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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá možnostmi zkvalitnění výuky žáků s odlišným mateřským 

jazykem na 1. stupni ZŠ. V teoretické části je analyzována dostupná odborná literatura 

týkající se předmětného tématu. 

Práce odpovídá na otázky: Jakým způsobem je možné podporovat žáky s odlišným 

mateřským jazykem (dále také „OMJ“)? Jaké přístupy a metody je možné při výuce žáků 

cizinců zvolit, aby došlo ke zkvalitnění a usnadnění vzdělávání žáků s OMJ? Jak zařídit, 

aby se maximálně rozvíjeli ve stejném čase všichni žáci ve třídě? Z poznatků teoretické 

části práce je čerpáno při návrhu intervencí v empirické části práce. 

Empirická část je založena na akčním výzkumu s cílem ověřit metody a postupy vedoucí 

ke zkvalitnění a usnadnění výuky pro žáka s odlišným mateřským jazykem. V průběhu 

několika měsíců intenzivní spolupráce s konkrétním žákem byly zkoumány a hledány cesty 

ke zkvalitnění výuky. Ukázalo se, že ne všechny zvolené postupy a metody jsou náležitě 

efektivní. Dále bylo potvrzeno, že dosažení některých konkrétních cílů, 

vedoucích ke zkvalitnění a usnadnění výuky, je dlouhodobý proces, přičemž efektivitu 

a úspěšnost ovlivňuje řada vnějších a vnitřních faktorů, které jsou rovněž v diplomové 

práci zaznamenány. 

V diplomové práci je poukázáno na metody a postupy, kterými lze vytyčeného cíle, 

respektive zkvalitnění výuky žáků s odlišným mateřským jazykem dosáhnout, a zároveň 

jsou konkretizovány i předpoklady stran učitele, žáka, rodiny, školy, 

které jsou pro dosažení cíle nezbytné. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

žák s odlišným mateřským jazykem, primární vzdělávání, žák cizinec, speciální vzdělávací 

potřeby, individuální vzdělávací program 

  



 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with possibilities of improving the teaching of pupils with a 

different mother tongue at primary school level. The theoretical part analyzes the available 

literature on the subject. The thesis answers questions as: How is it possible to support 

pupils with a different mother tongue? Which approaches and methods can be used while 

teaching foreign pupils to improve and facilitate the education of pupils with different 

mother tongues? How to ensure that all the pupils in the class develop the same skills at the 

same time? The gained knowledge from the theoretical part of the thesis is used to create 

interventions and empirical part of the thesis. Empirical part of the thesis is based on a 

research to test methods and practices to improve and facilitate the teaching of the pupils 

with a different mother tongue. In the course of several months of intense collaboration 

with a particular pupil, the ways to improve the quality of teaching have been investigated. 

It turned out not all of the methods and practices are effective. 

Furthermore, it has been also confirmed that the achievement of some specific goals for 

improving and facilitating teaching is a long-term process. The efficiency and success are 

influenced by a number of internal and external factors, that are also covered in the 

diploma thesis. The diploma thesis highlights the methods and practices that can be used to 

achieve a certain goal, in other words, it demonstrates how to improve the quality of 

teaching of pupils with a different mother tongue. And at the same time all the necessary 

assumptions of the teacher, pupil, family and school are shown. 

 

KEY WORDS 

pupil with different mother tongue, primary education, special educational needs, 

individual training programme 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá problematikou metod, které by mohly vést ke zkvalitnění 

vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na prvním stupni základní školy. 

Problematika integrace žáků cizinců do vzdělávacího procesu je stále aktuálním tématem, 

neboť počet cizinců přicházejících na naše území a do škol se každým rokem zvyšuje. 

Učitelé, ale rovněž spolužáci ve třídě, stejně jako samotný žák s odlišným mateřským 

jazykem a jeho rodiče, se mnohdy ocitají ve složitých a těžko řešitelných situacích. Příčin 

předmětného stavu může být několik. Jedná se například o nedostatek odborné literatury 

vztahující se k didaktickým postupům práce učitele. 

K výběru tématu diplomové práce mě motivovalo několik skutečností. Hlavním impulzem 

bylo dvouleté mimoškolní doučování chlapce s OMJ. O danou problematiku jsem se tedy 

začala zajímat už během vysokoškolského studia. Informace, které jsem doposud měla, 

nebyly ucelené a dostačující, proto jsem se rozhodla studiem odborných pramenů získat 

komplexnější informace, které bych následně mohla v praxi aplikovat. Další rozhodnou 

skutečností při volbě tématu diplomové práce je nedostatečná informovanost zúčastněných, 

jak žákům s OMJ při začleňování do běžné třídy základní školy pomoci. 

V teoretické části diplomové práce jsou shrnuty nejdůležitější informace a doporučení 

k postupům učitelů při integraci žáka s odlišným mateřským jazykem do běžné třídy 

základní školy prvního stupně vzdělávání. 

Empirická část vychází z teoretické části diplomové práce. Následně je akčním výzkumem 

objektivně zkoumáno, zda je možné některé teoretické poznatky aplikovat v praxi. 

Nutno zmínit, že „objektem“ empirické části je jeden konkrétní žák s odlišným mateřským 

jazykem. 

Z výše uvedeného vyplývá, že cílem diplomové práce je identifikace metod a přístupů 

vedoucích ke zkvalitnění a usnadnění vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem 

na prvním stupni základní školy a ověření jejich efektivnosti. 

Domnívám se, že diplomová práce může být přínosná pro studenty učitelských oborů, 

ale i současné pedagogiky stran získání či rozšíření si vědomostí o dané problematice. 
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2 ŽÁK S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

V této kapitole jsou vymezeny důležité pojmy žák s odlišným mateřským jazykem a žák – 

cizinec, včetně jejich bližší charakteristiky, rozdílnosti v kulturní a osobní identitě. 

Jsou nastíněny možnosti přístupu učitele a také způsob, jak přispět k začlenění žáka 

s odlišným mateřským jazykem do nového, odlišného, sociokulturního prostředí. 

Pro názornost jsou uvedeny i statistické údaje o zastoupení žáků cizinců ve vzdělávacím 

procesu v České republice. 

2.1 Vymezení pojmů 

V prostudované literatuře není přesně definice žáků s odlišným mateřským jazykem 

vymezena. Pokusila jsem se tedy definici navrhnout. Žák s odlišným mateřským jazykem 

je žák, který navštěvuje školu s odlišným vyučovacím jazykem, než je jeho jazyk 

mateřský. 

V odborné literatuře se spíše setkáváme s pojmem žák – cizinec. Můžeme se domnívat, 

že je to způsobeno platnou legislativou, která tohoto pojmu užívá. Představme si situaci, 

kdy žák ze smíšeného manželství, nebo žák, který patří do rodiny imigrantů, získá státní 

občanství, ale česky stále neumí nebo se stihl naučit jen to nejzákladnější. V takovém 

případě se už nejedná o žáka cizince.  

Shoduji se s názorem kolektivu autorů META o. s. (2011, s. 11), kteří tvrdí, 

že z pedagogického hlediska není důležité právní postavení žáků a jejich rodičů coby 

cizinců. Důležitější a podstatnější je, že žák nemluví a nerozumí česky. Jinak řečeno, 

že má odlišný mateřský jazyk než jeho spolužáci. 

V diplomové práci bude užíván pojem žák s odlišným mateřským jazykem (dále také 

„OMJ“), neboť z výše uvedeného lze dovodit, že pojem žák s odlišným mateřským 

jazykem je pro dané téma konkrétnější. Pokud se bude jednat o citace nebo parafráze, 

bude používána terminologie autorů. 

2.2 Charakteristika žáků s OMJ 

Vzdělávat žáky s odlišným mateřským jazykem není snadné. Z předešlé podkapitoly 

vyplývá, že je to především díky větší či menší jazykové bariéře, se kterou žáci do školy 

přichází. Vyučovací jazyk je pro ně jazykem cizím, jazykem cílovým, a tím značně 

ohrožuje školní úspěšnost těchto dětí.  
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Bylo by chybné se domnívat, že tím, že se žáci naučí jazyk školy, do které dochází, bude 

vše vyřešeno. V katalogu podpůrných opatření věnující se mimo jiné žákům sociálně 

znevýhodněným Horáčková (2015 - 2018) vymezuje, s jakými dalšími výzvami se musí 

žáci vyrovnat. Jsou jimi: proces socializace v jazyce, který se teprve učí; naučit 

se společenskému chování a normám ve třídě, ve škole, ale i ve společnosti. 

S výzvami se musí vyrovnat nejen žáci, ale i učitelé, neboť žáci účastnící se procesu 

vzdělávání mohou přicházet z různě odlišného kulturního, respektive sociokulturního 

prostředí. Musí se tedy naučit, vyrovnat a přijmout nejen rozdílný jazyk, ale i kulturu 

se svými zvyklostmi, mravy a pravidly. 

2.3 Kulturní identita žáka 

Žák, který přichází do naší země, pochází z jiné společnosti, z jiného kulturního prostředí 

a jeho mateřský jazyk je rovněž odlišný. Všechny tyto aspekty patří do kulturní identity. 

Neměli bychom po žácích cizincích chtít, aby se vzdali své kulturní identity, 

ale aby si osvojili základy sociokulturního minima té země, do které přichází. 

Bez tohoto minima by bylo začlenění do české společnosti velmi obtížné, ba dokonce 

nemožné. Nejen učitelé, ale též žáci, spolužáci, by měli mít povědomí o kulturních 

zvyklostech nového žáka. Zabráníme tím například posměchu, který by mohl ze strany 

spolužáků vzniknout, třeba jen kvůli tomu, že jejich nový spolužák jí hůlkami. 

Samozřejmě tím můžeme předejít i jiným závažnějším jevům, které by mohly vzniknout. 

(Gjurová, 2011, s. 14) 

Zastávám názor, který je shodný s názorem Pera Gunvaly, že škola by měla žákům 

předávat nejen potřebné vědomosti, ale také by je měla sociálně rozvíjet. Sociální rozvoj 

je neméně důležitý, avšak dle Gjurové mnozí učitelé na tuto oblast nekladou takový důraz, 

protože na rozdíl od vědomostí se nedá nijak změřit, klasifikovat. (Gjurová, 2011, s. 15) 

K sociálnímu rozvoji můžeme například využít vzájemné kulturní odlišnosti mezi žáky. 

Žáci se tak nejen obohatí o nové vědomosti, ale také se naučí chápat to, že každý jsme jiný, 

ale přesto bychom se měli tolerovat a snažit se pochopit jednání každého z nás, které může 

být do značné míry ovlivněno sociokulturním kontextem. 

Učitel může žákovi navrhnout, aby představil svou zemi nebo oblast, ze které pochází, celé 

třídě, či škole. Nový žák tak může ostatní seznámit nejen s informacemi zeměpisnými, 

ale také s informacemi o jazyce, kultuře a tradicích. Žák s odlišným mateřským jazykem 
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může přinést, nebo si celá může uvařit typická jídla žáka s OMJ, zahrát si nějakou hru 

či zazpívat píseň. (Cílková, Schönerová, 2017, s. 14 – 16) 

Dalšími vhodnými aktivitami může být povídání pohádky žákem s odlišným mateřským 

jazykem a následné hledání společných znaků s pohádkami českými. Při čtení textů může 

učitel zařazovat i texty, které pocházejí ze stejné oblasti jako žák s odlišným mateřským 

jazykem. 

S myšlenkami Cílkové a Schönerové (2017, s. 14 -16) by však nesouhlasil Svoboda (2005, 

str. 8), který na základě svých poznatků došel k závěru, že: „Děti jsou velmi citlivé 

na vnímání odlišností. Přílišné, byť dobře míněné, zdůrazňování odlišné (minoritní) 

identity má v dětském způsobu vnímání reality, bohužel, spíše opačný efekt – je 

potencionálně konfliktním a segregujícím aspektem.“. 

Aktivit je celá řada, záleží nejen na kreativitě učitele, ale důležité jsou i znalosti, jakou 

aktivitu zvolí, a to zejména s ohledem na její pochopení a přitažlivost. To vše 

za předpokladu, že nebude opomíjena citlivost na vnímání odlišností. Přílišné 

upozorňování na odlišnost by mohlo přinést nežádoucí efekt a žák s OMJ by se naopak 

mohl cítit „cize“. 

2.4 Osobní identita žáka 

Žák cizinec nemá jen identitu kulturní, ale také lidskou, osobní. Do lidské identity patří 

jeho jméno. Se jmény bychom neměli zacházet svévolně, dle vlastního uvážení. Například 

vymyslet pro žáka jiné jméno jen proto, že máme problém se zapamatováním si 

či výslovností opravdového žákova jména. Také bychom se měli vyvarovat počešťování 

cizích jmen či různým „zkomoleninám“ jmen. Chybné použití vlastního jména je pro žáka 

citlivé a nepříjemné, proto bychom žáka měli oslovovat jménem skutečným. Někdy to není 

lehké naučit se vyslovovat jméno některého žáka, avšak když se ho naučíme, 

i když na několikáté pokusy, uděláme tím žákovi radost. Navíc žák bude na své jméno 

reagovat hned, nebude se vztekat či plakat, že se tak nejmenuje. (Gjurová, 2011, s. 15) 

2.5 Statistické údaje o vzdělávání cizinců na základních školách v České 

republice 

Podle informací zveřejněných na webových stránkách Českého statistického úřadu 

navštěvovalo ve školním roce 2016/2017 všechny typy škol 74 691 dětí, žáků cizinců. 
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Nejvýznamnější podíl měli studenti vysokých škol a dále pak žáci základních škol. 

Základní školy v daném roce navštěvovalo 20 237 žáků cizinců. 

Nejvíce žáků cizinců přichází do českých základních škol z Ukrajiny (5 332, tj. 26,3% 

všech cizinců na základních školách), dále ze Slovenska (4 505, tj. 22,3%), z Vietnamu 

(4 003, tj. 19,8%) a z Ruska (1 484, tj. 7,3%). V menším počtu poté následují žáci 

z Bulharska, Moldavska, Polska, Číny, Rumunska, Mongolska a dalších. 
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3 PŘÍSTUP VE VYUČOVÁNÍ 

Obsahem čtvrté kapitoly je vymezení pojmů inkluze a integrace. Pochopení těchto pojmů 

přispívá k integraci žáků s odlišným mateřským jazykem do školního prostředí. 

Nejsou opomenuty aktivity školského systému napomáhající k inkluzi a integraci. 

Dále jsou zmíněny faktory ovlivňující úspěšnost integrace. 

3.1 Integrace a inkluze 

3.1.1 Vymezení pojmů 

Občasně dochází k tomu, že se pojmy inkluze a integrace zaměňují. Důvodem může být 

skutečnost, že oba souvisejí se začleněním žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, 

kam patří dle zákona i žáci cizinci, do školního prostředí. Tyto pojmy by však neměly být 

zaměňovány, neboť se jedná o odlišné, specifické pojmy.  

Kolektiv autorů META o.s. (2011, s. 13) pojem integrace vymezuje jako: 

„…(znovu)zařazení a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných 

základních školách, kde fungují buď speciální třídy (skupinová integrace), nebo jsou 

jedinci zařazeni do kmenových tříd (individuální integrace). Typickým znakem integrace je, 

že dítě se SVP je ze speciálního školského zařízení přeřazeno do běžné školy 

nebo na základě rozhodnutí rodičů po poradě s příslušnými odborníky rovnou zapsáno 

do školy, která je ochotna dítě přijmout. Takové dítě je pak sledováno a jeho výsledky jsou 

monitorovány poradenským zařízením.“ 

Grujová (2011, s. 13) doplňuje, že integrace „předpokládá přizpůsobení se a splynutí 

s většinou, jde tedy o přijetí „s podmínkou“. 

Na druhé straně pojem inkluze Grujová (2011, s. 13) definuje jako bezpodmíněné 

vzdělávání. Žák je přijat takový, jaký je. Podle Gjurové tedy inkluze neklade žádné 

podmínky k přijetí žáka.  

„Žáci se v rámci inkluzivního edukačního konceptu nedělí na dvě skupiny (tj. na ty, kteří 

mají speciální potřeby, a ty, kteří je nemají), ale jde tu o jedinou heterogenní skupinu žáků, 

kteří mají rozličné individuální potřeby. Velmi zjednodušeně by bylo možné říci, 

že integrace vyžaduje větší přizpůsobení dítěte škole, zatímco inkluze se víc snaží 

přizpůsobit edukační prostředí dětem“ (Lechta, 2010, s. 29) 
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V inkluzivním přístupu vzdělávaní Dle Hájkové a Strnadové (2010) je kladen důraz 

zejména na otevřenou, individualizovanou pedagogiku orientovanou na individuální 

schopnosti dítěte, která umožňuje zohlednění specifických vzdělávacích potřeb všech žáků. 

Lze dovodit, že inkluze je ideální stav, ke kterému by mělo školství směřovat a dále, 

že uplatněním inkluze je možné dosáhnout vyšší kvality vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Nejen, že jsou všichni žáci vzděláváni dohromady, ale také proto, 

že by díky integraci mělo dojít k uspokojení vzdělávacích potřeb všech žáků. Učitel 

nemusí proto se všemi žáky dojít ke stejnému cíli, protože téměř každý žák by měl mít 

individuální vzdělávací plán. 

Přístup inkluzivní školy se tedy jeví jako nejvhodnější pro práci s žáky s odlišným 

mateřským jazykem. 

3.1.2 Inkluzivní škola 

V dané podkapitole je vymezen pojem inkluzivní škola, jsou charakterizovány její principy 

a případná prospěšnost žákům s OMJ. 

„Inkluze je takový systém základního vzdělávání, který umožňuje všem dětem navštěvovat 

běžné základní školy, ideálně v lokalitě jejich bydliště. Učitelé na inkluzivně orientovaných 

školách musí přistupovat ke každému žákovi individuálně jako k mimořádné osobnosti.“ 

(Tannenbergerová, 2016, s. 35) 

Na uvedeném podkladě je možné konstatovat, že inkluzivní škola by neměla rozlišovat děti 

s hendikepem a bez něj, děti se speciálními vzdělávacími potřebami a bez nich. 

Jejich odlišnost by pro učitele neměla představovat zátěž, ale výzvu. Individuální přístup 

ke každému z nich zajistí, že každý žák bude mít takovou vzdělávací strategii, která bude 

zohledňovat specifika konkrétního žáka. 

„Pro inkluzivně směřující školu je jedním z hlavních cílů připravit žáky na kvalitní 

a úspěšný život v současné moderní společnosti, která samozřejmě schopnost fungovat 

v inkluzivním prostředí předpokládá. Škola akceptující princip inkluze tak žáky 

nepřipravuje na tuto skutečnost uměle obsahem, ale naopak přirozeně svou atmosférou, 

formou výuky i prostředím.“ (Tannenbergerová, 2016, s. 35) 

Inkluzivní vzdělávání je proces, kdy se škola neustále snaží hledat ideální cesty k inkluzi. 

Z tohoto důvodu, že inkluzivní vzdělávání není stav, ale proces, nelze přesně říci, od kdy je 

škola zcela inkluzivní. Můžeme ale sledovat naplnění principů, na kterých inkluzivní 
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vzdělávání stojí. Nejdůležitější principy inkluzivního vzdělávání jsou podle 

Tannenbergerové (2016, s. 36) následující: 

 Princip humanizmu a demokracie – inkluze v různých sférách života by měla být 

přirozeným důsledkem aplikace lidských práv a hodnot svobodné a demokratické 

společnosti 

 Princip heterogenity – různorodost se stává přirozenou součástí společnosti a je 

brána jako přínos a impulz k rozvoji 

 Princip spolupráce - rozvoj přirozeného soužití jedinců ve společnosti, 

kteří disponují různými talenty a nedostatky 

 Princip regionalizace – …místní školu mají právo navštěvovat všechny děti z jejího 

okolí 

 Princip otevřenosti a efektivity – otevřenost vůči všem dětem z okolí je základ 

a předpoklad, který se neobejde bez promyšlené a efektivním způsobem 

uskutečňované edukace v bezpečném školním prostředí 

 Princip individualizace – akceptování potřeb každého jedince v edukačním 

prostředí a nastavení procesu tak, aby se mohl pohodlně rozvíjet 

 Princip celistvosti – rozvoj žáka se týká jak intelektových, sociálních, etických, 

tělesných a dalších složek 

Z výčtu uvedených principů vyplývá, že rozdíl mezi „tradiční“ a „inkluzivní“ 

pedagogikou, přesněji řečeno mezi „tradiční“ a „inkluzivní“ školou, je velký. 

3.1.3 Aktivity napomáhající k inkluzi / integraci ve vyučování 

Žáci, kteří přicházejí do škol, mají oproti jiným žákům z mnohých důvodů ztíženou situaci. 

Každá škola na tuto skutečnost reaguje jiným způsobem. Legislativa neomezuje školy 

v aktivitách, které by přispěly k integraci žáků. Každá škola má tak možnost integraci 

žákům usnadnit dle svých možností. 

V následující části textu je uveden přehled z publikace Žáci cizinci v základních školách 

od Yvony Kostelecké a kol. (2013, s. 62-68), v níž jsou uvedeny konkrétní aktivity. 

Ve výčtu jsou uvedeny jen aktivity, se kterými mají učitelé zkušenost nebo aktivity, 

které považují za vhodné, nebo se je chystají realizovat. 

 Přípravné ročníky – v nich se žáci seznámí nejen se základy českého jazyka, 

ale rovněž s pracovními návyky nezbytnými pro práci v základní škole 
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 Intenzivní prázdninové kurzy – v nichž jsou žáci rozděleni do dvou skupin: skupina 

s nulovou znalostí českého jazyka, skupina s elementární znalostí jazyka 

 Individuální přístup, asistent pedagoga  

 Jazykové kurzy v průběhu školního roku – kurzy mohou probíhat v rámci povinné 

výuky, nebo v době volnočasových aktivit 

 Výuka jazyka prostřednictvím dramatické výchovy – prostřednictví scének a etudy 

mohou být odstraněny komunikační bariéry a ostych z vystupování na veřejnosti, 

v kolektivu 

 Vzdělávání učitelů zaměřené na integraci cizinců 

Tento výčet dokládá, že zavedením některých aktivit, by učitelé mohli snáze zapojit žáka 

s OMJ do výuky. 

3.1.4 Faktory ovlivňující integraci 

Integraci žáků s odlišným mateřským jazykem ovlivňuje mnoho faktorů. Své o tom vědí 

učitelé z praxe, kteří byli zapojeni do výzkumu, který v publikaci Žáci cizinci v základních 

školách autorka Kostelecká a kol. popisují. Učitelé se shodli, že mezi faktory ovlivňující 

integraci patří věk žáka, vliv rodinného prostředí a vliv školního prostředí. (2013, s. 68-63) 

Integrovat žáka s odlišným mateřským jazykem do třídy, není snadné. Integraci 

a úspěšnost ovlivňuje několik proměnlivých faktorů, proto se integrace žáka v některých 

případech nemusí podařit. 

3.1.5 Faktory zabraňující integraci 

Je možné, že ať udělá učitel, či jiný pedagogický pracovník pro integraci žáka vše, 

co je v jeho silách, nemusí k úspěšné integraci dojít. U každého z dětí může být příčina 

jiná. 

Dle kolektivu autorů Meta o. s (2011, s. 47) integraci brání například tyto faktory:  

 Tiché období – žák se po nějakou dobu nezapojuje do aktivit 

 Rychlé unavení – vlivem nového prostředí, neznámých lidí, komunikace v cizím 

jazyce atd. 

 Pomalejší reagování na instrukce 

 Frustrace – může vést k nevhodnému chování 

 Sklíčenost z neporozumění, z nemožnosti zapojit se do výuky 
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 Stýskání po domově, přátelích 

3.1.6 Pojem úspěšná inkluze 

Osvojení si jazyka je bezpochybně jedním ze základních předpokladů úspěšné inkluze 

žáka. Jak se dítě může aktivně účastnit vyučování, jak zapadne mezi spolužáky, 

když největší překážkou je dorozumívací prostředek, jazyk? Lze tedy usoudit, že největší 

barierou, která brání žákovi v mnoha aspektech, je jazyk země, do které žák přichází. 

Žáci, kteří do našich škol přichází, mají odlišnou úroveň českého jazyka. Žák, který nemá 

jazyk dostatečně osvojen, se dostává do napětí, může být jazykovou barierou chronicky 

frustrován. Žák z nedostatečně osvojené jazykové a komunikační kompetence, 

která mu brání v běžné komunikaci, může mít pocit vyčleněnosti, opuštění či dokonce 

pocit ztráty bezpečí. Dle Maslowa je potřeba bezpečí jednou ze základních potřeb, 

což dokládá jeho hierarchie potřeb. 

Potřeba seberealizace 

Potřeba uznání, úcty 

Potřeba lásky, přijetí, spolupatřičnosti 

Potřeba bezpečí a jistoty 

Základní tělesné, fyziologické potřeby 

Schéma č. 1 – Maslowova hiearchie potřeb 

Zdroj: Wikipedia (2018) 

Autorky publikace s názvem Metodika práce s žáky – cizinci v základní škole 

(Šindelářová, Škodová, 2012, s. 43) považují v inkluzi za důležité, aby učitel ovládal 

sociokulturní/interkulturní minimum, neboť: „Ovládnutí sociokulturního/interkulturního 

minima, poznání a znalost společných jevů, ale i kontrastů a rozdílů v jednotlivých 

jazykových rovinách spojených s informacemi o kulturních a společenských realitách může 

výrazně přispět nejen k rychlejší integraci žáků-cizinců do základního vzdělávání a k jejich 

úspěšnější komunikaci ve vyučovacím jazyce, ale i k odhalení nedostatků ve vzájemné 

komunikaci, jež mnohdy vedou k neporozumění a nepochopení.“ 
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4 METODY ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ S OMJ DO VÝUKY 

4.1 Předpoklady začleňování 

První podkapitola páté kapitoly se věnuje komunikaci jako základnímu dorozumívacímu 

prostředku, neboť se jedná o stavební kámen v procesu začleňování žáka s OMJ do výuky. 

Dále je zmíněna důležitost pedagogické diagnostiky, diagnostiky stylu učení žáka a možné 

formy organizace výuky. Jedná se o důležité instituty, které významnou měrou přispívají 

k začlenění do výuky. 

4.1.1 Pedagogická diagnostika 

Na webových stránkách Katalogu podpůrných opatření je dostupný článek Horáčkové 

(2015-2018), dle které je nutné před plánováním učiva mít o žákovi pokud možno 

co nejvíce komplexních informací poskytující údaje o: 

1) Silné stránky, zájmy a možnosti podpory 

Učitel by si měl zjistit o žákovi jaké má koníčky, jaké kroužky, co ho baví, jaké úspěchy 

měl v bývalé škole, jaký byl jeho oblíbený předmět. Také by s rodiči měl probrat další 

možnosti jazykové přípravy. Otázky, které může učitel položit: Bude žák chodit někam 

mimo školu na kurz češtiny? Má rodina možnost zajistit doučování? Potřebuje rodina 

pomoci v zorientování se nabízených kurzů nebo doučování v rámci školy i mimo ní? 

Pokud rodiče nemají dostatečnou jazykovou úroveň, doporučuje se využít tlumočníka. 

Dle mého názoru bychom některé z otázek nemuseli pokládat jen rodině, ale i žákovi. 

2) Jazykové dovednosti 

Při diagnostice jazykových dovedností učitel zjišťuje úroveň porozumění (poslech), 

mluvení, čtení a psaní. Doposud není vytvořena komplexní jazyková diagnostika pro žáky 

s odlišným mateřským jazykem, avšak se setkáváme s dílčími nástroji, které vytvořeny 

jsou. Nástroje mohou posloužit jako inspirace pro diagnostiku. Nevýhodou je, že nejsou 

vytvořeny žádné nástroje, které by zjištěné informace interpretovaly. 

3) Znalosti a dovednosti v ostatních předmětech 

Zjištění těchto znalostí může zpočátku komplikovat jazyková bariéra. Pokud ovšem učitel 

má k dispozici žákovo předchozí vysvědčení ze země původu, případně sešity či učebnice, 

usnadní mu to situaci. Horáčková se též domnívá, že není důležité a nutné zjišťovat 

komplexní informace v této oblasti. Učitel by si měl spíše uvědomit, že každý žák má, 
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i žák s odlišným mateřským jazykem nějaké znalosti, na které je vhodné při výuce 

navazovat. 

4) Fungování žáka v hodinách a v kolektivu 

Při diagnostice fungování žáka v hodinách a v kolektivu by se měl učitel zaměřit na to, 

jak se žák zapojuje do výuky, zda reaguje na pokyny a aktivitu učitele, jak se snaží, 

co mu jde, s čím má potíže? Jak se zapojuje do kolektivu ve třídě, co dělá o přestávkách, 

jakým způsobem komunikuje se spolužáky, koho vyhledává, kdo vyhledává jeho? 

Jaké pokroky dělá v češtině, co už umí, jak si říká, když něco potřebuje? 

4.1.2 Diagnostika stylu učení žáka 

Připomeňme si, jak si věci pamatujeme. Kolik informací si zapamatujeme pouhým čtením, 

kolik pomocí čtení a slyšením, kolik čtením, slyšením a viděním a v poslední řadě kolik 

čtením, slyšením, viděním a mluvením o informaci?  

Na tyto otázky odpověděla ve své publikace Gjurová (2011, s. 13). Konstatovala, 

že nejvíce si toho člověk zapamatuje, pokud zapojí co nejvíce smyslů. Tedy tehdy, pokud 

si novou informaci přečteme, poté o ní slyšíme, vidíme ji a mluvíme o ní. V daném případě 

jsme schopni si zapamatovat 80 % informací. Nejméně informací si zapamatujeme tehdy, 

pokud si nové informace pouze čteme, procentuálně si čtením zapamatuje asi 10 % 

informací. Pokud dojde k aktivnímu předávání nové informace, pamatujeme si 90 - 95 %. 

Z dat vyplývá, že by učitel měl naplánovat výuku tak, aby žák při výuce zapojoval 

co nejvíce smyslů zároveň a v kombinaci se slovem, pohybem a rytmizací. Při takové 

výuce by se využilo multisenzorického přístupu. Učitel může žákům s OMJ nabídnout 

různé činnosti a různé druhy vyučovacích metod. Neměli bychom zapomínat na to, 

že každému dítěti nemusí vyhovovat zvolená metoda. Proto, bychom měli zvolené metody 

střídat či kombinovat, abychom vždy uspokojili alespoň některé z žáků. 

4.1.3 Forma organizace výuky 

Většinou jsou žáci s OMJ začleňováni do běžných tříd. Na učitele je tak kladen úkol 

přizpůsobit výuku žákům s OMJ, aby nebyli pouze pasivními diváky. Jak tedy zařídit, 

aby docházelo k efektivnímu vyučování, při němž by se v nejlepším případě všichni 

aktivně zapojili, a jedna skupina nebyla na úkor druhé skupiny opomíjena? 
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Na tuto poměrně složitou otázku, se kterou se potýká nejeden učitel na základní škole, 

má odpověď Eva Hájková (2014, s. 89 - 90). V publikaci uvádí, že nejvhodnější vyučovací 

metoda, pro takové složení skupiny, je metoda malotřídní školy. Princip metody spočívá 

v tom, že učitel pracuje se dvěma paralelními skupinami. V praxi to vypadá tak, že učitel 

zadá práci nejprve jedné skupině, která poté samostatně pracuje na úkolu. Během toho 

má učitel čas na skupinu druhou. 

Myslím si, že tato metoda, tak jak je popsaná autorkou, je vhodná ve fázích opakovacích, 

kdy nejen každá skupina, ale také konkrétní žáci v dané skupině dosahují jiných 

znalostních úrovní. Dle mého názoru by však nemělo být veškeré vyučování založeno 

pouze na této metodě. Důvodů je hned několik. Pokud bychom pracovali pouze malotřídní 

metodou, docházelo by k interakci pouze mezi žáky jedné skupiny. Toto by mohlo mít 

za následek rozdělení skupiny na dva celky, jež by mohly mezi sebou soupeřit a mohla 

by vzniknout rivalita, či jiné patologické jevy. Osobně bych upřednostnila do vyučování 

zařazovat práci ve skupinách, které by byly tvořeny jak žáky s OMJ, tak žáky ostatními. 

Jiné metody a postupy by zvolila Gjurová (2011, s. 26). Doporučuje při práci s žákem 

s odlišným mateřským jazykem využít obdobných metod a postupů jako u žáků 

se specifickými poruchami učení. Je tomu tak proto, že skupiny spojuje několik věcí. 

Jsou to snadná unavitelnost, nutnost opakované motivace, nutnost kolektivní zkušenosti 

a výrazné pozitivní odezvy, problémy s rozlišováním kvantity samohlásek, záměna hlásek 

funkčně podobných, záměny z nedokonalé sluchové diferenciace fonémů, hranice slov 

v písmu, sluchová analýza a syntéza, souhláskové shluky a čtení s porozuměním.  

Z výčtu, který Grujová uvádí, plyne, že žáci s OMJ k tomu, aby vykonali stejnou práci 

jako jejich spolužáci, musí vynaložit větší úsilí. Úsilí nejen k porozumění například zadání, 

ale také k vypracování úkolu. Musí se zamýšlet nejen nad stránkou obsahovou, ale také 

nad stránkou jazykovou, rozpomínat se a volit vhodná slova. Žáci jsou tedy více unaveni, 

což se může projevit nesoustředěním a unikáním do vnitřních myšlenek, vnitřního světa. 

Z uvedeného vyplývá, že žáci potřebují při výuce více motivovat. 

K názoru že ve výuce v multikulturní třídě je možné používat metody uplatňované u žáků 

se specifickými poruchami učení, se přiklání rovněž Šindelářová a Škodová (2012, s. 47). 

Dodávají ale, že tato metoda by se měla spojit s metodami, které jsou používány v běžných 

základních školách a metodami, které jsou využívány v ménětřídních školách. 
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Zde nalézáme shodu u autorek Hájkové a Šindelářové a Škodové, jež všechny doporučují 

využít metody, které se využívají v malotřídních školách. 

Šindelářová a Škodová dodávají, že není možné vzít tyto formy a metody, aniž by je učitel 

tvořivě nepozměnil. Neboť učitel pracuje se dvěma skupinami, které se od sebe liší 

vztahem k vyučovacímu jazyku jako prostředku každodenní komunikace. Šindelářová 

a Škodová navrhují: (2012, s. 47) „Ve školní praxi to znamená zorganizovat výuku 

ve vyučovací hodině tak, aby každá z těchto dvou skupin pracovala jak s učitelem, 

tak i samostatně, ale i společně, aby žádná nebyla diskriminována a aby byly naplněny 

výchovně - vzdělávací cíle dané pro příslušný ročník ZŠ podle ŠVP.“ 

Organizačními formami ve výuce se také zabývá META o. s. (2011, s. 46 – 47), 

která uvádí tři možné způsoby, jak zorganizovat výuku v multikulturní třídě, jakým 

způsobem může být žák cizinec do výuky zapojen. 

 Žák s OMJ pracuje společně s ostatními na tomtéž úkolu, ale aktivita 

je přizpůsobena možnostem žáka. 

o Při diktátu – žákovi diktujeme jiný diktát než ostatním dětem, případně 

ho upozorníme, ať se soustředí jen na určitá slova nebo nabídneme místo 

diktátu cvičení na doplňování pravopisných/gramatických jevů. 

o Zjednodušíme žákovi pracovní listy, k obrázkům přidáme jednoduché 

popisné věty, ze kterých se dozví klíčová slova tématu (učivo) a prohloubí 

si zároveň i češtinu. 

o Žák dostane zadání dopředu – může si jej doma přeložit a připravit 

se na něj. 

o Učitel/asistent/speciální pedagog s ním probere zadání (téma) předem.  

o Žák pracuje na stejném tématu, ale zadáme mu jiný úkol. Zatímco třída 

aktivně popisuje např. lidské tělo, žák s OMJ může za pomoci nápovědy 

(nebo učebnice) přiřazovat názvy částí těla k obrázku. Pak například doplnit 

chybějící písmena, složit jednoduché věty, apod. 

o Výklad přizpůsobíme dítěti s OMJ, což může novým pohledem obohatit 

i ostatní žáky a/nebo pomoci např. i slabším žákům. 

o Vytváření slovníčku pojmů a odborných termínů může být společná práce 

celé třídy – může být koncipována jako třídní projekt, ve kterém propojíme 

i ostatní předměty jako VV, PČ, ČJ apod.  
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 Žák s OMJ má samostatnou práci, která odpovídá úrovni jeho znalostí, případně 

se týká pouze češtiny pro cizince. 

 Žák je doučován mimo svou kmenovou třídu. 

o Pokusíme se být s těmito vyučujícími v kontaktu a ve výuce se doplňovat. 

o Škola má k dispozici asistenta, který žáka doučuje v průběhu vyučování 

nebo po něm. 

o Žák dochází na doučování mimo školu (domluvíme se s rodiči, aby svému 

dítěti zajistili podobné doučování). 

Na podkladě obsahu této podkapitoly lze učinit závěr, že učitel by měl být schopen zvolit 

takovou metodu, která bude vhodná a účinná pro dosažení výchovně vzdělávacích cílů, 

a to s přihlédnutím k potřebám žáka s odlišným mateřským jazykem. 

4.1.3.1 Rozvoj komunikačních dovedností 

U žáků s odlišným mateřským jazykem je nutné především rozvíjet komunikační 

dovednosti. 

Mezi základní komunikační dovednosti patří naslouchání, mluvení, čtení a psaní, přičemž 

je Palenčárová a Šebesta (2006, s. 26 - 27) rozdělují do dvou kategorií. První kategorií 

je receptivní, patří sem naslouchání a čtení. Tuto oblast bychom též mohli nazvat vnímání, 

neboť zahrnuje činnosti, při kterých žák přijímá informace a myšlenky z vnějších zdrojů. 

Druhou kategorií je kategorie produktivní, nebo též někdy označována jako oblast 

vyjadřování. Sem patří mluvení a psaní, neboť žák při těchto aktivitách vytváří myšlenky 

a informace za účelem podělit se o ně s někým druhým. Dle cíle výuky učitel volí 

dominantní medium, jehož prostřednictvím se komunikace bude uskutečňovat. Může 

se jednat o médium zvukové či vizuální. 

Každá vyučovací hodina, především na prvním stupni základní školy, by měla zahrnovat 

všechny složky komunikačních dovedností bez ohledu na její obsah. Je zřejmé, že rozvoj 

těchto dovedností bude nejvíce efektivní, pokud se bude opírat o zájem a zkušenosti dítěte. 

4.2 Proces začleňování 

Začleňování žáka s OMJ do školního prostředí je složitý proces, který zahrnuje například 

tvorbu individuálního vzdělávacího plánu, který je orientován na individuální možnosti 

žáka a vzdělávací potřeby. Je přiblížena komunikace, včetně jejího významu, důležitost 

motivace. V jednotlivých podkapitolách jsou také zmapována doporučení zveřejněná 
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na webových stránkách inkluzivní školy, která zároveň nabízejí konkrétní praktické 

možnosti k usnadnění vzdělávání. Neméně důležitým prvkem celého procesu je práce 

s chybou a hodnocení žáka. 

4.2.1 Individuální vzdělávací plán 

Je zřejmé, že žák, který nezná vyučovací jazyk, nemůže zvládnout stejný obsah učiva, 

který mu ukládá školní vzdělávací program. Je tedy na místě, aby tomuto žákovi 

byl vytvořen individuální vzdělávací plán. Zároveň je jasné, že všechna tíha nemůže stát 

na učiteli, ale vedení školy by mělo dle zákona zajistit žákům podporu ve vzdělávání 

v novém jazyce. 

4.2.1.1 Vymezení pojmu 

V diplomové práci bylo vícekrát zmíněno, že možnou cestou, jak žákovi usnadnit 

vzdělávací proces je tvorba individuální vzdělávacího plánu, viz níže. 

„Individuální vzdělávací plán je závazný pracovní materiál sloužící všem, kteří se podílejí 

na výchově a vzdělávání integrovaného žáka. Vzniká na základě spolupráce mezi učitelem, 

pracovníkem provádějícím reedukaci, vedením školy, žákem a jeho rodiči (zákonnými 

zástupci), pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálněpedagogického 

centra.“ (Zelinková, 2011, s. 172) 

Definici individuálního vzdělávacího plánu (dále také „IVP“) je dále možné nalézt 

na stránkách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pojem je vymezen v ustanovení 

§ 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných, následovně: „Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem 

pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze školního 

vzdělávacího programu a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.“ 

Definici individuálního vzdělávacího plánu se zabývá i Pedagogický slovník (Průcha, 

Walterová a Mareš, 2001, s. 83) jež definuje tento pojem jako: „programy určené žákům 

se specifickými potřebami (talentovaným, zdravotně znevýhodněným)“ 

Z výše uvedených definic je zřejmé, že někteří autoři se vyjadřují k individuálně 

vzdělávacímu plánu a někteří k individuálně vzdělávacímu programu. V daném případě 

není ani tak důležité, jak tento dokument bude nazýván, přesto by ale měl být používán 

jen jeden termín. Vzhledem k faktu, že současná legislativa užívá termín plán, bude tento 

stav akceptován a závazný. Z definic je nesporné, komu je individuální plán určen. Je však 
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třeba se zabývat tím, jaké má individuální plán výhody, jaká jsou jeho rizika a tím, 

jak takový individuální vzdělávací program sestavit. 

Individuální vzdělávací plán má mnoho výhod. Zelinková (2011, s. 172) dělí jeho přínosy 

do čtyř oblastí. První oblast se vztahuje na samotného žáka, kdy mu pomáhá pracovat 

dle jeho tempa, tudíž žák nezažívá frustraci z porovnávání se se spolužáky. Žáci pracují 

bez stresu a snaží se dosahovat lepších výsledků v porovnání sami se sebou. Je možné tedy 

konstatovat, že individuální vzdělávací plán má funkci motivační. Druhá oblast se vztahuje 

na učitele. Učitel nemusí mít obavy z nenaplnění požadavků učebních osnov, ale pracuje 

s žáky na úrovních, které dosahují. Individuální vzdělávací plán též napomáhá učitelům 

v hodnocení. Učitel se nemusí obávat poskytnout žákům úlevu a zároveň je hodnotit stejně, 

lépe než ostatní žáky ve třídě. Další oblast se týká rodičů. Rodiče, díky tomu, 

že se do přípravy zapojují, se stávají spoluodpovědnými za výsledky práce dítěte. 

Poslední oblastí je aktivní účast žáka. Tím, že se z žáka stane aktivní jedincem, 

přebírá odpovědnost za své učení. Není pouze pasivním objektem, na který působí učitelé 

a rodiče.  

Přínos individuálního vzdělávacího plánu je zjevný. Nabízí se však otázka, jak takový plán 

vytvořit, jakou by měl mít podobu, strukturu, rozsah či případně obsah. O tom pojednává 

další část práce. 

4.2.2 Strategie tvorby a schéma IVP 

Individuálně vzdělávací plán nemá pevně danou strukturu, která by byla nejvhodnější. 

Zelinková (2011, s. 173) však uvádí, že by se měl individuálně vzdělávací plán zaměřit 

na dvě roviny. „První rovinou je obsah vzdělávání, určení metod a postupů. Ve druhé 

rovině sledujeme specifické obtíže, snažíme se omezit příznaky, eliminovat problémy 

a vyzdvihnout pozitivní oblasti vývoje dítěte.“ 

Individuální vzdělávací plán nemá rovněž pevně danou formální podobu, avšak téměř vždy 

se můžeme setkat se stejným schématem, které je méně či více s různými úpravami 

používán v mnoha vzdělávacích institucích po celé České republice.  

Nejvíce přehledné se jeví schéma Mertina, na které se ve své knize odkazuje Zelinková 

(2001, s. 177-180) 

Schéma individuálního vzdělávacího plánu 

 Jméno žáka 
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 Datum narození 

 Třída 

 Vyšetření v PPP nebo ve SPC dne 

 Základní údaje o žákovi, které ztěžují reedukaci 

 Pedagogická diagnóza 

 Konkrétní úkoly v oblastech 

 Pedagogická hlediska a postupy 

 Pomůcky 

 Způsob hodnocení a klasifikace 

 Způsob ověřování vědomostí 

 Organizace péče 

 Dohoda o spolupráci s rodiči 

 Podíl žáka na reedukaci 

 Informace dalším učitelům 

 Kontrola dne 

 Podpisy dne 

4.2.3 Komunikace 

Žáci s odlišným mateřským jazykem potřebují jiný způsob komunikace. Učitel by měl 

proto dodržet několik zásad a jimi přizpůsobit sdělení, aby bylo jednoznačné 

a srozumitelné. Neměli bychom ale jazyk zjednodušovat příliš, abychom češtinu 

nedeformovali. 

Internetová publikace Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách (kolektiv 

autorů META o. s., 2011, s. 62) uvádí možnosti: 

 Informace podáváme postupně (v průběhu ověřujeme porozumění). 

 Používáme raději krátké věty nebo hesla než dlouhá souvětí. 

 Jsme konkrétní a přesní (přesné datum, místo a čas). 

 Jména a názvy uvádíme v 1. pádě. 

 Písemné informace podáváme v heslech, bodech, malým tiskacím písmem. 

 Pokud můžete, netelefonujte, ale raději pište sms. 

Je zřejmé, že žák, který nezná vyučovací jazyk, nemůže zvládnout stejný obsah učiva, 

který mu ukládá školní vzdělávací program. Je tedy na místě, aby tomuto žákovi 
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byl vytvořen individuální vzdělávací plán. Zároveň je jasné, že všechna tíha nemůže stát 

na učiteli, ale vedení školy by mělo dle zákona zajistit žákům podporu ve vzdělávání 

v novém jazyce. 

Komunikace bude rozdílná u žáka s OMJ, který již nějaké znalosti cizího jazyka má a mezi 

těmi, kteří nerozumí, nebo jen málo. Jak může učitel postupovat? Dle Maslowovy 

hiearchie potřeb je nejdůležitější je porozumění učitele základním potřebám žáka. 

V případě, že žák rozumí velmi málo nebo vůbec, mohou učitelé použít komunikační 

kartičky, inspirovat se také mohou kartami určenými žákům s autismem. 

Jinak bude probíhat komunikace s žákem, který má o cizím jazyce povědomí a dokáže 

sdělit základní potřeby. Inkluzivní škola (2017c) na svých stránkách uvádí pět základních 

principů komunikace s žákem s OMJ. Jedná se o specifickou formu podpory. V zahraničí 

je tato podpora označena pojmem scaffolding, který v překladu znamená lešení. 

Stejně tak jako se budova nepostaví bez lešení, bez jakési podpory, neobejde 

se ani nabývání dovedností, znalostí a rozvoj jazyka bez určité podpory. Mezi pět 

základních pravidel, která by měla žákovi pomoci, dle inkluzivní školy (2017c) patří: 

„propojit výuku obsahu a jazyka, aktivovat předchozí zkušenosti a znalosti, využít grafické 

vizualizace obsahu, vytvářet prostor pro komunikaci a vytvářet prostor pro aktivní 

produkci jazykových dovedností.“ 

Dle mého mínění výčet ukazuje a nabízí možnosti, jak žáky při získávání znalostí 

a vědomostí podpořit, čímž se zároveň zvýší i efektivita učitelské profese. Vzhledem 

k tomu, že tato pravidla jsou vnímána jako přínosná, bude jim věnována pozornost níže, 

kde budou konkretizovány. 

4.2.4 Motivace 

Všechny žáky, zejména pak žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, je vhodné 

a nezbytné k aktivitám a k procesu učení motivovat. 

Správná motivace ze strany učitele či jiné osoby pracující s žákem s OMJ je nejen 

předpokladem efektivního učení, ale rovněž zvyšuje výsledky učení. (Sitná, 2009, s. 18) 

Motivaci lze dle Sitné (2009, s. 18) chápat jako: „…proces zvnitřněného zdůvodnění 

potřeby učícího jedince se učit.“ 
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Motivaci lze rozdělit nejen podle intenzity a délky trvání (krátkodobá, dlouhodobá), 

nebo podle toho, odkud motivace pochází (vnitřní a vnější). Sitná (2009, s. 18-24) ve své 

publikaci zmiňuje šest nejběžnějších druhů motivací k učení. Jsou jimi: 

1) Užitečnost získaných znalostí, jejich praktické využití 

2) Potřeba získat kvalifikaci, dosáhnout plánovaného vzdělání 

3) Posilování sebevědomí 

4) Potřeba ocenění, pochvaly 

5) Obava z neúspěchu, trestu 

6) Zájem o problematiku, radost z učení 

Z výše uvedeného vyplývá, že žáci mohou mít rozdílné pohnutky k vykonávání určitých 

činnosti. Na učiteli je, aby rozlišil druh motivace jednotlivých žáků a rozvíjel ji. 

Lokšová a Lokša (1999, s. 14-15) uvádějí několik způsobů rozvíjejících motivaci žáka, 

přičemž dva z nich považují za hlavní. 

 Navodit podmínky obsahující pro danou skupinu potřeb tak silné podmínky 

(incentivy), aby vzniklá motivace u většiny žáků vycházela z aktualizovaných 

potřeb. 

 Respektovat potřeby dominující v individuální hiearchii potřeb určitého žáka 

a některé prvky vyučování „individualizovat. 

Lokšová a Lokša (1999, s. 43-45) identifikují také konkrétní způsoby, jak může učitel žáky 

motivovat, z nichž jsem vybrala jen některé, např.: problémové vyučování, vyučování 

hrou, zajímavé úlohy, programované učení, rozmanitost ve vyučování, zohledňování 

principu synektického klimatu, regenerace sil, imaginace, kooperativní vyučování a učení, 

rozvoj hodnotícího myšlení a sebehodnocení žáků atd. 

Vhodný způsob motivace přispívá ke zvýšení zájmu žáků o vzdělávání, čímž zároveň 

dochází ke zvýšení efektivity učení. 

4.2.5 Propojení výuky obsahu a jazyka 

Každý předmět má svůj odborný jazyk, kterému by měl žák porozumět, aby pochopil 

obsah vyučovacího předmětu. V praxi to znamená, že učitel by měl dbát nejen na výuku 

obsahu, ale rovněž na rozvoj odborného jazyka. Učitel by si měl tedy cíle naplánovat 

ve dvou rovinách. V rovině obsahové a v rovině jazykové. V obsahovém cíli učitel 

konkretizuje, co chce, aby žáci uměli a v rovině jazykové, co chce, aby žáci 
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říkali/psali/četli/poslouchali. Důležité také je, jaké jazykové prostředky jsou pro žáka 

s odlišným mateřským jazykem důležité. Je nezbytné si rovněž stanovit důležitou slovní 

zásobu a klíčové fráze, které budou žáci potřebovat nebo používat. Nestačí jen vypsat 

klíčová slova odborného jazyka, ale je zapotřebí s nimi ve výuce aktivně pracovat. 

Je doporučováno jazykové prostředky průběžně psát na tabuli, nechat ostatní, aby žákovi 

slova vysvětlili, připravit žákovi tabulku s těmito výrazy, kterou dostane k pracovnímu 

listu, nebo zavést vlastní tematické slovníčky. (inkluzivní škola, 2018d) 

4.2.6 Aktivizace předchozích zkušeností a znalostí 

Všichni žáci, stejně jako žáci s odlišným mateřským jazykem, mají nějaké předchozí 

zkušenosti. Na tyto zkušenosti je potřeba v hodinách průběžně navazovat. Z teorie 

pedagogického konstruktivizmu vyplývá, že díky evokaci má žák možnost uvědomit si, 

co o tématu ví a poté se mu snáze nové informace zařazují do již existujících schémat. 

Metoda kritického myšlení je založena na třech fázích poznávacího procesu: evokaci, 

uvědomění si významu a reflexi. (inkluzivní škola, 2017a) 

Důležitým východiskem konstruktivistického přístupu k vyučování je zvýšený zřetel 

k dítěti – akceptace jeho světa, poznatků, představ, pocitů, zájmů, osobního tempa i rytmu 

vývoje. (Spilková, 1997, s. 31) 

Lze dovodit, že bychom měli žáka podpořit v pochopení tématu například myšlenkovou 

mapou, diskuzí se spolužákem, obrázkem nebo pomocí videa. V druhé fázi bychom měli 

žáka podpořit v navázání na vědomosti získané v mateřském jazyce. Využít k tomu 

můžeme dvojjazyčný materiál, práci se slovníkem. 

4.2.7 Grafická vizualizace obsahu 

Žákům s OMJ by mohlo v usnadnění cesty vzdělávání pomoci, používání názorných 

pomůcek. Učitelé by měli obsah hodin vhodně vizuálně podpořit. Pokud chceme 

zefektivnit činnost a přiblížit žákům nejen obsah, ale také strukturovat informace 

či pracovat s jazykem, můžeme použít takzvané klíčové vizuály. Tato metoda vychází 

z teorie Bernarda A. Mohana o vědomostních strukturách. Témata, situace, texty, 

které žákům předkládáme, mají nějakou strukturu. Znamená to, že vědomostní struktury 

můžeme zobecnit podle smyslu sdělení na klasifikaci, principy, hodnocení, popis, 

posloupnost a volbu. Každou strukturu můžeme vyjádřit klíčovým vizuálem. (inkluzivní 

škola, 2017b) 



22 

 

Možné grafické znázornění vědomostní struktury, viz níže schéma č. 2.

 

Schéma č. 2 – Grafická znázornění vědomostní struktury 

Zdroj: Inkluzivní škola (2017b) 

4.2.8 Prostor pro produkci jazykových dovedností 

Žáci s odlišným mateřským jazykem, potřebují více než zbytek třídy rozvíjet i takzvaný 

komunikativní jazyk. Příležitostí, jak rozvíjet komunikativní jazyk je skupinová práce, 

která přináší spoustu výhod. Žáci díky ní mají možnost: slyšet jazyk v různých podobách, 

spolupracovat s ostatními mluvčími ve skupině, učit se v kontextu, vyjadřovat obdobné 

myšlenky různými způsoby, ptát se a vyjasňovat si nesrozumitelnosti, zažívat méně stresu 

z mluvení. (inkluzivní škola, 2018f) 

4.2.8.1 Principy skupinové práce rozvíjející jazyk. 

Inkluzivní škola (2017e) mezi principy skupinové práce rozvíjející jazyk řadí:  

 Jasná a explicitní instrukce 

 Nutnost mluvení 

 Jasný výstup úkolu 

 Kognitivní přiměřenost úkolu 

 Integrace úkolu s širším kurikulem 

 Zapojení všech dětí 

 Dostatek času na úkol 

 Znalost žáků práce ve skupině 
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Je nezbytné, aby žáci měli dostatek prostoru pro vyjádření se k tématu. Ať už ve formě 

psané či mluvené, individuální, skupinové či hromadné. Čím vyšší nároky jsou na žáka 

kladeny, tím více bude docházet k rozvíjení jeho dovedností. (inkluzivní škola, 2017e) 

Přestože s tímto názorem spíše souhlasím, měly by být definovány i určité mezníky, 

aby nedocházelo k přetěžování žáka, což by mohlo být v konečném důsledku 

kontraproduktivní. Nadměrná zátěž může pro některé žáky představovat stres, který může 

mít několik příznaků. Dle Křivohlavého (2001, s. 181) se příznaky stresu mohou 

projevovat ve třech složkách. Jsou jimi oblast fyziologická (např.: bolesti svalů a hlavy…), 

emocionálně – citová (např.: změny nálad, nadměrné snění, obtížné soustředění 

pozornosti…) a v behaviorální (zvýšená nemocnost, nerozhodnost, zhoršená kvalita práce, 

snaha vyhnout se úkolům…). Příklady, které Křivohlavý v jednotlivých složkách uvádí, 

mohou být pozorovatelné už u dětí, s některými se setkáváme až ve věku vyšším, 

či v dospělosti. 

Z výše uvedeného vyplývá, že neúměrným přetěžováním žáků může docházet ke stresu, 

který se může projevovat únavou, nechutí k učení a čemukoli se školou souvisejícímu, 

ostych, stranění se kolektivu, to jsou jen některé důsledky aplikace příliš vysokých nároků. 

4.2.9 Práce s chybou  

V minulosti nebylo na chybu ve vyučovacím procesu pohlíženo jako na žádoucí jev. 

Dokonce i dnes mnozí učitelé pohlíží na chybu jako na něco negativního, nežádoucí. 

Přitom dle Kosíkové (2011, s. 139) „Učební činnost orientovaná na chybu s následkem 

trestu (nejčastěji sníženou známkou) žáka znejistí, vyvolá u něj obavy a strach a posílí 

motiv vyhnout se neúspěchu. Orientace na chybu takto zvyšuje pravděpodobnost výskytu 

chyb, selhání a dále posiluje orientaci na chybu.“ 

Zkušení pedagogové však vědí, že vhodnější, správný pohled na chybu žáků podle 

Kosíkové (2011, s. 139) znamená „dívat se na ní jako na přirozenou součást procesu 

učení…“ Dále dodává, že by měl učitel umět chybu žáka využít ve svůj a žákův prospěch. 

Kosíková (2011, s. 138) 

Šindelářová a Škodová (2012, s. 89) k tématu napsaly: „Chybová analýza pohlíží na chybu 

jako na přirozenou věc. Učení znamená proces zmenšování počtu a významnosti chyb (mj. 

tuto definici je možné uplatnit na učení jakéhokoliv druhu, např. plavání).“ 
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Z výše uvedeného zastávám názor, že chyba je přirozená a zároveň poskytuje učiteli cenné 

informace, neboť mu poskytuje zpětnou vazbu. V našem případě například vazbu 

o vyvíjejícím se systému cílového jazyka v mysli žáka. 

V publikaci autorky Šindelářová a Škodová (2012, s. 90) také říkají, že chyby u žáků 

s OMJ lze rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou chyby performační, 

se kterými se můžeme setkat i u rodilých mluvčích, neb jsou to chyby, které vznikají: 

„nedopatřením při produkci řeči díky například velkému časovému tlaku, nižší 

soustředěnosti nebo selhání paměti. Mluvčí ale přitom zná správnou variantu a je schopný 

se sám opravit.“ Druhou skupinu chyb tvoří takzvané chyby kompetenční. Jsou to chyby 

typu „error“. Projevují se jako: „výsledek systematického procesu učení a nasvědčuje 

o chybějící kompetenci žáka.“ 

4.2.9.1 Chyba a její oprava 

Žáci s OMJ v hodinách více či méně chybují. Učitel by měl mít zautomatizovaných 

několik kroků, dle Šindelářové a Škodové (2012, s. 91) je nejprve důležité zaregistrovat 

chybu, poté by měl učitel chybu zařadit (viz jazykové prostředky), tím si uvědomí, 

k jakému druhu chyby došlo a zároveň si rozmyslí, zda žáka na chybu upozorní či nikoliv 

– vázáno na účelu aktivity. 

Dle Šindelářové a Škodové (2012, s. 91-92) „Pokud se jedná spíše o gramatické cvičení, 

ve kterém se klade důraz na přesnost, měl by učitel okamžitě věcně zareagovat a na chybu 

upozornit. Pokud se však jedná o aktivitu zaměřenou na komunikaci a plynulost projevu, 

tak ta by měla mít vyšší váhu nad gramatickou přesností. To však neznamená, že práce 

s chybou musí nutně při komunikačních cvičeních odpadnout. Učitel si může chyby 

zapisovat a dále s nimi pracovat (např. využít tento materiál k procvičení v další vyučovací 

hodině).“ 

Na chyby nemusí upozorňovat pouze učitel, ale také ostatní spolužáci. Učitel nebo žáci 

si všimnou chyby a upozorní na ni žáka s odlišným mateřským jazykem. Krok, 

který následuje, je korekce. Učitel by se měl pokusit u žáka chybu opravit. Opravit ji učitel 

může několika různými způsoby. 

V publikaci Metodika práce s žáky cizinci v základní škole (Šindelářová, Škodová, 2012, 

s. 94) jsou navrženy možné přístupy k chybě, které jsou rozděleny z pohledu míry 

otevřenosti a jasnosti sdělení, opravy, do dvou skupin. 
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4.2.9.1.1 Implicitní opravy 

 Přeformulování (angl. recast) – implicitní způsob, jak žáka opravit a zároveň 

nepřerušit rozhovor  

 Žádost o vyjasnění (angl. clarification request) – žák udělá chybu a následně 

se učitel zeptá, jako by nerozuměl 

 Opakování – pedagog zopakuje žákův výrok a použije správnou formu (změněnou 

část intonačně odliší) 

4.2.9.1.2 Explicitní opravy 

 Metalingvistický komentář (angl. metalinguistic feedback) – učitel doslova uvede 

tu část gramatiky, kterou je potřeba opravit 

 Elicitace (tj. vyvolání reakce, angl. elicitation) – vede žáka k sebeopravě, 

např.: učitel: „Co zname…? žák: „Aha! Co znamená zaplatit?“ 

 Explicitní oprava – pedagog žáka zastaví, vysvětlí chybu a navrhne opravu 

 Nonverbální signály (grimasy, prstová technika) 

 Další způsoby (např. kreslení časové osy, problematické věty apod. na tabuli; 

obrácení chyby v humor) 

Učitel si může vybrat způsob oprav, který mu je blízký, který se více hodí ke konkrétnímu 

typu chyby nebo zvolit takový způsob, který je pro žáka nejvhodnější. Přístup učitele 

k chybě se může měnit, přičemž časové intervaly mohou být různé. Postoj a jeho změna 

mohou být přímo či nepřímo závislé na vývoji a výsledku četnosti a druhu následné 

chybovosti. 

Z prostudované literatury nelze zobecnit, kdy je a jak často je vhodné žákovi chyby 

opravovat. Jasné je jen to, že by se mělo dbát na individuální přístup. Učitel 

by při opravování chyb neměl zapomínat na žákovu povahu. Ne každému žákovi 

je příjemné, když je upozorňován na chyby. Z tohoto plyne, že učitel by měl být k opravám 

chyb citlivý a měl by v první řadě zvážit, do jaké míry chyba narušuje komunikaci. 

Projev žáka by měl být dostatečně srozumitelný. 

I oprava chyb by měla být pro učitele zautomatizovanou činností s vědomím, že se jedná 

o proces, který prochází určitým vývojem, měl by být adekvátní a rovněž především 

účinný a efektivní. Spolu s individuálním přístupem by pak v konečném důsledku 

měl přispět k eliminaci chybovosti a případné kontraproduktivnosti oprav. 
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4.2.10 Hodnocení  

Hodnocení žáků s OMJ může být pro mnoho učitelů složité. Ustanovení § 52 Školského 

zákona však učitelům umožňuje na konci prvního pololetí žáka v povinném předmětu 

jazyk a jazyková komunikace neklasifikovat. Učitel se má pokusit žáka klasifikovat 

do dvou měsíců nového pololetí. Pokud žák nevyhoví požadavkům, není nutné 

ho klasifikovat. Ke klasifikaci musí dojít ke konci školního roku, nebo nejpozději na konci 

září následujícího školního roku. 

Žák má dle zákona též nárok na úlevu v klasifikaci v předmětu český jazyk a literatura 

od začátku jeho nástupu do školy po dobu tří po sobě jdoucích pololetí. 

4.2.10.1 Funkce a formy hodnocení 

Mohlo by se zdát, že hodnocení žáka s odlišným mateřským jazykem, nebude snadné, 

když nám nerozumí. V následující části textu jsou prezentovány možnosti řešení situace. 

Ve školském zákoně, respektive v ustanovení § 52, odst. 2 a 3 (ZŠ) a ustanovení § 69, odst. 

5 a 6 (SŠ) je uvedeno, že: „Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel 

školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí 

bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné 

hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka 

hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, 

a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září 

následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák 

nejbližší vyšší ročník.“ 

K hodnocení vzdělávacích výsledků žáků s OMJ na českých školách se používají stejné 

nástroje jako u ostatních žáků. Mezi nástroje lze zařadit známkování, slovní hodnocení, 

kriteriální hodnocení, žákovské portfolio, sebereflexi či rozhovor. 

Při hodnocení se mohou učitelé opírat o tři referenční rámce. Jsou jimi sociální vztahová 

norma, předem stanovená kritéria nebo individuální vztahová norma. Jako nejvýhodnější 

se jeví individuální vztahová norma a to zejména pro žáky s odlišným mateřským jazykem, 

kteří nemají dostatečnou znalost češtiny. Při individuální vztahové normě je žákův výkon 

porovnáván s jeho předchozím výkonem. Za nejhorší referenční rámec je považovaná 

sociální vztahová norma, kdy dochází k porovnávání výsledků ve vztahu k ostatním žáků 

ve třídě. Tento způsob je nevhodný, neb všichni žáci nemají stejné podmínky k výkonu. 
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Jsou to kulturní odlišnost a jazyková bariéra, která žáka ovlivňuje. Žáka v takovém případě 

s ostatními porovnávat nelze. Rámec předem stanovených kritérií splňuje zásadu 

objektivity, ale opět žáci s odlišným mateřským jazykem mají jiné výchozí podmínky. 

Žákovi s odlišným mateřským jazykem bude znevýhodněním jazyková bariéra. (inkluzivní 

škola, 2017g) 
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5 ÚVOD EMPIRICKÉ ČÁSTI 

Empirická část diplomové práce vychází z akčního výzkumu, který trval několik měsíců. 

Jednotlivé kapitoly a podkapitoly popisují výzkum, v rámci kterého byly použity tři 

výzkumné metody: pozorování, dotazník a rozhovory. Po dlouhé úvaze jsem dospěla 

k závěru, že šetření bude třeba provést u všech zainteresovaných stran: učitel, žák s OMJ, 

já. Získané informace byly analyzovány a následně vyhodnoceny, některé z nich byly 

vyhodnocovány průběžně. Domnívám se, že zejména propojením jednotlivých zdrojů dat, 

mohou být získány relevantní a objektivní informace, které budou východiskem 

pro dosažení žádoucího cíle. 

Empirická část vychází z teoretické části diplomové práce. Ukazuje nezbytnost pohlížet 

na obsah pojmu žák s odlišným mateřským jazykem v širších souvislostech, včetně 

souvislostí sociokulturních. 

Cílem empirické části diplomové práce je ověřit postupy, zmíněné v teoretické části práce, 

vedoucí ke zkvalitnění a usnadnění výuky žáka s OMJ. Dále si empirická část klade za cíl 

najít rezervy a možnosti u konkrétního žáka, vyhodnotit u konkrétního žáka posun 

a navrhnout možné způsoby, které by byly přínosem nejen pro žáka ale i učitele. 

Práce s žákem bude probíhat zejména v mimoškolním prostředí a v jeho volném čase. 

Pojednání o tom, zda empirická část diplomové práce splnila svůj cíl, bude uvedeno 

v závěru. 
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6 DATA O ŽÁKOVI 

První kapitola empirické části diplomové práce se věnuje sběru informací o žákovi. 

Vedle kazuistiky konkrétního žáka, je zde dále uvedena i pedagogická diagnostika. 

Přestože kazuistika není v teoretické části zmiňována, sepsala jsem ji. Dle mého názoru 

kazuistika konkrétního žáka, poodkryje nejen jeho osobnost, ale také sociokulturní zázemí. 

Čtenář si tak v ostatních kapitolách a podkapitolách bude moci konkrétního žáka nejen 

představit, ale snáz i pochopit jeho chování a jednání. 

Aby informace byly co nejvíce anonymizované, říkejme žákovi Tomáš. 

6.1 Kazuistika žáka 

Tomáš bydlí s rodiči ve městě, ve kterém žije něco málo přes 15 000 obyvatel. Ve městě, 

kde bydlí, rovněž navštěvuje třetí třídu základní školy. 

Tomáš není Čech, ale Vietnamec. Bydlí v České republice od svých 4 let. Chodil do česky 

mluvící školky a nyní i do česky mluvící školy. S rodiči a ostatními příbuznými, kteří žijí 

v České republice, Tomáš mluví vietnamsky i přes to, že jeho sestra a švagr, kteří s ním 

sdílejí stejnou domácnost, umí česky velmi dobře. Ve škole Tomáš používá výhradně 

český jazyk. Od druhé třídy je jeho povinným předmětem i jazyk anglický. 

Tomáš žije ve funkční rodině. Bydlí v domě 3+1, který sdílí velký počet osob. Jsou jimi 

Tomášovi rodiče, dvě Tomášovy tety, sestra, švagr a malý synovec. Rodiče Tomáše vlastní 

večerku, kde tráví většinu času dne, od rána do večera. Obchod je umístěn v přízemí jejich 

rodinného domu. Tomášova sestra úspěšně studovala na lékařské fakultě. Studium však 

z důvodu gravidity přerušila. Její manžel je vystudovaný lékař, který se své profesi plně 

věnuje. Tety pracují na směnný provoz v nedalekém výrobním podniku. 

Tomášovy všední dny jsou, co se týče aktivit, velmi stejnorodé. Ráno Tomáše do školy 

odveze jeden z rodičů osobním automobilem. Ve škole pak setrvává téměř do 16. hodiny, 

neboť navštěvuje i školní družinu. Ze školy ho opět vyzvedává jeden z rodičů. Poté má 

Tomáš hodinové doučování, sleduje televizi, hraje počítačové hry, navečeří se 

a ve večerních hodinách jde spát. 

Tomášovi rodiče ani jiní příbuzní za celý týden nenahlédnou do pracovních sešitů, 

školních sešitů, ani do učebnic. Přehled mají pouze o jeho prospěchu, který sledují 
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v internetovém systému „bakaláři“. Tomášova rodina klade na chlapce velké nároky. 

Chtějí, aby uměl vše hned, rychle a přesně a nosil ze školy jen dobré známky. 

Tomáš má svou rodinu velmi rád, i když jsem se během doučování, které probíhá 

u Tomáše doma, setkala s občasnými fyzickými a psychickými tresty. Rodiče na něho 

zvyšují hlas, křičí a pro políček přes zadek nejdou daleko. Dle mého nestranného sledování 

nehledají příčinu problému, ale hodnotí pouze samotný školní výsledek. Po takovém 

incidentu, který nastane kdykoliv během doučování, se Tomáš klepe, brečí, nesoustředí se 

a není schopen pracovat. 

U žáka chybí motivace ke zlepšení výkonu. Hlavním motivačním faktorem jsou rodiče 

a následná odměna ve formě hraček. 

Tomáš je stydlivé dítě, kterému trvá, než si k někomu vytvoří vztah a začne s ním 

dle svých možností a schopností komunikovat. Domnívám se, že je to způsobeno 

i češtinou, neboť komunikace v češtině mu dělá stále ještě určité potíže. Pro zlepšení 

komunikačních dovedností Tomáš navštěvoval kroužek: Čeština pro cizince, 

který se vyučuje na základní škole, kam Tomáš v první třídě docházel. Tomáš rovněž patří 

mezi děti, které mají pomalejší a rozvážnější temperament, ale na druhou stranu je velmi 

snaživý a zvídavý žák. 

6.2 Pedagogická diagnostika 

Tomáše ve škole baví nejvíce matematika, výtvarná výchova a pracovní činnosti. Ve svém 

volném čase sleduje televizi či se dívá na videa na internetu. Sleduje vietnamské nebo 

české pohádky a pořady pro děti. Jeho největší zálibou jsou roboti, sleduje nejen videa 

o nich, ale rovněž si je skládá. 

Rodina si přeje, aby byl Tomáš ve škole úspěšný, aby byl hodnocen jedničkami, 

a proto mu od první třídy základní školy zabezpečili individuální doučování, které probíhá 

mimo školní výuku. Během prvního roku studia na základní škole Tomáše doučovala starší 

paní, již Tomáš neměl rád, proto sháněli jinou osobu, která by se Tomášovi líbila. Vybrali 

mě. 

Úroveň jazykových dovedností Tomáše je průměrná až podprůměrná. V oblasti poslechu 

má Tomáš potíže nejmenší. Naopak v oblasti mluvení a čtení jsou jeho dovednosti výrazně 

horší. Tomáš už nyní rozumí všem pokynům, které mu třídní učitel pokládá a všemu, 

co po něm chci já. Problémem je mluvení. Tomáš mluví málo. Dle pozorování jsem 
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zjistila, že ve školních hodinách není vytvořen dostatečný prostor k tomu, aby se mohl 

vyjádřit, a když už se chvilka najde, Tomáš nemá šanci se prosadit, neboť jsou ve třídě 

jedinci, kteří jsou rychlejší, a tak mají vždy automaticky přednost. Zajímavý je také fakt, 

že třídní učitelka vyvolává žáky s odlišným mateřským jazykem mezi posledními, 

a to z toho důvodu, že žákům trvá delší dobu, než se vyjádří, pokud jsou toho v onen 

okamžik schopni. Při individuálním doučování se snažím, aby Tomáš mluvil více, 

i když k tomu není také tolik prostoru, kolik bychom potřebovali. Obtíže dělá Tomášovi 

i čtení, při kterém převládá slabikování. Po dočtení věty či většího celku není schopen děj 

převyprávět. Neodpoví ani na základní otázky, které je možné v textu vyhledat. 

Své čtenářské neúspěchy nijak zvláště neprožívá, čtení ho nebaví. 

V ostatních předmětech je jeho prospěch ve srovnání s ostatními dětmi průměrný. 

Nejvíce ho baví matematika, praktické činnosti a výtvarná výchova. 

7 PRVNÍ CYKLUS AKČNÍHO VÝZKUMU 

7.1 Sběr a výsledky analýza dat 

Pro zjištění s čím má Tomáš největší problémy, bylo nejprve nutné shromáždit potřebná 

data. Tyto poznatky považuji za důležité, neboť teprve na základě těchto individuálních 

poznatků budu moci formulovat změny a postupy, které by vedly ke zlepšení 

a zjednodušení vzdělávacího procesu konkrétního žáka. 

První fáze obsahuje zúčastněné pozorování žáka ve výuce, které je východiskem sběru dat 

pro začátek akčního výzkumu. Pohnutkou zúčastněného pozorování byl fakt, že žáka mohu 

sledovat v prostředí, kde se vyučování odehrává. Jako nástroj mi posloužil mnou vytvořený 

pozorovací arch. Díky pozorování jsem měla možnost vidět žáka nejen v průběhu 

vyučovacích jednotek, ale také o přestávkách v interakci s ostatními spolužáky. 

Při pozorování jsem rovněž sledovala práci učitele ve vztahu k žákům s OMJ. 

Poznatky jsem zaznamenávala do již zmíněného pozorovacího archu. 

Další metodou, kterou jsem v první fázi zvolila, byl dotazník pro třídní učitelku Tomáše. 

Cílem dotazníku bylo zjistit, jak konkrétní učitel s žáky s OMJ ve třídě pracuje, jaké volí 

metody, formy a postupy práce. 

Poslední metodou v první fázi byly rozhovory. Rozhovorem s třídním učitelem 

jsem si chtěla ověřit své závěry po několikaměsíční spolupráci (Tomáše doučuji od konce 
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první třídy) s konkrétním žákem a také závěry z pozorování. Cílem bylo zjistit, zda třídní 

učitel shledává u žáka stejné přednosti a problémy. 

Na základě všech poznatků jsem si uvědomila, s čím má konkrétní žák problém, 

jaké nároky jsou na něho kladeny, respektive co mu brání plně se zařadit do procesu 

vzdělávání konkrétní třídy. Zjištěné poznatky mi pomohly vytyčit cíle ve formě pokroků, 

kterých bych chtěla s konkrétním žákem dosáhnout. Na základě vytyčených cílů jsem poté 

plánovala konkrétní aktivity, které by měly přispět ke zlepšení konkrétního žáka. Při volbě 

metod a doporučení jsem převážně vycházela z teoretické části. 

7.1.1 Pozorování žáka ve vyučovacím procesu 

Empirickou část jsem zahájila na začátku měsíce září dvoutýdenním pozorováním Tomáše 

ve třídě. Měla jsem možnost sledovat Tomáše, včetně jeho zapojení do výuky 

a do kolektivu. Pozorováním jsem si také ověřila, zda se Tomáš projevuje při vyučování 

ve školním prostředí stejně jako při mimoškolním doučování. Dále mi zúčastněné 

pozorování pomohlo naplánovat kroky změn tak, aby korespondovaly s požadavky 

ve vyučovacím procesu. Na základě vytyčených cílů jsem si vytvořila pozorovací arch, 

do kterého jsem zaznamenávala datum, předmět, čas, aktivitu učitele (jeho činnosti, 

používané metody a formy) a aktivitu Tomáše. 

7.1.1.1 Výsledky analýzy dat z pozorování žáka ve výuce 

Tomáš sedí ve druhé lavici a v době vyučovacích jednotek byl převážně pasivní. Za celou 

dobu zúčastněného pozorování se přihlásil pouze párkrát, a to jen v jedné z hodin českého 

jazyka. Učitelka ho ani jednou nevyvolala, dokonce ani v případě, kdy byla zvednuta 

pouze jeho ruka. Tomáš byl ovšem vyvoláván ve chvíli, když se nehlásil. 

Odpověď zazněla třídou zřídkakdy. Když Tomáš nereagoval hned, učitelka znovu 

zopakovala otázku. V případě, že Tomáš nereagoval, dala slovu jinému žákovi ve třídě. 

Tomáš pracoval dle pokynů učitelky. Během vyučování seděl na židli skoro až nehybně. 

Jeho pohled, převážně v hodinách českého jazyka a prvouky, směřoval k vedle sedící 

spolužačce. Při přistižení byl za tento čin učitelkou napomenut. 

O přestávkách žáci vytvořili skupinky, mezi kterými se navzájem příliš nenavštěvovali. 

Někteří seděli na svých místech v lavicích a koukali po ostatních. Tomáš chodil 

mezi skupinkami, u každé se chvíli zastavil a zase šel dál. 
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7.1.2 Pozorování učitelky ve vyučovacím procesu 

Cílem pozorování bylo zjistit, jak paní učitelka pracuje s žáky s OMJ, zda využívá nějaké 

metody, formy, postupy, přístupy či aktivity za účelem usnadnit jim vzdělávání. Posledním 

důvodem, proč jsem zvolila pozorování učitele ve výuce, byl fakt, že díky tomu mohu 

navrhnout činnosti, postupy, které by mohla paní učitelka při práci s žáky s OMJ 

v konkrétní třídě využít. 

7.1.2.1 Výsledky analýzy dat z pozorování učitelky ve vyučovacím procesu 

Učitelka měla ve třídě dominantní postavení. Byla ve středu dění a byla nositelem pravdy. 

Její projev byl hlasitý a srozumitelný. Během vyučování seděla převážně na židli 

za katedrou. Více informací z pozorování jsem uvedla níže. 

7.1.3 Dotazník pro třídní učitelku 

Krok, který ve sběru informací následoval, byl dotazník určený třídní vyučující Tomáše. 

Cílem dotazníku bylo ověřit reliabilitu pozorování, a tím si informace z pozorování 

potvrdit či vyvrátit. Dotazník se zaměřoval na metody a formy práce učitele s žáky s OMJ. 

Dotazník jsem paní učitelce předložila až po mém pozorování Tomáše ve třídě, neboť jsem 

nechtěla, aby ovlivnil případnou aktivitu učitele. 

Na konci dvoutýdenního pozorování, jsem si i já vyplnila shodný dotazník. Otázky se lišily 

pouze změnou osoby u slovesa. (např.: „Pokud má ve třídě žáka s OMJ, bere to jako…“ 

namísto „Pokud mám ve třídě žáka s OMJ, beru to jako…“) 

Dotazník obsahuje dvanáct otázek, jejichž vyplnění nepřekračuje maximální 

doporučovanou dobu, již by měl vyplněním respondent strávit. Vyplnění dotazníku trvalo 

přibližně 10 - 15 minut. 

7.1.3.1 Výsledky analýzy dat z dotazníku pro učitelku a z pozorování 

Výsledky analýzy dat z dotazníku pro učitele a výsledky analýzy dat zjištěných 

pozorováním, které měly stejný cíl, jsem vždy zaznamenala pod jednotlivé otázky. Tento 

způsob vyhodnocení jsem zvolila z důvodu rychlejší možnosti srovnání a dále z důvodu 

lepší přehlednosti. 

Dotazník 

1) Pokud mám ve třídě žák s OMJ, beru to jako: 

a) zátěž 

b) výzvu 
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c) neřeším to 

Cíl: Zjistit postoj učitelky k žákům s OMJ a rovněž úroveň iniciativy učitele, jeho zájmu, 

energie a celkového postoje k dané problematice. 

Vyhodnocení dotazníku: Paní učitelka uvedla možnost c), resp. neřeší, zda má ve třídě 

žáka s OMJ, či nikoli. 

Vyhodnocení pozorování: Z pozorování bylo patrné, že učitelka nepovažuje přítomnost 

žáků s OMJ za zvláštnost, neboť ke všem žákům přistupovala stejně. Nedělala mezi nimi 

větší rozdíly. 

2) Žáky s OMJ oslovuji: 

a) jejich rodným jménem 

b) českým jménem, které jsem/jsem mu vymyslel/a/i 

c) jinak 

Cíl: Zjistit, zda je žákům ponechána osobní identita ve formě jména. 

Vyhodnocení dotazníku: Byla zvolena možnost a), resp. paní učitelka oslovuje žáky 

s OMJ jejich rodným jménem. 

Vyhodnocení pozorování: Z pozorování vyplynulo, že paní učitelka oslovuje Tomáše 

rodným jménem. U ostatních žáků s OMJ jsem z pozorování nebyla schopna zjistit, 

zda se jedná o jejich rodná jména. Žáky učitelka oslovovala vždy stejným jménem, 

které bylo skloňováno. 

3) Při vyučovacím procesu využívám žáků s OMJ pro vzdělávací potřeby všech žáků: 

a) velmi často 

b) občas 

c) zřídkakdy 

d) ne, nic takového nedělám 

Pokud využívám, jak: 

Pokud ano, při jaké příležitosti: 

Cíl: Zjistit, zda učitelka při vyučovacím procesu pracuje s faktem, že má ve třídě žáka 

s OMJ. Dalším cílem je zjistit, pokud toho využívá, jakým způsobem. Zda se jedná 

například o předměty s multikulturní výchovou, při projektech či při jiných aktivitách. 



35 

 

Vyhodnocení dotazníku: Zvolena byla možnost c). Učitelka využívá přítomnosti žáka 

k vyučovacímu procesu zřídkakdy, a doplnila, že pokud takové možnosti využije, 

je to v předmětu prvouky. 

Vyhodnocení pozorování: Během pozorování jsem se nesetkala s tím, že by učitelka 

přítomnosti žáka s OMJ využila. 

4) Žákům s OMJ věnuji při výuce: 

a) více času než jiným žákům 

b) méně času než jiným žákům 

c) stejně času jako jiným žákům 

Cíl: Zjistit míru individuálního přístupu k žákům s OMJ při vyučování ve třídě. 

Vyhodnocení dotazníku: Zvolena byla možnost c), učitelka tedy věnuje všem žákům 

stejně času. 

Vyhodnocení pozorování: V rámci pozorování jsem zvolila možnost b) a c). Tedy, 

že učitelka věnuje žákům s OMJ v některých případech stejně času jako žákům jiným, 

někdy dokonce méně času. Méně času učitelka věnovala žákům v případě, kdy měli něco 

vymyslet, nebo se k něčemu vyjádřit. Bylo zřejmé, že učitelka se domnívala, že by žáci 

odpověď buď nevymysleli a pokud ano, byla by chybná, nebo příliš zdlouhavá. 

Návrh: Za vhodné bych považovala dát učitelce možnost doplnit, při jaké příležitosti 

žákům věnuje více, méně nebo stejně času jako jiným žákům. 

5) Při vyučování žáci s OMJ pracují: 

a) převážně sami na jiném úkolu než má zbytek třídy 

b) převážně na stejných aktivitách či jejich obměnách jako zbytek třídy 

Cíl: Zjistit míru začleněnosti do výuky, do činnosti třídy. Zjistit, zda je učivo žákům 

individualizováno, diferenciováno. 

Vyhodnocení dotazníku: Zvolena byla možnost b). Tedy, že žáci s OMJ pracují převážně 

na stejných aktivitách či jejich obměnách jako zbytek třídy. Při předávání učitelka 

poznamenala, že zřídkakdy připravuje pro žáky s OMJ obměnu cvičení. 

Vyhodnocení pozorování: Z pozorování vyplynulo, že ve všech hodinách pracují všichni 

žáci na stejném úkolu. Nebylo zaznamenáno, že by některé aktivity, úkoly, pracovní listy 

měly rozdílnou obsahovou či jazykovou úroveň. 

6) Při práci s žákem s OMJ využívám metody a formy výuky jako u žáků jiných: 
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a) ano 

b) ne 

Jakých metod a forem využívám: 

Cíl: Zjistit, zda učitelka výuku individualizuje a zda zná a používá některé metody a formy 

výuky, jež jsou uvedené v teoretické části, nebo zda používá případně jiné metody a formy, 

které teoretická část nezmiňuje. 

Vyhodnocení dotazníku: Zvolena byla možnost a). Učitelka využívá při práci s žáky 

s OMJ stejných metod jako při práci s ostatními žáky. Učitelka uvedla, že používá 

převážně tyto metody a formy: hromadná činnost, samostatná činnost, hry, interaktivní 

tabule. 

Vyhodnocení pozorování: Pozorováním bylo zjištěno, že učitelka využívá stejných metod 

a forem u všech žáků. Během pozorování využila: frontální výuku, hromadné a samostatné 

plnění aktivit, hry. Využití jiných metod a forem jsem nezaznamenala. 

7) Při komunikaci s žákem s OMJ: 

a) používám krátké věty nebo hesla 

b) informace žákovi podávám postupně 

c) ověřuji si, že mi žák porozuměl 

d) jména a názvy uvádím v prvním pádě 

e) nijak své vyjadřování žákovi nepřizpůsobuji 

Cíl: Zjistit, zda učitelka při práci s žákem s OMJ využívá některé z postupů, které uvádí 

teoretická část práce. 

Vyhodnocení dotazníku: Zvolena byla možnost c). Učitelka se ujišťuje o tom, že jí žák 

porozuměl. 

Vyhodnocení pozorování: Pozorováním bylo zjištěno, že učitelka si porozumění 

komunikačního záměru ověřuje u všech dětí stejným způsobem. Zaznamenala jsem, 

že po zadání instrukcí k úkolu se skoro vždy zjišťovací otázkou zeptá, zda žáci vědí, 

co mají dělat. 

8) Při hodnocení přistupuji k žákům s OMJ: 

a) vždy stejně jako k ostatním 

b) někdy beru v potaz, že se jedná o žáky s OMJ 

c) beru na ně ohled do doby, kdy to potřebují 

Cíl: Zjistit, do jaké míry učitelé při hodnocení zohledňují u žáků odlišný mateřský jazyk. 
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Vyhodnocení dotazníku: Zvolena byla možnost b), což znamená, že učitelka někdy bere 

v potaz, že se jedná o žáky s OMJ. Při předávání vyplněného dotazníku učitelka dodala, 

že když vidí, že žáci cvičení nemají hotové, neklasifikuje je. 

Vyhodnocení pozorování: Z pozorování vyplynulo, že učitelka hodnotila všechny žáky 

stejně. Neměla pro ně žádná kritéria. Žáci byli rovněž klasifikováni i v případě, 

kdy cvičení neměli hotová. Klasifikace v takovém případě nezohledňovala odlišný 

mateřský jazyk. 

9) Při hodnocení žáků s OMJ využívám tyto nástroje: 

a) známkování 

b) slovní hodnocení 

c) kriteriální hodnocení 

d) žákovské portfolio 

e) sebereflexi 

f) rozhovor 

g) jiné 

Cíl: Zjistit, jaké nástroje vyučující při hodnocení žáků s OMJ využívá. 

Vyhodnocení dotazníku: Vyučující zvolila odpovědi a) a b). Tedy, že k hodnocení žáků 

s OMJ využívá známkování a slovní hodnocení. 

Vyhodnocení pozorování: Při pozorování jsem měla možnost zaznamenat hodnocení 

ve formě známek a sebereflexi všech žáků ve formě škály ze „smailiků“. Naopak slovní 

hodnocení, jež uvedla vyučující, jsem nezpozorovala. Možná učitelka slovním hodnocením 

měla na mysli komentáře, které se v některých sešitech objevily. Byly to komentáře typu: 

Pracuje pomalu. Zrychlit tempo! Mnoho chyb. 

10) Žáci s OMJ se v případě potřeby mohou při vyučování obrátit na: 

a) nikoho, musí být samostatní 

b) svého asistenta 

c) asistenta, který jim není primárně určen 

d) spolužáka, se kterým sedí 

e) kteréhokoliv spolužáka ve třídě 

f) mne jako učitele 

Cíl: Zjistit, zda se žáci s OMJ mohou v případě problému na někoho obrátit a kdo je ten, 

který jim může pomoci. 
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Vyhodnocení dotazníku: Byla zvolena možnost b) a e). Tedy, že se žák s OMJ v případě 

potřeby může obrátit na asistenta, který je primárně určen jinému žákovi, nebo se může 

zeptat paní učitelky. 

Vyhodnocení pozorování: Během pozorování jsem nezaznamenala ani jednu z možných 

variant, neboť se pozorovaný žák během dvou týdnu paní učitelky ani asistentky na nic 

nezeptal. 

11) Když žák udělá během mluveného projevu chybu: 

a) opravím ho vždy, pokud si všimnu 

b) opravím / neopravím žáka, záleží na chybě, kterou udělal 

c) opravím / neopravím žáka, záleží na cíli aktivity 

d) v projevu chyby téměř neopravuji 

e) nikdy ji já nebo spolužáci žákovi neopravujeme 

Cíl: Zjistit, zda učitelka žákovi s OMJ v mluveném projevu chyby opravuje či nikoli. 

Dále zjistit, co je cílem toho, že žákovi chyby opraví / neopraví. 

Vyhodnocení dotazníku: Zvolena byla možnost d). Tedy, že učitelka žákovi s OMJ chybu 

v projevu zřídka kdy opraví. 

Vyhodnocení pozorování: Zvolila jsem možnost e), že když žák s OMJ udělá 

v mluveném projevu chybu, nikdo ho neopraví. Po celou dobu zúčastněného pozorování 

žáci mluvili velmi málo, převládal monolog učitelky. 

12) Kdybych měl/a možnost absolvovat kurz na metody a formy vzdělávání žáků 

s OMJ:  

a) zúčastnil/a bych se, protože… 

b) nezúčastnil bych se, protože… 

Cíl: Zjistit, zda by učitelé takový kurz uvítali a dozvědět se, co by je k jeho absolvování 

vedlo nebo naopak, co by je od absolutoria odrazovalo. Zároveň podružně zjistit, 

zda se cítí být v této oblasti dostatečně vzdělaní a jejich zájem o tuto problematiku. 

Vyhodnocení dotazníku: Zvolena byla možnost b), že by se učitelka kurzů zabývajícími 

se metodami a formami vzdělávání žáků s OMJ nezúčastnila. Důvodem neúčasti 

by byl čas, který by učitelka musela ve svém volnu kurzu věnovat. 

Vyhodnocení pozorování: Při pozorování jsem se touto otázkou nezabývala. Myslím si, 

že by se na ni nedala z pouhého pozorování nalézt odpověď. 
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7.1.4 Rozhovor s učitelkou 

Předposledním sběrem dat byl rozhovor s třídní učitelkou Tomáše, na kterého byl rozhovor 

zaměřen. Účelem rozhovoru bylo zjistit, jak třídní učitelka vnímá Tomáše jako osobnost, 

jaké předměty Tomášovi jdou a v čem má naopak potíže. Dále jsem si chtěla ověřit, 

zda Tomáše vnímáme stejně a zda se shodujeme, nebo úplně rozcházíme v tom, 

v čem by se měl Tomáš zlepšit. 

Z rozhovoru jsem pro účely diplomové práce vybrala a uvedla pouze část, kterou považuji 

za klíčovou. 

JÁ: „Paní učitelko, jak vnímáte Tomáše?“ 

UČITELKA: „Tomáš je Vietnamec, je to průměrný žák.“ 

JÁ: „Myslíte si, že některé předměty jdou Tomášovi lépe?“ 

UČITELKA: „Určitě, ale záleží, jak se mu zrovna chce. Nejvíce mu jdou výchovy 

a taky někdy matematika.“ 

JÁ: „Říkáte taky někdy matematika, na čem to závisí?“ 

UČITELKA: „Asi na probíraném učivu. Příklady mu jdou, ale při počítání je pomalý. 

Geometrii někdy zvládá a někdy ne. Slovní úlohy nevyřeší nikdy.“ 

JÁ: „V čem si myslíte, že by se Tomáš mohl zlepšit, co mu dělá největší problém?“ 

UČITELKA: „Rozhodně v českém jazyce, ať už se jedná o jazykovou, komunikační 

či slohovou rovinu.“ 

7.1.4.1 Výsledky analýzy dat z rozhovoru s učitelkou 

Z rozhovoru vyplynulo, že učitelka Tomáše vnímá jako průměrného žáka jiné národnosti. 

Tomášovy úspěchy a neúspěchy učitelka připisuje tématu probírané látky, 

možná i obtížnosti. Učitelka považuje Tomáše za úspěšného v hodinách matematiky 

a v hodinách tělesné, hudební, výtvarné a pracovní výchovy. Největší slabinu vidí 

v předmětu český jazyk. 

7.1.5 Rozhovor s žákem 

Cílem rozhovoru s žákem bylo zjistit, jak vnímá sám sebe, co je jeho silná a slabá stránka 

ve vyučovacím procesu. Dalším cílem rozhovoru bylo zjistit, zda má Tomáš 

zájem se zlepšit v tom, co mu ve škole nejde. 
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Níže uvádím doslovný přepis rozhovoru, jehož část považuji v našem případě za důležitou. 

JÁ: „Tomáši, co ti ve škole jde?“ 

TOMÁŠ: „Nevim.“ 

JÁ: „Co tě ve škole baví?“ 

TOMÁŠ: „Matika, výtvarka.“ 

JÁ: „Jsi v matematice nebo výtvarné výchově dobrý?“ 

TOMÁŠ: „Nevim.“ 

JÁ: „Ale já vím, že ti počítání jde, umíš i hezky kreslit. Podívej, třeba tenhle namalovaný 

robot se ti moc povedl. Vypadá skoro jako opravdový. Co ti ve škole nejde, co ti dělá 

problém?“ 

TOMÁŠ: „Nevim.“ 

JÁ: „Podle mě ti někdy nejde čtení, mluvení a to, že někdy nerozumíš nějakým slovům. 

Myslíš, že se potřebuješ v něčem zlepšit?“ 

TOMÁŠ: „Možná jo. To co si říkal.“ 

JÁ: „A chtěl by ses v tom zlepšit?“ 

TOMÁŠ: „Ne.“ 

7.1.5.1 Výsledky analýzy dat rozhovoru s žákem 

Z rozhovoru je zřejmé, že žák není schopný zhodnotit své schopnosti, dovednosti 

ani slabiny. Z rozhovoru rovněž vyplynulo, že se žák nechce zlepšit. Mou vnitřní touhou 

bylo, aby se zlepšit chtěl. Zastávám názor, že pokud věci děláme vědomě, tedy víme, 

proč je děláme a chceme je dělat, výsledek je úplně jiný, lepší, než když někoho do něčeho 

nutíme a on to pak dělá s nechutí a ani neví, proč to dělá. Zaujala jsem tedy vyčkávací 

pozici. Čekala jsem s aplikací vytipovaných metod, postupů a aktivit do té doby, 

než Tomáš sám chtěl. Měla jsem v plánu se Tomáše za 14 dní opět zeptat, zda se nechce 

v něčem zlepšit, že by mu to ve škole šlo poté lépe. Čekat jsem tak dlouho nemusela. 

Tomáš za dva dny přišel se slovy: „Kdy začneme dělat ty věci na zlepšení?“. 

Byla jsem potěšena, že o věci nejspíše přemýšlel a zaujal k nim kladný přístup. 
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7.2 Formulace závěru a postupu 

Z výše uvedeného považuji za důležité v první fázi akčního výzkumu volit takové aktivity, 

metody a postupy, které mi pomohou splnit stanovené cíle uvedené níže. 

Cíl: Zajistit Tomášovi výuku mimo jeho domov, v klidnějším prostředí. 

Rozmluvit Tomáše. 

Prohlubovat a rozvíjet slovní zásobu. 

Zdokonalit techniku čtení. 

Rozvíjet čtení s porozuměním. 

7.3 Zavedení nových strategií 

V této podkapitole jsou zaznamenány některé z aktivit, které jsem s Tomášem během dvou 

měsíců vyzkoušela. Vzhledem k početnosti aktivit uvádím jen některé z nich, 

přičemž jsem se snažila zaznamenat rozdílné druhy aktivit. Vzhledem k tomu, že během 

doučování musíme nejen zkontrolovat vyplněná cvičení ze školy, ale také si zopakovat 

učivo, naučit se na zkoušení, nebo se naučit novou látku, aktivity na rozvoj výše 

vytyčených cílů jsem během týdne zařazovala v průměru třikrát. 

U každé aktivity je zmíněn datum a čas realizace, název aktivity, zdroj aktivity, cíl aktivity, 

zadání, popis aktivity a evaluace. 

1) Datum a čas: 18. 9. 2017, 16:30 hod. 

Název: Čtení krátkého textu z čítanky. 

Zdroj: Text byl převzat. (Bičanová, Dymáčková, 2015, s. 51) 

Cíl: Zjistit, kolik chyb Tomáš ve čtení udělal, jak rychle text přečetl a jak mu 

porozuměl. Tento tex rovněž Tomášovi předložím po třech měsících, abych zjistila, 

zda Tomáš dělá pokroky či nikoli. Text tedy bude rovněž sloužit jako důkaz o učení. 

Zadání: 
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Popis: Tomášovi jsem předložila ke čtení krátký text z učebnice NOVÁ ŠKOLA, 

kterou požívají ve škole v hodinách českého jazyka. Chtěla jsem po něm, aby mi text 

přečetl, jak nejlépe umí. 

Evaluace: Článek jsem Tomáše nenechala přečíst celý, viděla jsem, že má velké 

obtíže a že se při čtení trápí. Nadpis a jeden a půl verše mu trvalo šest minut 

a bylo vidět, že čtení by se nezlepšovalo, protože upadala i jeho pozornost. 

Když jsem se Tomáše zeptala, zda ví, o čem text byl, řekl, že ne. Tomáše jsem 

po čtení pochválila a sdělila mu, že se budeme snažit, aby bylo čtení lepší. Tomáš 

nečetl dobře samohlásky a náslovné hlásky, slabiky. 

2) Datum a čas: 26. 9. 2017, 16:45 hod. 

Název: Náprava chyb ve čtení. 

Zdroj: Vycházela jsem z poznatku ze studia na fakultě. Pracovní list byl převzat. 

(Málková, 2016) 

Cíl: Zlepšit vizuální fixaci samohlásek, zlepšit náslovné slabiky, uvědomit si strukturu 

slova. Zdokonalit čtení s porozuměním. 

Zadání: 
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Popis: Nejprve jsme si říkali slova, která nás napadanou, když se řekne snídaně. 

Poté jsem Tomášovi ukázala vystříhané obrázky, které se k pojmu snídaně vztahovaly, 

co mohou lidé snídat. Tomáš měl říkat, co na obrázcích je. Poté přiřazoval k obrázkům 

rozstříhané začáteční slabiky. Následovala práce se třemi krátkými texty a obrázky, 

které byly rovněž rozstříhané. Tomáš měl vybarvit všechny samohlásky a přitom text 

nečíst. Po dočtení textů měl sám přiřadit ke každému z nich bublinu, která se k textu 

hodila. Na konci jsem mu dala prázdnou bublinu a prázdný papír a chtěla, 

aby namaloval a napsal, co snídá nejraději on. 

Evaluace: Při evokaci Tomáš nevěděl, co má dělat, musela jsem mu situaci 

modelovat. Tomáše napadala jídla, která se jedí v České republice k obědu např.: rýže 
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s masem, nudle se sladko - slanou omáčkou, špagety s kečupem, hranolky. Celou dobu 

jsem se snažila ujišťovat, zda Tomáš opravdu rozumí pojmu snídaně: např.: „Tyto věci 

jíš před tím, než jdeš do školy? Není to spíš jídlo, které se jí k obědu?“ Příště 

by bylo vhodné zjistit si něco o snídaních ve Vietnamu, aby nedošlo k pokládání 

polemizujících otázek o pravdě Tomášových výpovědí. Se zbytkem úkolu Tomáš 

neměl problém. Čtení bylo se zvýrazněnými samohláskami výrazně lepší, Tomáš 

udělal jen pár chyb. Při vybarvování si uvědomoval strukturu slova, což mu mohlo 

při čtení pomoci. Vhodná byla i délka textu. Tomáš se na čtení a celou aktivitu 

soustředil. Bylo to nejspíše tím, že vycházela z jeho zkušenosti, aktivity se střídaly 

a byly adekvátně obtížné. 

3) Datum a čas: 2. 10. 2017, 16:10 hod. 

Název: Činnostní čtení 

Zdroj: Vlastní nápad. 

Cíl: Rozvíjení dovednosti přemýšlet nad čteným textem. Vedení Tomáše 

k samostatnosti. 

Zadání: 

 

Popis: Tomášovi jsem řekla, že dnes začneme trochu jinak, že mu nejprve dám 

k přečtení věty, které nahlas přečte a udělá to, co se v nich píše. 

Evaluace: Když dostal Tomáš před sebe papír s větami, hleděl na ně a nečetl. 

Řekla jsem mu, ať čte, nečetl. Zeptala jsem se tedy, jestli ví, co má dělat. Nevěděl. 

Nevěděl, co to znamená udělat to, co se v nich píše. Situaci jsem modelovala. 
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Potom Tomášovi nedělal úkol problém. Dle následného rozhovoru mu pomohly 

i obrázky, protože když zapomněl, co má dělat, stačilo se podívat na obrázek. Na této 

aktivitě jsem si uvědomila, že je důležité se vždy ujistit, zda žáci vědí, co je jejich 

úkolem. 

4) Datum a čas: 14. 10. 2017, 10:00 hod. 

Název: Popis obrázku 

Zdroj: Vlastní nápad. Vzhledem k tomu, že některé fotografované osoby nechtěly, 

aby byly jejich tváře zveřejněny, není fotografie součástí práce. 

Cíl: Rozvoj komunikačních dovedností a slovní zásoby. 

Popis: Tomášovi jsem ukázala obrázek. Nechala mu čas na promyšlení. 

Poté jsem se ho zeptala, zda mi dokáže říci, co je na obrázku. 

Evaluace: Tomášovi dělalo problém obrázek popsat. Pokládala jsem mu tedy návodné 

otázky: „Kolik je na obrázku chlapců? Kolik je na obrázku děvčat? Co má na sobě 

holčička, která sedí před paní učitelkou? Proč jsou děti hezky oblečené? Máš doma 

taky nějakou fotku se třídou? Proč myslíš, že se ve škole fotíme?“ Teprve následně 

jsem přemýšlela o vhodnosti vybraného obrázku. Dospěla jsem k závěru, 

že je vhodnější zvolit obrázek s dějem. Lze předpokládat, že by žáka na obrázku něco 

zaujalo, a to bez ohledu na to, co by to bylo. Slova, která Tomáš neznal, nebo nebyla 

součástí jeho slovní zásoby, jsme začali psát do sešitu. Na první půlku si Tomáš psal 

neznámé slovo a na druhou půlku význam slova maloval. Pokud se mu zdá malování 

těžké, lepili jsme vytištěné obrázky. Se slovníčkem pracujeme vcelku pravidelně 

a budeme s ním i nadále pracovat. Budeme vymýšlet věty (příběhy), 

které budou obsahovat neznámá slova, budeme přiřazovat slova k obrázkům, 

budeme vymýšlet slova významem protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, 

budu se snažit neznámá slova zařazovat do běžné mluvy, do diktátů. Vím, že se jedná 

o dlouhodobou záležitost, ale zároveň jsem přesvědčená o tom, že pomůže v rozvoji 

slovní zásoby. 

5) Datum a čas: 19. 10. 2017, 16:50 hod. 

Název: Doplnění slabiky na slovo. 

Zdroj: Vyházela jsem z poznatku ze studia na fakultě. 

Cíl: Čtení náslovných hlásek, rozvoj slovní zásoby, rozvoj komunikačních dovedností, 

přiřazování vlastností podstatným jménům. 
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Zadání: 

 

Popis: Ukázala jsem Tomášovi pracovní list a řekla mu, aby si ho prohlédl. 

Poté četl slabiky a doplňoval je na slova, chybějící část slova dopsal. Slovo spojil 

s obrázkem. Nakonec jsem se ho ptala, jaké mohou věci být: „Jaký může být ten stůl? 

Jaká může být ta lampa. Jaké může být to mimino?“ 

Evaluace: Tomáškovi aktivita šla a bavila ho. Při doplňování slabik využíval 

nápovědy ve formě obrázků. Příště by bylo vhodnější zvýraznit dělicí čáry, 

jež by slovo rozdělily na slabiky. První náslovná slabika by se mohla zvýraznit. 

I když vymýšlel netypické vlastnosti, nechala jsem ho a neopravovala ho, 

pokud se nejednalo o úplný nesmysl. Byla jsem ráda, že něco vymyslel. 

Abych rozšířila slovní zásobu a asociační oblast, říkala jsem vždy ke každé věci také 

nějakou vlastnost, která mě napadla. 

6) Datum a čas: 4. 11. 2017, 9:30 hod. 

Název: Sestřelování slov, které do vět nepatří. 

Zdroj: Vycházela jsem z poznatku ze studia na fakultě. 

Cíl: Rozvoj pozornosti při čtení a čtení s porozuměním. Zvýšit Tomášovi sebevědomí 

– motta. 
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Zadání: 

 

Popis: Zeptala jsem se Tomáše, zda ví, co je luk a šíp, jak se používá, co je terč, 

jak se na něm zvýrazňují zásahy. Následovalo společné hlasité čtení, Tomáš vždy 

přečetl jednu větu a hledal slovo, které do věty nepatří. Nad nepatřící slovo následně 

nalepil černý puntík ve formě samolepky. Po dočtení každé věty měl namalovat 

jednoduchý obrázek, který vystihne, co se z věty dozvěděl. Poté přečetl sestřelená 

slova a napsal si je na kartičku, kterou si dal do penálu, aby ji měl vždy při práci 

na očích. 

Evaluace: Jednalo se o první delší čtení od doby, kdy jsme začali s nápravou techniky 

čtení. Do této doby jsme se věnovali rozlišování samohlásek a náslovných slabik. 

Čtení mu nedělalo potíže. Bylo patrné, že má Tomáš během čtení radost, a že ho čtení 

začíná bavit. 

7) Datum a čas: 9. 11. 2017, 16:30 hod. 

Název: Čtení bez textu. 

Zdroj: Vlastní nápad. Obrázek převzat. (Bernerová, 2005, s. 5-6) 

Cíl: Ukázat Tomášovi, že můžeme číst i bez písmen. Rozvoj komunikačních 

dovedností. 
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Zadání: 

 

Popis: Obrázek si nejprve Tomáš prohlédl a mohl se zeptat na cokoliv, čemu na něm 

nerozuměl. Poté jsme se střídali a společně tvořili příběh. 

Evaluace: Byla jsem překvapena, že z počátku Tomáš tuto aktivitu nechtěl dělat, 

protože se styděl. Uvědomila jsem si, že musím snížit úroveň vět a vymýšlet krátké 

a obsahově jednodušší věty. Začala jsem tedy příběh tvořit sama, a když jsem viděla, 

že Tomáše děj pohltil, zeptala jsem se, zda by mi nechtěl pomoci, protože už mě nic 

nenapadá. Tomáš v příběhu pokračoval a ani nepotřeboval, abych se s ním 

ve vymýšlení střídala. Pomáhala jsem mu v paletě nabízených slov, pokud si nemohl 

vzpomenout, jak se slovo říká. Bylo překvapivé, že když jsem neřekla slovo, které měl 

na mysli, vzal si papír a tužku a slovo namaloval. 

8) Datum a čas: 17. 11. 2017, 17:10 hod. 

Název: Důkaz o učení 

Zdroj: Text převzat. (Bičanová, Dymáčková, 2015, s. 51) 

Cíl: Zjistit, jak se Tomáš zlepšit ve čtení a porozumění. 

Zadání: 
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Popis: Tomášovi jsem řekla, že si zkusíme přečíst ten samý text, co četl před pár 

měsíci a že tím zjistíme, jaké udělal pokroky. Poznamenala jsem, aby text přečetl, 

co nejlépe umí. 

Evaluace: Tomáš četl rychleji, slabikoval jen výjimečně. Čtenému textu porozuměl, 

byl schopen sám vystihnout děj. Bylo patrné, že má Tomáš během čtení radost 

a že ho čtení začíná bavit. Využila jsem toho a už během aktivity jsem přemýšlela 

nad tím, že je nyní možná správný čas začít se sebehodnocením. Tomáše jsem po práci 

pochválila a řekla mu, z čeho jsem měla radost. Namalovala jsem tři smailiky a chtěla, 

aby vybarvil jednoho, který nejlépe vystihuje to, jak se mu práce dařila. 

Tomáš žádného nevybarvil.  Řekl, že nechce. Vybarvila jsem tedy jednoho já a řekla, 

že já jeho práci hodnotím tímhle smailikem, což jsem mu i slovně zdůvodnila. 

Sebehodnocení jsem od této doby zařazovala vždy, když jsem měla pocit, 

že se Tomášovi práce dařila. Tomáš se do sebehodnocení zapojil až napočtvrté 

a hodnotil se hůře, než na tom ve skutečnosti byl. Později jsem sebehodnocení 

zařazovala náhodně po jakékoliv činnosti, aniž  bych na to Tomáše předem upozornila. 

Svá hodnocení jsme se snažili vždy oba argumentovat. Při hodnocení práce, kdy její 

průběh nebyl dobrý, měl zpočátku Tomáš problém přiznat si, že to nebyla dobře 

odvedená práce, hodnotil se lépe, než  jak jsem ho hodnotila já. Vysvětlila jsem mu, 

že na tom není nic špatného, že mu to dnes nešlo, že i já mám dny, kdy mi něco nejde. 

Důležitý poznatek z rozhovoru pro Tomáše: měli bychom být k sobě spravedliví 

a nelhat si do kapsy, jedině tak se můžeme zlepšovat. 

7.4 Vyhodnocení pokroků 

Tomášovo čtení se zlepšilo, při čtení nedělá tolik chyb a čtení je plynulejší. 

Zároveň je zřejmé i větší porozumění textům. Tomáš začal více komunikovat. 

Během prvního měsíce jsem Tomáše začala doučovat u nás doma, což výrazně 

prospělo ke koncentraci, protože do výuky nezasahovaly invektivy rodičů. Když Tomáš 

přemýšlel, hledal správná slova pro vyjádření svého sdělení, nemusel čelit ataku ze strany 

rodičů. Změnou prostředí došlo k jeho celkovému zklidnění a pozitivnějšímu klima 

při výuce, která se tak stala  i zábavnější. Musím sama přiznat, že když probíhala výuka 

pod dozorem jednoho z rodičů, omezila jsem se na výuku ze školních učebnic, 

neboť jsem se domnívala, že rodiče nebudou rozumět a nepochopí, proč jsem do výuky 

zapojila i jiné postupy a metody. 
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7.5 Formulování a prezentace zkušeností 

Během dvou měsíců intenzivních příprav a sledování nejen mé práce, Tomášových 

reakcích a pokroků, jsem dospěla k několika závěrům, které se pokusím shrnout. 

První důležitou věcí, kterou jsem si uvědomila, je, že při jakékoliv činnosti je důležité, 

v jakém prostředí se odehrává a jaká tam panuje atmosféra. V pozitivním prostředí má žák 

mnohem větší možnost soustředit se na učení, nemusí přemýšlet, co bude, až doučování 

skončí, jak se budou rodiče chovat, jestli bude bit, kdy se situace vylepší, jestli bude moci 

jít za kamarádem. Tomáš je velmi citlivý, a pokud se k němu rodiče ať již krátkodobě 

či dlouhodobě nechovají hezky nebo mu vyhrožují, velmi těžce to nese a má z toho obavy. 

Druhý důležitý poznatek, který si z prvních dvou měsíců odnáším je, že nemůžu chtít, 

aby se žák otevřel, začal komunikovat, když mu k tomu neposkytneme dostatek možností, 

příležitostí a prostoru a rovněž, když se mu ani my neotevřeme. Během doučování 

jsem chtěla vše stihnout v čase, který jsme na něj měli vyhrazený. Doučování probíhalo 

v rychlém tempu, Tomáše jsem se na nic neptala, dokonce když se zpětně ohlížím, neměl 

ani prostor k tomu, aby se mohl vyjádřit. Možná k tomu podvědomě docházelo 

i z vlastního strachu Tomášových rodičů. Přestala jsem tolik mluvit, a tím mu dala více 

prostoru nejen k zamyšlení, ale i k tomu, aby mi své myšlenky sdělil. Díky tomu jsem ho 

mohla lépe poznat a nyní vše snadněji zařadit do potřebných souvislostí. 

Zásady, které se mi při práci s žákem osvědčily a které by mohly být aplikovatelné 

i ve školním vyučovacím procesu, jsou: přizpůsobit úroveň textu žákovi, volit vhodnou 

délku textu, obtížná slova si přečíst před samotným čtením textu, zvolit vhodnou evokaci, 

porozumění čtenému kontrolovat po několika větách, nechat žákovi prostor pro vyjádření 

se, věnovat čas žákům i mimo dobu, po kterou jsme placeni (přípravy). 
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8 DRUHÝ CYKLUS AKČNÍHO VÝZKUMU 

8.1 Sběr a výsledky analýzy dat 

Během posledního měsíce, tedy cca v půlce prvního cyklu akčního výzkumu, se začalo 

stávat, že Tomáš nenosil vypracované pracovní sešity ze školy. Četnost absence 

vyplněných sešitů rostla. Rozhodla jsem se tedy najít podstatu problému. 

8.1.1 Rozhovor s Tomášem 

K zjištění toho proč Tomáš nenosí vypracované sešity ze školy, jsem použila výzkumnou 

metodu rozhovoru s Tomášem. Kdo jiný by měl lépe znát příčinu nevypracovaných sešitů. 

8.1.1.1 Výsledky analýzy dat z rozhovoru s Tomášem 

Z rozhovoru vyplynulo, že Tomáš nerozumí zadání, že neumí úkol splnit, tedy že má 

mezery v probírané látce. S tím, co jsem se dozvěděla, jsem byla spokojená jen napůl. 

Tomášovy důvody jsem intuitivně předpokládala, ale myslela jsem, že se objeví i nějaký 

jiný důvod, protože například v hodině matematiky, kdy má vypočítat klasické příklady, 

jež mu nečiní velký problém, neměl cvičení rovněž vypracovaná. 

8.2 Formulace závěru a postupu 

Z výše uvedeného považuji za důležité zvolit takový postup, který napomůže ke splnění 

vytyčeného cíle. 

Cíl: Tomáš bude nosit ze školy vypracované sešity. 

8.3 Zavedení nových strategií 

Při doučování jsme s Tomášem vyplňovali pracovní sešity dopředu. Dle mého názoru 

není důležité uvádět, jak jsme postupovali u konkrétních cvičení, neboť se jednalo o stejný 

postup. Tímto způsobem jsem s Tomášem postupovala 14 dní. 

Níže uvádím jednotlivé kroky. 

1) Nejprve jsem Tomášovi zadala obdobný typ cvičení, který měl jen několik položek, 

tím jsem si ověřila, zda dané problematice rozumí. 

2) Pokud nerozuměl, vysvětlila jsem mu, co bylo třeba. 

3) Poté přečetl zadání cvičení. 

4) Pod slovesa jsme nalepili společně vymyšlené ikony, které sloveso zastupovaly, 

a dále podtrhli, co je důležité. 

5) Sám vyplnil nanečisto cvičení. 
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6) Společně jsme vyplněná cvičení zkontrolovali a vysvětlili si případné chyby. 

8.4 Vyhodnocení pokroků 

Tomášovi ikonky pomohly hlavně v předmětu český jazyk a prvouka. Myslím si, 

že cvičení doma nanečisto vyplňovaná Tomášovi pomohla v ujištění se, že cvičení zvládne. 

Stále ale nosil, i když ne v takovém měřítku, nevyplněná cvičení. Tento stav trval pouze 

několik dnů. Poté se k mému překvapení začal zhoršovat. Tomášovi nechyběla pouze 

některá cvičení, ale celé nevyplněné strany. 

8.5 Formulování a prezentace zkušeností 

Zjistila jsem, že grafická vizualizace obsahu byla účinná, avšak jsem musela dále pátrat 

po tom, co by mohlo být příčinnou, že se Tomáš zhoršil. Využila jsem k tomu náslech 

a Tomáše ve škole pozorovala. První neúspěch mě neodradil, doufala jsem však, 

že při další fázi akčního výzkumu budu úspěšnější. 
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9 TŘETÍ CYKLUS AKČNÍHO VÝZKUMU 

9.1 Sběr a výsledky analýzy dat 

Bylo nutné získat data, ze kterých by bylo možné rozpoznat pravou příčinu Tomášovy 

vzrůstající nečinnosti. Ke zjištění jsem použila metodu pozorování žáka ve výuce a metodu 

rozhovoru s žákem. 

9.1.1 Pozorování žáka ve vyučovacím procesu 

K zjištění toho, proč Tomáš nenosí vypracované sešity ze školy, jsem použila metodu 

pozorování Tomáše ve výuce. Pozorování trvalo čtyři po sobě jdoucí dny. 

9.1.1.1 Výsledky analýzy dat z pozorování žáka ve vyučovacím procesu 

Při pozorování jsem zjistila, že Tomáš často, když mají zadaný nějaký úkol, 

kouká po třídě, dívá se z okna, nebo si s něčím hraje, je zamyšlený a má nepřítomný výraz. 

Učitelka na tuto skutečnost nereagovala. Možná si toho ani nevšimla, protože Tomáše 

přesadila do předposlední lavice. Když jsem pátrala v paměti, zda jsem se s nepozorností 

setkala u Tomáše i dříve, zjistila jsem, že ano. Přisuzovala jsem to však unavenosti, 

kterou Tomáš vykazoval a tomu, že nemá svůj den. 

9.1.2 Rozhovor s žákem 

Vedla jsem tedy s Tomášem rozhovor, proč se ve výuce nesoustředí a nad čím přemýšlí. 

9.1.2.1 Výsledky analýza dat z rozhovoru s žákem 

Zjistila jsem, že jádro problému je v tom, že Tomáš uniká do vlastního světa 

a přemýšlí si nad věcmi, které ho momentálně trápí nebo ho zajímají více než učení. 

Většinou ho trápí to, jak budou rodiče reagovat, když dostal ve škole horší známku než 

dvojku, nebo přemýšlel nad hračkami, pohádkami či hrami. 

9.2 Formulace závěru a postupu 

Během další práce si kladu při práci s Tomášem za cíl střídat aktivity. Myslím si, 

že střídáním aktivit se Tomáš bude více soustředit, bude mít dostatek nových podnětů. 

Práce se nestane stereotypní, nebude ho nudit. Druhým cílem je zařadit cvičení na rozvoj 

pozornosti. Cvičení budu zařazovat každý den na začátku doučování. Bude se jednat 

o samostatná cvičení, nebo cvičení, která budou sloužit jako motivace před další aktivitou. 
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Při některých aktivitách použiji stopky, aby Tomáš viděl, jak dlouho mu aktivita trvá 

a třeba se tak jeho koncentrace na aktivitu zlepší. 

9.3 Zavedení nových strategií 

Aktivity, které jsem se snažila popsat, jsou na rozvoj pozornosti, soustředěnosti. 

Aktivity na rozvoj pozornosti a na zvýšení rychlosti, jsem se snažila zařazovat každý den 

po dobu jednoho měsíce na začátku doučování. Aktivity na rozvoj pozornosti trvaly 

v průměru 10 minut. 

Vzhledem k rozsahu práce uvádím jen aktivity, které považuji za klíčové. 

1) Datum a čas: 27. 11. 2017, 17:10 hod. 

Název: Hledání stejných slabik. 

Zdroj: Vycházela jsem z poznatků ze studia na fakultě. 

Cíl: Rozvoj pozornosti. 

Zadání: 

 

Popis: Tomášovi jsem ukázala pracovní list a řekla, ať si zkusí sám přečíst zadání 

a úkol vypracovat. V případě, že si nebude vědět rady, může se mě zeptat. 

Evaluace: Tomášovi aktivity šly. Věděl, co má dělat. Překvapilo mě, že už před tím, 

než začal cokoliv řešit, řekl, že to bude určitě gorila. Příště by bylo vhodnější 

napsat slabiky do neutrálního obrazce a poté se vzniklým slovem dále pracovat. 

Ať už by se žák pokusil dané slovo namalovat, popsat, vymyslet na dané slovo větu 

či příběh. 

  



55 

 

2) Datum a čas: 5. 12. 2017, 18:00 hod. 

Název: Najdi rozdíly. 

Zdroj: Obrázek převzat. (MZ, 2017) 

Cíl: Rozvoj pozornosti. 

Zadání: 

 

Popis: Tomášovi jsem řekla, ať najde mezi obrázky deset rozdílů. Každý rozdíl 

má zakroužkovat. 

Evaluace: Tomáš nevěděl, jak má rozdíly kroužkovat, zda kroužkovat vždy chybějící 

a přebývají prvek dvakrát, nebo jenom jednou a do jaké části. Příště by bylo tedy 

vhodnější aktivitu nějak motivovat, například tím, že ten levý obrázek je namalovaný 

správně a někdo, kdo se snažil obrázek namalovat úplně stejně, na něco zapomněl. 

Že se na chvíli stane panem učitelem a zakroužkuje malíři, na co při kreslení 

zapomněl. 

3) Datum a čas: 11. 12. 2017, 10:10 hod. 

Název: Los 

Zdroj: Pracovní list převzat a upraven. (Michalová, 2003, s. 22) 

Cíl: Rozvoj pozornosti. 

Zadání: 
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Popis: Tomáše jsem motivovala stíráním losů a vysvětlila, co má dělat. Poté jsem 

chtěla, aby se pustil do práce a pokud bude vybarvovat správně, zobrazí se mu 

obrázek. Evaluace: I když jsem aktivitu motivovala a vysvětlila princip, nedosáhla 

jsem tíženého úspěchu, Tomáš na cvičení koukal a nepracoval. Po chvíli jsem se ho 

zeptala, zda potřebuje pomoc, nebo zda přemýšlí. Nic neříkal. Po chvíli jsem se tedy 

zeptala znovu, zda chce cvičení ještě jednou vysvětlit, řekl, že ano. Začala jsem 

vysvětlovat, Tomáš mě ale přerušil s tím, že tohle ví. Musela jsem tedy najít jádro 

problému. Opět jsem se dotazovala, s čím má problém. Po dlouhé diskuzi jsem se 

dozvěděla, že Tomáš nechápal, jak má čísla vybarvovat. Aktivitu jsem tedy 

modelovala. Ne poprvé se objevilo, že si Tomáš nedokáže říct o pomoc, rozhodla jsem 

se tedy zařadit kolečko, které bude signalizovat, zda si s úkolem ví, nebo neví rady. 

Na nezdaru vysvětlit Tomášovi úkol dostatečně jsem se dlouho trápila. K tomuto 

nezdaru se přidala nespokojenost z třetí výzkumné části a problém byl na světě, 

vše jsem vnímala černě. Z této zkušenosti jsem si odnesla ponaučení, že se nemůžu 

nechat vykolejit neúspěšnými pokusy, kroky. 

4) Datum a čas: 15. 12. 2017, 17:20 hod. 

Název: Klikaté čtení. 

Zdroj: Inspirovalo mě cvičení (Svoboda, 2011, s. 29). Nápad kolečka je vlastní. 

Cíl: Rozvoj pozornosti. Seznámení Tomáše s pomůckou, díky které poznám, 

zda potřebuje pomoci. 

Zadání: 

 

Popis: Tomášovi jsem nejprve vysvětlila, jak funguje kouzelné kolečko. Poté jsem mu 

dala pracovní list a řekla, ať ho vypracuje, jak nejlépe umí. 
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Evaluace: Tomáš princip kolečka rychle pochopil. Úmyslně jsem mu nespecifikovala, 

co má se cvičením na pracovním listě dělat, chtěla jsem si tím ověřit, zda použije 

kolečko. Kolečko použil a poté také dokázal říci, s čím má problém. 

Tomáš se tentokrát nestyděl říct si o pomoc, je to nejspíše proto, že jsme si při 

předešlé aktivitě povídali o tom, že není ostuda požádat o pomoc a že i já si kolikrát 

nevím rady a potřebuji pomoc, třeba když peču bábovku. Při vypracovávání úkolu měl 

Tomáš potíž, nesoustředil se, takže cestu klikaté čáry musel několikrát opakovat. 

5) Datum a čas: 21. 12. 2017, 16:30 hod. 

Název: Co chybí? 

Zdroj: Pracovní list převzat. (Rezková, Zelinková, Tumpachová, 2013, s. 32 a) 

Cíl: Rozvoj pozornosti. 

Zadání: 

 

Popis: Tomášovi jsem úkol modelovala. Následovalo samostatné vypracování úkolu. 

Evaluace: I přes to, že Tomáš úkolu rozuměl, byl na něj příliš těžký, několikrát si své 

rozhodnutí kontroloval a několikrát ho přeškrtával. Měla jsem zmenšit počet okýnek, 

protože úkol už byl příliš dlouhý a postrádal tedy význam. Na druhou stranu se i nám 

kolikrát stane, že chceme nějakou činnost vzdát, když ji ještě nemáme hotovou, 

svou vůlí však úkol dokončíme. Vzhledem k tomu, že u Tomáše není tato vůle 

dostatečně vyvinuta a úkol byl na něj příliš náročný, postrádal smysl. Mohla jsem 

Tomáše po nějaké době zastavit a zeptat se, zda chce úkol dokončit, či ne. 

9.4 Vyhodnocení pokroků 

Během doučování jsem zaznamenala u Tomáše pozitivní pokrok ve zvýšené koncentraci 

na prováděné aktivity a poté i při samotném doučování. Myslím, že k tomu přispělo 
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kouzelné kolečko, protože Tomáš věděl, že teď pracuje na nějakém úkolu a že já sleduji, 

zda si s úkolem ví rady, či nikoliv. Kolečko rovněž Tomášovi dodalo pocit samostatnosti 

a úspěchu. Kolečko jsem zařazovala jen při cvičeních, o kterých jsem se domnívala, 

že je Tomáš dokáže vyřešit sám, nebo s nimi bude mít jen menší problém. Chtěla jsem, 

aby zažil úspěch, že něco zvládne úplně sám nebo jen s malou dopomocí. 

Střídání aktivit během doučování nepřispělo k větší koncentraci, neb bylo na Tomáše příliš 

časté. Nedokončil uvažování nad jedním úkolem, i když byl vypracovaný, 

a měl se přesměrovat na další. Aktivity jsem tedy střídala podle intuice, podle vnějších 

známek Tomášovy bdělosti a soustředěnosti. 

Uvědomila jsem si rovněž, že není důležité, aby žák zvládal stejné množství cvičení, 

jako ostatní žáci. Každý je schopný dojít k předem vytyčenému cíli, když po něm budeme 

chtít jen to, co je schopný zvládnout. Vzhledem k tomu, že cíle a s ním spojené aktivity 

budou přiměřené, žák nebude otrávený již na začátku, a tudíž do práce vloží více sil 

spojených s pozorností, neb bude vědět, že je reálné úkol dokončit. S těmito nabytými 

zkušenostmi jde ruku v ruce hodnocení, které by mělo mít pozitivní charakter 

a mělo by být motivací. 

Neosvědčilo se používání stopek. Tomáš je neustále sledoval a stresoval se tím, 

kolik už  uběhlo minut. Byla to práce pod tlakem a naopak přispívala k jeho 

nesoustředěnosti. 

Dle rozhovoru s Tomáše jsme se rozhodli navrhnout paní učitelce, zda by Tomáš nemohl 

používat kolečko také během školního vyučování. Paní učitelka se na pomůcku příliš 

nadšeně netvářila. Vzhledem k tomu, že začlenění kolečka do školní výuky bylo ohroženo, 

mezi čtyřma očima jsem jí vysvětlila, že Tomáš se z nějakého důvodu stydí požádat o radu. 

Zda strach pramení z respektu k učitelce, z toho, že by mohl klesnout v očích spolužáků 

nebo v očích paní učitelky, nebo k tomu má jiný důvod, o tom je možné jen spekulovat. 

Paní učitelce jsem rovněž sdělila, že jsem díky kolečku zaznamenala u Tomáše posun 

v soustředěnosti. Paní učitelka přistoupila k aplikaci kolečka po dobu jednoho týdne, 

po vánočních prázdninách. Během náslechu Tomáš kolečko aktivně používal a paní 

učitelka na novou alternativu reagovala. Dle slov Tomáše kolečko používal jen týden, 

poté  paní učitelka vyhodnotila, že už není potřeba. 
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9.5 Formulování a prezentace zkušeností 

Poznatky a zkušenosti, které jsem během třetího cyklu nabyla a postupy, které se mi 

osvědčily, jsou zmíněné výše. Individualizace ve formě menšího počtu cvičení, 

přiměřenosti úkolů a volba jiné formy hodnocení – to vše by bylo možné použít 

ve vyučovacím procesu ve školním prostředí a učiteli by to nezpůsobilo téměř žádnou 

práci na víc. Vzhledem k tomu, jak se paní učitelka postavila k pomůcce kolečka, jsem jí 

tyto další návrhy nesdělila. Poznatky si bude moci přečíst, práci ji po dokončení poskytnu. 

Ze zkušenosti se spoluprací s paní učitelkou považuji za důležité, aby učitelé, 

ať už s několikaletou praxí, nebo učitelé začínající či budoucí byli ochotni se dále 

vzdělávat, byli otevřeni novým poznatkům a odváděli svou práci s nejlepším svědomím 

a vědomím. 
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10 PRŮBĚŽNÝ CYKLUS AKČNÍHO VÝZKUMU 

Cílem této kapitoly je objektivně ověřit, zda je možné teoretická zjištění aplikovat v praxi. 

Níže uvádím některé aktivity, které jsem s Tomášem v průběhu intenzivní spolupráce 

dělala. 

10.1 Zavedení nových strategií 

1) Datum a čas: 23. 9. 2017, 10:00 hod. 

Název: Vyjmenovaná slova. 

Zdroj: Vycházela jsem z poznatků ze studia na fakultě. 

Cíl: Seznámit Tomáše s vyjmenovanými slovy po „Z“. Zlepšit vizuální fixaci 

samohlásek a souhlásek. Čtení s porozuměním. Opakování protikladů. 

Zadání: 

 

Popis: Tomášovi jsem dala pracovní list, na kterém měl obrys pytle. V pytli byly 

napsány samohlásky a souhlásky tiskacím a psacím písmem v podobě malých 

a velkých písmen. Tomáš měl za úkol vybarvit malá tiskací a psací písmena, která jsou 

shodná, stejnou barvou a to samé udělat s písmeny velkými. Zbylá písmena měl napsat 

na linku pod pytel. Poté jsme diskutovali o tom, co by zbylá písmenka mohla 

znamenat. Tomášovi jsem ukázala postupně čtyři obrázky. Pod každým obrázkem byla 

napsaná věta a Tomáš měl určit, zda se věta k obrázku hodí či ne. Pokud se věta 

nehodila, měl ji Tomáš opravit a napsat ji správně. Poté jsem Tomášovi dala za úkol, 

ať z textu vypíše slova, která obsahují „Y“. Každé slovo měl Tomáš napsat 

na samostatný papírek. Papírky jsme poté přečetli a nalepili je na barevný pytel, 

který obsahoval vyjmenovaná slova po Z. Následovala diskuze nad tím, zda zná 

všechna slova. 

Evaluace: Tomášovi úkol nedělal problém. 



61 

 

 

2) Datum a čas: 6. 10. 2017, 17:15 hod. 

Název: Psaní slohu, příběhu, minimálně o pěti větách. 

Cíl: Splnit domácí úkol do školy. 

Popis: Tomáš je nyní takový příběh schopný s dopomocí vymyslet. Téma Tomáš 

vymyslet nedokázal, ani nevěděl, o čem by mohl psát. Protože byl Tomáš nedávno 

týden nemocný, řekla jsem si, že toto by mohlo být dobré téma pro napsání slohu, 

neboť nemoc Tomáš zažil na vlastní kůži. Stačí si tedy vzpomenout na podrobnosti. 

Nejprve jsem Tomáše nechala, ať mi řekne vše (co chce) o tom, jak byl nemocný. 

Dozvěděla jsem se, že mu bylo špatně, že nechodil do školy, že moc nejedl, že se díval 

na pohádky. Poté jsem se ho doptávala: „Jak dlouho jsi byl nemocný? Co ti bylo? 

Měl  si rýmu? Spal si hodně? Jak to, že ti nešly ovládat ruce? Jak ses cítil? Líbilo se ti, 

že jsi byl nemocný?“. Potom co jsme měli dost podkladů, napsala jsem Tomášovi 

klíčová slova, tak jak by mohly být použity ve větách za sebou, a zeptala se ho, 

zda by dokázal z těchto slov nějaký příběh sestavit.  

Evaluace: Tomášovi se dařilo. Klíčová slova nám pomohla. Cíl, který si dále kladu, 

je vymyslet, jak by se Tomáš mohl konstruktivisticky naučit časovat slovesa 

v minulém čase, použít správný tvar pro konkrétní rod. 

2.1) Datum a čas: 7. 10. 2017, 9:00 hod. 

Název: Didaktická hra na rozlišování časů. 

Zdroj: Vycházela jsem z poznatků ze studia na fakultě. 

Cíl: Zjistit, zda Tomáš rozlišuje čas minulý, přítomný a budoucí. 

Zadání a popis: Princip hry jsem mu vysvětlila přes předmět prvouky, kde právě 

probírali orientaci v čase. Použila jsem časovou osu, vyznačila, kde jsme teď a ptala 

se Tomáše, kde je na ose to, co bylo a to, co bude. Poté jsem mu říkala věty, 

ve kterých byla použita slovesa v různých časech. Tomáš stál a rukama ukazoval, 

o jaký čas se jedná. Když dal ruce za záda, byl to čas minulý, když jsou ruce nahoře, 

je to čas přítomný a při čase budoucím jsou ruce natažené před tělem. 

Evaluace: Tomášovi hra šla a bavila ho. Tomáš dokázal rozeznávat časy. Problém 

bude tedy jen v osvojení si správných koncovek. 

2.2) Datum a čas: 7. 10. 2017, 9:15 hod. 

Název: Pracovní list - objevování rozdílných koncovek. 

Zdroj: Vlastní nápad. 
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Cíl: Objevit, že různé rody mají v příčestí minulém různé koncovky. Rozvoj čtení. 

Zadání: 

 

Popis: Tomášovi jsem dala pracovní list. Nahlas ho přečetl a následně jsme společně 

četli otázky a hledali na ně odpovědi. 

Evaluace: Tomáš četl soustředěněji. S odpověďmi na otázky neměl větší problémy. 

Příště bych poslední otázku z pracovního listu položila Tomášovi ústně, pracovní list 

byl na něho dlouhý. Pokud by tento pracovní list byl použit u jiných dětí, ověřila bych 

si, že žáci znají rody a umějí si na věci ukazovat. 

2.3) Datum a čas: 8. 10. 2017, 9:00 

Název: Didaktická hra zaměřená na procvičení koncovek v příčestí minulém pro rod 

mužský a ženský jednotného čísla. 

Zdroj: Vlastní nápad. 

Cíl: Procvičit koncovky v příčestí minulém. Rozvoj komunikačních dovedností. 

Zadání: Vyrobila jsem tři kostičky (krychle). Na první krychli jsou napsaná jména 

dětí v prvním pádě, čísla jednotného, rodu mužského a životného. Zvolila jsem tato 

jména: Tomáš, Katka, Marta, Adam, Jana, Jirka. Jména jsem napsala psacím písmem. 

Na druhé krychli jsou obrázky, které jsou z různých tematických celků. Zvolila jsem 

obrázky: hřiště, hudební nástroje, třída, sport, jídlo, obývací pokoj. Druhá kostka 

má znázorňovat sloveso. Třetí kostka zobrazuje koncovky: -l., -la, které jsou též 

napsány psacím písmem. 

Popis hry: Žák si hodí první kostičkou, padne jméno. Hodí druhou kostičkou, padne 

obrázek. Vybere si, co by daná osoba mohla v prostředí dělat, např.: Jirka, hřiště – 



63 

 

Jirka se klouzal na klouzačce. Jirka jezdil na koni. Jirka se houpal na houpačce. 

Jirka seděl na lavičce. Se třetí kostkou žák hodí a poté určí, zda padla správná 

koncovka. Pokud nepadla, obrátí kostku tak, aby navrchu byla koncovka správná. 

Obměna hry: Žák může utvořené věty psát. Jednalo by se o autodiktát. 

Evaluace: Tomáše hra bavila. V házení kostkou jsme se střídali, neb jsem Tomášovi 

chtěla modelovat, jaké možné věty může tvořit. Pokud víme, že žák nezvládne 

rozeznat holčičí a chlapecká jména, může učitel na kostku namalovat pouze ikonku. 

Když učitel ví, že žák nemá dostatečnou slovní zásobu, může mu na obrázky zobrazit 

pouze činnosti, které žák zná. Pokračovat s Tomášem budeme ve vyvozování dalších 

koncovek – číslo množné a střední rod. 

3) Datum a čas: 16. 10. 2017, 18:30 hod. 

Název: Geometrie – lomená a křivá čára 

Uvažování: Tomáše mám připravit na test z matematiky. Jediné co neumí je pojem 

lomená a křivá čára. Test píší za tři dny a vzhledem k množství domácích úkolů, 

nemáme mnoho času. 

Popis: Nejprve jsem se Tomáše zeptala, zda ví, co to znamená křivá a lomená čára. 

Poté jsme spojovali obrázky čar s názvy. 

Evaluace: Celé aktivitě jsme věnovali 7 minut. Na začátku Tomášovi dělala aktivita 

problém, ale ke konci cvičení už téměř vždy dobře přiřadil pojem s obrázkem. 

3.1) Datum a čas: 17. 10. 2017, 17:20 hod. 

Název: Opakování geometrie – lomená a křivá čára 

Popis: Tomášovi jsem dala za úkol narýsovat jednu křivou čáru a vyznačit na ní bod 

K a jednu lomenou čáru, na které bude ležet bod L. Tomáš tak učinil, ale chybně. 

Evaluace: Tomáš narýsoval dvě čáry, z nichž jedna byla křivá a druhá lomená, avšak 

body vyznačil právě naopak. Na tomto příkladu jsem zjistila, že transmisivní přístup 

v tomto případě nebyl funkční. Tomáš si nejspíše pod čárami nic nepředstavil. 

Nedošlo tedy k osvojení pojmů, možná mu byly dány moc brzy. Je potřeba vymyslet 

jiný postup, který by vedl k cíli. Ještě při doučování mě napadl způsob, jak postavit 

další aktivitu, aby bylo zahrnuto co nejvíce smyslů. Aktivitu jsme ještě týž den zkusili. 

2.2) Datum a čas: 17. 10. 2017, 17:35 hod. 

Název: Reedukace pojmu - lomená a křivá čára 

Zdroj: Vlastní nápad. 
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Popis: Tomášovi jsem ukázala křivou čáru a zeptala se ho, co mu čára připomíná 

(vlny, vodu, vlasy). Takto jsme postupovali i u čáry lomené (blesk, nalomený kůl 

v plotě). Poté jsme přešli k modelování čar z různých materiálů. Instrukce zněly: 

„Vymodeluj mi blesk. Co si musel udělat, aby si blesk mohl vymodelovat? Ano, špejli 

si zlomil.“ Slovo zlomil jsem Tomášovi napsala a vyznačila kořen. To samé jsem 

udělala u pojmu lomená. Poté jsme porovnávali, zda jsou kořeny stejné. Uvědomil si 

tak nejen příbuznost slov, ale rovněž si mohl při váhání nad názvem vzpomenout 

na tuto zkušenost. 

Evaluace: Tomášovi aktivita šla, bavila ho. Celé aktivitě jsme věnovali 10 minut. 

Tomáš dostal z testu 1, v pojmech se nespletl. Díky evokaci na metaforické úrovni, 

manipulaci, následném rozboru, jak čáru lomenou vymodelovat, a modelaci se 

budovala příprava pojmů. Uvědomila jsem si, že bychom neměli fáze učení 

přeskakovat, možná se proces učení pro onen okamžik urychlí, ale kvalita 

zapamatování a porozumění není tak velká. Zapojením více smyslů bylo rovněž 

prospěšné. V této fázi je Tomáš v Bloomově taxanomii vzdělávacích cílů na úrovni 

porozumění. 

4) Datum: 14. 1. 2018, 10:30 hod. 

Název: Básnička 

Zdroj: Upravená verze básně. (Hublová, 2012) 

Cíl: Za týden se naučit básničku dle vlastního výběru. 

Uvažování: Vybrat básničku, která nebude příliš dlouhá. Použít evokaci k vybavení 

si vzpomínek k tématu, nechat prostor pro komunikaci, graficky vizualizovat obsah. 

Zadání: 

 

Popis: Tomáš nevěděl, kterou básničku si má vybrat, proto nechal výběr na mě. 

Nejprve jsem se Tomáše zeptala, na co si vzpomene, když se řekne zima. Tomáš 

nevěděl, co po něm chci. Otázky jsem tedy konkretizovala: „Jaké počasí je v zimě? 
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Co děláš, když je venku zima? Chodíš ven, když je roční období zima? Co venku 

s dětmi nebo rodiči děláš? Slavíme v zimě všichni nějaký svátek?“. Dále jsem 

Tomášovi předložila ikonky obrázků a zeptala se ho, zda by dokázal na základě 

obrázků říci, o čem bychom si mohli dneska číst. Tomáše napadlo sáňkování. 

Řekla jsem mu, že se jedná o básničku a zeptala se ho, zda by uměl obrázky složit tak, 

jak by mohly jít v básni za sebou. Následovalo přiřazování textu k ikonkám a čtení 

slov, ze kterých nám vznikla báseň. O obsahu básně jsme diskutovali. Poté jsem 

Tomášovi dala na výběr, zda si chce při učení básničky ponechat na očích obrázky, 

text, nebo obojí. 

Evaluace: Evokací jsme si zopakovali to, co se o zimě Tomáš učil minulý školní rok. 

Evokací jsem ošetřila, že Tomáš neměl potřebu v průběhu básničky vyjadřovat své 

zkušenosti, lépe se poté soustředil. Skládání obrázků tak, jak by mohly jít za sebou, 

nebylo vhodné, protože to pro Tomáše bylo těžké, nemohl tak zažít úspěch. Při této 

aktivitě jsem nechtěla Tomášovi nápadně pomáhat. Zavřel si tedy oči a já mu pustila 

zvuky přírody, které měl poslouchat. Během toho, co poslouchal, přeskládala jsem mu 

ikonky. Tomáš se po této aktivitě, která trvala 15 minut, básničku naučil za 7 minut. 

5) Datum: 20. 1. 2018, 10:00 hod. 

Název: Čtení s porozuměním. Čtením s předvídáním. 

Zdroj: Upravený text od spolužačky. 

Cíl: Čtení delšího textu. 

Zadání: 
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Popis: Nejprve jsem Tomášovi dala ke složení dílky, rozstříhaný portrét Josefa Lady. 

Dílky měl k sobě skládat podle příkladů a správných výsledků. Poté jsem Tomášovi 

dala za úkol vytvořit myšlenkovou mapu na téma Vánoce. Nakonec jsem mu ukázala 

větší formát papíru, na který doposud nebyl zvyklý. Vysvětlila jsem mu, proč je papír 

na několika místech ohnutý, a jak budeme s papírem pracovat. Následovalo čtení 

a vypracovávání úkolů. Aktivitu jsme zakončili pětilístkem na téma dárky. 

Evaluace: Tomáš neznal jméno Josefa Lady, ale když jsem mu ukázala nějaké obrazy, 

které Lada namaloval, vzpomněl si, že byl na výstavě, kde jeho obrazy viděl. Skládání 

obrázku Josefa Lady bylo na Tomáše příliš dlouhé, příště bych rozstříhala portrét 

Josefa Lady na větší dílky. Problém se také ukázal při ověřitelnosti správně 

poskládaných dílků. Museli jsme dílky obrátit a ještě je překlápět. Příště by bylo 

vhodnější skládat na průhlednou desku – např.: folii. Tomášovi čtení většího textu 
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nedělo potíže. Zřejmě to bylo tím, že vždy viděl jen část textu, takže nebyl hned 

na začátku zklamaný délkou textu. Další faktem, který mohl hrát roli, je, že Tomáš 

v průběhu čtení odpovídal na otázky, nejednalo se tedy o souvislé čtení, ale čtení 

s pauzami. Tento postup mohl přispět i k tomu, že Tomáš se na čtení soustředil, 

četl s porozuměním. 

10.2 Vyhodnocení pokroků 

Tomášovi se činnosti, které jsme spolu dělali, líbily. Měl pocit, že na většinu věcí přišel 

sám, nebo že je dokázal s menší dopomocí zvládnout. Dalším pozitivem bylo, že díky 

naplánovaným činnostem byly Tomášovy poznatky trvalejší. Všechna vyzkoušená 

teoretická doporučení se ověřila jako úspěšná. 

10.3 Formulování a prezentace zkušeností 

Potvrdila jsem si, že není možné s žáky, kteří potřebují zvláštní péči, používat jen učebnice 

a pracovní sešity, ze kterých žáci pracují v hodinách. Tento způsob práce nezohledňuje 

potřeby konkrétního jednice. Jedinec tak nemá možnost se zdokonalovat a zažívat úspěch. 

Uznávám, že pro učitele je pracnější vymýšlet pracovní listy na míru jednotlivým žákům, 

ale čas věnovaný uvažováním nad žákem a tvorbou pracovních listů se učiteli po nějaké 

době vrátí. Vynaložené úsilí se promění v pocit štěstí. 
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11 DISKUZE 

Podkladem praktické části byla na jedné straně teoretická část diplomové práce, ale velmi 

významná a zásadní byla analýza realizovaného dotazníkového šetření s třídním učitelem, 

podpořená rozhovory s učitelem a žákem a mých zjištění v rámci uskutečněných 

pozorováních při školní výuce. Výsledky dotazníkové šetření se v některých částech 

rozcházely s mými názory, které jsem si vytvořila pozorováním žáka s OMJ při školní 

výuce. Proto jsem se při definování problémových oblastí přiklonila ke svým zjištěním, 

neboť se domnívám, že byla objektivní, podpořená teoretickými znalostmi a praktickými 

zkušenostmi z absolvování studijních praxí. 

Na základě výše uvedeného byly definovány oblasti, na které bude žádoucí se při výuce 

zaměřit.  

Pro zlepšení jednotlivých oblastí pak byly postupně voleny a praktikovány aktivity, 

kterými by bylo možné dosáhnout žádoucího cíle, resp. zlepšení stávajícího stavu. Ne vždy 

však zvolené aktivity přinesly očekávaný výsledek. Aktivity na rozvoj pozornosti se 

v první chvíli jevily jako efektivní, ale neměly dlouhodobější efekt. Příčina snížené 

pozornosti je v současné době neznámá. Koncentrace pozornosti zastává v procesu 

vzdělávání významnou roli, a proto navrhuji konzultaci a odborné posouzení s odpovědnou 

osobou, respektive s pedagogicko – psychologickým pracovníkem. Ke změně stavu 

pozornosti by také mohla přispět změna pedagoga. V případě změny pedagoga je otázkou, 

jak dlouho by byla pozornost, v lepším případě, zvýšená. 

Je však nutné konstatovat, že většina aktivit se shledala nejen s pozitivním ohlasem 

Tomáše, ale pozitivní výsledek se promítl do dalšího učení, zlepšení jeho zájmu, zlepšení 

znalostí a komunikačních dovedností, které byly definovány jako oblasti 

vhodné pro zlepšení, nebo spíše oblasti, na jejichž zlepšení jsme všichni společně 

pracovali. 

Dále se mi potvrdilo a je na místě vyzdvihnout důležitost získání co největšího množství 

informací o žákovi s OMJ, včetně kulturně-sociálního kontextu. Rovněž jako velmi 

významné, vedle vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, vnímám vytvoření 

dostatečného prostoru pro žákovo vyjádření nejen k probírané látce, ale i k tomu, 

co ho tíží. Prostor je nezbytné žákovi vytvořit vždy, když má potřebu něco sdělit, 

i když jeho vyjádření může být pomalé a méně srozumitelné. Žákovo zdánlivě banální 
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sdělení může mít enormní význam nejen pro jeho další rozvoj a práci s ním, ale i pro náš 

vzájemný současný a budoucí vztah. To platí nejen ve škole, ale i v rodině. 
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12 ZÁVĚR 

Při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem se nejen učitel může potýkat s řadou 

problémů. Mohou jimi být jazyková bariéra rodičů, nepodnětné a nepodporující prostředí 

rodiny, osobnost a charakteristika žáka. Učitelům může komplikovat práci nedostatek 

odborné literatury vztahující se k možnostem vzdělávání žáků s OMJ, časová náročnost 

příprav a sebevzdělávání, nenaplnění cílů v očekávaném časovém horizontu, nutnost 

systematické a cyklické práce s žákem, opomíjení sebereflexe a reflexe zvolených postupů, 

osobnost, vlastnosti, vědomosti a zkušenosti učitele. 

Oproti tomu se od učitele očekává, že bude plnit úlohu pedagoga s nejlepším vědomím 

a svědomím, že žákům předá potřebné znalosti a ti budou chodit do školy rádi. Učitel může 

při své práci nalézt podporu v odborné literatuře, u specialistů, kolegů, u vedení školy, 

z dosavadních zkušeností a praxe. K tomu, aby byla splněna očekávání, by si učitel měl 

věřit, k prezentaci svých stanovisek využít dostatečnou argumentaci, kterou by měl 

uplatňovat i při komunikaci s rodiči a vedením školy, k žákům být otevřený a sám být 

otevřen k přijímání nových poznatků, důkladně se zabývat příčinou možných problémů, 

které nemusejí vždy spočívat ve skutečnosti, že se jedná o žáka s OMJ. 

Cíl teoretické části práce byl naplněn. Zmapovala jsem dostupnou literaturu 

vztahující se k tématu a práce odpověděla na vytyčené otázky. Věnovala jsem se 

především oblasti metod začleňování žáků s OMJ do výuky. Oblast jsem rozdělila na dva 

celky, a  to na metody použitelné před začleňování žáka a metody aplikovatelné během 

procesu začleňování žáka s OMJ. Práce by dosahovala vyšších kvalit, kdybych vycházela 

i ze zahraničních zdrojů. Během zpracovávání mi však bylo bližší zkoumat a hlouběji 

využívat zdroje českých autorů. 

Empirická část si kladla za cíl ověřit poznatky teoretické části práce a hledat cesty, 

které by mohly být aplikovatelné při školní výuce. U konkrétního žáka se osvědčily tyto 

metody: sepsání pedagogické diagnostiky žáka, diagnostika stylu učení žáka, 

zásady komunikace (vytvořit prostor pro komunikaci, postupné podávání informací, 

mluvení v kratších větách), obsah výuky propojený s obsahem, pozitivní motivace 

a hodnocení, konstruktivistická výuka. V empirické části jsou rovněž nastíněné cesty, 

postupy, které by mohly být použity paní učitelkou třídní ve škole. K jejich uskutečnění 

však doposud nedošlo, neboť se nesetkaly s kladnou odezvou paní učitelky. 
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Na výzkumné otázky jsem získala odpovědi propojením teoretické a praktické části.  

Přijetím a aplikováním výše uvedených poznatků, vycházejících z diplomové práce, 

lze docílit zkvalitnění výuky žáků s odlišným mateřským jazykem na 1. stupni základní 

školy, což bylo prakticky ověřeno v mimoškolní výuce. 

Po zpracování diplomové práce jsem dospěla k závěru, že je vhodné pro žáka vytvořit 

individuální vzdělávací plán, který ho nesrovnává se spolužáky. Důležité je, že vytyčený 

cíl pro konkrétního žáka bude naplněn, ale časový horizont je méně důležitý. Vytvořit 

pozitivní klima založené na úctě a prostoru pro bezpečnou komunikaci a výuku. Žáka 

hodnotit dle individuální vztahové normy, která se může překlenout v normu sociálně 

vztahovou. Žák by měl být k výuce, k osvojení si vědomostí a lepším výsledkům 

motivován. Nároky a cíle kladené na žáka by měly být dosažitelné a přiměřené tak, 

aby nebyl přetěžován. 

I přes mnohá úskalí by žáci s odlišným mateřským jazykem měli být vnímáni jako 

přínosný aspekt k obohacení všech zúčastněných (učitelů, žáků, spolužáků a rodičů). 
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Byl/a jsem seznámena se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny 

závěrečné práce, jsem však povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla 

uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 


