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Anotace

Kurz je součástí projektu "Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací" (Praha - pól růstu
ČR). 

 Prudce rostoucí počet žáků s odlišným mateřským jazykem, tedy žáků-cizinců, vyvolává problémy s jejich začleňováním a
integrací. Na druhé straně přibývá i zátěž pro vyučující těchto žáků. Využívání didaktických nástrojů, a to například individuální
asistence nebo kroužků, by přispělo k řešení těchto problémů spolu s nově vznikající metodikou práce s žáky s OMJ a akvizičními
korpusy. Kurz je věnován jak teoretické, tak praktické přípravě asistentů a vyučujících kroužků při práci ve třídě s žáky s OMJ i při
mimovýukových činnostech. 
 
V rámci kurzu budou studentům představeny obecné metodické zásady, postupy a specifika výuky žáků-cizinců, rozdíly ve
vyučování na všech stupních škol (MŠ, ZŠ, SŠ), asistenční práce, příprava kroužků a jejich náplň (hry, aktivity apod.), dostupné
učebnice a materiály pro žáky s OMJ, dále bude studentům představena práce s korpusy, sběry dat a jejich zpracování. Mimo jiné
jim budou přednášet vyučující z praxe s různým odborným zaměřením. Seminář má studenty připravit na vykonávání praxe v
následujících semestrech, a to buď jako lektorů kroužků nebo asistentů. 
Přednášející kurzu jsou lektoři češtiny pro cizince, zkušení učitelé z praxe, pedagogové zabývající se problematikou asistencí ve
třídě a volnočasovými kroužky češtiny pro cizince. 

Podmínky zakončení předmětu

Podmínky atestace:

1. docházka

2. aktivní účast

3. příprava ukázkové lekce
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https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_predmet_macro.php?skr=2017&sem=2&ustav=21-UCJTK&predmet=ABO700230&fak=11210&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTciO319
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=sezn_ucit&kod=61830&skr=2017&sem=2&fak=11210&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTciO319
https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_predmet_macro.php?fak=11210&skr=2017&sem=2&predmet=ABO700230&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTciO319&roz_predmet_macro1_orderby=room&roz_predmet_macro1_direction=1&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTciO319#roz_predmet_macro1
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=sezn_ucit&kod=66186&skr=2017&sem=2&fak=11210&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTciO319
https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_student_macro.php?skr=2017&sem=2&fak=11210&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTciO319
https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_ucitel_macro.php?skr=2017&sem=2&fak=11210&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTciO319
https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_predmet_macro.php?fak=11210&skr=2017&sem=2&predmet=ABO700230&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTciO319&roz_predmet_macro1_orderby=studentscount&roz_predmet_macro1_direction=1&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTciO319#roz_predmet_macro1
https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_budova_macro.php?skr=2017&sem=2&fak=11210&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTciO319
https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_predmet_macro.php?fak=11210&skr=2017&sem=2&predmet=ABO700230&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTciO319&roz_predmet_macro1_orderby=room&roz_predmet_macro1_direction=-1&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTciO319#roz_predmet_macro1
https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_predmet_find.php?predmet=ABO700230&skr=2017&sem=2&fak=11210&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTciO319
https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_predmet_macro.php?predmet=ABO700230&skr=2017&sem=2&fak=11210&csv=1&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTciO319
https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_predmet_gl.php?gl=17bABO700230x01&fak=11210&skr=2017&sem=2&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTciO319
https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_rezervace_prehled.php?skr=2017&sem=2&fak=11210&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTciO319
https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_ucitel_macro.php?ucitel=66186&skr=2017&sem=2&fak=11210&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTciO319
https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/sez_predmet.php?skr=2017&sem=2&fak=11210&dlpar=YToxOntzOjg6InByZWRtZXR5IjthOjE6e3M6Mzoic2tyIjtzOjQ6IjIwMTciO319
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Název kurzu: Práce s žáky cizinci ve škole. / Teaching foreign students at school. 

Výuka v LS: 19. 2. – 18. 5. 2018 

 

 
Datum 

 
Personální zajištění 

 
Náplň lekce 

19/2 Daniela Neubergová Úvodní lekce  
- náplň kurzu, Moodle podpora, atestace 
- informace o projektu OPPPR OMJ 
- průběh praxí, evaluace, etické zásady 

26/2 
 

Zdeněk Starý Mezijazykové rozhraní 
- jazykové odlišnosti 
- jazyk jako kategorizace světa 
- jazykový relativismus 

5/3 Jaromíra Šindelářová Psychosociální aspekty 
- porovnání práce s žáky (s OMJ) v MŠ, ZŠ, SŠ 
- zprostředkovací jazyk, asistence ve výuce 
- integrace žáků s OMJ 

12/3 Ilona Starý Kořánová Čeština pro cizince 
- prezentace gramatických jevů cizincům, 

jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech, 
mluvení – a jejich rozvoj a vyučování 

- dostupné učebnice a jiné materiály 
- jazykové úrovně podle SERR 

19/3 Ilona Starý Kořánová 
+ 

učitelé z praxe  
(ÚJOP – Hostivař: Josef 

Dvořák – MAT) 

Obsah hodiny a jazyk 
- výuka odborných předmětů (odborná čeština) 
- předchozí znalosti žáků 
- porovnání s výukou češtiny pro cizince 
- učitelé z praxe 

26/3 Lucie Chlumská  
 z ČNK  

 

Korpusy 
- seznámení s akvizičními korpusy 
- základní nástroje pro práci s korpusy 
- využití korpusů 
- praktická ukázka  

2/4  
STÁTNÍ SVÁTEK 

 
----------- 

9/4 Barbora Štindlová 
(příp. Daniela 
Neubergová) 

Výzkum v oboru čeština jako cizí jazyk 
- chybová anotace 
- zásady práce s textem, nahrávkami (přepisy) 
- ukázky 
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16/4 Svatava Škodová  Asistence I 
- teoretické seznámení s asistencí 
- průběh asistence, možnosti asistování 
- asistence pro žáky-cizince 

23/4 Svatava Škodová Asistence II 
- praktická část (učitel z praxe) 
- problematické momenty asistence apod. 

30/4 Učitelé z praxe (učitelka 
ZŠ, učitelka kroužků) 

Kroužky I 
- teoreticko-praktické seznámení s vedením 

kroužků 
- koncepce kroužků, možné aktivity atd. 

7/5 Dana Hůlková Nývltová 
(VTC, ÚJOP – Krystal) 

Kroužky II 
- hry a jiné aktivity ve výuce ČCJ (jak pro 

vyučující kroužků, tak pro asistenty) 

14/5 Julia Semyachkina a 
Daniela Neubergová 

+ 
Veronika Vrbenská 

Závěrečná hodina 
- prezentace studentů (v rámci získání atestace), 

ukázkové hodiny 
 

- ČŠBH – zkušenosti lektorek z České školy bez 
hranic 
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Vyhodnocení zpětné vazby k předmětu „Práce s žáky cizinci ve škole“ 

Připravila: Mgr. Daniela Neubergová 

 

Seminář byl realizován na FF UK v letním semestru 2017/18 v rámci projektu Zvýšení 

kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ. Uskutečňoval se každé pondělí odpoledne na 

hlavní budově FF UK formou přednášek a seminářů, resp. kombinací obou zmíněných. 

Navštěvovalo jej 18 frekventantů, většina z nich z navazujícího magisterského oboru Učitelství 

češtiny jako cizího jazyka (UČCJ). Složení atestace mělo 3 části, a to povinná docházka 

(maximálně 3 absence), aktivní účast na seminářích a splnění zápočtového úkolu. Zápočtovým 

úkolem bylo připravení ukázkové lekce pro libovolný stupeň školy (MŠ, ZŠ, SŠ) na libovolné 

téma, avšak se zaměřením pro žáky-cizince. Plán lekce měl obsahovat popis jednotlivých 

aktivit, a to včetně potřebných pomůcek, časové dotace, vzdělávacího cíle apod. Zápočtový 

úkol do této doby (polovina června 2018) odevzdalo a splnilo 15 studentů. 

Koncepce kurzu byla navržena tak, aby pokryla co nejvíce zajímavých a přínosných 

témat, zejména pro praxi ve výuce češtiny jako cizího jazyka, a to v MŠ, na ZŠ i SŠ. V semináři 

se vystřídalo množství různých odborníků a akademiků, ale rovněž i učitelů z praxe, kteří sdíleli 

své vlastní zkušenosti s výukou cizinců na různých stupních škol, tipy ve výuce i možné 

problémy ve výuce apod. Na semináři zazněla tato témata: mezijazykové rozhraní, 

psychosociální aspekty, čeština pro cizince, obsah hodiny a jazyk, akviziční korpusy, výzkum 

v oboru čeština jako cizí jazyk, jazykový mutismus, asistence, kroužky, ČŠBH a vzdělávání 

dětí na nižších stupních. Pouze jedno téma (hry ve výuce) bylo zrušeno přednášející. 

Frekventanti kurzu byli anonymně dotazováni celkem 2x během semestru 

prostřednictvím Google dotazníku, tedy v online prostředí, a na poslední hodině dostali i tištěné 

dotazníky, které se částečně překrývaly s posledním online dotazníkem. První dotazník byl 

studentům distribuován před začátkem kurzu a odpovědělo na něj celkem 14 z 18 studentů. 

Dotazoval se zejména na zkušenosti s výukou cizinců, očekávání a představy o semináři a 

důležitost různých témat. Druhý dotazník byl distribuován asi 3 týdny před koncem semestru a 

odpovědělo na něj celkem 7 z 18 frekventantů tohoto kurzu. Poslední z nich byl studentům 

rozdán k vyplnění na posledním semináři. Vyplnilo jej 14 respondentů. Zmíněné dotazníky 

připravila a rozeslala/rozdala PhDr. Tereza Smrčková. 
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DOTAZNÍK 1 

První dotazník, na nějž odpovědělo 14 studentů z 18, se skládal z 12 otázek, první série 

se dotazovala na zkušenosti studentů s výukou češtiny jako cizího jazyka a osobní zážitky 

z vyučování, kde byl přítomen žák s OMJ. Druhá série se zaměřovala na seminář, tedy na 

očekávání studentů a zájem o konkrétní témata. 

1. Slyšeli jste o projektu „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ“? 

Otázka zahrnovala nejen zjištění povědomí o projektu, který byl propagován jak 

prostřednictvím oficiálních webových stránek fakulty i facebookových stránek, tak i některými 

vyučujícími v rámci jejich přednášek či seminářů na FF UK. „Ano“ odpovědělo celkem 

8 studentů (57, 1 %), nejvíce vybírali možnost „jinde“ na otázku, kde se o projektu dozvěděli. 

6 (42,9 %) respondentů o projektu neslyšelo vůbec. 

2. Účastnili jste se někdy hodiny s asistentem? 

Otázka se nedotazovala konkrétně na typ asistenta (asistent pedagoga, osobní asistent aj.) ani 

na formu účasti (jako vyučující, jako žák). Z odpovědí vyplynulo, že většina respondentů se 

s tímto typem podpory nikdy nesetkala (78,6 %), někteří se s asistentem setkali v MŠ (14,3 %) 

a na ZŠ (7,1 %). Nikdo z dotazovaných se s asistentem nesetkal na SŠ nebo někde jinde. 

3. Pocházel některý váš spolužák z cizojazyčného prostředí? 

Tato otázka se zaměřuje na osobní zkušenost z výuky. Většina respondentů se setkala 

s takovým spolužákem, který ale dobře ovládal češtinu (64,3 %), o něco méně respondentů se 

také setkalo se spolužákem z cizojazyčného prostředí, který však měl problémy s komunikací 

a dorozuměním (21,4 %) a 14,3 % respondentů se s takovým spolužákem nesetkalo. 

4. Učili jste někdy děti / teenagery, zároveň však cizince? 

Otázka se soustředila nejen na zodpovězení „ano“ a „ne“, ale dále na míru zkušeností s výukou 

této věkové kategorie cizinců. Nejvíce respondentů se přiklánělo k odpovědi „ano“, tedy že 

mají zkušenost s výukou této skupiny, ale malou (50 %), další nejpočetnější skupina 

respondentů odpověděla „ne“ (35,7 %), tedy že s výukou takové skupiny nemá zkušenosti. Dále 

odpovědělo 14,3 % respondentů, že mají zkušenost s touto výukou, a to v rámci praxe na VŠ. 

Odpověď „ano, mám bohaté zkušenosti“ nevybral žádný z respondentů. 

5. S jakými problémy jste se ve výuce setkali? 

Tato otázka zjišťuje, jestli se respondenti setkali během své praxe ve vyučování s nějakým 

problémem. Nejvíce respondentů vybralo odpověď „metodické problémy“ (5) a „chybějící tipy 

na aktivity“ (5). Dále byla nejvíce vybíranou možností odpověď „nedostatek materiálů“ (4). 
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6. Proč jste si vybrali tento kurz? (možnost více odpovědí) 

13 respondentů si vybralo tento kurz „Práce s žáky cizinci ve škole“ kvůli jeho praktickému 

zaměření, dále kvůli sylabu 5 respondentů, opět 5 respondentů si vybralo kurz čistě 

z pragmatických důvodů, a sice, že se jim hodil do rozvrhu. 1 respondent si vybral kurz na 

doporučení vyučujícího a rovněž 1 respondent proto, že se týká tématu jeho diplomové práce. 

7. Slyšeli jste o akvizičních korpusech? 

Další otázky se zaměřovaly na zájem o témata semináře a případnou znalost těchto témat 

a zkušenost z jiných předmětů apod. Taková otázka se týkala i akvizičních korpusů a 35,7 % 

respondentů už o akvizičních korpusech slyšelo detailně, 57,1 % zběžně a 7,1 % (tedy 

1 respondent) o nich neslyšelo vůbec. Jedna z přednášek, resp. workshopů (90 min.) byla 

věnována právě tomuto tématu, které zaštiťovala a prezentovala lektorka z ČNK. 

8. Jak důležitá jsou pro vaši budoucí praxi tato témata? 

• Setkání s kolegy s bohatou praxí – 9 respondentů vybralo odpověď „ano, velmi“, 

4 „spíše ano“ a 1 „spíše ne“, nikdo neodpověděl „ne“. 

• Seznámení s principy práce s žáky cizinci – 11 respondentů vybralo odpověď „ano, 

velmi“, 2 „spíše ano“ a 1 „spíše ne“, nikdo neodpověděl „ne“. 

• Porovnání přístupu k žákům cizincům na základě jejich věku – 10 respondentů vybralo 

odpověď „ano, velmi“, 2 „spíše ano“ a 2 „spíše ne“, nikdo neodpověděl „ne“. 

• Dostupné materiály pro výuku – 11 respondentů odpovědělo „ano, velmi“, 2 „spíše ano“ 

a 1 „spíše ne“, nikdo neodpověděl „ne“. 

9. Máte zájem účastnit se praxe v následujícím akademickém roce 2018/19? 

Většina respondentů odpověděla na tuto otázku kladně (64,3 %), 35,7 % respondentů už o praxi 

v dalším semestru zájem nemá. Některé tyto negativní odpovědi jsou zapříčiněny tím, že jsou 

někteří studenti v posledním ročníku a své studium v tomto akademickém roce (2017/18) 

plánují ukončit. Nutné je dodat, že v době vyplňování tohoto dotazníku studenti, resp. 

respondenti neměli žádné bližší informace o konání pedagogické praxe. Můžeme proto 

porovnat odpovědi ve druhém dotazníku, který byl realizován v průběhu kurzu. 

10. Preferujete jako formu výuky (pedagogické praxe) kroužek nebo asistenci? 

Většina respondentů zvolila odpověď „nevím“ (54,5 %), což je pochopitelné před začátkem 

kurzu, když neznají žádné podrobnosti o možnosti praxe. 27,3 % by spíše preferovalo kroužky 

a 9,1 % spíše asistenci. 9,1 % respondentů zvolilo odpověď „je mi to jedno“. Nikdo se 

nepřiklonil k odpovědi „určitě asistenci“ a „určitě kroužek“. 
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11. Jaká jsou vaše očekávání od semináře? 

Poslední otázka se dotazovala na konkrétní očekávání od semináře „Práce s žáky cizinci ve 

škole“, otázky byly otevřené. Celé odpovědi jsou k nahlédnutí v příloze na konci tohoto 

dokumentu. Nejčastěji se objevovaly následující odpovědi: 

propojení teorie s praxí, tipy a rady od odborníků z praxe, praktické zkušenosti, výuka 

diferenciovaná podle věku, metodika práce s žáky cizinci, didaktické nástroje a hry ve výuce, 

dostupné výukové materiály, příprava vlastních (specifických) materiálů, vyrovnávání se 

s různorodými problémy ve výuce, získání jistoty a sebedůvěry ve výuce dětí cizinců, 

komunikace s žákem cizincem, efektivní a rychlá výuka žáků cizinců, koncepce kroužků, 

zkušenosti ze zahraničí, hodnocení žáků cizinců. 
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DOTAZNÍK 2 

Druhý dotazník byl respondentům (tj. frekventantům kurzu „Práce s žáky cizinci ve 

škole“) distribuován asi 3 týdny před skončením výuky v letním semestru 2017/18. Online tento 

dotazník vyplnilo pouze 7 z 18 frekventantů, což je možné přisuzovat nedostatku času na konci 

semestru či možnému nezájmu o vyplňování dalšího dotazníku.  

První sekce otázek se zaměřila na spokojenost či nespokojenost s kurzem, jeho náplní 

a případné změny, které by frekventanti doporučili udělat pro další běh kurzu. Druhá část 

otázek se dotýkala připravenosti frekventantů k praxi po absolvování tohoto kurzu a realizace 

praxe v dalším akademickém roce. 

1. Jak jste spokojeni s kurzem „Práce s žáky cizinci ve škole“? (ohodnoťte známkami jako ve 

škole) 

Jednou nebyla tato otázka zodpovězena. Průměrná známka hodnotící tento kurz na stupnici od 

1 do 5 jako ve škole je 2,8. Konkrétně hodnotili respondenti takto: známka 1 – 0x, známka 

2 – 1x, známka 3 – 5x, známka 4 – 0x, známka 5 – 0x. Nejhorší dva stupně (4, 5) nebyly využity 

vůbec stejně jako stupeň nejlepší (1). 

2. Co na kurzu oceňujete? (otevřená otázka) 

Na kurzu frekventanti oceňovali 3 nejzásadnější aspekty, a to různorodost témat (pestrost 

a zajímavost), dále přizvané přednášející, resp. odborníky (pedagogy) z praxe, kteří se snažili 

frekventantům zprostředkovat vlastní zkušenosti s výukou dětí, resp. žáků s OMJ, a střídání 

vyučujících v průběhu kurzu. Lze takřka říci, že co téma, to jiný vyučující, případně se někdy 

vystřídali vyučující dva s kratšími příspěvky v rámci jednoho semináře. Většina odpovědí se 

u respondentů poměrně často opakovala. 

3. Co byste na kurzu změnil(a)? 

Na tuto otázku se odpovědi také poměrně opakovaly a opět se týkaly 3 okruhů. Frekventanti by 

ocenili, kdyby se jim dostávalo ještě více praktických informací a konkrétních rad, někteří by 

dokonce zcela odbourali teoretický vhled do tématu, který si většina vyučujících na začátek 

svého tématu připravila. V tomto smyslu lze podpořit vyučující, kteří si připravovali alespoň 

krátký teoretický úvod, protože ne všichni frekventanti studují nebo studovali navazující 

magisterský obor „Učitelství češtiny jako cizího jazyka“ a nemají tedy takovou základnu  

teoretických informací k různým tématům týkajících se žáků cizinců, osvojování prvního a 

druhého jazyka, druhého jako cizího jazyka atd. Dále by studenti doporučovali menší překryv 

témat. To opět závisí na tom, jaké studijní obory frekventanti studují. Posledním doporučením 
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od respondentů byla vyšší časová dotace na 1 lektora, což se jeví jako zajímavý a konstruktivní 

podnět, který by jistě mohl být v příštím běhu kurzu realizován. Někteří vyučující by po 

zkušenostech z tohoto kurzu mohli dostat více prostoru pro jedno nebo i více témat. 

4. Jaká byla z vašeho pohledu nejpovedenější přednáška? 

Ačkoli větší polovina respondentů z prvního dotazníku už detailně slyšela o tématu akvizičních 

korpusů před tímto kurzem, nejvíce (3 respondenti) zaujalo frekventanty právě toto téma 

(přednášela Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D., z ČNK). Druhé nejčastěji vybírané téma 

(2 respondenti) bylo téma týkající se češtiny pro cizince a legislativy spojené s dětmi cizinci 

(přednášela doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc., z Pedagogické fakulty Univerzity 

J. E. Purkyně v Ústí nad Labem). Poslední respondent uvedl, že se mu líbila všechna témata 

v kurzu. 

5. Jaké téma vám na kurzu chybělo? 

Na tuto otázku odpověděli respondenti, že jim nejvíce chybělo téma psychologie žáků cizinců, 

dále metodika tvorby vlastních materiálů a téma zabývající se prací s heterogenní skupinou 

žáků ve škole. 

6. Cítíte se po absolvování kurzu připravenější na praxi? 

Bohužel drtivá většina respondentů (5) zvolila možnost „ne“, tedy že se necítí být po 

absolvování kurzu připravená na praxi. Je to pochopitelné zejména u studentů, kteří s praxí 

teprve začínají či mají malé zkušenosti a nejsou si jisti, zda všechny poznatky získané 

seminářem využijí nebo je dokáží využít. Na to poukázal 1 respondent, který označil odpověď, 

že se bude cítit připravený až s vlastní praxí, tedy až získá svou vlastní zkušenost a bude si moci 

teoretické poznatky, tipy k výuce a praktické rady ověřit v praxi sám. 1 respondent vybral 

možnost „spíše ano“, tedy že se spíše cítí připraven po absolvování kurzu k praxi. 

7. Sledujete Moodle platformu k tomuto kurzu? 

Prostřednictvím této platformy byl se studenty sdílen nejen sylabus kurzu a dostupná literatura 

a jiné (metodické) materiály, ale i prezentace vyučujících, pokud měli prezentaci připravenou 

a pokud byli ochotni ji studentům poskytnout. Rovněž byl touto cestou plněn zápočtový úkol. 

Většina respondentů odpověděla, že tento kurz na Moodlu sleduje zřídka nebo málo (celkem 

4 respondenti), kdežto 3 respondenti ho sledují pravidelně či často (po každém semináři, 1x za 

14 dní apod.).  
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8. Využili jste seznamy doporučené literatury k tomuto kurzu? 

Většina frekventantů v době distribuce tohoto dotazníku zatím nevyužívala seznam doporučené 

literatury (celkem 5 respondentů). Částečně tento seznam využil pouze 1 respondent a seznam 

už plně využil rovněž pouze 1 respondent. Seznam doporučené literatury byl přístupný jak 

v sylabu kurzu v SIS, tak na platformě Moodle, kde byl tento seznam doplněn a některé volně 

šiřitelné materiály a tituly zde byly studentům poskytnuty. 

9. Vyjasnil(a) jste si některá z následujících témat? 

• používané materiály v praxi –  odpověď „seminář mi nepomohl“ zvolili 3 respondenti; 

odpověď „seminář mi téma představil“ využili 2 respondenti a odpověď „seminář mi 

poskytl vzhled do tématu“ zvolili 2 respondenti. 

• využívání korpusů ve výuce – odpověď „seminář mi nepomohl“ zvolil pouze 

1 respondent; odpověď „seminář mi téma představil“ využil rovněž 1 respondent 

a odpověď „seminář mi poskytl vzhled do tématu“ zvolilo 5 respondentů. 

• aktivity pro žáky s OMJ – odpověď „seminář mi nepomohl“ zvolili 3 respondenti; 

odpověď „seminář mi téma představil“ využili rovněž 3 respondenti a odpověď 

„seminář mi poskytl vzhled do tématu“ zvolil 1 respondent. 

• kde jsou dostupné informace o metodikách – odpověď „seminář mi nepomohl“ zvolili 

2 respondenti; odpověď „seminář mi téma představil“ využili 4 respondenti a odpověď 

„seminář mi poskytl vzhled do tématu“ zvolil pouze 1 respondent. 

Z výše uvedeného přehledu tedy vyplývá, že studenti si dotazovaná témata spíše ujasnili, 

pozitivní je tedy přínos pro studenty. Nejméně vyjasněné téma jsou pro studenty používané 

výukové materiály v praxi a aktivity pro žáky s OMJ. Tento výsledek bylo možné předpokládat, 

protože nejvíce praktická témata zaměřená na konkrétní aktivity a zajímavé tipy pedagogů 

z praxe byla realizována v posledních seminářích kurzu, kdežto dotazník byl distribuován 

a většinou i zodpovězen respondenty dříve. 

10. Jaký typ praxe byste chtěl(a) realizovat v příštím akademickém roce? 

Tato a následující otázka monitoruje zájem studentů o konání pedagogické praxe v příštím 

semestru či celém akademickém roce 2018/19 v rámci tohoto projektu. Konkrétně se dotazuje 

na preferenci kroužků (tuto odpověď zvolilo 14,2 % respondentů) či asistence (neodpověděl 

nikdo). Nicméně 42,9 % respondentů by si chtělo vyzkoušet obě možnosti, tedy jak výuku 

kroužků, tak poskytování asistence žákům s OMJ. Stejné množství respondentů (42,9 %) se 

ještě nerozhodlo o typu praxe. 
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11. Jaký stupeň preferujete pro konání vaší praxe? 

Následovala otázka zjišťující zájem o konání pedagogické praxe v MŠ (28,6 %), na ZŠ 

(14,3 %) a na SŠ (14,3 %). Patrný je trochu větší zájem o konání praxe v mateřské škole, tedy 

na nejnižším preprimárním stupni, další stupně mají stejný počet zájemců. Zbytek respondentů 

se nerozhodl, kde by pedagogickou praxi preferoval. 
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DOTAZNÍK 3 

Poslední dotazník, a sice v tištěné podobě, byl rozdán na posledním semináři tohoto 

kurzu. Vyplnilo ho anonymně 14 respondentů, tedy frekventantů kurzu. Celý dotazník se týkal 

pouze ohodnocení kurzu „Práce s žáky cizinci ve škole“, otázky byly otevřené či omezené 

hodnocením na škále od 1 do 5 jako známkami ve škole s možností přidání komentáře. 

Z pohledu organizátorů byla nejpřínosnější poslední otevřená otázka, která zjišťovala, co by 

studenti doporučovali změnit na koncepci kurzu.  

1. Ohodnoťte seminář jako ve škole. 

Na tuto otázku odpovědělo pomocí škály 1 až 5 všech 14 respondentů přítomných na 

závěrečném semináři. Nikdo z respondentů nezvolil nejhorší stupeň 5. Celkový průměr těchto 

odpovědí je 2,3. 

2. Doporučil(a) byste tento seminář kolegům z nižších ročníků? 

9 respondentů by seminář doporučilo svým kolegům, někteří s drobnými výhradami (např. by 

doporučili jen některé zajímavé přednášky) nebo s poznámkami (např. že by doporučili seminář 

i pro ty, kteří nestudují navazující magisterský obor Učitelství češtiny jako cizího jazyka nebo 

že tento seminář patří k těm lepším, který UČJTK nabízí, že oceňují rozmanitost témat apod.). 

2 respondenti by seminář spíše nedoporučili, doporučili by pouze některé vybrané přednášky 

a jeden respondent by ho nedoporučil kolegům z nižších ročníků, protože se domnívá, že 

vyhovuje spíše tomu, ve kterém ročníku se momentálně nachází, dále 1 respondent by 

nedoporučil seminář v aktuální podobě a další respondent by seminář doporučil, pokud by se 

změnil sylabus a v kurzu vidí potenciál. Pouze 1 respondent by seminář vůbec nedoporučil, a to 

proto, že se podle něj témata příliš prolínají s ostatními nabízenými předměty na FF UK. 

3. Vyhovoval vám zápočtový úkol? 

Zápočtový úkol se skládal z vytvoření plánu lekce na libovolné téma pro libovolný stupeň (MŠ, 

ZŠ, SŠ), podrobněji je tento úkol popsán výše v úvodu. Úkol byl záměrně velmi prakticky 

zaměřený proto, aby ověřil připravenost na případnou praxi v dalším semestru a využitelnost 

přednesených témat v kurzu. Na tuto otázku nikdo z respondentů neodpověděl vyloženě 

negativně, pouze 1 respondent odpověděl, že mu úkol příliš nevyhovoval, protože má pocit, že 

se nevztahoval ke kurzu. 11 respondentů se vyjádřilo, že jim úkol vyhovoval, 1 respondent 

odpověděl, že mu úkol nevadil a 1 respondent zatím úkol nesplnil.  
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4. Nakolik podle vás seminář splnil následující očekávání? Ohodnoťte jako ve škole a případně 

okomentujte. 

Tato otázka se skládala z několika podotázek, které se týkaly přednášených témat kurzu. 

Někteří respondenti buď nehodnotili část otázek, nebo nehodnotili číselnou škálou, nicméně 

většina se pomocí škály vyjádřila a případně doplnila i komentář. 

• Seminář propojil teoretické poznatky s praktickými aspekty – na tuto otázku odpovědělo 

celkem 13 respondentů a respondenti udělili průměrnou známku 2,1, přičemž nejhorší 

stupeň 5 nebyl ani jednou využit, hlasy pro známku 1, 2 a 3 byly poměrně vyrovnány. 

Několik respondentů přidalo komentář, například že přednáška o korpusu byla 

zajímavá, že respondent na kurzu získal informace k nezaplacení, ale i že semináři téměř 

nebyl věnován prostor pro praxi. 

• Získal(a) jsem rady a tipy, jak lépe pracovat s žáky-cizinci v české třídě – na tuto otázku 

odpovědělo 12 respondentů, a to průměrnou známkou 3, opět byly hlasy rovnoměrně 

rozloženy mezi známky 1, 2, 4 a 5, nikdo z respondentů nevybral stupeň 3. 

• Získal(a) jsem rady a tipy, jak lépe pracovat s žáky-cizinci mimo školu – odpovědělo 

celkem 13 respondentů, a to průměrnou známkou 3, stejně jako u předchozí otázky, 

ačkoli se kurz tímto tématem příliš nezabýval. 

• Lépe jsem poznal(a) rozdíly v přístupu k žákům na různých stupních škol – jako u 

předchozí otázky odpovědělo i zde 13 respondentů, a to průměrnou známkou 3,1, 

respondenti využili k hodnocení všechny stupně, nejméně však nejlepší stupeň 1. 

• Dozvěděl(a) jsem se více o práci s žáky-cizinci v MŠ – odpovědělo opět 13 respondentů, 

průměrná známka byla 2,9, jeden respondent připojil komentář, že tomuto tématu se 

semináře nevěnovaly. Nejvíce využitým stupněm na škále byla známka 2. 

• Dozvěděl(a) jsem se více o práci s žáky-cizinci na ZŠ – tentokrát odpovědělo 12 

respondentů a průměrná známka, kterou udělili, byla 2,5, tedy lepší než v předchozím i 

následujícím tématu. Nejvíce využitým stupněm na škále byla známka 2. 

• Dozvěděl(a) jsem se více o práci s žáky-cizinci na SŠ – na tuto otázku odpovědělo jako 

v předchozí otázce 12 respondentů s průměrnou známkou 2,8. Zde nebyla respondenty 

vůbec využita známka 4, nejčastěji se objevovala známka 2. 

• Dokážu lépe naplánovat kroužek pro žáky-cizince – nejméně používanou známkou byla 

2 a 5, ostatní byly v rovnoměrném zastoupení. Odpovědělo celkem 12 respondentů a 
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průměrná známka je 2,8. Jeden respondent uvedl v komentáři, že umí připravit plán 

kroužku, ale tento seminář mu k tomu nepomohl. 

• Seznámil(a) jsem se s dostupnými materiály pro výuku žáků s OMJ – na otázku 

odpovídalo 13 respondentů, k tomu využili všechny stupně škály kromě známky 5. 

Průměrná známka, kterou hodnotili, je 2. Nejvyužívanějším stupněm hodnocení byla 

známka 1. Z toho lze usuzovat, že toto téma naplnilo očekávání frekventantů kurzu. 

• Naučil(a) jsem se připravovat vlastní materiály pro žáky-cizince – na tuto otázku 

odpovědělo 12 respondentů, nikdo nevyužil k hodnocení známku 5, ostatní známky 

byly k hodnocení užívány rovnoměrně. Průměrně hodnotili známkou 2,5. 

V komentářích jeden respondent zmínil, že se učí připravovat materiály především 

vlastní praxí. 

• Seznámil(a) jsem se s některými aktivitami a hrami vhodnými pro výuku žáků-cizinců – 

odpovídalo 13 respondentů s průměrnou známkou 2,3. Nejvyužívanějším stupněm byl 

stupeň 1 a stupeň 5 nebyl respondenty v této otázce použit vůbec. 

• Mám lepší povědomí o práci s korpusy a jejich využití ve výuce žáků-cizinců – opět 

odpovědělo 13 respondentů a průměrná známka byla 2, což poukazuje na poměrně 

značné naplnění očekávání u tohoto tématu. Nejvyužívanějším stupněm na škále byla 

známka 1. V komentářích respondenti zmínili, že je přednáška o korpusech fascinovala, 

že byla zajímavá, dále chválili přednášející (Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D., z ČNK) a 

jeden respondent zmínil, že v praxi neplánuje využívat akviziční korpus pro výuku. 

• Seminář mi dodal sebejistotu pro následující praxi – odpovědělo 13 respondentů, 

průměrná známka je 2,8. V komentářích respondenti zmínili, že sebejistotu musí získat 

každý učitel sám vlastní praxí, jeden respondent napsal, že mu v tom kurz nijak 

nepomohl. 

5. Co byste především doporučili organizátorům semináře pro příští konání kurzu? 

Nejzajímavější otevřená otázka, na kterou respondenti odpovídali většinou velmi 

podnětně. Rozhodně jejich komentáře mohou pomoci zpestřit a zúžit vybraná témata, zařadit 

nová témata i zlepšit celkovou koncepci kurzu v příštím akademickém roce 2018/19. 

Častěji se opakovala odpověď, že by frekventanti byli rádi, pokud by témata byla ještě 

více prakticky uchopena nebo alespoň doplněna o více praktických ukázek a rad. Tento podnět 

se rozhodně budeme snažit zapracovat a pokusit se o zlepšení v dalším semestru. S tím 

souvisely i některé odpovědi, že by si frekventanti přáli eliminovat teoretický základ přednášek, 
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a to zcela nebo alespoň částečně (konkrétně jeden respondent doporučuje vynechat lingvistické 

přednášky (pozn. zřejmě se jedná o přednášku na téma mezijazykové rozhraní, která byla 

značně teoreticky pojata) a téma o učebnicích s vysvětlením, že se překrývá s jiným nabízeným 

seminářem na toto téma na ÚČJTK. Další doporučení mířilo na nás jako organizátorky, a sice, 

abychom více konzultovaly s přednášejícími obsah jejich semináře a případně je vybídly 

k omezení teorie a upřednostnění praktické stránky tématu. Další z nápadů na zlepšení kurzu 

bylo pozvat ještě více pedagogů, tedy přednášejících, ale nikoli akademiků. Tento respondent 

tedy zřejmě navrhuje, abychom přivedli více pedagogů z praxe, kteří by mohli předat cenné 

rady a zprostředkovat vlastní zkušenosti s výukou žáků-cizinců. Posledními náměty na zlepšení 

bylo, abychom se snažily zredukovat překryv s jinými předměty na UČJTK, což naším cílem 

není, protože tento seminář je zamýšlen jako průřezový, jeho smyslem je dotknout se co nejvíce 

témat tak, aby otevřel obzory jak studentům z oboru UČCJ, tak i studentům z jiných oborů a 

potažmo je připravil na pedagogickou praxi. Jeden respondent navrhuje zařadit téma týkající se 

hospitací ve školách a metodiky. O tématu hospitací zatím neuvažujeme, protože věříme, že 

vybraná témata pro příští semestr jsou přínosnější a navíc již existuje specializovaný předmět 

na UČJTK, který se po celý semestr zabývá pouze tímto tématem. 

Poměrně hodně komentářů bylo pochvalných, a to, že frekventantům na kurzu vše 

vyhovovalo a nic by nechtěli měnit či že se jim všechny semináře a témata líbila, že hodnotí 

náplň kurzu pozitivně a že s každým tématem získávali užitečnou zkušenost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


