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ANOTACE 

      Cílem práce je zjistit formu výuky, která vybraným žákům vyhovuje nejlépe a pochopí 

z ní velkou část daného tématu, a tím i přínos pro učitele vyučující na vybrané škole či 

jinde. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí.  

      První část je zaměřena na teoretická východiska, ve kterých se zaměřuji především na 

podobnosti a odlišnosti vybraných školských systémů a faktory ovlivňující přístup ke 

vzdělávání, které jsou pro výzkumný předpoklad naprosto nepostradatelné, jelikož přístup 

k procesu vzdělávání neovlivňuje pouze jazyková vybavenost. V této části se budu věnovat 

na základě literatury inkluzi žáků, podobnostem a odlišnostem školských systémů 

v zemích respondentů, faktorům, které ovlivňují postoje žáků ke vzdělávání, metodám 

výuky a učebním stylům žáků. 

      Praktická část je zpracována na základě dotazníků, které byly předloženy vybraným 

žákům s odlišným mateřským jazykem, který se zaměřuje na postoje k vybraným 

srovnatelným předmětům, přístupu k vyučování a vyučovacím metodám. V této části je 

zhodnoceno, zda tito žáci získají více poznatků z forem výuky, která je pro ně zábavná, zda 

vnímaná jazyková úroveň ovlivňuje žákův přístup ke vzdělávání a jak žákův přístup ke 

vzdělávání ovlivňuje klasifikaci. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

žák s odlišným mateřským jazykem, přístup, vzdělávání, Čeština pro cizince 

 

ANNOTATION 

The purpose of this study is to ascertain which form of teaching best suits students, thereby 

informing and enriching the cantors’ approach at selected schools or elsewhere.   

The Bachelor’s work is divided into two parts.   

      The first part examines the theoretical starting points that focus mainly on the 

similarities and differences between selected school systems as well as factors influencing 

access to education.  This is indispensable for the purposes of the research thesis, as access 

to the learning process does not affect only language skills. 



 
 

This section will focus on students' inclusion, similarities and differences across school 

systems in respondent countries, and factors that influence student attitudes towards 

education and teaching. 

      The practical section, based on the results from questionnaires that were submitted to 

selected pupils with a different mother tongue, focuses on attitudes towards selected 

subjects, access to teaching and teaching methods. This section evaluates whether these 

pupils have benefited from engaging in forms of learning they find fun.  Furthermore, does 

perceived language level effect'access to education and how does pupils' access to 

education influence classification. 
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Úvod 

 

V souvislosti se zvyšujícím se počtem žáků s odlišným mateřským jazykem v českých 

školách se školy musí přizpůsobovat této problematice a reagovat na ni.  

V literatuře je možno se setkat s termínem žák-cizinec, ale z pedagogického hlediska je 

podstatnější odlišnost jazyka a socio-kulturního hlediska než cizinecký status.  

Proces vzdělávání by se měl ideálně přizpůsobit schopnostem a možnostem dětí.  

U Žáků, kteří přicházejí do českých škol s jazykovou barierou je však nutno pohlížet nejen 

na jazykovou vybavenost, ale také na kulturní odlišnosti a možnou rozdílnost v systému 

školství. Žák by měl znát, jakým systémem bude hodnocen, měl by být seznámen 

s režimem školy a v neposlední řadě se systémem školství jako takovým. Institucionální 

vzdělávání těchto žáků záleží na mnoha spolu provázaných faktorech, jako je například 

míra začlenění se a jeho postoj ke vzdělání a vzdělávání. Je potřeba neustále pamatovat na 

to, že tito žáci mají obavy z neúspěchu, odlišnosti kultury a začlenění se do kolektivu.  

Není pro ně jednoduché vzdělávat se v jiném, pro ně cizím jazyce a školy by tak měly 

respektovat individuální potřeby těchto žáků a pomoci jim se začleněním do kolektivu, ale 

také poskytnout jim v rámci možností formu výuky, která je pro takového žáka nejlépe 

srozumitelná.  

K tomu, aby učivo bylo pro žáka lépe srozumitelné a zvládnutelné, je potřeba přihlédnout 

nejen k tomu, že žák neporozumí jazyku, ve kterém je učivo vysvětlováno, 

nebo porozumí méně, ale také k jeho individualitě, a to především ve smyslu typu žáka, a 

to tak, aby se myšlení žáka shodovalo s aplikovanou metodou vyučujícího.V reálné 

vyučující hodině je možné jen velmi s těží naplánovat a zrealizovat individuální výuku 

podle potřeb každého žáka, a i z tohoto důvodu by se učební styly měly střídat a ve 

vyučovací hodině, kde jsou žáci cizinci se snažit zařazovat metody, které jsou pro ně 

vyhovující. 

 

 

1 Inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem 

      Kapitola vymezuje pojem inkluze, na základě vybraných definic, a stručně popisuje 

její obecný cíl. 
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1.1  Vymezení pojmu inkluze a její cíle 

      Pokud by nebylo odlišnosti, nebylo by ani inkluze a integrace. Odlišnost můžeme 

zároveň označit za jedinečnost. Každý člověk se něčím liší od ostatních, a pokud mluvíme 

o heterogenitě v nějakém procesu, jako je právě například vzdělávání, můžeme vidět 

mnohem více odlišností. 

      Heterogenita je jednou z nezaměnitelných podmínek školy. Žáci jsou rozdílní, co se 

týče pohlaví, temperamentu, mateřského jazyka, náboženství, národnosti, výkonu, věku a 

mnoha dalších faktorů. Rozdílnost můžeme vnímat jako samozřejmost či dokonce přínos, 

může se z ní stát ale i problém, jako je například problematická existence rozličných 

náboženských a etnických skupin, ústící ve společný konflikt. (V. Hájková, I. Strnadová, 

2010). 

      V literatuře je vymezení pojmu inkluze nejednotné a často spjaté s pojmem integrace. 

Chceme-li se tedy zaměřit na vymezení pojmu inkluze je potřeba se také ohlédnout na 

vymezení pojmu integrace.  

 

      Inkluze z anglického „inclusion“, značí v překladu pojem „zahrnutí“. Jedná se zde  

o „Proces, který se zaměřuje a reaguje na různorodost potřeb všech jedinců 

prostřednictvím zvýšení jejich participace na učení, kulturách a společenstvích a snížení 

jejich vyloučení v oblasti edukace.“(Adéla Hanáková [et.al.]: 1000 pojmů ze speciální 

pedagogiky 2012, podle Scholze 2007, In 18, s.27) 

      Integrace z anglického „integration“, tedy ucelení, sjednocení nebo spojení v celek, 

vyjadřuje koncepci speciální edukace jako organizační složky všeobecné edukace v tom 

smyslu, že výchova a vzdělávání jedinců se speciálními edukačními potřebami se má 

realizovat v běžných výchovných a vzdělávacích institucích, nikoli odděleně. 

(Adéla Hanáková [et.al.]: 1000 pojmů ze speciální pedagogiky 2012) 

 

      Oba tyto pojmy spojují Hájková a Strnadová, kde integraci popisují jako mezinárodní 

hnutí a inkluzi jako charakteristiku tohoto hnutí: „Integrace je v současné době širokým 

mezinárodním hnutím za prosazování práva člověka na rovnocennou a rovnoprávnou 

účast na společné, nevylučující a nevydělující kultuře. Inkluze je charakteristikou takovéto 

kulturní společnosti, na jejímž životě se podílejí všichni bez rozdílu.“ (V. Hájková, I. 

Strnadová: Inkluzivní vzdělávání 2010) 
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      Cílem inkluzivního vzdělávání je tedy zajistit a podporovat rovné šance na vzdělávání, 

a to bez ohledu národnost, pohlaví, rasu či etnický původ. 

 

2  Podobnosti a odlišnosti vybraných školských systémů 

      V této kapitole jsou stručně popsány systémy vzdělávání ve vybraných státech, tedy na 

Ukrajině, v Rusku, Číně a Vietnamu.  

     2.1 Systém vzdělávání na Ukrajině   

      V současném procesu budování státu jsou hlavními cíli národní vzdělávací politiky 

následující body: 

• Přiblížit ukrajinské vzdělávání světové úrovni 

• Oživit ukrajinský národní charakter 

• úplně obnovit obsah, formy a metody vzdělávání stejně jako jeho organizační struktury 

• Obohatit ukrajinský intelektuální potenciál a blaho občanů 

• Dostat ekonomii a vědu na vyšší úroveň 

(META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Poradenské a informační 

centrum) 

      Vzdělávání probíhá v institucích, na několika stupních, a to: předškolních zářízeních, 

základních školách, středních školách a školách vysokých. 

      Předškolní stupeň vzdělávání zahrnuje jesle a mateřské školy, které jsou spojeny do 

jednoho zařízení. Jesle jsou určeny pro děti od 1 roku do 3 let, mateřské školy pro děti od 3 

do 6 let a jsou členěny na mladší stupeň, střední a starší stupeň dle věku dítěte. Preprimární 

úroveň vzdělávání se liší od jeslí a mateřských škol tím, že jsou spojeny do jednoho 

zařízení. Podněcování dítěte probíhá taktéž hrou a motivací. 

      Na rozdíl od České republiky nejsou na Ukrajině školy tak striktně rozděleny na 

základní a střední školy. Školní zařízení je zde nejčastěji v podobě střední všeobecně 

vzdělávací školy a má žákům poskytnout všeobecné střední vzdělání, které se rozděluje do 

tří stupňů: 
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1.stupeň - elementární vzdělávání, trvající 4 roky 

2.stupeň - základní vzdělávání, trvající 5 let 

3.stupeň – starší vzdělávání, trvající 2 roky ( střední vzdělávání) 

 

      Student, který absolvuje všechny 3 stupně vzdělání, získá po složení maturitní zkoušky 

osvědčení o získání všeobecného středního vzdělání. Tento typ je v každém stupni pro děti 

a mládež dostupný. Všeobecného středního vzdělání lze dosáhnout v několika druzích 

zařízení:  

a) Všeobecně vzdělávací škola, která se na Ukrajině vyskytuje nejčastěji 

b) specializovaná škola, která zahrnuje 1., 2. i 3. Stupeň a je zde rozšířená výuka 

v určitých předmětech 

c) Kolegium – škola 2. a 3. stupně, která se zaměřuje na filozofii, kulturu a jazyky 

d) Gymnasium -škola s 2. a 3. stupněm s rozšířenou výukou v určitých předmětech 

e) Lyceum – tento typ školy zahrnuje pouze 3. stupeň, je zaměřena na specializaci 

v určitých předmětech 

 

     Primární vzdělávání zahrnuje elementární stupeň vzdělání a odpovídá prvnímu stupni 

základní školy v České republice. Do této úrovně vstupují děti ve věku 6-7 let a dovrší ho 

přibližně v 10 letech věku. Tvoří ho 4 ročníky. 

     Ve stejné škole, kde se odehrává primární vzdělávání, se odehrává i vzdělání nižší 

sekundární. Jedná se o odlišné označení. Nižšímu střednímu vzdělání se na Ukrajině 

přezdívá základní škola. Navazuje na primární vzdělání, kdy pokračuje 5. - 9. ročníkem. 

Žáci jsou na počátku 5. ročníku zařazováni do tříd dle jejich dovedností a předpokladů 

(jazykových, matematických apod.). Od nástupu do 5. ročníku musí žáci vždy na konci 

školního roku absolvovat takzvané postupové zkoušky, které jim umožní postup do dalšího 

ročníku. Každá škola si sama určuje, zda se postupové zkoušky budou vykonávat ústně či 

písemně. Úspěšní absolventi 9. Tříd získají certifikát o ukončení neúplného středního 

vzdělání. Poté se mohou rozhodnout, zda budou ve studiu všeobecné vzdělávání 

pokračovat 10. a 11. třídou (starší škola, která je vyšším stupněm vzdělání), nebo se stanou 

studenty školy odborné, což je obdoba učiliště v České republice. 

      Vzdělávání na úrovni středních škol se řadí do 3. stupeň vzdělávání, takzvaná starší 

škola, navazuje na nižší sekundární vzdělávání, a to buď 10. a 11. třídou, kdy žáci 

pokračují ve všeobecném vzdělávání, nebo přestupují na školu odbornou, což je obdoba 
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učiliště v České republice. Odborné školy jsou nejčastěji na Ukrajině zastoupeny 

technickými obory.  

      V terciálním vzdělávání tu lze dosáhnout následujících úrovní vzdělání: 

                          1. Neúplné vysokoškolské vzdělání - mladší specialista 

2. Základní vysokoškolské vzdělání – bakalář 

3. Úplné vysokoškolské vzdělání - specialista / magistr 

 

      Hodnocení žáků na Ukrajině probíhá stupnici 1-12, přičemž 12 odpovídá klasifikaci 

výborně v České republice. Na vysokých školách se využívá pouze stupnice 1-5, kdy 5 

značí výborně, tohoto hodnocení se zachovalo ještě na některých 1. stupních základních 

škol. 

 

 

2.2 Systém vzdělávání v Rusku 

 

      Ruská federace má ústavou a jejím zákonem o školství zajištěno právo na bezplatné 

vzdělávání, a to v každém stupni. Výjimku zde tvoří pouze vysoké školy, které jsou sice 

bezplatné, ale pouze pro určitý počet studentů. Vzdělávání probíhá na všech úrovních, tj. 

předškolní, základní, střední, vyšší i vysoké. Povinné je vzdělání základní. 

      Předškolní vzdělávání je stejně jako v České republice určeno pro děti ve věku tří až 

šesti, případně sedmi let. Předškolní vzdělávání zde není povinné, a to ani v posledním 

roce tohoto vzdělávání. V současnosti je implementován vzdělávací program Raduga, 

který je zaměřen na získání dovedností v oblasti matematiky, kreslení, hudby a tělesné 

výchovy. Tyto dovednosti děti získávají a rozvíjejí pomocí her. 

      Do základního vzdělávání vstupují děti od šesti, případně sedmi let. 

Školní docházka je povinná a trvá devět let. Všeobecné základní vzdělávání sesoustředí  

na rozvoj dovedností v oblasti gramotnosti, základního teoretického myšlení a kultury,  

ale i základů zdravého životního stylu, hygieny a etiky.  

      V současné době jsou v základním školství implementovány nové vzdělávací 

Programy. Je to například program Razvitije, který je určen dětem, které mají studijní 

předpoklady, program Triz, který je zaměřen na rozvoj dětské představivosti a 

systematického učení. V ruských základních školách jsou stěžejními předměty ruský jazyk, 

jakožto jazyk mateřský, literatura, cizí jazyky, matematika, přírodní vědy, sociální vědy, 

technologie, tělesná výchova, umění a nové zavedený předmět environmentální výchova. 
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      Nižší střední vzdělávání je součástí povinné školní docházky a zahrnuje 5. – 9. třídu. 

Systém základního vzdělávání je tedy podobný jako v České republice, s rozdílem názvu. 

Střední škola v Ruské federaci odpovídá druhému stupni našich základních škol. 

Před ukončením IX. třídy žáci skládají závěrečné zkoušky, a po jejich úspěšném složení 

dostávají vysvědčení o základním obecném vzdělávání, což jim umožňuje navázat na 

nepovinnou X. a XI. třídu, které jsou součástí 80% škol. Na konci XI. třídy studenti, kteří 

úspěšně složí státní závěrečné státní závěrečné zkoušky, obdrží Vysvědčení o kompletním 

středním vzdělání. Tyto zkoušky se skládají ze dvou povinných předmětů, což je sloh a 

matematika a tří předmětů volitelných. V roce 2006 zavedla reforma školství Ruské 

federace tzv. profilové vzdělávání, které je používáno v X. a XI. třídě. Studenti si mohou 

vybrat skupiny předmětů, které jsou vyučovány na pokročilé úrovni. Pokud si student zvolí 

nepokračovat X. a XI. třídou, má možnost po ukončení IX. třídy absolvovat středoškolské 

vzdělávání na různých odborných a technických školách, jehož délka je minimálně tři 

roky. Po absolvování takovéto školy, obdrží studen diplom, který mu umožňuje vykonávat 

profesi, nebo pokračovat ve studiu na školách neuniverzitního charakteru, tj. vyšších 

odborných škole. 

      Vyšší odborné studium zajišťují buďto akademie, které poskytují vzdělávání 

v oblastech, jako je zdravotnictví, školství a podobné služby, nebo technické instituce, 

které poskytují vzdělávání technických profesí. 

      Vysokoškolské vzdělání, stejně jako v České republice zajišťují univerzity, vysoké 

školy a akademie. Titul bakaláře je ale možné získat až po čtvrtém roce studia. 

Magisterský titul pak v dvouletém navazujícím magisterském programu. V Rusku se 

poplatky studentů vysokých škol řídí počtem studentů v daném akreditovaném programu. 

Stát si objednává určitý počet studentů v oboru, za které platí školné. Přednost pro studium 

placené státem mají studenti, kteří jsou finančně či zdravotně znevýhodněni. Akreditace 

však zpravidla bývá udělena pro vyšší počet studujících. Ti si ale musí školné financovat 

sami. (saia.sk: Štúdium v zahraničí. Ruská federácia, 2009, s. 4). 

      Známkování se v ruských školách liší, každá škola může používat jiný systém 

klasifikace. Většina škol však používá tradiční známkování, které je od známky 5 

(nejlepší) do známky 1 (nejhorší). Novějším typem známkování je známkování stupnicí od 

10 do 1. 
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2.3 Systém vzdělávání ve Vietnamu 

 

      Cílem vzdělávání ve Vietnamu je rozvoj jedince nejen v oblasti intelektuální, ale 

především výcvik pracovní síly ve specializaci, aby absolventi škol nacházeli na trhu 

práce. 

      Předškolní vzdělávání není ve Vietnamu povinné. Zařízení jsou určena pro děti ve věku  

3-6 let a snaží se suplovat rodinnou výchovu. Kvalita péče v předškolních zařízeních se 

výrazně liší dle regionů. Velká část těchto zařízení nemá potřebné vybavení ani dostatek 

kvalifikovaných pedagogů. Z těchto důvodů tedy není možné zabezpečit vzdělávací 

program. Tyto problémy jsou zejména v horských a odlehlých regionech. 

      Do povinné školní docházky nastupují děti ve věku šesti let. Vzdělávání na základních 

školách trvá pět let (1. – 5. třída). Přestože,je školní docházka povinná není zcela 

bezplatná. V roce 1996 byl podíl státních výdajů do základních škol 87,5%, ostatní 

financování bylo z příspěvků socio-ekonomických organizací, mezinárodních donátorů a 

školné a příspěvky rodičů. Ve Vietnamu existuje řada programů pro podporu chudých 

rodin, které zabezpečují dítěti právo na vzdělávání. K zakrytí socio-ekonomického původu 

jsou ve školách povinné uniformy. Školy si kladou za cíl nejen výuku, ale i výchovu. Řídí 

se dle hesla: „Nejprve se učíme mravům, pak vědám“, což je v souladu s tradicí 

vietnamského školství, a zároveň je zde potřeba větší sebekázeň žáků, jelikož jejich počet 

ve třídě dosahuje až k padesáti. Vzděláním by děti měly získat základní znalosti ve čtení, 

psaní, počítání, poslechu, hudbě, umění a v oblasti přírody a společnosti, kam je 

začleňována i zdravotní výchova. V rámci volitelných předmětů si děti mohou zvolit cizí 

jazyk nebo výuku informatiky. Volitelné předměty jsou vyučovány ve dvou lekcích týdně. 

Děti mají denně pouze čtyři vyučovací hodiny, a to až do 5. třídy.  

Vyučovací hodina trvá 35 minut a mezi vyučovacími hodinami je desetiminutová 

přestávka. Mimo to jsou začleňovány zábavné aktivity v podobě her, pro které je 

vyčleněno dalších 25 minut. 

      Střední vzdělávání je rozděleno do dvou stupňů: nižší střední a vyšší střední 

vzdělávání. Nižší střední vzdělávání pokračuje 6. třídou a končí třídou 9. Studium trvá 3 – 

3,5 roku a je určeno pro jednodušší obory. Na konci 9. Třídy studenti úspěšným složením 

zkoušky získají certifikát o absolvování nižší střední školy, který je jednou z podmínek pro 

studium vyšší střední školy, které studenty připravují pro náročnější obory. Ve vyšším 

odborném vzdělání je možné navštěvovat střední odbornou školu, která poskytuje 

všeobecné vzdělávání a přípravu na povolání studenta. Vzdělávání na střední odborné 
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škole trvá v případě jednodušších oborů tři roky a v případě oborů složitějších čtyři roky. 

Na konci studia skládají studenti výstupní zkoušku, která je nezbytná i pro další 

pokračování ve studiu. 

      Vysokoškolské vzdělání je nabízeno ve dvou programech, a to krátkodobém a 

dlouhodobém. Krátkodobé programy vyžadují minimálně tříleté studium, které je možné 

ukončit juniorským akademickým titulem, certifikátem nebo bakalářským titulem. 

Dlouhodobé studijní programy trvají od čtyř do šesti let a jsou rozděleny do dvou fází. 

V první fázi, která trvá tři až čtyři semestry, získávají studenti všeobecné vysokoškolské 

vzdělání. Tato fáze je rozdělena do sedmi sekcí a každá sekce je oborově odlišena: 

Sekce I je zaměřena na matematiku a fyziku, sekce II na chemii, v sekci III mají studenti 

získat znalosti v biologii, v sekci IV v ekonomii, sekce V se zaměřuje na sociální vědy, 

sekce VI na humanitní předměty a sekce VII je zaměřena na cizí jazyky. 

V druhé fázi se již studenti specializují ve svém zvoleném oboru, a dle oboru se také liší 

délka studia. Například v oboru strojírenství trvá studium pět let, a v případě medicíny šest 

let. 

      Klasifikace žáků probíhá stupnicí 1 – 10, přičemž 8 – 10 odpovídá slovnímu označení 

výborně, 6 - 7 dobře, 5 dostatečně, 0 – 4 nedostatečně. 

Na konci 5. třídy děti skládají státní zkoušku, a po jejím úspěšném složení získají certifikát  

o absolvování základního vzdělání, který je podmínkou pro vstup do nižšího vzdělávání na 

střední škole. V něm pokračuje přibližně 80% studentů. 

 

 

 

2.4 Systém vzdělávání v Číně 

 

      V čínské lidové republice je vzdělávací proces zaměřen na předávání a rozšiřování 

kulturních a historických tradic čínského národa. Ve své podstatě slouží vzdělávání 

k budování socialistické modernizace v souvislosti s výrobou a prací. Právo na vzdělání 

všem občanům bez ohledu na národnost, pohlaví, víru nebo rasu zajišťuje Ústava ČLR.  

      V Číně je vzdělání úzce spjato s vyšším společenským statusem, proto je především ze 

strany rodičů kladeno neúměrné množství nároků. Ty jsou ale kladeny i ze stran škol. 

Školní den trvá 9 hodin, což je i mnohdy více než denní pracovní doba rodičů. Odpoledne 

se děti věnují domácí přípravě na další vyučování, vypracování domácích úkolů a 

navštěvují zájmové kroužky. Mimo to, školy ještě nabízení mimoškolní lekce angličtiny, 
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matematiky a hudby. Nároky kladené na děti školou, pramení nejen z tradice, ale také 

z toho, že učitelé jsou hodnoceni dle toho, jaký počet žáků postoupí do další úseku či další 

úrovně vzdělání. 

      Předškolní vzdělávání je určeno pro děti od tří do šesti let. Není povinné, a to ani 

v posledním roce tohoto vzdělávání. Programy pro předškolní vzdělávání zajišťují dětem 

vývoj v oblasti fyzické, intelektuální, etické a morální, čímž se program snaží zajistit 

přípravu na vstup do základního vzdělávání. Vše je zajištěno především pomocí her. 

V posledním ročníku před nástupem povinné školní docházky mají děti vyučování, které 

trvá 12 vyučovacích hodin týdně, přičemž 1 vyučovací hodina trvá 30 minut. V posledních 

letech dochází k navyšování a rozvoji zařízení pro předškolní výchovu v odlehlých a 

ekonomicky slabých venkovských oblastech. 

      Vzdělávání na základních školách je rozděleno na základní a nižší střední. Obě složky 

jsou zahrnuty do povinné školní docházky a dohromady trvají 9 let. Nižší střední škola 

odpovídá druhému stupni základní školy v České republice. Existují zde 3 systémy: 6+3, 

5+4 a plná povinná devítiletá docházka. Systém 6+3 převažuje na většině území. V tomto 

systému děti do škol nastupují v 6 nebo 7 letech a do nižšího středního vzdělání vstupují po 

ukončení 6. třídy a po složení zkoušek z matematiky, jazyka a dalších předmětů (záleží na 

zvolené nižší střední škole). Stejné je to i v případě systému 5+4, v tomto případě je ale 

vstupováno na nižší střední školu již v 5. třídě. Jiné je to v oblastech, kde je plná devítiletá 

školní docházka, na těchto školách se postupové zkoušky na nižší střední školu 

nevykonávají. 

      Do vyššího středního vzdělání vstupují děti ve věku 15 – 16 let a studium trvá 3 roky. 

Povinné předměty jsou určovány státem, patří mezi ně jazyky, matematika, umění, sport a 

pracovní dovednosti. Ostatní předměty jsou zařazovány dle druhu školy, mohou být 

povinné nebo volitelné. Mezi takovéto předměty patří fyzika, chemie, politologie, 

geologie, biologie, historie a jiné oborové předměty. 

Profesi je možno získat na 3 úrovních: 

   • nižší střední vzdělání – je součástí povinné školní docházky. Na této úrovni se  

                                           připravují na profesi většinou zemědělci, dělníci a další  

                                           zaměstnanci, kteří zde získají základní profesní dovednosti   

                                           určitého typu. 

 

 • vyšší střední vzdělání – studium vyššího středního vzdělání připravuje studenty  

                                            na specializaci v daném oboru. Studium trvá 4 roky. 
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  • terciální odborné vzdělávání – do této úrovně mohou vstoupit studenti po absolvování 

                                                      vyšší střední školy. Příprava na specializaci v určitém  

                                                      oboru trvá 3 roky. 

 

      Od roku 1998 se pod vysoké školy řadí nejen vzdělávání ve vysokoškolských a 

postgraduálních programech, ale také vyšší odborné vzdělávání. 

      Známkování v Číně je zcela odlišné od známkování české republice. Žáci jsou 

hodnoceni stupnicí 0 – 100, přičemž 85 – 100 odpovídá slovnímu hodnocení výborně, 75 – 

84 dobře, 60 – 74 dostatečně, 0 – 59 nedostatečně. Chybí tedy i česká 2 – chvalitebně. 

Děti jsou hodnoceny každý týden a předkolem školního roku skládají zkoušky.  

Pro vstup na univerzitu nebo vyšší střední školu jsou stanoveny přijímací zkoušky, které 

jsou náročně nejen pro samé studenty, ale i vyučující, jelikož trvají tři dny. 

 

 

3  Faktory ovlivňující přístup ke vzdělávání 

  

      Postoj žáků ke vzdělávání je naprosto individuální záležitostí, stejně tak jako faktory, 

které tento postoj ovlivňují. V kapitole jsou popsány faktory, které působí na žáky, 

ovlivňují je, a tedy i na to, jak žáci přistupují ke vzdělávání. 

 

  3.1  Osobnost žáka a úspěch v učení 

 

      Žákův postoj k určitému vyučovacímu předmětu může být spojen s oblibou či 

neoblibou. Dle toho pak okolí hodnotí dítě jako nadané, dobré nebo nenadané pro tento 

předmět. Je ale třeba se zamyslet nad tím, že ve skutečnosti dítě nehodnotí tento daný 

předmět, nýbrž se v podstatě jedná o hodnocení osobnosti učitele a jejich vztahu. Pokud 

žák nemá v oblibě například fyziku, podstata celého problému není, že nemá rád tento 

předmět jako takový, ale své předešlé zkušenosti s ním spojené, kde nejpravděpodobnější 

příčinou bylo, že neporozuměl učitelovu výkladu. Příčinou mohou být i narušené vztahy 

mezi žákem a učitelem, kde nejde jen o vzájemnou shodu mezi učitelem a žákem, ale o 

úroveň této shody. Roswithar, Luszczynski (2013, s. 9) říká: „Pokud se má žák učit 

skutečně optimálně, pak musí metoda, kterou učitel aplikuje, a vzorec myšlení žáka ležet na 

jedné vlnové délce.“ 
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3.2Motivace 

 

      Mareš (1998, s. 38) popisuje, že proces vzdělání je kromě zvláštností poznávacích 

činností a osobnostních rysů žáka ovlivněn také zvláštnostmi jeho učební motivace 

školních situací.Na postoji žáka ke vzdělávání se tak podílí několik vlivů, z nichž motivaci 

lze z určitého hlediska chápat jako nejdůležitější aspekt postoje ke vzdělávání a učení, 

přestože je úzce spjata s uvedenými. Motivace, která ke vzdělávání podněcuje, se mění 

v čase a vzájemně se ovlivňují s dalšími vlivy, jako jsou například osobnostní předpoklady. 

Obecnou definici motivace uvádí Čáp, Mareš (2007, s.92): „Motivace znamená souhrn 

hybných momentů v činnostech, prožívání, chování a osobnosti. Hybnými momenty 

rozumíme to, co člověka podněcuje, pobízí, aby něco dělal, nebo naopak co ho tlumí, co 

mu zabraňuje něco konat, reagovat.“V motivaci žáků tedy najdeme silné individuální 

rozdíly. Čáp (1993, s.242) popisuje motivace žáků, které by měl učitel podporovat a 

prohlubovat: 

- silná vnitřní motivace, která je charakterizování radostí z osvojení dovedností, 

zvídavostí, funkční libostí (v protikladu s motivací vnější); 

-  motivace charakterizovaná středními a dalekými perspektivami, neomezující se na 

cíle nejbližší a utilitární; 

- Motivace charakterizovaná spíše pozitivními emocemi (radostí, libostí, uspokojením)  

než negativními, zvláště strachem. 

       Tyto rozdíly v motivaci žáků jdou jednou z podmínek k efektivitě učení a tedy i  

k přístupu ke vzdělávání, jako takovému. 

 

 

3.3 Učební styl a metoda výuky 

 

      Definice učebního stylu předkládá jako jeden z mnoha Hunt (1979, str. 27 In orig.) in 

Pasch et. al. (1998, str. 134): „Učební styl popisuje vlastnosti žáka, z hlediska toho, za 

jakých vzdělávacích podmínek je největší pravděpodobnost, že dojde k zamýšlenému učení. 

Učební styl popisuje, jak se žák učí, nikoli co se naučil.“ 

Jinou definici nabízí Mareš(1998)in Průcha,Walterová a Mareš(2003,str.236);Mareš a 

Skalská (1995), str.219):„Postupy při učení, které jedinec používá v určitém období života 

ve většině situací pedagogického typu. Jsou do jisté míry nezávislé na obsahu učení. 

Vznikají na vrozeném základě a rozvíjejí se spolu působením vnitřních a vnějších faktorů.“ 
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      Pojem „učební styl“ lze tedy chápat, jako schopnost přijímání a zpracování informací, 

spojený se způsobem, kterým tohoto lze docílit. Preferenci způsobu pak nazýváme stylem, 

který se u žáka vyvíjí na základě osobnostních vlastností. Učitelovým cílem by tedy mělo 

být, aby metoda výuky respektovala učební styl žáka. Na základě svých zkušeností se 

domnívám, že nejčastěji aplikované jsou následující metodami výuky: 

      Informačně receptivní metoda – V této metodě je podstatou předávání hotových 

informací učitelem. Aby tato metoda byla efektivní, musí žák tuto informaci nejen vnímat, 

ale i si jí zapamatovat. Realizuje se formou výkladu, popisem, učebních pomůcek, pokusů, 

poslechem apod. 

      Reproduktivní metoda – Zde je podstato metody organizované opakování. Realizovat ji 

můžeme např. opakovacím rozhovorem, řešením učebních úloh. 

      Výzkumná metoda – u této metody učitelova aktivita ustupuje do pozadí. Žáci hledají 

řešení na učitelem vybranou učební úlohu.  

 

 

3.4Prostředí a kulturní odlišnosti 

 

Prostředí a kulturní odlišnosti Vietnamců 

 

      Vietnamské děti patří mezi žáky, kteří vynikají svou snaživostí. NGO Thanh Long ve 

své publikaci Sociální uspořádání uvádí, že ve vietnamské kultuře má nejvýznamnější 

postavení rodina a vietnamská kultura nepřihlíží pouze k úzkému rodinnému kruhu, ale ke 

všem členům a příslušníkům rodu, jelikož vietnamský rodinný model pochází z čínského 

rodinného modelu. Má tedy konfuciánské prvky a jedná se o patriarchální model rodiny. 

Ve vietnamských rodinách panuje pevný řád. “Vietnamskou rodinu lze charakterizovat 

několika typickými základními vlastnostmi: poslušnost dětí, pevný řád uvnitř rodiny, široká 

solidarita s blízkými i vzdálenými příbuznými, vzájemná pomoc v rámci široké rodiny.“ 

(Tollarová 2010)[online]. Důraz je kladen na pospolitost rodiny, poslušnost a vzájemnou 

pomoc v rámci široké rodiny, z čehož je patrné, že velkou hodnotu má zde výchova. Tyto 

tradice bývají dodržovány i v rodinách, které žijí mimo území Vietnamu. Výchova bývá 

stavěna nad vzdělávání. „Nejprve se učíme mravům, pak vědám“.(META o.s. – Sdružení 

pro příležitosti mladých migrantů: Jaká je škola u mě doma 2015, s. 146). Vzdělávání má 

ale i přes to vysokou hodnotu a řadí se k hodnotám nejdůležitějším. Učení věnují děti čas i 

o prázdninách, které nejsou chápány jako čas potřebný k odpočinku či rekreaci, ale jako 
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čas, který je možné využít k doučování, k rozšiřování znalostí či přípravou do dalšího 

ročníku. Obecně lze tedy říci, že vietnamské děti mohou chápat vzdělávání jako 

samozřejmost. 

 

Prostředí a kulturní odlišnosti Číňanů 

 

      V čínské rodině jsou hodnoty značně ovlivněny konfucianismem, který prostupuje a 

zároveň řídí celou čínskou kulturu. Jedná se o ideologii, která stanovuje společenské 

normy a povinnosti, které zdůrazňují především rodinnou soudržnost, pracovitost, 

oddanost autoritám, tradice a zdvořilost. Kokaisl (2009, s. 243) popisuje rysy 

konfucianismu takto: „Hlavní náplní konfucianismu je etika spojující zájmy jednotlivce, 

společnosti a státu. Aby mohlo dojít k souladu v naplňování těchto zájmů, bylo nutné 

stanovit společenské normy a povinnosti člověka (zvláště poslušnost vůči starším a 

nadřízeným)“. 

      Vzdělání je v čínské populaci řazeno v žebříčku hodnot mezi nejvyšší. Rodiče, chtějí, 

aby jejich děti získaly v budoucnu dobré pracovní místo, a proto se snaží, aby během 

studia měly co nejlepší studijní výsledky. Děti jsou však mnohdy vystavovány velkému 

stresu, jelikož převážnou část „volného“ času věnují samostudiu. Těžší to ještě mívají, 

pokud žijí mimo území Číny, jelikož čas trávený mimo školu tráví v prostředí, kde se 

nemohou rozvíjet v jazyce, který je úředním jazykem státu, kde žijí. V České republice 

čínské děti často ještě po dopoledním vyučování v české škole dochází do školy čínské, a 

to především proto, že rodiče kladou velký důraz na znalost čínštiny. Po té se mají ještě 

věnovat samostudiu a pomáhat rodičům s prací. 

Šimková S., Zajíc J. uvádějí, že čínské děti jsou v neformálním vzdělávání omezeny 

naprostým nedostatkem času, vysokou mírou jazykové nekompetentnosti, jelikož pouze 

20% dětí žijících v České republice mluví česky, a zcela dominantním vlivem rodičů, který 

má za následek intenzívní život v čínské komunitě a neochotu stýkat se mimo školu 

s českým prostředím. Děti jsou velmi snaživé především proto, že nechtějí zklamat své 

rodiče. 

 

Prostředí a kulturní odlišnosti v Rusů 

 

      Vzhledem k politickým přeměnám ruského národa ve 20. Století nelze chápat ruskou 

kulturu jako jednotnou. Historické události rozdělují ruskou kulturu do tří dílčích typů, a to 
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na tradiční, sovětskou a západně orientovanou (Bergelson 2003). Odlišnosti těchto dílčích 

typů kultur jsou značné, avšak v oblasti, která je podstatná pro tuto práci se shodují, a tak 

je možné vytvořit obraz ruského občana. Rusové jsou všeobecně hrdým národem. Jsou 

pyšní nejen na to, že mají kořeny v zemi, která je co se týče rozlohy největší zemí světa, 

ale i na bohatou historii, která se do celého světa odrazila. Z pocitu hrdosti se také odráží 

výchova.  

      Rodiče se svým dětem velmi věnují a všestranně se je snaží rozvíjet. Děti tráví se 

svými rodiči hodně času, ale zároveň jim dopřávají čas pro kamarády, jelikož je pro ně 

důležitá nejen rodina, ale i přátelé a také se snaží o jazykový rozvoj. Ve volném čase 

navštěvují kulturní zařízení, jako jsou například divadla. Považují se za národ vzdělaný, a 

proto se snaží, aby i jejich děti dosahovaly dobrých studijních výsledků. „Cílem vzdělávání 

v informační společnosti se tak stává vytvoření podmínek pro seberealizaci 

osobnosti“(Ježková, Walterová, Abakina, et al. 2013). Děti však nejsou vystavovány 

stresu, který mají děti z čínských rodin z důvodu nedostatku volného času, studia v dalších 

školách a samostudia. 

 

 

Prostředí a kulturní odlišnosti na Ukrajině 

 

      Rodina je v žebříčku hodnot pro Ukrajince nejdůležitější. Panuje zde mnohem větší 

úcta k rodičům než u českých občanů. Ukrajinština má také mnohem více výrazů pro 

příbuzenské vztahy, z čehož vyplývá, že Ukrajinci považují širší okruh za rodinu.  

      Bohužel ukrajinské rodiny v České republice jsou jen velmi málo v běžném dni 

pohromadě. Jen v nízkém počtu rodiny vyrážejí za zábavou, jelikož jsou omezeni 

finančními zdroji. Často pracují za velmi nízký výdělek a krom výdajů, které má každý 

z nás, musí z této nízké mzdy platit ještě za dokumenty, aby mohli v České republice 

vůbec zůstat. (Z. Baturko 2012). 

      Často se tak stává, že jejich děti jsou po vyučování samy doma, protože rodiče pracují 

do pozdních hodin a nemohou se jim věnovat. To samozřejmě nesouvisí s kulturou, ale je 

jasné, že kvůli finančním podmínkám musí zanedbávat svou rodinu, která je pro ně velmi 

důležitá. 
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4 Přístup ke vzdělávání na základě odlišného mateřského jazyka 

 

4.1 Vymezení cílů 

 

      Cílem a zároveň i smyslem výzkumu Přístup ke vzdělávání na základě odlišného 

mateřského jazyka je přinést informace k problematice vztahu mezi vzdělávací cestou a 

postoji žáka s odlišným mateřským jazykem, identifikovat a analyzovat problémy 

vyplývající z něj. Dozvědět jsem se chtěla především to, jak důležité je pro tyto žáky, že 

mají možnost vzdělávat se a zároveň tento jejich postoj konfrontovat s jejich hodnocením 

v pololetním vysvědčení. Další co mě zajímalo je prostředí, které žáci vnímají jako nejvíce 

přínosné pro rozvoj jazykové úrovně, tedy kde se nejvíce naučí místní jazyk. Chtěla jsem 

zjistit, zda přístup těchto žáků ke školnímu vyučování ovlivňuje vnímaná jazyková úroveň. 

      V neposlední řadě jsem chtěla zjistit vztah mezi oblibou a efektivitou učebních stylů. 

 

 

4.2 Stanovení  výzkumných otázek 

 

      Na základě dotazníkového šetření chceme stanovit dílčí cíle, ze kterých vystupují 

výzkumné otázky. 

 

Dílčí cíl č. 1 : Zjistit zda přístup ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem  

je ovlivněn úrovní znalostí českého jazyka 

 

Výzkumná otázka č. 1:  Do jaké míry je přístup žáků s odlišným mateřským jazykem  

ovlivněn znalostí českého jazyka? 

 

Dílčí cíl č. 2: Zjistit, zda preferovaná forma výuky, která je pro žáky nejvíce zábavná, 

 se shoduje s formou výuky, ze které získají nejvíce znalostí 
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Výzkumná otázka č. 2: Získají žáci s odlišným mateřským jazykem více poznatků  

z forem výuky, která je baví? 

 

       Dílčí cíl č. 3:zjistit, zda přístup k možnosti vzdělávat ovlivňuje výsledné hodnocení  

žáka vyučujícím. 

 

      Výzkumná otázka č. 3: Ovlivňuje přístup ke vzdělávání výsledné hodnocení žáka  

 vyučujícím? 

 

 

4.3 Charakteristika výběrového souboru 

 

      Základní škola, ve které byl výzkum proveden, se nachází na Praze 3. Zvolena byla 

proto, že škola vzdělává v nemalém procentu žáky cizince. Proto je zde přizpůsoben i 

vzdělávací program. Objektem výzkumu byli žáci ve věku 13-15 let, kteří mají jiný 

mateřský jazyk než český. Tito žáci hovoří se svými vrstevníky, učiteli a v běžných denních 

situacích (např. v obchodě) česky, ale se svou rodinou v komunikaci převažuje jazyk 

rodičů. Tito žáci ovládají oba jazyky. V tomto věku jsou již schopni odlišit formy výuky, 

které se jim líbí z důvodu, že mají vyšší efekt na jejich vzdělávání od forem výuky, které se 

jim líbí, jelikož jsou pro ně zábavné, ale efekt pro vzdělávání mají nižší.  

       V základní škole, ve které byl výzkum prováděn, se vzdělává velký počet dětí 

s odlišným mateřským jazykem. Největší procento z těchto dětí zde tvoří žáci ukrajinští, 

čínští, vietnamští a žáci z Ruské federace. Z tohoto důvodu se výzkumný vzorek skládá 

z těchto 16 respondentů: 
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Národnost Věk nástupu 
školní docházky 
do české školy 

Současný věk 

 
Ukrajinská 

          6 let       13 let 

          6 let        13 let 

          9 let       14 let 

          9 let       15 let 

 
Ruská 

          6 let       13 let 

          6 let       14 let 

          7 let       14 let 

          7 let       15 let 

 
Vietnamská 

          7 let        13 let 

          6 let       14 let 

          6 let       15 let 

          6 let       15 let 

 
Čínská 

          7 let       13 let 

          6 let       13 let 

          6 let       14 let 

          7 let       15 let 

                          Tabulka č. 1 Věkové složení respondentů společně s věkem nástupu 

                           do české základní školy 

 

 

      Protože v určitých kulturách a zemích se některé předměty vyučované v ČR nevyučují 

vůbec, mohou některé děti být velmi lhostejné k těmto předmětům, což by zjišťovaný 

přístup ke vzdělávání mohlo zkreslit, volím proto pouze srovnávací předměty matematika, 

fyzika, chemie a to pro děti 7. – 9. ročníku, které by již měly mít názor na formy 

vzdělávání, a odlišit, že jiná věc je, že je forma výuky baví a jiná, že se z ní nejvíc naučí. 

        Respondenti v převážné míře navštěvují českou základní školu již od první třídy či 

ještě dříve. Nemalá část z nich docházela do předškolního vzdělávání, jelikož rodiče zde již 

žili těsně po jejich narození či ještě dříve. Pouze 2 respondenti začali základní školu 

navštěvovat později, a to chlapec a dívka z Ukrajiny, kteří do České republiky přijeli ve 

věku 9 let. Z důvodu absolutní jazykové bariery byli zařazeni do nižšího ročníku základní 

školy, tj. do druhé třídy. 

 

 

 

 



24 
 

4.4 Použité metody 

 

      Metodou výzkumu je dotazníkové šetření. Dotazníkem se rozumí„Výzkumný a 

diagnostický prostředek ke shromažďování informací prostřednictvím dotazování osob. 

Podstatou je soubor otázek (výroků) zkonstruovaný podle kritérií vědecké metodologie, 

předkládaný v písemné formě“(Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 49). Použité 

dotazníkové šetření zjišťuje postoj žáků s odlišným mateřským jazykem k vyučování, 

vyučovacím metodám a efektivnosti výuky. Vzhledem ke stanoveným cílům a výzkumným 

otázkám byl dotazník jako ideální volba. Jeho další předností je rychlé získání informací. 

 

 

4.5 Popis vlastní práce  

 

      Samotné práci předcházela schůzka s vedením školy. Vedení školy vyslechlo mé 

požadavky a obdrželo kopii dotazníku. Jelikož jsem zaměstnancem této školy, nebyl ze 

strany ředitele žádný problém, abych dotazníky sama rozdala, vysvětlila, pro jaké účely 

dotazník žádám a poskytla případné vysvětlení k nim, což se později ukázalo jako 

nezbytné. Nejprve jsem dotazníky dala k vyplnění dvěma kolegyním, které vyučují na 

prvním stupni, abychom si ověřili srozumitelnost otázek. Tyto dvě kantorky se nezávisle 

na sobě pozastavily u otázky č. 4 a otázky č. 5. Domnívaly se, že jsou stejné. Později při 

pozornějším přečtení zjistily, že se tážeme na něco jiného a rozdíl v otázkách je značný.  

Na stejnou věc upozorňovaly i děti, kterým byl dotazník rozdán. Bylo tedy velmi efektivní, 

že jim toto mohlo být v průběhu vyplňování objasněno, a to především pro dílčí cíl č. 2 a 

výzkumnou otázku č. 2. Samotné vyplňování nezabralo více jak 15 minut, jak bylo 

v dotazníku slibováno. Někteří žáci měli dotazník vyplněný i dříve. 

     Dotazníky jsou přiloženy v příloze č. 1. Obsahují otázky uzavřené, což pomohlo rozřadit 

dotazované do určitých skupin a otázky mezi sebou navzájem porovnávat a analyzovat. 

Dále pak otázky polootevřené, které umožňují doplnit chybějící odpovědi. 

Dotazníky byly pro všechny respondenty stejné. 
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4.6 Výsledky a jejich analýza 

 

      Dotazníkové šetření mělo stoprocentní návratnost, tj. 16 dotazníků, a všechny 

dotazníky byly dostatečně vyplněné. Získaná data byla zpracována v tabulkovém 

procesoru Microsoft Excel a některá převedena do grafů. 

 

4.6.1 Interpretace odpovědí žáků s odlišným mateřským jazykem 

 

      Žáků jsem se nejprve dotazovala, jak vnímají svou jazykovou úroveň. Toto zpracovala 

do tabulky a následně zapsala grafem. U této otázky nezajímala skutečná dosažená úroveň 

znalosti českého jazyka, nýbrž úroveň vnímaná žákem. 

 

 počet   % 

Neovládám 0      0 

Trochu rozumím, ale nejde mi mluvit 0      0 

Rozumím, trochu i mluvím 2    31,2 

Rozumím i mluvím, ale vím, že se ještě musím hodně učit 11    68,7 

Čeština mi nedělá problém 4    37,5 

Tabulka č. 2 Vnímání jazykové úrovně 

 

      Z tabulky č. 2 je zřejmé, že 4 z 16 dotazovaných žáků pociťuje svou znalost českého 

jazyka jako výbornou, 4 uvádějí, že rozumí i mluví, ale jsou si vědomi, že se ještě 

v českém jazyce musí zdokonalovat, 2 žáci se označují jako rozumějící, ale méně mluvící. 

To, že je jednodušší rozumět než mluvit, zná snad každý, kdo se učil cizí jazyk a může to 

být následek několika příčin. To, že 2 žáci označují u této otázky odpověď, která vyjadřuje, 

že rozumí, jen méně mluví, může vyplývat např. z příčiny, že se stydí mluvit před 

ostatními spolužáky, jelikož by se jim mohli smát za jejich výslovnost, případně komolení 

některých slov. Jinou a zcela rozdílnou příčinou může být fakt, že jejich schopnost vybavit 

si určité slovo pro danou věc je nižší než schopnost vzpomenout si na význam slova, které 

je předkládáno vizuálně (napsané) či sluchové. Možné jsou však i jiné příčiny. 



Graf č. 2 Vnímání jazykové úrovně

 

      V následující otázce byli žáci dotazováni na prostředí

český jazyk naučili nejlépe.  Toto jsem zpracovala

 

 

Od rodičů 

Ve škole od spolužáků 

Ve škole při výuce 

Z předmětu Čeština pro cizince vyučovaného ve škole

Z kurzu češtiny 

Samostudiem 

Jinak 

Tabulka č. 3 Vliv prostředí na vnímanou jazykovou úroveň

 

      10 z 16 dotazovaných odpovědělo, že v

díky vyučovanému předmětu ve škole Čeština pro ciz

odpovědělo, že v rozvoji českého jazyka jim nejvíce pomohl pobyt mezi spolužáky ve 

škole, a 1 žák označil, že se nejvíce naučil z

Nikdo z dotazovaných neodpověděl, že se 

z kurzu Češtiny či samostudiem

      Přístup ke vzdělávání u žáků cizinců je hodně podmíněn nejen rodinným a kulturním 

prostředím, ale také tím jaká je jejich mot

je ve škole vyučován předmět, či volitelný kroužek Češtiny pro cizince. Není to však 

jediná záruka toho, že se žáci cizinci zlepší v
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Graf č. 2 Vnímání jazykové úrovně 

následující otázce byli žáci dotazováni na prostředí, o kterém si myslí, že se v

.  Toto jsem zpracovala do tabulky a následně do grafu.

Počet     %

0 

5 31,25

0 

předmětu Čeština pro cizince vyučovaného ve škole 10 62,5

0 

0 

1 0,16

Vliv prostředí na vnímanou jazykovou úroveň 

16 dotazovaných odpovědělo, že v českém jazyce dosáhlo své vnímané 

díky vyučovanému předmětu ve škole Čeština pro cizince, což je více jak polovina, 5 

rozvoji českého jazyka jim nejvíce pomohl pobyt mezi spolužáky ve 

škole, a 1 žák označil, že se nejvíce naučil z jiných zdrojů, kdy zdrojem byl obchod rodi

neodpověděl, že se hovořit, psát či rozumět česky naučil

samostudiem. 

Přístup ke vzdělávání u žáků cizinců je hodně podmíněn nejen rodinným a kulturním 

prostředím, ale také tím jaká je jejich motivace. Nejvíce ovlivněn je ale především tím, zda 

je ve škole vyučován předmět, či volitelný kroužek Češtiny pro cizince. Není to však 

jediná záruka toho, že se žáci cizinci zlepší v českém jazyce. Záleží i na efektivitě 

2

11

mluví méně než rozumí

rozumí i mluví, ještě se 
zdokonalují

Čeština jim nedělá 
problém

o kterém si myslí, že se v něm 

do tabulky a následně do grafu. 
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vnímané úrovně 

ince, což je více jak polovina, 5 

rozvoji českého jazyka jim nejvíce pomohl pobyt mezi spolužáky ve 

jiných zdrojů, kdy zdrojem byl obchod rodičů. 

psát či rozumět česky naučil od rodičů, 

Přístup ke vzdělávání u žáků cizinců je hodně podmíněn nejen rodinným a kulturním 

ivace. Nejvíce ovlivněn je ale především tím, zda 

je ve škole vyučován předmět, či volitelný kroužek Češtiny pro cizince. Není to však 

českém jazyce. Záleží i na efektivitě 



vyučování. Pokud je předmět Češtiny

pedagogem, nebo externistou, který dochází z

cizinců, nastává u žáků cizinců velký progres v

přístupu k české škole.  

 

 

 Graf č. 2 Vliv prostředí na vnímanou jazykovou úroveň

 

 

      Další dotaz směřoval na oblibu vyučovací metody. Nebyla tedy zkoumána efektivita 

metody, nýbrž forma výuky, která se žákům nejvíce líbí. Žáci měli na výběr z

které jsou uvedené v tabulce č. 4. Jejich úkolem bylo označit metody vyučování číslicemi 

1 – 5, přičemž 1 znamenala

průměrné hodnocení žáků vyučovací formy v

zanesla zjištěná data do tabu

přiřadila hodnocení, kdy opět 1 značí nejoblíbenější, 5 nejméně oblíbený.
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vyučování. Pokud je předmět Češtiny pro cizince vyučován efektivně, tudíž proškoleným 

pedagogem, nebo externistou, který dochází z nějaké instituce věnující se vzdělávání 

cizinců, nastává u žáků cizinců velký progres v porozumění a tudíž i v lepším prospěchu a 

Graf č. 2 Vliv prostředí na vnímanou jazykovou úroveň 

Další dotaz směřoval na oblibu vyučovací metody. Nebyla tedy zkoumána efektivita 

metody, nýbrž forma výuky, která se žákům nejvíce líbí. Žáci měli na výběr z

ce č. 4. Jejich úkolem bylo označit metody vyučování číslicemi 

5, přičemž 1 znamenala, líbí se mi nejvíce, 5 nelíbí se mi. Poté jsem 

žáků vyučovací formy v každém dotazovaném předmětu zvlášť a 

do tabulky č. 4, 5 a 6. Dále jsem ve vedlejším sloupci této tabul

hodnocení, kdy opět 1 značí nejoblíbenější, 5 nejméně oblíbený.

5
od spolužáků

Z předmětu Čěština pro 
cezince

jinak

pro cizince vyučován efektivně, tudíž proškoleným 

nějaké instituce věnující se vzdělávání 

lepším prospěchu a 

 

Další dotaz směřoval na oblibu vyučovací metody. Nebyla tedy zkoumána efektivita 

metody, nýbrž forma výuky, která se žákům nejvíce líbí. Žáci měli na výběr z 5 forem, 

ce č. 4. Jejich úkolem bylo označit metody vyučování číslicemi  

 vytvořila 

každém dotazovaném předmětu zvlášť a 

ve vedlejším sloupci této tabulky 

hodnocení, kdy opět 1 značí nejoblíbenější, 5 nejméně oblíbený. 

Z předmětu Čěština pro 
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Průměrné 
hodnocení obliby 
vyučovací formy 

v matematice 

Hodnocení 

Samostatná práce 3,0 3 

Skupinová práce 3,8 4 

Výklad učitele 3,9 5 

Projektové vyučování 2,5 2 

Ukázka praktických příkladů 1,5 1 

Tabulka č. 4 obliba vyučovací metody v předmětu matematika 

 

      Tabulka č. 4 ukazuje, že největší oblibu má ukázka praktických příkladů, následovaná 

projektovým vyučováním. To, že žáci mají v oblibě praktickou ukázku, je zcela logické.  

Žák by měl vědět, že výpočty, které se má učit k něčemu slouží. Pokud žák ví, co se 

danými výpočty počítá, podmiňuje to jeho představivost a je více schopen použít logické 

myšlení k postupu výpočtu.  

      Jak vyplývá z dotazníkového šetření, nejnižší oblibu má u žáků výklad učitele, což 

může mít i několik příčin. Nejsnadnějším vysvětlením by se nabízela možnost, že jsou žáci 

omezeni jazykovou bariérou. To by však oponovalo následujícím odpovědím v dotazu na 

metodu s největším přínosem ve fyzice a v chemii. Proto se zde nabízí možnost příčiny, že 

učitel se svou metodou není na stejné vlně s učebním stylem žáka. Další metody měly 

velmi těsné hodnocení. 

  

 

 Průměrné 
hodnocení obliby 
vyučovací formy 
v chemii 

Hodnocení 

Samostatná práce 4,6 5 

Skupinová práce 3,6 4 

Výklad učitele 2,5 2 

Projektové vyučování 3,1 3 

Ukázka praktických příkladů 1,1 1 

Tabulka č. 5 obliba vyučovací metody v předmětu chemie 
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      V předmětu chemie byly výsledky odlišné než v  matematice. Jak uvádí tabulka č. 5,  

nejvíce dominuje obliba metody praktických příkladů, což může být pravděpodobně 

spojeno s pokusy, které se v chemii praktikují a děti je mají rády. Je zde i patrné, že děti 

kladně hodnotí výklad učitele jako metodu, která je baví. Oproti matematice mají poměrně 

rády i výklad učitele. Je zde značný rozdíl oproti matematice, kde výklad žáci hodnotili, 

jako metodu na kterou pohlížejí s nezájmem. Z odpovědí jsme také zjistili, že nejnižší 

oblibu má samostatná práce. To, že samostatnou práci děti nemají příliš v lásce, může být 

způsobeno tím, děti ve většině případů nemají rády psaní, což je u samostatné práce 

nečastější formou. Další možnou příčinou je, že děti bývají rády v neustálé interakci 

s okolím. 

 Průměrné 
hodnocení obliby 
vyučovací formy 
ve fyzice 

Hodnocení 

Samostatná práce 4,7 5 

Skupinová práce 2,5 2 

Výklad učitele 3,5 4 

Projektové vyučování 2,7 3 

Ukázka praktických příkladů 1,4 1 

Tabulka č. 6 obliba vyučovací metody v předmětu fyzika 

 

      Podobně jako v předmětu chemie hodnotí děti ukázku praktického příkladu, v níž 

uvádějí, že je baví nejvíce, a samostatnou práci, kde uvádějí, že je baví nejméně. Zde je ale 

velký rozdíl u formy výuky skupinová práce. Žáci dávají v předmětu fyzika lepší 

hodnocení, než u matematiky a fyziky. Výklad učitele a samostatnou práci hodnotí, jako 

nejméně zábavnou formu. 

 

      V dalším dotaze jsem se zaměřila již na vnímanou efektivitu metod v předmětech, na 

které jsem se ptala, co se týče obliby. Žáci měli zhodnotit, která metoda výuky je pro ně 

nejvíce přínosná, tedy ze které metody se ve škole naučí nejvíce, aniž by přihlíželi k tomu, 

zda je tato forma výuky baví. Opět zde měli známkovat od 1 do 5, přičemž 1 znamená 

„naučím se z ní nejvíce“ a 5 „naučím se z ní nejméně“. Poté jsem vytvořila průměrné 

hodnocení v každé vyučovací formě a předmětu zvlášť. Zjištěná data jsem zapsala do 

tabulky č. 7, 8 a 9. Dále jsem ve vedlejším sloupci této tabulky přiřadila hodnocení, kdy 1 

značí nejpřínosnější, 5 nejméně přínosný. 
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 Průměrné 
hodnocení 
efektivity 
vyučovací formy 
v matematice 

Hodnocení 

Samostatná práce 1,9 2 

Skupinová práce 4,3 4 

Výklad učitele 4,5 5 

Projektové vyučování 2,6 3 

Ukázka praktických příkladů 1,5 1 

Tabulka č. 7 Hodnocení efektivity vyučovací metody v matematice 

 

      Z tabulky č. 7 vyplývá, že žáci hodnotili jako nejefektivnější metodu v matematice 

ukázkou praktických příkladů, následovanou samostatnou prací. Ukázka praktických 

v předmětu matematika by měla být samozřejmostí. Děti mají rády (a hlavně potřebují 

vědět), když věci mají smysl. Pokud žák nechápe, proč se má jisté výpočty učit, může tak 

nabývat mylného dojmu, že tyto výpočty se učí jen, aby bylo co ve škole učit. Nejnižší 

vnímanou efektivitu pak měl výklad učitele. To může být spojeno i s tím, že žákův učební 

styl se neshoduje se stylem vyučované metody, nebo může být narušen vztah mezi 

učitelem a žákem. Jde tedy o to, že učitel a žák nejsou na jedné vlnové délce. Možnou 

příčinou vnímané neefektivity učitelova výkladu může být předešlá zkušenost s předmětem 

matematika, tedy negativní zkušenost. Např. žák neporozuměl předešlé látce a neumí tak 

navázat na novou vyučovací látku, nebo již ze své zkušenosti vnímá matematiku, jako 

předmět, který je pro něj nezvladatelný. 

 

 Průměrné 
hodnocení 
efektivity 
vyučovací formy 
v chemii 

Hodnocení 

Samostatná práce 3,8 4 

Skupinová práce 4,6 5 

Výklad učitele 1,2 1 

Projektové vyučování 2,6 3 

Ukázka praktických příkladů 2,5 2 

Tabulka č. 8 Hodnocení efektivity vyučovací metody v chemii 
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      Z dotazníku vyplynulo, že v předmětu chemie žáci vnímají jako nejpřínosnější výklad 

učitele, naopak nejméně přínosnou skupinovou práci. Výklad učitele žáci hodnotili natolik 

kladně, že hodnocení dosahuje průměru 1,5. Je zde tedy značný rozdíl oproti matematice, 

kde žáci hodnotili výklad učitele z hlediska vnímané efektivity (přínosu pro rozvoj 

vědomostí) jako téměř nulový.  Poměrně velký rozdíl je u výkladu učitele ke skupinové 

práci, kde průměrné hodnocení dosáhlo 4,6. Jak již bylo uvedeno, čínští žáci jsou sice 

uzavření, ale natolik ambiciózní, že chtějí naprosto vynikat svou dokonalostí. Pokud se 

jedná o skupinovou práci, je jasné, že nevynikne jeho práce, nýbrž práce celé skupiny. 

K tomuto samozřejmě nedochází pouze u čínských dětí, ale i jiných. Další možnou 

příčinou je, že ve skupině je ruch, což může jedince, který označil skupinovou práci za 

nevyhovující poměrně značně rušit. Nabízí se i prostá příčina, že děti zkrátka mají pocit, že 

ve skupinové práci se nic nenaučí, jelikož to spolužáci řeknou rychleji než on a on pak 

nemá možnost si učivo vyhledat, zapamatovat či osvojit. 

 

 

 Průměrné 
hodnocení 
efektivity 
vyučovací formy 
ve fyzice 

Hodnocení 

Samostatná práce 4,6 5 

Skupinová práce 3,3 4 

Výklad učitele 2,3 2 

Projektové vyučování 3,1 3 

Ukázka praktických příkladů 1,3 1 

Tabulka č. 9 Hodnocení efektivity vyučovací metody 

 

      Jak vyplývá z tabulky č. 9, největší přínos pro rozvoj vědomostí ve fyzice, vnímají žáci 

s praktické ukázky. Zde je nejpravděpodobnější příčina stejná jako v matematice. Nejen, že 

ukázky jsou zábavné, ale děti díky nim mohou chápat smysl, proč se dané téma učí, což 

jim pomůže i pochopit probíranou látku. Za metodou praktické ukázky následuje výklad 

učitele. Je zde tedy opět vidět, že u matematiky, kde děti hodnotily výklad učitele 

negativně, není příčinou jazyková bariéra. Učitel tedy pravděpodobně sladil učební styly  
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      Žáků s odlišným mateřským jazykem jsem se dále ptala na jejich přípravu na 

vyučování. Zajímalo mě, jak se na vyučování v předmětech matematika, chemie a fyzika 

připravují. U této otázky měli žáci zaškrtnout pole, které odpovídá jejich přípravě. Tuto 

metodu jsem zvolila, protože se zdála být ideální pro získání dat, které jsme zapsali do 

tabulky č. 10, 11 a 12. 

 

 

Tabulka č. 10 Příprava na vyučování v předmětu matematika 

 

      Dle získaných dat jsem zjistila, že polovina dotazovaných se na matematiku připravuje 

pouze na testy a zkoušení. Pouze 3 žáci, tj.18,7%  se na výuku matematiky připravuje tzv. 

z hodiny na hodinu, a stejný počet dotazovaných se nepřipravuje vůbec, jelikož jim stačí 

dávat pozor při výuce. 2 žáci potom uvádějí, že se připravují, pouze pokud je aktuálně 

probíraná látka zajímá. 

 

 

Tabulka č. 11 Příprava na vyučování v předmětu chemie 

 

      9 z 16 dotazovaných žáků (56,2%) uvedlo, že se připravuje na každou hodinu chemie, 

5 žáků (31,2%) se připravuje pouze na testy a zkoušení, a 2 žáci (12,5%) věnuje přípravě 

čas, pouze pokud je probíraná látka zajímá. Odpovědi, ve kterých je uvedeno „nepřipravuji 

se“ nebyly vůbec označeny. 

 Počet 

žáků 
% 

Připravuji se na každou hodinu 3 18,7 

Připravuji se, pokud mě zajímá probíraná látka 2 12,5 

Připravuji se pouze na testy a zkoušení 8 50 

Nepřipravuji se, stačí mi dávat pozor v hodině 3 18,7 

Nepřipravuji se, protože mě to nebaví 0 0 

 Počet 

žáků 
% 

Připravuji se na každou hodinu 9 56,2 

Připravuji se, pokud mě zajímá probíraná látka 2 12,5 

Připravuji se pouze na testy a zkoušení 5 31,2 

Nepřipravuji se, stačí mi dávat pozor v hodině 0 0 

Nepřipravuji se, protože mě to nebaví 0 0 
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Tabulka č. 12 Příprava na vyučování v předmětu fyzika 

 

      Z tabulky č. 12 vyplývá, že ve fyzice se věnují děti přípravě nejvíce před každou 

hodinou. Odpovědělo tak 11 dětí, tedy 68,7%. Čtvrtina dotazovaných se připravuje pouze 

na testy a zkoušení, a 1 žák odpověděl, že se připravuje, pouze pokud ho probíraná látka 

zajímá. Nikdo z dotazovaných neodpověděl, že by se na hodinu nepřipravoval vůbec. 

 

      K tomu, abych později mohla porovnat vnímanou efektivitu vyučování s hodnocením 

učitele, jsem potřebovala zjistit hodnocení žáka vyučujícím. K tomu nám pomohla 

výsledná známka na vysvědčení, kterou žáci obdrželi v pololetí. Pololetní klasifikace žáků 

z předmětů matematika, chemie a fyzika jsme zapsali do tabulky č. 13. a přepočetli na 

podíl získaných známek v procentech. 

 

Dosažené hodnocení 
v 1. pololetí 

Počet % 

Výborně (1) 3 18,7 

Chvalitebně (2) 9 56,2 

Dobře (3) 4 25 

Dostatečně (4) 0 0 

Nedostatečně (5) 0 0 

Tabulka č. 14 Dosažené hodnocení 1. Pololetí z předmětu matematika 

 

      Z tabulky č. 14 je jasné, že více jak polovina, přesněji 56,2% žáků bylo v pololetním 

vysvědčení hodnoceno chvalitebně, přesně čtvrtina dotazovaných známkou dobře, a 18,7% 

dosáhlo hodnocení výborně. Nikdo z žáků nebyl hodnocen dostatečně a nedostatečně. 

 

 Počet 

žáků 
% 

Připravuji se na každou hodinu 11 68,7 

Připravuji se, pokud mě zajímá probíraná látka 1 6,2 

Připravuji se pouze na testy a zkoušení 4 25 

Nepřipravuji se, stačí mi dávat pozor v hodině 0 0 

Nepřipravuji se, protože mě to nebaví 0 0 
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Dosažené hodnocení  
v 1. pololetí 

Počet % 

Výborně (1) 12 75 

Chvalitebně (2) 2 12,5 

Dobře (3) 2 12,5 

Dostatečně (4) 0 0 

Nedostatečně (5) 0 0 

Tabulka č. 15 Dosažené hodnocení 1. Pololetí z předmětu chemie 

 

      Tři čtvrtina žáků, tj. 12 z 16, získalo v pololetním vysvědčení z předmětu chemie 

hodnocení výborně, 12,5% bylo hodnoceno chvalitebně, a stejný počet žáků dobře. Nikdo 

z žáků nebyl hodnocen dostatečně či nedostatečně. 

 

 

 

Dosažené hodnocení  
v 1. pololetí 

Počet % 

Výborně (1) 9 56,2 

Chvalitebně (2) 5 31,2 

Dobře (3) 2 12,5 

Dostatečně (4) 0 0 

Nedostatečně (5) 0 0 

Tabulka č. 16 Dosažené hodnocení 1. Pololetí z předmětu fyzika 

 

      Z tabulky č. 16 vyplývá, že i v předmětu fyzika byli žáci hodnoceni v největším počtu 

výbornou, a to více jak polovina (56,2%), chvalitebně pak bylo hodnoceno 5 žáků (31,2%). 

12,5% pak získalo hodnocení dobře. Nikdo z žáků taktéž nebyl hodnocen dostatečně a 

nedostatečně. 

 

      Další otázku jsem směřovala k zamyšlení všeobecně nad vyučováním. Zjišťovala jsem, 

zda si žáci uvědomují jeho potřebnost a jaká mají na něj náhled. V dotazníku označovali  

1 možnost ze 4 nabízených, která vystihuje nejlépe jejich postoj k vyučování ve škole. 

Zjištěné výsledky jsem zapsala do tabulky č. 17 a znázornila ve vedlejším sloupci stejné 

tabulky. Poté přenesla do grafu. 
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 Počet % 

Vše je potřeba, vím, že všeobecný rozhled bych měl/a mít 14 87,5 

Něco málo z toho, co se učíme, v životě potřebovat nebudu 2 12,5 

Většinu z toho, co se učíme, v životě potřebovat nebudu 0 0 

Je nutné umět číst, psát a počítat, některé předměty jsou naprosto zbytečné 0 0 

Tabulka č. 20 Postoj k vyučování ve škole 

 

      14 žáků z 16, tj. 87,5% si uvědomuje nutnost vzdělávat se, a ví, že by mělo mít 

všeobecný rozhled. To, že tak odpověděla převážná část, může mít jako příčinu to, že jim 

je to vštěpováno od rodičů, starších sourozenců či pedagogů. Došli tedy k uvědomění, že 

vzdělávání má smysl. Zbývajících 12,5%, tedy 2 žáci si myslí, že menší míru z toho, co se 

učí, potřebovat nebudou. To může být spojeno například s výchovami, jako je hudební, 

výtvarná a tělesná výchova. Např. kdy žáci vnímají pohyb, jako nutné zlo a neuvědomují 

si, jak moc je pohyb ovlivňuje. Nikdo z dotazovaných neoznačil další možnosti. 

 

 

      Poslední otázka měla žáky přimět k zamyšlení a označení odpovědi, co pro ně znamená 

možnost vzdělávat se. U této otázky žáci označovali 1 z 5 nabízených výroků, který se 

nejvíce shoduje s jejich postojem k možnosti vzdělávat se. Získané odpovědi jsem zapsala 

do tabulky č. 21, znázornila procentuelně a zaznamenala do grafu. 

 

 Počet % 

Vzdělání je pro mě jednou z nejdůležitějších věcí 

na světě. 
5 31,2 

Vzdělání je pro mě velmi důležité, ale jsou věci, 

které mají pro mě větší význam. 
4 25 

Vzdělání je potřeba z důvodu získání lepšího 

zaměstnání v budoucnu 
5 31,2 

Život je strašně krátký, má se žít na plno, 

vzdělávání by se neměl věnovat takový čas. 
2 12,5 

Vím, čím budu a k tomu další vzdělávání 

nepotřebuji, stačí mi umět číst, psát a počítat. 
0 0 

Tabulka č. 21 Přístup k možnosti vzdělávat se 

 



      Z tabulky č. 21 vyplývá, že 31,5%, tedy 5 žáků se ztotožňuje s

označuje za prioritu života. Otázkou p

pokud by to bylo z důvodu lepší budoucnosti, tedy lepšího zaměstnání v

by odpověď, která se z těchto důvodů nabízela. Příčinou

vzdělání, jako k prioritě živo

vnímá důležitost vzdělání jako prostředek k

dotazovaných, kterou tvoří čtvrtina, tj. 4 žáci

jedinou prioritou v životě. Zbývajících 12,5% (2 žáci) vnímá čas věnovaný vzdělávání jako 

neúměrný k dalším aktivitám.

jiným aktivitám.  

 

Graf č.3 Přístup k možnosti vzdělávat se

 

 

 

4.7   diskuze 

 

      Prvním dílčím cílem bylo zjistit, zda přístup ke vzdělávání žáků s

mateřským jazykem je ovlivněn úrovní znalostí českého jazyka.

 

      Výzkumná otázka č. 1:

ovlivněn znalostí českého jazyka?

2
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tabulky č. 21 vyplývá, že 31,5%, tedy 5 žáků se ztotožňuje s výrokem, který vzdělání 

. Otázkou pak zůstává z jakého důvodu to tak pociťují, jelikož 

důvodu lepší budoucnosti, tedy lepšího zaměstnání v

těchto důvodů nabízela. Příčinou toho, že žáci přistupují ke 

prioritě života, může být právě již zmíněná kulturní odlišnost. Stejný poče

vnímá důležitost vzdělání jako prostředek k lepšímu zaměstnání v budoucnu. Nemalá část 

dotazovaných, kterou tvoří čtvrtina, tj. 4 žáci, se domnívají, že vzdělání je jednou, nikoli 

životě. Zbývajících 12,5% (2 žáci) vnímá čas věnovaný vzdělávání jako 

dalším aktivitám. To může mít příčinu v tom, že žáci by raději věnovali čas 

možnosti vzdělávat se 

cílem bylo zjistit, zda přístup ke vzdělávání žáků s odlišným 

mateřským jazykem je ovlivněn úrovní znalostí českého jazyka. 

Výzkumná otázka č. 1: Je přístup ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem 

ovlivněn znalostí českého jazyka? 

14

Vzdělání je prioritou

vzdělání je důležité, ale ne 
nejdůležitější

výrokem, který vzdělání 

jakého důvodu to tak pociťují, jelikož 

důvodu lepší budoucnosti, tedy lepšího zaměstnání v budoucnu, zaškrtli 

toho, že žáci přistupují ke 

ta, může být právě již zmíněná kulturní odlišnost. Stejný počet 

budoucnu. Nemalá část 

se domnívají, že vzdělání je jednou, nikoli 

životě. Zbývajících 12,5% (2 žáci) vnímá čas věnovaný vzdělávání jako 

tom, že žáci by raději věnovali čas 

 

odlišným 

odlišným mateřským jazykem 

Vzdělání je prioritou

vzdělání je důležité, ale ne 
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      Otázku zodpovídá tabulka č. 20, společně s tabulkou č. 2. Podíváme-li se na počet 

dětí, které odpověděly na otázku postoje k vyučování ve škole, zjistíme, že nejvíce 

odpovídaly tak, že vědí o důležitosti všeobecného rozhledu, a to ve 14 případech. 

Všimněme si tedy, jak moc důležité vzdělání pro žáky s odlišným mateřským jazykem 

je. Příčinou přikládání důležitosti vzdělání, mohou být apely na vzdělávání ze stran 

rodičů, které jsou spojené i s kulturou ve vztahu k hodnotě vzdělání, o které bylo již 

psáno. Příčiny mohou být samozřejmě jiné.  

     Tabulka č. 2 pak ukazuje subjektivní pohled žáka na jeho jazykovou úroveň, kde 

bylo zjištěno, že největší počet žáků se odpovídá, že rozumí i mluví, ale jsou si vědomi 

toho, že se ještě v českém jazyce musí zdokonalit. Tuto odpověď poskytlo 11 dětí z 

16. Můžeme tedy usoudit, že přístup ke vzdělávání ovlivňuje míra znalosti českého 

jazyka. Na základě toho, lze tedy konstatovat, že vyučovaný předmět Čeština pro 

cizince napomohl žákům k dosažení jazykové úrovně. 

      Výzkumná otázka č. 1 byla úspěšně zodpovězena. 

 

 

      Druhým dílčím cílem bylo zjistit, zda preferovaná forma výuky, která je pro žáky 

nejvíce zábavná se shoduje s formou výuky, ze které získají nejvíce znalostí. 

Výzkumná otázka č. 2: Získají žáci s odlišným mateřským jazykem více poznatků   

z forem výuky, která je baví? 

 

      Odpověď na otázku byla získána porovnáním šesti tabulek, které předkládají 

výsledky dosaženého průměru v hodnocení. Tabulky 4 – 6 nám předkládají formy 

výuky v předmětech matematika chemie a fyzika, které žáci preferují z důvodu, že je 

baví. Z tabulky 7 – 9 se pak můžeme dozvědět, které formy výuky v totožných 

předmětech považují žáci jako nejpřínosnější pro jejich vědomosti. V předmětu 

matematika udělovali žáci nejlepší hodnocení ukázce praktických příkladů a podobně i 

hodnotili efekt na rozvoj vědomostí, co se týče této formy výuky. Naopak je nebaví 

výklad učitele, který co do přínosnosti hodnotili stejně. To, že výklad učitele hodnotí 

jako nevyhovující z hlediska zájmu i přínosu nelze přičíst nedostatečné jazykové 

vybavenosti, jelikož v předmětu chemie výklad učitele hodnotí jako nejvíce přínosný, 

zde se ale hodnocení rozchází s preferovanou formou, která je baví. Nejlépe zde 
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hodnotili ukázku. Jako nevyhovující z hlediska vnímaného efektu označili skupinovou 

práci, a z hlediska zájmu práci samostatnou. Stejně jako u předešlých dvou předmětů, 

žáci udělovali nejlepší hodnocení z hlediska zájmu ukázce praktických příkladů, stejně 

ji pak hodnotili co do efektivity. Shodu pak lze nalézt u samostatné práce, která měla 

nevyhovující hodnocení. Je možné tedy konstatovat, že forma výuky, která žáky baví, 

se ve větší míře neshoduje s formou, která je pro ně přínosem z hlediska nabytých 

vědomostí. 

      Výzkumná otázka č. 2 byla úspěšně zodpovězena 

 

 

      Třetím dílčím cílem, bylo zjistit, zda přístup k možnosti vzdělávat ovlivňuje výsledné 

hodnocení žáka vyučujícím.  

 

      Výzkumná otázka č. 3: Ovlivňuje přístup ke vzdělávání výsledné hodnocení žáka 

vyučujícím? 

 

      Výzkumná otázka byla zodpovězena porovnáním tabulky č. 21 s tabulkami, které 

zobrazují dosažené hodnocení na vysvědčení v 1. pololetí v předmětech matematika, 

chemie a fyzika (tabulka 14 – 16). Žáci se k otázce postoje k možnosti vzdělávat se, stavěli 

velmi pozitivně. Nikdo z dotazovaných neuvedl, že vzdělání potřebovat nebude, ani 

nevnímal čas věnovaný vzdělávání jako neúměrný. Postoje žáků k tomuto jsou více než 

dobré. Více než dobře také dopadlo jejich hodnocení vyučujícím ve zkoumaných 

předmětech. Po sečtení počtu žáků, kteří dosáhli na vysvědčení hodnocení výborně (1) a 

chvalitebně, a to ve všech zkoumaných předmětech, je výsledkem, že tuto klasifikaci 

obdrželo celkem 40 žáků. 8 žáků pak bylo klasifikováno známkou 3, tedy dobře. Nikdo 

z dotazovaných nebyl hodnocen dostatečně (4) nebo nedostatečně (5). Lze tedy 

konstatovat, že přístup ke vzdělávání má značný vliv na hodnocení žáka vyučujícím. 

      Výzkumná otázka č. 3 byla úspěšně zodpovězena. 
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Závěr 

      Cílem a mého výzkumu Přístup ke vzdělávání na základě odlišného mateřského jazyka 

bylo přinést informace k problematice vztahu mezi vzdělávací cestou a postoji žáka 

s odlišným mateřským jazykem. Výzkum mi umožnil nový pohled na problematiku 

přístupů ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, takže hlavní cíl jsem naplnila. 

V bakalářské práci se podařilo odpovědět na všechny výzkumné otázky.  

      Téměř většina dotazovaných žáků řadí vzdělávání mezi největší priority svého života, 

čímž značně ovlivňuje své studijní výsledky. To, proč je pro ně vzdělání tak důležité, 

určitě ovlivňuje motivace. Možné je, že je zde apel ze strany rodičů, podmíněný kulturně, 

ale také se lze domnívat, že děti jsou samy tak ambiciózní, což by bylo pozitivní, jelikož 

vnitřní motivace bývá větším hnacím motorem. 

       Zjistila jsme, že postoj ke vzdělávání je značně ovlivněn znalostí místního jazyka. 

Zjištěno také bylo, že děti se český jazyk učí v převážné míře z jiných zdrojů, než je 

domácí prostředí, a to z toho důvodu, že sami rodiče český jazyk neovládají. Z dotazníků 

vyplývá, že předmět Čeština pro cizince je efektivní, jelikož děti samy usuzují, že efekt 

má, a proto se by školy, které vzdělávají žáky s odlišným mateřským jazykem, měly 

přizpůsobovat této problematice a reagovat na ni, například tím, že uzpůsobí svůj 

vzdělávací program, nebo nabídnou kurzy českého jazyk. 

      Zjistila jsem, že metoda výuky, která děti baví, se neshoduje s efektivitou. Děti samy 

označili některé formy výuky, které jsou pro ně přínosné z hlediska získaných znalostí za 

neshodující se s formami výuky, které jsou pro ně zábavné.   

      Proto bych byla rádi, kdyby se tento fakt dostal do povědomí samotných dětí, které by 

si tak měly uvědomit, že vyučující nemůže používat pouze zábavné metody.  

      Stejně tak by vyučující měli reagovat na individuální potřebu žáka a sladit vyučovací 

metody s učebními styly žáků, ale jelikož v reálné vyučující hodině je skoro nemožné 

naplánovat a zrealizovat výuku dle potřeb každého žáka, je třeba střídat metody výuky, a to 

především tam, kde jsou žáci s odlišným mateřským jazykem a zařazovat tak metody, které 

jsou pro ně vyhovující z hlediska přínosu znalostí. 

      Důležitým faktem nadále zůstává, že žáci, kteří mají jiný mateřský jazyk, než jakým se 

ve škole mluví, jsou velmi znevýhodněni. Prožívají to, co si sami ani nedovedeme 

představit. Proto bychom k nim měli obracet naši pozornost a usnadnit jim cestu 

vzdělávání. 
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Dotazník pro žáky 7. – 9. tříd s odlišným mateřským jazykem, zjišťující přístup ke 

vzdělávání na základě odlišného mateřského jazyka.  

 

Vážení žáci, prosím vás o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží pouze k mým studijním 

účelům. 

Dotazník je zaměřen na přístup ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem a je 

anonymní. 

 Jeho vyplnění vám zabere přibližně 10-15 minut. 

 

Pokyny k vyplnění: 

Vyberte prosím vždy jen jednu odpověď, pokud není u otázky uvedeno jinak, a to 

zakroužkováním příslušného písmene. V tabulkách označte příslušné políčko vaší 

odpovědi fajfkou (✓). 

Důležité je, abyste odpovídali pravdivě! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Třída…………… 

Věk……………. 

□ chlapec          □ dívka 

 

Národnost……………………………………….. 

 

1. V kolika letech jsi nastoupil/a do české základní školy? ……………………………………… 

 

2. Jak nyní ovládáš český jazyk? 

       a) neovládám 

       b) trochu rozumím, ale nejde mi mluvit 

       c) rozumím, trochu i mluvím 

       d) rozumím i mluvím, ale vím, že se ještě musím hodně učit 

       e) čeština mi nedělá problém 

 

3. nejvíce z češtiny jsem se naučil/a: 

       a) od rodičů 

       b) ve škole od spolužáků 

       c) ve škole při výuce 

       d) z předmětu čeština pro cizince vyučovaného ve škole 

       e) z kurzu češtiny jinde 

       f) samostudiem 

       e) jinak……………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

4.Oznámkuj formy výuky, které tě nejvíce baví v uvedených předmětech, a to stejně 

jako ve škole, kdy 1 je nejlepší. Naopak ty, které tě nebaví vůbec, označ křížkem (X) 

 

Matematika: 

     Samostatná práce 

     Skupinová práce 

     Výklad učitele 

     Projektové vyučování 

     Ukázka praktických příkladů 

 

Chemie: 

     Samostatná práce 

     Skupinová práce 

     Výklad učitele 

     Projektové vyučování 

     Ukázka praktických příkladů 

 

Fyzika: 

     Samostatná práce 

     Skupinová práce 

     Výklad učitele 

     Projektové vyučování 

     Ukázka praktických příkladů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Oznámkuj formy výuky, které ti nejvíce dají (ze kterých se nejvíc naučíš) v uvedených 

předmětech, a to stejně jako ve škole, kdy 1 je nejlepší. Naopak tu, ze které se naučíš 

jen minimu, případně nic, označ křížkem (X) 

 

Matematika:                                                               

     Samostatná práce 

     Skupinová práce 

     Výklad učitele 

     Projektové vyučování 

     Ukázka praktických příkladů 

 

Chemie: 

     Samostatná práce 

     Skupinová práce 

     Výklad učitele 

     Projektové vyučování 

     Ukázka praktických příkladů 

 

Fyzika: 

     Samostatná práce 

     Skupinová práce 

     Výklad učitele 

     Projektové vyučování 

     Ukázka praktických příkladů 

 

 

 

 



 
 

 

6. Jak se na vyučovací hodinu připravuješ? 

 

 Připravuji se 
na každou 
hodinu 

Připravuji se, 
jen pokud 
mě zajímá 
probíraná 
látka 

Připravuji se 
pouze na 
testy a 
zkoušení 

Nepřipravuji 
se, stačí mi 
dávat pozor v 
hodině 

Nepřipravuji 
se, protože 
mě to nebaví 

Matematika      

Chemie      

Fyzika      

 

 

 

7. V pololetí školního roku 2015/15 jsem na vysvědčení z těchto předmětů byl/a 

klasifikován/a: 

 

 1 2 3 4 5 

Matematika      

Chemie      

Fyzika      

 

 

8. Co si myslíš o vyučování ve škole? 

  a) nevadí mi tu na něm vůbec nic, všechny předměty se mi budou na něco hodit do života 

  b) vše je potřeba, vím, že všeobecný rozhled bych měl/a mít  

  c) většinu toho, co se učíme v životě potřebovat nebudu 

  d) je nutné umět číst, psát a počítat, ale některé předměty jsou naprosto zbytečné 

  e) občas mi přijde zbytečná nějaká látka v určitém předmětu 

   f) nebaví mě to 

 

 

9. Zamysli se na chvilku nad tím, co pro tebe znamená to, že se ti dostává možnosti vzdělávat 

se: 

 

a) vzdělání je pro mě jednou z nejdůležitějších věcí na světě 

b) vzdělání je pro mě velmi důležité, ale jsou věci, které mají pro mě větší význam 

c) vzdělání je potřeba 

d) život je strašně krátký, má žít naplno, vzdělání by se neměl věnovat takový čas  

e) vím, čím budu a k tomu další vzdělání nepotřebuji, stačí mi umět číst, psát a počítat 

 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku. Při jeho odevzdání obdržíte malou odměnu.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
   
  


