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SYSTÉM INDIVIDUÁLNÍ PODPORY ŽÁKŮ S OMJ (ASISTENCE) 

A VÝUKY KROUŽKŮ ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA 

1. Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené 

s jeho radikální inovací“ a jeho klíčové aktivity 

Projekt OP PPR s názvem „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené 

s jeho radikální inovací“ byl řešen na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v letech 2017 až 

2019, jeho hlavním koordinátorem byl Karel Šebesta. Z názvu je patrné, že těžištěm celého 

projektu byli žáci cizinci, jejich začleňování, vznik inovativní metodiky, podpora pedagogů, 

kteří s takovými žáky pracují na základních či středních školách a rovněž příprava budoucích 

či stávajících pedagogů v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka. 

Za tímto rozsáhlým projektem stálo mnoho odborníků, často pracovníků FF UK, ale 

i externistů, například pedagogů z praxe atd., tak, aby mohly být v projektu pokryty všechny 

zásadní oblasti. Projekt zahrnoval několik základních klíčových aktivit. První klíčová aktivita 

(KA1) se zaměřovala na dvě oblasti, a to na (a) přípravu inovativních metodických postupů 

práce s žáky cizinci a inovativních didaktických nástrojů, zvl. korpusů – obecných, žákovských 

i šíře akvizičních; vzniklá metodika a korpusy fungují jako pomůcka začínajícím i stávajícím 

pedagogům; (b) evaluaci vzniklé metodiky. V rámci druhé klíčové aktivity (KA2) byly 

připraveny kurzy dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky zaměřené na práci s žáky 

cizinci a využívání korpusů v jejich edukaci.  

Třetí (KA3) a čtvrtá (KA4) klíčová aktivita toho měly hodně společného. KA3 se zaměřovala 

na (a) přípravu budoucích lektorů kroužků češtiny jako cizího jazyka z řad studentů učitelství 

FF UK, a to formou přípravného semestrálního semináře „Práce s žáky cizinci ve škole“. 

Seminář nabízel studentům mnoho rozličných témat, ať už více teoretických, či ryze 

praktických. Nejvíce studenti oceňovali témata zaměřená na legislativu žáků cizinců v českých 

školách, ale i na hry a aktivity ve výuce. V dalším kroku se zaměřila na (b) přípravu a následnou 

realizaci samotných kroužků češtiny jako cizího jazyka. Kroužky byly určeny žákům základní 

a střední školy, podrobněji budou popsány dále. Jejich realizaci zajišťovali lektoři – studenti 

FF UK – většinou frekventanti semináře „Práce s žáky cizinci ve škole“, ale i studenti, kteří 

seminář nenavštěvovali. Jejich působení v rámci kroužků bylo vedeno jako pedagogická praxe. 

Studenti tudíž získali jak finanční ohodnocení za odučené lekce a přípravy na lekce, tak atestaci 
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a samozřejmě rovněž praktické dovednosti. O lektorech, jejich náplni práce a kompetencích se 

dočteme v následujících kapitolách.  

Čtvrtá klíčová aktivita měla v podstatě stejný průběh jako KA3, tedy jak přípravný seminář pro 

studenty učitelství FF UK, tak realizaci praxí. Praxe se však v KA4 lišila v tom, že nerealizovala 

a nezajišťovala kroužky, nýbrž individuální jazykovou podporu žákům, tedy asistenci. 

Asistence měla být původně zajišťována jako individuální podpora žáka během vyučování, tedy 

podoba, v jaké je asistence na školách často známa a poskytována, a/nebo jako individuální 

podpora žáka po vyučování čili spíše forma doučování. Nakonec se realizovala pouze forma 

konající se po vyučování. Více o asistenci bude řečeno v navazujících kapitolách. Další součástí 

KA4 bylo poskytování informací žákům středních škol v maturitním ročníku, které mohou být 

užitečné pro jejich přihlášky na vysoké školy. Několikrát se konal workshop, na němž se žáci, 

budoucí uchazeči o vysokoškolské studium, dozvěděli veškeré informace o přijímacím řízení 

na vysokých školách, požadavcích (především na studenty cizince), jako je dosažená jazyková 

úroveň, jazykové zkoušky, případně nostrifikace u studentů, kteří neskládali maturitní zkoušku 

na české škole. Dále si žáci mohli vyslechnout zkušenosti současných studentů cizinců 

z různých univerzit i oborů, žáci se mohli dotazovat na konkrétní situace, což vedlo k velmi 

interaktivní a zajímavé diskuzi. 

Klíčová aktivita 5 (KA5) se zabývala jednak (a) přípravou didaktického kurzu pro budoucí 

asistenty ve výuce, který bude v blízké době akreditován, jednak (b) vytvořením interaktivních 

metodických webových stránek na podporu pedagogů pracujících s žáky cizinci na různých 

úrovních a na různých typech škol a také pořádáním workshopů a dalších akcí, které mohly 

pomoci šířit povědomí o vypracované inovativní metodice práce s žáky s OMJ v učitelské 

veřejnosti.  
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2. Spolupracující školy 

V rámci projektu bylo nejprve vytipováno, vybráno a osloveno několik různých škol. Cílem 

projektu bylo oslovit školy jednak k dlouhodobé spolupráci, tedy alespoň po dobu trvání 

projektu, ale i s vidinou případné další spolupráce po jeho skončení, jednak oslovit různé stupně 

škol.  

V rámci projektu mohla každá spolupracující škola čerpat zdarma mnoho benefitů, ať už to 

bylo (další) vzdělávání pro pedagogy v oblasti češtiny jako cizího jazyka, ale i práce s žáky 

cizinci jako takové, nebo zajištění kroužků a asistencí pro žáky cizince v místě dané školy. 

U kurzů dalšího vzdělávání navíc byla poskytována i forma distanční, což mohlo oslovit více 

pedagogů. 

Od spolupracujících škol byla vyžadována pro projekt zpětná vazba ke všem aktivitám 

poskytovaným a souvisejícím právě s danou školou. U kroužků a asistencí byla dále 

požadována nápomocnost, co se týče vybírání vhodných žáků cizinců pro lekce češtiny jako 

cizího jazyka a komunikace s jejich zákonnými zástupci. 

Aby byla komunikace co možná nejhladší a bezproblémová, v každé škole byla zvolena jedna 

kontaktní osoba, většinou se jednalo o zástupkyni nebo zástupce ředitele dané školy, s nimiž 

všichni koordinátoři projektu jednali, na které se obraceli v případě potíží, dotazů, ale i dalších 

nabídek spolupráce apod.  

Je důležité, aby byla udržována komunikace vždy s jedním zvoleným koordinátorem z dané 

školy, velmi to usnadňuje a urychluje práci, navíc je pak ve spolupráci větší přehled z obou 

stran. 

Pro spolupráci na realizaci kroužků a asistencí (tedy i pedagogických praxí studentů učitelství 

na FF UK) byly vybrány celkem 3 školy a se všemi byla navázána kvalitní spolupráce. Každý 

kroužek i asistence trvala po dobu jednoho semestru, tedy realizace se časově řídila podle 

akademického roku FF UK, nikoliv podle pololetí daných škol. V zájmu ochrany osobních 

údajů i zúčastněních škol budeme užívat krycích jmen. 

(a) Základní škola Zelená 

Zde bylo realizováno celkem 6 kroužků, z toho 3 kroužky v zimním semestru 2018/19 

a 3 pokračující kroužky v semestru letním. V zimním i letním semestru proběhl kroužek pro 

1. a 2. třídu prvního stupně, dále kroužek pro 3. a 4. třídu prvního stupně a poslední byl kroužek 

pro 5. třídu prvního stupně. Žáci byli rozděleni do těchto kroužků především z hlediska věku. 
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Ukázalo se, že jejich zařazení odpovídalo i míře jejich osvojení češtiny jako druhého jazyka, 

žádné velké rozdíly v ovládání češtiny jako druhého jazyka lektoři v kroužcích nezaznamenali. 

V zimním semestru navštěvovalo kroužky celkem 15 žáků, v letním semestru stejný počet. 

Vedení kroužků pedagogicky zajistili v zimním semestru 2 lektoři, v letním semestru také 2 

lektoři, avšak nejednalo se o lektory stejné. Asistence se na této škole nekonaly ani v zimním, 

ani v letním semestru. 

(b) Gymnázium Červené 

Kroužky i asistence byly z kapacitních a personálních důvodů realizovány pouze v zimním 

semestru 2018/19. Celkem byly realizovány 2 kroužky – jeden kroužek pro 6. B, což byl 

maturitní ročník žáků, druhý pro 4.B, v tomto případě se jednalo o kroužek pokročilejších žáků. 

Tyto kroužky zajišťovaly pedagogicky 2 lektorky. Celkem kroužky navštěvovalo 9 žáků 

cizinců. Asistence se na této škole nekonaly ani v zimním, ani v letním semestru. 

(c) Gymnázium Modré 

S touto školou jsme v rámci projektu spolupracovali jak v zimním, tak letním semestru 

2018/19. Celkem byly realizovány 4 kroužky v zimním semestru a pouze 1 kroužek v semestru 

letním. K razantní redukci v realizaci kroužků došlo zejména z toho důvodu, že mnoho žáků, 

kteří kroužek navštěvovalo, bylo v maturitním ročníku, tudíž byla jejich motivace ve druhém 

semestru proti našemu očekávání slabší, a to zřejmě i z časových důvodů. Kroužky se totiž 

realizovaly v den, který byl pro žáky rozvrhově a předmětově nejnáročnější.  

První kroužek pro začátečníky navštěvovalo v zimním semestru 8 žáků, druhý kroužek pro 

pokročilé rovněž navštěvovalo 8 žáků. Pro velký zájem byl otevřen ještě jeden kroužek pro 

pokročilé, taktéž ho navštěvovalo 8 žáků, a poslední byl kroužek určený maturantům, ten 

navštívilo v zimním semestru taktéž 8 žáků. Tyto kroužky zajistili pedagogicky 3 lektoři. 

V letním semestru se konal pouze jeden kroužek pro pokročilé, navštěvovali ho 4 žáci a 

pedagogicky ho zajistila jedna lektorka. 

K asistování byli v této škole vybráni 4 žáci v zimním semestru 2018/19 a 1 žák v letním 

semestru. Celkem asistovali 4 různí asistenti, jedna asistentka asistovala v obou semestrech. 

Žáci, kteří byli k asistenci doporučeni, buď vybrala a doporučila kontaktní osoba v této škole 

(obvykle však prvotní podnět přicházel od třídních učitelů, kteří nejlépe odhadli, jaký druh 

podpory jejich žák potřebuje), nebo od samotných žáků, z jejichž strany byl zájem také 

poměrně velký. Jelikož se jedná o individuální jazykovou podporu, upřednostňovali jsme ve 

výběru takové žáky, kteří měli větší jazykové obtíže v komunikaci, tedy patrnější jazykovou 
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bariéru, která činila potíže v zařazení se do vyučovacího procesu více než žákům, kteří už si 

jazyk osvojili alespoň na základní úrovni. Preferovali jsme tedy ve výběru k asistenci buď úplné 

začátečníky, nebo žáky pocházející z velmi odlišných kultur a jazykových prostředí. 

V zimním semestru 2018/19 jsme tedy díky výše popsanému projektu realizovali celkem 

9 kroužků různě zaměřených na všech třech spolupracujících školách, pedagogickou praxi 

realizovalo 5 lektorů z řad studentů učitelství z FF UK a jazykovou podporu získalo celkem 

56 žáků ve věkovém rozmezí od 6 do 19 let. Asistence probíhaly v zimním semestru celkem 4, 

individuálně podpořeni byli tedy 4 žáci a asistenci zajišťovali 4 různí lektoři. 

V letním semestru 2018/19 bylo realizováno o poznání méně kroužků i asistencí. 

Spolupracovali jsme se 2 školami, kde jsme realizovali celkem 4 různě zaměřené kroužky, 

pedagogickou praxi realizovali celkem 3 lektoři a podpořeno bylo 19 žáků různého věku. 

Asistence se konala pouze jedna, podpořen byl tedy jeden žák a pedagogickou praxi realizovala 

jedna asistentka, studentka FF UK. 

Ukázalo se bohužel, že nebude možné realizovat kroužky a asistence na mateřských školách. 

Při vstupním jednání se objevily překážky různého druhu, obvykle to byla překážka na straně 

žáků cizinců, resp. jejich zákonných zástupců a legislativy. Právě v mateřských školách jsou 

mnohem přísnější pravidla pro jakýkoliv vstup nezaměstnanců (čili externistů) do školy. 
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3. Organizace kroužků češtiny jako cizího jazyka a individuální podpory 

formou asistence 

3.1 Spolupráce se školou 

Informování o konání kroužků a asistencí bylo jednou z nejpodstatnějších částí organizace 

před samotným zahájením kroužků či individuálních asistencí. Rozšíření informace mezi žáky 

a jejich zákonné zástupce zajišťovaly jednotlivé školy prostřednictvím nástěnek, svých 

webových stránek, třídních učitelů nebo elektronických žákovských knížek apod. Kontaktní 

osoby ze spolupracujících škol předem vytipovaly žáky ve spolupráci s třídními učiteli, kterých 

by se podpora formou kroužku či asistence mohla týkat, což velmi usnadnilo následné 

rozběhnutí kroužku a asistence, sestavení ideální skupiny apod. Podle počtu žáků a jejich zájmu 

pak bylo nutné přiřadit vhodné lektory a asistenty dle jejich osobních preferencí, tato činnost 

patřila koordinátorkám kroužků a asistencí. 

Každá spolupracující škola si stanovila kontaktní osobu, na kterou se mohli obracet nejen 

jednotliví koordinátoři projektu, ale i samotní lektoři kroužků či asistenti, případně podporovaní 

žáci a jejich zákonní zástupce. Kontaktní osoba v každé škole je důležitá, a to zejména 

v případech, pokud by lektor / asistent musel řešit akutní problém týkající se žáka nebo více 

žáků (např. zdravotní stav, nevhodné chování vůči ostatním žákům či lektorovi apod.) či 

technický problém (nefungující přehrávač, prostředí, kde se kroužek odehrává aj.). 

3.2 Organizace a uspořádání 

Pro zajištění co možná největšího individuálního přístupu k žákům, jazykového rozvoje 

a efektivnosti výuky byly kroužky organizovány zpravidla pro menší skupinky, tj. 2–5 žáků. 

Právě v této fázi byla důležitá práce kontaktní osoby a výše zmíněné vytipování žáků a jejich 

pevné zařazení do kroužků či k asistentům, aby nedocházelo k naplnění kapacity a zmatkům. 

Pokud se jednalo o starší žáky, výjimečně byly sestaveny i skupiny po 8 žácích, a to zejména 

z kapacitních důvodů. 

Žáci byli do kroužků zařazováni na základě věku i jazykové úrovně dle SERR (tj. Společný 

evropský referenční rámec pro jazyky), tedy míře osvojení češtiny jako druhého jazyka. Naopak 

ohledy téměř vůbec nebyly brány na národnost žáků, resp. na první (mateřský) jazyk žáka. 

Navzdory tomu se podařilo žáky poměrně dobře spojit a většinou byly vytvořeny homogenní 
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skupiny vyvážené jak věkově, tak národnostně, a dokonce i pokud šlo o míru osvojení češtiny 

jako druhého jazyka. 

V rámci projektu byly zajištěny kroužky na základní škole (soustředili jsme se v tomto případě 

na první stupeň, kde bylo nejvíce žáků, kteří potřebovali jazykovou podporu) i na střední škole 

gymnazijního typu. Nejmladší účastník, tedy podpořený žák, byl šestiletý, nejstarší pak 

devatenáctiletý, rozpětí tedy bylo velké, proto vzniklo i několik typů kroužků. 

O typech kroužků jsme diskutovali s jednotlivými školami, avšak jejich požadavky a 

doporučení se prakticky shodovaly s našimi předem vytvořenými sylaby. V průběhu 

akademického roku 2018/19 byly realizovány následující typy kroužků, mnohé z nich 

i opakovaně či ve více bězích: 

(a) Nejvíce rozšířené byly kroužky zaměřující se obecně na jazyk, tedy češtinu jako cizí (druhý 

jazyk), lektoři se nejčastěji soustředili na problémové gramatické jevy u žáků, případně na 

rozšiřování slovní zásoby, zvláště pak na terminologii, které žáci potřebovali porozumět 

v rámci běžné výuky na ZŠ nebo SŠ. Terminologie se netýkala jen českého jazyka, ale rovněž 

i jiných vyučovaných předmětů. 

(b) Dále vznikly kroužky specializující se na přípravu k maturitní zkoušce z českého jazyka. 

Tento kroužek byl tedy primárně určen žákům střední školy v posledním ročníku, případně 

v ročníku předposledním. Ze strany žáků o ně byl značný zájem a taktéž pro lektory se jednalo 

o zajímavou zkušenost. Nejvíce žáky připravovali na státní část maturitní zkoušky, tedy 

didaktický test z češtiny, popřípadě psaní slohového práce. Na školní část maturitní zkoušky 

žáky primárně nepřipravovali, někteří lektoři však nabídli žákům probrání určitého vybraného 

okruhu / literárního období. 

(c) Poslední typ kroužku byl zaměřený na reálie České republiky, lektoři tedy představovali 

žákům například historický kontext českých zemí, politický a sociální, případně i právní systém 

českého státu a nejvíce se tradičně soustředili na geografii České republiky v kontextu celé 

Evropy a dále na české zvyky, tradice a slavení nejrůznějších svátků. O poslední zmíněný 

kroužek byl ze strany škol i žáků nejmenší zájem.  

Pravděpodobně to bylo způsobeno tím, že žáci v prostředí České republiky už žijí, a proto 

mnohé aspekty buď znají, nebo se s nimi setkají, a to v rámci běžné školní docházky, případně 

v situacích běžného života, jako je vyřizování úředních dokumentů, návštěva lékaře, nákup 

potravin, cestování aj. Mnozí lektoři ale zařazovali výuku reálií v různých podobách do lekcí 

obecně zaměřených na výuku češtiny jako cizího jazyka, nebo žákům různé jevy z této oblasti 
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představovali, pokud o to žáci projevili zájem, bylo jim něco nejasného nebo se s nimi setkali 

v učebnicích a jiných materiálech. 

 

3.3 Pedagogická praxe 

Kroužky a asistence byly poskytovány školám zdarma v rámci tohoto projektu, lektoři 

a asistenti byli za každou odučenou lekci finančně ohodnoceni (dle předem dohodnutých sazeb 

a podmínek), navíc absolvováním praxe měli možnost získat potvrzení o splnění pedagogické 

povinně volitelné praxe (atestace). 

Studenti učitelství na FF UK mohli konat svou pedagogickou praxi na jimi vybraném stupni 

školy, mohli si (většinou) rovněž vybrat, zda chtějí absolvovat praxi jako lektoři kroužků pro 

žáky s OMJ či jako asistenti individuální podpory žáků s OMJ. Pokud studenti projevili zájem, 

mohli absolvovat obě dvě zmíněné možnosti praxe, a to jak během jednoho, tak i dvou 

semestrů. Mnozí lektoři této možnosti kombinace a rozšíření praxe využili a uvítali ji jako 

zajímavé srovnání těchto dvou výukových pedagogických činností.  

Pro udělení atestace museli lektoři i asistenti splnit několik dílčích podmínek, a to: (a) realizace 

kroužku / asistence v předem dohodnutých a stanovených termínech (dle rozvrhu) po celou 

dobu semestru (vyjma prázdnin a mimořádných událostí ve školách a nemoci lektora či 

asistenta), (b) řádné vedení dokumentace s kroužkem / asistencí spojenou (docházkový list, 

karta účastníka, příp. žákovské deníky), (c) příprava na lekce a příprava koncepce kroužku či 

asistence (tj. dlouhodobé a krátkodobé plánování, příprava sylabu i plánů jednotlivých lekcí). 

Dále museli lektoři či asistenti umožnit koordinátorkám vykonat observaci čili hospitaci na 

lekci, pokud k tomu byli předem vyzváni, a splnit administrativní úkony spojené 

s vykazováním lekcí. 
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4. Zájmové jazykové kroužky 

Jedná se o volnočasové aktivity, jsou tedy žákem navštěvovány až po klasické školní výuce. 

Kroužek je „menší zájmový útvar, jehož činnost směřuje zpravidla k vnitřnímu obohacení 

členů, zaměřuje se na vnitřní život útvaru…“1 Jejich charakteristikou je dobrovolnost, 

pravidelnost navštěvování (obvykle 1x týdně), pestrost a zajímavost. Zájmová aktivita, kam 

patří i forma kroužku, se vyznačuje kromě výše uvedeného také socializační funkcí, 

samozřejmě také výchovně vzdělávací funkcí, ale i funkcí kompenzační, která vyrovnává 

nedostatek něčeho, v našem případě např. nedostatek jazykového inputu (tj. vstupu), 

nedostatečné osvojení českého jazyka, nedostatečné znalosti o zemi, v níž žáci pobývají apod. 

Právě tato funkce je pro všechny realizované kroužky stěžejní.  

Kroužky, které byly nabízeny v rámci našeho projektu, rozhodně nepatří ke klasickým 

volnočasovým kroužkům. Ve školách bývají realizovány většinou dvěma způsoby. První 

možností je kroužek probíhající až po klasické povinné výuce, jak bylo popsáno výše, druhou 

možností je pak realizování této výuky během povinné výuky. To znamená, že dotčený žák 

například nechodí na povinnou výuku českého jazyka, kde by nebyl schopen práce a 

porozumění (k tomu je třeba mít souhlas zákonných zástupců), ale místo toho navštěvuje 

kroužek češtiny pro cizince, který mu pomáhá rychle a efektivně dorovnat jazykovou 

nedostatečnost. Bohužel tento druhý zmíněný typ nebyl ani jednou realizován na žádné 

spolupracující škole, a to kvůli výše zmíněné problematice získávání souhlasů zákonných 

zástupců a také z důvodu náročnější logistiky a možného narušení běžných hodin českého 

jazyka ve škole. Je v praxi obvyklé, že každá škola preferuje různé varianty, některé školy 

dokonce nabízí obě možnosti zároveň jako druh podpory těchto žáků, nicméně je pro tuto 

činnost vyčleněn interní pracovník školy (např. asistent, na některých školách už přímo lektor 

češtiny jako cizího jazyka), tedy logistika je mnohem jednodušší.  

Nutné je přitom rozlišovat žáky cizince a žáky s odlišným mateřským jazykem. Každý takový 

žák má totiž nárok na jiný druh podpory z legislativního pohledu, což ale není předmětem naší 

práce v tomto projektu. Je však vždy nutné a zásadní se s konkrétní školou domluvit před 

samotným zahájením kroužku na tom, jak si realizaci kroužku lektory představuje. 

                                                      
1 HÁJEK, B., PÁVKOVÁ, J., HOFBAUER, B. Pedagogické ovlivňování volného času. Praha: Portál, 2008, 

s. 169. ISBN 978-80-7367-473-1. 
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4.1 Specifikace kroužků na ZŠ 

Na základní škole lze očekávat větší problémy s rozřazením žáků s OMJ do skupinek tak, aby 

vznikl věkově i jazykově sourodý kroužek. Zjišťování jazykové úrovně je možné na tomto 

stupni škol dvojím způsobem, a to buď rozhovorem (ideální zvláště pro první stupeň), nebo 

krátkým rozřazovacím testem a následnou analýzou testu a přibližným určením jazykové 

úrovně žáka podle SERR. Určitě je vhodnější žáky na ZŠ rozřazovat podle věkového kritéria, 

přestože by tím mohla vzniknout jazykově heterogenní skupina. 

Pro ZŠ je specifické jak věkové rozpětí žáků, tak i požadavky z jejich strany, příp. ze strany 

zákonných zástupců. V kroužku je možné se věnovat výhradně češtině pro cizince, ale i 

doučování k předmětu český jazyk a přípravě na tento předmět, kterou by žáci jinak museli 

dělat doma, nebo i doučování jiných předmětů z hlediska české terminologie (např. názvy 

různých jevů ve fyzice). 

Možným problémem na tomto stupni školy může být nedostatečná motivace žáků navštěvovat 

kroužky po vyučování. Lektor by je měl proto maximálně motivovat pozitivním slovním 

hodnocením, zajímavými aktivitami, případně i systémem odměn (např. bonbóny, razítka aj.). 

4.2 Specifikace kroužků na SŠ 

Zařazování žáků do skupin by mělo být prováděno jednak rozhovorem, jednak krátkým 

jazykovým testem, který bude následně vyhodnocen a bude určena přibližná jazyková úroveň 

žáka podle SERR. Na tomto stupni školy je vhodné uvažovat v zásadě o realizaci dvou druhů 

kroužků, a to o kroužku zaměřeném obecně na český jazyk (může zahrnovat češtinu pro 

cizince i doučování na předmět český jazyk, pomoc s přípravou na tento předmět aj.) 

a o kroužku specializovaném na přípravu k maturitní zkoušce z češtiny.  

Specifikum výuky na tomto typu a stupni školy je zejména v tom, že se jedná o skoro dospělé 

či dospělé žáky, předpokládá se u nich zájem o studium, podstatně vyšší zodpovědnost za své 

vlastní studium a motivace k osvojení si češtiny v co největší možné míře už vzhledem k faktu, 

že mnozí z nich plánují pokračovat ve studiu na české vysoké škole. U takových žáků už se 

předpokládá alespoň základní znalost terminologie ve výuce jazyků, protože se s výukou cizích 

jazyků už v předešlých letech setkávali. Od lektorů se tudíž předpokládá „dospělejší“ a 

odbornější přístup ve vyučování kroužků, omezení názornosti, která byla důležitá u nižších 

stupňů škol, dále i zaměřování se na konkrétní jazykové nedostatky žáků či nevyváženost 

ovládnutí 4 jazykových dovedností a případné přihlédnutí k budoucí specializaci žáků. 
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4.3 Hodnocení v kroužcích 

Návštěva kroužků vznikajících díky tomuto projektu je v zásadě volnočasovou aktivitou žáků 

s OMJ. Kroužky je mají podpořit ve studiu v České republice (resp. v Praze) a v postupném 

osvojování si českého jazyka. Mají napomáhat snazší inkluzi žáka do třídního či školního 

kolektivu i do společnosti. Pokrok u těchto žáků může být velmi individuální vzhledem 

k sociální, rodinné i jazykové situaci, navíc žáci jsou hodnoceni různými způsoby během školní 

výuky. Z toho důvodu není vyžadováno, aby lektor žáka normativně či kriteriálně hodnotil 

(a používal k tomu např. známky či jiné škály). Naopak doporučeno je pozitivní slovní 

hodnocení, které bude žáka motivovat vzdělávat se, pokračovat v navštěvování kroužků apod. 

Vhodné je ve slovním hodnocení vyzdvihnout osvojenou dovednost nebo jazykový jev, 

příp. pokrok, který žák udělal, a neupozorňovat na to, co si žák prozatím nebyl schopen osvojit 

a co se mu během kroužku nepovedlo.  
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5. Metodická podpora lektorů a asistentů 

Bylo naplánováno několik druhů metodické podpory lektorů a asistentů v rámci jejich 

pedagogické praxe. Všechny aktivity, které jsou zmíněny níže, měly za úkol zjednodušit 

lektorům a asistentům jejich pedagogickou činnost, novým a začínajícím lektorům pomoci se 

zorientovat nejen v pedagogických metodách, ale i v dlouhodobém (sylabus kurzu) 

a krátkodobém (plán lekce) plánování vyučovacího procesu, výukových materiálech či oboru 

jako takovém, zkušenějším lektorům pak otevřít obzory a další možnosti získání praxe. 

5.1 Pravidelná setkávání  

Setkávání s lektory všech kroužků, asistenty individuální jazykové podpory a koordinátorek 

mělo sloužit ke sdílení získaných zkušeností lektorů, případně materiálů a příprav lekcí. Je 

ideální, pokud se první setkání uskuteční před začátkem pedagogické praxe a má organizační 

charakter (informace o metodické podpoře, hospitacích, sběru zpětné vazby, přípravách na 

lekce, dostupných a vhodných učebních materiálech, řešení různých mimořádných situací jako 

např. nevhodné chování žáků navštěvujících kroužek apod.). Dále je vhodné zařadit ještě další 

dvě setkání, a to v průběhu pedagogické praxe a poté na konci semestru po ukončení kroužků 

a asistencí. Právě poslední dvě zmíněná setkání mohou být pro lektory a asistenty nejvíce 

přínosná z hlediska výměny informací a zkušeností.  

V rámci projektu se nám tradičně dařilo zorganizovat první schůzky, kde se lektoři vzájemně 

poznali a dozvěděli se informace o struktuře tohoto typu pedagogické praxe a další organizační 

záležitosti. Bohužel se však nedařilo uspořádat setkání během praxe nebo po jejím skončení, a 

to z důvodu časového vytížení lektorů a asistentů. Nejkritičtější byl v tomto ohledu konec 

semestru, kdy lektoři plynule přecházeli do zkouškového období, v letním semestru mnozí 

konali závěrečné státní zkoušky, a proto setkání nebylo možné uskutečnit.  

5.2 Online platforma 

Pro podporu lektorů dále bylo zřízeno online uložiště (Google Drive), které se dělí do dvou 

sekcí. V první z nich jsou k dispozici volně dostupné materiály pro výuku, učebnice či 

metodické příručky pro různé stupně škol určené učitelům žáků s OMJ. Druhá ze zmíněných 

sekcí sloužila ke sdílení příprav (plánů) lekcí mezi ostatními lektory a rovněž byly tyto 

materiály dostupné ke kontrole koordinátorek; do sekce byly rovněž zařazovány předhospitační 

protokoly. 
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5.3 Individuální konzultace 

V případě jakéhokoli problému, ať už metodického (např. nedostačující či nevhodné materiály 

k výuce, věkový nebo jazykový nesoulad skupiny apod.) či jiného charakteru, bylo možné 

domluvit se (prostřednictvím e-mailu) na osobních individuálních konzultacích lektora či 

asistenta s koordinátory/kami.  

5.4 Pravidelné, předem ohlášené hospitace ve výuce kroužků  

V rámci poskytování zpětné vazby lektorům a asistentům k jejich výuce, monitorování kvality 

a získávání evaluace od koordinátorek pro účely projektu se uskutečňovaly pravidelné, předem 

hlášené hospitace během vyučování kroužků, po nichž následovala diskuse lektora a 

hospitujícího a vypracování hospitační zprávy, která byla zaslána lektorovi. 

  



 

 
17 

METODICKÉ RADY A DOPORUČENÍ LEKTORŮM KROUŽKŮ 

A ASISTENTŮM INDIVIDUÁLNÍ PODPORY 

6. Příprava a vstupní kompetence lektorů 

6.1 Vzdělání 

Podle zkušeností lektorů je důležité vzdělání, na druhou stranu ho nepřeceňují, dokonce se 

domnívají, že není nutné vystudovat vysokoškolský obor zaměřený na jazykovou výuku: 

„Nemyslím si, že je úplně nutné mít vysokoškolské vzdělání, které je ovšem velmi přínosné 

a rozhodně velmi usnadní vstup a počáteční fáze výuky.“  

Na druhou stranu lektoři zmiňují, že jim často právě jejich univerzitní vzdělání usnadnilo vstup 

na pracovní trh, mimo jiné získali tolik potřebnou praxi ještě během studií a získali i teoretické 

základy ke svému budoucímu povolání. Dokládají, že je pomohl formovat jak celý jejich 

studijní obor „Učitelství češtiny jako cizího jazyka“, který studují či studovali na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy, tak jeden ze seminářů – Práce s žáky cizinci ve škole – jenž měl za 

úkol je připravit na budoucí praxi a zajistit tak co možná nejjednodušší vstup do praxe. Proto 

byla mnoha hosty, odborníky z oboru i učiteli z praxe, prezentována různorodá témata od 

legislativy spojené s žáky cizinci ve školském systému, přes kulturní aspekty až po praktické 

rady a tipy do lekcí včetně jejich plánování.  

Další poznatek týkající se vzdělání lektorů zněl, že: „rozhodně je však dobré vyvrátit to, že učit 

jazyk může každý, kdo daný jazyk umí (stejně jako ne každý mluvčí anglického jazyka může 

vyučovat anglický jazyk).“  

Jiná lektorka zmínila, že znalosti by lektor měl mít sice hluboké, ideálně bohemistické, ale 

zároveň by se nikdy neměl bát přiznat svou neznalost určité problematiky. V tomto případě je 

vhodné postupovat tak, že žákům slíbíme doplnění informací a na příští lekci si určitý okruh 

najdeme, zjistíme či dostudujeme. Další z lektorek neopomenula dodat, že důležité je nejen 

vzdělání bohemistické, tedy v oblasti českého jazyka jako takového, ale rovněž by měl lektor 

mít všeobecný rozhled, povědomí o českých reáliích, kam řadíme i historii, politický systém, 

ale samozřejmě i geografické znalosti, což je právě ve výuce cizinců klíčová a specifická 

kompetence. 
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6.2 Pedagogická praxe 

Takřka všichni lektoři se shodli v tom, že více než vzdělání je důležitá praxe, tedy zkušenosti. 

Podle některých právě „praxe dělá mistra“, a proto všichni ocenili možnost získat praktické 

dovednosti už v rámci svých studií, tedy ještě dříve, než budou přijati do svého prvního 

zaměstnání nebo si začnou budovat svou vlastní pracovní dráhu. „Žádná škola vás nedokáže 

perfektně připravit na každou možnou situaci a zkušenosti jsou nedocenitelné.“ Pedagogická 

praxe v rámci studia znamená bezpečné prostředí, v němž jsou zcela jistě vítány otázky, hledání 

odpovědí, zkoušení různých pedagogických stylů a metod, experimentování, sdílení zkušeností 

a rad se svými kolegy, ale i podpora garantů praxe. 

Právě naposledy zmíněná podpora garantů praxe je pro lektory jednou z nejdůležitějších 

součástí konání pedagogické praxe. Garanti praxe, tedy ti pracovníci, kteří praxi 

zprostředkovávají, organizují a potažmo i hodnotí, by měli poskytovat největší oporu 

začínajícím lektorům. Lektoři by se na mě měli primárně obracet, a to při jakémkoliv problému, 

pochybnosti, nejistotě, ať už se jedná o otázku organizačního zajištění praxe, administrativních 

úkonů, jako je vyplňování docházkových listů, příprava plánů lekcí, ale i o otázku 

metodologických postupů, individuálních problémů se žáky a podobně. 

Je vhodné, pokud je nabídka pedagogické praxe pro studenty různorodá. Tak tomu bylo i 

v tomto případě, studenti oboru Učitelství češtiny jako cizího jazyka si mohou vybírat mezi 

praxí konanou na FF UK, ta je zaměřena na zahraniční studenty programu Erasmus, mohou 

tedy vyučovat podobnou věkovou skupinu, jako jsou oni sami, nebo mohou využít nabídky 

praxe v rámci projektu OP PPR, tedy mohou zkusit vyučovat žáky cizince na prvním či druhém 

stupni ZŠ, případně i na střední škole, dokonce připravovat budoucí maturanty. V rámci této 

praxe ještě mohou vyzkoušet lektorování kroužků (tedy skupinový kurz) nebo asistování 

(individuální podpora jednomu žákovi). Mnozí lektoři vyzkoušeli více typů nebo praxi konali 

v některé kombinaci a mohli tak jednak své zkušenosti a dovednosti rozšířit, jednak porovnávat. 

Lektoři dodávají, že samotný vstup do vyučovacího procesu a praxe jako takové začínajícím 

lektorům usnadní menší skupinky žáků, tedy méně početné kroužky v našem případě, 

neintenzivní kurz, který probíhá obvykle jednou týdně, a motivace žáků, kterou však lektor 

může ovlivnit jen do určité míry. 
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6.3 Příprava na první lekci 

Před první lekcí daného kurzu obvykle bývají lektoři zcela přirozeně nervózní, a to ať už se 

jedná o lektory začínající, tak lektory zkušené či velmi zkušené. Do vyučovacího procesu totiž 

vchází mnoho různých proměnných a faktorů, které jako lektoři nemůžeme ovlivnit. Některé 

z nich můžeme předpokládat, na některé je možné se předem připravit.  

Příprava před první lekcí vypadala u lektorů a asistentů různě, ale velká většina z nich si 

připravila univerzální materiál, obvykle si sestavili pracovní list či vstupní test, který měl za cíl 

zjistit úroveň osvojení českého jazyka, případně jevy, které činí nebo by mohly činit žákům 

potíže. Na začátku může pomoci také rozhovor lektora se žáky, který nejenom že přibližně určí 

jazykovou úroveň žáků, ale může zjistit více o motivaci i budoucím zaměření kurzu. Pro první 

lekci lektoři volili také kratší texty k hlasitému čtení či krátké poslechové aktivity, případně 

požádali žáky o krátký písemný projev na určité téma, aby dokázali zhodnotit pokročilost 

znalostí v jednotlivých jazykových dovednostech. Někteří lektoři se zpočátku zaměřili pouze 

na zjišťování gramatických znalostí a zvolili jako výchozí gramatický test pro předpokládanou 

jazykovou úroveň či kombinovaný víceúrovňový test. 

Lektoři doporučují svým začínajícím kolegům před začátkem kurzu zjistit, kde přesně se kurzy 

budou konat, kolik času potřebují na přesun, jak se dostanou do budovy, případně také to, jak 

a čím jsou místnosti vybaveny, např. zda je v místnosti počítač, projektor, tabule, fixy, dostatek 

míst k sezení, mapy, gramatické tabulky, zda je možnost pořídit na místě kopie a podobně. Tyto 

informace mohou významně přispět ke zmírnění stresu před zahájením kurzu, avšak ne vždy je 

možné si předem místo prohlédnout, proto dále lektoři radí mít připraven jak dostatek kopií, 

tak fixy, volné papíry, případně drobné pomůcky s sebou, a to alespoň na první lekci. 

Dalším faktorem způsobujícím nejen začínajícím lektorům stres je nedostupnost informací o 

skupině, tedy že neví, kolik žáků bude kroužek navštěvovat, jak staří žáci jsou, jaká je jejich 

národnost nebo první (mateřský) jazyk, případně do jaké míry si již osvojili druhý jazyk. Právě 

poslední zmíněný faktor stresuje lektory pravděpodobně nejvíce. Pokud by měli pracovat se 

skupinou žáků, přičemž by všichni byli úplní začátečníci, navíc bez zprostředkovacího jazyka, 

musí se připravit zcela jinak než na skupinu žáků, kteří si český jazyk osvojili na vyšší úrovni, 

a jsou tedy pokročilejšími uživateli jazyka. Dalším faktorem ovlivňující přípravu je samotná 

skupina, například to, zda se jedná o výuku dětí (a také jak starých), či dospělých studentů, zda 

je skupina heterogenní, či homogenní, zda na sebe lekce tematicky navazují apod. 
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Před první lekcí bychom také měli vědět, jaké zaměření chystaný kurz má, a pokud to nevíme, 

pak je nutné hned po první lekci zaměření stanovit. Lektoři doporučují zejména diskuzi se 

samotnými účastníky kurzu, tedy analyzovat potřeby žáků. Náplň kurzu a cíl je důležité stanovit 

už na samém začátku, působí motivačně pro žáky a lektor se pak dokáže lépe orientovat 

v kontinuitě lekcí a plnění dílčích cílů, což dokládá i následující rada jedné z lektorek: 

„Začínajícím lektorům bych poradila, aby si vždy na začátku každého kurzu, ať skupinového či 

individuálního, určili cíl, kterého chtějí se studenty dosáhnout. Je dobré do tohoto začlenit i 

samotné studenty, proč se chtějí naučit česky, kde a kdy budou češtinu nejčastěji používat atd.“ 

Jiná lektorka se domnívá, že je důležité „naslouchat potřebám žáků“ a lekce se snažit 

maximálně přizpůsobit a individualizovat. Zároveň ale nevyvrací, že rozhodující slovo by měl 

mít, co se náplně lekcí a kurzu týče, samotný lektor, protože právě on je zodpovědný za celý 

vzdělávací proces. 

Nejčastěji zmiňovaná rada lektorů však zněla podobně: „Přípravu na jednotlivé lekce bych 

určitě nepodceňovala.“ Doporučují řádně se na každou lekci připravit, sestavit si podrobný 

plán lekce a všechny pomůcky. Právě zmíněná dobrá příprava může stres před začátkem kurzu 

i každé lekce velmi zmírnit, zvláště u začínajících lektorů. 

6.4 Příprava před lekcemi 

Z hlediska přípravy na lekce musí lektor plánovat jak krátkodobě, tzn. každou samostatnou 

vyučovací jednotku (lekci), tak dlouhodobě, což je náplň celého kurzu, kterou bychom si měli 

ujasnit ještě před začátkem kurzu. Lektoři zmiňovali, že bychom neměli podceňovat kvalitní 

přípravu před lekcí. Důležité je podrobné sestavování plánu lekce, především u lektorů 

začínajících. Plán jim pomůže lekci dobře strukturovat, orientovat se v ní i během jejího 

průběhu a samozřejmě tím eliminuje stresové situace týkající se plánování a časování aktivit. 

„S tímto plánem jsem se cítila ze začátku jistější, přestože ne vždy lekce vycházely vždy podle 

plánu (některé aktivity zabraly více či méně času atd.). I v tomto případě je dobré vědět, že je 

to naprosto v pořádku a že se to stává každému lektorovi a že se nejedná o neschopnost lektora 

vést danou lekci.“ Na druhou stranu jiní lektoři zmiňují nutnost improvizace, zvláště pokud 

jsme vyčerpali připravený plán.  

Proto je vhodné si připravit více aktivit a mít v záloze bonusové „univerzální“ a nenáročné 

aktivity jak na pomůcky, tak pro studenty, například k procvičování lexika, mluvení atd. 

Někteří lektoři doporučují se – alespoň zpočátku – držet při sestavování plánu lekce pevné 

struktury učebnice. Každý plán lekce by měl obsahovat úvodní a závěrečné aktivity, dále název 
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a popis aktivit, časovou dotaci ke každé aktivitě, seznam pomůcek či přesný rozsah v učebnici 

či pracovním sešitě, případně i cíl aktivity. 

6.5 Kompetence lektora 

Kromě již zmíněného vzdělání, získané praxe a dobré přípravy na lekci je podle zkušeností 

lektorů důležité mít či získat několik zásadních kompetencí, které usnadní samotný proces 

lektorování či asistování. Nejčastěji se lektoři zmiňovali o profesionalitě, pod tím si můžeme 

představit aspekty jako zahajovat i končit lekce včas, být na lekce připravený, umět pracovat se 

svými emocemi, reagovat přiměřeně situacím, nenechat se naštvat žáky. Poslední zmíněné 

jmenuje jedna z asistentek: „Jednou mi žákyně nepřišla vůbec, když už jsem na ni čekala ve 

škole, poslala mi zprávu, že se mi zapomněla omluvit. Stále se opakující případy pak 

samozřejmě snižovaly i moji motivaci, i když jsem se snažila chovat profesionálně a nebýt 

naštvaná.“ 

Většina lektorů se domnívá, že zprostředkovací jazyk je vhodné během lekcí používat co 

nejméně tak, aby žáci měli co největší kontakt s druhým jazykem, tedy aby měli v rámci lekce 

co nejvíce inputu. Našel se mezi lektory i jeden respondent, který byl opačného názoru, tedy že 

znalost mateřského (prvního) jazyka studenta patří ke kompetencím a velkým výhodám lektora 

a může usnadnit práci, postup ve studiu i komunikaci, a to zejména proto, že lektor dokáže 

porozumět problematickým jevům, ať už v gramatice či pragmatice apod. Více než na lekcích 

skupinových lze zprostředkovací jazyk použít v případě individuální podpory žáka, tedy 

asistence, zvláště potřebuje-li žák větší míru podpory. Často je jedním z požadavků školy, 

případně zákonných zástupců žáka, na asistenta to, aby ovládal mateřský jazyk žáka. Může tím 

totiž usnadňovat a zrychlovat nejen vzdělávací proces a začlenění žáka obecně, ale zároveň 

slouží v tuto chvíli asistent jako důležitý článek mezi žákem, jeho zákonnými zástupci 

a zástupci školy včetně pedagogů. 

Otevřenost, a to nejen vůči jednotlivým kulturním prostředím, z nichž žáci pocházejí, ale i vůči 

s tím souvisejícím jiným zvyklostem, tradicím, návykům (např. také hygienickým), je jedním 

z předpokladů dobrého lektora žáků cizinců. Otevření bychom měli být ale i vůči jiným 

názorům či připomínkám, jak zdůrazňuje jedna z lektorek. „Myslím si, že hlavní vstupní 

kompetencí pro lektora žáků s OMJ je hlavně otevřenost.“  

Dále lektoři podle svých zkušeností zmiňovali empatii, snažit se nastolovat a udržovat 

příjemnou atmosféru a klima, podporovat žáky ve spolupráci během výuky, udržovat zároveň 

disciplínu a slušné chování v rámci lekcí a nastolit rovnováhu mezi zábavou a výukou. 
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7. První dojmy, vstup do školy a organizace 

Všichni lektoři popsali své první dojmy pozitivně, ačkoliv byli sami před začátkem kurzu 

nervózní. Zmiňovali, že jim pomohla stres zmírnit organizace koordinátorek praxe, podpora 

pracovníků přímo ve školách, kde se kurzy konaly, a informovanost o skupině žáků i třídě 

předem. Organizátoři by se měli pokusit dodat co nejvíce informací nejen o skupině žáků, ale i 

o škole, jako je adresa, vstup do školy, kontakty na určené kontaktní osoby přímo ze školy, 

vybavení třídy, (ne)možnost kopírování materiálů atd. Mimo kontaktní osoby školy si někteří 

lektoři vyměnili kontakt i se žáky – nejčastěji e-mailové adresy – což se jevilo jako praktické 

řešení, pokud musel žák odvolat lekci nebo se potřeboval na lektora obrátit z jiného důvodu. 

O svých kurzech se lektoři vyjadřovali také velmi pozitivně, zvláště pak o rozdělení žáků do 

skupin, počet účastníků na kurzu. Téměř všichni lektoři se shodli v tom, že žáci vypadali při 

jejich příchodu mírně vystrašeně, a to proto, že tento formát výuky od nich ze školy neznali a 

také předem nevěděli, jaká bude konkrétní náplň kroužku či asistence, jaký lektor přijde. „Při 

vstupu do třídy bylo vidět, že studenti jsou trochu nervózní, neboť neměli jasnou představu, co 

je čeká.“ Jedna lektorka popsala, že se na začátku lekce představila a řekla několik vět o sobě 

a svých zájmech, a aby zmírnila stres žáků, požádala je, aby se také představili a pověděli o 

trávení svého volného času. Kromě toho, že tím odbourala počáteční komunikační bariéry a 

nervozitu, jí tento mluvený projev žáků také posloužil k rychlé diagnostice jejich jazykové 

úrovně. „Tento úvodní komentář jsem zařadila z několika důvodů. Jedná se o dobrý způsob, 

jak se seznámit se svými studenty, odbourá to trochu jejich stres z očekávání, co bude 

následovat, a také mi to poskytlo skvělou možnost rychlé analýzy jejich jazykových schopností.“ 

Vybavení tříd bylo různé, všichni lektoři se naštěstí na první lekci připravili tak, aby nemuseli 

používat technické vybavení jako dataprojektor, počítač nebo přehrávač. Ve všech třídách bylo 

standardní vybavení, tedy lavice, židle, fixy a tabule, případně i výukové plakáty a mapy. „Na 

stěnách bylo několik výukových plakátů a nejužitečnější pro mě byla mapa, se kterou studenti 

občas pracovali při konverzacích (např. ukazovali, kde byli, když bylo zemětřesení, a kde bylo 

ohnisko zemětřesení atd.).“  

Někteří lektoři sdíleli i negativní zkušenost, například to byly problémy organizace v samotné 

škole. Nejčastěji se jednalo o zmatečné informace, co se týče počtu žáků na kroužku, neustále 

se měnící počet žáků ve skupině, častá absence žáků apod. Jiná lektorka také zmiňuje 

problematické vyzvedávání žáků z družiny, to se týká zejména mladších žáků, kteří se nemohou 

sami dostavit do třídy. Dále se lektoři shodli v tom, že u některých kroužků či asistencí nebyl 



 

 
24 

zvolen ideální čas, lekce probíhaly relativně pozdě, po odpoledním vyučování, a žáci byli 

poměrně unavení, to byl pravděpodobně důvod častější absence u některých z nich. 
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8. Složení skupiny, jazyková úroveň žáků 

8.1 Organizace kroužků a asistencí 

Lektoři vyučovali v rámci praxe v zimním semestru akademického roku 2018/2019 celkem 9 

kroužků, z toho 4 kroužky se konaly na Gymnáziu Modrém, 2 kroužky na Gymnáziu Červeném 

a 3 kroužky na Základní škole Zelené. V tomto semestru se rovněž uskutečnily 4 asistence, tedy 

individuální podpory žákům (všechny na Gymnáziu Modrém). V letním semestru 2018/2019 

lektoři vyučovali celkem 4 kroužky, z toho 1 na Gymnáziu Modrém a 3 na Základní škole 

Zelené. Asistence se konala 1 na Gymnáziu Modrém.  

Jak napovídají názvy škol, uskutečnily se kroužky a asistence na základních i středních školách, 

resp. jedné základní škole (Základní škola Zelená) a dvou středních školách gymnaziálního 

typu (Gymnázium Červené, Gymnázium Modré). Na základní škole se realizovaly kroužky na 

prvním stupni, kde byly nejvíce poptávané stran školy i žáků. Všechny asistence se konaly na 

Gymnáziu Modrém, kde o ně byl zájem největší. Možnosti získání praxe byly tedy pro lektory 

velmi široké, mohli si vyzkoušet práci s prvňáčky i maturanty, práci se skupinou i individuální 

asistenci, výuku v heterogenní i homogenní skupině. 

8.2 Zkušenosti lektorů a asistentů 

Všichni lektoři popisovali své skupiny kroužků či žáky, kterým individuálně asistovali, velmi 

pozitivně. Ačkoliv se jejich praxe a žáci od sebe velmi lišili, závěry měli všichni stejné. Žáci 

byli podle nich bezproblémoví a převážně velmi motivovaní. Pracovali řádně, připravovali se 

na lekce dle pokynů lektorů. 

Velikost skupiny kroužků byla podle lektorů optimální, obvykle jeden kroužek navštěvovalo 

4 až 5 žáků, maximálně však 10 (u pokročilejších žáků střední školy). Jedna z lektorek 

vyzdvihla právě nižší počet žáků ve skupině: „Velikost mého kroužku byla ideální. Umožňovala 

nám pracovat jak v párech, malých týmech i jako celá skupina. Skupinu bylo snadné zvládat, 

zároveň byl prostor se každému jednotlivci individuálně věnovat.“  

Co se týče času a termínu konání kroužků a asistencí, narazili jsme na problémovou oblast. 

Paradoxně právě u starších žáků byl odpolední čas výuky kroužků či asistování 

nejproblematičtějším aspektem. Bylo to zejména z toho důvodu, že žáci před konáním kroužku 

měli odpolední školní výuku, což se podepisovalo nejen na udržení jejich pozornosti, ale i 

absenci či celkovém naladění na kroužku či při asistování. Délka vyučovací jednotky byla 



 

 
26 

nastavená jednotně, a to z hlediska možnosti porovnatelnosti praxe mezi lektory a pozdějšího 

finančního ohodnocení. 60minutové lekce se ukázaly vhodné jak pro mladší žáky, kteří jsou ze 

školy zvyklí udržet pozornost 45 minut, tak pro starší žáky, či pro asistování, tedy individuální 

podporu formou tzv. jeden na jednoho. „Kroužek měl časovou dotaci 60 minut, což bylo akorát. 

Bylo znát, že studenti jsou zvyklí na 45minutové intervaly a v případě lekce na 90 minut by již 

jejich pozornost ke konci opadávala.“ U maturantů nebo pokročilejších starších žáků středních 

škol by jistě bylo možné uvažovat o vyšší časové dotaci, ideálně o 90minutových lekcích nebo 

dvou vyučovacích blocích po 45 minutách s přestávkou.  

 

Mnozí lektoři zmiňovali, že záleží na tom, zda je skupina heterogenní, či homogenní, tedy zda 

je první (mateřský) jazyk všech žáků stejný, případně velmi podobný (např. Rusové a 

Ukrajinci), nebo je první jazyk smíšený (např. Španělé a Číňané). Na tom závisí nejen náplň 

kurzu či plán lekcí, ale i samotná práce se skupinou. Slovanští mluvčí budou pravděpodobně 

postupovat v osvojování českého jazyka výrazně rychleji než žáci, jejichž první jazyk je jiný 

než slovanský. Tomu musí lekce i konkrétní aktivity přizpůsobit lektor a se žáky, pro něž je 

osvojování náročnější, pracovat více individuálně, případně podle jiných či doplňujících 

materiálů. U heterogenní skupiny je výhodou to, že si studenti mohou vzájemně pomoci 

v případě neporozumění, a to například přeložením do mateřského jazyka, tlumočením, jedná-

li se o výraznou jazykovou bariéru mezi žákem a učitelem apod. Zároveň ale stejný první jazyk 

žáků může být nevýhodou, což popisuje ze své zkušenosti jedna z lektorek: „Všichni žáci, kteří 

můj kroužek pokročilých navštěvovali, měli jako rodný jazyk ruštinu, což může usnadňovat 

práci, ale zároveň to může být těžké (např. ve skupinkách žáci často „sklouznou“ ke komunikaci 

v rodném jazyce, protože je to pro ně jednodušší a pak přeloží pouze závěr jejich diskuze).“ 

Střídání kódů se tedy může stát ve výuce značně nežádoucím a mnohdy i špatně odstranitelným 

jevem. 

 

Mnozí lektoři se ve svých kroužcích setkali s různými jazykovými úrovněmi svých žáků. 

Takřka v žádném kroužku nebyli žáci na úplně stejné úrovni tak, aby s nimi lektoři mohli 

pracovat zcela jednotně. Poměrně často se jejich úroveň lišila v jednotlivých dovednostech, 

například v psaní nebo mluvení se lišily jejich dovednosti nejčastěji. „Vyhovovalo mi, že oba 

studenti byli v podobné pozici, tedy že měli oba stejný mateřský jazyk. Přesto bylo patrné, že 

student měl lepší jazykové schopnosti než studentka. Zejména v případě cvičení na porozumění 

textu více vynikal.“   
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Rovněž se lektoři zmiňovali o tom, že se žáci lišili nejen ve znalostech osvojovaného jazyka, 

ale také ve všeobecných znalostech, znalostech českých reálií a podobně. Ačkoliv bylo 

záměrem koordinátorek spojit žáky do skupin tak, aby si byli věkově, tudíž i vývojově a 

sociálně blízko, tím, že do České republiky přicházeli z různých prostředí a v jiném věku, 

nastávaly situace, kdy se žáci stejného věku, mnohdy i stejné národnosti od sebe velmi lišili, co 

se jejich všeobecných znalostí a dovedností týká. Lektoři si však dle jejich slov zvládali poradit 

poměrně bez potíží, což bylo dáno také tím, že k žákům přistupovali od začátku velmi 

individuálně a zaměřovali se na oblasti, v nichž žáci buď chybovali nebo jim byly nejasné. 

 

Lektoři jmenovali i problematické aspekty, nejčastěji to byla absence žáků na kroužku nebo 

asistenci. To lze jednoduše odůvodnit dobrovolností kroužku / asistence. Docházku sice lektoři 

zapisovali, nicméně žádné závěry vyvozovány nebyly. Další možnou příčinou může být kromě 

dobrovolnosti také to, že kroužek mohli žáci navštěvovat zcela zdarma (i opakovaně), a to díky 

tomu, že tato praxe (pro studenty) a jazyková podpora formou kroužků a asistencí (pro žáky 

cizince) byla zajišťována v rámci projektu OP PPR.  

Jedním z nejzásadnějších důvodů však byla únava některých žáků po odpoledním vyučování 

ve škole. Jedna lektorka si stěžovala na nestálost velikosti skupiny, což byl organizační 

problém ze strany školy. Na první lekci například přišlo žáků asi o 50 % více, než potom chodilo 

během celého semestru. Tento jev je jednak těžko předvídatelný, jednak obtížně pedagogicky, 

a především organizačně zvládnutelný. Je pochopitelné, že si lektor připravuje lekci jinak pro 

10 žáků a pro žáků 5, to se týká například i zajištění dostatečného množství kopií a jiných 

výukových materiálů. „Velikost mého kroužku byla velmi proměnlivá, stalo se, že jsem na 

kroužku měla jednu žákyni, a stalo se, že na kroužek dorazilo deset žáků. Právě ta proměnlivost 

byla věc, se kterou jsem nebyla spokojená, protože bylo velmi těžké připravit si hodinu, která 

bude fungovat stejně ve třech žácích jako v deseti.“  

Kromě střídání kódů (tedy spíše až nadužívání prvního jazyka žáků během lekce) si jedna 

lektorka stěžovala na komplikovanost organizace odchodu na kroužek u žáků na prvním 

stupni ZŠ, konkrétně tomu tak bylo u vyzvedávání žáků z družiny, což zajišťovala sama 

lektorka. Někteří žáci například zapomněli, že se koná kroužek, a z družiny proto odešli dříve, 

jiní trávili volný čas na hřišti, proto bylo pro lektorku poměrně logisticky náročné všechny žáky 

vyzvednout a odvést je do školní třídy, kde se kroužek konal. Tomu by šlo jistě předejít lepší 

organizací a komunikací, například odvedením dětí do třídy paní družinářkou a podobně. 
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9. Program kurzů, plánování lekcí, zdroje a inspirace 

9.1 Program kurzů 

K dlouhodobému plánování patří sestavení programu kurzu, tedy kroužku či asistence, a to na 

celý semestr. Kroužky i asistence neprobíhaly po dobu jednoho pololetí, jak je zvykem na 

základních či středních školách, ale po dobu akademického semestru tak, aby praxe 

neomezovala lektory a asistenty ve zkouškovém období. Sestavit program celého kurzu může 

být – zvláště pro začínající lektory – značně obtížné.  

Na začátku je důležité si stanovit cíle, jakých bychom chtěli, aby žáci dosáhli. Cíle můžeme 

zaměřit na jednotlivé dovednosti (psaní, čtení, mluvení, poslech), ale můžeme stanovit i různé 

cíle komunikační, pragmatické aj. To, jakých cílů budeme se skupinou či jednotlivcem 

dosahovat, však obvykle nelze jednoznačně určit ještě před začátkem kurzu, kdy neznáme 

skupinu žáků / jednotlivce, případně jejich jazykovou úroveň apod. Většina lektorů si tedy tento 

dlouhodobý plán sestavovala až po absolvování první lekce, na níž analyzovali a vyhodnotili 

potřeby žáků. „Po přečtení vstupních informací o koncepci kroužků a náplni lekcí předchozích 

lektorů, které jsem měla k disposici, jsem připravila úvodní aktivitu sloužící k přesnější analýze 

potřeb.“ Klíčová tedy byla úvodní lekce a její analýza, ať už pro lektory kroužků, či asistenty 

jednotlivých žáků.  

Mezi stěžejní faktory pro sestavení programu kurzu lektoři řadili především věk žáků, dále 

jejich první (mateřský) jazyk a alespoň přibližné zaměření kurzu (obecný kurz češtiny, příprava 

na maturitní zkoušku z češtiny, kurz zaměřený na reálie českého jazyka, doučování v rámci 

asistencí atd.). Lektoři rovněž doporučují zjistit co nejvíce o představách o náplni kurzu od 

samotných žáků, a to hned na úvodní lekci. Sami žáci často lektorům sdělili, v čem mají potíže, 

co by si rádi zopakovali, jaká témata preferují a jakým tématům by se naopak chtěli vyhnout. 

Například jedna lektorka se s pokročilejšími studenty na úvodní lekci dohodla na střídání lekcí 

zaměřených na gramatiku a pravopis s lekcemi konverzačními, přičemž navrhla na každé 

konverzační lekci 3 témata, o nichž studenti hlasovali. 

Ne všichni lektoři si ale připravovali program kurzu, zvláště se to týkalo asistencí. Jedna 

lektorka pojala asistenci tak, že se vždy připravovala z lekce na lekci, často improvizovala a 

s žákyní pracovala dle jejích aktuálních potřeb, tedy podle toho, co žákyně potřebovala vysvětlit 

z běžných hodin češtiny ve škole, případně jí lektorka pomáhala s domácími úkoly, 

terminologií apod. Takový styl výuky, tedy s neukotveným plánem lekce či obecně programem 
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kurzu, je velmi obtížný, co se příprav lektora týče, nejvíce pro začínající lektory. „Plány 

jednotlivých lekcí se tedy odvíjely od toho, na co jsme zrovna narazili a co dělalo studentům 

potíže. Toto jsme si mohli dovolit, jelikož se nejednalo o klasický jazykový kurz.“ 

Pokud je předem stanoveno, o jaký kurz se jedná (zaměření kurzu, časová dotace, počet žáků 

apod.), pak je poměrně snadné program kurzu stanovit. Avšak i v tomto případě je vždy vhodné, 

aby se na přípravě programu kurzu podílel metodik, který má zkušenost především 

s rozvržením lekcí v dlouhodobějším časovém horizontu a rovněž dokáže určit problémové 

pasáže či předpokládat problémové situace v kurzu. 

9.2 Plánování lekcí 

O plánování lekcí bylo částečně pojednáno v prvním oddílu, když lektoři a asistenti popisovali 

přípravu na první lekci. Jak bylo zmíněno u dlouhodobého plánování, tedy u přípravy programu 

kurzů, i v plánování v krátkodobějším horizontu se lektoři často lišili. Nejčastěji záleželo na 

typu praxe, kterou konali.  

Pokud se jednalo o asistenci, plánování lekce bylo mnohem méně komplikované a náročné, co 

se týče domácí přípravy. Asistenti popisovali svou přípravu jako variabilní, leckdy se jednalo 

o improvizaci až během výuky, a to zejména z toho důvodu, že na lekcích pomáhali žákům 

s jejich aktuálními školními nesnázemi, domácími úkoly apod. „Co se týče náplně hodin, 

zabývaly jsme se především domácími úkoly z češtiny.“ Na druhou stranu tento typ výuky i 

plánování nemusí vyhovovat všem lektorům, protože vyvolává v lekci dost neznámých a může 

docházet k nepředvídatelným situacím častěji, než pokud máme lekci dobře naplánovanou a 

připravenou. 

Plánování každé lekce bylo u lektorů individuální. Někteří lektoři připravovali svůj plán na 

každou lekci velmi detailně, a to včetně aspektů, jako je popis aktivit, pomůcky pro jednotlivé 

aktivity, časová dotace, předpokládaný výstup z každé aktivity atd. Takovým lektorům trvala 

příprava plánu delší dobu, stejně jako lektorům začínajícím, kteří nechtěli svou přípravu 

podcenit, aby se ve výuce cítili jistější. Záleželo i na náročnosti témat, (ne)používání učebnice, 

zaměření kurzu atd. Jinou přípravu bude jistě vyžadovat kurz maturantů nežli prvňáčků. 

„Samozřejmě některé hodiny vyžadovaly více přípravy než jiné, někdy jsem přípravou strávila 

10 minut, jindy hodinu až dvě.“  

Naopak jiní lektoři nevypracovávali svůj plán lekce detailně, ale zaměřili se pouze na stěžejní 

body a aktivity, které chtějí splnit, a zbytek času byli ochotni a připraveni improvizovat podle 
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situace, nálady žáků, případně jejich požadavků. Tento postup si mohou dovolit spíše lektoři 

zkušení a/nebo lektoři, kteří už dobře znají svou skupinu žáků, příp. jednotlivce, jedná-li se o 

individuální podporu formou asistence. 

Někteří lektoři přiznali, že měli (alespoň zpočátku) problémy s časovým rozvržením 

jednotlivých aktivit, tedy že se stávalo, že správně neodhadli délku aktivity, která byla nakonec 

buď příliš dlouhá, nebo krátká. Případně časově neodhadli nejenom jednu aktivitu, ale celkový 

plán lekce. Jak již bylo zmíněno, vždy je lepší mít připraveny bonusové aktivity, tedy aktivity 

navíc, univerzální aktivity, které můžeme zařadit, pokud plán lekce splníme dříve, než jsme 

předpokládali. „Co se týče časového rozvržení, často se mi stává, že mám připraveno aktivit 

moc, nebo naopak málo.“ Vždycky je pro lektora lepší situace, pokud některé aktivity 

nevyužije, než že mu budou chybět a nebude vědět, jak v lekci pokračovat. 

Do plánování nejen programu kurzu, ale i jednotlivých lekcí vstupuje mnoho faktorů. 

Například je to aktuální počet žáků, který je obvykle na kurzech proměnný – žák může 

onemocnět nebo chybět z jiného důvodu. Pokud kurz navštěvuje méně žáků, je větší riziko, že 

při větší absenci nebude možné uskutečnit naplánovanou aktivitu v malých skupinách či 

dvojicích. V tuto chvíli musí lektor buď improvizovat a aktivitu přizpůsobit danému počtu žáků 

(pokud to lze udělat), nebo aktivitu zcela vynechat. Dále musíme uvážit materiály, s nimiž 

budeme pracovat. Této problematice se budeme věnovat dále. Limitovat nás může při přípravě 

lekcí také to, zda je výuková místnost (obvykle školní třída) vybavena technickými prvky, jako 

je počítač, přehrávač, reproduktory, dataprojektor nebo interaktivní tabule. Na druhou stranu 

není vhodné celý plán lekce opírat o technické zázemí třídy, může dojít k výpadku a tím ke 

značnému narušení plánu lekce. V potaz by měl lektor při plánování lekce brát i celkové klima 

ve třídě, případnou (ne)spolupráci mezi žáky a motivaci žáků.  

Aktivity v plánu lekce by měly být řazeny logicky za sebe, neměli bychom opomenout aktivity 

úvodní, tzv. warm-up aktivity (například krátká diskuse se studenty o jejich zájmech a trávení 

volného času či o zajímavé aktualitě z ČR nebo ze světa, případně aktivity pro vstup do tématu) 

a na konci závěrečné aktivity (obvykle shrnutí probíraného tématu, krátká hra k procvičení nebo 

krátká diskuze apod.).  

Ideální je, pokud během lekce střídáme aktivity pro procvičování různých jazykových 

dovedností. Podle teorií by každá vyučovací jednotka měla obsahovat aktivity pro dovednostní 

oblast mluvení, psaní, čtení i poslech. Co se týká například psaní, obvykle je lektory 

vynecháváno nebo zařazováno jako domácí úkol, protože je poměrně časově náročné, stejně 
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tak mluvení někdy bývá opomíjeno, ačkoliv právě o zvýšení podílu STT (tj. Student Talking 

Time) bychom se v každé lekci měli snažit, na což správně poukazuje jedna z lektorek. 

Dalšími faktory, ačkoliv jsou spíše dlouhodobějšího charakteru, jež musíme zohlednit 

v plánování lekcí, je například věk žáků a s tím související (ne)ovládnutí grafického systému 

češtiny, typ a stupeň navštěvované školy (mateřská, základní, střední škola, gymnázium, střední 

odborná škola apod.), dále typ a zaměření kurzu (příprava k maturitě, doučování), forma 

poskytované podpory (kroužek nebo asistence), ale i individuální zájmy žáků, jejich preference, 

co se výuky týče, tedy například zaměření na konverzaci či gramatiku apod. (zvláště v tomto 

případě, kdy se jedná o volnočasovou dobrovolnou aktivitu). „Při sestavování lekcí jsem se 

ohlížela nejen na věk studentů, ale také na jejich mateřský jazyk.“  

Co se týče prvního jazyka žáků, musíme zvážit a do plánů lekcí projektovat také to, zda se jedná 

o heterogenní či homogenní skupinu. Dále do plánování jako jeden z faktorů vstupuje i to, jakou 

časovou dotaci má jedna vyučovací jednotka. U kroužků a asistencí je vzhledem k jejich 

dobrovolnému navštěvování a odpoledním termínům realizace vhodné, aby byly přiměřeně 

dlouhé, obvykle 45 nebo 60 minut. 

9.3 Zdroje a inspirace 

Zdroje, z nichž lektoři a asistenti čerpali při přípravě lekcí, byly opravdu různorodé a nutno 

podotknout, že leckdy byli lektoři i asistenti opravdu velmi vynalézaví a kreativní, a pokud 

nemohli najít ten správný materiál, vždy si nějakým zajímavým způsobem poradili. Často 

materiály adaptovali danému kurzu, věku žáků („Při výběru materiálu jsem se řídila především 

věkem žáků“), ale také jejich potřebám. 

Mnozí lektoři zmiňovali, že si často připravovali vlastní materiály, obvykle ve formě 

pracovních listů. Nebylo to z toho důvodu, že by neexistoval žádný zdroj, který by mohli použít, 

ale některým lektorům tento způsob práce jednak vyhovoval, jednak měli pocit, že tím mohou 

lekci ještě více přizpůsobit a optimalizovat potřebám skupiny či jednotlivce. Takřka všichni 

lektoři i asistenti si připravili svůj vlastní materiál minimálně na první lekci, aby mohli co 

nejlépe analyzovat osvojenou úroveň druhého jazyka, a především úroveň jednotlivých 

jazykových dovedností žáků. 

Nikdo z lektorů ani asistentů nevyužíval kontinuálně některou z učebnic češtiny pro cizince 

dostupných na trhu. Tyto zdroje je často buď inspirovaly k některým aktivitám, jež poté 

přizpůsobili skupině, nebo učebnice využili jen částečně (například vybrali některé téma, jednu 
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aktivitu, poslech apod.). Lektoři se opírali nejen o zdroje určené cizincům, ale i českým žákům 

(například používali čítanky, pracovní sešity na procvičení pravopisu, učebnice českého jazyka 

pro určitý školní stupeň atd.). „Co se týče přípravy na jednotlivé lekce, vycházela jsem 

z učebnic českého jazyka pro základní a střední školy (především abych věděla, co zrovna 

probírají, případně co již by měli znát).“ 

Mnoho lektorů také – poněkud překvapivě – zmiňovalo, že využívali učebnice angličtiny, 

z nichž aktivity adaptovali právě pro potřeby svých žáků. Svůj neobvyklý výběr zdůvodňovali 

tím, že vybírali právě tyto zdroje kvůli zajímavým, názorným a barevným obrázkům, které 

postrádají v českých učebnicích či učebnicích češtiny pro cizince, nebo kvůli inspirativním 

aktivitám snadno upravitelným pro český jazyk. Jednalo se například o následující tituly: 

Interactive, Teacher´s Resource Pack 3 (Nicholas Murgatroyd) a New Cutting Edge, Teacher´ 

s Resource Pack (Sarah Cunningham, Peter Moor).  

Co se učebnic týče, tradičně se lektoři a asistenti inspirovali řadami učebnic autorek Lídy Holé 

a Pavly Bořilové (Čeština Expres, Česky krok za krokem, New Czech Step by Step aj.), což 

jsou pravděpodobně nejdostupnější a zároveň nejvyužívanější zdroje v oblasti výuky češtiny 

jako cizího jazyka. Dále lektoři zmiňovali tituly jako Nebojím se češtiny (Ivana Svobodová), 

Čítanka k osobnostní a sociální výchově (Magdalena Ulmanová, Michal Dubec), Kapitoly 

z lingvodidaktiky češtiny jako cizího jazyka (Svatava Škodová), Čeština pro středně a více 

pokročilé (Jana Bischofová, Milan Hrdlička). 

Ze zdrojů primárně neurčených cizincům využívali lektoři nejvíce různé čítanky pro první 

stupeň ZŠ, učebnice češtiny pro první i druhý stupeň ZŠ či Pravidla pravopisu. Dále pracovali 

i s autentickými materiály, jako jsou povídky od Miloše Macourka, reportáže či články 

z internetu atd. Běžně také pracovali s materiály volně dostupnými na internetu, jedna 

lektorka využívala inspirační webovou stránku Pinterest.  

Pro zaujetí žáků a jako odpočinkovou aktivitu někteří lektoři využívali mobilní aplikace, jako 

je například Duolingo nebo Kahoot, k procvičení některých gramatických jevů nebo slovní 

zásoby. To bavilo jak mladší, tak starší žáky, což je v dnešní technicky vyspělé době 

předpokládatelné. To potvrzuje a popisuje i jedna z lektorek následovně: „Navíc mám dobré 

zkušenosti s tím, že jakmile je něco na počítači / mobilu, a ne jenom na papíře, tak to budí ve 

studentech větší zájem. Dokonce mi student říkal, že si tak procvičuje různé jevy i doma.“ 
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Pro zpestření lekcí používali lektoři nejrůznější hry, například společenskou hru Story Cubes: 

„Hodně se osvědčila hra Story Cubes, která je určená k rozvoji kreativity a řeči. Hra spočívá 

v tom, že děti házejí kostky, na kterých jsou obrázky různých situací, podle těchto obrázků 

vymýšlejí nějaký příběh.“ Právě nejrůznější hry se ukázaly jako nosné i jako vzdělávací aktivity, 

zvláště pak u mladších žáků: „Děti ze skupiny si rády hrály, proto jsem se snažila do výuky 

zapojit co možná nejvíc her a pohybových aktivit.“ Pro rozšiřování slovní zásoby a práce se 

slovy je vhodná například hra Křížem krážem (známá jako Kris Kros) a mnoho dalších, jež 

primárně nejsou určeny pro výuku žáků cizinců. 

Pro skupinu maturantů, tedy kroužek přípravy k maturitní zkoušce z češtiny, obvykle lektoři 

využívali specifické materiály, nejvíce didaktické testy z předchozích let dostupné na internetu 

a dále středoškolské přehledy a učebnice literatury. 
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10. Komplikace ve výuce, práce s plány lekcí, impulzy od žáků 

Mnohá úskalí, s nimiž se lektoři a asistenti setkávali během svých lekcí, byla popsána již 

v předchozích kapitolách na příslušných místech. V následujícím textu se podíváme na některé 

konkrétní příklady a zkušenosti lektorů a asistentů. 

10.1 Komplikace ve výuce 

Konkrétních komplikací ve výuce nastalo až nečekaně poměrně dost, ale ve většině případů se 

nejednalo o žádné závažné problémy. Pokud by se tak stalo, lektoři i asistenti se vždy mohli 

obracet na koordinátorky (organizátorky) praxí, které by problém, ať už organizační, výchovný, 

či metodický, ve spolupráci s nimi řešily.  

Bezkonkurenčně nejčastěji se opakující odpovědí byly strach a obavy lektorů a asistentů. 

Velká většina z nich pramenila z nezkušenosti s výukou nebo typem výuky (kroužek, asistence) 

či z předchozí špatné zkušenosti lektorů / asistentů.  

Obvykle se lektoři obávali nedorozumění se se žáky. To je naprosto pochopitelná obava, která 

se obvykle rozplynula hned na začátku první lekce. Pokud lektoři nebo asistenti neznají svou 

skupinu / jednotlivce  a nemají informace o – alespoň přibližné – jazykové úrovni, tedy míře 

osvojení druhého jazyka, žáků, je tato obava zcela namístě. Na druhou stranu tyto obavy může 

zmírnit důkladná příprava. Je vhodné se zásobit obrázky, ať už věcí, či aktivit, a ty v případě 

nouze (tj. jazykové bariéry) použít. Dále lektoři zmiňovali obavy ze vzájemných nesympatií 

se žáky, které se – jak z dotazníků pro lektory a asistentů vyplývá – naštěstí nenaplnily, ale 

samozřejmě i taková situace může nastat. V tu chvíli nezbývá lektorovi nic jiného, než zachovat 

se profesionálně a nepříjemné situace vzniklé nesympatiemi (ať z té, či oné strany) taktně 

přecházet.  

Další zdroje strachu a obav již byly popsány, jedná se o počet žáků na lekci a při asistenci – 

například že na lekci nepřijde nikdo nebo málo žáků či naopak hodně žáků. Všechny situace 

jsou pro lektora nepříjemné a bohužel i nepředvídatelné, tudíž jim prakticky nelze efektivně 

předcházet. Takovým příkladem nepředvídatelné a nepříjemné situace je i selhání techniky. 

V tomto případě je možné poradit pouze to, aby se lektor nespoléhal na technické vybavení 

(jako je počítač, dataprojektor), ale aktivity připravil i bez jeho použití.  

Jedna lektorka dále zmiňovala obavu z toho, jak bude žák při individuální podpoře (asistenci) 

reagovat na její volnější (tzv. „plovoucí“) plány. Nechtěla, aby situace vyzněla v její 

neprospěch tak, že chodí na lekce nepřipravená, což nebyla pravda. Poradit lektorovi bychom 
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mohli to, aby se při první lekci s žákem dohodnul na tom, co by mu nejvíce vyhovovalo, jaký 

způsob výuky je pro něj akceptovatelný, a podle toho se přizpůsobit s plánováním. 

V neposlední řadě lektoři zmínili i obavu z reakce na jejich metody a styly výuky, což je 

často pouze o zvyku ze strany skupiny žáků či jednotlivce. 

Lektoři se setkávali ve větší míře s problematikou absencí, což je negativní jev, který bohužel 

často k volnočasovým a dobrovolným aktivitám patří a popisovali jsme ho v jedné 

z předchozích kapitol.  

Dále se někteří lektoři setkávali s patrnou únavou žáků, týkalo se to zejména jednoho kroužku, 

který nebyl vhodně načasován vzhledem k odpolední školní výuce, po níž se kroužek konal. 

Z toho pravděpodobně plynula i nedostatečná pozornost či neudržení pozornosti po celou 

dobu lekce. Týkalo se to nejen již zmíněné skupiny, ale i skupiny mladších žáků (první a druhá 

třída ZŠ). Právě unavení žáci se mohou podepsat na celkové atmosféře lekcí i průběhu 

jednotlivých aktivit, pro lektora je pak práce s takovými studenty o mnoho náročnější.  

Jiní lektoři zmiňovali nedostatečnou disciplínu, což se jednak týkalo více asistencí, jednak to 

mohlo souviset i se špatným načasováním lekcí (po dlouhé odpolední výuce, v pátek odpoledne 

apod.) a dále jedna lektorka popisovala i případ sourozenců v jednom kroužku, kteří vzájemně 

interagovali, někdy až nevhodně a rušivě. „Několik dětí v této skupině byli sourozenci (dvojčata 

a jejich sestra, dva bratři), proto atmosféra byla uvolněná, občas ale chyběla disciplína, s tím 

jsem počítala, protože ve skupinách sourozenců se to stává často.“ 

Ve zpětné vazbě od asistentů jsme se setkali rovněž s názorem, že problematické bylo pro 

asistentku pracovat s žákyní z Číny, která sice druhý jazyk ovládala na poměrně pokročilé 

úrovni, avšak pro lektorku bylo těžké a komplikované například vysvětlování gramatických 

jevů, ale i sestavování plánů pro takovou žákyni. To je typické pro začínající lektory, kteří 

nemají zkušenosti s výukou jiných než slovanských mluvčích.  

Jiná lektorka popsala konkrétní situaci, kdy se její představa o aktivitě bohužel nesetkala 

s realitou a její realizací na lekci. Jednalo se o asociační hru s využitím metody spidergram. 

Tato hra měla rozvíjet slovní zásobu žáků, jejich představivost, kreativitu i práci se slovy. 

Bohužel ne všichni žáci porozuměli instrukcím. Hra tedy začala mít poměrně nesnadný průběh 

a nebýt velké individuální podpory ze strany lektorky, aktivitu by nedokončili. Příčin 

neúspěchu této aktivity mohlo být hned několik: věk žáků, nedostatečná, nejasná, obtížně 

srozumitelná nebo příliš dlouhá instrukce k aktivitě, roli mohl sehrát i fakt, že žáci nebyli na 

podobný typ práce z dřívějška zvyklí: „Předpokládám, že tento typ mluvní úlohy by byl 
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úspěšnější u celé skupiny, pokud by studenti měli na možnost si na využitou techniku postupně 

zvyknout.“ 

Mezi další komplikace lektoři řadili nestálý počet žáků, což je problémové především 

z hlediska plánování. Tento jev už jsme zmiňovali jako jeden z faktorů, který je bohužel 

nepředvídatelný a pro lektory i poměrně nepříjemný (zejména pro lektory začínající). Jedna 

z lektorek situaci popisuje následovně: „Aktivity jsem si dopředu nemohla příliš naplánovat, 

protože nikdy nebylo jasné, kolik žáků mi na kroužek přijde, takže aktivity jsem volila až na 

hodině, podle toho, kolik jsem měla na hodině žáků.“ Tento jev se samozřejmě netýkal 

asistentů, kteří poskytovali individuální jazykovou podporu vždy jednomu žákovi, tedy formou 

tzv. jeden na jednoho. 

Jedna lektorka zmiňovala u kroužku pro první a druhou třídu ZŠ problém s nestejnými a 

nevyváženými znalostmi žáků v některých specifických oblastech. Právě prvňáci a druháci se 

od sebe poměrně značně lišili například ovládnutím grafického systému češtiny. Proto bylo 

komplikované připravit a sjednotit aktivity tak, aby byly vyhovující jak pro žáky, kteří už 

abecedu znají a umí psát, tak pro žáky, kteří se ji teprve učí. V tomto případě by možná bylo 

vhodné uvažovat o rozdělení skupiny na dva kroužky, tedy kroužek pro první třídu a další 

kroužek pro druhou třídu ZŠ. 

Narušit může práci ve skupině podle jedné z lektorek i nevhodné zařazení jediného žáka. 

V jednom kroužku se stalo, že do skupiny slovanských mluvčích byla zařazena jedna žákyně 

z Číny. V lekcích se to projevovalo ostychem žákyně, její pasivitou, výrazně pomalejším 

postupem v osvojování. I v tomto případě by bylo vhodné uvažovat o přesunu žákyně do jiné – 

minimálně smíšené – skupiny.  

V jednom případě se jednalo i o zvýšenou pasivitu u jedné žákyně, která se nechtěla účastnit 

skupinové práce, nechtěla spolupracovat s ostatními žáky ze skupiny, ale ráda je při práci 

v lekci pozorovala. Vysvětlení může mít její pasivita mnoho, například osobnostní rysy, ostych, 

psychická bariéra, jazyková bariéra nebo tzv. tiché období (silent period). Žákyni bychom se 

neměli snažit ze své pozice jakkoliv přimět k aktivitám a měli bychom dohlédnout na to, aby i 

ostatní žáci ze skupiny byli ohleduplní. 

Jiná lektorka popisovala jako komplikaci to, že často hledala rovnováhu mezi hrou a výukou. 

V jejím případě se jednalo o kroužek na prvním stupni ZŠ, tedy pro mladší žáky, proto je 

naprosto v pořádku, že lektorka zvolila výuku formou her a zajímavých aktivit. 
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Poslední zmiňovanou komplikací ve výuce bylo střídání kódů žáků, tedy využívání prvního 

(mateřského) jazyka žáků mezi sebou ve výuce. To je poměrně častá komplikace, s níž se 

lektoři v jakékoliv jazykové výuce setkávají. Vhodné je hned na začátku kurzu stanovit pravidla 

pro (ne)používání jejich prvního jazyka a striktně se jimi řídit. Jedině tak si studenti odvyknou 

mezi sebou – alespoň v rámci lekce – komunikovat svým prvním jazykem a budou se pokoušet 

vyjadřovat se jazykem osvojovaným. Tato potíž je obvyklá zvláště u skupin homogenních, kde 

mají všichni žáci stejný nebo podobný první (mateřský) jazyk. 

10.2 Práce s plány lekcí 

Již v předchozí kapitole jsme zmiňovali, že nejčastější potíží bylo pro lektory či asistenty 

dodržování plánu lekce, resp. její časové rozvržení. Problém spočíval tedy nejen ve správném 

plánování a přípravě plánu, ale později i v jeho samotné realizaci ve výuce. U asistentů se 

většinou tento problém nevyskytoval, jejich plány byly dostatečně volné. Jednu z lektorek 

poměrně znervózňovalo, že v kroužku určeném maturantům měla vypracovaný nikoli 

podrobný plán, a často tedy improvizovala. To bylo dáno tím, že s žáky maturanty probírala 

didaktické testy, které zároveň využívala jako stěžejní materiál pro celou lekci. „Jednalo se 

tedy trochu o improvizaci z mé strany, ale v dané situaci mi to přišlo jako nejlepší možnost, kdy 

se studenti mohli věnovat opravdu tomu, co jim dělalo potíže, a ne tomu, co jsem si pro ně 

zrovna připravila.“ Sama lektorka následně uznává, že lekcím mohla dávat pevnější strukturu. 

Další lektorka zmiňuje, že chtěla natolik vyhovět požadavku žáků v kroužku přípravy 

k maturitní zkoušce z češtiny, až přecenila své síly. Jednalo se o přípravu tématu z literatury, 

konkrétně se mělo jednat o průřez celou českou literaturou. Chybou bylo hned na začátku 

zvolení příliš širokého tématu pro jeden vyučovací šedesátiminutový blok, což sama lektorka 

zpětně uznává: „Také, jak jsem předpokládala, ani 60minutová časová dotace nestačila a lekce 

se protáhla na 90 minut.“ V tomto konkrétním případě se lektorka nebála svou přípravu plánu 

zhodnotit kriticky a mimo jiné negativně vnímala i to, že lekci pojala jako frontální výuku, tedy 

spíše jako přednášku nežli prakticky zaměřenou jazykovou výuku. Jak pro studenty, tak 

zejména pro lektorku musela být tato lekce velmi náročná, a to nejen zdlouhavá a obtížná 

příprava plánu a materiálů, ale i samotná realizace lekce. Mohli bychom v tomto případě buď 

požadavku žáků nevyhovět, nebo jim vyhovět jen částečně, například se zaměřit jen na určitý 

literární okruh nebo období, které žáci vnímají jako pro ně nejobtížnější. Pro lektorku to jistě 

byla zajímavá a důležitá zkušenost. 
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Vícero lektorů si postěžovalo, že měli někdy problém najít vhodné materiály a zdroje pro jimi 

zvolená témata. Buď byly materiály nedostačující, co se týče rozsahu, případně i jazykové 

úrovně žáků, nebo bylo velmi obtížné či nemožné takové materiály a zdroje najít: „Hodina se 

slangy pro mě byla nejnáročnější na přípravu, hlavně proto, že jsem musela čerpat z toho, co 

opravdu používám já, neboť jsem toto téma nenašla nikde dost dobře zpracované pro cizince.“ 

Další lektoři zmiňovali problematičnost zdrojů a materiálů internetových, často je museli velmi 

upravovat pro výuku žáků cizinců, leckdy však postrádaly jakýkoliv kontext: „Během 

plánování pravopisných lekcí jsem se pak setkávala s tím, že nemám zkušenost s žádnou knihou, 

která procvičuje pravopis, takže jsem hodně čerpala z internetu. I tam se ovšem ukázalo jedno 

velké úskalí – pravopisná cvičení jsou dost často bezkontextová, tedy jednotlivé výrazy nebo 

věty na sebe nenavazují a nedávají jako textový celek smysl.“ 

10.3 Impulzy od žáků 

Většina lektorů dala žákům možnost se na (nejen) první lekci vyjádřit k programu kurzu, 

povědět lektorovi o svých představách o kurzu, problematických aspektech ve výuce češtiny 

apod. Lektoři se mj. podle těchto informací snažili sestavovat jak dlouhodobé, tak krátkodobé 

plány. Setkali jsme se i s tím, že lektorka přecenila své síly, když se snažila vyhovět požadavku 

žáků na probírané téma. Vždy by ale měl mít poslední slovo k plánům lektor či asistent, 

případně metodik, kteří znají nejlépe vyučovací postupy, metody, (ne)reálné možnosti, 

osvědčené aktivity i témata, ale i limity žáků. 

Kromě obecných témat nebo širších oblastí češtiny, které studenti navrhovali k zařazení do 

plánu, se jedna lektorka setkala i se zcela konkrétními požadavky, a to na soustavnou korekci 

psaného projevu a zaměřování se více na psaní diakritiky a obecně na pravopis češtiny. 

„Studenti projevili živý zájem o soustavnou korekci psaného projevu (zde otázek a odpovědí 

vztahujících se k poslechu). Aktivně se zajímali o podrobnou opravu interpunkce, kvantity, 

pravopisu, velkých vs. malých písmen.“ 

Vždy je dobré mít na paměti, že pokud studentům můžeme vyhovět – je to v našich silách 

a možnostech, dovoluje to náš časový plán a je to téma odpovídající jazykové úrovni žáků apod. 

– pak je vhodné tak učinit. Nikdy bychom tak neměli činit na úkor nás samých jakožto lektorů 

a asistentů (např. vyčerpávající příprava i lekce samotná) ani na úkor efektivního chodu kurzu 

či lekce. 
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11. Průběh kroužků a asistencí, problémy se žáky, motivace žáků 

Všichni lektoři i asistenti se shodli v tom, že samotný průběh kroužků i asistencí byl hladký 

a bezproblémový, atmosféra byla velmi příjemná a uvolněná.  „Kroužky probíhaly ve velmi 

příjemné atmosféře. Program jednotlivých lekcí byl velmi volný a samotný průběh se 

uzpůsoboval konkrétním potřebám studentů.“ Také všichni lektoři zhodnotili své žáky velmi 

pozitivně jako milé a aktivní účastníky kurzu, kteří většinou velmi dobře a ochotně pracovali a 

plnili bez problému zadané úkoly, naplňovali plán lekcí, projevovali o kroužky, asistence i 

český jazyk jako takový zájem. 

Co se týče pokynů a instrukcí, ve všech kurzech žáci reagovali na obvyklé instrukce správně 

a bez problémů. Pokud by byly instrukce příliš složité, je úkolem lektora je přeformulovat a 

zjednodušit tak, aby žák porozuměl. V případě opakovaného neporozumění je pak vhodné 

používat obrázkové instrukce či gesta, případně názornou ukázku. Jedna z lektorek popisovala 

obtížnější práci v párech nebo malých skupinách v kroužku mladších žáků na prvním stupni 

ZŠ. Bylo patrné, že žáci si zatím nedostatečně osvojili techniky těchto vyučovacích forem, 

proto byla neustálá kontrola i korekce ze strany lektorky velmi potřebná. Sama lektorka pak 

vznesla předpoklad soustavného zařazování takových aktivit: „Předpokládám, že skupinová 

práce a s ní spojené komunikační dovednosti jsou náročnějším a dlouhodobějším úkolem, který 

vyžaduje postupnou práci na jednotlivých technikách.“ Jedna z asistentek se rozhodla využívat 

k podávání instrukcí a pokynů žákyni ruský jazyk, který byl prvním (mateřským) jazykem jak 

samotné asistentky, tak i žákyně. Tím velmi usnadnila práci studentce, nicméně ji nepodpořila 

jazykovým inputem osvojovaného jazyka. 

Problémy, které někteří lektoři či asistenti se svými žáky měli, jsou popsány v předchozích 

kapitolách. Nejčastěji to byla pozdní nebo žádná omluva absence u asistencí, což je pro lektora 

jistě nepříjemné a od žáků minimálně velmi nevhodné. 

Motivace žáků byla ve většině případů poměrně vysoká, což je jistě zapříčiněno jednak tím, že 

studují v českém prostředí na českých základních či středních školách, tedy potřeba mluvit 

českým jazykem je u nich vysoká, jednak tím, že – a to se projevovalo zvláště u starších žáků 

– jejich největší motivací je dostat se na českou vysokou školu a úspěšně dokončit 

vysokoškolské vzdělání. Jedna lektorka popisuje, že žáci v její skupině byli tak silně 

motivovaní, že nebylo nutné, aby v lekcích využívala jakékoliv aktivizační aktivity. 

Někteří asistenti nebo lektoři se setkali s motivací nižší, například u mladších žáků. Lektorka 

kroužku pro maturanty popisuje její metody motivace žáků následovně: „Snažila jsem se jim 
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tyto rady udělovat i jako studentka, která si sama prožila maturitu a která ví, že příprava je 

velmi důležitá. I strašení může být dobrou motivací.“ Někteří lektoři využívali jako motivační 

prvek k přípravě krátké a občasné domácí úkoly. Nezřídka se však setkali s jejich nesplněním 

či zapomenutím doma. 

Velká většina lektorů se shodla v tom, že nepotřebovali pro žáky připravovat žádné hodnocení 

na konci kurzu ani nepřipravovali závěrečné testy, ale hodnotili žáky průběžně během aktivit 

či hned po nich. Jedna z lektorek zmiňuje, že žáky hodnotila formativně, zvláště důsledně je 

hodnotila v dovednosti mluvení, které jim obecně činilo největší obtíže. Hodnocení využívali 

lektoři a asistenti spíše jako prvek motivace, obvykle se jednalo o povzbudivé a pozitivní 

slovní hodnocení, které mělo za úkol vyzdvihnout silné stránky žáka. Podrobněji bude tématu 

hodnocení věnována další kapitola. 
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12. Hodnocení 

Ačkoliv téma hodnocení je ve školském systému obtížné, několikaúrovňové, mnohdy 

těžkopádné, někteří ho nazývají zastaralým a hodnotit je možné mnoha různými způsoby 

a metodami, u kroužků a individuální podpory tomu bylo jinak. Už samotná lektorská činnost 

napovídá, že klasické hodnocení, na které jsme zvyklí ze školních let, není úplně namístě. 

Dalším klíčovým aspektem bylo to, že se jednalo o kroužky a asistenci čili individuální podporu 

žákům. Ve volnočasových a dobrovolných aktivitách je také nutné přistupovat k hodnocení 

úplně jinak, než je obvyklé ve škole. Lektoři i asistenti pojali hodnocení v kurzech takřka stejně, 

nahlíželi na tuto problematiku empaticky a tolerantně. 

12.1 Hodnocení aktivit ve výuce 

Všichni lektoři se jednomyslně shodli v tom, že aktivity ve výuce sice hodnotili, ale vždy 

zásadně slovně a snažili se používat spíše hodnocení pozitivní, poukazovat na to, co se žákům 

povedlo. Také se shodovali, že je mnohem efektivnější hodnotit aktivitu až po jejím skončení 

nežli ji přerušovat a žáky hodnotit či dokonce opravovat během ní. Určitě jsou situace, kdy je 

nevyhnutelné do aktivity zasáhnout, ale to se lektorům pravděpodobně nestávalo a vždy si 

vyhradili čas na hodnocení až na závěr. Také často zmiňovali, že na konci celé lekce shrnuli to, 

co společně vytvořili, probrali a naučili se, ale shrnuli i aktivitu studentů, jejich práci, progres 

apod. Někteří lektoři vyžadovali od studentů zpětnou vazbu po skončení každé lekce. 

Hodnocení ve výuce bylo tedy vždy slovní, žáci nedostávali žádné známky. Jedna lektorka se 

domnívá, že to velmi přispívalo k pozitivní a uvolněné atmosféře a budování vztahu mezi ní a 

žáky. U mladších žáků byla lektorka překvapená tím, že žáci „na zpětnou vazbu ode mne jako 

lektorky reagovali pozorně, povzbuzení a nápovědy přijímali velmi vnímavě.“ 

Jedna lektorka popisuje, že se žáky snažila naučit to, aby byli schopni reflektovat a verbálně 

ohodnotit svou činnost při aktivitě. To se na začátku jevilo jako obtížné, ale nakonec se žáci 

vždy o alespoň stručné hodnocení pokusili. „Avšak, spíše než mé hodnocení, jsem se snažila, 

aby studenti byli více sebekritičtí a dokázali si uvědomit, v čem chybují a čemu mají věnovat 

svou pozornost.“ Právě ohodnotit sebe sama a poukázat kriticky na své vlastní nedokonalosti 

je výborná cesta k tomu, jak žáky přivést k pocitu odpovědnosti za své vlastní studium. Taková 

vlastnost se jim jistě bude hodit do budoucna, a to nejen v rámci školského systému. Takový 

druh hodnocení se dařil spíše u žáků starších, tedy žáků vyšších ročníků gymnázií nežli u těch 

z prvního stupně základní školy, což je jistě možné předvídat. I v tomto případě lektorka našla 
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způsob, jak žáky motivovat ke zpětné vazbě: „Na výzvy k sebehodnocení a hodnocení úkolů 

vlastní skupiny reagovali žáci spíše zdrženlivě, bez výraznějších verbálních odpovědí, až na 

malé výjimky. Aktivně však reagovali na výzvy k hodnocení úkolů hlasováním a dalšími 

nonverbálními prostředky.“ 

12.2 Závěrečné hodnocení 

Ani jeden lektor nebo asistent nepřipravil žákům žádný závěrečný test či zkoušku znalostí. 

Lektoři se domnívají, že u volnočasové aktivity není potřeba zakončovat ji tímto obvyklým 

školským způsobem. Zvláště u asistencí, které se často zakládaly na pomoci s aktuálními 

školními problémy či domácími úkoly, se nejeví závěrečný test jako vhodný. Ani v kroužcích 

nechtěli lektoři zahlcovat žáky dalšími testy, protože se domnívají, že musejí psát dost testů 

v rámci své školní docházky, a bylo by proto zbytečné je přetěžovat. 

Jedna lektorka dokonce popsala situaci na závěrečné lekci následovně: „Velmi dobrá atmosféra 

ve třídě způsobila, že jsem neměla potřebu kurz zakončovat testem, naopak jsem připravila 

hodinu týkající se slangů, o kterou mě studenti prosili v průběhu celého semestru.“ Žáci tedy 

místo testu absolvovali lekci tzv. „za odměnu“, což bylo od lektorky velmi milé gesto na závěr 

celého kurzu a žáci její přístup a invenci ocenili. 

12.3 Zpětná vazba od žáků 

Nejvíce zpětné vazby se lektorům dostalo od starších žáků na vyšším stupni škol, což je 

naprosto pochopitelné. Ti byli schopni reflektovat, a především hodnotit průběh celého kurzu, 

jeho přínosy, pozitivní i negativní stránky i svůj vlastní pokrok. Lektoři většinou žáky vybídli, 

aby na poslední lekci zhodnotili celý kurz, což se žákům podařilo. Lektoři popisovali, že se 

jednalo vždy pouze o velmi pozitivní zpětnou vazbu, žáci byli spokojení jak s kroužky, tak 

asistencemi. Takový druh zpětné vazby je pro lektory samozřejmě největší odměna a je 

důležité, aby shrnutí celého kurzu na poslední lekci zaznělo, a to jak z úst lektorů či asistentů 

směrem k žákům, tak i opačně. Právě zpětná vazba a hodnocení pedagogické práce je jednou 

z důležitých preventivních kroků proti syndromu vyhoření. 

Někteří lektoři si připravili pro své studenty krátký dotazník, který rozdali, žáci ho mohli na 

poslední lekci anonymně vyplnit. I to je jedna z možností, jak získat zpětnou vazbu od žáků, 

nicméně se opět hodí spíše pro žáky starší, případně dospělé studenty. Je pravděpodobnější, že 

tento typ získávání zpětné vazby nám umožní dozvědět se více negativních aspektů, například 

to, s čím byli žáci na lekcích nespokojeni, ať už se to týká přímo lektorské činnosti, 



 

 
43 

používaných materiálů a zdrojů, či organizace. Je totiž mnohem větší pravděpodobnost, že 

negativum anonymně napíšou, než vysloví přímo na lekci před lektorem. Jiným způsobem 

získávání zpětné vazby byly žákovské deníky, které byly lektorům a asistentům poskytnuty, a 

mohli je tedy ke sběru zpětné vazby libovolně využívat. Žáci je vyplňovali přibližně jednou za 

14 dní a měli za úkol v předpřipravené tabulce zhodnotit, co je bavilo a nebavilo, co bylo příliš 

složité, a dále zhodnotili lekci i svůj výkon na klasické školské škále od 1 do 5. I tento způsob 

hodnocení se více hodí pro starší žáky, například od druhého stupně ZŠ. 

U mladších žáků z prvního stupně bylo získání zpětné vazby o poznání složitější, ale přesto se 

lektoři snažili o zpětnou vazbu ústně a otázkami typu „Líbil se ti kroužek?“ nebo „Co se ti na 

kroužku nejvíce líbilo?“ alespoň částečně zpětnou vazbu získali.  

Jak popisuje jedna z lektorek, bylo mnohem snazší získat jakoukoliv neverbální zpětnou 

vazbu než verbální vyjádření. Lektorka popisuje, že pozitivní zpětnou vazbou od žáků pro ni 

bylo například to, že „po cestě na metro jsme ještě často pokračovali v diskuzi na nějaké téma, 

což je svým způsobem také zpětná vazba – nejen, že se mnou rádi chodili na metro, ale ještě si 

se mnou celou dobu povídali v češtině.“ Jiná lektorka od mladších žáků zase vnímala jako 

zpětnou vazbu, že žáci „na většinu aktivit reagovali s nadšením a spontánně projevovali radost 

z práce“. 

12.4 Zpětná vazba od koordinátorek 

Zpětná vazba byla lektorům a asistentům poskytována individuálně, a to ve dvou případech. 

Prvním případem bylo, když lektor sám vyhledal pomoc či radu a požádal koordinátorky 

o nějaký druh podpory. Téměř nikdy se nejednalo o případy metodické nebo výchovné, 

koordinátorky řešily spíše záležitosti organizačního rázu, jako předávání dostupných informací 

o žácích, zajištění propojení lektorů / asistentů se stanoveným zástupcem ve škole, absenci 

lektorů, předání informací o prázdninách či ředitelském volnu lektorovi / asistentovi apod. 

Druhým případem zpětné vazby, kterou koordinátorky poskytly lektorům / asistentům, byla 

hospitace. To je asi nejméně oblíbený druh zpětné vazby z pohledu lektorů, nicméně je zároveň 

pravděpodobně nejefektivnější a nejpřínosnější pro samotné lektory. Jedna z lektorek se 

v dotazníku zmínila o přínosnosti hospitace následovně: „Myslím, že hospitace jsou v tomto 

případě výborný prostředek pro získání zpětné vazby, která nám může pomoci při rozvoji našich 

učitelských schopností.“  
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Bohužel hospitace neprobíhaly tak často, jak by si koordinátorky přály. Hospitace se skládala 

ze dvou částí, první byla část předhospitační. V této fázi jedna z koordinátorek nahlásila 

lektorovi či asistentovi, že by se ráda přišla podívat na část lekce, a dohodla se spolu s ním na 

datu návštěvy lekce, který oběma vyhovoval. Rovněž si vyžádala těsně před termínem lekce 

tzv. předhospitační formulář (buď v online podobě, nebo v tištěné podobě před lekcí), což byl 

v podstatě plán lekce uvedený do kontextu, tedy byly popsány i informace o tom, jaké aktivity 

a témata byla probírána předtím a co bude naopak následovat, jaké problémy lektor / asistent 

předpokládá, s jakými materiály a zdroji hodlá na lekci pracovat.  

Druhá část byla samotná hospitace, přičemž koordinátorky byly na místě již trochu dříve před 

začátkem lekce, aby mohly s lektorem / asistentem promluvit, odbourat tím případnou 

nervozitu, převzít si protokol a usadit se, aby po začátku lekce nerušily výuku. Hospitace 

probíhala vždy jen na části lekci a zpětná vazba byla lektorovi poskytnuta hned na místě nebo 

ještě ten den prostřednictvím hospitačního formuláře. K hospitačnímu formuláři se každý lektor 

/ asistent mohl vyjádřit dle libosti v prostoru pro to určeném. Hospitační protokol se skládal 

z následujících okruhů: plánování výuky, motivace a hodnocení ve výuce, řízení výuky, 

celkové hodnocení a dále slovní hodnocení hospitujícího včetně rad a doporučení. 

 

Bohužel se nám nepodařilo uspořádat společné setkání lektorů a asistentů po skončení 

semestru, tedy v závěru konání jejich praxe, a to převážně z časových důvodů. Lektorům 

a asistentům v tu dobu začínalo zkouškové období, případně se připravovali k závěrečným 

zkouškám. Takové setkání by bylo rozhodně velmi přínosné už z hlediska výměny zkušeností 

a informací o kurzech. Lektoři kroužků by si mohli poslechnout zkušenosti asistentů, dozvěděli 

by se, jak taková asistence obvykle probíhá, jaká má úskalí a výhody oproti kroužkům, a naopak 

asistenti by se dozvěděli více o fungování kroužků. Mimo to by si lektoři mohli vyměnit i své 

postřehy přímo z praxe, například krizové momenty, mohli by sdílet aktivity, které se jim 

povedly a osvědčily, nebo naopak upozornit na činnosti, které by nedoporučili, a vysvětlit, 

z jakého důvodu. Dále by mezi sebou mohli sdílet tipy na materiály, zdroje, hry, případně 

– pokud by k tomu byli svolní – si vyměnit i vlastní připravované materiály v podobě 

pracovních listů apod. 
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13. Zhodnocení vlastních zkušeností, zhodnocení užitečnosti 

pedagogické praxe 

13.1 Získání vlastních zkušeností v rámci pedagogické praxe 

Všichni lektoři ocenili možnost vyzkoušet si tento typ výuky, ať už se jednalo o kroužky, nebo 

asistenci (individuální podporu žákovi), v poměrně bezpečném prostředí. To svou výpovědí 

potvrzuje jedna z lektorek: „Jsem velmi ráda, že jsem si vybrala tento způsob plnění volitelné 

praxe, protože to bylo něco, k čemu se asi úplně běžný student oboru Učitelství češtiny jako 

cizího jazyka nedostane.“  

Dalším pozitivem je, že získali praktické dovednosti už během svého studia, což jistě ocení při 

nástupu do budoucího zaměstnání, případně jim taková zkušenost ulehčí vstup na pracovní trh. 

Lektoři rovněž zmiňovali to, že mohli během praxe experimentovat a nebát se vyzkoušet různé 

metody a formy výuky. Jedna z lektorek popisovala, že měla zpočátku smíšené pocity, protože 

si nebyla jistá tím, co od tohoto druhu pedagogické praxe může očekávat a jakým způsobem 

má celou koncepci uchopit, rovněž zmiňovala svou nejistotu v pedagogických dovednostech. 

Všechny její pochybnosti se ale brzo po začátku kurzu rozplynuly, a tak svou absolvovanou 

pedagogickou praxi hodnotí pozitivně, stejně jako ostatní lektoři nebo asistenti. Ve zpětných 

vazbách jsme se nesetkali s negativním hodnocením pedagogické praxe, naopak lektoři 

vyzdvihovali mnohá pozitiva takové praxe, což popíšeme dále. 

13.2 Pozitivní a negativní aspekty pedagogické praxe 

Nejvíce lektoři a asistenti oceňovali to, že si mohli zkusit samostatně nejen krátkodobé, ale 

i dlouhodobé plánování, tedy sestavování plánů jednotlivých lekcí i náplně celého kurzu, měli 

tedy poměrně velkou volnost, což pro některé byl aspekt pozitivní, pro jiné však méně. 

„Nejcennější pro mě byla možnost sestavovat si samostatně plány lekcí a zcela samostatně 

určovat obsah výuky.“ Zaměření kurzu bylo předem stanoveno, většinou podle toho, v jakém 

ročníku se žáci nacházeli, nicméně to byla jediná věc, která byla pevně daná, co se plánování 

týče. 

Další lektoři na tomto typu praxe oceňovali, že si mohli vyzkoušet pracovat s žáky s různými 

prvními jazyky, a to jak v rámci asistence, tak v rámci kroužků. Dokonce mohli absolvovat 

oba dva typy pedagogické praxe. Dále byli rádi za možnost pracovat s mladšími žáky z prvního 

stupně, některé lektory naopak zaujalo připravovat pokročilé studenty k maturitní zkoušce 
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z českého jazyka. Jiní lektoři zvolili asistenci, protože se cítili bezpečněji v tomto formátu 

tzv. jeden na jednoho, nebo jim vyhovovala větší volnost a možnost improvizace. 

Nejvíce však lektoři vyzdvihovali to, že se mohli v rámci výuky, tedy konání pedagogické 

praxe, setkat s žáky studujícími na českých školách. Obvykle se totiž setkávají s cizinci 

v různých jazykových školách, kteří se s češtinou setkávají poprvé, často se jedná o komerční 

či firemní jazykové kurzy. Tento typ praxe byl pro většinu lektorů a asistentů zcela novým 

formátem. Protože se poptávka po takových odbornících zvyšuje, lektoři byli rádi, že si tuto 

práci mohli vyzkoušet ještě během studia a případně si tak zjednodušit získání budoucího 

zaměstnání či obecně ulehčit vstup na pracovní trh v této oblasti. „Cenná zkušenost pro mě 

určitě byla obecně vzato vedení hodin pro žáky s OMJ studující na české škole. Do této doby 

jsem měla zkušenost pouze s výukou cizinců v jazykových školách, tedy těch, kteří se dosud 

s českým jazykem vůbec nesetkávali. Obě dvě skupiny mají svá specifika a jsem velmi ráda, že 

jsem měla možnost vyzkoušet si něco nového.“ 

 

Někteří lektoři postrádali častější hospitace, což je problém, který jsme zmiňovali v předchozí 

kapitole. Je nutno dát jim za pravdu v tom smyslu, že hospitace, tedy náslech zkušenějšího 

lektora či metodika, se může stát velmi přínosným pro lektora nebo asistenta. Hospitující 

odborník může poukázat na pedagogické nedostatky a poradit, jakou oblast by mohl lektor / 

asistent vylepšit, a naopak může takové hodnocení posílit sebevědomí lektora tím, že poukáže 

na jeho silné stránky a na činnosti, které se povedly. S tím souvisí i výtka k chybějícímu 

závěrečnému setkání lektorů a asistentů, což je objasněno rovněž v předchozí kapitole 

věnované hodnocení.  

Do negativních aspektů lektoři a asistenti zařadili ještě obtížnou komunikaci se školou, kde se 

praxe konala, a organizační potíže již zmíněné školy. Jednalo se o jeden konkrétní případ, tedy 

jednu školu, kde byla komunikace náročnější, nepravidelná, mnohdy zmatečná. Zmatky nastaly 

hned na začátku semestru tím, že žáci nebyli rozděleni do skupin tak, jak mělo být ze strany 

školy zajištěno, rovněž počet žáků, kteří měli kroužky a asistence, se lišil a o mnoho procent 

převyšoval kapacity lektorů a asistentů. Ve druhém semestru se komunikace se školou zlepšila 

a i organizační potíže se nevyskytovaly v takové míře, jako tomu bylo na začátku prvního 

semestru. Jako poslední negativní aspekt zmiňovali lektoři a asistenti nevhodné načasování 

kroužku / asistence, tzn. nevhodný termín. Opět se jednalo o jeden konkrétní případ, který jsme 

bohužel nemohli vyřešit jinak, je o něm pojednáno v některé z předchozích kapitol týkajících 

se plánování. 
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14. Rady a doporučení pro začínající lektory a asistenty 

Mnoho rad a doporučení pro začínající lektory bylo stejných nebo podobných. Nejčastěji se 

rady týkaly plánování. Plánování byla věnována celá kapitola, je to jedna z nejtěžších disciplín 

pro začínající lektory. Zkušení lektoři se shodovali v tom, že považují za důležité mít 

připravený podrobný plán lekcí, a to alespoň na první lekci. „Osvědčila se mi vstupní aktivita 

s možností adaptace podle aktuální jazykové úrovně, podle momentální připravenosti studentů 

k jazykové produkci i dalších proměnných závislých na situaci.“ O tom, že právě plánování 

může být na začátku velkou obtíží a může začínajícím lektorům způsobovat stres, není pochyb. 

Zapříčiňuje to jistě mj. časová náročnost příprav, neznalost fungujících a vhodných materiálů 

a zdrojů atd. „Především ze začátku je pro lektory velmi náročné dělat přípravy, to může trvat 

mnohonásobně déle než poté samotná lekce. Ovšem je dobré si uvědomit, že se to časem zlepší 

a že později již příprava nebude tak náročná. Ze začátku to však může být příčinou stresu.“ 

Podobná rada platí i u dlouhodobého plánování, tedy sestavení plánu celého kurzu. Jedna 

z lektorek doporučuje určit si na začátku kurzu cíle, kterých chce spolu se studenty dosáhnout, 

a průběžně kontrolovat jejich míru naplnění. S tím souvisí i rada stanovit si pevný řád a systém 

nejen ve výuce, ale i v přípravě. To okomentovala jedna z lektorek následovně: „Lektor by měl 

mít také svůj pevný řád a systém, uspořádaný a jasný, který studentům předloží na začátku 

kurzu. Tak může předejít mnoha pozdějším neporozuměním. Rozhodně by lektor neměl 

v průběhu měnit podmínky absolvování kurzu a další.“ Jiná lektorka zdůrazňuje, že je vhodné, 

abychom žáky na začátku kurzu seznámili s náplní a zaměřením kurzu, to může studenty 

uklidnit a dát jim představu toho, jak bude celý vyučovací proces probíhat. U asistencí je 

poměrně těžké až nemožné sestavovat dlouhodobý plán, nicméně vždy záleží na domluvě 

s konkrétním žákem a na jeho studijních potřebách. 

Dále by zkušení lektoři poradili těm začínajícím, aby si připravili aktivizační aktivity, zvláště 

pak ve výuce dětí (tj. mladších žáků) bývají potřebné. Také doporučují mít vždy připravené 

bonusové aktivity, které jsou univerzální a můžeme je použít jako „záchranné“ v situaci, kdy 

vyčerpáme plán lekce nebo z nějakého důvodu nemůžeme realizovat všechny aktivity původně 

plánované (např. porucha technického vybavení, nedostatek studentů pro párové aktivity 

apod.). „Tyto aktivity by měly být jednoduché, nejlépe bez nutnosti speciálních pomůcek, 

zkrátka aby se daly realizovat kdekoliv a kdykoliv (případně je mít připravené předem).“ 

Poměrně často se opakující rada se netýkala plánování lekcí ani pedagogických dovedností, ale 

organizačních záležitostí. Zkušení lektoři velmi doporučují zjistit si předem veškeré dostupné 



 

 
48 

informace o místě konání kurzu, a to včetně toho, jak se na místo dopravím a jak dlouho mi 

cesta na místo bude trvat, dále i informace o vstupu či kontaktní osobě v místě konání kurzu. 

Pokud je to možné, měli bychom si zjistit rovněž co nejvíce informací o žácích, jejich počtu, 

věku, ale i zaměření kurzu, případně o vybavení vyučovací místnosti. Tyto informace zajistí, 

že se budeme před první lekcí cítit klidnější a jistější, zmírníme tím nervozitu z nového, jak 

popisuje jedna z lektorek: „Každý jsme jiný a já osobně s nervozitou tolik nebojuji, respektive 

před první hodinou jsem nervózní, ale moje nervozita se spíše týká toho, jestli najdu školu, jestli 

se do ní dostanu, jestli tam budu včas a jak budou vypadat prostory, kde budu učit (kvůli 

připraveným aktivitám). A jací budou mí studenti.“ 

Další rada se týkala toho, že bychom jako lektoři měli být k žákům tolerantní, nejvíce ve smyslu 

respektování kulturních odlišností. Musíme si uvědomit, že kulturní a národnostní odlišnosti 

neznamenají pouze to, že někteří žáci budou slavit podobné svátky jiným způsobem a dodržovat 

svoje tradice. Do této kategorie se řadí i různé hygienické návyky, ale například i vnímání času. 

Pro některé studenty není problém, že se na lekci dostavují soustavně pozdě, dokonce je to pro 

ně zcela normální jev. Proto bychom se jako lektoři neměli nechat překvapit a za každé situace 

se snažit chovat profesionálně, přesto však otevřeně vůči našim žákům a jejich kulturám. 

Velkou skupinou rad a doporučení je obecně shrnuto zpětná vazba. Zkušení lektoři doporučují 

využívat možnosti získání rad od starších a zkušenějších kolegů, protože jejich zkušenost 

a nadhled mohou zcela jistě obohatit naše lekce i pedagogické dovednosti, ale i od kolegů na 

téže zkušenostní úrovni. Z toho důvodu lektoři doporučují využívat tzv. vzájemných náslechů, 

tedy vzájemné navštívení lekcí. Jednak uvidíme, jaké techniky a metody lektor používá, ale 

můžeme pozorovat například i chování v krizových situacích, nepředvídatelných situacích 

apod. Na druhou stranu lektor, který se přijde podívat na naší lekce, nám může pomoci 

nejrůznějšími radami a doporučeními z pohledu zkušeného. Kromě vzájemných náslechů je 

vhodné, aby byla lektorům a asistentům poskytována zpětná vazba formou hospitací, což je 

pouze jednostranný hodnotící náslech, obvykle ji zajišťuje metodik nebo zkušený lektor.  

Lektoři dále zmínili ještě jakoukoliv, zejména pak metodickou podporu, provádějícího učitele 

nebo využití výuky v tandemu. Tento způsob výuky je zajímavý nejen pro lektory samotné, 

ale i pro studenty. Ve vyučovacím procesu jsou současně zapojeni dva lektoři, obvykle je jeden 

zkušený a druhý začínající. Tento druh podpory a určité jistoty během lekcí může rozhodně 

pomoci zmírnit stres u začínajících učitelů. Na druhou stranu je poměrně organizačně náročný. 

Mnoho lektorů popisuje, že měli různé obavy před začátkem kurzu, například se obávali složení 

skupiny, neporozumění si se žáky, nesympatií, vlastního selhání, toho, že žáci budou aktivitami 
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unavení nebo přehlcení, protože se kroužky a asistence konaly až po klasické školní výuce. 

Všichni lektoři a asistenti však potvrdili, že jejich obavy a nervozita byly naprosto zbytečné 

a s první hodinou obvykle vymizely. 

Strach z vlastních neúspěchů a selhání se opakoval poměrně často. Proto zkušení lektoři radí 

a říkají: „Hádám, že každý začínající učitel zažil nějaké příšerné hodiny, kdy mu nic 

nevycházelo tak, jak si naplánoval. A řekla bych, že je to úplně normální, takže moje rada by 

asi byla: Nenechte se odradit prvními neúspěchy.“ Čím více strachu nás bude obklopovat, tím 

nervóznější budeme a samozřejmě tím větší prostor pro naše chyby vzniká. Proto lektoři 

doporučují uklidnit se, analyzovat to, čeho se nejvíce bojíme, a pracovat na odstranění tohoto 

jevu. Pokud se nějaká lekce nevyvede dle našich představ nebo se nezdaří jedna aktivita, 

neznamená to, že jsme jako lektoři selhali. Do vyučovacího procesu vstupuje tolik faktorů 

a neznámých, které často ani nemůžeme ovlivnit, že není nutné takové situace připisovat 

vlastním neschopnostem. Pozitivní je, že takové situace pro nás sice jsou na krátkou dobu 

nekomfortní a nepříjemné, ale můžeme se z nich poučit a příště na ně reagovat lépe. 

Na závěr jedna z lektorek shrnuje: „Moje rada na závěr? Ničeho se nebojte, kroužky jsou 

výborným způsobem, jak s výukou začít, jak se v ní zlepšit nebo jak získat nové zkušenosti.“  

 


