají úrovni 

žáka v 1. třídě. Podle mého názoru je zanedbána péče i ze strany paní učitelky, která 

nepracuje s žákem dle jeho možností a potřeb. Žák vyžaduje zvýšenou pozornost, která 

se mu v této třídě nedostává. Frontální výuka s důrazem na výklad paní učitelky není 

vhodnou vzdělávací metodou pro žáka B. Z důvodu nedoslýchavosti navrhuji více 

vizuální podpory, individuálního vzdělávání či spolupráci s asistentem, aby nedošlo 

k narušení duševní pohody žáka, frustraci a demotivaci, ale také k narušení pozitivního 

vztahu ke škole.  

12 Kazuistika romské žákyně C 

Žákyně C je romského původu, která podle informací obdržených od paní učitelky 

žije společně se svou homosexuální matkou, její přítelkyní a jejím dítětem. Po dobu 

školního pololetí žily na ubytovně, následně se odstěhovaly na druhý konec hlavního 

města. Podle slov paní učitelky je komunikace s matkou spíše problémová. Podle pocitů 

paní učitelky, matka odmítá přijmout autoritu bílé paní učitelky.   

Žákyně nenavštěvovala v dané základní škole přípravnou třídu. Do třídy nastoupila 

s týdenním zpožděním. Důvod neznámý. Dívka se projevovala častými absencemi, které 

měly různé důvody, a to např. nemoc, rodinné důvody apod. Od paní učitelky víme, že 

podpora ze strany matky není dostačující, neboť díky častým absencím žákyně má 

nedostatky ve vzdělání, z domácího prostředí není na výuku mnohdy připravena. Jelikož 

dívka disponuje silnou vnitřní motivací, můžeme říci, že díky své píli a silnému vnitřnímu 

náboji poznávat a znát věci kolem sebe, se dívka snaží zameškanou látku v rámci výuky 

dohnat. Je pracovitá a zvídavá, hravá a pozitivně naladěná. Po dobu školního pololetí byla 

i velmi mazlivá. Je možné, že žákyně má neuspokojené potřeby v citové oblasti. Dívka 

není dostatečně vybavena na školní výuku, nemá zaplacené důležité poplatky.  

V oblastech spadající do školní zralosti a připravenosti žákyně neprojevovala značné 

výkyvy, neboť oblast řeči není po stránce obsahové ani zvukové příliš narušena. Obdobně 

jako její romští spolužáci, žákyně má nedostatky ve slovní zásobě. Během komunikace 

jsem nespatřovala řečové vady, její projev byl srozumitelný.  
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Po stránce sociální a emocionální můžeme říci, že žákyně se snadno zapojila do 

chodu třídy a školy, o čemž vypovídá i to, že dívka nastoupila do třídy s týdenním 

zpožděním, avšak to nemělo vliv na její socializaci v třídním kolektivu. Naopak se dívka 

rychle aklimatizovala a ztotožnila se s pravidly a normami, které bylo nutné v nové 

sociální roli přijmout. Po stránce fyzické připravenosti dívka nestrádala. Její výška a váha 

se nevychylovala z normy, ačkoli je dívka drobná. Zda byla dostatečně připravena po 

zdravotní stránce nelze usoudit, neboť časté absence poukazují na jev, že dívka je 

náchylnější na nemoci, avšak z osobního rozhovoru s dívkou důvodem jejich absencí byl 

i fakt, že se matce nechtělo vstávat, nestihly autobus apod. I to bývá časté u romských 

rodin, u nichž hodnota vzdělání nemá někdy tak silnou váhu. Žákyně C má díky své 

povaze dostatečně vyvinutou hrubou motoriku. Její pohybové dovednosti jsou na 

optimální úrovni. Žákyně byla i dostatečně pracovně samostatná. Nevyžadovala 

zvýšenou pozornost.  

Z této kazuistiky můžeme říci, že žákyně byla z tohoto pohledu zralá a připravená na 

školní docházku. Nyní se však podíváme více do hloubky, zda o tom nasvědčují  

i výsledky ze vstupní diagnostiky.  

12.1 Vstupní diagnostika žákyně C 

Úvod se nikterak nelišil od obou žáků. Žákyně byla dobře naladěná a byla plná 

energie. S plněním úkolů neměla potíže, nebylo třeba ji silně motivovat z mé strany. 

Kresba mužské postavy je vnímána zkresleně, neboť postava má nepřiměřeně dlouhé 

nohy ke svému tělu. Kresba obsahuje hlavu, trup a končetiny. Z důvodu vynechání 

dalších znaků její kresba dosahuje ve stupnici hodnocení na číslo 3. Napodobení věty ne 

zcela odpovídá předloze. Linie je vodorovná. Písmena jsou ve stejné velikosti. Žákyně 

však zapomněla na tečky nad písmenem „j“ a na konci věty. Ohodnoceno číslem  

3. Obkreslení skupiny teček odpovídá počtem předloze, vychýlená je pouze jedna tečka 

a obrazec je vyobrazen zmenšeně. Podle stupnice však dosahuje čísla 1. Celkový součet 

za tyto 3 úlohy je 7, což je výsledek průměrný. V této oblasti dívka prospěla.  

Všeobecné znalosti jsou vždy složkou, ve které romské děti mnohdy nedosahují 

dobrých výsledků. I v tomto případě měla žákyně potíže popsat hlavní město České 

republiky a místo, kde zrovna žije. Ovšem dokázala určit nadřazené slovo ke slovům 
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podřazeným, poznala i dané ovoce na obrázcích. Pokud něco neznala, projevila zájem  

o vysvětlení. Vnitřní zájem poznávat věci je u této žákyně velký.  

Sluchové vnímání zvuků předmětů nebylo pro dívku až tak náročné. Dívka popsala 

předměty, poznala i dětské chrastítko, které sice nepopsala pod tímto názvem, ale nazvala 

jej „cinkátkem“, ale nutno podotknout, že dívka věděla, ke kterému předmětu daný zvuk 

přiřadit. Nepoznala však cinkání klíči, které popsala jako zvon. Vytleskávání rytmu bylo 

po následné gradaci obtížnější, kdy při zapojování tleskání na tělo bylo náročné různé 

typy zkombinovat. Žákyně nepoznala, že se dopustila chyby. U sluchové diferenciace 

slov, které se liší hláskou, jsem zaznamenala nesprávnosti, a to zejména ve slovech křída 

x třída, pes x les, let x led. U těchto dvojic slov žákyně určila, že stejně znějí. Když jsem 

se pak zeptala, aby daný předmět „křídu“ našla ve třídě, dívka předmět našla správně. 

Když jsem se následně zeptala na „třídu“, žákyně neustále ukazovala na křídu. Vždy jsem 

dbala na to, aby u daného slova byl vysvětlen jeho význam. Stávalo se, že žákyně C 

nedokázala vysvětlit, co dané slovo znamená. To se stalo např. u určení dvojice nos x kos. 

Žákyně správně určila, že dvojice není stejně znějící, ale nedokázala vysvětlit pojem 

„kos“. Zde narážíme opět na problém nedostatečné slovní zásoby. Sluchová paměť nebyla 

pro dívku příliš náročná. Zapamatovat si větu a opakovat ji bylo obtížnější až se slovem 

„chlupatá“, kdy se stávalo, že toto slovo dívka vynechávala. Při větě „Naše velká chlupatá 

kočka mňouká“ žákyně prohodila slovosled, což zapříčinilo, že další sdělení vět již 

nebylo tak přesné. Nemyslím si však, že by v budoucnu měl nastat problém se 

zapamatováním si získaných informací právě sluchovou cestou. Žákyně se nevymykala 

normě. Její výkon lze považovat za průměrný. Myslím si, že je to spíše dáno 

nedostatečnou průpravou a cvičením právě této oblasti.  

Aktivitu s černobílým pracovním listem na rozvoj myšlení a řeči neplnila dle 

instrukcí. Dívka nepopisovala dané objekty, ale spíše věnovala pozornost tomu, jak to ve 

skutečnosti má vypadat, jaké to má barvy. Objekty nepopisovala systematicky, 

přeskakovala z jednoho na druhý a snažila se odvádět pozornost jiným směrem. Zde jsme 

narazily na nedostatečnou slovní zásobu a neschopnost popsat předměty jejich vlastními 

jmény. Pokud jsem se zeptala na roční období, žákyně ho nebyla schopna vyjmenovat,  

i když v hodinách Člověk a jeho svět to zvládla bez potíží. Zde vidíme, že informace, 

které žáci v této třídě získávají, jsou izolované a nepropojené. Žáci vnímají předměty a 

učivo samostatně a neumí jej propojit v dalších předmětech, rozhovorech apod. Je tedy 
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potřeba, aby se více pracovalo v rámci mezipředmětových vztahů a aby docházelo 

k širšímu záběhu znalostí, které by nebyly pouze přijímány, ale aby je žáci rovněž 

dokázali využít v reálném životě a propojit je se svou zkušeností. V oblasti řeči však 

žákyně neprojevuje řečové vady, nemá potíže navázat verbální kontakt, správně používá 

časy, jen v případě skloňování spatřuji odchylky. Její výslovnost je srozumitelná, tempo 

přiměřené a způsob užívání hlasu v normě. V této oblasti neshledávám nezralost.  

Dalším den byla pozornost věnována oblastem vytváření matematických pojmů  

a představ. Při určování geometrických tvarů došlo k neznalosti čtverce a trojúhelníku. 

Při opakování dívka stále nedokázala tvary správně popsat. Věci, které měly stejný tvar, 

dokázala však vybarvit stejnou pastelkou. V tom neudělala chybu. Jakmile jsem však 

žádala, aby ve třídě našla takové předměty, které se podobají, musela jsem často opakovat 

instrukce. Docházelo k neporozumění a nedodržení úkolu. Pojem „tvarově“ žákyně 

neznala, tudíž jí musel být vysvětlen. Po vysvětlení však dokázala předměty najít dle 

podobnosti. Myslím si, že z důvodu nedostatečného věnování pozornosti těmto aktivitám 

v předškolním věku dochází k chybovosti, avšak žákyně dokáže pracovat s chybou, 

přijmout ji a hledat jiné řešení. Pokud nezná významy slov, nechá si daná slova vysvětlit 

a následně pracuje bez větších potíží. S určováním počtu neměla žákyně potíže. Čísla 

však psala zrcadlově. To může souviset nejen s úrovní zrakového vnímání, pozorností, 

únavou, ale také jen zatím neznalostí správného psaní číslic. Zda se jedná o nedostatečně 

zralé zrakové vnímání se můžeme přesvědčit při dalším pozorování a výstupní 

diagnostice. Další obdobná činnost nebyla náročná. Žákyně se sice dopustila chyby, ale 

dokázala popsat, jakým způsobem a proč k chybě došlo. Chyba byla způsobena její 

nepozorností.  

V oblasti prostorové orientace žákyně dokázala správně určit, jakou rukou píše. 

Věděla tedy, že strany máme pravou a levou. Tyto strany však nedokázala správně použít 

v praxi. Docházelo k záměně levé a pravé strany. Podle mého názoru je tato záměna 

způsobena nedostatečným procvičováním pravé a levé strany, neboť i v samotných 

hodinách jsem se nesetkávala s tím, že by paní učitelka popisovala aktivity stylem: 

„Vpravo dole si přečteme úryvek z chlapcova deníku.“ Žák se tedy setkává s popisem 

stran jen zřídka, neboť v běžném životě a běžných rozhovorech popis pravé a levé strany 

není tak častý. Žákyně však neměla problém předměty popsat, zda jsou nahoře, dole, 
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vpředu, vzadu. V této oblasti se mi žákyně nejevila jako dostatečně nezralá na školní 

docházku.  

Zraková syntéza nebyla pro dívku náročná, jako pro žáky A, B. Skládání obrázku 

založené na zrakovém vnímání a zrakové paměti dívka zvládla dokončit bez potíží. 

Během skládání komentovala svůj postup, který nebyl založen na metodě pokus – omyl. 

Žákyně správně usuzovala, proč díl skládanky se sluncem bude nahoře „protože tady je 

strom a sluníčko je vždycky nahoře“. Když jsem chtěla, aby dívka argumentovala svůj 

postup řešení, nedokázala své myšlenky srozumitelně vyjádřit. Zde narážíme na absenci 

argumentace ve vyučovacích hodinách, aby žáci dokázali argumentovat svá rozhodnutí, 

své názory, které podporují schopnosti srozumitelného vyjadřování, formulaci vlastních 

myšlenek. Nakonec dívka konstatovala, že úloha pro ni nebyla náročná. Když jsem se 

zeptala, proč to pro ni nebylo náročné, odpověděla: „Protože prostě to je tak“. Pátrala 

jsem, zda dívka s maminkou skládá puzzle, používá různé didaktické pomůcky na rozvoj 

zrakového vnímání, ale odpovědi se mi bohužel nedostalo. Je tedy možné, že zrakové 

vnímání je u dívky dostatečně zralé.  

Poslední složkou, kterou jsem pozorovala, byla grafomotorika. Žákyně měla 

správný špetkový úchop, avšak se špatnou výškou držení psacího náčiní. Během činnosti 

seděla rovně, kolem sebe měla dostatek místa pro dostatečný a uvolněný pohyb ruky. 

Šnečí ulity činily žákyni C potíže. Žákyně nedostatečně vnímala směr kreslení a její ulity 

se lišily od vzoru. V oblasti zrakového vnímání dívka neměla potíže, a proto je pro mě 

teď otázkou, proč daná činnost nebyla provedena správně. Je tedy možné, že spolupráce 

zrakového vnímání a grafomotoriky není ještě v dostatečné symbióze, a proto bude nutné 

zakomponovat více aktivit na rozvoj vizuomotoriky. Nezralost se projevila i při dalších 

aktivitách, kdy docházelo ke kolísání písma, tahy nebyly plynulé a ani celková úprava 

písma nebyla hezká. Je možné, že nezralost a veškeré negativní projevy zjištěné v oblasti 

grafomotoriky se pak mohou projevit při nácviku psaní.  

Během plnění aktivit nebylo nutné žákyni motivovat, neboť zájem plnit úkoly 

vycházel přímo z její vnitřní motivace. Její pozornost nebyla diferencovaná. Žákyně však 

potřebuje dostávat zpětné vazby, zda její postupy řešení jsou správné.  
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12.2 Závěr ze vstupní diagnostiky žákyně C 

Žákyně C disponuje silnou vnitřní motivací. Plní úkoly bez potřeby odměny či 

veřejné pochvaly. To je předpokladem pro úspěšné plnění školních povinností. Bohužel 

žákyně nezná pojmy, nedokáže popsat předměty, a to je právě dáno nedostatečnou 

pozorností a komunikací s žákyní v rodinném prostředí.  

Žákyně je svědomitá a můžeme říci, že svou novou sociální roli školačky přijala 

zodpovědně a zdárně plní povinnosti, které z dané role vyplývají. Její pozitivismus  

a nadšenost do práce jen podporují chuť poznávat a znát věci kolem sebe.  

Jelikož je žákyně velmi zvídavá, je žádoucí, aby její chuť byla uspokojována. Má 

v sobě velký studijní potenciál, který je třeba rozvíjet, aby nedošlo ke stagnaci. Od paní 

učitelky víme, že ze strany matky je nízká podpora ve vzdělání a její postavení ke škole 

je spíše negativní, a proto je v rukách paní učitelky, aby její zvídavost podporovala  

a uspokojovala a přinášela do hodin výzvy a náměty, na které budou žáci hledat odpovědi.  

Žákyně je velmi komunikativní, což někdy způsobuje potřebu hovořit ve chvílích, 

kdy se vyžaduje její koncentrace. I přesto však dívka byla po celou dobu spolupráce 

aktivní a její pozornost v průběhu práce neupadala a neprojevovala se únava, která by 

mohla ovlivnit její výkon.  

Ze vstupní diagnostiky můžeme tedy říci, že žákyně je zralá a připravená na školní 

docházku, neboť v poznávacích procesech a složkách fyzické a citové připravenosti se 

nevymykala normě.   

12.3 Vývoj žákyně C ve školním pololetí 

Žákyně C již od samotného začátku školního pololetí patřila mezi žáky, kteří byli, 

v rámci možností, vzorně připravení na výuku. Domácí úkoly měla vždy vypracované. 

Své povinnosti plnila. Její aktovka byla spíše malý batoh, do kterého se nevešly školní 

desky, a proto se stávalo, že její učebnice byly pomačkané. Do jejího batohu se mnohdy 

nevešla ani svačina, a proto se stávalo, že někdy dívka neměla svačinu. Na konci měsíce 

září již měla vhodnou aktovku, ze které měla radost. Ostatně dívka byla vždy velmi 

potěšená, dostala-li novou věc, nové oblečení a ráda se tím chlubila. Její radost byla 

nefalšovaná.  
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Plnila své povinnosti a byla v hodinách aktivní a ráda se hlásila o slovo. Patří mezi 

žáky spíše extravertní, což se projevilo o přestávkách, nikoli ve vyučovacích hodinách. 

V hodinách pracovala samostatně, nepotřebovala výraznou individuální péči. Vyzařovala 

pozitivismem a energií. Do kolektivu se začlenila bez potíží a rychle navázala vztahy ve 

třídě. V měsíci září se u ní neprojevily známky neslušného chování, nepozornosti, únavy.   

V říjnu však došlo ke změně chování, kdy žákyně byla častěji unavená, což se 

projevilo na jejích školních výsledcích. V hodinách si stěžovala na bolesti hlavy, břicha. 

Její únava značně ovlivňovala schopnost koncentrace, a proto se dívka dopouštěla častých 

chyb v hodinách. Najednou přestávala v hodinách spolupracovat a nebyla aktivní. Po 

následném rozhovoru s ní jsem se dozvěděla, že s matkou žijí na ubytovně a večer je tam 

ruch a nemůže spát. Ráno pak vstává velmi brzy, a proto je unavená. Své povinnosti 

přestala plnit. Nevypracovávala domácí úkoly. Tento stav a podmínky rodinného zázemí 

se projevily v dalších měsících, kdy žákyně zameškala návyky psaní číslic a písmen, což 

se odrazilo v dalších měsících.  

V prosinci a lednu se její chování opět zlepšilo. Nebyla již unavená a začala být 

v hodinách aktivní. Plnila své povinnosti a její vnitřní motivace se opět probudila.  

Z důvodu však únavy a absencí v minulých měsících žákyně měla nedostatky ve znalosti 

správného psaní číslic a písmen, což se projevilo i ve čtení. Žákyně v lednu nedokázala 

napsat slovo. Neznala správnou podobu písmen, což byl následně problém v navazování 

písmen na sebe při psaní slov. V matematice se však její absence výrazně neprojevila.  

Poslední týden v lednu pak žákyně opět chyběla. Následovaly hned jarní prázdniny, 

a ani týden po jarních prázdninách žákyně nebyla ve škole. Ve třetím týdnu v únoru 

žákyně opět chybí. Nepřestávala jsem však být aktivní a neustále jsem zjišťovala, proč 

žákyně není ve škole. Důvod mi nebyl objasněn.  

12.4 Výstupní diagnostika žákyně C 

Situace, která nastala na přelomu školního pololetí, bohužel neumožnila realizovat 

výstupní diagnostiku s romskou žákyní C. Tato žákyně z neznámých důvodů přestoupila 

v pololetí na jinou základní školu, tudíž po jarních prázdninách do školy již nenastoupila.  

Ačkoli jsem neodbytně zjišťovala důvody, bohužel se mi nedostalo adekvátní a pro 

mě uspokojivé odpovědi. Třídní učitelka neobdržela žádné vyjádření ze strany rodičů. 

Důvod je tedy pro všechny z nás neznámý.  
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13 Shrnutí výzkumných otázek 

Ohlédneme-li se za celým školním pololetím a mým šetřením na dané základní škole, 

ze zjištěných výsledků nám vyplývá, že adaptace romských žáků na školní prostředí 

v podmínkách školy usilující o inkluzi je náročná a časově velmi zdlouhavá. Romským 

dětem chybí znalosti základních hygienických návyků. Jejich komunikační schopnosti 

jsou nedostačující, což se následně negativně projevuje v edukaci těchto žáků. Proces 

přijetí a zodpovědné plnění role školáka byl u romských žáků pomalý a nestálý. Romští 

žáci si dlouho zvykali na pravidelný školní rytmus a režim. Nedostatky se projevovaly 

především v jejich nesamostatnosti, což je pro práci učitele stěžejní. Důvod, proč byl 

tento proces časově náročnější, je dán samozřejmě romským etnikem.  

Spolupráce s žáky pocházejícími z minoritní společnosti se vyznačuje určitými 

specifiky, které by měl učitel zohledňovat a zakomponovat je do vyučovacího procesu. 

S ohledem na složení třídy si myslím, že paní učitelka proces adaptace urychlila  

a nevěnovala mu dostatečnou pozornost, což se negativně projevilo v dalších školních 

měsících. Zároveň musím říci, že adaptační průběh nebyl ničím specifický, 

nezohledňoval složení třídy, které bylo z poloviny romské. Ve třídě a jejím klimatu jsem 

se necítila pohodlně a příjemně. Paní učitelka nezakomponovala do výuky osobnostní  

a sociální výchovu, nepracovala s romskými reáliemi, které by mohly zvýšit sebevědomí 

romských dětí a tím je i více motivovat k učení. Ačkoli je škola otevřená všem dětem  

a usiluje o inkluzi, myslím si, že v této třídě takové podmínky nastaveny nebyly.  

Z realizovaných rozhovorů mohu říci, že paní učitelka nebyla dostatečně připravená 

vyučovat v 1. třídě. Její zkušenosti s prací s romskými žáky, ale i s žáky neromskými, 

jsou nízké a podpora ze strany vedení nedostačující. Její pedagogická kariéra je teprve 

v začátcích a její povědomí o romské komunitě je omezené. Asistentka pedagoga 

nestudovala a ani nestuduje pedagogický obor, práci vykonává a plní intuitivně. Její 

zkušenosti s asistencí se datují k březnu 2017. O romské společnosti nemá mnoho 

informací a do romské problematiky není zainteresovaná. Myslím si, že takové zjištění 

jen doplňuje a podporuje mé shrnutí o adaptaci a klimatu ve třídě.  

Obecně nelze říci, jaká je podpora ve vzdělávání ze strany romských rodičů. 

Z pozorování a získávání informací mohu říci, že jsou zde rodiče, kteří mají snahu a lpí 

na získání vzdělání pro své děti, na druhé straně jsou zde rodiče, kteří neberou vzdělání 
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jako důležitou součást lidského bytí. V této třídě jsem se setkala spíše s rodiči, kteří své 

děti nedostatečně podporují a nevytváří jim vhodné podmínky pro plnění školních 

povinností. Komunikace a celková spolupráce mezi učitelem a romským rodičem je v této 

třídě náročná a složitá.  

Školní zralost a připravenost těchto romských žáků byla spíše nízká a v jednom 

případě opravdu nedostačující. Nedostatečně jsou připraveni právě v psychických 

kognitivních procesech a v nízké motivaci jich samotných. Důvodem je málo podnětné 

rodinné prostředí, nedostatečné množství didaktických pomůcek a nízký zájem rodičů 

rozvíjet dítě po všech jeho stránkách.  

14 Závěr výzkumného šetření 

Mým hlavním cílem bylo zmapovat a získat tak povědomí o adaptaci a vzdělávání 

romských žáků. Romská společnost je na našem území nejpočetnější minoritní 

společností, a proto si myslím, že je důležité, aby česká majoritní společnost získala větší 

povědomí o romské mentalitě, neboť následně můžeme zmenšovat a postupně odbourávat 

nepřátelskou bariéru, která byla v průběhu času mezi našimi společnostmi vytvořena.  

Jak již bylo řečeno třída je z více jak poloviny romská. Přesto však soužití žáků 

různých národností v samotném začátku školního procesu nevykazovalo známky 

nepřátelství a netolerance vůči druhým. Myslím si, že to je velmi pozitivní hledisko. Lze 

říci, že žáci na počátku primárního vzdělávání nemají vytvořené předsudky vůči ostatním 

menšinám, což je vhodný odrazový můstek pro budoucí práci. Tato situace by neměla být 

přehlížena ba naopak by se měla více podporovat, a to právě ze strany paní učitelky. Ta 

by měla podporovat vzájemný respekt žáků vůči sobě, a to v rámci různých preventivních 

programů, projektů, ale také zařazením průřezových témat v rámci edukace. Myslím si, 

že je to i pozitivní ukazatel k podpoře inkluze v českém školství.  

Ze zjištěných výsledků nám vyplynulo, že práce paní učitelky v této základní škole 

a v této specificky složené třídě neodpovídala zásadám práce s romskými žáky, žáky ze 

sociálně znevýhodněného prostředí. S odstupem času mohu říci, že zde nešlo tak  

o uspokojování specifických potřeb romských dětí, ale v této třídě bohužel nedocházelo 

k uspokojování potřeb žádných žáků. Ve výsledku nejde tak o to, jakého složení je třída, 

ale převážně zde jde o kvalitu výuky, kterou zajišťuje sám učitel. Myslím si, že kdyby 

výuka byla více diferencovaná a zaměřená na individualitu dítěte, byla by celková 
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adaptace žáků ve školním prostředí efektivnější a paní učitelka by tak i více znala 

osobnost dítěte a snažila se organizaci výuky během jejího plánování přizpůsobit 

potřebám všech dětí. Vždyť v takovém případě není zcela naplněn potenciál dítěte. Žák 

je ve svém rozvoji omezován, neboť je nucen uzpůsobit tempo ostatním spolužákům nebo 

v opačném případě frustrován, neboť se musí svým výkonem musí vyrovnat ostatním. 

Škola a třída by měla být místem pohody.  

K tomu jim samozřejmě může napomoci sám učitel a jeho role v edukačním procesu. 

Pojetí výuky by mělo být více zážitkové, propojené s praktickým životem, názorné  

a smysluplné, diferencované. Učitel i asistent pedagoga by měl být vybaven takovými 

učitelskými kompetencemi, které by vedly k úspěšnému vzdělávání romských žáků. Na 

druhé straně by i samotní Romové měli mít zájem o vzdělání. Pokud tyto dvě strany 

nebudou ve vzájemné shodě, nemůžeme očekávat změny.  

Podle mého názoru současná filozofie inkluzivního vzdělávání má smysl tehdy, 

pokud je učitel sám přesvědčen o kvalitách a pozitivech společného vzdělávání. Učitel by 

měl být schopen uzpůsobit výuku tak, aby byly uspokojeny potřeby všech žáků ve třídě. 

Zároveň by měl znát své žáky. Vědět, z jakého sociálního prostředí žáci pochází, jaký byl 

jejich vývoj v rámci předškolního vzdělávání. Myslím si, že pozitivní přístup  

a energičnost učitele dovede nastavit ve třídě takové klima, které bude vhodné pro 

adaptaci všech žáků.  
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