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Sociologický pohled na život menšin v ČR s ohledem na 

národnostní složení a vztah ke vzdělávání 

 

Česká republika je v současné době heterogenním státem, ve 

kterém žijí příslušníci různých národnostních menšin. 

Vzhledem k současné geopolitické situaci lze jen těžko 

očekávat, že se situace změní. S pojmem národnostní menšina 

pracují i české legislativní dokumenty. Zákon o právech 

příslušníků národnostních menšin následujícím způsobem: 

 

Národnostní menšina je společenství občanů České republiky 

žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od 

ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, 

jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu 

obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za 

národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a 

rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem 

vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se 

historicky utvořilo.1 

 

Z letmého pohledu do historie je zřejmé, že zmínky o 

národnostních menšinách jsou již v ústavě z roku 1920. Jejich 

existence na území České republiky tedy zásadně novým 

jevem. Změna klimatu přišla až po druhé světové válce, kdy 

Ústava Československé republiky z května 1948 otázku 

národnostních menšin vůbec nezmiňovala. Samotný 

komunistický režim nebyl nakloněn tomu, aby širší veřejnost 

byla o více informována o situaci národnostních menšin na 

našem území. Přesto se na území tehdejšího Československa 

podařilo přelomu 40. a 50. let zřídit tři národnostně menšinové 

organizace. Konkrétně maďarskou, polskou a ukrajinskou, 

 

1  Zákon o právech příslušníků národnostních menšin; zákon 

č. 273/2001 Sb., §2 odst. 1. 
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přičemž činná byla více méně pouze organizace polská. Až 

zákon z 1968 bral legislativně v potaz německou národnost. 

Jiné národnosti, než polská a německá, nebyly brány v potaz až 

do roku Sametové revoluce a poté vydání Listiny základních 

práv a svob v roce 1991, která zajišťuje dodnes rovná práva a 

povinnosti všem lidem žijícím na území ČR bez ohledu na 

jejich náboženskou, rasovou či národnostní příslušnost. 

V současné době se na českém území nachází různorodá paleta 

národnostních menšin, přičemž se dá konstatovat, že většina 

cizinců se na naše území dostala v rámci tzv. pracovní migrace.  

Podle statistiky Sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011, který 

každých deset let provádí Český statistický úřad, vypadá 

národnostní složení menšin v České republice následovně: 
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Ponecháme-li stranou národnosti, které jsou nám geograficky i 

kulturně nejbližší, lze předpokládat, že se v českém 

středoškolském prostředí můžeme setkat s národností ruskou, 

ukrajinskou a vietnamskou.  

Každý skupina má svá jazyková, kulturní a náboženská 

specifika, se kterými se pedagogové budou ve vzdělávacím 

procesu setkávat. Pokud hovoříme o náboženských specificích, 

pak je nutné mít na paměti, že v  ruském a ukrajinském okruhu 

se nacházejí početné komunity muslimů. Tento faktor je nutné 

zmínit právě proto, že mnoho Čechů má islám spojený 

výhradně s arabským světem. 

 

Stručná historie ruské menšiny na území České republiky 

 

Příslušníci ruského národa se na našem území začali usídlovat 

od roku 1918. Jako každá migrace, i ta ruská, měla několik vln. 

V první vlně se ocitala většinou ruská inteligence, která z 

politických důvodů nemohla volně tvořit ve své zemi. 

Perspektiva přesunu do cizí vlasti jí pak umožňovala rozvoj 

národního cítění mimo svou domovinu. Přibližně od té chvíle 

se na našem území začali vytvářet ruské kulturně osvětové 

spolky. S druhou vlnou migrace přicházeli povětšinou odpůrci 

totalitního režimu, přičemž jejich útočištěm se stala Praha. V 

roce 1945 došlo k násilnému odvlečení ruských utečenců, čímž 

se počet ruských migrantů na našem území významně snížil. 

Nejsilnější migrační vlna ruských přistěhovalců na naše území 

přišla po rozpadu SSSR.[1] 

 

Stereotypy o ruské komunitě v ČR v kostce 

 

Většina Čechů včetně mladé generace, vnímá ruskojazyčnou 

komunitu negativně již na základě jazyka. Povětšinou si Rusy 

pojí s okupací v roce 1968, což nese zvláště špatně starší 
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generace, jejíž zkušenosti se promítly i do jednání generace 

mladší, která s rokem 1968 nemá osobní zkušenost. Televizní 

produkce, ať filmová či seriálová, spojuje ruský jazyk  s  

popíjením stakanů vodky a mafiánským jednáním. Rusové jsou 

tedy v naší perspektivě alkoholici a mafiáni.  

 

Většinová společnost často velmi špatně reaguje na zvuk 

ruštiny. Pokud Češi slyší ruštinu, hned si myslí, že pocházíme z 

Ruské federace, a vnímají to někdy s averzí. Akorát si hned 

neuvědomují, že rusky mluvím třeba kvůli pracovním aktivitám, 

nebo prostě pocházím ze země, kde ten jazyk je naprosto 

běžný.2 

(Kryścina) 

 

Když hovoříme o mezilidské komunikaci tak musím říct, že jsem 

měla to štěstí, že jsem komunikovala často s lidmi, kteří jsou 

pro mě velice zajímaví nejen z hlediska vzdělání, ale především 

z hlediska lidského faktoru. 

Pokud hovoříme o nějakých politických momentech, tak se mi 

jednou, ale opravdu jen jednou v životě stalo, že mi můj 

nadřízený vyčítal rok 1968. Jenže já se těch událostí 

neúčastnila, takže na ta obvinění jsem nebyla schopná 

adekvátně reagovat. Za věci, u kterých jsem nebyla, prostě 

nemohu. 

(doc. Taťjana Pergler, Ph.D., ředitelka 1. Slovanského 

gymnázia) 

 

 

Stručná historie ukrajinské menšiny na území České republiky 

 

 
2 Přebráno z: https://www.opu.cz/cs/blog/nase-narody-jsou-stejne-

aktivni-jen-v-belorusku-nejsou-moznosti/ 

https://www.opu.cz/cs/blog/nase-narody-jsou-stejne-aktivni-jen-v-belorusku-nejsou-moznosti/
https://www.opu.cz/cs/blog/nase-narody-jsou-stejne-aktivni-jen-v-belorusku-nejsou-moznosti/
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Historie ukrajinské menšiny na našem území sahá až do 16. 

století, nicméně výrazněji se zde začali projevovat až od dvě 

století později, kdy byla východní Halič a severní Bukovina 

připojena k habsburské monarchii. 

Prvními příchozími na naše území jsou na počátku 20. století 

především ukrajinští studenti, následováni sezónními dělníky, 

ale také např. vojáky, kteří navýšili počty ukrajinské menšiny 

především v průběhu 1. světové války. Také nezdařilý pokus o 

nezávislost Ukrajiny ve 20. letech 20. století přivedl na naše 

území vlnu emigrantů, především z řad inteligence, která hnána 

představou ukrajinské nezávislosti v těchto snahách 

pokračovala i v emigraci. Jedná se o dobu, kdy se za podpory 

tehdejší Československé republiky začaly zakládat ukrajinské 

školy. Mnoho emigrantů později dostala československé státní 

občanství, což mimo jiné přispělo k asimilaci Ukrajinců do 

tehdejší společnosti. Zlom nastal s 2. světovou válkou, kdy 

většina spolků ukončila na našem území svou činnost. S jejím 

koncem mnoho ukrajinských emigrantů opustilo 

Československo a také československý tát přestal podporovat 

ukrajinské spolky, což vedlo k jejich zániku. Pozdější 

komunistický režim nepodporoval národnostní menšiny 

všeobecně, tudíž dosud fungující ukrajinské spolky zrušily 

svou činnost. Život emigrantů byl také ztížen tím, že jim bylo 

zakázáno veřejně se hlásit k řeckokatolickému ritu. V tomto 

období v podstatě vydržela na našem území pouze pražská 

skupina ukrajinských emigrantů. 

Výrazné zlepšení situace přišlo po roce 1989. Ukrajinští 

emigranti sem začali dojíždět převážně za prací a s jejich 

usazováním, zde opět začaly vznikat různé kulturní a výukové 

spolky, jako např. Ridna škola, která podporuje vzdělávání 

ukrajinských dějí v jejich rodném jazyce. 

 

Stereotypy o ukrajinské komunitě v ČR v kostce 
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Nejčastějším obrazem, který se s ukrajinskou národností v 

České společnosti pojí, je že Ukrajinci jsou tu na našem území 

nelegálně a berou lidem práci. 

 

Hodně Čechů si myslí, že jsme tu nelegálně. A druhý, že jim 

bereme práci. Ale já myslím, že málo Čechů by chtělo takovou 

práci, kterou tady Ukrajinci často zastávají, protože je dost 

špatně placená. Ale lidé, pro které Ukrajinci pracují, vědí, že 

jsme pracovití, pracujeme většinou efektivně a rychleji za 

kratší dobu a nestěžujeme si. Málo lidí tady také ví, že na 

Ukrajině měli lidé, kteří tady dělají podřadnou práci, mnohem 

lepší zaměstnání. Je to ale spíš ta starší generace. Potkala jsem 

tady třeba jednu podnikatelku z Ukrajiny, která měla tři 

diplomy, ale pracovala jako uklízečka. 

Myslím si, že pro zbourání stereotypů je důležitou věcí jazyk. 

Češi nejsou moc zvyklí, když cizinci mluví česky. Takže si cení 

toho, když někdo mluví jejich jazykem. V hotelu, kde si už dva 

roky přivydělávám, mi vždycky skládali komplimenty, že s nimi 

mluvím česky. Je příjemné, že si lidi váží té snahy. I když mi 

někdy nestačí slovní zásoba a nemůžu být v češtině třeba tak 

vtipná jako v ukrajinštině. Bohužel někteří se toho jazyka bojí a 

nezačleňují se do té společnosti. A třeba spousta Rusů nebo 

Moldavanů se místo češtiny učí ukrajinsky, protože více než 

s Čechy pracují s Ukrajinci.3 

(Oksana Dolgy) 

 

Stručná historie vietnamské menšiny na území České republiky 

 

V 50. letech 20. století navázalo Československo diplomatické 

vztahy s Vietnamskou demokratickou republikou. O šest let 

 
3 Přebráno z https://www.opu.cz/cs/blog/vice-informaci-a-pozitivnich-

pribehu/ 

https://www.opu.cz/cs/blog/vice-informaci-a-pozitivnich-pribehu/
https://www.opu.cz/cs/blog/vice-informaci-a-pozitivnich-pribehu/
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později byla mezi oběma republikami podepsána Dohoda o 

hospodářské a vědecko-technické spolupráci, díky které na 

naše území začali přicházet převážně vietnamští studenti 

zaměření na oblast průmyslu. Další dohody mezi oběma státy 

byly podepsány v 60. a 70. letech a do Československa 

přicházejí nejen studenti, ale také občané, kteří byli zaměstnáni 

v dělnických profesích. Např. mezi lety 1980 a 1990 se na 

našem území se na našem území mělo vystřídat přes 30 000 

vietnamských pracujících. 

Od 90. let 20. století přicházejí Vietnamci na naše území 

převážně za prací. Nicméně dochází i ke slučování rodin, to 

znamená, že za vietnamskými příslušníky, kteří se zde usadili 

přijížděli jejich rodinní příslušníci. 

 

Stereotypy o vietnamské komunitě v ČR v kostce 

 

Nejčastější obraz ve spojení se slovem Vietnamec je stánkař, 

který je mnohdy ekvivalentem ke šmelináři. Často je zde také 

podporován obraz, že vietnamská komunita neplatí daně a 

pěstuje konopí. 

 

...spousta lidí si myslí, že Vietnamci jsou jen kriminálníci, loni 

dokonce od jednoho politika zaznělo, že jde o organizovaný 

zločin a spousta lidí včetně studentů pak měla problém s vízem. 

V blízkém okolí se ty mýty naštěstí daří bořit. Je ale pravda, že 

po světové krizi byla ta kriminalita hodně veliká. Tenkrát si 

čeští policisté přizvali i kriminalisty z Vietnamu a ukázalo se, že 

90% Vietnamců, které v té době chytila policie, byli v rozmezí 

18 až 28 let a byli to samí mladí, z nichž většina neměla ani 

střední školu. Šli sem do fabrik, přišli o práci a chytli se 

špatných lidí. Proto je důležitá ta osvěta, informovanost a 

příprava, aby se zmenšilo riziko. 

Mezi Čechy a Vietnamci dodnes existuje jistá propast. U našich 

rodičů šlo hlavně o jazykovou bariéru. Přijeli sem bez znalosti 
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jazyka, nevyznali se tady a nikdo je nepřipravil na integraci. 

Šlo jim hlavně o lepší práci, plat, neměli jinou výzvu než uživit 

své děti, zabezpečit je a dopřát jim, aby mohli studovat. Ta 

první generace si moc nedokázala užívat život, neměli možnost 

cestovat, jenom vydělávali peníze pro rodinu zde a ve 

Vietnamu. 

Pro nás děti to bylo tehdy těžké období. Důležité většinou bylo 

jen, co bylo ve škole, jaké byly známky. A tím ta komunikace 

skoro končila. Můj kamarád Minh nedávno zorganizoval 

setkání druhé generace s rodiči. A bylo velmi zajímavé ten 

dialog pozorovat. My už vidíme i jiné věci. Že by si měli někdy 

taky odpočinout, nepracovat sedm dní v týdnu a nejezdit jen na 

Sapu pro zboží, ale i poznávat Českou republiku. Měli by 

poznat zemi, ve které žijou.4 

(Tung Nguyen, spoluzakladatel organizace Viet Up a Asociace 

mladých vietnamských podnikatelů) 

 

Typické rysy české kultury v porovnání s rysy kultur nejvíce 

zastoupených mezi migranty v ČR 

 

Každá kultura má svá vlastní specifika, která jsou 

zprostředkována skrze jazyk. Přestože některá specifika lze 

vyjmenovat (viz níže), je třeba mít na paměti, že neporozumění 

může vyplynout také z jazykového specifika, které v sobě nese 

konkrétní obrazy, k nimž dva jedinci z rozdílných kultur nemají 

vzájemně přístup. Ačkoli v diskusi používají stejná slova, která 

jsou mnohdy zprostředkována třetím jazykem, jejich významy 

se v myslích studentů/pedagogů mohou zásadně lišit, případně 

k nim nemusejí mít, díky svému kulturnímu pozadí, přístup. 

 
4 Přebráno z https://www.opu.cz/cs/blog/je-dulezite-byt-otevreny-tomu-

druhemu/ 

https://www.opu.cz/cs/blog/je-dulezite-byt-otevreny-tomu-druhemu/
https://www.opu.cz/cs/blog/je-dulezite-byt-otevreny-tomu-druhemu/
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Příklad: Student z Čech diskutuje se studentem z indické 

Keraly na téma morálky. Český student se svěřuje se svým 

pocitem viny, který ten den cítil, když si půjčoval knihy z 

knihovny na cizí čtenářskou kartičku a v rozhovoru s 

knihovnicí byl nucen vydávat se za cizí osobu, jelikož přísný 

řád knihovny nedovoloval vypůjčení knih bez vlastní čtenářské 

karty a výslovně zakazoval půjčování čtenářských karet mezi 

klienty knihovny. Indický student nemohl tento pocity viny 

pochopit, naopak argumentoval, že jeho přítel se v dané situaci 

zachoval pragmaticky, jelikož knihy potřeboval a v té chvíli 

neměl na výběr. Český student se svěřil, že jeho pocit viny, a 

tedy v dané chvíli nemorálního chování, vycházel ze lži, kterou 

vůči knihovnici použil. Indický student, který znal všechny 

pojmy, které byly v diskusi použity, však nebyl schopen tyto 

pocity pochopit, protože mu vzhledem k popsané situaci 

připadaly neadekvátní. 

 

S ohledem na složení menšin v České republice můžeme žáky - 

cizince rozdělit do následujících kulturních skupin: 

- žáci vycházející z islámského kulturního prostředí 

- žáci vycházející z ruského a ukrajinského kulturního prostředí 

- žáci vycházející z vietnamského kulturního prostředí 

 

Dále bychom s ohledem na statistiky měli zmínit i žáky 

vycházející ze slovenského a polského kulturního prostředí, 

nicméně s ohledem na blízkou regionální příbuznost lze 

konstatovat, že jejich orientace v českém školním prostředí 

nevykazuje tak zásadní problémy, přestože i oni budou 

bezpochyby vykazovat jistá specifika. 

Za jeden z typických rysů české kultury můžeme považovat její 

důraz na nenáboženský ráz společnosti. Nenáboženským rázem  

společnosti zde není myšlena absence religiozity českých 

občanů, spíše velká míra absence vlivu náboženství na veřejný 
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život[2]. Tato tendence pak může hrát význačnou roli v 

komunikaci mezi žáky, př. žákem a pedagogem, z různých 

kulturních prostředí. 

Jiným typickým rysem české kultury je její důraz na 

individualitu, který ve východních zemích není tak silný a 

výrazný, naopak se často projevuje opačná tendence, tedy 

důraz na kolektivnost. Jisté situace ve školním prostředí tak 

mohou navozovat mylný dojem, že zatímco čeští žáci jsou 

samostatní, jelikož dávají přednost individuální práci, žáci 

např. z Vietnamu, dávající přednost kolektivní práci, jsou 

naopak nesamostatní. 

Zvláště u studentů středoškolského věku by pedagogové měli 

brát ohled na specifikum sexuální morálky, která je v českém 

prostředí uvolněnější, než v některých východních zemích. 

Zvláště studentky z islámského zázemí budou v očích českých 

studentů konvenční a mohou se stát zdrojem posměchu. 

Opatrná informativní práce pedagoga je v těchto případech na 

místě. 

 

Žáci vycházející z islámského kulturního prostředí 

 

Tito žáci vycházejí ze zázemí, ve kterém je běžnou složkou 

komunikace tzv. kurtoazie. Při počátcích každého rozhovoru 

pokládají otázky typu jak se máš, či jak se ti daří, přičemž není 

nutné, aby dialog dále pokračoval. Žáci z toho prostředí (více 

arabského a perského) se pak často v dialogu vyptávají na 

zdraví osob, se kterými vstupují do dialogu – pedagogové, 

obchodníci, žáci, lékaři apod. Zatímco v islámském prostředí je 

tento jev projevem úcty k partnerovi v dialogu, v českém 

prostředí, zvláště pak ve vztahu pedagog-žák, se může jevit 

tento přístup jako „okecávání,“ nebo také vyhýbání se 

odpovědi na danou otázku. S žáky, kteří v Čechách nežijí 

dlouho, a tudíž nemají osvojeny komunikační dynamiky, je 

potřeba pracovat opatrně. Pedagog by měl zbytku třídy jednak 
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vysvětlit tento rys dané kultury, tedy že se z pohledu žáka – 

cizince nejedná o „okecávání,“ ale také by měl studentovi – 

cizinci vysvětlit, že tato komunikace není nejvhodnější pro 

prostředí výuky, protože ji neúměrně zdržuje. Určitým rysem 

studenta z arabského prostředí v české škole pak může být i to, 

že na položenou otázku neodpoví přímo, a tedy okamžitě, ale k 

jádru se dostane až po delší době. Tento přístup může buď 

pramenit z výše uvedených důvodů, nebo z naprosto odlišného 

systému vzdělávání v zemi, ze které student pochází. Zatímco 

v České republice se klade důraz na tvrdý historismus a dějinná 

fakta, např. v íránském prostředí, ale také v indickém, se lidé 

učí formou příběhů, které se propojují s denním životem. 

Pro žáka, vycházejícího z arabského či perského prostředí, pak 

může být při studiu českého jazyka problém v tom, že v něm 

nenachází dostatečné množství výraziva pro pozdravy, 

odpovědí na pozdravy, případně k různým komentářům k 

daným životním situacím, na které jsou perština i arabština 

bohaté. 

Další praktickou překážkou mezi studentem z 

arabského/perského zázemí a českým školním prostředím je 

zásadně odlišné chápání časových vztahů, které se nejčastěji 

projevují pozdními příchody do školy. Zatímco v České 

republice, a západním světě obecně, je poměrně jasné, že když 

škola začíná v osm, bude v ní pedagog i žák nejlépe ještě před 

osmou, pojetí času v arabských zemích se zásadně liší. Čas je 

irelevantní a „být někde v osm znamená plus mínus hodina a 

víc.“ Tento přístup naopak v českém prostředí přispívá k 

pocitu, že student v není hodnověrný a dělá si ze školy 

holubník. Nicméně i tato situace je řešitelná trpělivostí a 

zároveň důrazností pedagoga, který vysvětlí žákovi-cizinci 

schéma fungování české společnosti. Ačkoli tato kategorie je 

pojmenována Žáci vycházející z islámského kulturního 

prostředí, výše popsané jevy se netýkají pouze muslimů, ale 

také křesťanů, př. Židů vycházející z arabského, či perského 
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prostředí. Jinými slovy, nejedná se o specifika náboženská, 

jako spíše kulturní, jež jsou dána regionem. 

Jiným rysem těchto studentů, který ovšem závisí hodně na 

statutu rodiny, ze které pocházejí, může být až nekritický obdiv 

ke všemu Západnímu. Tito studenti jsou hrdí na svou vlastní 

kulturu, o jejíž poklady se rádi podělí, a svou hrdost nebudou 

váhat dávat otevřeně najevo, což v českém prostředí působí 

zvláštně až nabubřele. Na druhou stranu někteří z nich mohou 

až nekriticky přistupovat k hodnotám západní kultury, kterou 

staví na piedestal. Problém s touto nekritičností je v tom, že 

záhy zjistí, že nežijí v prostředí, jaké si vysnili, protože realita 

je odlišná. Různí studenti na tuto situaci pak reagují odlišně. 

Někteří se zatvrdí a tato zatvrzelost může přejít až k nenávisti, 

nebo se naopak promění postupně ve zdravější a realističtější 

náhled na svět. V obou případech je nutná práce pedagoga, 

který zajistí zprostředkování informací o cizí kultuře českým 

studentům a o české kultuře studentům zahraničním.  

V neposlední řadě je na místě zmínit nejmarkantnější vizuální 

znaky studentů z islámského prostředí, o kterých již bylo 

napsáno mnohé[3]. Tyto znaky jsou jevy individuálními a záleží 

na míře intenzity, kterou je islám v daných rodinách 

praktikován. Na první pohled nejmarkantnější rys a v české 

společnosti v minulosti výrazně diskutovaný, je zahalování 

dívek. Nechejme stranou extrémní případy zahalování jako je 

např. burka, jež je by se dala nazvat extrémní i v samotném 

islámském světě. Minimální konsensus západních společností 

je, že osoba by měla být identifikovatelná na základě tváře, což 

většina forem islámského zahalení splňuje. Studentka 

islámského vyznání se může setkat pro svůj oděv s 

nepochopením a posměšky svých spolužáků. Pedagog by měl 

být v takovém případě schopen vytvořit ve třídě otevřené pole 

k diskusi k tématu oblékání. Vhodné je např. vysvětlit, že 

oblékání souvisí s určitou mírou vkusu s tím, co nechám 

odhalené a co nikoli, nebo jinými slovy, co je vhodné a co 
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nevhodné. Zatímco v západních společnostech mají ženy 

svobodnou volbu v oblékání, přesto existují některá tabu, která 

nejsou dána legislativou, ale rámcem slušného společenského 

chování. Tak např. do kostela většina z Evropanů nepřijde jen v 

plavkách, či šortkách a podprsence. Totéž platí o restauracích a 

dalších veřejných místech. Tato perspektiva se pak dá převést 

na zahalení dívek – to, co je pro nás nepřípustné – tedy jít v 

plavkách do kostela, je ve větší míře nepřípustné pro ně – tedy 

jít s odhalenými vlasy, kotníky a zápěstími po ulici. Pedagog 

by měl v diskusi dbát také na práci se stereotypy, které se v 

těchto diskusích objevují ať jasně vyřčené, či pouze v latentní 

podobě. Těmi je představa, že šátek na hlavě dívky je 

symbolem ponížení a zotročení muži v její rodině. A jak to 

mohou vnímat samy studentky? 

 

Příklad: V minulých letech probíhaly výměnné pobyty mezi 

íránskými a českými studenty. Když přijely české studentky do 

Íránu, musely si povinně zahalit hlavu. Z jejich výpovědí byly 

patrné tendence k nekomfortu, protože nejsou zvyklé nosit celý 

den něco na hlavě. Pro některé z nich se stal šátek 

nepohodlným, protože se cítily přinuceny jej oblékat, jiné si 

nepřipadaly v šátku hezké, což jen živilo jejich nekomfortní 

pocity v něm. Naopak, když přijela íránská skupina studentů do 

Čech, dívky byly požádány, aby odložily čádor (nikoli šátky) s 

odůvodněním, že na české prostředí je zahalení do čádoru až 

moc. Čádor v Íránu není legislativně vyžadovaný, nicméně v 

některých městech kulturně vhodný a vyžadovaný 

společenskými zvyklostmi. Tyto studentky na čádor byly 

zvyklé odmalička a nosily jej všude na veřejnosti. Ačkoli na 

tento požadavek byly připravené a dovezly si s sebou 

ekvivalent čádoru, který zrovna tak zahaloval vše, co zahaleno 

být mělo, některé z nich vyjádřily nekomfort. Doslova se cítily 

požadavkem ponížené a na ulici si připadaly jako nahé. 
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Jiným příkladem může být potřeba pravidelné modlitby. Tato 

potřeba by neměla narušovat ráz vyučovací hodiny, tedy by 

mělo být v českých školách běžnou praxí, že žákovi není 

modlitba zakázána, nicméně je vyhrazena mimo vyučovací 

hodinu. Na druhou stranu by pedagog měl zajistit, pokud je to 

nutné, místo k modlitbě, kde by student nebyl vyrušován.  

Příkladů by mohlo být uvedeno více, nicméně vzhledem k 

množství odborné i neodborné literatury k tématu není více 

slov třeba. 

 

Žáci vycházející z ruského a ukrajinského kulturního prostředí 

 

V podstatě lze říci, že děti z dnes již bývalého Sovětského 

bloku nemají žádná výraznější specifika chování a jednání, 

které by nás ve středu Evropy mohla překvapit. Nicméně  

určité rozdíly se přeci jen najdou. 

Jednoznačně se jedná o děti přicházející z cizího jazykového 

prostředí. Praxe ukazuje, že děti pocházející z bývalého 

Sovětského bloku mají zázemí v bilingvních rodinách. 

Nejedná-li se pak přímo o děti z Ruska, jejich schopnost 

rozumět ruskému jazyku je v porovnání s předchozími lety 

značně omezena. V pedagogické praxi to znamená, že má-li 

učitel před sebou dítě např. Ázerbájdžánu, 

zprostředkovatelským jazykem je více než ruština, spíše 

angličtina či turečtina. Neznamená to, že tyto děti ruštině vůbec 

nerozumí, ale je pro ně v tomto jazyce těžké vyjádřit složitější 

formulace. Angličtina, spíše než ruština, hraje v současnosti 

roli zprostředkovatelského jazyka.  

Jedná se o děti, kteří se musejí učit český jazyk, byť k němu 

mají blíž než děti např. z Turecka. V pedagogické praxi s žáky 

cizinci všeobecně z počátku napomáhá důraz na práci s textem. 

Studenti tak získají rychleji potřebnou slovní zásobu. Také 

napomáhá, když pedagog otevírající nové téma, zadá 

studentům s předstihem vypracovat slovníček pojmů. Studenti 
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cizinci tak za pomocí svých českých spolužáků získávají novou 

slovní zásobu, ale také se lépe a rychleji orientují ve výkladu 

nové látky.  

Co se může jevit rodičům i studentům z těchto zemí zarážející 

je délka studia. Zatímco v České republice je vzdělávací model 

devět let základní školy plus čtyři roky střední školy, většinový 

model tamních zemí počítá s dvanácti lety základního i 

středního školství. Některé země, jako např. Rusko, mají model 

jedenáctileté školní docházky. Při takovéto zkrácené době 

vzdělávání pak není překvapivé, že existují i země, kde je 

vyučovacím dnem také sobota. Studentovi přicházejícímu z 

tohoto vzdělávacího systému se pak může jevit, že české 

školství je pomalé a neklade na něj tak výrazné požadavky. Ze 

své země jsou studenti navyklí disciplinovanému chování. 

Jejich studium neobsahuje pouze povinných osm hodin denně 

ve škole, ale také poctivou a dlouhou domácí přípravu. Mnozí z 

nich pak navštěvují i různé kroužky, takže jsou ve finále 

zaneprázdněni od rána do večera i dvanáct a více hodin denně. 

Role učitele je u těchto studentů také jiná. Zatímco idea 

českého školství se většinově snaží prosazovat vztah učitele a 

žáků jako partnerský, studenti z východu vnímají pedagoga 

jako autoritu. Jsou zvyklí, že vyučující dává mnoho úkolů, 

hlídá známky a stará se jednotlivě o prospěch všech studentů. S 

nadsázkou lze říci, že chodí se zdvihnutým prstem a každému 

studentovi zvlášť klade na srdce v čem se má zlepšit, či v čem 

je naopak výborný. Student je tak zvyklý na větší péči 

pedagogického sboru. Jak bylo výše zmíněno, v očích studentů 

je pedagog autoritou. I když student není spokojen se 

způsobem předávání informací ze strany pedagoga, nahlas se k 

tomu nevyjádří. Vnímá to jako fakt, a pokud něčemu nerozumí 

a pedagog mu to z nějakého důvodu není schopen vysvětlit, je 

to pro něj signál k hlubšímu domácímu samostudiu. Tento 

přístup je pro nás v současnosti neobvyklý zvláště v porovnání 

s přístupem českých žáků, kteří mnohdy s pedagogem aktivně 
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diskutují nejen o jím předkládaných faktech, ale především o 

jeho studijních požadavcích vůči nim samým.  

Z hlediska vizuální odlišnosti může být z počátku pro české 

prostředí překvapivý přístup děvčat a chlapců, kteří jsou 

disciplinovaní i ve stylu oblékání. Do školy chodí formálně a 

krásně oblečení, děvčata na podpatcích, v šatech, nalíčená.  

 

Žáci vycházející z vietnamského kulturního prostředí 

 

Asijské země obecně se od západních zemí odlišují svým 

důrazem na společnost. Na místo individuálního „já“ neustále 

přemýšlejí v kategorii „my“ - naše rodina, naše škola, náš stát. 

Tento důraz na kolektiv, který je pro české prostředí netypický, 

pak může ovlivnit školní výuku. Vietnamští žáci budou raději 

pracovat ve skupinách než-li individuálně. Zatímco skupinová 

práce pro ně tedy nebude problém, v individuální práci se 

mohou ztrácet, což může vést k představě, že jsou značně 

nesamostatní. Pedagog však jejich přístup může šikovně využít 

při výuce a skrze sdílení zkušeností studentů lze docílit 

přiblížení skupinové práce českým studentům, kteří k ní 

naopak moc nelnou, a naopak čeští studenti mohou s se 

studenty z Asie sdílet přístup k individuální práci. 

Asijští studenti si také přinášejí velmi výrazný smysl pro 

hierarchizaci společnosti. V praxi to pak může znamenat, že 

učiteli vyjadřují na české poměry až přehnanou  úctu. 

Vietnamský žák, který v Čechách pobývá krátce, pak v 

hodinách nebude mluvit bez přímého vyzvání, protože se v 

jeho perspektivě jedná o vyjádření neúcty. V asijské kultuře 

totiž začíná konverzaci vždy starší a váženější člověk. Taktéž 

kritika je považována za nezdvořilé chování, takže se 

pravděpodobně nestane, že žák bude svého učitele jakýmkoli 

způsobem kritizovat.  

S upřednostňováním společnosti před individualitou také 

souvisí nesmělé vyjadřování osobních názorů asijských žáků. 
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Ty většinou ve skupině prezentují velmi podobně jako jejich 

spolužáci, tedy tak, aby byly pro ostatní přijatelné a 

neodlišovaly se od názorů skupiny. Problém pro pedagoga 

může představovat situace, kdy se snaží přesvědčit žáka z 

vietnamského kulturního prostředí, aby hovořil o svém 

soukromí, o sobě, o svých názorech, zálibách apod. Asijské 

kultury všeobecně neznají koncept soukromí, jak jej chápeme 

my, a proto je velmi těžké o něm hovořit. Většinou hovoří o 

věcech obecně: o dětství (nikoli o svém dětství), rodině, 

přátelích, apod. 

Odlišný je i způsob přístupu k ostatním žákům ve třídě. Asijští 

žáci se našemu kulturnímu okruhu jeví vnímavější. Více svým 

protějškům naslouchají, přemýšlejí o nich a vždy se vyjadřují 

tak, aby se nevhodně zvolenými výrazy svého kamaráda 

jakýmkoli způsobem nedotkli. Často se vyjadřují klidným 

hlasem a nehovoří o nepříjemných věcech. 

Asijští žáci jsou také velmi všímaví k neverbálním projevům 

svých protějšků, zatímco čeští studenti spíše reagují na přímý, 

verbální projev. 

 

Metodický přístup ve vzdělávání žáků s OMJ 

 

Ve školním prostředí se na středních školách můžeme setkat s 

následujícími skupinami žáků přicházejícími ze zahraničí.  

 

1) Student pocházející ze zahraničí, který nikdy nepřišel do 

styku s českým jazykem ani českou kulturou. 

 

2) Student pocházející ze zahraničí, jehož jeden z rodičů, př. 

prarodičů je českého původu. Student se s českým jazykem 

setkal, ale postrádá jeho systematické studium. 

Může se jednat i o studenta, který se v zahraničí učil český 

jazyk systematicky. 
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Pedagogové by při styku se studenty z odlišného kulturního 

prostředí měli brát v potaz, že žák je přivyklý na jiný školní 

roční, týdenní a denní rytmus, na jiná pravidla výuky a 

společenského chování. Zohledněno by mělo být také to, že v 

českém školním vzdělávacím systému se určité věci učí v 

jiných ročnících než tomu může být v zemi původu 

zahraničních studentů.  

Nutné je mít také na paměti, že studentův rodný jazyk má jiná 

společenská pravidla než čeština. Např. v angličtině není 

rozlišené vykání a tykání, takže oslovení „ty“ nutně není 

známkou nevychovanosti. 

 

Proces práce se zahraničními studenty neobsahuje pouze práci 

v rámci výuky, ale také práci mimo školu. Zahraniční student 

se ve svých patnácti letech ocitá v kultuře, která je mu cizí a 

neumí se v ní orientovat. Zároveň je na něj kladeno spousty 

legislativních požadavků, které mj. obsahují návštěvu různých 

úřadů.  

 

Příklad: Česká studentka vyjela v rámci studijního programu 

do střední části Turecka. Ukázalo se, že škola není na pobyt 

cizinců vybavena. Prvním problémem byla jazyková 

nevybavenost. V rámci školy se jen těžko hledali pedagogové 

či úředníci, kteří by byli schopni mluvit anglicky. Ona naopak 

neuměla Turecky. Čímž byla také orientace v úředních 

požadavcích značně ztížena. První den po příjezdu vyšlo 

najevo, že nemá nárok na ubytování v rámci školy a byla 

nucena vyhledat ubytování na vlastní pěst. Zatímco v Čechách 

je běžným zvykem, že jakákoli ústní dohoda je stvrzena 

smlouvou, a že v podstatě ústní dohoda do podpisu smlouvy 

nemá relevanci, v Turecku (a východních zemích obecněji) 

ústní dohoda svou váhu má. V tomto bodě nastal problém v 

momentě, kdy o pár hodin později našla relevantnější 

ubytování vzhledem ke svým financím. Zatímco ona 
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nepovažovala dohodu za závaznou, jelikož nedošlo k podpisu 

smlouvy a výměně peněz, majitelka domu měla opačný názor. 

Věci se urovnaly až po několika dnech díky zásahu tureckého 

přítele. 

 

Příklad: Pracovních i Indie přijel pracovat do Čech v rámci 

projektu. Jakmile přijel, byla podepsána smlouva s datem 

nástupu o měsíc později, dle požadavků projektu. Indický 

pracovník nemohl pochopit, proč nedostává výplatu hned od 

svého příjezdu, když on na pracovišti již dávno je. Bylo těžké 

mu vysvětlit, že on sice v Čechách je o měsíc dřív, ale 

pracovně právní vztah nabývá platnosti až datem uvedeným ve 

smlouvě. 

 

Výše uvedené příklady slouží jako prezentace základního 

nepochopení kulturních rozdílů v praxi. Pokud se situace 

vhodně nevyřeší, pak si aktéři často odnáší pocit hořkosti a 

křivdy, což dále ovlivňuje jejich nahlížení i žití v dané kultuře. 

Na druhou stranu jsou to běžná nedorozumění vyplývající z 

toho, že se nejsme schopni orientovat ve strukturách fungování 

odlišné kultury. Pokud si je pedagog vědom tohoto základního 

bodu, pak je z půlky připraven řešit nastálá nedorozumění 

nejen ve školní třídě, ale i mimo ni.  

Jak tedy studentům v rámci pedagogické praxe ulehčit proces 

zařazení do českého kulturního prostředí? 

 

1. Pedagog, případně jiná zodpovědná osoba, se setká se 

studentem a jeho rodiči, případně zákonnými zástupci, 

kde je nejen seznámí se situací školy a průběhem 

školního roku, ale zjišťuje i informace o studentovi. 

Tyto informace jsou pak zpracovány a založeny do 

osobní složky studenta tak, aby k nim měl přístup 

jakýkoli z pedagogů či další osoby účastnící se školního 

života. Informace by měly obsahovat následující body: 
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 Stupeň ovládání českého jazyka, dosažené 

znalosti v jednotlivých předmětech, schopnost 

číst a psát latinkou. V této fázi je důležité získat 

vysvědčení studenta a všechny důležité 

dokumenty z původní školy. Úřední dokumenty, 

jako je např. vysvědčení, musejí projít 

nostrifikací. Ve škole by měl být minimálně 

jeden pracovník, který je schopen studentovi s 

tímto legislativním požadavkem  pomoci. 

Protože hovoříme o studentech – cizincích, je 

důležité v rámci pedagogické praxe 

nezaměňovat jeho  neznalost češtiny s 

nedostatečnou inteligencí, případně 

nevzdělaností. 

 Poznámky o vzdělávacím systému, kterým žák 

prošel. Tato informace bude důležitá především 

v prvním roce studia. Pokud student v nějakém 

bodě zaostává, nemusí to nutně znamenat, že 

výuku nezvládá, protože není dostatečně 

inteligentní, ale naopak že byl doposud navyklý 

na jiný styl výuky a pedagogové na něj kladli 

jiné požadavky. 

 Informace o jazycích, které student ovládá. 

Právě znalost dalších jazyků bude napomáhat 

jak při učení češtiny, tak při výuce v českém 

jazyce. 

 Osobní dokumenty studenta by měly obsahovat 

také informace o jeho původu, o rodinné situaci 

na území České republiky; o zemi, ve které 

student vyrůstal; zdravotní omezení (pokud 

nějaká jsou); stravovací a kulturní zvyky (byť 

stravování halal a košer nejsou v dnešní době 

zásadním problémem, zvláště  ve velkých 

metropolích, je tato informace důležitá např. v 
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rámci organizace mimoškolních aktivit, jako 

jsou školní výlety); případně informace o 

náboženství (tuto informaci není žák ani jeho 

zákonní zástupci povinen dle české legislativy 

uvádět; nicméně informace může být 

pedagogovi prospěšná v rámci školních diskusí 

týkajících se současného veřejného prostoru. 

Např. v posledních letech hojně diskutovaný 

islám a jeho vliv na český/evropský veřejný 

prostor). 

  2.  Učitel, případně jiná zodpovědná osoba, vysvětlí 

   studentovi a jeho rodičům, případně zákonným  

   zástupcům následující body: 

  rozvrh hodin 

  harmonogram školního roku (doba výuky, 

školních prázdnin) 

 pravidla chování v rámci školy i mimo ni 

 pravidla hodnocení studentů 

 možnosti školou organizovaného doučování 

 možnosti školního stravování 

 možnosti mimoškolních aktivit 

(organizované jak školou samotnou, tak př. 

jinými organizacemi 

3.  Při vstupním pohovoru je důležité se ujistit, že vše 

  výše řečené bylo žákem a jeho rodiči, případně  

  zákonnými zástupci, správně pochopeno. V  

  případě nutnosti je na místě využít služeb   

  překladatele. Zde není nutné obracet se přímo na 

  profesionály, ale postačí osoba dostatečně   

  ovládající jazyk studenta a jeho rodičů, př.   

  zákonných zástupců. Je tedy možné využít osobu 

  z řad pedagogického sboru, případně studentů. 

4.  Je důležité neztratit kontakt jak s rodiči studenta 

  tak žákem samotným v průběhu školního roku.  
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  Rodiče jsou informováni o procesu integrace  

  studenta do školního prostředí a studentského  

  kolektivu, o jeho adaptaci na systém výuky a v  

  neposlední řadě o jeho studijních výsledcích. 

5.  Existují i případy zahraničních studentů, kteří 

pobývají na území České republiky, zatímco jejich 

rodiče jsou v zemi jejich původu. V případě   

 středního školství tak hovoříme o právně    

 nedospělých jedincích (studenti nedosáhli věku   

 osmnácti let). Je tedy nutné, aby byla na škole   

 minimálně jedna zodpovědná osoba, mající na   

 starosti pomoc při vyřizování dokumentů jako   

 jsou pobytová víza, či již zmíněné nostrifikace   

 vysvědčení. Student by si měl také platit zdravotní  

 pojištění, měl by si nalézt dostupného lékaře, a v  

 neposlední řadě mít svého kurátora. 

 

Výše uvedený seznam bodů slouží jako přehled příkladů, co 

zahraničnímu studentovi napomůže v lepší orientaci v českém 

prostředí. Pak existuje samozřejmě spousta dalších příkladů 

vycházejících z praxe, jejichž řešení je spíše intuitivního 

charakteru v dané situaci. 

 

Příklad: Třída prvního ročníku střední školy složená z jak z 

českých tak zahraničních studentů se chystala na třídenní výlet 

do Itálie. Přestože pedagožka minimálně 4x zopakovala, co si s 

sebou mají studenti zabalit, přišla k ní zahraniční studentka a 

před odjezdem se ji znovu výslovně zeptala, co si s sebou má 

vzít. První reakce pedagožky byla taková, že ji odkázala na  její  

spolužáky, aby ji seznam ještě jednou zopakovali. O pár minut 

později si pedagožka sama uvědomila, že jednala se 

studentkou, jíž je patnáct let žijící v České republice na 

internátě bez rodičů. Zatímco českým studentům se 

pravděpodobně při balení dostane rad od jejich rodičů, tato 
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zahraniční studentka je na všechno sama. Uvědomila si, že její 

dotaz nemusel nutně vyplývat z její nepozornosti v rámci 

hodin, ale z nejistoty neznámého prostředí, která je podpořena 

celoroční absencí její rodiny. Pedagožka se tedy vrátila do třídy 

a dívce zopakovala, jaký je v Itálii den po dni plán, a co by 

tedy bylo vhodné si s sebou zabalit. 

 

Pedagogové by měli mít na paměti, že pro samotného 

zahraničního studenta je takováto výrazná změna kulturního 

prostředí velkou psychickou zátěží. Mnohdy se na něj hrne 

množství úkolů v jazyce, kterému ještě pořádně nerozumí, 

setkává se s každodenními situacemi mimo školu, v jejichž 

řešení je nejistý. Je příhodné mít na paměti, že zahraniční 

student najednou opustil zemi, ve které do té doby vyrůstal, což 

mimo jiné znamená i odtržení od všeho, co mu do té doby bylo 

známé: rodiny, přátel, školy, určitých zvyklostí. Mohou se u něj 

projevit také známky depresí, protože je v neznámém prostředí, 

a i když si ve škole najde spousty kamarádů, večer se při 

příchodu na internát „nemá na co těšit.“ Výjimkou nejsou ani 

případy, kdy student přijede do Čech pln nadšení a touhy 

poznávat novou, zcela jinou kulturu. Prvních pár měsíců je 

energický, neustále zkoumá dynamiku a strategie komunikace 

a chování v českém prostředí a případně je srovnává se zemí 

svého původu. Zhruba po půl roce však začne být sklíčený a 

může propadnout i depresím, protože počáteční nadšení se 

promění v touhu po domě a po tom, co je mu známé. Co si 

mnoho lidí, kteří delší dobu v zahraničí nepobývali, 

neuvědomuje, je to, že každodenní život v cizím prostředí, byť 

je z počátku jakkoli zábavný a okouzlující, je pro člověka 

permanentním stresem, které působí fyzické i psychické 

vyčerpání, které se časem na studentovi projeví např. různými 

druhy fyzických nemocí, depresemi, apod. Pedagogové by se 

neměli nechat ukolébat prvotním pocitem, že student si od 
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samého počátku v cizím prostředí vede skvěle, a že se skvěle 

adaptoval. 

 

Příklad: Indická studentka byla v prvních měsících svého 

pobytu v Čechách nadšená. Byla fascinována odlišností 

prostředí, než které dosud znala. Dokonce založila i blog, kde 

porovnávala českou a indickou kulturu. Po třech měsících 

začala trpět migrénami a různými vyrážkami, které ji postupně 

neumožňovaly pravidelně docházet do školy. Zpočátku její stav 

nikdo neřešil, protože se na něj pohlíželo jako na „klasickou 

vyrážku, klasické fyzické potíže.“ Později se u ní projevily i 

deprese. Až zásahem pedagoga a psychologa se její stav 

podařilo stabilizovat. I když se potíže v určitých cyklech 

vracely, jak sama studentka, tak pedagogové už věděli, jak s 

nimi zacházet. 

 

Jinou, pro Evropany nepochopitelnou situací, je že fyzické tělo 

např. člověka z Asie, může různými způsoby reagovat na 

změnu klimatu a prostředí. Zatímco pro Evropany je běžnou 

reakcí na změnu klimatu např. „průjem,“ protože pilulky proti 

průjmu si většina z nás balí do své lékárničky při cestě na 

dovolenou, dovedeme si málokdy připustit, že jsou i jiné 

projevy na drastickou a dlouhodobou změnu prostředí, které se 

časem mohou projevit. Je to např. již zmíněná vyrážka, kterou 

člověk do té doby netrpěl, světloplachost apod. 

Mohou se objevit i situace, kdy je pedagog nucen hovořit se 

zahraničním studentem doslova jako s „dítětem“ např. ve 

věcech oblékání. Tyto rozhovory, byť rodilým Čechům mohou 

přijít neadekvátní k věku studenta, jsou mnohdy důležité pro 

celkové zdravé fungování v českém klimatu. 

 

Příklad: Indičtí studenti v mnoha případech reagovali na 

výrazně chladnější prostředí Čech pozitivně v tom smyslu, že i 

v zimě se oblékali maximálně do mikin se slovy, že jim je 
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teplo. Ačkoli jim fyzicky teplo bylo, neobešlo se to bez častých 

nachlazení a angín. V takovém případě jim bylo důležité 

konkrétně sdělit, jak se do chladných českých zim, byť jim 

samotným je pocitově teplo, obléknout. Byli i situace, kdy se 

studenti v jarním období chodili ptát, zda již mohou odložit 

zimní boty, bundy a čepice. 

 

Výraznou zátěží na psychiku zahraničního studenta může být i 

jeho neznalost, případně nedokonalá znalost českého jazyka. 

Zahraniční student se tak v rámci diskusí jak ve školním 

prostředí, tak mimo něj, může jevit jako zaostávající a pomalý 

v porovnání s českými studenty. Zatímco pro českého studenta 

je čeština rodným jazykem, takže formulace myšlenek ať v 

běžné komunikaci mezi jinými studenty, či v rámci výuky, mu 

nedělá potíže, zahraniční student nad věcmi dlouho přemýšlí a 

hledá vhodná slova v jazyce, který se teprve učí.  

 

Příklad: Ve čtvrtém ročníku střední školy, který byl složen jak 

ze zahraničních tak z českých studentů, se diskutovalo téma 

maturitního plesu. Zatímco čeští studenti na první pohled hýřili 

nápady, zahraniční studenti se v diskusích jevili váhavě. Z 

následné diskuse vyšlo najevo, že někteří zahraniční studenti se 

cítili upozaděni, protože ve chvílích ticha, kdy se čekalo na 

jejich názor, hledali vhodné vyjádření svých myšlenek v 

českém jazyce. Než však mohli své myšlenky zformulovat 

nahlas, skočil jim do řeči některý z českých studentů. 

Výsledkem bylo, že někteří zahraniční studenti cítili, že jejich 

názor se v třídní diskusi nebral v potaz.  

 

V rámci adaptace cizinců ve školním prostředí nemusí být 

nutně celá tíha na pedagogických pracovnících. Zvláště má-li 

škola více zahraničních studentů, je vhodně ustanovit českou 

skupinu spolehlivých studentů, kteří budou těm zahraničním 

průvodci jak ve školních tak mimoškolních záležitostech. 
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Zvláště v mimoškolních záležitostech bude zahraniční student 

dávat větší váhu slovům svého, o něco málo staršího průvodce, 

než pedagogickému pracovníkovi. Český student se tak 

zahraničnímu studentovi stane jakýmsi styčným bodem v 

českém prostředí. Může mu pomoci nalézt různé mimoškolní 

aktivity, zařídit praktické věci jako je např. průkazka do 

knihovny, může hrát roli tlumočníka u lékaře, či se mu stát v 

cizím prostředím přítelem. Právě český student pak může 

zahraničnímu studentovi pomoci překlenout onen čas stresu z 

neznámého prostředí a tím, že se po skončení vyučování „nemá 

na co těšit“. Zároveň mu může ulehčit fázi hledání přátel mezi 

Čechy mimo školní prostředí. Nakonec cizojazyčná přátelství 

jsou nejen jazykově přínosné pro obě strany. Zatímco 

zahraniční student získá jistotu v českém jazyce, český student 

naopak získá jistotu v některém z jazyků cizích. 

V neposlední řadě by zástupci školního sboru měli mít na 

paměti, že by zahraniční student vedle prestižních studijních 

výsledků, měl mít i svůj soukromý život. Že před sebou sice 

mají jedince, který je v patnácti letech dost starý na to, aby 

opustil rodinu a jel studovat do zahraničí, ale že dobré studium 

znamená také dobrou relaxaci. A právě v tomto bodě může být 

český student, který je z počátku zahraničnímu studentovi 

přidělen, přínosem. 

 

Jak prakticky napomoci hladkému průběhu přijetí zahraničního 

studenta ve školním prostředí? 

1. V případě, že se zahraniční student zapojuje do již 

zaběhnutého kolektivu, pak by učitel příchodu žáka měl 

věnovat pozornost a měl by na něj připravit ostatní spolužáky. 

Je dobré s předstihem zmínit z jakého kulturního prostředí 

nový student přichází. V rámci třídy může být iniciována 

debata na téma, co studenti o daném kulturním prostředí, či 

zemi vědí, apod. 
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Následně se všichni novému studentovi představí, přičemž 

prostor může dostat i nový zahraniční student. Zde je důležité 

brát ohledy na jeho jazykovou vybavenost, tedy zda je schopen 

se představit v českém jazyce, případně by měl být brán ohled 

na jeho přirozenou povahu. Pokud je příliš stydlivý, do 

představování před třídou ho nenutíme. 

2. Učitel by nikdy neměl komolit studentovo jméno a to bez 

ohledu na jeho nezvyklou podobu a případnou těžkou 

výslovnost. Zvláště studenti z ruského a ukrajinského prostředí 

jsou na toto komolení hákliví. Má-li sám pedagog pochybnosti, 

jak se dané jméno vyslovuje, pak se studenta zeptá, čímž mu v 

dialogu prokáže respekt. 

3. Je-li to možné, škola zajistí studentovi průvodce z řad, který 

ovládá jeho jazyk. Ten se pak stane jeho průvodcem jak života 

ve třídě tak mimo ni (viz výše). 

4. Pedagog v rámci třídy dbá na to, aby se zahraniční student 

neocitl vyřazen mimo kolektiv. Ať v rámci výuky, tak v rámci 

školních přestávek. 

5. Pedagog a členové pedagogického sboru dbají na to, aby 

nastavená pravidla byla jasná, neměnná, jasně řečená a 

neměnně komunikovaná. Pravidla by zároveň neměla 

znevýhodňovat ani zahraniční ani české studenty. 

 

Konkrétní práce v rámci školní výuky pak může vypadat 

následovně: 

1. K zapojení zahraničního studenta přispěje práce v 

menších skupinách. 

2. Během samostatné práce ve třídě je možné se novému 

žákovi věnoval chvíli individuálně. Což je přínosné 

zvláště v případě, kdy zahraniční student plně neovládá 

český jazyk. 

3. Úkoly musejí být zadány a vysvětlovány jasně. Jazyk 

by měl být přesný, ale zároveň není vhodné používat 

přehnaně jednoduchý jazyk. Je v zájmu nejen studenta, 
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ale také školy, aby jeho pokroky ve vyučovacím jazyce 

byly znatelné jak nejrychleji to půjde. 

4. Zahraniční student zpočátku potřebuje čas, aby mohl 

pozorovat své okolí a jeho chování a zmapovat si novou 

situaci, na kterou v procesu přivyká. 

5. Student by měl mít pocit, že není z kolektivu v rámci 

výuky vyloučen. Pedagog se na žáka často obrací a 

dává mu prostor k vyjádření ať v českém jazyce, nebo 

jeho rodném. V případě českého jazyka by měl pedagog 

počítat s větší časovou prodlevou, aby měl student čas 

si v hlavě formulovat myšlenku v jemu cizím jazyce. 

6. K zařazení zahraničního studenta do kolektivu třídy 

může výrazně napomoci zadání úkolu, který je jen pro 

něj. Může se např. jednat o prezentaci jeho země, 

kultury, zvyků, rodiny, atd. 

 

 

Zkušenosti odborníků a vyučujících s výukou smíšených tříd 

ve středoškolské praxi 

 

V následujícím textu jsou prezentovány osobní zkušenosti 

pedagogů humanitních a přírodovědných oborů s výukou 

smíšených tříd, tedy tříd složených z českých i zahraničních 

studentů. Jaká jsou specifika takové výuky, jaké jsou její 

výhody a nevýhody a jak ve výuce postupovat? 

 

Výuka žáků cizinců z pohledu vyučujícího českého jazyka a 

literatury 1. 

 

V rámci tohoto textu se pokusím vyjádřit své postřehy a 

mnohaleté zkušenosti s těmito žáky. Každý, kdo s nimi pracuje, 

mi zcela určitě dá za pravdu, že tato bezpochyby náročná 

výuka vyžaduje především citlivý, tvůrčí přístup a každý 
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z pedagogů by se měl zamyslet nad tím, co mu na takové práci 

vyhovuje a jaký je především on sám učitel.  

Práce se žáky, kteří neumějí dobře česky, si vyžaduje trpělivost 

ze strany pedagoga a také schopnost umět vybrat a podat to, co 

je pro žáka v daný moment důležité a srozumitelné. Z mého 

pohledu si nestačí pouze stěžovat na to, že žáci nic neumí, že 

nepracují a neprojevují zájem. Proto je nutné vždy 

srozumitelně sdělit to, co po něm chceme. Často se stává i to, 

že slýchám od kolegů, že jsou nespokojeni s tím, že žák nemá 

po pár týdnech výuky v Čj „žádné výsledky“, „nikam se 

neposunul“. Podle nich jsou vinni učitelé češtiny. Právě 

češtinář  by měl v takový okamžik ostatním ukazovat pokroky 

žáka, protože mnoho učitelů „nečeštinářů“ si ani nedovede 

představit, co se na hodinách češtiny vlastně dělá. Ovšem 

z druhé strany to neznamená žákům cizincům v hodinách 

ulevovat a nevyvolávat je, protože oni toho začnou zneužívat a 

svou neschopnost na učitele hrát. 

Učitel by si měl uvědomit, co je pro něho smyslem a cílem ve 

výuce, jestli má rád spíše žáky, nebo spíše jen svůj předmět. 

Znalost jazyka nespadne celá najednou, musíme v jejím 

získávání jít společně, krok po kroku, slovo za slovem. Žákům 

je třeba dávat jasná a srozumitelná zadání, potřebují rozumět a 

pochopit, co mají dělat, aby to mohli splnit. Je třeba zadávat 

takové úkoly, které splnit mohou, ale nikdy je nenechávat jen 

tak sedět. Takový žák si pak připadá k ničemu, nepotřebný a 

nechce se mu následně  nic dělat. Z praxe vím, že je třeba 

takovým žákům povolit (případně je donutit) používat 

slovníky, tabulky atd. Za každý i sebemenší splněný úkol je 

potřeba žáka pochválit. Co je nevhodné, to je srovnávání žáka 

cizince s těmi spolužáky, co se učí v mateřském jazyce. 

Takovou věc nelze nikdy dělat, žák se tak může cítit 

méněcenným. Za přínosné považuji navázat se žákem 

přirozený vztah, popovídat si s ním, protože  mu může být 

příjemné, že o něj máme zájem, že se mu věnujeme a že se 
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chováme lidsky. Osvědčený a nezbytný je také individuální 

přístup k potřebám jednotlivých žáků. Vybírané materiály a 

texty, se kterými pracujeme, musejí být přiměřené schopnostem 

žáků. 

Při práci v hodině je třeba mít neustálý přehled o tom, co kdo 

dělá, a všechny žáky neustále zaměstnávat. Důležité při práci 

s žáky cizinci je všímat si toho, v čem tápou, a tomu se více 

věnovat. Žák by měl vždy dostat šanci, když víme, že něco 

umí, vyvolat ho např. před všemi jako prvního. Určitě mu to 

v rámci třídy dodá sebevědomí. Smyslem výuky není přece jen 

splnit testy, ale hlavně se naučit v cizím jazyce mluvit, 

uvažovat a vyjádřit svůj názor. Žádný dobrý pedagog nemůže 

očekávat, že žák zvládne za jeden rok to, co rodilý mluvčí za 

celý svůj dosavadní život. To znamená nemít přehnané nároky, 

ale zároveň být důsledný. Zpočátku zcela určitě nelze hodnotit 

žáka jako rodilého mluvčího, avšak snažit se o to, aby mohl 

pracovat s ostatními, zapojil se do skupinové práce a byl tak 

ostatními podněcován k mluvení. V tomto směru je také 

nezbytné nutit žáka k zopakování informace, k vysvětlení 

neznámého výrazu, k jeho nahrazení synonymem a rovněž 

vyžadovat spisovné vyjadřování. Žák by měl co nejčastěji 

dostávat prostor k tomu, aby si vytvářel mluvní sebevědomí. 

Přemrštěné nároky na žáky, negativismus, častá kárání 

pedagogem a celkově depresivní působení na žáky výuce 

nesvědčí. V tomto směru jde samozřejmě nakonec i o celkové 

klima ve třídě, kterému může učitel výrazně přispět svým 

pozitivním naladěním, úsměvem, podporou a nezbytnou 

pochvalou žáků. 

Základem předpokládaného úspěchu je pozitivní motivace a 

snaha odstranit jejich stud komunikovat před ostatními. Ve 

středu zájmu výuky musí být vždy žák, který mluví cizím 

jazykem, nikoli pedagog. Součástí každé vyučovací jednotky 

by tedy mělo být na prvním místě procvičování dovedností a 

kladení důrazu na aktivní spolupráci studenta a na jeho 
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mluvený projev. V neposlední řadě je také důležité žákovi 

vysvětlit, jak k českému jazyku přistupovat v konkrétním 

předmětu a jak se v něm naučit sám učit. 

 

Výuka žáků cizinců z pohledu vyučujícího českého jazyka a 

literatury 2. 

 

Žáci cizinci nejsou na českých školách už ničím výjimečným, 

v posledních letech jich stále přibývá a v budoucnu jich jistě 

ještě přibývat bude. Je tedy určitě potřeba, aby učitelé sdíleli 

své zkušenosti ohledně vzdělávacího procesu v souvislosti s 

touto skupinou žáků. 

 Žák cizinec může přicházet ze zcela odlišného kulturního 

prostředí, může mít zcela odlišné návyky související se 

vzděláváním a také odlišná očekávání týkající se vzdělávacího 

procesu. Setkáváme se se žáky, kteří přicházejí přímo z ciziny a 

neprošli žádnou formou vzdělávání v České republice, neznají 

ani prostředí, do kterého přicházejí. U takového žáka můžeme 

narazit na problémy, se kterými se u českých žáků 

nesetkáváme. Kromě neznalosti jazyka je to například 

neznalost ani základních reálií České republiky, se kterou u 

českého žáka počítáme a pracujeme. Neznalost české historie 

(pro žáka jsou nesrozumitelné a nicneříkající pojmy jako 

například Přemyslovci, husitství, Rakousko-Uhersko apod., 

které český žák ve většině případů dokáže časově a významově 

zařadit a reagovat na ně při výuce), geografie (žák většinou zná 

jen město, ve kterém žije a jakékoliv další geografické pojmy a 

názvy jsou pro něj matoucí), kultury či politiky (žák nezná 

jména politiků, sportovců, umělců, a nedokáže na ně tedy 

reagovat a pracovat s informacemi, jsou to pro něj naprosto 

neznámí lidé), vzdělávacího procesu a systému (žák je zvyklý 

na jiný způsob výuky, má jiné návyky a očekávání) apod. 

způsobuje, že žák je zahlcen novými informacemi nejenom 

z výuky, a proto je mnohdy i odmítá. Setkala jsem se i s tím, že 
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žák cizinec tyto informace považoval za zbytečné, a proto se 

jimi nechtěl zabývat. V takovém případě je pak nutné vysvětlit, 

že důležité jsou, protože mu pomáhají pochopit souvislosti 

společenské i vzdělávací a bude je potřebovat minimálně 

k maturitě. Žák totiž pak může být pasivní a nesnaží se 

zapadnout, protože neustále cítí svou odlišnost a má pocit, že 

ostatním nerozumí (nejen jazykově). Neplatí to samozřejmě 

pro všechny žáky, ale pro mnoho z nich může být neznalost 

témat, o kterých se diskutuje skutečně demotivující. Setkala 

jsem se ale i s žáky, kteří se aklimatizovali velmi rychle a i přes 

neznalost jazyka a prostředí se zvládli začlenit. Najít si „české“ 

kamarády určitě velmi pomáhá v procesu začleňování a 

myslím, že to je cesta, kterou by se školy měly ubírat. 

Podporovat přátelství mezi žáky, snažit se, aby se obě „strany“ 

co nejlépe poznaly a našly k sobě cestu. Umožnit žáku cizinci, 

aby co nejvíce pronikl do mentality země, ve které žije. Snažit 

se, aby i část svého volného času strávil v „českém“ prostředí a 

neuzavíral se jen do své komunity. Věnovat čas a prostor 

například nějaké nadstavbové výuce reálií o České republice. 

 Na střední škole se setkáváme i se žáky, kteří absolvovali i 

několik tříd české základní školy. Očekáváme tedy, že jsou už 

aklimatizovaní, mají znalost jazyka i reálií. Tak tomu bohužel 

v mnoha případech není. Základní škola nechá žáka „projít“, 

aby mu nedělala problémy, přestože jeho znalost jazyka může 

být i takřka nulová. Opět to neplatí stoprocentně, setkala jsem 

se i se žáky, kteří jazyk ovládali výborně nebo alespoň slušně a 

bez problémů se začlenili do výuky na střední škole. 

 Neznalost jazyka je samozřejmě největší problém. Ve 

chvíli, kdy žák nerozumí nejen samotnému výkladu, ale 

například ani jednoduchým pokynům učitele či jiných 

zaměstnanců školy (studijní oddělení apod.), těžko v sobě 

hledá motivaci učit se nazpaměť nesrozumitelnou změť slov na 

písemné práce a zkoušení. V této fázi je nutné doučování, kde 

žák bude nucen konverzovat, bude s doučovatelem překládat, 
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vysvětlovat a opakovat látku probranou ve škole, bude 

pracovat na porozumění psanému textu apod. Problém je ale 

opět ten, že žák potom tráví nad učením celý svůj volný čas, a 

proto se mu do něj nechce a doučování vynechává. Pokud jej 

ovšem nepodcení, výsledky se většinou brzy dostaví. Tady 

vždy záleží na povahovém založení žáka. Jsou takoví, kteří se 

rádi dozvídají a učí něco nového, ať už je to samotný jazyk, 

nebo vědomosti, které mohou pomocí znalosti jazyka získat. 

Na druhou stranu jsou i takoví, kteří si myslí, že stačí, když 

sedí ve škole a jazyk „vstřebají“ tam, a tudíž se po vyučování 

nepotřebují jazyk učit. Takoví pak mají dlouhodobě problémy 

s porozuměním nebo správným vyjadřováním, často ustrnou 

v jakési fázi „mezi“, kdy jim sice okolí rozumí, ale jejich 

projev je jazykově nesprávný.  

 Zajímavé téma je také rodinné zázemí žáků cizinců. Lze je 

rozdělit do několika skupin. Ti, kteří žijí v České republice 

s rodinou, ti, kteří mají v České republice například jen 

sourozence, tetu/strýce či prarodiče, a ti, kteří tu jsou sami a 

své záležitosti řeší sami nebo prostřednictvím kurátora, tedy 

osoby (pro žáka mnohdy naprosto cizí), která na základě plné 

moci udělené rodiči žáka vyřizuje veškeré úřední úkony, 

komunikuje také se školou a často dělá prostředníka mezi 

školou a rodiči. Nepřítomnost rodičů může být velký problém. 

Žák teenager žije a bydlí sám v novém prostředí, daleko od 

domova. Pokud nemá opravdu silnou vůli, může podlehnout 

„svodům velkoměsta“ a začít si užívat svobody. To se 

samozřejmě odrazí na jeho přístupu ke studiu a jeho studijních 

výsledcích. Komunikace s rodiči skrze e-mail také nemusí být 

příliš účinná, zejména když rodiče také nerozumí jazyku. 

Rodiče často neumí pracovat s nástroji školní komunikace, 

jako je například systém Bakaláři, a nemají tak přehled o 

výsledcích svého dítěte. Následně jsou pak třeba nemile 

překvapeni a viní školu, že nebyli informováni.  
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Přítomnost rodiny je samozřejmě výhodná díky 

možnosti přímé komunikace s rodiči, ale na druhou stranu 

příliš nepodporuje učení se novému jazyku, protože žák doma 

češtinu většinou nepoužívá. Na druhou stranu tito rodiče si, 

alespoň dle mých zkušeností, více uvědomují nutnost znalosti 

jazyka, ví, co očekávat od maturitní zkoušky, popřípadě dalšího 

studia na vysoké škole či uplatnění v zaměstnání. 

Práce s žákem cizincem je náročná a nesmí se podcenit 

od prvního ročníku. Je potřeba od začátku žáka „vtahovat“ do 

českého kolektivu, což může přinášet i problémy. Je proto 

důležité, aby co nejvíce učitelů, kteří vyučují žáky cizince, 

absolvovalo školení, kurzy, navštěvovalo přednášky týkající se 

tohoto tématu. Existují organizace, které se mu přímo věnují, 

od kterých lze získávat informace, nápady a podněty k učení 

žáků cizinců, a myslím si, že je potřeba jejich služeb využívat. 

 

Výuka žáků cizinců z pohledu vyučujícího chemie 

 

Na naší škole je možná poněkud specifická situace v tom, že 

došlo postupně ke změně struktury studentů, kdy od téměř 

stoprocentní struktury studentů, kteří pocházeli ze zahraničí 

(především rusky mluvící oblasti) v minulosti, došlo 

k vyrovnání poměru mezi zahraničními studenty a studenty 

českého původu. To se promítalo k určité změně způsobu 

výuky, v téměř cizojazyčném prostředí bylo nutno využívat k 

objasnění i výklad v cizím (nečeském) jazyce. Dnes je nutno 

přikročit ke komunikaci v cizím jazyce jen výjimečně, a hlavně 

počátkem školního roku, kdy některým zahraničním studentům 

ještě čeština dělá dosti velký problém. 

1. Spíše než rozdílnost v jazykové vybavenosti studentů, 

pro které není čeština mateřským, či velmi blízkým 

jazykem, se jeví určitým problémem ve výuce chemie 

např. to, že české prostředí pracuje v chemickém 

názvosloví s tzv. koncovkami a obecně tuzemské 
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názvosloví se dosti odlišuje od názvoslovných struktur 

v jiných jazycích. Dále se také ukazuje, že základní 

vzdělávání v zahraničí se přece jen odlišuje od 

zaběhnutého systémy výuky v ČR. To pak způsobuje to, 

že při vstupních testech znalostí studentů na počátku 

školního roku studenti prokazují dosti velké rozdíly ve 

znalostech (vč. hloubky znalostí) u studentů 

přicházejících z různých škol z různého zahraničí 

(přitom obecně vůbec neplatí, že by zahraniční základní 

školství mělo nižší úroveň, jsou i případy že to je 

naopak). 

2. I při výuce přírodovědného předmětu trvale pociťuji 

poněkud odlišný přístup studentů ze zahraničí 

(především z tzv. post sovětského prostoru). Tito 

studenti a studentky poněkud více uznávají autoritu 

obecně dospělých i učitelů. Tyto rozdíly nejsou 

principiální, ale ve své praxi na této škole tento rozdíl 

pociťuji. Nejspíše to vyplývá z rozdílných kulturně 

společenských tradic jednotlivých společenství a možná 

i z jiného aktuálního klimatu na českých školách u 

českých žáků a studentů ve vztahu k autoritě, který zde 

panuje. Osobně jsem pociťoval i to, že tito zahraniční 

studenti se postupně „přizpůsobují“ spíše českým 

poměrům. Také ve vlastní praxi jsem identifikoval i 

určité rozdíly mezi zahraničními studenty, pokud 

pocházeli z rozdílných kulturních okruhů, či kde 

absolvovali základní vzdělání. 

3. Vzhledem k tomu, že v průběhu mé výuky na uvedené 

škole (více než 5 let) došlo i k řadě významných 

politických událostí ve vztahu k zemím původu 

studentů (RF, Ukrajina, oficiální postoj ČR k těmto 

státům apod.) Bylo možno také sledovat, jak se tyto 

politické události promítly do konkrétní atmosféry mezi 

studenty, popř. i z hlediska vztahu jejich českých 
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spolužáků. Můj poznatek byl, že až na velmi vzácné 

výjimky nebylo pociťováno v třídních kolektivech 

žádné napětí mezi jednotlivými národnostmi, popř. 

mezi skupinami studentů s různou státní příslušností. 

Shrnuto – politické napětí (i velmi ventilované 

veřejnými médii nebo na internetu apod.) nenašlo 

v třídních kolektivech prakticky žádnou odezvu. 

4. V posledním období došlo k další diversifikaci 

v národnostním složení a ve státní příslušnosti studentů 

směrem k větší různorodosti a postupném oslabování 

tzv. „slovanské“ složky.  Nemyslím si ale, že by to mělo 

zásadnější dopad na kulturně-společenskou atmosféru 

ve studentských kolektivech.  

5. Národnostní různorodost studentských kolektivů 

přispívá k rychlejší integraci zahraničních studentů do 

českého prostředí. To nemá žádný negativní vliv na 

pedagogickou práci ani na pedagogické výsledky. 

Možná, že lze i vysledovat (i když v poslední době 

klesající) větší odpovědnost části zahraničních studentů 

za výsledky své práce a větší zájem o své studijní 

výsledky. Může to být způsobeno i tím, že možná 

rodiče některých studentů dávají důraz na „tradiční“ 

chápání vzdělání a hodnocení studijních výsledků. Ale 

samozřejmě, že i někteří čeští studenti (spíše studentky) 

prokazují vysokou zodpovědnost za své studijní 

výsledky. 

6. V poslední době se mezi studenty naší školy více 

objevují „zahraniční“ studenti, kteří ale v ČR prožili 

významnou část svého života a absolvovali i podstatnou 

část základního vzdělání v českém vzdělávacím 

systému. V takovém případě nejsou žádné jazykové 

překážky a ani v návaznosti na české výukové systémy 

není problém. Na druhou stranu si tito studenti poněkud 

přenášejí i do svého středoškolského studia některé 
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nešvary ze základního školství, které jsou v českém 

školství. 

 

Výuka žáků cizinců z pohledu vyučujícího dějepisu 

 

Výuka žáků cizinců v humanitních předmětech má určitě 

odlišnosti od výuky žáků cizinců v předmětech přírodovědných 

nebo cizích jazycích. Obecně jistě platí, že je složitější 

pracovat se skupinou, ve které jsou žáci z různých 

sociokulturních prostředí v rámci jedné národnosti, ale práce se 

skupinou, ve které jsou žáci z různých zemí světa, z různých 

sociálních prostředí spolu se skupinou žáků Čechů je o to 

náročnější. I když bychom mohli říci, že určitá pravidla 

morálky, správného chování a pohledu na „pravdivé“ se 

nemůže tolik lišit, opak je pravdou. Ve výuce humanitních 

předmětů s takto složenou třídou je neustále nutné 

relativizovat, dívat se na otázky z různých úhlů pohledu a 

hledat kompromisy, diplomatická řešení a nějaký vyšší závěr 

všech probíraných kontroverzních i obyčejných témat. 

Z výsledků mé práce je zřejmé, že se mezi žáky (i díky jejich 

různému původu) daří bořit euro centristický pohled na svět, 

který v naší kultuře jistě do velké míry přetrvává. Z tohoto 

pohledu jsou na učitele kladeny vyšší požadavky, protože jeho 

slova mohou vyvolat emoce i v případech, kde by majoritní 

česká skupina žáků žádnou kontroverzi nehledala. Zároveň 

platí, že slova učitele mají vždy okamžitý dopad do myslí žáků 

a do jejich vztahů například se spolužáky pocházejícími 

z jiných kulturních prostředí, vyznávajících jiné náboženství 

nebo pocházejících z jiné sociální vrstvy. Možná trochu 

paradoxně však toto rozložení našich žáků vede k daleko větší 

toleranci k odlišnostem, které se pro ně možná stávají částečně 

i normálním stavem. 

A s jakými konkrétními otázkami se můžeme setkat ve výuce 

dějepisu? Na historii je možné se dívat z různých úhlů pohledu. 
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Žáci si ale musí alespoň obecně uvědomit, že to, s čím se 

setkávají v hodinách dějepisu, je pohled odborný, ne politický 

nebo jinak ideologicky zaměřený, i když i o tom by se dalo 

diskutovat. Žáci často přichází s odlišným pohledem na 

minulost spojeným zejména s jejich kulturní nebo rodinnou 

pamětí. Velmi silně utváří v dnešní době jejich pohled na 

minulost také média. V dějepise tak musíme pracovat 

s odborným pohledem, pohledem rodinné a kulturní paměti a 

pohledem médií. Jak je vhodné tyto pohledy kombinovat nebo 

naopak některé z nich zavrhnout je možné ukázat na několika 

příkladech. Obecně předesílám, že se snažím, aby v mých 

hodinách dějepisu zazněly všechny tyto pohledy, které budou 

na konci hodiny vždy zastřešeny nějakým výsledným 

pravidlem, jak k podobným dějinným událostem přistupovat, 

na co si při jejich interpretaci dát pozor a co nás může 

ovlivňovat. Další dimenzí může být vztah žáka cizince k výuce 

českých dějin, které pochopitelně tvoří důležitou součást výuky 

dějepisu na českém gymnáziu. Je potřeba žáka cizince velmi 

motivovat, což se daří zejména díky komparaci s dějinami 

jejich domovské země nebo přes pozitivní i negativní 

osobnosti, jejichž morální kredit má platnost ve všech 

kulturách.  

Samostatnou kapitolou ve výuce dějepisu se skupinou žáků 

z různých kultur je výuka náboženství. I přesto, že se většinou 

žáci-Češi označují za „ateisty“, je jejich citlivost vůči 

křesťanské kultuře poměrně velká. Ve výuce těchto témat je 

nutné ukázat, že kriticky přistupujete ke všem náboženství a na 

úvod je nejlepší vyzvat žáky, aby sami přišli na to, co je 

v „jejich“ náboženství negativní. Například, když sami žáci 

odsoudí různé aspekty křížových výprav nebo středověké 

inkvizice, otevře se prostor pro svobodnější debatu o všech 

náboženstvích a jejich výhodách či nevýhodách. V této další 

fázi se pak seznamujeme se skutečností, že žáky naopak 

odlišnost velmi zajímá a chtějí vědět od svých spolužáků proč a 
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jak je to v jiných náboženstvích. Nejtypičtějším příkladem je 

pochopitelně islám, o kterém lze dle mého názoru s mladými 

lidmi mluvit již celkem otevřeně a téměř nikdo z nich 

nepřijímá mediální zjednodušující nálepku muslim=terorista. 

Trochu citlivějším tématem je ale náboženství židovské, ke 

kterému žáci podvědomě cítí větší úctu kvůli kulturnímu pocitu 

viny, který většinu Evropanů někde v hloubi svědomí trápí. 

Jako další konkrétní příklady a postupy při jejich výuce je 

možné uvést zejména události českých a světových dějin. Na 

základě těchto událostí s určitými výjimkami lze žáky samotné 

dovést k myšlence, že historie a ani svět kolem nich není 

černobílý, kdy půlka společnosti jsou ti „dobří bojovníci proti 

fašismu, nacismu, komunismu atd.“ a druhá polovina pak ti „zlí 

nacisté, fašisté, komunisté atd.“ Žáci sami přijdou na to, že do 

lidského rozhodování vstupují různé motivace, které jsou velmi 

závislé na prostředí, čase a na dalších faktorech v našich 

životech. Když si tuto skutečnost uvědomí na základě 

historických událostí, například během výuky o 

československé normalizaci, tak jsou pak schopni aplikovat 

podobné principy i svém vlastním životě a více kriticky 

přistupovat k informacím, které se na ně dnes valí ze všech 

stran a velmi často pouze ve zjednodušené formě titulků nebo 

zpráv na sociálních sítích.  

A jak lze tyto nabyté schopnosti žáků využít ve vztahu 

k odlišnostem mezi jejich spolužáky? Uvědomění si různých 

pohledů, různých motivací a postojů na základě historických 

událostí o (většinou již) mrtvých lidech pomáhá přenést tento 

pohled i do současného světa. Žáci jsou motivováni zajímat se 

o názory a postoje svých spolužáků, v odlišnostech nehledají 

nebezpečí, ale spíše se je snaží pochopit i s pozadím, ze 

kterého vychází. Výuka dějepisu a nejen témat z moderních 

dějin tak přispívá obecně k rozvoji kritického myšlení, k větší 

toleranci a zájmu o druhé a to i o ty „odlišné“, přičemž právě 
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tyto odlišnosti se na základě tohoto pojetí mění v přednosti a 

předmět zájmu. 

 

Výuka žáků cizinců z pohledu vyučujícího německého jazyka 

pocházejícího také ze zahraničí 

 

Učím děti různých národností. Jsou to Češi, Ukrajinci, Rusové, 

Bělorusové, Čečenci, Kazachové, Číňané atd. A mohu říci 

jednu věc, že děti jsou velmi slušné a humánní. A navzdory 

skutečnosti, že jsou různé, nepozoruji známky nesnášenlivosti.  

 Každý národ má své vlastní tradice, kulturu, vlastní národní 

kroj, vlastní písně, tance, a to všechno, myslím, spojuje děti, 

touhu sdílet, zájem, možná dostat chuť na tuto kulturu. 

Dokonce, i když se snaží přeložit slovo do všech jazyků, ve 

kterých mluví.  

 Velmi důležitým faktorem je samozřejmě jazyk. Koneckonců, 

jiný jazyk je především jiná psychologie, je to úplně jiné 

vnímání světa. V tomto případě bych se ráda zaměřila na 

vyučovací jazyk, který je pro mnoho studentů nepůvodní. Ano, 

pro některé z nich je český jazyk obtížnější a je to špatné a 

urážlivé, že v učebně něčemu nerozumí. Učitel musí ukázat, 

jak je důležité porozumět a pomoci těmto studentům. Ne vždy 

to děti mohou okamžitě cítit, postavit se na místo jiné osoby, 

každý s vlastním temperamentem, jedinečným charakterem, 

vlastními individuálními vlastnostmi a potřebami. Proto je 

nutné častěji angažovat děti různých národností se společnými 

projekty a záležitostem. A člověk si může postupně všimnout, 

jak se děti učí navázat přátelství tým i když mluví různými 

jazyky. A je to krásné. 

 

Výuka žáků cizinců z pohledu vyučujícího tělesné výchovy 
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Výuka tělesné výchovy zahraničních studentů, přináší spousty 

zajímavých situací, na které musí být učitel, ale i kolektiv 

sportujících, připraven. 

První výzvou je jazyková dovednost a schopnost komunikace. 

V bilingvním prostředí studentů je univerzálním jazykem 

angličtina, která je velmi dobře srozumitelná, díky 

jednoduchému vyjadřování v infinitivu sloves. 

Při výuce zahraničního kolektivu v českém jazyce, je potřebná, 

za každé situace, názorná ukázka mluveného, vysvětlovaného a 

požadovaného úkonu. 

Student si velmi rychle osvojuje český jazyk při činnosti, 

kterou sám provádí a zároveň slyší učitele, jak jednoduchými 

pokyny vysvětluje nebo povzbuzuje. 

Občas dochází k situacím, kdy student vyjadřující se 

v angličtině automaticky zapojí české slovo, aniž by hledal 

vhodný anglický termín. Například: „Mr. Teacher, could you 

tell me where is lapačka for hockey?“. Zároveň je obohacující 

pro všechny strany, slyšet odborné termíny pojmenování, 

například hrazdy, v daném jazyce zahraničního studenta. 

Ze zkušenosti ve sportovním kolektivu je skrytá výuka češtiny 

přes sportovní aktivity velmi dobrou, rychlou a vhodnou 

variantou pro studentův jazykový rozvoj. 

Zároveň je velmi důležité pro učitele, aby se naučil správně 

vyslovovat rozdílná křestní jména studentů.  Dochází zde 

k mnohem častějšímu oslovení mezi učitelem tělesné výchovy 

a studentem než v jiných výukových předmětech. A to 

z důvodu interakce například při dovednostním nácviku 

individuálních činností jednotlivce, soutěží nebo samotné hře. 

Při výuce cizojazyčných národů musíme brát v potaz odlišné 

náboženské a společenské tradice.  

Například při kolektivu muslimských studentů, je třeba 

respektovat jejich způsob oblečení pro tělesnou výchovu, a to 

zvláště u dívek. 
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Plánujeme a chápeme svátek postění, Ramadán, kdy student 

nemůže sportovat přes den a zároveň počítat s jeho energií při 

večerní sportovní aktivitě, která může být ovlivněna 

celodenním půstem jak jídla, tak pití. 

Sportovní aktivity, jako výlety nebo soustředění, mají také svá 

specifika, jelikož muslimská neplnoletá dívka, nemůže zůstat 

přes noc mimo domov ve smíšeném kolektivu. 

Zajímavým výukovým prvkem, je představení tradičních 

sportů dané země, ze které studenti pochází a poté její nácvik. 

Zde je důležitá role učitele, který nechává studenta vést hodinu 

TV při vysvětlování pravidel a tréninku tohoto sportu. 

Jako příklad uvádím studenta Nového Zélandu, který si 

připraví hodinu kriketu. Učitel zajistí potřebné vybavení a 

asistuje studentovi při výkladu. Student nejenom, že ocení 

možnost prezentace svého národního sportu, ale zároveň se 

posiluje jeho role a adaptace v novém kolektivu. 

Občas může učitel narazit na překážky v podobě národnostních 

konfliktů pramenící z historie a vztahů mezi těmito státy. Zde 

záleží na rozdělení v týmových sportech tak, aby se předešlo 

situaci, kde jeden student odmítá nastoupit ve stejném týmu 

jako student z druhé, dle jeho důvodů, znepřátelené země. Tyto 

důvody jsou většinou politické, ale vyskytují se jak v kolektivu 

studentů, tak v kolektivu vrcholových zahraničních sportovců.  

Hodnocení zahraničních studentů v hodinách tělocviku je 

nejlépe provádět slovním hodnocením v kombinaci se 

známkou. Zde respektujeme odlišnosti nároků, které studenti 

mají zažité ze svých základních škol a pestrost sportů, které 

jsou požadovány v osnovách dané školy, potažmo země. 

Zahraniční studenti, kromě klasických známek českého 

systému, oceňují pochvaly za přístup, snahu nebo týmovou 

spolupráci. 

Atraktivním zpestřením při celoroční výuce je zdravá rivalita 

mezi studenty při pořádání mistrovství světa v hokeji nebo ve 

fotbale. Učitel zde může zapojit například odvetné utkání 
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z předešlého televizního dne. Ideálním sportem je při 

hokejovém mistrovství florbal, respektive fotbal nebo futsal.  

Celkově přináší práce učitele tělesné výchovy v mezinárodním 

prostředí inspirativní a proměnné situace, které jsou 

obohacující pro celý kolektiv sportujících, učitele i samotnou 

školu. 

 

Výuka žáků cizinců z pohledu vyučujícího ICT[4] 

 

Vyučuji předmět ICT v pěti třídách 1. a 2. ročníku. Ve čtyřech 

třídách probíhá výuka v českém jazyce, v jedné třídě pak 

v angličtině, která pro tuto analýzu není relevantní, neboť pro 

všechny přítomné je angličtina jazykem cizím.  

V hodinách vedených v českém jazyce se vyskytují cizinci 

s různorodou znalostí češtiny. V následujících odstavcích 

popíši přístup k výuce a zmíním určitá možná úskalí pro výuku 

ve smíšených třídách. 

 

Kontext ICT vzdělávání  

V současné době dochází k velkým změnám v definici nových 

klíčových i odborných kompetencí v Rámcovém vzdělávacím 

programu (RVP) pro rozvoj digitálních a informatických 

kompetencí žáka. Ve stávající podobě RVP a následného 

Školního vzdělávacího programu (ŠVP) byl pro tento i příští 

rok kladen důraz na pochopení ICT architektury a zvládnutí 

aplikací z rodiny Microsoft office.  

Specificky pro gymnázium, kde vyučuji, byla v rámci 

tematického plánu zařazena témata jako Internet věcí, 

Komunikační protokoly a Smart technologie, doplněné o 

přednášky či exkurze do českých podniků, které se využíváním 

nejnovějších technologií v praxi zabývají. V tomto školním 

roce to byla např. návštěva Microsoft a Českých 
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radiokomunikací a externí přednáška zástupce IBM a firmy 

6D.  

Předmět ICT se vyučuje v českém jazyce, nicméně většinová 

terminologie je převzata z angličtiny. Česká terminologie není 

pro zvládnutí požadavků dané RVP stěžejní, neboť  termíny 

v ICT jsou většinově z angličtiny převzaté. U termínu, kde 

existuje český ekvivalent, byl žákům zdůrazněn český termín. 

Nicméně pakliže student zná termín v angličtině či zaměňuje 

mezi českým a anglickým termínem, není klasifikován 

sníženou známkou či naopak. Mnohem důležitější pro 

zvládnutí učiva bylo pochopení látky, využití znalosti v praxi, a 

nikoliv lpění na české jazykové terminologii. 

Přístup k cizincům ve výuce 

Ve všech třídách je znalost češtiny u cizinců na velmi dobré 

úrovni, většinově nelze ani poznat podle vyjadřování, zda se 

jedná o nerodilého českého mluvčího. V žádném případě 

přítomnost cizinců nebrání výuce předmětu v českém jazyce. 

Existují jedna až dvě výjimky v každé třídě, tj. cizinci, kteří se 

jazyk ještě doučují. Těmto žákům je nutno věnovat pozornost. 

V následujících odstavcích se zabývám především těmito  

výjimkami.  

 

Úskalí 

V případě, že žák nerozumí instrukcím a zadání v češtině, pak 

je nutné celou třídu na chvíli zpomalit a žákovi postup 

vysvětlit. Obvykle někdo ve třídě, kdo mluví jazykem studenta, 

který instrukce nepochopil, provede překlad a vysvětlí úkol. 

Toto zdržení není nijak velké pro třídu, ale zvyšuje to nároky 

na studenta, který provádí překlad. Je to tedy spíše o 

studentech, kteří nad rámec svých povinností musí pomáhat 

spolužákovi, a to i v případech, kdy sami nemají dostatek času 

jako v případě písemného zkoušení.  
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Písemné práce 

Problém cizinců se sníženou znalostí češtiny se ukazuje jako 

důležitý pouze u těch studentů, jejichž znalost češtiny je pouze 

velmi základní, a tedy neumožňuje studentovi samostatně 

pracovat. V případě, že je zvládnutá pasívní znalost, pak 

student nemá problém splnit zadání úkolu, a tedy splnit cíle 

výuky. V případě, že student preferuje být zkoušen raději 

v anglickém jazyce než v českém, je to bez problémů 

umožněno.  

 

Prezentace studentů 

Kde dochází k viditelnému a obrovskému rozdílu ve kvalitě 

zpracování domácí práce, je příprava studentů na prezentací IT 

tématu před třídou. V rámci klasifikace v hodině ICT každý 

student musí samostatně zpracovat, a před třídou prezentovat 

určité IT téma. Pro cizince je to nesmírně těžký úkol, obvykle 

tedy prezentaci přečtou namísto aby ji prezentovali. Toto 

vzbuzuje určité negativní pocity u fluentních studentů. Z jejich 

pohledu totiž žáci, kteří prezentaci čtou, nevyhotovili úkol 

dostatečně kvalitně, a měla by jim být snížena známka 

v klasifikaci. V těchto případech je vhodné studenty upozornit, 

že pro zahraničního studenta je prezentování v češtině 

podstatně náročnější než pro rodilého mluvčího, a zároveň 

poukázat na jiné prvky prezentace, na nichž zdůvodníme svou 

klasifikaci. 

Výhodu ve smíšených třídách bývá, že mnohdy i rodilý mluvčí 

má zábrany před třídou prezentovat, což často vede k 

uvědomění, že to není jen o znalosti mluveného jazyka, IT či 

prezentovaného tématu, jako spíše o schopnosti a odvaze stát 

před třídou a prezentovat přirozeně a sebevědomě. 
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Exkurze a přednášky 

V rámci IT jsme absolvovali přednášky a exkurze a v příštím 

roce chystáme další. V případech, ve kterých host mluvil česky 

a používal nespisovnou, a především pak odbornou češtinu,  je 

možné, že exkurze nepřinesla cizojazyčným studentům  tolik 

užitku jako studentům českým.  

Výhodou smíšených tříd však je, že se mnohdy studenti 

zamýšlejí v mnohem globálnější perspektivě, a tedy přinášejí 

do exkurze a přednášky nový a neotřelý pohled na 

problematiku.  

 

Společná obohacení ve smíšených třídách 

V předmětu ICT je přítomnost cizinců velmi užitečná. Studenti 

si mnohem lépe uvědomují přesah globální ekonomik, světové 

internetové sítě a globálních hráčů na poli digitálních 

technologií a sociálních médií. Je to právě ICT, kde hranice 

jsou velmi pomyslné a díky cizincům si český student velmi 

rozšíří pohled na svět a provázanost technických řešení.   

 

Závěr 

Základní znalost češtiny je stěžejní pro práci se třídou. Nelze 

pracovat efektivně, pakliže jsou ve třídě studenti, kteří 

potřebují téměř simultánní překlad probírané látky a zadání 

úkolů v hodině. Toto jsou však výjimky, které lze řešit 

jednotlivě. Nicméně by to nemělo zabránit ostatním studentům 

plně se soustředit na sebe samotné. Celkově lze spatřovat více 

výhod v přítomnosti cizinců ve třídě, stejně jako ve 

společnosti, než nevýhod.  

 

Praktické návrhy aktivit a metod k výuce smíšených tříd 
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Tato část bude věnována praktickým návrhům aktivit, které 

pedagogové mohou využít ve výuce smíšených tříd. Uvedené 

příklady slouží jako inspirace a pedagog si je může upravit dle 

vlastní potřeby s ohledem na téma či region. Zde předložené 

aktivity lze využít nejen ve výuce historie a základů 

společenských věd, ale i v rámci průřezových témat tak, jak 

jsou definovány Rámcovým vzdělávacím programem.
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Orální historie a multikulturalita 

V rámci výuky dějepisu měli žáci cizinci vybraných tříd 

zpracovat orálně historickou seminární práci, jejichž 

prezentování s diskusí a sdílením zkušeností mezi žáky cizinci 

a s žáky Čechy se stalo projektovým dnem zaměřeným na 

rodinnou paměť ve vztahu k migraci. Hlavní břemeno nyní 

bylo na žácích cizincích, kteří měli sdělovat své zážitky a 

zážitky svých respondentů s výsledky svých výzkumů žákům 

Čechům. Žáci Češi se dozvěděli více o orální historii z hlediska 

teoretického a následně i z praktického hlediska analyzovali 

výsledky představené žáky cizinci. A jak přesně znělo zadání? 

Žáci cizinci měli vyhledat ve svém okolí alespoň o generaci 

staršího člověka, v jehož životě došlo k přestěhování do České 

republiky ze zahraničí. Jejich seminární práce měla mít úvod, 

rozhovor s pamětníkem a závěr. V úvodu si žáci položili 

výzkumné otázky a zejména své hypotézy. V závěru následně 

po rozhovoru hodnotili, jak se jejich hypotézy naplnili a 

srovnávali výsledek rozhovoru i se svou vlastní zkušeností 

člověka, který se přistěhoval do České republiky. Následně se 

žáci cizinci snažili najít obecné charakteristiky a stejné 

zkušenosti v odpovědích svých respondentů. Mezitím se žáci 

Češi dozvěděli, co je orální historie, jaké má zákonitosti a jak 

postupovali jejich spolužáci při tvorbě seminárních prací. Po 

této fázi se ujali slova žáci cizinci a prezentovali výsledky 

svých seminárních prací žákům Čechům. Po této fázi 

následovala diskuse zaměřená zejména na to, zda žáci cizinci 

mají stejné zkušenosti jako jejich respondenti a jak by naopak 

mohla těmto lidem pomáhat česká společnost. 

Jako výsledná zjištění žáků cizinců v jejich seminárních 

pracích lze uvést zejména tyto obecné závěry. I přes očekávání, 

že přechod do České republiky bude nepříjemný z hlediska 

přijetí českou společností, se ukázalo, že většina cizinců 

nepociťovala obecně negativní přístup české společnosti. 

Samozřejmě se setkali s projevy xenofobie, ale to pouze 
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v ojedinělých případech. Všichni respondenti i naši žáci cizinci 

naopak odpověděli, že největší problém spatřují v neznalosti 

jazyka. Na základě toho mohou být vnímáni jako méně 

schopní, méně inteligentní (jak od žáků zaznělo), což je ale 

způsobeno právě jazykovou bariérou. Některých respondentům 

se stýská po domově, ale všichni na otázku, zda litují přesunu 

do České republiky, odpověděli, že nikoli. Jako hlavní důvod 

pochopitelně uváděli ekonomickou stránku věci, ale poměrně 

často potvrdili, že byli dobře přijati lidmi v jejich okolí z řad 

Čechů, kteří se jim (zejména jako jejich kolegové) pokoušeli 

zpočátku pomoci a překonat tak jazykovou bariéru. 

Cílem celého projektového dne bylo samozřejmě sdílení 

zkušeností žáků cizinců s jejich spolužáky Čechy. Vedle toho 

bylo také cílem, aby se žáci seznámili s oborem orální historie 

a dokázali tak „vědecky“ komparovat své zkušenosti se 

zkušenostmi starších generací. Výsledkem celkově však 

rozhodně bylo pochopení složitosti změny prostředí i u žáků 

Čechů, kteří mnohdy odcházeli s názorem, že své spolužáky 

cizince obdivují, že zvládají studovat na škole v cizím jazyce. 

 

Kvízová hra po Praze 

 

Cílem jednodenního projektu bylo přispět jednak k obohacení 

poznatků o hlavním městě, ale i o kultuře, historii a geografii 

ČR obecně. Během hry tak měli možnost žáci-cizinci poznat 

českou kulturu praktickou formou, přičemž průvodci po Praze 

se stali jejich čeští spolužáci.  

K ještě efektivnějšímu  poznání české kultury, historie a 

geografie jak pro žáky Čechy, tak pochopitelně i pro žáky 

cizince sloužili doplňkové výukové materiály a pracovní listy 

či didaktické aktivity. 

Žáci byli rozděleni do týmů náhodně, aby se v každém týmu 

promísili žáci z různých tříd, ročníků i národností. Po 

rozluštění jazykových a matematických úkolů ještě v budově 
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školy žáci vyráželi na trasu složenou z 12 zastávek, na kterých 

je čekaly úkoly spojené s daným místem. Žáci tak navštívili 

například dům bratří Čapků, hrob F. Kafky, Tančící dům, 

zahradu CH. G. Masarykové nebo památník obětí komunismu. 

Celá akce byla zakončena v Prokopském údolí, kde na žáky 

čekalo vyhlášení soutěže a letní občerstvení v podobě 

čerstvého ovoce. 

 

Průběh hry 

Po vyřešení logického úkolu, ještě ve škole, měl tým za úkol 

najít schovanou indicii v prostorách školy. Po obdržení první 

nápovědy se skupiny vydali po naplánované trase, jejíž směr se 

jim odkrýval postupně, jak řešili úkoly na stanovištích. Způsob 

dopravy na určená místa, organizace skupiny a přesun skupiny 

či plnění úkolů bylo ponecháno v plně v režii žáků.  

 

1. Zastávka: Pražský metronom  

 

a) otázka: co zde stálo před Pražským metronomem? 

b) odpověď: Stalinův pomník bylo v letech 1955–1962 

největší skupinové sousoší v Evropě. Bylo postaveno v 

Praze na Letné, na počest sovětského vůdce Josifa 

Vissarionoviče Stalina v období poválečného kultu 

osobnosti. 

c) úkol:  Z tohoto místa vyfoťte panorama Prahy a 

zakreslete do něj polohu naší školy. Odpoveď na otázku 

i fotku pošlete na email p. zástupce (e-mail je součástí 

podkladů pro studenty) a vyčkejte na nápovědu, kterou 

vám pošle zpět. 

d) nápověda: Park Charlotty Masarykové  

2. Zastávka: Park Charlotty Masarykové 

 

a) úkol: tematická křížovka:  
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b) V tajence je ukryta další nápověda: Památník obětí 

komunismu. 

 

3. Zastávka: Pomník obětem komunismu 

 

a) učitel položil otázky k diskuzi: např.: proč jsou sochy více 

rozpadlé, čím dál jdete? Jaké jsou spory ohledně této památky? 

b) po uskutečněné diskuzi učitel předložil další nápovědu, která 

účastníky poslala směr Střelecký ostrov. 

 

4. Zastávka: Střelecký ostrov 

 

a) úkol: Teambuilding: hra pro natrénování spolupráce ve 

skupině. 

 

Vytvoříme kruh, natáhneme ruce před sebe, zavřeme oči a 

chytneme ruku někoho jiného a to každou rukou jinou ruku. 

Ten kdo nemůže najít ruku, ji dá nahoru nad uzel rukou a najde 

přebývající ruku. Tehdy se musí každý držet někoho. Otevřeme 

oči a můžeme řešit uzel.  

Pravidla: nesmíme se chytit sami sebe, nesmíme se pustit 

během hry, jinak se začíná od znova. 

 

b) nápověda v podobě fotografie tančícího páru: Fred Astaire 

and Ginger Rogers.  

c) úkol: jaká budova v Praze je inspirována právě tímto 

tančícím párem 

d) odpověď: Tančící dům a to byla další destinace. 

 

5. Zastávka: Tančící dům 

 

a) krátké seznámení s tématem: Tančící dům, jinak také Ginger 

and Fred, oficiálním jménem původně Nationale Nederlanden 

Building, dokončený roku 1996, stojí v Praze na pravém břehu 
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Vltavy na rohu Rašínova nábřeží a Jiráskova náměstí. 

Pojmenován je podle tvaru svých dvou nárožních věží, 

inspirovaných slavným meziválečným tanečním párem Freda 

Astaira a Ginger Rogersové. 

b) úkol: Inspirujte se fotografiemi Ginger a Freda a vyfoťte se 

v podobným tanečních kreacích. Fotografie zašlete na email 

sekretariátu školy: 

c) Nápověda: Studenti se měli vydat na největší náměsti ve 

středověké Evropě. 

d) Odopověď: Karlovo náměstí. 

 

 

6. Zastávka: Karlovo náměstí 

 

Úkol: Najít všechny sochy, vyfotit je a ke každému spisovateli 

společně doplnit 1 dílo a zajímavost ze života. 

 

Odpovědi: Vítězslav Hálek (Večerní písně, V přírodě, 

Na statku a v chaloupce, Muzikantská Liduška, Na 

vejminku, Poldík rumař, Študent Kvoch…) 

 

Eliška Krásnohorská (Z máje žití, Ke slovanskému jihu, 

Svéhlavička, libreta pro opery Blaník, Hubička, Tajemství, 

Čertova stěna…) 

Karolina Světlá (Vesnický román, Kříž u potoka, Frantina, 

Nemodlenec, Černý Petříček, Zvonečková královna, První 

Češka, Kantůrčice…) 

Jan Evangelista Purkyně (Koho překládal? – Friedrich Schiller, 

Torquato Tasso. Čím se kromě překladů zabýval? – fyziologie, 

anatomie, biologie) 

Benedikt Roezl (Kam za botanikou cestoval? – Amerika. Jaký 

druh rostlin především sbíral? - orchideje) 
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Nápověda po splnění úkolu: Pokračujte na náměstí, které je 

také pojmenované podle českého krále. 

 

Odpověď: náměstí Jiřího z Poděbrad 

 

 

7. Zastávka: náměstí Jiřího z Poděbrad 

 

Úkol: Spojte pojmy s daným náboženstvím. Náboženství, které 

zůstane nespojené, je vaší další nápovědou.[5] 

 

Úkol, ze kterého vyjde odpověď „židovství“, následuje ještě 

nápověda v podobě obrázku brouka a fotky hrobu, která měla 

studenty zavést k hrobu Franze Kafky. 

 

8. Zastávka: Nový židovský hřbitov 

 

a) úkol: vyfotit se u hrobu F. Kafky a poslat fotografii na 

instagramový účet školy. 

b) úkol: přečíst anonymní úryvek z díla Karla Čapka. Až jej 

žáci poznají, učitel je dále navede, aby hledali dům Karla 

Čapka. 

 

Úryvek z knihy Válka s : K jedné hodině ráno (bylo to 

dvacátého listopadu) zachycovali radioamatéři ve větší části 

Evropy na svých radioaparátech silné poruchy, jako by 

pracovala nějaká nová, neobyčejně mocná vysílací stanice. 

Našli ji na vlnové délce dvě stě tři; bylo slyšet cosi jako hukot 

strojů nebo mořských vln; do toho táhlého, nekonečného 

šumění se najednou ozval strašný, skřehotavý hlas (všichni jej 

popisovali podobně: dutý, kvákavý, jakoby umělý hlas, k tomu 

ještě nesmírně zesílený megafonem); a tento žabí hlas rozčileně 

volal: „Hallo, hallo, hallo! Chief Salamander speaking. Hallo, 

Chief Salamander  speaking. Stop all broadcasting, you men! 
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Stop your broadcasting! Hallo, Chief Salamander speaking!“ 

Potom se jiný, podivně dutý hlas ptal: „Ready?“ „Ready.“ Nato 

bylo slyšet praskot, jako by se přepínalo vedení; a zase jiný 

nepřirozeně seškrcený hlas volal: „Attention! Attention! 

Attention!“ „Hallo! Now!“ A nyní se ozval chraptivý, unavený, 

ale přece jen velitelský hlas do nočního ticha. „Hallo, vy lidé! 

Tady Louisiana. Tady Kiangsu. Tady Senegambia. Litujeme 

lidských životů. Nechceme vám působit zbytečné ztráty. 

Chceme jenom, abyste vyklidili mořské břehy na místech, která 

vám předem označíme. Uděláte-li to, vyhnete se 

politováníhodným nehodám. Příště vám oznámíme nejméně 

čtrnáct dní předem, na kterém místě budeme rozšiřovat své 

moře. Dosud jsme konali jenom technické zkoušky. Vaše 

třaskaviny se osvědčily. Děkujeme vám. 

Hallo, vy lidé! Zachovejte klid. Nemáme vůči vám 

nepřátelských úmyslů. Potřebujeme jenom víc vody, víc břehů, 

víc mělčin pro svůj život. Je nás příliš mnoho. Už pro nás není 

dost místa na vašich 

březích. Proto musíme odbourat vaše pevniny. Uděláme z nich 

samé zálivy a ostrovy. Tím se dá délka světových břehů 

zpětinásobit. Budeme stavět nové mělčiny. Nemůžeme žít v 

hlubokém moři. Budeme potřebovat vašich pevnin jako 

materiálu k zasypání hlubin. Nemáme proti vám nic, ale je nás 

příliš mnoho. Můžete se zatím odstěhovat do vnitrozemí. 

Můžete se uchýlit do hor. Hory se budou 

bourat až na konec. 

Vy jste nás chtěli. Vy jste nás rozšířili po celém světě. Nyní nás 

máte. Chceme s vámi vyjít po dobrém. Budete nám dodávat 

ocel na naše vrtačky a krumpáče. Budete nám dodávat 

třaskaviny. Budete nám dodávat torpéda. Budete pro nás 

pracovat. Bez vás bychom nemohli odklidit staré pevniny. 

Hallo, vy lidé, Chief Salamander vám jménem všech Mloků 

světa nabízí spolupráci. Budete s námi pracovat na odbourání 

vašeho světa. Děkujeme vám.“ 
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(Úryvek z knihy Válka s mloky) 

 

9. Zastávka: Dům bratří Čapků 

 

Úkol: mezi vybranými obrázky studenti identifikují dílo 

Josefa Čapka. Poté poznávají různé umělecké směry na 

zbylých obrázcích a mají je chronologicky seřadit 

(antika, románský sloh, gotika, renesance, baroko, 

secese, impresionismus, expresionismus, kubismus, 

surrealismus, abstrakce – poslední 4 směry můžou být i 

v jiném pořadí). 

 

Nápověda: žáci obdrželi obrázky města (názvy ulic, 

předchody[6], stromy…), které je měli dovést na další 

místo: Čechovo náměstí. 

 

10. Zastávka: Čechovo náměstí 

 

úkol: křížovka s tajenkou: Cinestar Anděl (další nápověda) 

 

11. zastávka: Anděl Cinestar 

Úkol: Vyjmenujte 10 zahraničních filmů, které se natáčely 

v Praze. 

 

Možné odpovědi: Amadeus (1984); Operation: Daybreak 

(1975); Mission: Impossible (1996); Kafka (1991); Casino 

Royale (2006); The Illusionist (2006); Les Misérables (1998); 

The Trial (1993); Everything Is Illuminated (2005); Eurotrip 

(2004); Schindler's list (1993); The Bourne: Identity (2002); 

The Chronicles of Narnia: the lion, the witch and the wardrobe 

(2005); The Spy who dumped me (2018) 
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Nápověda: Jaké je největší nahrávací studio v Praze? 

(Barrandovské studio). To bude další zastávkou na naší 

cestě. 

 

V tramvaji učitel řekne žákům, kde mají vystoupit 

(Poklinika Barrandov), po výstupu dostanou GPS 

souřadnice, kam dojít: 50.0393442N, 14.3610861E. 

Cíl: Zastávka: Prokopské údolí 

Na studenty čekala odměna v podobě pohoštění. 

 

Rozhovor s ředitelkou 1. Slovanského gymnázia doc. Taťjanou 

Pergler, Ph.D. o vzdělávání zahraničních studentů 

 

Studenti z jakých zemí jsou na vašem gymnáziu nejvíce 

zastoupeni? 

 

Na našem gymnáziu máme nejvíce žáků ze zemí bývalého 

Sovětského svazu. Ovšem dominantními skupinami jsou 

studenti z Ruska a z Ukrajiny. 

 

Existují nějaká konkrétní vzdělávací specifika u těchto 

studentů? 

 

Jako u jiných studentů, i u těchto velmi záleží na tom, s jakou 

faktickou vybaveností na naše gymnázium přijdou. Tedy záleží 

na tom, podle jakých osnov se dosud učili. Dalším specifikem 

je jazyk. Asi byste řekli, že u studentů z bývalého Sovětského 

bloku, bude základním dorozumívacím jazykem ruština. 

Ovšem faktem je, že se jí stává spíše angličtina, protože mnoho 

dětí, např. ze západní Ukrajiny, sice ruštině rozumí, ale je pro 

ně obtížné v tomto jazyce vyjádřit složitější formulace. 
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V čem se studenti z Ukrajiny, či Ruska odlišují od českých 

studentů? 

Řekla bych, že jsou cílevědomější, ambicióznější, dravější. To 

asi souvisí i s tím, že od počátku cítí, že mají jazykový 

handicap, že musejí dřít dvakrát tolik, než český student, aby 

dosáhli srovnatelných výsledků.  

Taky bych řekla, že mají odlišný přístup k pedagogům. Na naši 

škole jsme zvyklí, že vztah mezi studentem a pedagogem je na 

partnerské úrovni. Předpokládáme větší míru samostatnosti ze 

strany studentů. Žáci přicházející z bývalého Sovětského bloku 

vnímají učitele více jako autoritu a na partnerské prostředí 

nejsou moc zvyklé. Naopak jsou zvyklé na to, že učitel plní 

funkci rodičů a více o studenty pečuje. Hlídá jejich prospěch, 

upozorňuje je na slabé a silné stránky, vysloveně říká, kde se 

mají zlepšit apod. Děti si nedovolí kritizovat učitele v tom 

smyslu, že by mu řekl, že dělá něco špatně. To je v porovnání s 

českými studenty, kteří píší petice a vyslovují nesouhlasy s 

pedagogy, protože jsou mírní nebo naopak moc nároční, 

neobvyklé. 

Taky je zvykem, že tyto děti vedle základního vzdělání mají 

další vzdělání např. v hudbě, v tanci, v malování. Tyto jejich 

přednosti často využíváme na maturitních plesích, abychom 

ukázali, co naše děti dovedou. Stává se, že na pódiu vidíte 

krásnou, mladou slečnu, která skoro profesionálně zpívá v 

angličtině. Tohle když vidíte a slyšíte tak se zarazíte a říkáte si: 

Ježíšmarjá, kdo to je? A zjistíte, že je to žákyně prvního 

ročníku, která má sice špatnou známku z češtiny, ale v 

ostatních předmětech je vynikající a k tomu ten zpěv! 

 

Jakým způsobem získávají vaše žáci české jazykové 

kompetence? 

 

Studentům již před nástupem připravujeme jazykovou 

přípravu, která se samozřejmě liší podle stupně znalosti češtiny 
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studentů. Jsou tací, kteří se s češtinou už setkali, ale i tací, kteří 

česky vůbec neumí. Samozřejmě těmito kurzy to nekončí. 

Studentům je zajištěno v průběhu celého roku doučování 

češtiny. Samotná výuka je vedena v českém jazyce, protože 

cílem našeho gymnázia je připravit studenty na maturitu v 

tomto jazyce.  

Pokud se vrátím ke specifikům výuky cizinců, pak je pro 

managment naší školy zásadní vybrat vhodné pedagogy. Praxe 

nám ukázala, že pedagog realizující se v plné míře na klasické 

škole, nemusí být vhodný pro výuku na škole, kde je vyšší 

počet zahraničních studentů. Pedagog na naší škole musí být 

schopen se ztotožnit se situací, kde je vyšší počet zahraničních 

studentů z různých kultur. To znamená, že musí nejen upravit 

své pedagogické metody, ale také respektovat různorodé 

názory a projevy. Není to jednoduchá věc a ne každý se na to 

hodí. 

 

Vzpomínáte si na nějaká vtipná nedorozumění z vaší praxe, 

která pramenila z kulturního nepochopení? 

 

V první řadě se samozřejmě nabízí varianta jazykové 

vybavenosti. Např. v češtině má slovo „pozor“ přilákat 

pozornost člověka k většímu soustředění. Když jsem v češtině 

užila toto slovo ve větě „Vážení, teď dávejte pozor...“ ukrajinští  

a ruští žáci se zarazili, protože v jejich jazycích toto slovo 

znamená „ostuda“. 

Takže ano, jsou situace, kdy zahraniční studenti určité projevy 

vnímají jinak a zarazí se. Ale není to nic, co by se nedalo 

vysvětlit. 

 

Jaká je motivace studentů, kteří přicházejí studovat do Čech, 

potažmo na vaše gymnázium? 
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Většinou sem přicházejí studenti s tím, že zde naleznou lepší 

vzdělání než ve své domovině. Počítají s tím, že výuka je 

kvalitnější, že mají potom větší šanci uspět nejen na 

evropských univerzitách. 

 

Vaše škola je školou soukromou. V České republice dodnes 

panuje většinově rozšířený názor, že soukromé školství je 

hlavně o penězích a nikoli o vzdělání. Setkala jste se někdy s 

tímto přístupem? 

 

To, co jste teď popsala, hodně závisí na filosofii školy a jejím 

vedení. Filosofií naší školy je to, že absolvent našeho gymnázia 

nejenže složí úspěšně maturitu, ale dostane se i na vysokou 

školu. Na naši školu chodí studenti, kteří jsou odhodláni 

pracovat. Ano, někteří mají peníze. Nicméně oni i jejich rodiče 

jsou už na počátku srozuměni s tím, že všichni studenti platí 

stejné školné. Takže pro nás, coby pedagogy, jsou si všechny 

děti rovnocenné. Není v nich žádný rozdíl. Naopak, pokud 

student dobře a úspěšně studuje, naše škola má systém 

stipendií, kterým takto nadané studenty podporuje. Pokud jsou 

děti hodně úspěšné, pak dokonce mohou být zproštěni 

školného. 

Je zároveň dobré zdůraznit, že bez ohledu na to, kolik má 

peněz jeho rodič, sám student musí složit maturitní zkoušku. A 

maturita dnes není jednoduchou záležitostí. Současný systém 

maturit podle mě automaticky nastavil standardy a vyloučil ty 

studenty, kteří zneužívají financí svých rodičů a sami se 

nechtějí vzdělávat. 

 

Přišli někdy vaši studenti za vámi s tím, že se vůči své osobě 

setkali s negativním jednáním ze strany majoritní společnosti 

např. pro svou vizuální odlišnost nebo jazykový přízvuk? 
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My jsme na našem gymnáziu takovéto věci naštěstí nemuseli 

nikdy řešit. A doufám, že je řešit nebudeme muset ani v 

budoucnu. Naše studenty učíme, že v jakékoli komunikaci je je 

na prvním místě kompromis a tolerance. Ovšem k tomu musejí 

být svolné dvě strany. 

 

Jaká je filosofie vašeho vzdělávání? 

 

Cílem je vychovat vzdělané a inteligentní lidi, kteří dokáží 

problémy analyzovat, diskutovat o nich a v neposlední řadě o 

nich kriticky přemýšlet. Ovšem je nutné mít na paměti, že 

všech zmíněných kompetencí lze dosáhnout tehdy, až studenti 

znají fakta. U svých pedagogů a studentů podporuji 

informovanou diskusi založenou na analýze fakt. Rozhodně 

nepodporuji demagogii a populismus. Víte, dnes žijeme ve 

světě, kde se všechno rychle rychle vyvíjí, všechno se mění. 

Aktualita v médiích dnes žije maximálně dva dny, než ji 

vystřídá jiný aktuální titulek. A jsou to právě pedagogové, kteří 

z velké míry ovlivňují studenty a připravují na budoucnost.  

Děti dnes tráví ve škole osm hodin denně a mimo spolužáky 

komunikuje převážně s pedagogy. Je to pro ně velká 

pedagogická odpovědnost, protože my ovlivňujeme jejich 

osobnosti, jejich chování. 

 

Máte nějaké doporučení pro pedagogy, kteří poprvé vstupují na 

pole smíšené třídy? 

 

U mě byla vždy na prvním místě láska k dětem a kompromis. 

Dítě, bez ohledu na národnost, vždycky vycítí pedagogovy 

emoce. Např. že má strach, nebo radost. Učitel musí umět s 

dětmi pracovat s láskou a snažit se jim za každých okolností 

pomoci. Tím ale neříkám, že by učitelé měli dětem tolerovat 

všechno. To rozhodně ne, to není ani z hlediska výchovného 
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procesu dobré, protože i děti musejí mít nastavené jasné 

hranice. 

 

Děkuji za rozhovor. 

 

 

 

 

 

 


