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ÚVOD
Schopnost ovládat jazyk majoritní společnosti je jednou z klíčových determinant úspěchu jedince a významnou podmínkou jeho bezproblémové integrace do dané společnosti. Žáci českých základních škol,
jejichž komunikační dovednosti jsou v českém jazyce z jakéhokoliv důvodu
omezené, mívají na základních školách problémy, a to nejen v hodinách českého jazyka, ale druhotně i v mnoha dalších předmětech, což může následně významně snížit jejich šance na dosažení dobrého vzdělání. Nedostatečná znalost češtiny neovlivňuje negativně pouze školní výsledky, ale může
se promítat také do sociální oblasti. Žák s určitou jazykovou deprivací může
ve školní třídě trpět pocitem sociální izolace, být ostrakizován, může dojít
k narušení jeho sebepojetí nebo důvěry k lidem.
Důvodů, proč může mít dítě problémy se zvládnutím českého jazyka,
existuje mnoho. Řečové dovednosti dětí jsou ovlivněny nejen jejich mentálními schopnostmi, ale i sociálním prostředím, ve kterém vyrůstají, nebo
množstvím a kvalitou podnětů, které jejich rozvoj stimulují. Specifickým
důvodem pro možné problémy se zvládáním českého jazyka u žáků českých základních škol může být skutečnost, že pro některé z nich není čeština mateřským jazykem.
Žáci s odlišným mateřským jazykem mají v českých základních školách
dosti komplikovanou situaci, protože český školský systém s nimi po desítky
let neměl mnoho praktických zkušeností. Po pádu „železné opony“ se však
počet školáků, jejichž mateřským jazykem není čeština, začal znatelně zvyšovat v souvislosti s tím, jak v České republice přibývalo imigrantů. K prudkému nárůstu počtu imigrantů došlo především po vstupu České republiky
do Evropské unie. Průběžně se přitom zvyšoval nejen počet cizinců obecně,
ale také procento těch, kteří přicházeli s dětmi a měli zájem se zde dlouhodobě usadit.
Problémům spojeným s integrací cizinců do hostitelské společnosti je
v zahraniční odborné literatuře dlouhodobě věnována velká pozornost
(např. Alba, Nee 1999, Djajic 2003, Kasimis, Papadopoulos 2005, King, Newbold 2007, Ley 2007…). Přestože je intenzivní imigrace do České republiky
jevem relativně novým, existuje již řada prací, které se touto problematikou zabývají velmi detailně. Souhrnný přehled o výzkumech provedených
na téma integrace cizinců, kteří do České republiky přicházejí v produktivním věku, podávají například Drbohlav a Dzúrová (2007), Drbohlav (2010)
nebo Kušniráková a Čižinský (2011). Navzdory existenci řady publikací pa7

nuje mezi odborníky přesvědčení, že problematice integrace stále není věnována pozornost, jakou by si toto vysoce aktuální a pro společnost velmi
závažné téma zasluhovalo (Čermák; Janská 2011).
Specifickým případem integrace cizinců je integrace dětí. Integrací žáků-cizinců a pedagogickými reakcemi na „národnostní, etnickou a kulturní diverzitu ve společnosti“ se zabývá interkulturní a multikulturní pedagogika
(např. Berry 1992, 1997). I v České republice byla již publikována řada teoretických prací, které se dané problematice věnují (např. Průcha 2007, 2010,
2011, Šindelářová 2005, 2008, Hájková; Strnadová 2010). Byly napsány také
některé empirické studie, které vycházejí z výzkumů na školách (např. Kocourek 2001, 2002, Kostelecká 2010, 2011, 2012). V jejich výsledcích se opakuje zjištění, že jedním z nejvýznamnějších faktorů pro úspěšnou integraci
žáků je jejich znalost českého jazyka. Ačkoliv řada žáků-cizinců je schopna
již po relativně krátké době pobytu v České republice zvládat český jazyk
na základní komunikační úrovni (v terminologii Cumminse (1979) lze hovořit o basic interpersonal communicative skills), jejich znalost češtiny není dostatečná na to, aby zvládali nároky školy, protože pro ně je potřeba vyšší kognitivní úroveň zvládnutí jazyka (Cummins ji označuje jako cognitive/academic
language proficiency). Jazyk má navíc podle Říhové (2011) pro cizince nejen
instrumentální, ale i sociální význam. Zatímco instrumentální význam spočívá v potřebě dorozumět se v běžných denních situacích, sociální význam
jazyka pomáhá v rozvoji sociálních sítí a kulturní a sociální integraci jedince. Umění „komunikovat a jednat s lidmi“ je jednou z hlavních podmínek
úspěšné integrace jedinců různých etnických skupin do hostitelské společnosti. Neznalost komunikačních pravidel dané společnosti a neovládání
jazyka majoritní společnosti může být nejen bariérou integrace jedince, ale
také zdrojem řady nedorozumění a nepochopení, neboť jazyk podle názoru kognitivních lingvistů ovlivňuje myšlení jedince, jeho vnímání, chápání
a poznávání okolního světa (Vaňková et al. 2005).
V zemích s dlouhodobou historií imigrace již byla provedena řada výzkumů, které se zabývají jazykovou integrací cizinců do hostitelské společnosti.
Jazykovými aspekty integrace do americké společnosti se zabývali Espenshade a Fu (1997), Beenstock (1996) studoval jazykovou integraci imigrantů na příkladu Izraele, Van Tubergen a Kalmijn (2008) věnovali pozornost
imigrantům přicházejícím do Nizozemska. Empirické studie provedené
v zahraničí potvrzují jasnou souvislost mezi schopností imigrantů osvojit
si majoritní jazyk hostitelské země a jejich celkovou úspěšností na pracovním trhu (Böhlmark 2009) i výší jejich výdělků (McManus 1985). Co platí
pro dospělé, platí samozřejmě i pro děti: schopnost osvojit si jazyk majoritní
8

společnosti ovlivňuje jejich úspěšnost ve škole. Empirických studií, které by
se zabývaly jazykovou integrací dětí s odlišným mateřským jazykem do škol,
je však podstatně méně, než studií věnovaných dospělým. Jedním z problémů, na který narážejí výzkumníci, kteří by se chtěli tímto tématem zabývat,
je špatná dostupnost dat o řečových dovednostech dětí v základních školách v kombinaci s dalšími údaji o zkoumaných dětech. V řadě zemí (např.
USA nebo Francii) sice existují standardizované testy řečových dovedností,
pomocí nichž se měří zvládnutí jazyka majority školou povinnými dětmi,
výsledky takových testů však slouží primárně dětem a jejich pedagogům
a nejsou zpravidla využívány k žádným jiným účelům. Z tohoto důvodu
nebývají během testování zjišťovány další informace o dětech a jejich rodinách. Většina empirických studií, analyzujících dosaženou úroveň zvládnutí jazyka hostitelské země cizinci a faktory ovlivňující rychlost osvojování
jazyka, proto nevychází při měření úrovně zvládnutí jazyka ze standardizovaných diagnostických testů, ale buď z pozorování a hodnocení samotného výzkumníka (Li 2007) nebo, a to častěji, ze sebehodnocení samotnými
zkoumanými jedinci (Bachman; Palmer 1989, 2009, Redstone Akresh 2007,
Ender and Straßl 2009, Cort 2010, Thomas 2010). Použití výsledků standardizovaných jazykových testů pro tento účel je spíše výjimečné (Bang et al.
2009).
Tato kniha, která je společným dílem pracovníků profesně působících
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a v Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky, chce alespoň částečně zaplnit mezeru, kterou v oblasti výzkumu integrace dětí, jejichž rodným jazykem není čeština, do českých škol v odborné literatuře pociťujeme. Kniha se skládá z několika částí.
První kapitola, která následuje po úvodu, se snaží odhadnout, jakého počtu
žáků na základních školách se problém s nedostatečnou jazykovou výbavou
a s tím spojené potenciální potíže s integrací do školského systému může
týkat. Na základě dostupných statistických údajů informuje čtenáře o vývoji
počtu cizinců a příslušníků vybraných národností a jejich dětí v České republice. V další části analyzuje věkovou strukturu těchto žáků ve školách
a jejich rozmístění do škol v různých regionech Česka. V závěru se kapitola
soustředí na podrobnější analýzu situace v Praze, kde, jak ukazují výsledky
empirických bádání, je ve školách žáků-cizinců relativně nejvíce1.
Na první kapitolu navazuje kapitola druhá, která představuje výsledky empirického výzkumu integrace žáků-cizinců ve vybraných pražských
1

Hlavní cílovou skupinou jsou pro nás žáci základních škol, pro něž není čeština
jejich mateřským jazykem. Ty z nich, kteří jsou zároveň cizinci, budeme zkráceně
označovat jako „žáci-cizinci“.
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školách, v nichž mají relativně vysoké zastoupení. Výzkum, provedený kvalitativními metodami prostřednictvím řízených rozhovorů s pedagogy, objasňuje zkušenosti těchto škol s integrací žáků-cizinců. Dává přehled o tom,
jak problém integrace vnímají ti, kteří ho musí ve své pedagogické praxi každodenně řešit. Popisuje metody, které různé školy při integraci používají,
a hodnotí zkušenosti oslovených pedagogů s nimi. Čtenář se také seznámí
s názory pedagogů na faktory, které ovlivňují integraci dětí do škol, a dozví
se rovněž, jak pedagogové hodnotí systémové, legislativní nebo finanční aspekty integrace žáků-cizinců do škol.
Třetí kapitola představuje čtenářům výsledky pilotní studie, která byla
zaměřena na testování řečových dovedností žáků-cizinců ve vybraných
pražských základních školách. Protože v České republice neexistují žádné
standardizované testy řečových dovedností dětí školního věku, musel si výzkumný tým takový nástroj testování sám vyvinout. Podrobný popis nástroje je v příloze knihy. Kapitola podrobně popisuje výsledky pilotního testování. Nejprve je popsána sama testovaná skupina žáků a jejich charakteristiky.
Výsledky žáků v testu byly následně spolu s dalšími údaji, které bylo možno
o testovaných dětech získat, podrobeny analýze, která se snažila identifikovat vliv vybraných faktorů (věk, pohlaví, délka pobytu v České republice
a etnický původ dětí) na úspěšnost v testech.
Napsání této knihy by nebylo možné bez finanční podpory věnované
výzkumným projektům, z jejichž výsledků čerpá. Jedná se především o finanční podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin
a multikulturní výchovy v roce 2009, 2010, 2011, které financovalo projekt
Integrace dětí příslušníků národnostních menšin a cizinců do českého vzdělávacího systému (řešitelka Y. Kostelecká), a Grantové agentury České republiky, projekt
Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol, registrační číslo projektu:
13-32373S. Významně přispěla i Grantová agentura Akademie věd České republiky, která financovala projekt Vládnutí v metropolitních oblastech a jeho vliv
na sociálně-prostorové nerovnosti – české metropole v mezinárodním srovnání (řešitel
T. Kostelecký).
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1

ŽÁCI, PRO NĚŽ NENÍ ČEŠTINA
MATEŘSKÝM JAZYKEM,
V ČESKÝCH ZÁKLADNÍCH
ŠKOLÁCH: POČET, STRUKTURA,
ROZMÍSTĚNÍ

Cílem této kapitoly je identifikovat a specifikovat skupiny žáků
v českých základních školách, pro něž je čeština druhým jazykem, a proto
mohou mít díky této skutečnosti ve škole problémy. Jednotlivé skupiny se
budeme snažit kvantifikovat, blíže analyzovat a odhadovat vývoj jejich počtu v budoucnosti. V zásadě existují tři skupiny žáků, které by mohly v základní škole pociťovat problémy způsobené nedostatečným zvládnutím
češtiny. Jejich početní velikost je nutné s ohledem na nesourodost dostupných dat odhadovat různými způsoby, s odlišnou mírou spolehlivosti. V zásadě se jedná se o tyto skupiny:
ӽӽ žáci-cizinci pobývající v České republice legálně (tj. legální přistěhovalci plus azylanti)
ӽӽ žáci-cizinci pobývající v Česku ilegálně
ӽӽ děti občanů České republiky, kteří jsou jiné národnosti než české
(resp. moravské nebo slezské)
Žáci-cizinci pobývající v České republice legálně jsou nejlépe zmapovanou skupinou. Údaje o počtech legálně pobývajících cizinců jsou shromažďovány několika různými institucemi – cizineckou policií, Českým statistickým úřadem, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT),
Ústavem pro informace ve vzdělávání – příspěvkovou organizací přímo
řízenou MŠMT2, jednotlivými školami, městskými úřady, krajským úřady.
Existují relativně dobře dostupné informace o velikosti této skupiny, národnostním složení, věkové struktuře, geografickém rozmístění na území České republiky… U této skupiny dětí navíc není žádného sporu o tom, že mohou mít potíže s integrací do českého školského systému, protože je vysoce
pravděpodobné, že v naprosté většině případů ve svých rodinách nemluví
česky a jejich rodným jazykem není čeština.
Žáci-cizinci pobývající v České republice ilegálně jsou z tohoto hlediska
2

Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministerstva k 1. 1. 2012 zrušen.
Jeho agendu nově převzalo samotné ministerstvo.
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mnohem komplikovanější skupinou. Uvažujeme-li o integraci žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému, je potřeba děti ilegálních imigrantů
brát v potaz. Od ledna 2008 vstoupila v platnost novela školského zákona
(Zákon č. 343/2007 Sb.), jejímž hlavním smyslem bylo zajistit právo dítěte na bezplatné základní vzdělávání v souladu s Úmluvou o právech dítěte. Díky ní se přístup k základnímu vzdělávání a školským službám otevřel
všem dětem cizinců bez ohledu na zemi původu a bez ohledu na to, zda
byla prokázána legalita jejich pobytu na našem území či nikoli. Ačkoliv jsou
tedy děti ilegálních imigrantů ve vztahu k českému vzdělávacímu systému
na úrovni základního školství ve stejném postavení, jako děti cizinců, kteří
žijí v České republice legálně, problémem je získávání informací o této skupině. Je to především proto, že o ilegálně pobývajících cizincích neexistují
žádné oficiální statistické informace. Z tohoto důvodu se v této otázce musíme spoléhat pouze na expertní odhady.
Při úvahách o integraci žáků, jejichž mateřským jazykem není čeština,
do českého vzdělávacího systému, by bylo chybou opomíjet žáky, jejichž
rodiče mají české občanství, ale jejichž rodný jazyk je přesto odlišný od jazyka majority. V praxi jde především o druhou generaci imigrantů, jejichž
rodiče sami nejsou jazykově integrováni3, nebo o etnickou menšinu používající vlastní jazyk, odlišný od jazyka hostitelské země. Problémem je ovšem
obtížná identifikace této skupiny ve statistikách, a to kvůli jejich nesnadné
odlišitelnosti od žáků patřících v zemi k jazykové majoritě. V některých zemích není ze zákona možné shromažďovat data o etnickém původu lidí,
kteří jsou občany daného státu. Školy se proto místo zjišťování etnického
původu dítěte zaměřují přímo na jazyk a snaží se při zápisu do školy identifikovat děti, které v rodinách mluví jazykem odlišným od jazyka majoritní
společnosti, nebo děti, jejichž rodný jazyk je odlišný od většinového jazyka
v zemi. Otázky typu „Jakým jazykem mluvíte doma?“ jsou školám tolerovány, nejsou považovány za politicky nekorektní, a odpovědi dětí na ně jsou
pro efektivní přístup školy ke vzdělávání žáků velmi cenné. V řadě zemí školy nechávají testovat řečové dovednosti všech dětí, nezávisle na jejich státní
příslušnosti, které při vstupu do školy uvedou, že doma mluví odlišným jazykem. V České republice informace podobného typu neexistují. Jediným
3
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Mnoho zkušeností s druhou generací imigrantů má např. Francie. Ačkoliv jde o zemi
s poměrně vyspělou integrační politikou, musí řešit problémy s integrací dětí, které již jsou de jure francouzskými občany, ale jejichž rodiče se narodili mimo území
Francie. Mnohé z těchto dětí v rodině komunikují v mateřském jazyce rodičů. Řada
z nich navíc žije v národnostně segregovaných komunitách, což dále komplikuje
zvládnutí francouzského jazyka a následně i jejich úspěšnou integraci do škol (Dos
Santos; Wolff 2011).

způsobem, jak se pokusit o určitou kvantifikaci této skupiny, tj. občanů České republiky, kteří v rodinném prostředí používají jiný než český jazyk, je
využít skutečnosti, že se částečně překrývají s lidmi, kteří se hlásí k jiné než
české, moravské či slezské národnosti4. Statistická data o lidech hlásících se
k různým národnostem, jsou ovšem zjišťována jen při sčítáních lidu. Data
jsou relativně podrobná, ale vzhledem k datu sčítání lidu, z něhož pochází
(rok 2001), jsou již poněkud zastaralá. Protože definitivní výsledky sčítání
lidu 2011, které obsahují obdobné údaje, ještě nebyly v plné míře publikovány, neexistuje žádná aktuálnější informace. Ve sčítání lidu 2001 byla kladena
otázka na mateřský jazyk, ale nikoliv otázka na jazyk, kterým se v domácnosti hovoří. Nedokážeme proto z dat ze sčítání určit počet lidí, kteří doma nemluví česky. Můžeme ovšem předpokládat, že část lidí, kteří se hlásí k jiným
národnostem, doma česky nemluví, a jejich děti tudíž mohou mít problémy
s integrací do škol kvůli nedostatečné znalosti češtiny.

4

V kontextu České republiky není takto negativně vymezená skupina, tedy „lidé, kteří
se hlásí k jiné než české, moravské či slezské národnosti“, bohužel zcela totožná
s běžně používaným pojmem „národnostní menšina“. Vymezení pojmu národnostní
menšina a příslušník národnostní menšiny vychází z § 2 zákona 273/2001 Sb., o právech
příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. V něm je uvedeno, že:
„1) Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území
současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným
etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu
obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu
za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury
a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky
utvořilo.
(2) Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné
než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní
menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti.“
Řada příslušníků jiných národností žijících v České republice však není oficiálně
považována za „příslušníky národnostní menšiny“, protože jejich národnost není
explicitně uvedena mezi národnostmi, které jsou zastoupeny v Radě pro národnostní
menšiny (viz Usnesení vlády ČR ze dne 10. října 2001 č. 1034, o zřízení Rady vlády
pro národnostní menšiny). Díky tomu nejsou například Vietnamci nebo Číňané
oficiálně uznáni za „národnostní menšinu“. Z tohoto důvodu budeme místo
„národnostní menšina“ používat obecnější pojmy „národnostní skupina / etnická
skupina“, které zahrnují i příslušníky národností, které nejsou zastoupeny v Radě
pro národnostní menšiny. Do tohoto pojmu úmyslně nebudeme zařazovat lidi hlásící
se k moravské nebo slezské národnosti, protože jejich mateřským jazykem je čeština.
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1.1	Počty cizinců a příslušníků vybraných
 árodností5 v České republice
n
V poválečné historii patřila Česká republika mezi země s pozitivním migračním saldem, i když celkový počet imigrantů byl relativně malý.
Přírůstky obyvatel migrací byly významné pouze na konci čtyřicátých
a na začátku padesátých let, což souviselo zprvu s opětovným osídlováním
pohraničních oblastí dříve obývaných odsunutými Němci, později se stěhováním do průmyslových oblastí, zvláště na Ostravsko a do severozápadních
Čech. Imigranti v tomto období přicházeli především ze Slovenska. Velmi
krátce po pádu „železné opony“ se příliv imigrantů začal postupně zvyšovat. K prudkému nárůstu počtu imigrantů však došlo především po vstupu
České republiky do EU. Ačkoliv důsledky ekonomické krize, která se v české
ekonomice projevila ke konci roku 2008 a především v roce 2009 snížily, celkové pozitivní saldo zahraniční migrace z rekordních hodnot prudce směrem dolů, celkové saldo zahraniční migrace zůstalo i po ekonomické krizi
kladné a udrželo se na historicky nadprůměrných hodnotách (viz graf 1).

Graf 1: Přírůstek stěhováním – Česká republika v letech 1947-2011
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Zdroj: ČSÚ (Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1785-2011, absolutní údaje)

Zatímco v roce 1985 pobývalo na území České republiky pouhých 37 tisíc
cizinců, což představovalo přibližně 0,36 % obyvatel země, ke dni 31. května
2009 ministerstvo vnitra registrovalo zatím rekordní počet 444 tisíc cizinců,
5
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Národnost obyvatel je sledována na základě této definice: „příslušnost ke skupině
osob se společným původem, kulturou, případně jazykem, náboženstvím nebo jinou
charakteristikou, které ji odlišují od ostatní populace“ (Průcha 2001, s. 22-23).

což představovalo téměř dvanáctinásobné zvýšení6 (ČSÚ, Cizinci v ČR - základní údaje měsíčně). Podíl cizinců v populaci tak přesáhl 4 % (viz graf 2).
O tom, že Česká republika již není pouze tranzitní zemí, ale stává se čím
dál častěji cílovou zemí imigrace, svědčí i neustále se zvyšující počty c izinců
s trvalým pobytem7. Právě počty cizinců s trvalým pobytem jsou klíčové
pro český vzdělávací systém, neboť v jejich případě existuje větší šance, že
se v České republice dlouhodobě usadí, budou zakládat rodiny a jejich děti
budou navštěvovat české školy. V roce 1985 bylo evidováno na území České
republiky přibližně 28 tisíc cizinců s trvalým pobytem, v roce 2008 již jejich
počet dosahoval přibližně 173 tisíc. Navzdory ekonomické krizi se počet cizinců trvale usazených v Česku nepřetržitě zvyšoval, až dosáhnul na konci
roku 2011 necelých 198 tisíc (ČSÚ, Cizinci v ČR - základní údaje měsíčně)8.
Naproti tomu počet žadatelů o azyl se po vstupu České republiky do EU snižoval. V roce 2001 požádalo o azyl 18 094 osob, v roce 2008 to bylo již „jen“
1 656 osob, z nichž byl azyl udělen pouhým 157 žadatelům (ČSÚ, Cizinci:
Mezinárodní ochrana). Od počátku roku 1990 do konce roku 2008 byl azyl
udělen celkem pouze 3 349 žadatelům (Ministerstvo vnitra, Odbor azylové
a migrační politiky, stav k 31. 12. 2008). Z porovnání údajů o legální imigraci
a počtu azylantů je zjevné, že počty azylantů jsou vzhledem k celkovému
počtu imigrantů relativně marginální.
Zatímco informace o počtu cizinců pobývajících na území České republiky legálně jsou relativně spolehlivé, obdobné spolehlivé informace o počtech ilegálních (neregulérních) imigrantů pochopitelně k dispozici nejsou.
Drbohlav (1997) se domnívá, že nelze v zásadě nikdy stanovit přesné počty
ilegálních imigrantů, a vždy se bude jednat pouze o expertní odhady. Podle
takových expertních odhadů mělo v České republice pobývat v letech 19901996 ilegálně přibližně 150–200 tisíc cizinců (Drbohlav 1997). Na konci roku
2000 mělo být toto číslo ještě větší, na území České republiky mělo pobývat
okolo 295–335 tisíc ilegálních imigrantů (Drbohlav 2003). To by ovšem znamenalo, že na našem území pobývá dokonce více ilegálních imigrantů, než
6

Pobyt cizinců v České republice se řídí zákonem č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců,
a také zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších úprav.

7

Česká legislativa (zákon 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších novel) odlišuje u cizinců ze zemí
mimo EU krátkodobé pobyty (do 90 dnů), dlouhodobé pobyty na základě víza nad
90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu (zpravidla do 5 let pobytu) a pobyty
trvalé na základě povolení k trvalému pobytu (nad 5 let). U cizinců ze zemí EU se
odlišuje přechodný pobyt (do 5 let) a trvalý pobyt na základě povolení k trvalému
pobytu (nad 5 let). Kategorie trvalého pobytu je u obou skupin cizinců srovnatelná.

8

Podle Sčítání lidu 2011 dosáhnul celkový počet cizinců v České republice 422 276
osob (Základní výsledky Sčítání… 2012).

15

imigrantů legálních. Dá se předpokládat, že mezi ilegálními imigranty jsou
podstatně méně zastoupeny děti, než je tomu jak mezi legálními imigranty,
tak v běžné populaci České republiky. Vzhledem k odhadovaným vysokým
počtům ilegálních imigrantů je však pravděpodobné, že počet jejich dětí pobývajících v České republice není zanedbatelný. Hofírek a Nekorjak (2008)
se domnívají, že nejpočetněji jsou mezi ilegálními imigranty zastoupeni
Ukrajinci a Vietnamci. Dá se proto předpokládat, že i mezi dětmi ilegálních
imigrantů budou převažovat děti ukrajinské a vietnamské národnosti.

Graf 2: Vývoj počtu cizinců a občanů České republiky hlásících se
k jiným národnostem než česká, moravská a slezská po roce 1985
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Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (Trvale a dlouhodobě usazení cizinci v ČR;
1985-2010, Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1785-2011, Sčítání lidu 1991 – Obyvatelstvo podle národnosti a pohlaví, pětiletých věkových skupin a státní příslušnosti, Sčítání
lidu 2001 – Obyvatelstvo podle státního občanství a podle pohlaví a národnosti).

Určit počet dětí, které jsou občany České republiky, ale zároveň nepatří
k české, moravské nebo slezské národnosti, lze relativně přesně na základě
výsledků sčítání lidu. Zákonem o sčítání lidu9 bylo umožněno, aby údaje
o národnosti vyplnil každý podle svého svobodného rozhodnutí. Tato deklarativní metoda umožňuje, aby jednotlivci vyjádřili svůj subjektivní postoj
k dané národnosti, protože příslušnost k národnosti nelze považovat pouze za objektivní skutečnost, ale do určité míry vyjadřuje i subjektivní pocit
(Roubíček 1997). Absolutní počty osob, které mají státní občanství Č
 eské
9
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Zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001.

republiky (nejsou tedy cizinci) a zároveň se hlásí k jiné než české, moravské nebo slezské národnosti, jsou v České republice rovněž nezanedbatelné
(viz graf 2). Porovnáme-li analogické údaje zjištěné při sčítání v roce 1991
a roce 200110, je evidentní, že došlo k mírnému snížení celkového počtu občanů České republiky hlásících se k některé z menšinových národností, a to
ze 485 tisíc v roce 1991 na 457 tisíc v roce 2001 (Sčítání lidu 1991, Sčítání lidu
2001). Ve sledovaném období došlo mezi občany Česka především ke snižování počtu příslušníků těch národností, které lze označit za „tradiční“ (slovenská, německá, polská, maďarská), a naopak ke zvyšování podílů národnosti vietnamské a ruské (ČSÚ, Národnostní složení obyvatelstva).
Protože je národnost ve sčítání určována na základě subjektivního názoru obyvatel, zatímco státní občanství je objektivní právní kategorií, nelze se
divit skutečnosti, že se národnost a státní občanství nutně vzájemně nepřekrývají. Ve sčítání lidu 2001 tak byly identifikovány čtyři odlišné skupiny.
Dominantní skupinou byli samozřejmě občané České republiky hlásící se
k české (resp. moravské a slezské) národnosti, další tři skupiny tvořili občané
Česka hlásící se k jiným národnostem, cizinci hlásící se k české (moravské
a slezské) národnosti a cizinci hlásící se k jiným národnostem.

Graf 3: Počty jedinců hlásících se k vybraným národnostem a podíl
těch z nich, kteří mají občanství České republiky – rok 2001
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Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (Sčítání lidu, domů a bytů 2001 – Obyvatelstvo
podle národnosti a podle věku a nejvyššího ukončeného vzdělání)
10

Analogické informace ze Sčítání 2011 dosud nejsou k dispozici a budou zveřejněny
až v další fázi zveřejňování definitivních výsledků sčítání. Obdobně nejsou ještě
k dispozici informace o mateřském jazyce obyvatel.
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Graf 3 ukazuje absolutní počty jedinců, kteří se při sčítání lidu v roce
2001 hlásili k vybraným národnostem11 a procento těch z nich, kteří měli
české občanství.
Z grafu vyplývá, že obyvatelé, hlásící se ve sčítání k jiné než české,
moravské nebo slezské národnosti, se velmi významně liší, pokud jde o jejich státní příslušnost. Lze identifikovat dvě odlišné skupiny. Většina lidí,
kteří se přihlásili k vietnamské, albánské, srbské, ruské, ukrajinské nebo
chorvatské národnosti, má statut cizince. Jejich děti jsou při vstupu do školy identifikovány jako cizinci. Zároveň u nich lze předpokládat, že mohou
mít integrační problémy spojené s nedostatečnou jazykovou vybaveností.
Zcela jiná je situace u obyvatel, kteří se ve sčítání přihlásili k romské, rusínské, německé, maďarské, slovenské nebo řecké národnosti. Příslušníci těchto národnostních skupin mají většinou české občanství. Dětí pocházející
z těchto skupin nejsou při vstupu do školy identifikovány a evidovány jako
cizinci. Přitom i u nich lze teoreticky předpokládat, že mohou doma mluvit
jazykem své národnosti a při vstupu do školy mohou mít problémy způsobené nedostatečnou znalostí českého jazyka. Škola však nemusí být o této
skutečnosti informována, a případné školní neúspěchy dítěte může přičítat
jiným důvodům. Tuto domněnku potvrzují i údaje v grafu č. 4, který na datech ze sčítání lidu v roce 2001 ukazuje, že pro naprostou většinu obyvatel hlásících se k vybraným národnostem není mateřským jazykem čeština.
Z porovnání údajů v grafech č. 3 a č. 4 vyplývá, že ačkoliv většina příslušníků
národnostních skupin, které na území České republiky již tradičně pobývají
(Slováci, Romové, Poláci, Němci, Maďaři…), má české občanství, není čeština
jejich mateřským jazykem. Je tudíž pravděpodobné, že ani doma nemluví
se svými dětmi česky, a jejich děti tak mohou mít při vstupu do školy potíže
způsobené nedostatečnou znalostí češtiny, stejně jako žáci-cizinci12.
Z předchozího je zřejmé, že v České republice může existovat nezanedbatelně velká skupina dětí, které jsou státními příslušníky České republiky, přesto ovšem nemusí doma mluvit česky, a proto mohou mít problémy
s integrací do českého vzdělávacího systému. Jestliže by byly vytvořeny speciální programy pro integraci žáků, které by byly cíleny jen na cizince, děti
českých občanů hlásících se k jiným národnostem by na ně neměly nárok,
přestože mohou mít z hlediska řečových dovedností v českém jazyce stejné typy problémů. Je třeba, aby programy integrace žáků s nedostatečnou
11

Podle zákona č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, byli mezi
obyvatelstvo zahrnuti i cizinci s dlouhodobým pobytem na území České republiky.

12

Z údajů Sčítání lidu, domů a bytů 2001 vyplývá, že národnostně smíšených rodin je
v České republice relativně málo. Většina rodin je národnostně homogenních.
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jazykovou výbavou do českého systému škol byly zaměřeny daleko obecněji. Klíčovým problémem integrace není v tomto ohledu status cizince,
ale nedostatečné zvládnutí českého jazyka. Proto je potřeba, aby při vstupu
do školy byly testovány řečové dovednosti všech dětí, jejichž rodným jazykem není český jazyk, nebo doma mluví jinak než česky, a to nezávisle na jejich státní příslušnosti. Při sčítání lidu v roce 2001 uvedlo 423 tisíc obyvatel,
že jejich mateřským jazykem není český jazyk. Z tohoto počtu bylo 100 tisíc
obyvatel s českým občanstvím, kteří se ve sčítání přihlásili k české, moravské
nebo slezské národnosti (ČSÚ, Obyvatelstvo podle národnosti a podle mateřského jazyka a pohlaví k 1. 3. 2001).

Graf 4: Příslušníci vybraných národností s jiným než českým
mateřským jazykem a osoby s mateřským jazykem národnosti,
kteří se k dané národnosti nehlásí, v roce 2001
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Zdroj: ČSÚ (Národnostní složení obyvatelstva, Obyvatelstvo podle národnosti a podle
mateřského jazyka a pohlaví k 1. 3. 2001)

1.2	Věková struktura příslušníků vybraných
národnostních skupin a absolutní počty
žáků-cizinců v České republice

Graf 5 porovnává věkovou strukturu cizinců, kteří na území České republiky pobývají legálně, s věkovou strukturou populace ČR. Používá data
19

z konce roku 2007, kdy Český statistický úřad publikoval údaje o věkové
struktuře v nejpodrobnějším členění – podle jednotek věku. Z grafu je zřejmé, že věková struktura cizinců, kterých bylo ke konci roku 2007 evidováno
téměř 400 tisíc, se velmi významně liší od věkové struktury populace občanů České republiky. Drtivá většina cizinců pobývajících legálně na našem
území je v produktivním věku od 20 do 60 let. Oproti domácí populaci je
mezi cizinci významně méně zastoupena dětská složka. U cizinců tvoří děti
do 15 let věku jen 8 % populace, oproti 15 % dětí do 15 let u občanů České
republiky. Významně méně jsou také u cizinců zastoupeny osoby staršího
věku. Další podstatnou odlišností je významně nižší zastoupení žen mezi
cizinci, což může samo o sobě negativně ovlivňovat úroveň přirozené reprodukce této skupiny obyvatel. Větší zastoupení mužů mezi cizinci také
naznačuje, že přinejmenším část z nich pobývá v České republice, zatímco
jejich rodiny zůstaly v jejich mateřské zemi. Počet žáků-cizinců, legálně pobývajících v České republice, je ovšem v absolutních číslech nezanedbatelný
– dětí do 15 let bylo na konci roku 2007 celkem 29 tisíc, z toho 18 tisíc ve věku
povinné školní docházky (Cizinci podle pohlaví a věku – 31.12. 2007).

Graf 5: Věková struktura cizinců a občanů České republiky
(k 31. 12. 2007)
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Zdroj grafu 5: ČSÚ (Cizinci podle pohlaví a věku – 31.12. 2007; Věkové složení obyvatel ČR
podle pohlaví a věku k 31.12. 2007).

Graf 6 poskytuje informaci o věkové struktuře obyvatel České republiky,
kteří se při sčítání v roce 2001 přihlásili k vybraným národnostem. Je důležité upozornit na to, že oproti roku 1991 byli ve sčítání lidu v roce 2001
20

mezi obyvatelstvo zahrnuti také cizinci s dlouhodobým pobytem. V grafu
jsou proto informace nejenom o osobách, které mají české občanství a hlásí
se k dané národnosti, ale i o cizích státních příslušnicích dané národnosti
s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v České republice. To znamená, že
příslušníci některých národností (Vietnamci, Rusové a Ukrajinci) jsou zachyceni jak v grafu č. 5 (ve stavu ke konci roku 2007), tak v grafu č. 6 (ke dni
sčítání lidu v roce 2001), zatímco příslušníci jiných národností (Slováci, Poláci, Němci, Maďaři), kteří mají většinou české občanství, jsou zachyceni jen
v grafu č. 6.

Graf 6: Věková struktura příslušníků vybraných národností žijících
v České republice v roce 2001
50

%

Národnost
slovenská

40

polská

30

německá
ukrajinská

20

vietnamská

10
0

maďarská
ruská
0-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ věk

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat ČSÚ (Obyvatelstvo podle věku, národnosti a podle
pohlaví k 1. 3. 2001)

Z grafu je patrné, že se jednotlivé národnostní skupiny výrazně liší svojí
věkovou strukturou. Demograficky příznivou věkovou strukturu mají příslušníci těch národností, které se v České republice začaly ve větších počtech
usazovat především po pádu „železné opony“: Vietnamci a Ukrajinci. Jejich
křivky věkové struktury se velmi podstatně liší od křivek zachycujících
věkové struktury příslušníků „tradičních národností“: německé, maďarské,
polské, slovenské“. Většina jedinců vietnamské a ukrajinské národnosti se
nachází v produktivním věku. Mezi Vietnamci žijícími v České republice
jsou nejvíce zastoupeni třicátníci. Ve srovnání s příslušníky ostatních národností jsou u vietnamské populace relativně nejvíce zastoupeny děti do 15 let
(z přibližně 17 500 evidovaných Vietnamců bylo při sčítání lidu v roce
2001 3 300 dětí, což činilo 19 % vietnamské populace v Česku – Obyvatel21

stvo podle věku, národnosti a podle pohlaví k 1. 3. 2001). Příznivou věkovou
strukturu mají také lidé ukrajinské národnosti pobývající v České republice.
Zastoupení různých věkových skupin u této národnosti do jisté míry odráží
její imigrační historii. Ve věkové struktuře můžeme identifikovat dva vrcholy. Menší, který se nachází kolem věku 70-80 let, představuje jedince, kteří se
k nám přistěhovali ještě před druhou světovou válkou, a větší vrchol, který
představuje současnou imigrační vlnu a je tvořen především lidmi ve věku
mezi 20 a 30 lety. Obyvatel hlásících se k ukrajinské národnosti bylo ve sčítání lidu v roce 2001 evidováno celkem 22 tisíc. Z toho bylo 2 100 dětí do 15 let,
což činí téměř 10 % ukrajinské populace v Česku.
Naproti tomu příslušníci „tradičních“ národností mají relativně nepříznivou věkovou strukturu, která je charakterizována vysokým podílem jedinců vyšších věkových kategorií, relativně nízkým počtem osob středního
věku a malým zastoupením dětské složky. Dětí do 15 let je v této skupině,
která podle sčítání lidu v roce 2001 evidovala téměř 300 tisíc jedinců, pouze
necelých 13 tisíc, což tvoří pouhá 4 % (Obyvatelstvo podle věku, národnosti
a podle pohlaví k 1. 3. 2001). Z tohoto počtu téměř polovinu tvoří děti, jejichž
rodiče se ve sčítání přihlásili ke slovenské národnosti. Vzhledem k tomu, že
imigrace jedinců národností označovaných jako „tradiční“ je v současné
době velmi omezená, dá se i v budoucnu očekávat jejich další stárnutí.
Relativně výjimečnou věkovou strukturu mají obyvatelé ruské národnosti. Jedná se o jakýsi přechod mezi „tradičními“ národnostmi a „novými“
národnostmi. Věková křivka obyvatel této národnosti ukazuje na poměrně
vysoké zastoupení jak starších jedinců, tak mladších jedinců, včetně dětí.
Věková struktura obyvatel této národnosti je rovnoměrnější a ukazuje na jakousi imigrační kontinuitu příslušníků této národnosti v čase. Ve sčítání lidu
v roce 2001 bylo evidováno přibližně 12 400 obyvatel hlásících se k ruské
národnosti. Z tohoto počtu bylo evidováno 1741 dětí do 15 let, tj. 14 % z ruské
populace v České republice (Obyvatelstvo podle věku, národnosti a podle
pohlaví k 1. 3. 2001).
Obecně se dá říci, že jak cizinci pobývající na území České republiky dlouhodobě, tak občané Česka, kteří se hlásí k některé z popisovaných
národnostních skupin, mají relativně málo dětí. Výjimku tvoří pouze vietnamská komunita. To není žádné překvapení v případě „tradičních národností“, vzhledem k jejich věkové struktuře. Relativně málo dětí však nalézáme i u obyvatel ukrajinské a také ruské národnosti, u nichž bychom mohli
vzhledem k vysokému zastoupení jedinců v produktivním věku očekávat
dětí více. Čím je tato skutečnost způsobená? Které faktory ovlivňují počty
dětí jednotlivých národnostních skupin?
22

Demografická a imigrační statistika nám při hledání odpovědi na výše
položené otázky poskytuje pouze omezené zdroje informací. Děti občanů České republiky, kteří se hlásí k minoritním národnostem, se rodičům
v naprosté většině případů narodí v České republice. O nich se z průběžné
demografické statistiky nic nedozvíme, protože demografická statistika nezaznamenává národnost rodičů narozených dětí. O dětech cizích státních
příslušníků máme informací podstatně více. Imigrantům se mohou děti narodit buď až během jejich pobytu v České republice, nebo se jim děti narodí ještě před příjezdem do České republiky a přistěhují se do Česka spolu
s rodiči, případně se do České republiky přistěhují nejdříve rodiče bez dětí
a děti se následně k rodičům přistěhují později. V obou těchto případech
máme k dispozici o dětech-cizincích určité statistické údaje. Ze statistických
dat shromažďovaných Cizineckou policií víme, že počet lidí, kteří přijeli
do České republiky v roce 2007 jako rodinní příslušníci legálních migrantů,
není zanedbatelný a pohybuje se okolo 31 % všech nově registrovaných cizinců (ČSÚ, Cizinci s povolením k pobytu podle kraje a účelu pobytu (mezinárodní klasifikace) k 31. 12. 2007). Lze tedy předpokládat, že určité procento z tohoto počtu tvoří děti. Nejlepší údaje máme o dětech cizinců, kteří se
narodili přímo v České republice. Graf 7 ukazuje absolutní a relativní počty
cizinců narozených v České republice.

Graf 7: Cizinci narození v ČR v letech 1995-2010
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Zdroj: ČSÚ (Narození cizinci v ČR podle státního občanství - vývoj v letech 1995-2008,
Demografická ročenka ČR 2008, 2009, 2010)

Přestože je z grafu patrné, že počty dětí cizinců narozených v České
republice téměř kontinuálně rostou (výjimku tvoří rok 2001, kdy došlo
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ke změně zákona, a rok 2010, kdy se projevily důsledky ekonomické krize), nezvyšují se tak, jak bychom, vzhledem k věkovému složení této subpopulace, očekávali. Zatímco podíl cizinců pobývajících v České republice
legálně dosahoval na konci roku 2010 okolo 4 % populace Česka, podíl dětí
cizinců narozených v tomto roce v České republice činil jen o něco více než
2,5 % živě narozených dětí, což v absolutním počtu znamená, že se v roce
2010 narodilo cizincům na našem území 3034 dětí (Demografická ročenka
ČR 2010).
Z porovnání informací o počtu, věkové struktuře cizinců a počtu dětí narozených v Česku cizincům jasně vyplývá, že porodnost cizinek je na území České republiky mnohem nižší než porodnost českých žen. Cizinci však
nejsou v tomto ohledu jednotnou skupinou. Každá národnostní skupina
má svou „typickou“ reprodukční strategii, která do jisté míry odráží účel
jejího pobytu. Z grafu č. 7 vyplývá, že absolutně nejvíce dětí se v České republice rodí Vietnamcům. Více než 35 % všech narozených dětí s cizím občanstvím má vietnamské občanství, a to přesto, že v absolutních počtech je
vietnamská komunita až třetí nejpočetněji zastoupenou komunitou cizinců
u nás (Vojtková 2007). Pro vietnamské etnikum je také typický vysoký podíl jedinců s dlouhodobým či trvalým pobytem, což naznačuje úmysl příslušníků této komunity se v Česku dlouhodobě usadit a zakládat rodiny.
Ve srovnání s ostatními zjišťujeme vyšší míru porodnosti i u příslušníků
dalších asijských národností: u Číňanů a Mongolů. Naopak relativně nízkou mírou porodnosti se vyznačují Slováci a Ukrajinci. Předpokládáme, že
příčinu jejich relativně nízké porodnosti je potřeba hledat v motivech jejich migrace. U této národnostní skupiny převažují ekonomické zájmy nad
snahou se u nás dlouhodobě usadit (ČSÚ, Život cizinců v ČR 2008). U obou
posledně zmíněných národností jsou ovšem ukazatele porodnosti poněkud
zkresleny skutečností, že jejich příslušníci nejčastěji uzavírají smíšené sňatky s českými občany. Děti z takových smíšených manželství jsou zpravidla
evidovány jako občané České republiky (Vojtková 2007). Relativně nízkou
porodnost mají také Poláci a Němci (Život cizinců v ČR 2008).
Co je příčinou relativně nízké porodnosti cizinců? Jak jsme již výše naznačili, určitý „negativní“ vliv na reprodukční aktivitu migrantů mohou mít
důvody jejich migrace. Velká část migrantů může do České republiky přicházet především s primárním cílem najít si dobře placenou práci. Zakládání
rodin může být na pomyslném žebříčku hodnot až na dalších místech. Předpokládáme také, že část imigrantů má své rodiny mimo území České republiky. Tuto domněnku potvrzuje skutečnost, že mezi imigranty je mnohem
více mužů než žen. Dalším potenciálním důvodem je, že některé budoucí
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maminky-cizinky (především z okolních států) odcházejí rodit do svých
mateřských zemí. Vojtková (2007) se domnívá, že jednou z hlavních příčin
nízké porodnosti cizinek je skutečnost, že většina imigrantů k nám přichází
ze zemí s nízkou plodností. Úhrnná plodnost žen na Slovensku, Ukrajině
i v Rusku je velmi podobná úhrnné plodnosti žen v České republice. Pouze úhrnná plodnost Vietnamců je podstatně vyšší (Pospíšilová 2006). Bývá
pravidlem, že v počátku imigrace ženy rodí méně, než je zvykem v zemi jejich původu. S postupující integrací do většinové společnosti se porodnost
cizinců přibližuje zvykům hostitelské země, a tak nelze ani v budoucnosti
očekávat vysoké počty cizinců narozených v České republice, pokud zároveň nedojde ke zvýšení podílu cizinců v populaci obecně.

1.3	Rozmístění žáků a studentů na jednotlivých
typech škol v České republice
V předchozích kapitolách jsme se snažili identifikovat počty dětí,
které by mohly mít problémy s integrací do českého vzdělávacího systému
kvůli nedostatečné znalosti češtiny. Nyní se pokusíme zmapovat rozmístění
těchto dětí na jednotlivých stupních škol. V této kapitole se budeme soustřeďovat pouze na cizince, protože neexistuje dostatek informací o školní
docházce žáků a studentů s českým občanstvím, jejichž rodiče se hlásí k jiné
než české, moravské nebo slezské národnosti.
Z grafu č. 8 vyplývá, že se mezi roky 2003-2011 na všech stupních vzdělávacího systému obecně zvyšoval počet cizinců. V letech 2003-2007 byly
určitou výjimkou pouze mateřské školy. Situaci v mateřských školách komplikoval školský zákon, který nedával cizincům ze „třetích zemí“ právo
na bezplatné předškolní vzdělávání, což některé cizince odrazovalo od zápisu dětí do předškolních zařízení. Od 1. ledna 2008 však došlo ke změně
znění tohoto zákona, a právo na bezplatný pobyt v předškolních zařízeních
tak nově získaly i děti cizinců ze „třetích zemí“. 13 Ve školním roce 2010/2011
bylo v předškolních zařízeních v České republice evidováno celkem 4223
cizinců, což ovšem představovalo pouze 1,4 % z dětí, které byly v daném roce
zapsány v institucích tohoto typu. Ve školním roce 2010/2011 měli v předškolních zařízeních největší podíl mezi cizinci Vietnamci (27,2 %) následovaní Ukrajinci (24,4 %) a Slováky (15,3 %).
Na základních školách bylo ve školním roce 2010/2011 zapsáno c elkem
13

Předškolní vzdělávání může mít velmi pozitivní vliv na pozdější integraci dítěte
s odlišným mateřským jazykem do systému české školy, a proto jeho přístupnost
pro všechny děti je velmi žádoucí.
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14 109 cizích státních příslušníků, což činilo 1,7 % všech žáků základních
škol. Z tohoto počtu tvořili Ukrajinci 23,1 %, Vietnamci 21,7 % a Slováci
20,6 %. I když byl na základních školách o něco vyšší podíl cizinců, než
tomu bylo v mateřských školách, národnostní složení cizinců v mateřských
a základních školách je velmi podobné. Na středních školách bylo 9020 cizinců. Ti tvořili 1,5 % celkového počtu středoškolských studentů. Vietnamců
mezi nimi bylo 27,2 %, Ukrajinců 23,7 % a Slováků 18,2 %. I na středních školách je národnostní složení velmi podobné jako na nižších stupních vzdělávacího systému.

Graf 8: Počty žáků a studentů podle typu škol v letech 2003-2011
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Zdroj: ÚIV, Statistická ročenka školství 2010/2011 (tabulky: Školství celkem – počty žáků/
studentů ve školním/akademickém roce 2003/04 až 2010/11 – podle druhu školy, Předškolní vzdělávání – děti podle státního občanství – podle území a zřizovatele, Základní
vzdělávání – žáci/dívky, cizinci podle druhu pobytu – podle státního občanství, Vzdělávání v konzervatořích – žáci/dívky, cizinci podle druhu pobytu – podle státního občanství,
VOŠ – studenti/ženy, cizinci podle druhu pobytu, VŠ – počty studentů podle formy studia
a typu studijního programu)

Zatímco nejmenší procento cizinců bylo v mateřských školách, největší
zastoupení cizinců je na vysokých školách, kde zároveň zaznamenáváme největší meziroční přírůstek této subpopulace. V akademickém roce 2010/2011
studovalo na vysokých školách v České republice 37 688 studentů s cizím
státním občanstvím, což představovalo nezanedbatelných 10,2 % všech zapsaných studentů. Vysoké zastoupení cizinců mezi vysokoškoláky je způsobeno přítomností studentů, kteří do České republiky přijeli p
 ouze za účelem
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vysokoškolského studia. Naproti tomu lze předpokládat, že na školách nižších stupňů studují především děti z rodin, které v České republice pobývají
dlouhodobě, nebo zde již mají trvalé bydliště. Jiný charakter vysokoškolských
studentů potvrzuje také jejich národnostní složení, které se od složení cizinců zapsaných na školách nižších stupňů významně odlišuje – téměř dvě třetiny z nich (64,7 %) tvoří Slováci. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří Rusové
(6,8 % ze všech cizinců). Ukrajinců je mezi cizinci zapsanými na vysokých
školách jen 3,9 %, Vietnamců ještě méně – pouze 1,9 %.
Nakonec stojí za zmínku, že v posledních letech se počty cizinců mezi
středoškoláky a zvláště mezi vysokoškoláky rychle zvyšují, zatímco absolutní počty cizinců mezi dětmi v předškolních zařízeních a na základních
školách se mění jen velmi zvolna (viz graf 8).

Graf 9: Počty žáků-cizinců na základních školách podle krajů
k 30. 9. 2010
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Zdroj: ÚIV, Statistická ročenka školství 2010/2011 (Základní vzdělávání – žáci podle státního občanství – podle území a zřizovatele)

Nepočítáme-li studenty vysokých škol, jsou v českém vzdělávacím systému relativně i v absolutním počtu nejvíce zastoupeni žáci základních škol.
Podíváme se proto na cizince na základních školách podrobněji. Jak ukazuje graf 9, cizinci nejsou na základních školách v České republice rozmístěni
rovnoměrně, ale jsou výrazně koncentrováni do Prahy. Téměř třetina všech
cizinců (32,7 %), kteří v České republice navštěvují základní školu, chodí
do některé z pražských škol.
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Podíl cizinců na základních školách v Praze je v průměru výrazně vyšší
než podíl cizinců na mimopražských základních školách. Zatímco v Praze
tvoří cizinci více než 6 % všech žáků základních škol, ve většině ostatních
krajů je to zpravidla jen 1-2 %. Vyšší podíl žáků-cizinců v základních školách
je už jenom v Karlovarském kraji, kde cizinci tvoří 3,9 % žáků (viz graf 10).
Rovněž národnostní struktura žáků-cizinců se v Praze od ostatních krajů
liší. V Praze jsou mezi cizinci na základních školách relativně méně zastoupeny děti slovenské národnosti a naopak vyšší je zastoupení dětí z evropských států mimo EU. Podrobnější data dokládají, že v Praze je relativně větší
zastoupení především dětí ukrajinské, ruské a čínské národnosti.

Graf 10: Podíl žáků-cizinců na základních školách podle krajů
k 30. 9. 2010
77

%
%

66
55
44
33
22
11
00

Slovensko
   Slovensko
Slovensko

státy
EU
  ostatní
oostatní
statní státy
EU
2727
státy
EU
27

ostatní
evropské
státy
  ostatní
státy
ostatníevropské
evropské
státy

ostatní
státy
  ostatní
ostatnístáty
státy

Zdroj: ÚIV, Statistická ročenka školství 2010/2011 (Základní vzdělávání – žáci podle státního občanství – podle území a zřizovatele)

1.4

Žáci-cizinci na základních školách v Praze

Vzhledem k relativně vysokému zastoupení cizinců v pražských
základních školách jsme se v další části práce soustředili na podrobnější
analýzu jejich rozmístění na základních školách v rámci hl. m. Prahy. Pracovali jsme se dvěma odlišnými jednotkami sledování – většinu analýz jsme
provedli na datech charakterizujících 57 městských částí Prahy, u některých
vybraných analýz jsme pracovali s údaji za jednotlivé základní školy.
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Mapa č. 1: Administrativní rozdělení Prahy na městské části
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Data o počtech žáků-cizinců na základních školách v jednotlivých městských částech jsme získali ze školské statistiky Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV). Údaje se vztahovaly ke školnímu roku 2008-2009. Data o počtech a národnosti cizinců na jednotlivých školách jsme získali sekundární
analýzou výročních zpráv jednotlivých škol, která se uskutečnila v roce 2010.
vKontakty na školy jsme získali ze školského registru ÚIV. Analýzou výročních zpráv se podařilo shromáždit data o 199 školách (z celkem 250 pražských základních škol v registru ÚIV). Některé z výročních zpráv se nepodařilo získat, jiné výroční zprávy neobsahovaly námi hledané údaje. Většina
z výročních zpráv jednotlivých škol, ze kterých jsme čerpali, uváděla údaje
za školní rok 2007/2008, v některých případech šlo o školní rok 2006/2007.
Z údajů ve výročních zprávách jsme shromáždili data o celkem 3442 žácích
základních škol. Podle dat ÚIV bylo v té době na pražských školách zapsáno
celkem 4098 cizinců. Ačkoliv nejsou údaje z obou zdrojů (výroční zprávy
škol, data ÚIV) zcela porovnatelné, je zřejmé, že se nám analýzou výročních
zpráv podařilo zachytit více než 85 % ze všech cizinců na základních školách
v Praze. Informace o rozmístění cizinců na základních školách v Praze budeme dokumentovat formou kartogramů a kartodiagramů. Mapa č. 1 dává
přehled o administrativním rozdělení Prahy na městské části.
Mapa č. 2 ukazuje absolutní počet žáků na pražských základních školách podle jednotlivých městských částí. Velikost terče je proporcionální
počtu žáků, tmavou výsečí je vyznačen podíl žáků, kteří nemají české občanství. Z mapy je zřejmé, že v městských částech v centrální části Prahy je
na školách zapsáno celkově mnohem více žáků než v okrajových městských
částech. Výjimku tvoří jen městské části Praha 11, Praha 12 a Praha 13, které
zahrnují některá z velkých pražských sídlišť. Velmi malé celkové počty dětí
najdeme na základních školách v bývalých samostatných obcích, které byly
k Praze připojeny až v 70. letech. V osmi městských částech, převážně populačně velmi malých, nejsou vůbec žádné základní školy (Lochkov, Březiněves, Přední Kopanina, Újezd, Křeslice, Benice, Nedvězí a Královice). Z mapy
je též patrné, že v žádné z městských částí cizinci ve školách nedominují,
ve všech případech tvoří menšinu.
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Mapa č. 3: Procentuální zastoupení cizinců mezi žáky základních škol - podle městských části
Prahy (školní rok 2008/2009)

Podrobnější informaci o tom, jaký podíl žáků v základních školách jednotlivých městských částí představují cizinci, poskytuje mapa č. 3. Mapa formou kartogramu zachycuje procentuální podíl cizinců mezi žáky základních škol vypočítaný jako průměr za školy v jednotlivých městských částech.
Relativní zastoupení cizinců mezi žáky základních škol se v jednotlivých
částech radikálně liší. Vynecháme-li výše zmiňovaných osm městských
částí, kde nejsou žádné základní školy, zjišťujeme, že podíl cizinců mezi
žáky základních škol kolísá od 0,4 % (v městské části Klánovice) až po 14,2 %
(v městské části Libuš). Nejvyšší podíl žáků-cizinců je obecně na jižním
okraji Prahy a v některých částech vnitřního města (Praha 1, Praha 7). Ve většině vnitřního města je podíl cizinců na základních školách nezanedbatelný
– přesahuje 5 %.
Podíl cizinců mezi žáky základních škol v Praze je ve většině městských
částí nižší, než je podle údajů cizinecké policie podíl cizinců v běžné populaci. To není překvapivé, protože ze statistických údajů víme, že v České
republice žijící cizinci mají v průměru méně dětí než domácí populace.
Jaké národnosti jsou mezi cizinci na pražských základních školách nejčetnější? Podle údajů ÚIV z konce září roku 2008 bylo na základních školách v Praze zapsáno celkem 4098 cizinců. Početně největší skupiny tvořili
Ukrajinci, Vietnamci, Rusové a Slováci, kteří dohromady tvořili celkem 71 %
všech cizinců. Podrobnosti o absolutním a relativním počtu nejčastěji zastoupených národností jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1: Počty cizinců na základních školách v Praze k 30. 9.
2008 – nejčetnější národnosti

1213
692
590
423

Z celkového počtu cizinců (%)
29,60
16,89
14,40
10,32

Z celkového
počtu žáků (%)
1,63
0,93
0,79
0,57

2918

71,21

3,92

4098

100,00

5,50

Národnost

Absolutně

Ukrajinci
Vietnamci
Rusové
Slováci
4 nejčetnější
národnosti celkem
Cizinci celkem

Zdroj: Vlastní výpočty podle dat ÚIV
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Mapa č. 5: Rozmístění ukrajinských žáků základních škol na území Prahy (školní rok 2008/2009)

Jak jsou příslušníci nejčastěji se vyskytujících národností cizinců rozmístěni v jednotlivých pražských městských částech, je zachyceno na mapě č.
4. Mapa zachycuje formou kartodiagramu rozmístění dětí čtyř nejčastěji se
vyskytujících národností na školách v jednotlivých městských částech Prahy. Velikost terče odpovídá počtu dětí zmíněných čtyř národností, velikost
výsečí odpovídá podílu těchto jednotlivých národností.
Z mapy č. 4 je na první pohled zřejmé, že v absolutním počtu chodí nejvíce Ukrajinců, Vietnamců, Rusů a Slováků do škol v centrálních částech Prahy a ve vybraných sídlištních městských částech (Praha 11, Praha 12 a Praha
13). Národnostní struktura žáků se však v jednotlivých městských částech
znatelně odlišuje. Ukrajinci dominují v Praze 3, Praze 9 a v Praze 10. Vysoký
podíl Rusů je ve školách na Praze 1. Vietnamští žáci dominují v městských
částech nacházejících se na jižním okraji města – Libuš, Kunratice, Praha 12
a Praha 11.
Protože je jasné, že se prostorové rozmístění žáků jednotlivých národností na území Prahy vzájemně odlišuje, v následující sérii mapek se proto budeme každou z nejčastěji se vyskytujících národností zabývat zvlášť.
Mapy č. 5 a č. 6 se soustřeďují na charakteristiku rozmístění žáků základních
škol ukrajinské národnosti. První ze zmíněných mapek ukazuje rozmístění
žáků mezi městské části; každý bod zde znázorňuje jednoho žáka. Je třeba
upozornit, že rozmístění bodů na mapě neodpovídá lokalizaci žáků do konkrétních škol, přesný je pouze počet bodů (žáků) v každé z uváděných městských částí.
Z mapy č. 5 je patrné, že ukrajinští žáci jsou v Praze rozmístěni poměrně rovnoměrně – většina z nich sice chodí do některé ze škol umístěných
v centrální části města (v okrajových částech města jich, stejně jako jiných
žáků, není mnoho), mezi centrálními částmi ale nejsou velké rozdíly. Žádná z městských částí se nedá označit za území s vysokou koncentrací ukrajinských žáků. Zmíněnou skutečnost dobře ilustruje mapa č. 6, ve které je
formou kartogramu zachycen podíl Ukrajinců v základních školách jednotlivých městských částí. Ten kolísá relativně málo, od 0,4 % v městské části
Klánovice až po 3,1 % v Praze 9. Ve většině městských částí, kde jsou základní
školy, se podíl Ukrajinců pohybuje kolem průměrné hodnoty 1,6 % z celkového počtu žáků.
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Mapa č. 6: Procentuální zastoupení Ukrajinců mezi žáky základních škol – podle městských části
Prahy (školní rok 2008/2009)
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Mapa č. 7: Rozmístění vietnamských žáků základních škol na území Prahy (školní rok 2008/2009)
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Mapa č. 8: Procentuální zastoupení Vietnamců mezi žáky základních škol – podle městských části
Prahy (školní rok 2008/2009)

U žáků pražských základních škol vietnamské národnosti je situace jiná
(mapa č. 7 a mapa č. 8). Z mapy č. 7 je zřejmé, že největší absolutní počty
Vietnamců lze najít na školách ležících v městských částech na jižním okraji
Prahy. Naopak v severních částech Prahy je, stejně jako na levém břehu Vltavy (s výjimkou Prahy 13), vietnamských dětí na školách málo. V městských
částech rozkládajících se na východním okraji města se vietnamské děti
na tamních základních školách prakticky nevyskytují.
Údaje, které lze vyčíst z mapy č. 8, potvrzují, že na rozdíl od dětí s ukrajinským státním občanstvím jsou děti Vietnamců koncentrovány do škol
v relativně omezeném počtu městských částí. Nepočítáme-li městské části,
v nichž nejsou žádné základní školy, najdeme ještě dalších 19 městských
částí, v nichž není na základních školách ani jeden vietnamský žák. Většinou jde o okrajové části Prahy. V několika městských částech je naopak podíl
Vietnamců mezi žáky základních škol dosti vysoký – příkladem jsou třeba
základní školy v městských částech Kunratice (5,69 %), Dolní Měcholupy
(6,41 %) a zvláště Libuš (10,27 %), kde je každý desátý školák Vietnamec.
Mapy č. 9 a č. 10 charakterizují situaci třetí nejpočetnější populace cizinců mezi žáky základních škol – Rusů. Ta je podobnější spíše situaci Ukrajinců než Vietnamců, protože ruští žáci nejsou příliš prostorově koncentrováni. Většina ruských žáků základních škol je zapsána na školách v centrální
části města a v městské části Praha 13. Z ¨mapy č. 10 je vidět, že procentuální
podíl Rusů mezi žáky základních škol kolísá v rozmezí od 0 % (v celkem sedmnácti převážně okrajových městských částech) do 1,89 (Praha 13). Relativně jsou Rusové zastoupeni také ve školách na Praze 1 (1,49 %). Z výše uvedených čísel a map je zřejmé, že rozmístění Rusů mezi žáky základních škol
není vázáno na konkrétní typ městské části – vyskytují se jak na některých
sídlištích, tak v historickém centru.

40

41

Velká
Chuchle

Zbraslav

Praha 16

Lochkov

Slivenec

Praha 5

Troja

Praha 12

Praha 1

Lysolaje

Praha 6

Zdroj: Vlastní mapa podle datových zdrojů ÚIV

Řeporyje

Lipence

Praha 17

Praha 13

Zličín

Nebušice

Přední
Kopanina

Suchdol

Libuš

Kunratice
Šeberov

Praha 4

Praha 10

Čakovice

0

Újezd Křeslice

Petrovice

Praha 15

Dolní
Měcholupy

Štěrboholy

Satalice

Vinoř

2,5

Benice

5

Nedvězí

Královice

Koloděje

Běchovice

Praha 21

Klánovice

1 10

Praha 20

Kolovraty

Praha 22

Dubeč

Dolní
Počernice

Praha 14

Praha 19

Praha 18

Praha 9

Ďáblice

Březiněves

Praha 11

Praha 3
Praha 2

Praha 7

Praha 8

Dolní
Chabry

10 km

100

Počet Rusů

Mapa č. 9: Rozmístění ruských žáků základních škol na území Prahy (školní rok 2008/2009)
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Mapa č. 10: Procentuální zastoupení Rusů mezi žáky základních škol – podle městských části Prahy
(školní rok 2008/2009)
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Mapa č. 11: Rozmístění slovenských žáků základních škol na území Prahy (školní rok 2008/2009)
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Mapa č. 12: Procentuální zastoupení Slováků mezi žáky základních škol - podle městských části
Prahy (školní rok 2008/2009)

Z údajů v mapách č. 11 a č. 12 je zřejmé, že ani školou povinné děti se
slovenským občanstvím nejsou ve městě Praha nějak zvlášť prostorově koncentrovány. Podíl slovenských žáků v základních školách se pohybuje v intervalu 0 až 2,63 %. Nepočítáme-li městské části, kde žádné základní školy
nejsou, Slováky vůbec nenajdeme v 15 městských částech. Relativně největší
zastoupení (2,63 %) mají slovenští žáci v městské části Zličín, tam je to ovšem
způsobeno spíše celkově malým počtem tamních žáků než velkým absolutním počtem Slováků mezi nimi. Ve většině městských částí se podíl žáků základních škol slovenské národnosti pohybuje mezi 0,5 a 1,0 %.
Graf 11 ještě jednou, byť jiným způsobem, zachycuje a porovnává míru
koncentrace žáků čtyř nejčetnějších národností cizinců v pražských základních školách. Na rozdíl od mapek, které pracují s agregátními údaji za jednotlivé městské části, byla v tomto případě využita data, charakterizující situaci na jednotlivých školách. Pro potřeby vytvoření grafu byly školy nejprve
seřazeny podle počtu žáků a bylo zjištěno, v kolika procentech škol je zapsána čtvrtina (resp. polovina) všech žáků. Pokud by měly všechny pražské
školy stejný počet žáků, byla by čtvrtina žáků zapsána ve čtvrtině škol (resp.
polovina žáků v polovině škol). Protože se však počty žáků ve školách liší, je
možné, aby čtvrtina žáků byla zapsána ve 12 % škol, resp. polovina ve 29 %
škol (viz sloupec grafu nejvíce nalevo). Analogickým způsobem jsme poté
zjistili koncentraci žáků-cizinců v pražských školách, nejprve cizince jako
takové, bez odlišení národnosti, a potom pro každou ze čtyř nejčastěji se vyskytujících národností zvlášť. Touto metodou bylo potvrzeno, že nejvyšší je
míra koncentrace žáků vietnamské národnosti. Celá čtvrtina z nich je zapsána na pouhých 3 % z pražských škol (polovina na 8,5 % škol). Poměrně značně jsou koncentrováni i Rusové (čtvrtina z nich je zapsána na 4 % škol, resp.
polovina na 12,5 % škol). Menší je míra koncentrace Slováků nebo Ukrajinců. Protože se ovšem žáci různých národností nesoustředí do stejných škol,
je míra koncentrace cizinců, pokud je chápeme jako jednu skupinu, menší
než míra koncentrace žáků jednotlivých národností. To je velmi podstatné
zjištění. Pokud by imigrantů i v budoucnu přibývalo a s nimi i jejich dětí
školního věku, dá se spíše očekávat, že dojde na základních školách k významné koncentraci (a možná i segregaci) jednotlivých národností cizinců
do „národnostně specifických“ škol. Méně pravděpodobný se zdá být postupný vznik základních škol „specializovaných“ na vzdělávání dětí všech
imigrantů, bez rozdílu jejich národnosti.
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Graf 11: Míra prostorové koncentrace žáků vybraných národností
v Praze – podíl pražských škol (v %), ve kterých je zapsána čtvrtina
(resp. polovina) žáků vybraných národností (rok 2008)
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Mapa č. 13: Rozmístění žáků základních škol z bohatých zemí na území Prahy (školní rok 2008/2009)
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Mapa č. 14: Procentuální zastoupení žáků z bohatých zemí mezi žáky základních škol – podle
městských části Prahy (školní rok 2008/2009)

Až dosud jsme se zabývali dětmi cizinců nejčetnějších národností, což
jsou shodou okolností lidé pocházející ze zemí, jejichž ekonomická vyspělost je nižší nebo srovnatelná s ekonomickou vyspělostí České republiky.
Některé rodiny pocházející z těchto zemí mohou patřit mezi sociálně velmi
dobře situované, nicméně dá se oprávněně předpokládat, že jsou v průměru spíše chudší, než jsou rodiny české (Leontiyeva; Tollarová 2011). Na závěr
jsme se pokusili zjistit, jestli je možné pozorovat nějaké tendence k prostorové segregaci u dětí, jejichž rodiče pocházejí z bohatých zemí. Ačkoliv to
tak jistě nemusí být ve všech případech, dá se předpokládat, že lidé, kteří se
do Prahy přistěhovali z bohatých zemí, jsou v průměru bohatší než místní
rodiny. Otázka tedy zní, zda se v Praze dá vypozorovat náznak nějakého soustředění dětí ve věku povinné školní docházky, jež pocházejí z tohoto typu
rodin, do určitých škol nebo určitých městských částí. Jako „bohaté země“
jsme si definovali země staré evropské patnáctky a země, které mají vyšší
HDP v přepočtu na obyvatele, než má Česká republika. Jsme si vědomi, že
řada dětí, které mají občanství některé z bohatých zemí, chodí do některé
z řady mezinárodních škol (např. International School of Prague, The English International School, Meridian International School, Deutsche Schule
Prag, International Montessori School of Prague, The Prague British School,
Ecole Primaire du Lycée Français de Prague…). Tyto školy jsou sice většinou
přístupné i českým dětem, ale vzhledem k vysokému školnému je tato možnost zpravidla využívána jen malým počtem českých rodin. Jistá míra segregace „bohatých dětí“ tedy nepochybně díky existenci těchto mezinárodních
škol existuje. Ne všechny děti z rodin z bohatých zemí však navštěvují výše
zmiňované mezinárodní školy. Jaká je situace na českých veřejných a soukromých školách? Z mapy č. 13 je patrné, že žáků z bohatých zemí na českých základních školách v Praze není příliš mnoho. Ti, kteří do nich chodí,
se soustřeďují především v centru města a obecně spíše ve čtvrtích na levém
břehu Vltavy. Jejich podíl mezi žáky základních škol je obecně dosti nízký –
nikde nepřesahuje 1,28 % (viz mapa č. 14).
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2

INTEGRACE ŽÁKŮ-CIZINCŮ
DO ČESKÉ ŠKOLY OČIMA
PEDAGOGŮ

Jak uvádí Průcha (2007), jsou jedním z hlavních problémů integrace migrantů do majoritní společnosti různé problémy psychologické povahy na obou stranách – jak u imigrantů, tak u domácího obyvatelstva. Jde
především o problém akulturace a integrace, o problém etnických postojů
a stereotypů. Kvantitativní analýzu počtu dětí, struktury a rozmístění dětí,
které kvůli jazykovému prostředí, ve kterém vyrůstají, mohou mít problémy s integrací do českých základních škol, jsme se proto rozhodli doplnit
kvalitativní sondou, která nám umožnila shromáždit informace o zkušenostech s integrací očima učitelů. V této kvalitativní studii jsme se zaměřili jak
na zkušenosti vybraných základních škol s integrací obecně, tak na způsoby
pěstování komunikačních dovedností těchto dětí, protože zvládnutí komunikace považujeme za základní předpoklad úspěšné integrace.

2.1

Metodologie výzkumu

Z praktických důvodů časové dostupnosti, i vzhledem k většímu
zastoupení cizinců mezi žáky, jsme omezili kvalitativní studii jen na vzorek
pražských škol. V období mezi říjnem a prosincem 2009 jsme uskutečnili
polostrukturované rozhovory se zástupci vedení vybraných základních
škol a se zástupci učitelů. Cílem těchto rozhovorů bylo shromáždit informace o tom, jakým způsobem na dané škole integrace dětí s odlišným mateřským jazykem probíhá a jaké zkušeností mají oslovené školy s tímto fenoménem. Zároveň jsme se snažili identifikovat a dokumentovat případy
„dobré praxe“, které by mohly být pro ostatní školy inspirativní. Vzhledem
k tomu, že v České republice v současné době neexistuje metodika, která by
integraci těchto dětí nějakým závazným způsobem upravovala, jednotlivé
školy si vytvářejí své vlastní postupy a metody, jimiž při integraci postupují.
Na školách lze pozorovat nejrozmanitější způsoby a formy integrace, které
se ve většině případů vyvíjejí spontánně jako reakce na počet cizinců, jejich
sociálně-ekonomické postavení, personální a finanční možnosti školy, informovanost školy…
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Rozhovory byly realizovány celkem v 16 pražských základních školách14.
Ve školách jsme v první fázi telefonicky oslovili ředitele či ředitelky, které
jsme stručně informovali o záměrech projektu a zároveň je žádali o spolupráci. Ve většině případů jsme následně e-mailem zasílali podrobnější informace o realizovaném výzkumu. Na účast ve výzkumu vedení škol reagovala různě. Od jednoznačně kladného přijetí, kterého se nám ve většině
oslovených škol dostalo, a to zejména ze strany vedení, přes určitou nedůvěru, až odstup odůvodněný názorem, že podobné výzkumy obvykle nikam
nevedou. Zatímco vedení škol bylo před samotným řízeným rozhovorem
s jeho záměrem dopředu seznámeno, nebyla situace již tak jednoznačná
v případě dalších zaměstnanců škol, se kterými jsme většinou před rozhovorem nebyli v kontaktu. Bylo to způsobeno tím, že termín rozhovorů,
stejně jako vhodného pedagoga pro rozhovor, určoval ředitel školy. Fakt, že
samotní učitelé nebyli před řízeným rozhovorem s výzkumem alespoň částečně seznámeni, se navenek projevoval jejich zvýšenou nervozitou. V jedné ze škol nám vedení školy umožnilo nahlédnout do hodiny se třemi žáky-cizinci, kterou vedla asistentka, v jiné škole jsme měli možnost se přímo
zúčastnit výuky šesti žáků v klubu pro cizince, který je ve škole v současné
době provozován pro děti z prvního stupně.
Při konkrétním vedení rozhovorů s jednotlivými respondenty bylo možno si povšimnout, že se významně odlišovaly rozhovory realizované s vedením školy od rozhovorů s jednotlivými učiteli, a to jak svou formou, tak
obsahem. Respondenti z řad vedení škol hovořili obecněji, méně často zmiňovali konkrétní případy, při rozhovorech se zaměřovali spíše na celkovou
koncepci integrace a její klady a nedostatky. Pozitivněji hodnotili způsob
integrace na své škole a zkušenosti, ke kterým ve škole došli. Ve většině případů používali vysoce „politicky korektní“ vyjádření, což v praxi znamenalo, že se vyhýbali diskutabilním tématům, vyhýbali se vyjádřením, která by
mohla být považována za předsudky či stereotypy. Z rozhovorů bylo cítit, že
je spíše pojímají jako příležitost reprezentovat výsledky školy při integraci
dětí s odlišným mateřským jazykem než jako sdílení osobních zkušeností.
Rozhovory s učiteli byly naopak většinou méně formální, více zaměřené
na konkrétní děti, a také méně „politicky korektní“. Učitelé, ale také speciální pedagogové nebo výchovní poradci se při rozhovoru více zaměřovali
na konkrétní situaci a více vycházeli ze svých osobních zkušeností. Přestože
jsme měli možnost vést rozhovory se zástupci vedení škol i vzorkem vybra14
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Vzhledem k tomu, že v dalším textu využíváme pro dokreslení autentické výroky
z rozhovorů, nebudeme kvůli zachování anonymity respondentů jednotlivé školy
identifikovat.

ných pedagogických pracovníků, kteří byli v daných školách považováni
za jedny v tomto směru z nejaktivnějších, nelze očekávat, že se nám podařilo získat úplný, celistvý obraz praxe na daných školách. Spíše se nám podařilo shromáždit některé informace o tom, jakým způsobem oslovené školy
integrují děti s odlišným mateřským jazykem, které postupy a praktiky se
jim osvědčily, s jakými problémy se při integraci těchto dětí setkávaly, a co by
z jejich pohledu situaci na školách pomohlo v tomto ohledu zlepšit.
Abychom si vytvořili celistvější obraz o způsobech integrace dětí s odlišným mateřským jazykem v pražských základních školách, kontaktovali jsme
školy, které se lišily velikostí, polohou i počtem cizinců. Snažili jsme se však
vybrat takové školy, které mají spíše větší počet cizinců, abychom zajistili, že
s tímto fenoménem budou mít již určité zkušenosti. Na základě získaných
informací jsme vytipovali školy, na kterých jsme vedli polo-strukturované
rozhovory (byly vytvořeny dvě sady otázek: otázky určené pro zástupce
vedení škol a otázky pro učitele15). Jednotlivé školy jsme pak navštívili. Většina škol, z nichž byli respondenti v našem výzkumu, leží na sídlišti, tedy
ve vnějším městě. Další tři navštívené leží ve staré zástavbě v rezidenční oblasti vnitřního města. Dvě školy jsou lokalizovány v centru Prahy (viz tabulka 2).

Tabulka 2: Přehled navštívených škol, jejich číselné označení,
podíl cizinců na žákovské populaci, absolutní počet cizinců16
a kategorie velikosti školy
Číslo
školy
1
2
3
4
5
6

Poloha školy

% cizinců

Počet cizinců

Počet žáků

na sídlišti
na sídlišti
na sídlišti
na sídlišti
ve vnitřním
městě
ve vnitřním
městě

4,9
5,9
5,9
6,1

20-29
40-49
40-49
30-39

500-599
600-699
800-899
500-599

4,5

40-49

900-999

6,6

30-39

500-599

15

Okruhy otázek jsou v příloze této zprávy. Rozhovory se zástupci vedení škol a s
učiteli, byly vedeny odděleně.

16

Podle výroční zprávy zveřejněné na internetu do září 2009. Z rozhovorů vyplývá, že
některé školy mají v současnosti ještě o něco vyšší podíl cizinců.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

na sídlišti
na sídlišti
na sídlišti
na sídlišti
na sídlišti
na sídlišti
v historickém
centru
ve vnitřním
městě
na sídlišti
v historickém
centru

7,3
9,2
9,8
14,4
18,5
5,1

40-49
40-49
50-59
40-49
80-89
40-49

400-499
400-499
500-599
300-399
400-499
700-799

6,2

30-39

500-599

6,9

40-49

666-699

7,8

40-49

500-599

5,7

10-19

200-299

Podílem cizinců, stejně jako počtem žáků, se školy značně odlišovaly. Zatímco ve dvou školách tvořili cizinci necelých 5 % žáků, v jednom případě
byl cizincem téměř každý pátý žák. Do výběru byly zařazeny různě velké
školy. Největší škola měla více než 900 žáků, nejmenší jich měla necelé tři
stovky. Některé školy nabízejí tradičně rozšířenou výuku jazyků a jejich žáci
se i z toho důvodu ve větší míře rekrutují nikoli pouze z okolí školy, ale také
dojíždějí z jiných částí Prahy. Jiné školy jsou spíše školami tzv. spádovými,
jejich žáci převážně bydlí v blízkosti školy. Podařilo se nám tímto způsobem
získat základní informace o způsobech integrace dětí s odlišným mateřským
jazykem na školách, ve kterých je celkově umístěno téměř 700 dětí cizí státní
příslušnosti. Jak jsme výše naznačili, školy se lišily v mnoha ohledech: velikostí, počtem cizinců a jejich národnostním složením, lokalitou, personálními možnostmi školy, financemi… To vše ovlivnilo zkušenosti jednotlivých
škol i strategie, které jednotlivé školy při integraci volily. V následujícím textu se nejdříve podíváme na to, jak školy cizince přijímaly.

2.2

Přijímání žáků-cizinců do škol

Praxe týkající se přijímání žáků-cizinců byla v různých školách
velmi odlišná. V drtivé většině škol bylo základním požadavkem pro přijetí předložení identifikačních dokumentů dítěte (pas a rodný list). Některé
školy upozorňovaly na skutečnost, že existují rodiče, kteří se snaží umístit
do školy i starší děti, které již povinné školní docházce nepodléhají. Nejčastěji k tomu rodiče vede snaha zajistit dětem kvalitní výuku českého ja54

zyka17 nebo touha získat určité sociální dávky. Vzhledem k údajnému rostoucímu počtu takovýchto případů si v některých školách nechávají úředně
ověřovat překlady rodných listů. Škola údaje o věku dítěte nepotřebuje
pouze v případě pochybností, zda se opravdu jedná o dítě ve věku povinné
školní docházky, ale informace o věku slouží také k zařazení dítěte do odpovídající třídy. V jednom případě až úřední překlad rodného listu dokázal,
že rodiče škole uváděli nepravdivý údaj o věku dítěte ve snaze umístit dítě
do nižšího ročníku, než by odpovídalo jeho věku. Pokud jde o dítě nastupující do jiného než prvního ročníku, vyžadují školy (různě striktně) také
překlad vysvědčení.
Přestože 1. ledna 2008 vstoupila v platnost novela školského zákona18,
která zajišťuje rovný přístup žákům plnícím povinnou školní docházku
v základních školách, na nižších stupních gymnázií a v odpovídajících ročnících konzervatoří bez ohledu na zemi původu, a to i v případě, že nebyla
prokázána legalita pobytu těchto dětí na našem území, školy se staví k otázce legality pobytu dítěte v České republice různě. Někteří dotázaní uváděli,
že v jejich školách velmi bedlivě sledují, zda rodina dítěte pobývá v České
republice legálně a má v pořádku víza. Na jiných školách před vypršením
víz komunikuje vedení školy s rodiči dětí, kterých se to týká. V jednom případě ředitelka školy dokonce přímo uvedla, že by dítě s rodiči bez legálního
pobytu do školy nepřijala. V jiných školách nerozlišují legalitu pobytu dětí:
„…my teď už nevyžadujeme žádné doklady, nám to zákon neumožňuje.“
Při přijímání žáků-cizinců hraje důležitou roli také kapacita školy. Některé školy přijímají všechny cizince, kteří se přihlásí, protože zatím nemají
naplněny kapacity. Jiné školy z těchto důvodů nemohou přijímat všechny,
kteří se přihlásí. Přednost dávají sourozencům současných žáků a dětem
ze spádových oblastí, bez ohledu na to, jedná-li se o cizince či nikoliv. Pokud
škola přijímá cizince, je na schůzce zpravidla přítomen ředitel školy, rodiče,
třídní učitel a učitel českého jazyka. Na této schůzce se rozhodne o zařazení
dítěte do příslušné třídy. Zjišťuje se dosažená úroveň dítěte v jednotlivých
vzdělávacích oblastech. Třídní koordinuje sestavení individuálního studijního plánu. Na tom spolupracují také předmětoví učitelé, případně speciální pedagog. Po určité době dochází k opětovnému setkání s rodiči. Na této
schůzce se zjišťuje, jak dítěti studijní plán vyhovuje, jak se cítí, co se daří
a jak dále pokračovat.
17

Školy takové děti odmítají. Tyto případy ovšem nejsou ojedinělé – jen na jedné ze škol
bylo takových žáků za poslední tři roky nejméně deset.

18

Zákon č. 343/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. a některé další zákony
(novela školského zákona).
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Podle vyjádření většiny škol zákon školám neumožňuje vyžadovat informace o zdravotním stavu žáků. Přesto v přijímacím/přestupovém formuláři
mají některé školy přímo kolonku, kam rodiče mohou, a v zájmu dítěte by
i měli uvádět informace týkající se zdravotního stavu dítěte (například informace o alergiích, epilepsii, srdečních chorobách, užívaných lécích apod.).
Někteří rodiče ovšem podle názoru škol uvedou zbytečnosti, jiní zase neuvedou srdeční vadu nebo epilepsii. Samotná škola nemá právo kontrolovat zdravotní dokumentaci a ani zjišťovat, zda mají děti povinné očkování.
Ředitelka jedné ze škol dokonce na tuto skutečnost upozorňovala ministerstvo školství. Sama od rodičů žáků tyto informace žádá. Rodiče jí zatím
vždy dobrovolně vyhověli. Na této škole se vedou speciální složky pro žáky-cizince. Potřebu zavést tuto praxi vedení vysvětluje ohledem na bezpečí
žáků školy a také k tomu, aby mohla ujistit rodiče českých dětí, že cizinci
nemohou jejich dítě nakazit. U dětí azylantů školy problém nevidí, protože
azylová střediska s dítětem do školy posílají i jeho zdravotní dokumentaci.
Někteří ředitelé a zástupci škol se vyjadřovali spíše ke zdravotnímu pojištění žáka než k jeho zdravotnímu stavu. Školy většinou požadují standardní
zdravotní pojištění, pokud žáci jedou na výjezdní školní akci. Většina škol
by se neodvážila vzít nepojištěné dítě, protože se obávají, by za dítě musely v případě úrazu nebo nemoci hradit náklady za zdravotní péči. Na jedné
ze škol je vyžadováno pojištění dítěte ještě před nástupem do školy s odůvodněním, že v případě zranění žáka by škola musela péči hradit. Škola uvádí, že se stalo, že žák se zranil v tělocvičně a neměl průkaz zdravotního pojištění. Jako podmínku převezení dítěte do nemocnice vyžadovali záchranáři
zaplacení peněz v hotovosti,. Škola dostala peníze zpět až po předložení
průkazu pojištěnce rodiči dítěte. Na jiných školách uvádějí, že pojištění nevyžadují, protože v případě úrazu nebo nemoci nepojištěného žáka by škola peníze zpětně vymáhala po rodině.
Tři školy s relativně vysokým podílem cizinců uvedly, že je pro ně důležité, zda má dítě/rodina bydliště (trvalý pobyt nebo korespondenční adresu)
v okolí školy. Dítě, které „nevládne jazykem“ a zároveň nebydlí ve spádové oblasti školy, škola nepřijme. Jedná se přibližně o dva případy ročně na jednu
školu. Vedení škol vysvětlovalo tento krok snahou o udržení podílu cizinců
na „rozumné“ úrovni, aby nedošlo k tomu, že by čeští rodiče začali své děti
ze škol masivně odhlašovat. Ředitel jedné školy doslova uvádí: „Je tu příliš vysoké procento cizinců.“ „Hrozná síla“ – říká o celé pětině cizinců z nově přijatých
dětí ředitelka jiné základní školy. Jedna ze škol se dokonce s úbytkem českých dětí v minulosti již setkala. Její ředitel je přesvědčen, že pokud podíl
žáků-cizinců překročí čtvrtinu nebo třetinu, do školy přestanou čeští rodi56

če děti přihlašovat. „Byla by to cesta do pekel,“ hodnotí ředitel situaci. Na některých školách je již tak vysoký podíl cizinců, že podle vyjádření vedení
škol dokonce samotní cizinci z okolí takto multikulturních škol umísťují své
děti jinam, aby se jejich děti dostaly více do českého jazykového prostředí,
a měly tak lepší možnosti zlepšit svoje řečové dovednosti. Reprezentanti jiných škol uváděli, že bydliště dětí pro jejich školu nehraje žádnou roli, pouze nepřijmou děti s již splněnou školní docházkou, které by se chtěly pouze
doučit češtinu.
Pro některé školy je důležité vědět, jaká je plánovaná délka pobytu rodiny dítěte v České republice, jiné se na toto vůbec neptají. Jeden ředitel zmiňoval, že chtějí vytvořit pole důvěry a nevystavovat rodiče situaci, ve které
by byli nuceni něco zamlčovat, nebo měli pocit, že by neměli mluvit pravdu.
Naopak vedení jiné z dotazovaných škol považovalo zjišťování předpokládané délky pobytu dítěte na území České republiky jako odůvodnitelné.
Tato škola volí vzdělávací strategie podle toho, zda rodina přichází do České republiky s vizí dlouhodobého pobytu či pouze na krátkou přechodnou
dobu. Na jiné škole při přijímání dětí upřednostňovali děti, jejichž rodiče
mají v úmyslu v České republice setrvat dlouhodobě.

2.3

Zařazování žáků-cizinců do tříd

Správné zařazení dítěte do třídy se považuje za velmi důležité rozhodnutí, které ovlivní do značné míry celkovou úspěšnost integrace. V zásadě všichni respondenti ze škol jako hlavní kritéria pro zařazování dětí
do tříd uváděli věk dítěte, mateřský jazyk, aktuální řečové dovednosti a poslední vysvědčení. V některých případech se přihlíželo také k možnostem
školy a jejích pedagogických pracovníků. Brala se například v potaz jazyková vybavenost třídního učitele, osobnost učitele a naplněnost třídy, počet žáků-cizinců ve třídě a jejich národnostní složení. O zařazování dítěte do třídy
ve většině případů rozhodovalo vedení školy na základě dostupných informací, rodiče spolurozhodovali, v některých případech měli dokonce poslední slovo. Na jedné z oslovených škol se k svému zařazení vyjadřovalo
i samotné dítě. Někteří respondenti uváděli, že při zařazování žáků-cizinců
do tříd prošly jejich školy v průběhu času na základě získaných zkušeností
určitým vývojem. V jedné ze škol nejdříve zařazovali děti primárně podle
jazykové úrovně, ale v průběhu času přešli k upřednostňování věku dítěte,
což se jim údajně osvědčilo daleko více. Obdobné zkušenosti měli i v dalších
školách. Například jedna ze škol uváděla, že na základě získaných zkušeností není v současné době vůbec nakloněna myšlence zařazovat děti do nižších
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ročníků, pokud k tomu není dobrý důvod. Nedostatečnou znalost českého
jazyka ovšem za dobrý důvod na této škole nepovažují. Existují však školy
s relativně velkým počtem cizinců a dlouhodobou zkušeností s jejich integrací, které doporučují opačnou strategii. V případě, že mají žáci-cizinci problémy se zvládáním českého jazyka, doporučují zařazování žáků do nižších
ročníků, než by odpovídalo jejich věku. Odůvodňují to tím, že na známém
učivu se dítě naučí cizí jazyk lépe než na novém. Tento postup doporučovaly především rodinám, které se chtěly v České republice dlouhodobě usadit,
a od kterých očekávaly vysokou motivaci ke zvládnutí českého jazyka. Zařazení o ročník níže doporučovaly školy pro lepší adaptaci především starším
dětem, u kterých se očekávalo, že zvládnou kromě českého jazyka ještě další dva cizí jazyky (například angličtinu a další volitelný jazyk) plus náročné
učivo druhého stupně. V některých případech ovšem školy narážely na nepochopení ze strany rodičů. Domnívaly se, že předsudky rodičů ohledně
odkladu docházky, opakování ročníku, případně zařazení dítěte do nižšího
ročníku, než odpovídá věku, jsou neopodstatněné. Zatímco některé školy
zařazují děti maximálně o jeden ročník níže, na jiných školách jsou ochotni dítě na přechodnou dobu zařadit i o víc ročníků níže. Například v jedné
z kontaktovaných škol doporučovala učitelka českého jazyka, aby byly starší
děti bez dostatečné znalosti českého jazyka na přechodnou dobu (v délce
trvání půl roku až rok) zařazeny až o 3 stupně níže. Po této „adaptační době“
by se žáci mohli zařadit zpět mezi své vrstevníky. V jednom případě se paní
učitelka nesetkala s porozuměním rodičů, kteří zařazení dítěte o tři ročníky
níže nepovolili, což paní učitelka hodnotila jako chybu. Dívka pak údajně
ve škole neprospívala, měla čtyřky a podle paní učitelky nebude mít odpovídající vzdělání. Zatímco někteří rodiče nesouhlasí se zařazením dítěte
do nižšího ročníku, existují zase rodiče, kteří naopak o takové zařazení dětí
usilují. Není výjimkou, že rodiče ve snaze zařadit dítě do nižšího ročníku
udávají nesprávný věk dítěte. Školy se snaží v těchto případech rodiče přesvědčit, že podle zákona existuje věková hranice pro dokončení povinné
školní docházky, kterou děti nemohou překročit. Jedna z oslovených škol
uvedla, že děti, které mají nulové znalosti češtiny, zařazují do tříd pro děti
se specifickými vzdělávacími potřebami. Jednu takovou třídu mají pro děti
prvního stupně, druhou pro děti druhého stupně. Dítě má možnost v malém kolektivu dětí intenzivně pracovat na zlepšování svých řečových dovedností. Učitelé mají více prostoru pro individuální práci s dítětem. Po určité
době se dítě zařazuje do běžné třídy odpovídající jeho věku
Jak jsme již uvedli, při rozřazování dětí do tříd je kromě věku jedním z významných ukazatelů jazyková vybavenost dítěte. Jakým způsobem však školy
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zjišťují řečové dovednosti dětí? Téměř všichni dotázaní uváděli, že tyto dovednosti nejsou testovány standardizovaným způsobem, který by umožňoval
objektivní srovnání a měření dosaženého pokroku v čase. Řečové dovednosti
dětí jsou hodnoceny víceméně intuitivně, na základě pohovoru s učitelem
českého jazyka, případně jiným pedagogem. V některých případech se vede
rozhovor pouze s rodiči dítěte a jazyková vybavenost budoucího žáka se zjišťuje pouze zprostředkovaně: „Ti, co přijdou rovnou z letiště, neumí vůbec, takže to ani
nemá smysl je testovat.“ Pokud děti přicházejí z jiné školy, má vedení školy k dispozici dokumentaci, která je pro potřeby školy údajně dostačující. Pouze jedna škola uvedla, že pro testování řečových dovedností používá speciální testy.
Většina škol však zmiňovala, že potřebu standardizovaných testů nepociťuje,
protože „zkušený pedagog dokáže rozpoznat, co dítě umí a neumí“.
Školy také v mnohých případech nevědí dost o tom, co je přesně obsahem studijních programů jednotlivých předmětů, které cizinci absolvovali v zemích svého původu. Pro školy by byly tyto informace velmi užitečné
jak pro správné zařazení dítěte, tak pro efektivnější přístup k jeho vzdělávání. Školy musí mnohdy složitým způsobem zjišťovat, co dítě umí a co je
potřeba doplnit. Pokud by školy znaly úroveň řečových dovedností dětí,
práci s dítětem by jim to mohlo do určité míry ulehčit. Informace tohoto
typu by byly nahraditelné určitým diagnostickým testem klíčových dovedností ve stěžejních „kumulativních“19 předmětech. Ovšem ani takové testy se
u nás na školách neprovádějí. Přestože zvládnutí českého jazyka je nejpodstatnější částí úspěšné integrace, nelze opomíjet ani vědomosti, které jsou
obsahem jiných předmětů.

2.4

Hodnocení žáků-cizinců

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, upravuje pouze hodnocení žáků,
kteří nejsou státními občany České republiky. Nezabývá se dětmi, které jsou
občany České republiky, ale jejichž mateřský jazyk není čeština20. Podle této
vyhlášky se při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky, úroveň znalostí českého jazyka bere za závažnou souvislost. Při hodnocení těchto žáků z předmětu Český jazyk a literatura se tři po sobě jdoucí
19

Za „kumulativní předměty“ označujeme předměty, u nichž znalost získaná
v předchozím období je podmínkou pro zvládání láty v aktuálním období (typicky
např. matematika nebo cizí jazyky).

20

Novelizační vyhláška č. 256/2012 Sb., kterou byl pozměněn text původní vyhlášky
z roku 2005, používá místo termínu „žáci, kteří nejsou státními občany České
republiky“ jednodušší termín „cizinci“; výše uvedený princip je však zachován.
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pololetí po zahájení docházky do školy v České republice považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost ovlivňující výkon
žáka. Školy tedy při hodnocení výkonu v předmětu Český jazyk měly povinnost tři po sobě jdoucí pololetí zohlednit dosaženou úroveň českého jazyka21. K dosažené úrovni znalosti českého jazyka však školy mohou přihlížet
i po tomto období, a to při hodnocení výkonu ve všech předmětech.
Někteří dotázaní pedagogové si neuvědomovali, že je možné při hodnocení žáků-cizinců brát v potaz jejich úroveň znalosti českého jazyka
i v jiných předmětech než v předmětu Český jazyk a literatura, a to po celou dobu, po kterou daný problém trvá. Pedagogové v některých případech
nevěděli, jak cizince hodnotit, aby byla zachována objektivnost hodnocení
a zároveň byly brány v potaz individuální možnosti těchto dětí. Podle respondenta: „Jednička je jedna, měla by znamenat to samé u Čecha nebo cizince, což je
problém, protože to cizincům neumožňuje zažít úspěch.“ Někteří pedagogové vyjadřovali přesvědčení, že při hodnocení cizince je v první fázi nejvhodnější
formou slovní hodnocení. Učitelé uváděli, že by jim více vyhovovalo, kdyby tito žáci mohli být hodnocení slovně, ne známkou. Většina z oslovených
škol dítě hodnotí se zřetelem k úrovni jejich řečových dovedností. Často
škola vytvoří pro cizince individuální vzdělávací plán a hodnocení přizpůsobuje pokrokům, které dítě učinilo. „Hodnotí se především individuální pokrok
dítěte, ne to, co by měl teoreticky umět“. „Sleduje se pokrok“. Dítě se zkouší většinou
ústně, nikoliv písemně. V diktátu jsou z počátku hodnocena pouze správně
zaslechnutá slova. Nehledají se chyby, ale to, co se děti naučily.

2.5

Aktivity škol napomáhající integraci

Integrace žáků s odlišným mateřským jazykem si žádá zvýšené úsilí pedagogických pracovníků a v případě koncentrace většího počtu těchto
žáků na jedné škole i zvýšené úsilí všech pracovníků školy. K dětem s nedostatečnou jazykovou výbavou je potřeba dlouhodobě přistupovat vysoce individualizovaným způsobem. Tyto děti často nemají problém pouze
s jazykem, který komplikuje komunikaci s pedagogem, se spolužáky a porozumění vyučovaným předmětům, ale mnohdy také přicházejí z velmi
odlišného kulturních prostředí a v českém prostředí mohou zažívat určitý
kulturní šok spojený s pocitem úzkosti a deprivace, což se může projevovat
21
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Novela vyhlášky z roku 2012 už nestanovuje školám přihlížet k dosažené úrovni
znalosti českého jazyka při hodnocení v předmětu Český jazyk a literatura tři pololetí
po zahájení docházky do školy v České republice jako povinnost. Školy nicméně
při hodnocení, a to ve všech předmětech, k dosažené úrovni znalosti českého jazyka
i nadále přihlížet mohou.

„zlobením“, případně neochotou komunikovat. Tyto děti mohou být také
zvyklé na jiný způsob práce ve škole, mohou přicházet s odlišným penzem
vědomostí a dovedností. Protože ani jejich rodiče často nemluví česky, nemůže škola v mnohých případech očekávat velkou pomoc ze strany rodičů.
Naopak, v řadě případů s nimi škola složitě zajišťuje základní komunikaci22.
Neznalost českého jazyka způsobuje, že rodiče ani při dobré vůli nemohou
svým dětem sami pomoci, a pokud nejsou dostatečně finančně zajištění, nemají ani dost peněz na to, aby svým dětem zajistili doučování českého jazyka.
Proto často největší podíl práce spojené s integrací takových dětí leží na samotné škole. To všechno přináší zvýšené nároky na práci celého pedagogického sboru a v konečném důsledku i na fungování celé školy. Přes všechny
tyto zvýšené nároky nejsou školám na integraci žáků-cizinců automaticky
přidělovány žádné speciální finanční prostředky. Školy na děti s odlišným
mateřským jazykem získávají stejný normativ jako na české děti a jsou nuceny si s touto situaci poradit samy. Většina škol financuje integraci žáků-cizinců pouze ze svého rozpočtu. Jen několik málo jich čerpá nebo čerpalo
peníze z grantové podpory. Jedna ze škol uvádí, že z grantových prostředků
MŠMT už dlouhodobě čerpá prostředky na nejrůznější aktivity. Jiné školy
využívají grantové prostředky ministerstva vnitra. Například jedna uvedla, že aktivity na podporu vzdělávání cizinců nabízené školou v průběhu
podzimu 2009 byly zaštítěny grantem ministerstva vnitra. Jednou z velkých
nevýhod tohoto typu financování ředitelé vidí v tom, že nemohou nikdy zaručit, zda aktivity pořádané v jednom roce budou pokračovat dál, protože
škola nemůže tušit, zda její projekt bude vybrán k financování i v příštím
roce. Většina škol, v nichž probíhal výzkum, však žádné granty neměla, a to
z nejrůznějších důvodů. Řada z nich uvedla, že do větších projektů se vůbec nechce pouštět, protože existují obavy, že by nebyly schopny zvládnout
složitou administrativu. Jedna ze škol uvedla, že získala několikamilionový
grant na rozvoj výuky jazyků a čtenářské gramotnosti financovaný evropskými fondy. Některé školy také uvedly, že nikdy o grant na integraci cizinců
nežádaly, protože celý systém přidělování grantů a jeho administrace považovaly za velmi komplikovaný a pro školu náročný.
22

Většina evropských zemí se snaží, aby komunikace školy s rodiči žáků-cizinců byla
co nejefektivnější. V zásadě jsou v Evropě využívány tři základní formy komunikace
školy s rodiči žáků-cizinců: písemná komunikace v jazyce země původu, verbální
komunikace prostřednictvím tlumočníka, komunikace prostřednictvím prostředníka
- mediátora (De Coster 2009). Dále je možné využití tištěných informací o školském
systému v jazycích rodin přistěhovalců; využívání tlumočníků v různých situacích
života školy, ustavování osob (například prostředníků - mediátorů), které jsou
odpovědny za spojení mezi žáky-přistěhovalci, jejich rodinami a školou.
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Legislativa neomezuje možnosti škol v přístupu k integraci cizinců, ministerstvo pouze školám určité postupy doporučuje23. Většina škol nicméně
řeší situaci po svém, a k integraci přistupuje velmi individuálně, v závislosti
na množství cizinců, finančních možnostech a vlastní kreativitě a aktivitě.
Každá škola své aktivity přizpůsobuje své klientele. Školy se liší v počtu cizinců, jejich národnostním složení a sociálně-ekonomickém postavení. To
všechno se projevuje ve strategiích, které při integraci cizinců volí. Například školy v centru Prahy udávaly, že většina dětí pochází z anglicky mluvících prostředí, případně, že se jedná o děti, které pocházejí z velmi dobře
společensky situovaných rodin, majících kulturní i finanční kapitál. Naproti
tomu v jiných částech Prahy byla na školách situace opačná. Školy se musely přizpůsobit mikrolokalitě, ve které působí. Každá škola hledá způsob
integrace, který by potřebám dané lokality odpovídal. Pozitivní zkušenosti
z jedné školy nemusí být v jiném prostředí chápany obdobně pozitivně. To
je taky důvod, proč se jednotlivé zkušenosti velmi různí. V následující části
textu podáváme přehled o nejčastěji realizovaných aktivitách, jimiž se školy
snaží integraci žáků-cizinců usnadnit.

2.5.1 Přípravné ročníky
Všechny školy se snaží, aby děti s odlišným mateřským jazykem
přicházely do škol již s alespoň základní znalostí češtiny. Proto je rodičům
dětí předškolního věku doporučováno, aby před zápisem dítěte do první
třídy dítě nechali absolvovat „přípravný ročník“. S dětmi, které absolvovaly
přípravné ročníky, mají školy velmi pozitivní zkušenosti. Děti získají nejen
základy českého jazyka, ale také pracovní návyky nezbytné pro práci ve škole. Některé školy dokonce uváděly, že do první třídy neberou děti s nulovými znalostmi češtiny. Rodičům takových dětí doporučují, aby děti přihlásili
do přípravného ročníku a do školy je přivedli po roce. Zkušenosti s přípravnými ročníky byly tak pozitivní, že někteří učitelé začali přemýšlet, zda by
obdobná aktivita nemohla vzniknout i pro děti na druhém stupni, jejichž
integrace je považována za nejsložitější.

23
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MŠMT na svých webových stránkách zveřejňuje dokument s názvem: „Metodické
doporučení MŠMT k začleňování žáků-cizinců do výuky v základních školách“
(http://www.msmt.cz/vzdelavani/informace-o-vzdelavani-cizincu-na-uzemi-crpro-krajske-urady).

2.5.2 Intenzivní prázdninové kurzy
Ve dvou z oslovených škol pořádají pro děti s odlišným mateřským
jazykem intenzivní prázdninové jazykové kurzy. Pořádání těchto kurzů se
na školách tak osvědčilo, že již probíhají každoročně. Prvotně byly tyto kurzy zamýšleny jen pro budoucí prvňáčky. Později si pracovníci škol uvědomili, že mohou být tyto kurzy užitečné také pro děti mladšího školního věku,
které nově přicházejí do České republiky, nebo do školy přestoupily v průběhu školního roku. V současné době se letních intenzivních kurzů účastní
děti přibližně do 12 let. Děti jsou rozděleny podle znalosti jazyka do dvou
základních skupin: děti bez elementární znalosti češtiny a děti s mírně pokročilou znalostí jazyka, u kterých je potřeba se zaměřit na jeho další procvičování a upevňování. Při organizaci akcí, jako je intenzivní prázdninový
kurz výuky českého jazyka, ovšem školy narážejí na problém se sháněním
prostředků na jejich financování. Velký problém spočívá především v tom,
že grantové financování je zpravidla koncipováno na období jednoho kalendářního roku, zatímco školy pracují podle školního roku. Školy jsou tak
často nuceny organizovat aktivity v době, kdy ještě není jisté, zda na ně získají prostředky.

2.5.3 Individuální přístup, asistenti pedagoga
Ve většině oslovených škol byly děti integrovány tak, že byly zařazeny přímo do běžných tříd. Ředitelka jedné z nich tento způsob integrace
doporučuje jako nejlepší: „vhodit žáka do vody, ať plave“. Tím ovšem nemíní
„nechat dítě napospas, ať si poradí samo“, ale domnívá se, že není potřeba dítě
dopředu nějak speciálně připravovat, že stačí mu věci postupně ukazovat
až v průběhu docházky do školy. Má zkušenosti, že vždy se žáka ujme někdo ze třídy, a ten se o něj stará a pomáhá mu. Ve většině škol je při tomto
způsobu integrace pro dítě sestaven individuální studijní plán. Školy v tomto ohledu v některých případech využívají služeb neziskových organizací
(např. organizací META - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů). Neziskové organizace mohou například nabídnout asistenty pro žáky bez elementární znalosti češtiny, kteří by jim dávali intenzivní hodiny českého
jazyka. Asistenti24 pro děti s odlišným mateřským jazykem jsou využíváni
24

Využít služeb asistenta pedagoga pro práci s žáky-cizinci školám umožňuje vyhláška
147/2011 Sb. „Podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociokulturním
znevýhodněním umožňuje MŠMT školám získáním dotace z Rozvojového programu na podporu
financování asistentů pedagoga, který je vyhlašován každoročně MŠMT.“(citováno z webových
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v několika školách. V těchto školách jsou s jejich prací velmi spokojeni. Práci asistentů koordinuje ve škole speciální pedagožka. V průběhu studia se
asistent stává pro dítě starším kamarádem, provází ho českým prostředím,
pomáhá mu s češtinou, stává se jeho důvěrníkem. Podle názorů vedení škol
mohou asistenti s integrací těchto dětí hodně pomoci.
Na některých školách jsou ochotni pracovat jako asistenti i rodiče, a to
nejen rodiče z řad cizinců. Asistenti z řad cizinců, kteří hovoří plynně česky, pomáhají ve třídě při práci s dětmi, ale také při komunikaci rodin cizinců se školou. Asistent může pracovat individuálně se žákem, ale také může
vést kroužek. Žáci během vyučování chodí na výuku češtiny, která probíhá
v malých jazykově homogenních skupinkách dvou až tří dětí. Žák, který je
úplný začátečník, chodí na výuku denně, děti pokročilejší třeba jen jednou
až dvakrát týdně. V řadě škol by si asistenta přáli, ale nemají ho jak financovat. „A kde bychom na něj našli asi tak tabulkové místo (smích)? Školství je na chvostu,
co se týká rozpočtu.“ Existují však i školy, které by si asistenty nepřály. Například z předchozích zkušeností mají pocit, že asistent při hodině vyrušuje
a brání v soustředění jiným dětem, nebo se domnívají, že jsou dostatečně
personálně zabezpečeni a asistenty nepotřebují. Kromě individuální péče,
která je žákům nabízena učiteli a asistenty v době vyučování, řada učitelů
cizincům nabízí z vlastní iniciativy individuální doučování mimo běžnou
výuku, a to buď před vyučováním nebo po vyučování.

2.5.4 Jazykové kurzy v průběhu školního roku
Část škol uvedla, že žádné speciální jazykové kurzy nepořádá. Jazykové kurzy nepořádají především školy s menším procentem žáků, které
mají dostatek prostoru se jim věnovat individuálně, a ty školy, které díky své
lokalitě mají relativně vysoké procento žáků-cizinců pocházejících z dobře situovaných rodin. Tyto rodiny svým dětem platí hodiny českého jazyka
v rámci mimoškolních aktivit a mnohdy nemají zájem o aktivity pořádané
školou. Některé školy sice oficiálně neorganizují žádné jazykové kurzy, ale
jejich pedagogové často v rámci svého volného času žákům-cizincům nabízejí individuální doučování. Pokud školy pořádají jazykové kurzy pro žáky
s odlišným mateřským jazykem, pak se tyto kurzy liší v tom, zda výuka jazyka probíhá v rámci povinné výuky, nebo v době volnočasových aktivit.
Respondenti z jedné školy uvedli, že škola v současné době otevřela jazykový kurz pro žáky-cizince, který probíhá v dopoledních hodinách. Tento
stránek MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/informace-o-vzdelavani-cizincu-na-uzemi-crpro-krajske-urady).
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kurz vede učitelka českého jazyka, která je již v důchodu. Vzhledem ke krátké době trvání kurzu se jeho optimální podoba zatím hledá. V době provádění výzkumu byli žáci rozděleni do tří skupin, a to podle znalostí českého
jazyka a nezávisle na věku. Počet hodin výuky závisel na „pokročilosti“ skupiny. Žáci s nejmenší jazykovou znalostí měli nejvíce hodin českého jazyka,
žáci z prostřední skupiny měli tři hodiny výuky týdně, ti s největší znalostí češtiny měli pouze dvě hodiny týdně. Jak jsme již výše naznačili, systém
vzdělávání nebyl v době konání rozhovoru definitivní; jeho forma se teprve
v praxi ověřovala.
I jiné školy žákům nabízely výuku češtiny v rámci běžné výuky. Například
jedna z oslovených škol nabízela těmto dětem intenzivní výuku českého jazyka v rozsahu pěti hodin týdně. Ne všechny školy však mají s výukou českého jazyka během řádné výuky pozitivní zkušenosti. Vedení jedné ze škol
tvrdilo, že s vyčleňováním žáků vyššího školního věku ze tříd během vyučování má negativní zkušenosti. Škola měla pocit, že se to starším dětem nelíbí.
Z tohoto důvodu otevřela kroužek českého jazyka, který probíhal dvakrát
týdně před vyučováním, ale „u puberťáků byl problém s motivací chodit ráno“. Protože se nakonec nepřihlásilo minimálně požadovaných osm dětí, kroužek
se nedal zaplatit a nebyl otevřen. Jiná základní škola pořádá jednou týdně
odpolední klub, vedený učitelkou 1. stupně. Je to klub, který nyní navštěvují
pouze žáci z 1. stupně. V minulosti existoval podobný klub i pro děti z druhého stupně, ale ty o něj neměly příliš zájem. Práce v malé stabilní skupince
žákům vyhovuje. Děti chodí do klubu dobrovolně a rády. Přestože se děti
v klubu scházejí v rámci volnočasových aktivit v odpoledních hodinách, je
plně financován z rozpočtu školy. Ovšem vzhledem k tomu, že se děti scházejí pouze jednou týdně, jeho financování není příliš náročné. Kurz českého jazyka nabízejí i další školy. Jedna z oslovených škol například nabízí kurz, který se koná dvakrát dvě hodiny týdně, je zadarmo, a je otevřený
nejen pro její žáky, ale pro všechny děti, které by měly zájem do něj chodit.
Na školách bývá zvykem, že veškerá výuka českého jazyka (individuální
i skupinová), která probíhá v čase běžné školní výuky, je plně hrazena školou. Z rozpočtu škol jsou hrazeni učitelé češtiny pro cizince, asistenti, učitelé dramatických výchov apod. Naproti tomu většina nepovinných dobrovolných odpoledních kroužků, případně doučování, je hrazena z příspěvků
rodičů. I když i tady existují výjimky, kdy veškeré náklady hradí škola, nebo
učitel doučuje žáka zadarmo ve svém volném čase. Pokud rodiče přispívají na odpolední kroužek, zpravidla se jedná o částku přibližně sto korun
měsíčně. Mnozí ředitelé se nedomnívají, že by příspěvky rodičů na odpolední kroužky byly vážnou překážkou pro průměrnou rodinu, naopak
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v příspěvcích rodičů spatřují určité pozitivum. Domnívají se, že „když je něco
zadarmo, lidé si toho neváží, nemá pro ně smysl tam chodit“.
Vyskytly se však i názory, že přestože je doučování cizinců velmi důležité,
protože doma se s nimi mnohdy nikdo neučí, zajišťování odpoledních doučovacích hodin českého jazyka by mělo být spíše záležitostí neziskových
organizací, než zodpovědností školy. …Můžu otevřít prostě normální placený
kroužek, ale 90 % cizinců pak na něj nejde, protože ty peníze nedá...“ Školy nemohou
tyto aktivity hradit ze svého, protože by ani nemohly zaplatit své pedagogy
a nechtějí, aby jejich učitelé učili zadarmo. „Starat se o cizince, ještě odpoledne
s nima a o víkend, a o Vánocích si je brát pod stromeček. Tak to je představa všech.“

2.5.5 Výuka jazyka prostřednictvím dramatické výchovy
Na jedné z oslovených škol existuje nepovinný předmět Dramatická výchova. Nepovinné předměty tohoto typu sice nejsou vyloženě směrovány pro žáky-cizince, ale jsou jim silně doporučovány. Tyto kroužky
navštěvují české děti, které mají problémy s vyjadřováním, trpí trémou či
ostychem. V zásadě se jedná o komunikační výchovu, při které si žáci nenásilnou formou prostřednictvím jednoduchých scének a etud odstraňují
komunikační bariéry a zábrany vyjadřovat se na veřejnosti.

2.5.6 Speciální třídy
Většina škol nehodnotila kladně zřizování speciálních tříd pro cizince v rámci školy. Školy se domnívaly, že zřizování speciálních tříd by žáky
vyčleňovalo z komunity českých dětí, segregovalo do speciálních kolektivů
a ve svém konečném důsledku vedlo spíše k segregaci než k žádoucí integraci. Ukázalo se, že ředitelé a učitelé oslovených škol mají naopak zájem
o co největší „promíchanost“. Některé školy dokonce preferují, aby, je-li to
možné, byli žáci stejné národnosti v různých třídách, aby si během vyučování nemohli povídat v mateřském jazyce. Za velmi negativní jev mnozí považují, uzavírají-li se děti do skupin podle národnosti. Přesto na jedné škole
měli velmi pozitivní zkušenosti s projektem, v jehož rámci byl žákům-cizincům dopřán intenzivní kurz češtiny v rozsahu 8-9 hodin týdně ve speciální
třídě pro žáky bez elementární znalosti českého jazyka. Po roce intenzivní
výuky byly jejich řečové dovednosti na takovém stupni, že se mohli zapojit
do běžných tříd a pokračovat ve výuce všech předmětů. Škola testovala tento
projekt, protože se domnívala, že je pro děti únavné a náročné denně pouze
sedět a pozorovat výuku, když nerozumí jazyku. Za rok intenzivního studia
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českého jazyka žáci udělali takový pokrok, že jejich následná integrace probíhala velmi dobře. Škola se domnívá, že by bylo ideální, kdyby se podobně mohlo postupovat na každé škole, ve které je větší počet cizinců. Jako
velmi prospěšné se mimo jiné ukázalo, že intenzivní výuka probíhala přímo na škole, na které potom děti v následujícím roce pokračovaly v plnění
povinné školní docházky. Děti nemusely docházet nikam jinam a mohly se
postupně nenásilnou formou seznamovat s atmosférou, učiteli a dětmi svoji
školy. Taktéž se osvědčilo, že byla intenzivní jazyková příprava realizována
během vyučování, a ne až po vyučování, protože děti by buď neměly zájem,
nebo by již byly příliš unavené. Není totiž výjimkou, že po vyučování dětí
chodí do odpolední školy, kde pokračují ve studiu svého rodného jazyka.

2.5.7 Kurzy českého jazyka pro rodiče
Z oslovených škol pouze jedna uvedla, že má v úmyslu v nejbližší
době zahájit kurzy češtiny pro rodiče a přátele žáků školy. Přestože škola zatím s pořádáním obdobných aktivit nemá velké zkušenosti, rozhodla se rea
govat na výzvu rodičů žáků a jejich známých, kteří si jazykové kurzy zatím
za drahé peníze platili v jiných vzdělávacích institucích. Škola se domnívá,
že by zájemcům z řad rodičů mohla nabídnout levnější a obdobně kvalitní
variantu běžně dostupných komerčních kurzů. Předpokládá, že by její nabídka mohla být pro rodiče atraktivní, protože se výše kurzovného bude pohybovat přibližně kolem 300 Kč na měsíc, což by měla být dostatečná částka
k tomu, aby pokryla nezbytné náklady spojené s pořádáním výuky, a zároveň relativně malá částka v porovnání s cenami běžně dostupných vzdělávacích aktivit. Kurz povedou češtináři dané školy v prostorách školy. Zástupce
školy si od tohoto projektu slibuje zlepšení spolupráce s rodiči, navázání
méně formálních vztahů mezi školou a rodinou, demonstrování otevřenosti školy, a v neposlední řadě pomoc celé rodině žáka. Přestože i na jiných
základních školách se učitelé a ředitelé setkali se zájmem rodičů o zdokonalení českého jazyka, dá se obecně konstatovat, že většina z dotazovaných
škol nebyla nakloněna představě pořádat kurzy pro rodiče. Přinejmenším
by aktivita tohoto typu stála až na konci uvažovaných možností, jak pomoci
rodinám cizinců. Školy se domnívají, že pořádání obdobných aktivit nemají v popisu práce a nemají pro ně prostředky ani personální zabezpečení.
Navíc se domnívají, že o kurzy by nebyl ze strany rodičů dostatečný zájem.
Předpokládají, že rodiče žáků jsou často velmi pracovně vytížení a na aktivity tohoto typu by z největší pravděpodobnosti neměli čas.

67

2.5.8 Vzdělávání učitelů zaměřené na integraci cizinců
Pouze relativně malý počet pracovníků škol absolvoval nějaký kurz,
jehož cílem by bylo zlepšit přípravu pracovníků školských zařízení na práci
s žáky-cizinci. Jen jedna škola uvedla, že se vedení školy zúčastnilo kurzu
s touto tematikou. Na jiné škole se zúčastnila kurzu češtiny jako druhého
jazyka učitelka českého jazyka a asistentka, která vede odpolední kurz češtiny. I na dalších školách někteří pracovníci absolvovali kurz „Čeština z druhé ruky“ a další metodický seminář s obdobným tematickým zaměřením.
I když oba zmiňované kurzy byly hodnoceny kladně, aplikace některých
metod na školách vázne kvůli nedostatku financí. Ne všechny kurzy jsou
ovšem učiteli a řediteli škol považovány za kvalitní. Ředitel jedné ze škol
zmiňoval poměrně špatnou úroveň některých kurzů.

2.6

Faktory ovlivňující integraci žáků-cizinců

2.6.1 Věk žáka
Téměř všichni dotazovaní se shodli na tom, že pokud bereme v úvahu dítě s téměř nulovou znalostí češtiny, je integrace tohoto dítěte jednodušší v mladším školním věku. Jako velmi pozitivní vidí učitelé, když dítě mělo
před vstupem do první třídy možnost absolvovat přípravnou třídu nebo minimálně poslední rok mateřské školy, protože v těchto případech nebývají
s dětmi téměř žádné problémy. V některých případech dokonce mluví česky
obdobně jako české děti. K těmto dětem pak může být ve škole přistupováno téměř standardním způsobem, a to i v případě hodnocení výsledků vzdělávání. Samozřejmě ne vždy musí být situace optimální, v praxi se může lišit
v závislosti na dítěti. Vzhledem k výborným výsledkům přípravných tříd
odmítá dokonce vedení na některých školách přijímat děti s odlišným mateřským jazykem do první třídy bez předchozího absolvování těchto tříd,
nebo alespoň vyššího ročníku mateřské školy. Na jiných školách není tento
postup nezbytně vyžadován, ale je důrazně doporučován. Většina učitelů
se domnívá, že s integrací žáků-cizinců na prvním stupni základních škol
může do značné míry pomoci družina. Zde má žák možnost navázat se svými spolužáky přátelské vztahy a má i větší prostor pro komunikaci, která
je při běžné výuce ve škole omezená. Přestože obecně platí, že družina je
pro integraci přínosná, speciální pedagožka jedné ze škol spíše doporučuje,
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aby, je-li to možné, si rodiny braly děti domů, ovšem pouze tehdy, pokud
rodiče mají čas se dítěti věnovat. Pokud by však doma dítě sedělo a dívalo se
na televizi, nebo si hrálo s počítačem, je lépe, aby si hrálo v družině s ostatními dětmi. Z družiny již nemá cenu děti odvádět na kroužek nebo výuku,
protože jsou již nastaveny na hru.
Učitelé se shodovali v názoru, že jazyková bariéra jako problém integrace
vyvstává hlavně u dětí, které přicházejí do České republiky ve vyšším věku,
který odpovídá druhému stupni základní školy. Od těchto dětí se již očekává zvládání relativně náročné učební látky druhého stupně. Děti musí tedy
paralelně s intenzivním studiem českého jazyka studovat i další předměty.
Navíc ne vždy se studijní programy v zemi původů dítěte shodují se studijními programy na českých školách. Není výjimkou, že žáci musí individuál
ně řadu věcí dostudovat, aby výkladu ve škole porozuměli. V tomto věku
hrají důležitou roli v životě dětí jejich vrstevníci, kteří vstup do školy dítěti
s odlišným mateřským jazykem nemusí vždy zjednodušovat. Přes všechny
komplikace se většina dětí dokáže s novým kulturním prostředím vypořádat. „Jsou mezi nimi úžasné děti, které jazyk zvládnou obdivuhodně rychle a ve škole
excelují.“ Není výjimkou, že ty nejúspěšnější z nich se po určité době úspěšně účastní nejrůznějších soutěží, olympiád a skládají zkoušky na gymnázia.
Děti, které přicházejí do České republiky v nejvyšším věku, až v posledních
ročnících základní školy, mají obvykle nejmenší motivaci se zapojit do práce třídy. Práce s nimi je z tohoto důvodů mnohem složitější, a to přesto, že
jsou mezi nimi i děti velmi nadané. Zástupkyně jedné školy uvedla, že iniciátorkami stěhování ukrajinských dětí do České republiky jsou zpravidla
ženy. Ty nejdříve několik měsíců budují zázemí v Česku, zatímco děti hlídají
doma prarodiče. Matky vezmou děti do České republiky až do „vhodnějších“
podmínek. Vztah mezi matkou a dítětem je v přechodném období odkázán
na krátkodobé návštěvy. Podle respondentů mají starší děti často pocit, že
je rodiče násilně vytrhávají z domácího prostředí, odlučují je od přátel, což
dává prostor pro vznik rodinných konfliktů, které se nakonec mohou projevit jako bariéra při adaptaci. Některé děti mají v sobě velký blok. Jejich arogance nebo špatné chování může být reakcí, protestem proti situaci, kterou
samy nechtěly. Dítě si v té době nemusí uvědomovat, že se mu rodiče snaží
připravit lepší budoucnost. Zejména někteří jedinci staršího školního věku
mohou změnu prostředí prožívat velmi intenzivně a procházet těžkými
emocionálními konflikty, tvrdí zástupce jedné z oslovených škol.
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2.6.2 Vliv rodinného prostředí
Ve většině škol považují rodinu žáka za jeden z klíčových faktorů
úspěšné integrace. Tento názor je logický, uvědomíme-li si, že rodiče svým
dětem předávají v procesu transmise kultury určité kulturní vzorce, které si
můžeme představit jako naučená a závazná schémata pro jednání v určitých
standardních situacích (Průcha 2007). Vliv rodičů na jednání a chování žáka
je zásadní a projevuje se i v přístupu dítěte ke škole. Vztah rodičů ke škole
a ke vzdělávání obecně do značné míry předurčuje školní úspěšnost dítěte.
Přestože rodiče svými postoji ovlivňují přístup dítěte ke vzdělávání po celou
dobu školní docházky, jednotlivé školy se shodovaly v názoru, že vztah rodiny ke vzdělávání je klíčový především pro žáky-cizince přicházející do České republiky až na druhém stupni základní školy. Tyto děti totiž v některých
případech postrádají dostatečnou motivaci k integraci, a proto velmi záleží
na podpoře rodiny, jejím vztahu ke vzdělávání, na kulturním, případně i finančním a sociálním kapitálu rodiny. Rodiče pomáhají dětem různě. Někteří
se například snaží s dětmi doma mluvit česky, posílají je na doučování češtiny,
najímají na hlídání a doučování české „babičky“. Žáci, kterým je poskytována
taková péče, pak mají tendenci se velmi rychle zapojit do školního kolektivu
a z hlediska školy jsou většinou naprosto bez problémů. Problém nastává ale
u žáků z opačného konce sociálně-kulturního prostředí – z rodin bez zájmu
o češtinu („dítě jde po škole do stánku, herny nebo restaurace, mluví jazykem svých rodičů
a škola jde stranou“) nebo z rodin pracovně velmi vytížených, jako jsou například
rodiny samoživitelek, které v některých případech pracují paralelně i ve dvou
různých zaměstnáních, a rodin ze sociokulturně znevýhodněných prostředí.
Zatímco velká část škol udává, že nemá s rodinami cizinců problémy, respondenti z některých škol mají pocit, že mají více zkušeností s „problémovějšími“ rodinami: „Sociální problémy jsou obrovské a nikdo si je dostatečně neuvědomuje
a nespojuje s integrací.“ Speciální pedagožka jedné z oslovených škol mluví
o nutnosti sledovat vztah mezi adaptací na školu a sociokulturním znevýhodněním, protože rodiny, které mají finanční prostředky a chtějí svým dětem s integrací pomoci, nejsou tolik na škole závislé. Problém nastává u rodin, které dětem neumějí, nebo ani nemohou pomoci. V těchto případech
„leží váha zodpovědnosti“ na škole. Školy například přicházejí do styku i s případy, kdy jejich pracovníci mají pocit, že se „rodina musí před někým skrývat,
škola je nemůže zkontaktovat, rodina mění telefony a bydliště, střídají azylové domy“.
Mnohokrát se u respondentů objevovala citlivost k ekonomickému a sociál
nímu postavení problematických rodin. Respondenti ovšem paradoxně
nehovořili pouze o problémech s rodinami pocházejícími ze sociokulturně
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znevýhodněných prostředí, ale také s rodinami z opačného konce sociálně-ekonomického žebříčku. Na dvou školách považovali za problematické
rodiny dvou odlišných typů: rodiny ekonomicky slabé a naopak rodiny ekonomicky velmi silné. Objevovaly se stížnosti, že především rodiče ekonomicky velmi silní vystupují při jednání se školou velmi tvrdě a neadekvátně.
Škole například vyhrožují, že na ni pošlou inspekci. Nutno upozornit na to,
že tento problém se netýká pouze komunikace mezi školou a finančně velmi dobře zabezpečenými cizinci, ale také komunikace s obdobnými českými rodinami. Tento problém tedy nesouvisí s národností rodiny, ale jedná se
o obecnější problém přístupu rodiny ke škole v závislosti na jejím sociálně-ekonomickém postavení. „Právě rodiny, kde peníze nejsou vůbec žádný problém,
jsou ty nejproblematičtější “, konstatuje učitelka jedné z oslovených škol.
Pracovníci jedné ze škol, kteří tvrdili, že z jejich pohledu je velká většina
rodičů cizinců bezproblémová, nicméně uvedli, že dvě maminky uplatňují
vůči škole vyloženě diktát. Jednají se školou nadřazeně a pohrdlivě, vyžadují, aby se s dítětem ve škole hovořilo anglicky, stěžují si, že dětem učitelé nepíší úkoly anglicky. Respondenti uváděli, že je potřeba pracovat nejen
se žáky, ale i s rodiči, a snažit se změnit jejich někdy neadekvátní nároky. „My
nemáme problémy s dětma ... my si vždy s dětma poradíme, my vždycky najdem způsob
jak to dítě nasměrovat ... ale my máme největší problém a téměř neřešitelný problém s rodičema ... Pokud nám nebudou chtít naslouchat, pokud nebudou vidět v naší práci prostě
nějaký smysl, užitek ... že to může být ke škodě jejich dítěte, když nezmění své názory, tak
s tím se potýkáme.“ Jiná paní učitelka říká: „Jak nefunguje rodina, tak se tu můžeme
zbláznit (a nic nenaděláme).“ Přes negativní zkušenosti v některých ze škol řada
pracovníků z jiných škol udává, že mají s rodiči cizinců velmi dobré vztahy,
že rodiče se školou velmi úzce spolupracují. Na některých školách dokonce
matky žáků pracovaly jako asistentky.
V některých případech si respondenti stěžují také na určitý nedostatek
kontaktů s rodinou žáka. Pracovníci jedné ze škol, která má relativně vysoké
procento žáků s vietnamským státním občanstvím, měli pocit, že jsou tyto
rodiny se školou v nepravidelném a málo častém kontaktu. Respondenti si
tuto praxi vysvětlovali vysokou pracovní vytížeností rodičů: „Češi si nedovedou takové zapřažení ani představi.“ Většina pedagogů se nicméně shodovala
v názoru, že v případě vietnamských rodin se nemusí vysoká zaneprázdněnost rodičů tolik projevit ve školním výkonu dětí. Podle dotázaných bývá
u vietnamských rodin zvykem, že rodiče tvrdě pracují, ale vyžadují od svých
dětí obdobné nasazení a úsilí ve škole. Rodiče jsou obvykle vysoce ambiciózní a od dětí očekávají, že budou po skončení základní školy studovat
na gymnáziu. Mnohé vietnamské děti bývají „nesmírně pilné a houževnaté“.
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Ve škole pomáhá v kontaktu s rodiči vietnamská asistentka, která mimo jiné
překládá pozvánky rodičům na třídní schůzky a akce školy, aby nedocházelo ke „komunikačnímu šumu“. Ne vždy se schůzek se školou účastní rodiče.
Do školy přicházejí starší sourozenci, tetičky, strýčci. V některých případech
přicházejí rodiče s dětmi, které překládají. Není výjimkou, že do školy přichází pouze jeden zástupce reprezentující několik rodin. Obvykle ten, který
hovoří nejlépe česky.
Zatímco pedagogové z některých škol uváděli, že s rodiči komunikují
výlučně česky: „je to jejich problém, musí komunikovat česky jako na všech úřadech“,
jinde považují za samozřejmost se snažit s rodiči domluvit jazykem, kterému rodiče rozumí. Nejčastěji komunikace mezi rodiči a učiteli probíhá v češtině, angličtině nebo ruštině. Někteří z oslovených ředitelů škol si
s ohledem na tuto situaci uvědomují, že by potřebovali zvýšit jazykovou
vybavenost učitelského sboru, aby mohli učitelé s rodiči žáků-cizinců lépe
komunikovat. Tímto způsobem by se také předešlo řadě nedorozumění.
Například na jedné škole se odehrál velmi kuriózní případ, kdy jeden problémový chlapec dostával do žákovské knížky poznámky a doma je tlumočil
jako pochvaly. Rodiče mu věřili. Sami si text nedovedli přeložit. Bylo pro ně
překvapením, když se na třídních schůzkách dověděli, že jejich dítě je problémový žák. O zlepšení komunikace mezi učiteli a rodiči žáků-cizinců
neusilují pouze školy, ale v některých případech i samotní rodiče, kteří si
berou na schůzky s představiteli škol tlumočníky. Je také téměř pravidlem,
že rodiny diplomatů přicházejí do školy s tlumočníkem. Využívání služeb
tlumočníka pro navázání komunikace s rodiči žáků-cizinců je sice v Metodickém doporučení k začleňování žáků-cizinců do výuky v českých základních školách
(MŠMT 2011) Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy doporučováno, ale v praxi je z finančních důvodů realizováno pouze v omezené míře.
V některých evropských zemích (Švédsko, Finsko, Norsko…) mají rodiče
na tuto službu v jistých případech zákonné právo (De Coster 2009). Ve většině zemí Evropské unie je sice využívání tlumočníka pro komunikaci pracovníku škol s rodiči žáků-cizinců doporučováno, ale jen v ojedinělých případech (viz výše) mají rodiče na tento způsob komunikace zákonem daný
nárok (De Coster 2009).
Na jedné škole zmiňovali obrovskou zátěž, kterou představují žáci absentující bez omluvení. Rodina často není dostupná a škola musí kontaktovat odbor péče o dítě, případně cizineckou policii. Škola by přivítala,
kdyby existovalo zákonem vymahatelné opatření, které by rodičům nařizovalo uvádět reálné a použitelné kontaktní údaje. Pracovníci školy se setkávají s tím, že často nefungují adresy a telefony, které rodiče škole poskytují.
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Pro žáky do školy nechodí jejich rodiče. „Rodiny by měly nad sebou vidět sankce
a tresty za to, že se školou nespolupracují, musí to být vymahatelné.“ Ne na všech školách se potýkali s podobným problémem. Respondenti z jiné školy naopak
uvedli, že v tomto ohledu jsou lepší cizinci než čeští rodiče.

2.6.3 Vliv školního prostředí
Oslovení učitelé i ředitelé až v překvapivé shodě konstatovali, že se čeští
žáci s cizinci sžívají naprosto bez problémů. Nikde si nestěžovali na to, že by
museli řešit šikanu, která by byla přímo zaměřena na žáky jiné národnosti
nebo barvy pleti. Nebyly zaznamenány ani žádné xenofobní reakce mezi
žáky. Učitelé se domnívají, že mladá generace cizince přijímá zcela přirozeně a bez předsudků. Problém vidí spíše v dospělých, ať už jsou to někteří rodiče, případně i někteří pedagogičtí pracovníci. Podle výpovědi dotázaných
mají české děti spíše sklon dětem s odlišným mateřským jazykem pomáhat,
pokud se při komunikaci vyskytnou nějaké problémy. V některých školách
učitelé určí žáka, které bude pomáhat spolužákovi-cizinci řešit problémy
a orientovat se ve škole. Někdy není potřeba ani takového žáka určovat, protože děti ve třídě mají tendenci hledat si kamarády mezi nově příchozími
samy. Učitelé některých škol měli dokonce pocit, že cizinci jsou pro české
děti atraktivnější, než jejich čeští spolužáci. Jakmile jsou navázána přátelství, kamarádi jsou pak schopni si velmi účinně vzájemně pomáhat. To, zda
se dítě zapojí do kolektivu rychle, či naopak pomaleji, spíše záleží na jeho
povaze, než na zemi původu.
Setkali jsme se s názory, že přítomnost cizinců ve škole je pro české děti
přínosem; české děti se učí toleranci k různosti a životu v multikulturní společnosti. Někteří kantoři zároveň udávali, že cizinci jsou pro české žáky jakýmsi „motorem“ či motivací k většímu školnímu úsilí. „Když ty děti uvidí Korejce, jak těžký český diktát napíše na jedna mínus, na dvojku, a je to trend, je to pravidlo ... to
je fantazie, tam je to tím úsilím, tou ctižádostí, za každou cenu prostě musím, musím, musím, to úsilí je mnohem větší než u českých dětí, které se to od nich učí. Pedagogicky strašně
cenná věc, my si vzájemně máme co dávat, nejenom si na sebe zvykat, že tady sedí děti vedle sebe. Dá se toho obratně využít.“ Také speciální pedagožka jedné z oslovených
škol uvádí, že na jejich škole žákům nevadí, že vedle něj sedí ukrajinské dítě.
Ve škole mají zkušenosti i s dětmi z azylových domů, které nemají vždy úplně čisté oblečení, protože „perou bez prášku, a kolektiv třídy je schopný i tuto
okolnost „zpracovávat“. Jinakost dítěte se sice v některých případech odrazí
na tom, že děti jsou na okraji kolektivu, ale ne vyčleňovány. Spousta žáků-cizinců se do kolektivu začlení naprosto bez problémů, nezávisle na úrovni
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zvládnutí češtiny. Jazyk nemusí být klíčový, protože „ve vztazích funguje také
určitá chemie, příjemnost dítěte, otevřenost“. V jedné ze škol s třídními kolektivy
cíleně pracují. „Když se nějaké dítě nechová dobře, jde jinam“ a třídní učitel zatím
pracuje se zbytkem kolektivu, hledá se řešení problému, navrhuje se změna,
učitelé s žáky hovoří o mezilidských vztazích. I na jiných školách měli učitelé pocit, že za „negativní jinakost“ není v kolektivu dětí obvykle považována
barva pleti nebo odlišná národnost.
V ojedinělých případech se ve vztazích mezi žáky-cizinci a ostatními
žáky ve třídě vyskytly problémy. Například do kolektivu jedné třídy přibyl
čínský chlapec, kterému bylo cítit z pusy. Důvodem byly pravděpodobně
svačiny z jídel, na která nejsme zvyklí. Učitel chlapci napsal, aby si čistil každý den zuby. Domnívá se, že je lepší, aby mu to řekl on, než aby se mu posmívali spolužáci, nebo se od něj odtahovali. „I to patří k tomu. Dítě musí být
začleněný, nesmí se lišit, že používá nějakou brutální voňavku nebo že jí nepoužívá vůbec,
tak to do toho patří. Oni na tohleto jsou citliví, jestliže je to někdo, kdo se liší.“ Každá
jinakost však není považována za negativní. Jinakost ve smyslu větší snahy
dosáhnout ve škole lepší výsledky je u žáků-cizinců českými dětmi naopak
přijímána kladně. Cizinci s dobrými školními výsledky nejsou považoáni
za „šprty“, ale jsou kolektivem uznávaní. Naopak, projevy agresivity, dominance nebo nadřazenosti jsou přijímány kolektivem i učiteli s nevolí, ať jde
o kohokoli, národnost zde roli nehraje.
Přestože učitelé tvrdili, že u většiny žáků nepozorují žádné předsudky
a xenofobní reakce, připouštěli, že takové postoje a reakce lze pozorovat
u některých kolegů a rodičů. Podle zástupkyně jedné z oslovených škol jsou
především někteří starší učitelé „zaujati proti cizincům“, podobně jako někteří
rodiče: „Jedna matka byla naprosto nechutná... že nějaký přistěhovalec… a ještě horší
výrazy. Že ona sama má dítě, který nezvládá a je nevychovaný, to ten rodič nevidí. Hledá chyby u ostatních, to je klasika. Mladá generace s tím problém nemá, ale mýho věku
a starší, prostě to je dopad socialismu.“ S xenofobními reakcemi rodičů se setkali
i na jiných školách, nicméně s odlivem českých dětí jako reakcí na přítomnost cizinců zkušenost zatím ve většině dotazovaných škol neměli. Spíše
se objevoval motiv frustrovaného rodiče, jehož dítěti se nedaří tak, jak by
si představoval, a který snadno najde viníka v cizincích na škole: „Někdy ty
rodiče říkaj ježíšmarja… obzvlášť pokud se jejich dětem nedaří tak, jak by si rodiče představovali. Hledají viníka mimo sebe...“
Byly zaznamenány i případy, kdy rodiče českých dětí nesli nelibě zvětšující se počet cizinců ve škole. Ředitel jedné školy s vysokým podílem cizinců
se na otázku, jak vnímají čeští rodiče multikulturalitu školy, odpověděl: „To
je samozřejmě obrovský problém. Spousta rodičů místních usedlíků, hlavně ze začátku to
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nemohli přenést přes srdce, že je tu tolik cizinců. Zde byl obrovský úbytek dětí, protože je
sem nechtěli dávat Češi. Tady je obecně velká nenávist obecně českého obyvatelstva vůči
cizincům, takže to byl jeden z hlavních důvodů, proč škola šla tak dolů v počtu dětí.“

2.7	Hodnocení různých aspektů integrace
žáků-cizinců do českých škol respondenty
2.7.1 Systémové prvky integrace
Existují v zásadě dva modely, jak integrovat žáky s odlišným mateřským jazykem do škol. První model je založen na principu plné integrace
žáků do běžných tříd hned od prvního dne docházky do školy. Tento způsob integrace je možný pouze tehdy, je-li během vyučování dostatek prostoru k žákům přistupovat individuálním způsobem, protože i když některé
školy těmto dětem navíc poskytují speciální intenzivní výuku jazyka nad rámec běžné výuky, těžiště práce je v individuálním přístupu k žákovi během
vyučování. Tento model integrace klade vysoké nároky na vyučujícího a je
vhodný především v těch případech, kdy počty žáků-cizinců nepřesáhnou
určitou míru, kdy již není prakticky možné se v rámci běžné výuky všem
těmto dětem věnovat individuálně. Pokud vyučující nemá při výuce dostatek
prostoru se těmto žákům věnovat, dítě, které nerozumí ničemu, co se říká, se
může snadno nudit, zlobit a ztrácet zájem o školu. Z tohoto důvodů bývá
zvykem, že při integraci žáků-cizinců do kolektivu třídy bývá brán v úvahu počet dětí ve třídě, případně je možno otevírat třídy s menším počtem
žáků, obdobně jako je tomu v případě dětí se specifickými vzdělávacími
potřebami. Druhý model počítá s určitou časově omezenou separací těchto
dětí ve speciálních třídách či školách. Například v rámci školy existují třídy,
které poskytují žákům s odlišným mateřským jazykem intenzivní výuku jazyka. Separace však v tomto případě není institucionální, protože děti chodí
do stejné školy jako ostatní žáci, a navíc ve speciálních třídách tráví pouze
část výuky. Na některé hodiny, například hudební výchovy, tělesné výchovy,
výtvarné výchovy, které nejsou jazykově náročné, dochází do běžných tříd
podle svého věku. Žáci s odlišným mateřským jazykem však mohou být také
zařazeni do speciálních škol, za účelem intenzivního studia jazyka hostitelské země, a to nejčastěji po dobu jednoho až dvou let. Každý z těchto integračních modelů má své výhody a nevýhody. V jedné zemi může koexistovat
i několik modelů současně.
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Také v České republice jsme se v praxi setkali se všemi typy zmíněných
způsobů integrace. U většiny škol jsme pozorovali, že žáci s odlišným mateřským jazykem byli integrováni ve třídách s ostatními českými dětmi. Poskytování individuálního přístupu bylo ve většině případů na vyučujícím,
případně byl žákovi přidělen asistent. Řada škol dítěti poskytovala intenzivní hodiny českého jazyka i mimo vyučování, v rámci odpoledních kroužků nebo během doučování. V menším počtu zkoumaných škol byli cizinci umísťováni na přechodnou dobu do speciálních tříd, někdy společně
se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, nebo byli pravidelně uvolňováni z výuky za účelem studia jazyka v malých skupinkách. Názory oslovených pedagogických pracovníků na to, jak učinit integraci žáků-cizinců
co nejefektivnější, se velmi lišily. Vyskytli se pedagogové, kteří se domnívají,
že je nad možnosti běžných škol integrovat bez speciálních dotací větší počty žáků-cizinců. Takoví pedagogové se následně klonili k tomu, že by stát
měl uzákonit povinnost rodiny prokázat před přihlášením dítěte do běžné
základní školy jeho dostatečné jazykové znalosti. Pokud dítě nemá dostatečné jazykové znalosti, mělo by být umístěno do jazykové přípravky, případně
do školy specializované na výuku cizinců. Teprve po absolvování minimální
nezbytné jazykové přípravy by s určitými znalostmi českého jazyka mohly
děti nastoupit do běžných škol. Všichni se shodovali, že intenzivní jazyková
příprava by odstranila jazykové bariéry a zjednodušila následnou integraci
dětí do škol. Potřebu zavést jazykovou přípravu ještě před vstupem do škol
vidí pracovníci škol jako velmi důležitou především pro děti staršího školního věku, protože u nejmladších dětí již něco obdobného existuje v podobě
mateřských škol a přípravných ročníků. Žáci, kteří prošli jedním z těchto zařízení, nemají velké problémy s integrací do školy, protože jazyk komunikačně zvládají, a „to je dobrý základ“. Žáci, kteří vůbec česky neumí, hlavně ti, kteří
přicházejí v pozdějším věku, představují pro školy největší zátěž. Bez jazyka
se ve škole „nudí“, „nechytají se“. Setkali jsme se ovšem i s opačnými názory,
a to především u škol s menším počtem cizinců ve třídách. V těchto školách
považovali učitelé integraci žáků-cizinců přímo do kolektivu českých žáků
za optimální řešení, při kterém nedochází k segregaci dětí do speciálních
škol a tříd. Segregaci, byť dočasnou, považovali za opak žádoucí integrace.
Ředitelé některých škol uváděli, že se snaží, aby byl kolektiv žáků národnostně co nejpromíchanější, aby nedocházelo ke vzniku skupinek dětí podle národnosti.
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2.7.2 Legislativa ovlivňující integraci
Velké části oslovených pedagogů se nelíbilo, že podle legislativy
neexistoval stejný přístup k žákům-cizincům pocházejícím ze států Evropské unie a cizincům ze států mimo Evropskou unii. Žáci z EU25 mají podle
školského zákona (č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších novel) právo na to,
aby jim krajský úřad ve spolupráci se zřizovatelem školy zajistil přípravu
k jejich začlenění do základního vzdělávání, která zahrnuje jak bezplatnou
výuku češtiny, tak – podle možností ve spolupráci se zeměmi původu žáka –
podporu výuky mateřského jazyka a kultury země jeho původu, která bude
koordinována s běžnou výukou v základní škole. Podle prováděcích předpisů je žák do této výuky zařazován do třiceti dnů od podání žádosti rodiči. Nejvyšší počet žáků ve třídě je deset, dolní hranice není zákonem dána.
Teoreticky může být třída zřízena pro jedno dítě. Počítá se nejméně se 70
hodinami výuky po dobu nejvýše 6 měsíců. Přestože děti z Evropské unie
mají právo, aby je škola informovala o možnosti absolvovat kurz intenzivní
jazykové přípravy, setkali jsme se s tím, že některé školy o této možnosti nevěděly. Nevěděly ani, na které škole v Praze tato jazyková příprava probíhá.
I když je v českých školách mnohonásobně větší počet žáků, kteří pocházejí ze zemí mimo EU, obdobné programy pro tyto děti až do počátku
školního roku 2012/2013 neexistovaly. U dětí pocházejících ze „třetích zemí“
vše záleželo na inciativě a aktivitě jednotlivých škol, a také na ochotě žáků
-cizinců a jejich rodičů se školami spolupracovat a případně se podílet
na úhradě nákladů spojených s aktivitami školy. Pedagogové uváděli příklady ze zahraničí, kde stát zajišťuje povinnou intenzivní jazykovou přípravu všech žáků-cizinců a přimlouvali se za obdobné řešení i v českých
podmínkách. Vyhláška č. 256/2012 Sb., kterou byla novelizována vyhláška
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyšla v tomto ohledu názoru pedagogické veřejnosti
vstříc. Podle nové legislativní úpravy se s účinností od 1. 9. 2012 v některých
ustanoveních přestává rozlišovat mezi žáky pocházejícími ze zemí Evropské
unie a ostatními žáky26. Nově je bezplatná příprava k začlenění do základní25

K žákům ze zemí Evropské unie jsou v tomto případě počítáni i žáci z Lichtenštejnska,
Norska, Islandu a Švýcarska, tedy zemí, které nejsou členskými státy EU.

26

V oddíle Vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu byla v § 10 věta „..na území kraje
poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého
jazyka přizpůsobenou potřebám žáků pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného
členského státu Evropské unie, a kteří na území České republiky, kde taková osoba vykonává nebo
vykonávala pracovní činnost v pracovněprávním vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost,
nebo kde taková osoba studuje, anebo kde taková osoba získala právo pobytu z jiného důvodu,
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ho vzdělávání, která zahrnuje výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků, poskytována všem „cizincům“, tedy i žákům ze zemí mimo EU.

2.7.3 Finanční otázky spojené s integrací
Přestože jsou v České republice žáci-cizinci většinou integrováni
v běžných školách, náklady na jejich integraci nejsou nijak finančně zohledněny v rozpočtech daných škol. Tento přístup je školami negativně přijímán, protože integrace žáků-cizinců je pro školy velkou finanční zátěží.
Tito žáci potřebují vysoce individuální přístup, intenzivní výuku českého
jazyka, mnohdy také doučování v dalších předmětech, protože ne vždy přicházejí s penzem vědomostí, které je požadováno po českých dětech v daném ročníku. Žáci-cizinci mohou především v první fázi prožívat kulturní
šok a potřebovat služby školního psychologa či speciálního pedagoga. Školy
musí zvládnout komunikaci s rodiči, kteří ve většině případů neumí česky.
Není tedy divu, že si většina škol stěžuje na nedostatek financí a uvádí, že by
jim pomohlo zvýšení normativu na děti s odlišným mateřským jazykem, aby
mohly rozvíjet vlastní systém práce s cizinci. Ředitel jedné z oslovených škol
uvádí, co by zlepšilo integraci cizinců na jeho škole: „Jednoznačně normativní
financování. My třeba, když jsou děti zdravotně postižení, my vykážeme s nějakým doporučením počet dětí a dostaneme na ně mírně více peněz než na ty ostatní bez zbytečného
papírování. Na počet cizinců ve výkazu dostat balík peněz navíc. Ušetřili bychom si stohy
papírů, grantový komise, posuzování a celý ten kolotoč kolem toho, který je neuvěřitelně
únavný a náročný administrativně a časově.... a bylo by to velmi snadný.“ Další oslovená pedagožka tvrdí, že ke zlepšení integrace by byly potřeba peníze, protože
ty by škole umožnily najmout asistenta nebo učitele češtiny. Pokud by škola
měla více peněz, mohla by poskytnout těmto žákům i intenzivní kurzy výuky jazyka „aby nebyly děti tak vyjukané“. Podle názoru některých respondentů
by integraci žáků-cizinců také mohlo pomoci, kdyby v rámci pedagogických
center pracovali pedagogové, kteří by cizincům ve školách s jejich větší koncentrací poskytovali hodiny českého jazyka, případně by školám pomáhali
komunikovat s rodiči. Školy však potřebují finance také na nákup speciálních praktických pomůcek pro práci se žáky-cizinci, na zavádění nových
metod vyučování jazyka, nakupování jazykových učebnic nebo slovníků…
Někteří z respondentů ovšem vyjádřili pochybnosti, že by bylo možné získat na cizince „zvýšený normativ“, i když by to bylo pro školu prospěšné. Nedlouhodobě pobývají a plní zde povinnou školní docházku“ změněna na „na území kraje
poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého
jazyka přizpůsobenou potřebám žáků pro žáky cizince, kteří zde plní povinnou školní docházku“.
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věří tomu, že by stát dal na „cizího“ žáka víc než na českého, a to i přestože je
s ním prokazatelně víc práce.
Protože školy nedostávaly na integraci těchto žáků zvýšený normativ,
bylo jediným způsobem, jak získat peníze na zvýšené náklady, žádat o granty27. Školy však téměř shodně udávají, že s žádostmi o grant na integraci cizinců nemají úplně dobré zkušenosti. Hlavním problémem je skutečnost,
že grantové prostředky jsou zpravidla vázány na běžný rok a nikoli na školní
rok, což školy může přivádět do pastí, kdy jsou nuceny riskovat a nabízet aktivity v době, kdy ještě nemají garantováno, že budou financovány. Nejistota
spojená s tímto způsobem financování, spolu s náročností přípravy grantových projektů („podat žádost není jednoduché, ve škole jsou všichni laici, takže je třeba
někoho tím pověřit, vyslat na semináře“) a administrativní náročností vedení grantů, školy odrazuje. Ve školách mají také obavy z míchání finančních toků
z grantů a peněz přidělených od zřizovatele.

2.7.4 Profesní příprava pedagogů na integraci
Řada respondentů přiznává, že učitelé nejsou na integraci žáků-cizinců do běžných českých škol dobře připraveni. Domnívají se proto, že
by mělo dojít ke zlepšení profesní přípravy učitelů v tomto ohledu. Profesní příprava učitelů by měla být více orientována na práci v multikulturním
prostředí, jakým se školy v budoucnosti mohou stát. Mladí učitelé by měli
do škol nastupovat již se znalostmi metod práce s cizinci, ale i se znalostmi
jazyků a odlišných kulturních prostředí imigrantů, jejich zvyků, tradic a náboženství. Objevily se i názory, že by studenti učitelství měli mít od prvního
ročníku vysoké školy určeného pedagoga na vybrané základní škole, který
27

„Na podporu výuky českého jazyka jako cizího jazyka, zvýšených nároků na práci s žáky-cizinci
při jejich výuce odborným předmětům, na další aktivity škol při integraci těchto žáků a na pořizování
učebních pomůcek jsou na MŠMT každoročně vyhlašovány pro základní školy tři rozvojové
programy (RP): „Zajištění podmínek základního vzdělávání žáků a postavením azylantů nebo
účastníků řízení o udělení azylu na území ČR nebo dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění
cizinců“, „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí se státní
příslušností jiného členského státu Evropské unie“, „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená
potřebám žáků-cizinců z třetích zemí“ a jeden dotační program (DP) „Podpora integrace cizinců
na území ČR“, kterého se mohou zúčastnit jak školy, tak NNO a ostatní organizace zaměřující
se na problematiku vzdělávání cizinců.“ (citováno z webových stránek MŠMT (http://www.
msmt.cz/vzdelavani/informace-o-vzdelavani-cizincu-na-uzemi-cr-pro-krajskeurady). MŠMT také školám nabízí možnost žádat o podporu financování pedagogů
pracujících se žáky-cizinci prostřednictvím Rozvojového programu na podporu škol,
které realizují inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním (http://www.
msmt.cz/vzdelavani/informace-o-vzdelavani-cizincu-na-uzemi-cr-pro-krajskeurady).
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by byl po celou dobu se studentem v kontaktu. Studenti by mohli na školách
vypomáhat právě třeba při aktivitách spojených s integrací dětí. Po absolvování bakalářského stupně studia by měli studenti nastoupit na roční praxi, kde by byli suplujícími učiteli, asistenty, vyzkoušeli by si běžnou praxi
na škole, například administrativu a komunikaci s rodiči.
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3

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI ŽÁKŮCIZINCŮ – PILOTNÍ STUDIE

Ani z údajů o počtu žáků-cizinců v českých základních školách,
ani ze zkušeností pedagogů, se kterými byly vedeny rozhovory, nelze přímo usuzovat na to, jaké jsou skutečné řečové dovedností žáků-cizinců, ani
odhadovat, kolik z nich by mohlo při vstupu do školy a v průběhu školní
docházky pociťovat problémy spojené s nedostatečnou znalostí češtiny.
Z dostupných statistických údajů lze pouze usuzovat na to, že české základní školy navštěvují jak žáci, kteří přišli z mateřské země nedávno, a proto
lze předpokládat, že mají prakticky nulové znalosti češtiny, tak děti, které
se zde narodily, prošly primárním vzděláváním a jejich jazyková vybavenost
nemusí mít v současné době již žádný negativní dopad na jejich výsledky
ve škole.
Jakým způsobem v praxi školy identifikují řečové dovedností žáků? Respondenti ze všech dotazovaných škol uváděli, že řečové dovednosti žáků
nejsou na jejich škole testovány standardizovaným způsobem, který by
umožňoval objektivnější porovnávání dosaženého pokroku v čase, případně srovnávání s jinými žáky. Řečové dovednosti většiny žáků-cizinců jsou
při vstupu do školy hodnoceny víceméně intuitivně, na základě pohovoru
s učitelem českého jazyka, případně jiným pedagogem. V některých případech se vede rozhovor pouze s rodiči dítěte a řečové dovednosti dítěte se
hodnotí pouze zprostředkovaně, na základě získaných informací. Pouze
v jedné z dotazovaných škol, byly pro hodnocení řečových dovedností používány speciální testy28.
Kvůli tomu, že v České republice neexistují standardizované diagnostické
testy řečových dovedností žáků-cizinců ani informace o úrovni zvládnutí češtiny založené na sebehodnocení samotnými cizinci (výjimkou je práce Janské
et al. 2011), nemůžeme objektivněji kvantifikovat pokrok, který udělají tito
žáci v průběhu jednoho roku, exaktněji hodnotit, zda je pro některá etnika
jazyková integrace složitější než pro jiná, zjistit, jak skutečně velká je jazyková
bariéra, kterou tito žáci trpí, kolik z těchto dětí a ve kterých řečových dovednostech již dosáhlo takzvané prahové úrovně, která představuje minimální jazykové vybavení umožňující „nezávislé29“ jednání v předpověditelných situa28

Většina respondentů upozorňovala, že potřebu standardizovaných testů nepociťují,
protože dle jejich vyjádření zkušený pedagog dokáže rozpoznat, co dítě umí a neumí.

29

Přestože tzv. prahová úroveň předpokládá již určitou jazykovou „nezávislost“ jedince,
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cích běžného života (Šára et al. 2001, Cvejnová 2006, 2007, Šindelářová 2010)
a za kterou je považováno dosažení řečových dovedností na úrovni B1 podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR (2006)30 - české verze Common European Framework of Reference for Languages (1991).
Naopak používání standardizovaných testů nám může na mnoho z těchto
otázek odpovědět. Používání standardizovaných diagnostických testů může
přinést i cenné informace o konkrétním jednotlivci například v situaci, kdy se
po příchodu do školy rozhoduje o jeho zařazení do konkrétní třídy. Výsledky
diagnostického testování konkrétního žáka se mohou stát i jedním z podkladů pro vytvoření vzdělávacího plánu „na míru“ danému dítěti. Pravidelné testování může sloužit k jeho motivaci, uvědomění si slabých a silných stránek
a může pomoci sledovat individuální pokrok dítěte v průběhu času.
Protože v České republice neexistuje žádný standardizovaný test jazykových schopností dětí, který by testoval dosaženou úroveň jejich zvládnutí češtiny, byl takový testovací instrument vytvořen a následně v roce 2010
pilotně otestován na vzorku 153 dětí z vybraných pražských základních
škol31. Diagnostický instrument byl vytvořen tak, aby umožňoval testování
úrovně zvládnutí češtiny ve čtyřech řečových dovednostech – čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, úroveň psaného projevu a schopnost
konverzace32. V každé řečové dovednosti byly postupně vyhotoveny dílčí
testy33 na třech postupně vzrůstajících úrovních obtížnosti, odpovídajících
Holub at al. (2005) uvádí, že je tato nezávislost pouze relativní: „Student na prahové
úrovni stále ještě zůstává závislým na vstřícnosti a dobré vůli partnera, zejména když
je to zkušenější nebo rodilý mluvčí.“
30

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (dále SERR) je dokumentem Rady
Evropy, který umožňuje vzájemné porovnávání znalostí osob v oblasti vzdělání
a znalostí cizích jazyků v rámci Evropské unie, ale představuje také „…obecnou
koncepční a metodickou bázi pro všechny evropské jazyky“ (Holub et al. 2005).
„V rámci SERR byly vypracovány tři základní úrovně znalostí (Šindelářová 2010).
První základní úrovní je uživatel základů jazyka, který zahrnuje úrovně A1 (popis
vypracovala Hádková et al. 2005) a A2 (Čadská et al. 2005). Druhou základní úrovní
je samostatný uživatel zahrnující úrovně B1 (Šára et al. 2001) a B2 (Holub et al. 2005).
Nejvyšší základní úrovní je zkušený uživatel, který zahrnuje úrovně C1 a C2 (popis
jazyka na úrovních C1 a C2 nebyly pro češtinu zatím vytvořeny).

31

Po vyhodnocení výsledků testu z roku 2010 byl testovací nástroj upraven a jeho nová
verze byla znovu vyzkoušena v roce 2011 na vzorku 120 dětí.

32

Nezjišťovali jsme úroveň řečových dovedností dětí v jejich mateřském jazyce, ačkoliv
někteří odborníci (Abdelilah-Bauer 2008, Kielhöffer; Jonekeit 2006) upozorňují
na to, že schopnost číst a psát v mateřském jazyce může pozitivně ovlivnit osvojování
těchto dovedností v jiném jazyce. Takový úkol by výrazně přesahoval možnosti
našeho výzkumného projektu.

33

V anglicky psané literatuře se běžné používá termín „subtest“.
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A1, A2 a B1 Společného evropského referenčního rámce. V každém z dílčích
testů jednotlivých řečových dovedností bylo možno získat při dokonalém
zvládnutí jazyka na všech třech stupních testované obtížnosti maximálně
30 bodů (3 krát 10 bodů za každou úroveň obtížnosti). Celkem tedy bylo
možno při dokonalém zvládnutí všech čtyř řečových dovedností na všech
třech úrovních obtížnosti získat v testu maximálně 120 bodů. Detailní popis samotného testovacího instrumentu i způsobu, jakým byl vytvořen, je
v samostatné příloze této knihy. V následujícím textu se zaměříme na popis průběhu pilotní studie realizované v roce 2010 a představíme základní
výsledky testování řečových dovedností testovaných žáků-cizinců. V závěru
přidáme krátkou podkapitolu porovnávající výsledky testování z roku 2010
s výsledky opakovaného testování s upraveným diagnostickým testem uskutečněným v roce 2011.

3.1	Základní informace o školách participujících
na výzkumu

K testování řečových dovedností žáků-cizinců 2. stupně základních
škol byly vytipovány školy s větším podílem těchto žáků-cizinců. S žádostí o spolupráci byly oslovovány školy v různých částech Prahy (historické
centrum, vnitřní město, sídliště), v nichž byly dostatečně zastoupeny nejpočetnější etnické skupiny cizinců, u kterých bylo možno očekávat problémy s jazykovou integrací (Ukrajinci, Rusové, Vietnamci a Číňané). Preferovány byly školy, které mají dostatečné zkušenosti s integrací žáků-cizinců.
V ostatních znacích však byly školy vybrány tak, aby byly různorodé – lišily
se jak velikostí, tak lokalitou v rámci Prahy, byly zahrnuty jak školy sídlištní,
tak školy v centru města. Osm z vybraných škol vyjádřilo souhlas s testováním cílové skupiny34 a aktivně přistupovalo k realizaci celého projektu: požádaly o souhlas s testováním rodiče dětí, jichž se testování týkalo, připravily
vhodné prostory pro testování a zajistily další podmínky, které ulehčily práci
celému testovacímu týmu. Ve většině základních škol vedení školy umožnilo otestovat všechny děti 2. stupně základní školy, které měly cizí státní příslušnost a byly v den testování ve školách přítomné. V jedné z testovaných
škol vedení přistoupilo pouze na testování žáků, u kterých pociťovalo, že
jim nedostatečná znalost českého jazyka činí ve výuce problémy. V následujících oddílech poskytneme přehled o:
1. počtech testovaných žáků a jejich věkové struktuře,
34

Tři z těchto škol patřily mezi školy, v nichž byl realizován kvalitativní výzkum
integrace žáků-cizinců.
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2. etnickém složení testovaných žáků,
3. výsledcích testování žáků,
4. délce pobytu dětí v České republice.
Vzhledem k potřebě zachovat anonymitu testovaných dětí a ve snaze
vyhnout se nebezpečí, že budou výsledky testování v jednotlivých školách
mylně vykládány jako měřítka kvality jejich pedagogické práce, nebudeme
uvádět osobní údaje konkrétních dětí ani jména konkrétních škol. Jednotlivé školy budou uváděny pod číslem, které bude doplněno základní charakteristikou typu školy.

3.1.1

Počty testovaných žáků a jejich věková struktura

V roce 2010 prošlo testováním na vybraných základních školách
celkově 153 žáků-cizinců z 2. stupně základní školy (viz tabulka 3). Počet
testovaných žáků na jednotlivých školách se pohyboval v rozmezí 8 až 38.
Průměrný dosažený věk testovaného žáka byl přibližně 13 let. Nejmladšímu
testovanému dítěti bylo 10 let, nejstarší testovaný žák měl 17 let. Nejvíce bylo
mezi testovanými zastoupeno čtrnáctiletých žáků. Věkovou strukturu testovaných dětí na jednotlivých základních školách ukazuje tabulka 4.

Tabulka 3: Základní informace o školách a počtech a věku
testovaných dětí 35
Celkový
počet dětí
ve škole
ZŠ 1 sídliště
ZŠ 2 sídliště
ZŠ 3 sídliště
ZŠ 4 sídliště
ZŠ 5 sídliště
ZŠ 6 vnitřní město
ZŠ 7 vnitřní město
ZŠ 8 historické
centrum
Celkem

Průměrný
Celkový poPočet testověk testovačet cizinců
vaných dětí
ného dítěte
ve škole1

540
834
682
320
582
359
331

54
49
47
46
57
76
43

8
20
19
15
22
38
11

13,0
12,2
13,3
13,3
12,7
14,5
12,4

342

43

20

13,2

3990

415

153

13,1

Zdroj: Výroční zprávy škol a vlastní šetření na školách
35
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Celkový počet dětí ve škole zahrnuje žáky 1. a i 2. stupně.

Tabulka 4: Základní informace o počtu testovaných dětí podle
věku a školy

ZŠ 1 sídliště

ZŠ 2 sídliště
ZŠ 3 sídliště
ZŠ 4 sídliště
ZŠ 5 sídliště
ZŠ 6 vnitřní město
ZŠ 7 vnitřní město
ZŠ 8 hist. centrum
Celkem

10
1
0
3
1
1
0
2
1

Dosažený věk testovaných dětí
11
12
13
14
15
16
0
1
2
4
0
0
3
1
1
10
3
2
5
3
4
1
3
0
1
4
1
3
4
1
5
5
1
9
1
0
0
3
7
5
16
6
1
2
3
3
0
0
2
3
5
2
6
0

17
0
0
0
0
0
1
0
0

Celkem
8
20
19
15
22
38
11
20

9

17

1

153

22

24

37

33

9

Zdroj: Vlastní šetření na školách

3.1.2 Etnická struktura testovaných dětí
Školy, v nichž probíhalo testování řečových dovedností žáků-cizinců, se navzájem značně lišily etnickým složením testovaných dětí, respektive
jejich mateřským jazykem36 (viz tabulka 5 a graf 12)37. Například na ZŠ 6 tvořili
více než polovinu testovaných žáků Číňané. Naproti tomu na čtyřech dalších
testovaných školách nebyl ani jeden čínský žák a ve zbytku škol bylo pouze
po jednom, případně po dvou dětech z to etnické skupiny. Značně koncentrováni byli také Rusové a Vietnamci. Třetina z celkového počtu testovaných dětí
těchto dvou etnických skupin byla žáky jedné školy. Nejpočetnější skupinou
ve vzorku testovaných dětí byli Ukrajinci. Jejich podíl mezi testovanými byl
přesto nižší, než je podíl dětí tohoto etnika na pražských základních školách38.
36

V naprosté většině případů státní občanství žáků-cizinců, jejich etnická příslušnost
a mateřský jazyk jsou vzájemně se překrývající kategorie (např. děti s vietnamským
státním občanstvím jsou etničtí Vietnamci, kteří doma hovoří vietnamsky).
Ve výjimečných případech je státní příslušnost a příslušnost k etniku, resp. používaný
jazyk v nesouladu (např. některé děti s ukrajinským státním občanstvím se považují
za etnické Rusy a mluví doma rusky). Při testování řečových dovedností dětí jsme
testované děti rozdělovali do skupin podle jejich etnické příslušnosti definované
doma používaným jazykem, a nikoliv podle státního občanství.

37

Tato skutečnost koresponduje se zjištěním získaným analýzou statistických dat, že se
žáci stejné etnické skupiny mají tendenci zapisovat do specifických škol. To může vést
k segregaci jednotlivých etnických skupin žáků a vytváření „etnicky specifických“ škol.

38

Ukrajinské děti tvoří na základních školách v Praze třetinu všech dětí – cizinců.
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Tabulka 5: Etnické složení testovaných dětí – cizinců na vybraných
školách
Číňané

ZŠ 1 sídliště
ZŠ 2 sídliště
ZŠ 3 sídliště
ZŠ 4 sídliště
ZŠ 5 sídliště
ZŠ 6 vnitřní
město
ZŠ 7 vnitřní
město
ZŠ 8 historické centrum
Celkem

0
1

Vietnamci
4
0

Ukrajinci
4
5

Rusové

ostatní

Celkem

0
11
2
2
3

8
20
19
15
22

2

7

4

0
2

11
2

1
10

0
3
4
1
5

21

1

5

5

6

38

0

6

3

1

1

11

0

2

2

11

5

20

26

33

34

30

30

153

Zdroj: Vlastní šetření na školách

Graf 12: Testovaní žáci podle školy a etnického původu

počet testovaných žáků

30
25
20
15
10
5
0

Číňané

Vietnamci

Ukrajinci

Rusové

Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat
V našem vzorku však měli pouze přibližně 20% zastoupení.
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ostatní

3.1.3 Délka pobytu v České republice
V průběhu testování byla mimo jiné zjišťována délka pobytu žáka
v České republice. Předpokládali jsme, že doba strávená v České republice
bude jedním z klíčových faktorů, který podstatným způsobem ovlivní celkové skóre žáků v diagnostickém testu. Ačkoliv se ve všech případech jednalo o žáky 2. stupně základní školy, lišili se testovaní žáci velmi podstatně
délkou pobytu v České republice. V závislosti na délce strávené v České republice lze testované žáky-cizince rozdělit do tří základních skupin, které
jsou přibližně stejně početné – každá z nich čítá zhruba třetinu z testovaných dětí. Do první skupiny lze zařadit žáky, kteří pobývali v České republice méně než dva roky. Do druhé skupiny můžeme počítat děti s délkou pobytu v České republice od 3 do 6 let. V poslední skupině jsou zahrnuti žáci,
kteří žili v České republice již 7 a více let. Počty testovaných dětí, které lze
zařadit do tří výše zmíněných skupin, byly na jednotlivých školách různé.
Tabulka 6 ukazuje absolutní počty testovaných žáků tří věkových kategorií
v jednotlivých školách, graf 13 jejich relativní zastoupení mezi testovanými
dětmi, opět zvlášť pro každou školu.

Tabulka 6: Délka pobytu testovaných žáků v České republice
podle škol

ZŠ 1 sídliště
ZŠ 2 sídliště
ZŠ 3 sídliště
ZŠ 4 sídliště
ZŠ 5 sídliště
ZŠ 6 vnitřní město
ZŠ 7 vnitřní město
ZŠ 8 historické
centrum

Celkem

0–2 roky

3–4 roky

7 a více let

Testovaných žáků
celkem

5
4
1
9
1
18
2

2
9
6
4
11
12
2

2
7
12
2
10
7
7

8
20
19
15
22
38
11

5

4

11

20

45

49

58

152

Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat
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Graf 13: Zastoupení testovaných žáků podle délky pobytu v České
republice v jednotlivých školách

procento žáků

100%
80%
60%
40%
20%
0%

0-2 roky

3-6 let

7 a více let

Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

Jak je patrné z grafu, v některých školách tvořili polovinu nebo i více testovaných dětí žáci, kteří pobývají v České republice jen krátkou dobu – 0 až
2 roky. Ve dvou základních školách byli naopak žáci s krátkou dobou pobytu v Česku mezi testovanými zastoupeni jen marginálně – tvořili méně než
10 %. Obdobně různý byl i podíl žáků-cizinců, kteří už v České republice
žijí minimálně 7 let: pohyboval se v rozmezí od 11 do 75 %. Průměrná délka
pobytu v České republice se mezi testovanými žáky v různých školách pohybovala od 3,4 do 8,6 roku – viz tabulka 7.

Tabulka 7: Průměrný počet let v pobytu v Česku u testovaných
dětí podle škol
Průměrný počet let v České republice
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ZŠ 1 sídliště

3,6

ZŠ 2 sídliště

6,1

ZŠ 3 sídliště

8,6

ZŠ 4 sídliště

3,4

ZŠ 5 sídliště

7,5

ZŠ 6 vnitřní město

3,5

ZŠ 7 vnitřní město

8,0

ZŠ 8 historické centrum

7,3

Průměr za školy

5,9

Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

3.1.4 Výsledky testování žáků v jednotlivých školách
Výsledky testování řečových dovedností se v jednotlivých školách
velmi lišily. Dosažené průměrné skóre v testech na jednotlivých jazykových
úrovních podle jednotlivých škol ukazuje tabulka 8 a graf 14. Relativně nejlepších výsledků v testech dosáhli žáci ZŠ 5, ZŠ 7, ZŠ 2 a ZŠ 3. Žáci těchto škol
získali v průměru více než 100 bodů z maximálního možného celkového
počtu 120 bodů. Naproti tomu nejnižších výsledků dosáhli žáci ZŠ 4 a ZŠ 6,
jejichž průměrné celkové skóre se pohybovalo okolo 77 bodů. Z tabulky je
zřejmé, že se průměrné výsledky žáků těchto škol zhoršovaly se vzrůstající
náročností testů. Největší rozdíly mezi nejlépe skórujícími školami a nejhůře skórujícími školami byly sledovány právě v testech na úrovni B1. Úroveň
B1 byla nejvyšší testovanou úrovni.

Tabulka 8: Průměrná skóre dosažená v testech na třech různých
stupních obtížnosti podle škol

ZŠ 1 sídliště
ZŠ 2 sídliště
ZŠ 3 sídliště
ZŠ 4 sídliště
ZŠ 5 sídliště
ZŠ 6 vnitřní město
ZŠ 7 vnitřní město

skóre A1

skóre A2

skóre B1

33,3
37,5
38,1
31,8
37,8
30,8
37,8

28,8
37,1
36,5
26,3
36,4
26,6
36,8

20,0
31,1
28,3
19,2
30,7
19,9
30,2

celkové
skóre
82,1
104,4
102,9
77,3
104,9
77,3
104,8
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ZŠ 8 historické centrum
školy celkem

teoretické
maximální počty bodů

35,7

33,9

25,6

95,0

35,0

32,4

25,4

92,5

40,0

40,0

40,0

120,0

Zdroj: Vlastní šetření na školách

skóre v testech (120 = maximum)

Graf 14: Průměrná skóre dosažená v testech podle škol
skóre
v testech (120
= maximum)
skóre
skóre vv testech
testech (120
(120 == maximum)
maximum)

120
120
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80
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80
60
40
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skóre A2
skóre B1
skóre
A1 skóre
skóre
A2   skóre
skóre
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skóre
A1
skóre
A2
skóre
B1
skóre
A1
A2
skóre
B1
  skóre
A1
  skóre
A2
B1
Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

Porovnáme-li výsledky diagnostických testů na jednotlivých školách
s délkou pobytu jejich žáků v České republice, zjistíme zjevnou souvislost.
Školy, jejichž testovaní žáci v diagnostickém testu dosahovali nejnižšího
skóre, měly zároveň mezi testovanými nejvyšší podíl dětí s krátkou dobou
pobytu v České republice. Školy s nejslabšími výsledky dětí v testech měly
mezi testovanými žáky největší podíl dětí, které v České republice pobývaly
méně než 2 roky. Naproti tomu školy, jejichž žáci v testu skórovali nejlépe,
měly mezi testovanými žáky procentuálně nejnižší podíl dětí s kratším pobytem v Česku a velmi vysoký podíl dětí s pobytem delším než 7 let.
Diagnostické testy byly vytvořeny tak, aby testovaly jak produktivní dovednosti dítěte – úroveň psaného projevu a schopnost konverzace, tak dovednosti receptivní – porozumění mluvenému a psanému textu. Celková
skóre zachycující výsledky jednotlivých testů produktivních a receptivních
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dovedností za jednotlivé školy ukazuje tabulka 9. Z tabulky vyplývá, že produktivní dovednosti byly pro žáky obecně náročnější než dovednosti receptivní. Nejnižšího skóre žáci v průměru dosáhli při testování úrovně psaného
projevu. Naopak nejlepších výsledků bylo v průměru dosahováno ve čtení
s porozuměním.

Tabulka 9: Průměrná skóre v produktivních a receptivních
řečových dovednostech podle škol

ZŠ 1 sídliště
ZŠ 2 sídliště
ZŠ 3 sídliště
ZŠ 4 sídliště
ZŠ 5 sídliště
ZŠ 6 vnitřní město
ZŠ 7 vnitřní město
ZŠ 8 historické
centrum
školy celkem
teoretické
maximální počty bodů

skóre
Poslech

skóre
Čtení

skóre
Psaní

22,1
26,4

22,0
27,7

26,2

25,5

18,6
26,5
27,8

22,7
27,3
21,3
27,6

19,8
25,3
24,0
17,1
24,8
17,0
23,2

skóre
Mluvení
18,3
26,5
27,1
18,9
26,3
16,7
26,2

celkové
skóre
82,1
104,4
102,9
77,3
104,9
77,3
104,8

23,2
24,0

25,6
24,7

22,2
21,3

24,4
22,6

95,0
92,5

30,0

30,0

30,0

30,0

120,0

22,3

Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

Položili jsme si rovněž otázku, jestli nejsou rozdíly v celkových výsledcích testů na jednotlivých školách ovlivněny odlišnostmi ve výsledcích
dílčích testů jednotlivých dovedností. Zjednodušeně řečeno: Jsou celkově
horší výsledky testovaných dětí z některých škol (např. ZŠ 4 nebo ZŠ 6) způsobeny horšími výsledky v testech některých specifických dovedností (např.
psaní), nebo mají děti z těchto škol horší výsledky ve všech dílčích testech?
Jak ukazuje graf 15, podíl bodů dosažených v dílčích testech čtyř zkoumaných řečových dovedností byl ve školách velmi podobný. Znamená to, že
školy s nejslabšími celkovými výsledky zaostávaly za školami s nejlepšími
celkovými výsledky testu ve všech zkoumaných kategoriích, a nikoliv jenom
v některých z nich.
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Graf 15: Relativní skóre v produktivních a receptivních
dovednostech podle škol (% celkového průměrného skóre v dané
škole)
relativní skóre v řečových
relativní skóre v řečových
dovednostech
dovednostech
dovednostech
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skóre
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Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

Je zřejmé, že průměrné výsledky dětí z jednotlivých škol se podstatně lišily (viz sloupec celkové skóre v tabulce 9). Zjištěné rozdíly mohou být způsobeny jak důsledkem odlišného přístupu škol k výuce žáků-cizinců, tak
i vlivem dalších faktorů. Skutečnost, že rozdíly v celkovém skóre mezi školami korelovaly s odlišnostmi v průměrné délce pobytu v České republice
u nich testovaných dětí, naznačuje, že výsledky jednotlivých žáků podstatně
ovlivňují individuální charakteristiky testovaných dětí. V další kapitole jsme
se proto zaměřili právě na analýzu individuálních charakteristik testovaných dětí a jejich vliv na výsledky testu.

3.2

Faktory ovlivňující výsledky žáků
v diagnostickém testu – věk, jeho pohlaví,
délka pobytu v Česku, etnická skupina.

V odborné literatuře zabývající se jazykovou integrací cizinců je
formulována celá řada hypotéz o působení různých faktorů na úspěšnost
nově příchozích při osvojování si jazyka hostitelské země. Chiswick a Miller (2001) formulovali obecný koncept osvojování jazyka hostitelské země
imigranty (v angličtině nazvaný destination–language acquisition framework),
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ve kterém za hlavní determinanty pokroku v osvojování jazyka považují
expozici osvojovanému jazyku exposure, efektivitu v osvojování jazyka efficiency a vliv ekonomických stimulů impact of economic incentives. Základem
úspěchu při jazykové integraci je pohybovat se v prostředí, kde je jazyk hostitelské země užíván. Čím více je imigrant vystaven osvojovanému jazyku,
tím rychlejší je jeho osvojování. Expozice osvojovanému jazyku se přitom
zvětšuje s prodlužující se délkou pobytu v cílové zemi (Thomas 2010), ale
závisí i na řadě dalších faktorů, jako jsou možnost přijít do styku s jazykem
cílové země migrace ještě před uskutečněním migrace (v kontextu imigrace
do České republiky to přichází v úvahu snad jenom v případě dětí původem
ze Slovenska), zapojení či nezapojení dětí imigrantů do předškolní výchovy v cílové zemi, pravidelná školní docházka nebo zapojení do mimoškolních aktivit v hostitelské zemi (Iddings 2009). Dalším významným faktorem
ovlivňujícím expozici dítěte jazyku hostitelské země je rodina, především
komunikační jazyk v rodině (Dustmann 1997, Li 2007) a počet sourozenců
zvládajících jazyk hostitelské země (Thomas 2010), ale také další neformální
prostředí, ve kterých se dítě pohybuje (Chiswick; Miller 2001, Asgari; Mustapha 2011).
I při stejné míře expozice jazyku cílové země si různí imigranti osvojují
tento jazyk různě rychle, protože to dělají s různou efektivitou. Efektivita
osvojování jazyka závisí dle Chiswicka a Millera (2001) především na věku,
ve kterém se imigrant do cílové země přistěhoval, jeho vzdělání a jazykové
distanci mezi mateřským jazykem imigranta a jazykem cílové země (viz také
Beenstock et al. 2001). Řada empirických studií ukazuje, že v čím mladším
věku se imigrant přistěhuje, tím rychleji si osvojuje místní jazyk (Espenshade; Fu 1997, Stevens 1999, Böhlmark 2009). U dětí školního věku, které navštěvují základní školu, sice nelze mluvit o vlivu, jaký má na rychlost
osvojování jazyka hostitelské země jeho vlastní vzdělání, ale je prokázán
vliv vzdělání rodičů (Li 2007, Cort 2010). Efektivita je také významně ovlivňována jazykovou distancí (Chiswick; Miller 2005) mezi rodným jazykem
a jazykem cílové země: čím je distance větší, tím je osvojování nového jazyka pomalejší. V českém prostředí obdobně argumentují i Hedbávná et al.
(2009). Obecně se také soudí (Chiswick ; Miller 2001), že cizinci se učí jazyk
hostitelské země tím rychleji, čím větší pro to mají ekonomické motivy, například potřebují udělat jazykovou zkoušku, která jim umožní uznání jejich
kvalifikace, a tím získání lépe placené práce.
Při úvahách o tom, jaké faktory mohou ovlivňovat rychlost osvojování si
češtiny dětmi- cizinci v českých základních školách, jsme byli inspirováni
koncepcí Chiswicka a Millera (2001). Při vysvětlení toho, proč se některé
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děti jazykově integrují rychleji než jiné, jsme za klíčové faktory způsobující
rozdíly považovali především odlišnosti v expozici malých cizinců češtině
a odlišnou efektivitu v osvojování češtiny u různých dětí. U dětí na základní škole jsme ekonomické motivy k osvojování češtiny považovali naopak
za irrelevantní. Ve vlastní analýze jsme byli ovšem omezeni nedostupností
údajů o dětech, které se podrobily testování řečových dovedností, měli jsme
k dispozici jen několik málo informací. Znali jsme jejich věk, pohlaví, délku
pobytu v České republice, jejich rodný jazyk a etnický původ. Neměli jsme
naopak žádné informace o jejich rodinách.
Na počátku jsme si proto stanovili čtyři vstupní hypotézy.
Hypotéza 1 předpokládá, že určitou roli v dosažených výsledcích hraje věk
dítěte – čím starší je dítě, tím lepších výsledků v diagnostickém testu dosahuje. Starší děti mají lépe vyvinuté kognitivní schopnosti a dokáží se déle soustředit na práci, což by je mohlo při testování oproti mladším spolužákům
zvýhodnit.
Hypotéza 2 předpokládá, že pohlaví významně ovlivňuje výsledek testu.
Řada studií dlouhodobě ukazuje, že dívky dosahují o něco lepších výsledků
v řečových dovednostech, což by se mohlo projevit také v diagnostickém
testu, který jsme použili.
Hypotéza 3 předpokládá, že výsledek je podstatně ovlivněn délkou pobytu testovaného dítěte v České republice. Čím déle dítě pobývá v České republice, tím lepší bude mít výsledek testu.
Hypotéza 4 předpokládá, že výsledky testu jsou rovněž závislé na etnickém původu dítěte, resp. na jazykové distanci mezi mateřským jazykem dítěte a češtinou. Předpokládáme, že děti, které pocházejí ze slovansky mluvícího jazykového prostředí, postupují v českém jazyce rychleji než děti,
jejichž rodným jazykem není žádný ze slovanských jazyků.
Uvědomujeme si, že výsledky testů jsou závislé i na řadě dalších faktorů. Nepochybně závisí na samotných intelektuálních schopnostech dětí,
a mohou být také ovlivněny způsobem trávení volného času, počtem sourozenců, počtem česky hovořících kamarádů, sociokulturním postavením
a finančním zázemím rodiny dítěte či vzděláním rodičů. Vzhledem k tomu,
že měření intelektuálních schopností dítěte i zjišťování informací o jeho rodině přesahovalo rámec našeho výzkumného projektu, informace o těchto
potenciálně významných faktorech nemáme, a nemůžeme se proto jejich
vlivem zabývat.
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3.2.1 Vliv věku dítěte na výsledky v testu
Jak již bylo zmíněno, průměrný věk testovaných žáků byl 13 let.
Nejmladším testovaným dětem bylo 10 let. Nejstaršímu testovanému dítěti
bylo 17 let. Nejvíce bylo mezi testovanými čtrnáctiletých žáků. Složení souboru testovaných žáků podle věku je v grafu 16.

počet testovaných žáků

Graf 16: Počty testovaných žáků podle věku
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Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

Snažili jsme se potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že skóre dosažené v diagnostickém testu pozitivně koreluje s věkem testovaných žáků: čím starší
jsou žáci, tím lepších výsledků dosahují v diagnostickém testu. V tabulce
12 jsou uvedena průměrná skóre v testu v závislosti na věku testovaných.
Z uvedených údajů poněkud překvapivě a v kontrastu s naším původním
očekáváním vyplývá, že v diagnostickém testu dosáhly nejlepších výsledků nejmladší děti. Děti ve věku 10 a 11 let dosahovaly v průměru více než
100 bodů z celkových 120 možných bodů. Naopak nejstarší děti v tomto
testu v průměru získaly nejmenší počty bodů – až o třetinu méně než děti
v nejmladších věkových kategoriích. Celkové dosažené skóre v testech tedy
nerostlo s věkem dítěte, ale naopak spíše klesalo. Mezi těmito dvěma proměnnými byl dokonce statisticky významný negativní vztah (Pearsonův korelační koeficient R= -0.32). Obdobný vztah byl zjištěn i při podrobnějším
zkoumání souvislostí mezi věkem a výsledky dílčích testů jednotlivých dovedností – starší děti v průměru hůře četly, rozuměly, psaly i mluvily.
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Tabulka 12: Průměrné skóre v testu v závislosti na věku
Věk

Průměrné skóre
v testu

Počet případů

10
11
12
13
14
15
16
17
Celkem

101,2
107,6
93,5
91,5
100,4
81,5
73,0
64,0
92,9

9
17
22
24
37
33
9
1
152

Směrodatná
odchylka
13,6
4,5
13,2
25,4
17,9
30,5
21,9
–
23,1

Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

Rozpor mezi očekávanými výsledky a skutečnými výsledky lze vysvětlit
spolupůsobením dalších faktorů, především vlivem délky pobytu testovaných dětí v České republice. Graf 17 ukazuje souvislost věku testovaných
dětí a délky jejich pobytu v Česku.

Graf 17: Počet testovaných žáků podle věku a délky pobytu v České
republice
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Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat
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15-17 let
7 a více let

věk

Z grafu lze vyčíst, že v nejmladší věkové kategorii 10 až 12 let je mezi testovanými dětmi oproti intuitivnímu očekávání relativně vysoký podíl dětí,
které jsou v České republice 7 a více let, a naopak velmi nízký podíl dětí, které v Česku pobývají méně než dva roky. Naproti tomu v nejstarší věkové kategorii 15 až 17 let je dětí, které žijí v České republice již nejméně 7 roků, velmi
málo, a naopak je mezi nimi vysoký podíl dětí, které jsou v České republice
jen dva roky nebo ještě kratší dobu. Zdá se, že starší děti, které se účastnily
testování, neměly horší výsledky proto, že jsou starší, ale především proto, že
žijí v České republice kratší dobu. Pokud se snažíme změřit, jaký je vliv věku
testovaných dětí na jejich celkové výsledky v testech, a zároveň přitom kontrolovat vliv odlišné délky pobytu v České republice39, zjišťujeme, že starší
děti mají stále o něco horší výsledky v testech. Při kontrole vlivu délky pobytu se však rozdíly mezi mladšími a staršími dětmi podstatně snižují, takže se
již nacházejí na hranici statistické významnosti. Proč mají starší děti v průměru o něco horší výsledky než děti mladší, není jednoduché vysvětlit. Určitou roli může hrát skutečnost, že testované děti různého věku se odlišovaly
národnostním složením. Mezi nejstaršími dětmi bylo kupříkladu vysoké
zastoupení Číňanů. Souběžný vliv věku, délky pobytu a etnického původu
testovaných dětí jsme však již nemohli, vzhledem k relativně malému počtu dětí participujících na výzkumu, na našich datech statisticky testovat. Je
dobře také připomenout, že všem dětem bylo předem oznámeno, že výsledky testování nebudou mít žádný vliv na jejich školní hodnocení a že učitelé
nebudou s výsledky testů jednotlivých žáků seznámeni. Je proto možné, že
především starší žáci nepřistupovali k testování řečových dovedností dostatečně zodpovědně, a tím v testu podávali výkon, který neodpovídal jejich
skutečným možnostem. Avšak nelze ani vyloučit, že se mladší a starší žáci
lišili i v dalších charakteristikách, které mohou být významné (např. vzdělání rodičů), ale které jsme nezjišťovali. V každém případě je zřejmé, že hypotéza č. 1 se nepotvrdila: starší žáci nezvládají češtinu lépe než žáci mladší.

3.2.2 Vliv pohlaví dítěte na výsledky v testu
Testování řečových dovedností žáků-cizinců se zúčastnilo 79
chlapců a 74 dívek. Mohli jsme proto zkoumat vliv pohlaví dítěte na výsledky diagnostického testu. V souladu s výše zmíněnou hypotézou jsme
39

Pro takové testování jsme použili analýzu variace (proceduru ANOVA z balíku
statistických programů SPSS). Podobně tomu bylo i v dalších případech, kde jsme
testovali statistickou významnost rozdílů mezi různě definovanými skupinami
testovaných žáků.
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předpokládali, že dívky budou v diagnostickém testu dosahovat oproti
svým spolužákům mužského pohlaví lepších výsledků. Tato hypotéza se
jednoznačně potvrdila. Zatímco průměrné celkové skóre v testech dosáhlo
u chlapců 87,3 bodu (ze 120 maximálně možných), u dívek bylo analogické
číslo 98,1 bodu.40

Graf 18: Celkové skóre v testech v závislosti na pohlaví a délce
pobytu v Česku
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Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

V dalším kroku jsme zkoumali, jestli rozdíly mezi výsledky testů u dívek
a chlapců nějakým způsobem souvisí s délkou jejich pobytu v České republice. Zjistili jsme, že rozdíly v testech nejsou u dívek a chlapců konstantní,
ale v závislosti na době strávené v České republice se mění. Největší rozdíly
ve výsledcích testů jsou patrny v prvních letech po příjezdu do České republiky. Postupem času se rozdíly mezi výsledky chlapců a dívek zmenšovaly.
Nejmenší rozdíly mezi dívkami a chlapci byly identifikovány ve skupině
žáků, která pobývala v České republice 7 a více let. V této kategorii už byly
rozdíly mezi zkoumanými skupinami téměř zanedbatelné (viz graf 18).
Zajímalo nás také, zda jsou výsledky dívek v diagnostickém testu lepší
ve všech řečových dovednostech, či existují řečové oblasti, které lze považovat za „silnou“ nebo „slabou“ stránku žáků určitého pohlaví. Ukázalo
se, že dívky skórují obecně lépe ve všech řečových dovednostech. Největší
40
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Tento rozdíl je statisticky významný na 99% hladině pravděpodobnosti.

rozdíly ve výkonu dívek a chlapců byly shledány v jedné z produktivních
dovedností: psaní. Tento rozdíl by ovšem mohl být vysvětlitelný také větší svědomitostí dívek, s jakou přistupovaly k testování psaného projevu.
Při zkoumání závislosti pohlaví a délky pobytu v České republice na výsledcích diagnostických testů jednotlivých řečových dovedností se zjistilo, že se
rozdíly v dosaženém skóre u chlapců a dívek s délkou pobytu v Česku přibližovaly a rozdíly mezi těmito dvěma skupinami se postupem času zmenšovaly. U dětí, které v České republice pobývaly sedm a více let, neexistují
mezi dívkami a chlapci již prakticky žádné rozdíly (viz tabulka 11).

Tabulka 11: Průměrné skóre v jednotlivých řečových dovednostech
v závislosti na pohlaví a době pobytu v České republice
Počet let
v Česku
0-2 roky

3-4 roky

5-6 let

7 a více let

Pohlaví

skóre
Poslech

skóre
Čtení

skóre
Psaní

skóre
Mluvení

chlapci

18,3

19,9

13,6

14,8

dívky

22,9

21,8

18,2

16,9

chlapci

23,9

24,1

18,9

21,9

dívky

26,9

26,0

25,3

22,1

chlapci

24,4

27,1

23,4

24,9

dívky

25,6

27,3

25,3

28,1

chlapci

27,0

26,8

24,8

26,0

dívky

25,8

26,8

25,0

27,1

Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

Hypotéza, že dívky budou dosahovat v diagnostickém testu obecně lepších výsledků, se potvrdila. Snažili jsme se zjistit i to, jestli hypotéza platí
i pro jednotlivé etnické skupiny žákyň-cizinek, posuzujeme-li jejich testové
výsledky odděleně (viz graf 19).
Kvůli malému zastoupení většiny etnických skupin ve vzorku testovaných dětí jsme se soustředili jen na čtyři etnické skupiny, které byly mezi
testovanými dětmi nejpočetněji zastoupeny – Číňany, Vietnamce, Ukrajince
a Rusy. Jak ukazuje graf 19, dívky dosáhly v testech lepších výsledků ve všech
etnických skupinách. Největší rozdíly mezi výkony dívek a chlapců byly pozorovány u čínských dětí, naopak relativně nejmenší rozdíly byly zjištěny
u Rusů.
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Graf 19: Celkové skóre v testech v závislosti na pohlaví a etnické
skupině
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Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

3.2.3	Vliv délky pobytu v České republice na výsledky
v testu
V dalším kroku jsme se zaměřili na zkoumání vlivu délky pobytu
v České republice na výsledky dosažené v diagnostickém testu. Snažili jsme
se prokázat pravdivost hypotézy, že délka pobytu v Česku významným způsobem ovlivňuje dosažené skóre v testu. V první fázi jsme studovali závislost celkového skóre, dosaženého v testu, na době pobytu v České republice.
Z grafu 20 jednoznačně vyplývá pozitivní závislost na skóre, které žáci v testu dosáhli, na délce pobytu v Česku. Se vzrůstající dobou pobytu testovaného dítěte v Česku roste počet v testu získaných bodů. Tato závislost ovšem není lineární41. Výsledky dosažené v diagnostickém testu se s rostoucí
41
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Tento graf i další grafy podobného typu byl vytvořen za pomocí statistické procedury
Curve Estimation z balíku statistických programů SPSS. Tato procedura hledá spojnici
trendu tak, aby byla jednotlivá měření co nejvěrněji reprezentována jedinou křivkou.
Na rozdíl od běžnějšího lineárního interpolování procedura Curve Estimation umožňuje
definovat spojnici trendu nejen jako přímku, ale i jako různé matematicky definované
křivky. Z testování vyplynulo, že změřené změny v celkovém skóre ve výsledcích
testu v závislosti na délce pobytu v České republice nejlépe souhrnně vystihuje graf
logaritmické funkce y = a + b*ln(x), kde y je odhadované skóre v testu, x je doba strávená
v České republice a proměnné „a“ a „b“ jsou vypočítané parametry funkce.

 obou strávenou v České republice nezlepšují rovnoměrně. V prvních led
tech po příjezdu do České republiky rostlo skóre dosažené v testech u testovaných žáků mnohem rychleji, než tomu bylo v pozdějších obdobích.
Z toho vyplývá, že nejviditelnější a nejmarkantnější pokroky v češtině lze
obecně u dětí sledovat a očekávat v prvních několika letech po příjezdu
do České republiky. Již přibližně po dvou letech pobytu v České republice
průměrný testovaný žák získal v testech celkem 80 bodů ze 120 možných.
Z grafu 20 je také zřejmé, že řada dětí cizinců má již velmi brzo po příchodu do Česka řečové dovednosti na úrovni A1, a to přestože jsme do vzorku
testovaných dětí vůbec nezahrnovali Slováky. Tato skutečnost může být vysvětlena tím, že mezi testovanými dětmi bylo vysoké procento žáků, kteří
do České republiky přišli z některé z dalších slovanských zemí a jejichž mateřský jazyk vykazuje značnou podobnost s češtinou, což umožňuje těmto
žákům-cizincům určitou orientaci v českém jazykovém prostředí již velmi
záhy po příjezdu do Česka.

Graf 20: Celkové skóre v testech v závislosti na délce pobytu
testovaného dítěte v Česku

celkové skóre v testech
(120 = maximum)

120
100
80
60
40
20
0
0,1

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
délka pobytu v ČR (roky)

Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat
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Graf 21: Celkové skóre v testech v závislosti na délce pobytu
v Česku a pohlaví
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Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

Při podrobnějším zkoumání jsme se nejprve zaměřili na genderová specifika sledovaného jevu. Ačkoliv se výsledky testovaných dívek i chlapců
se vzrůstající dobou pobytu v České republice zlepšovaly, souvislost mezi
výsledky v testu a dobou strávenou v Česku byla do určité míry genderově
podmíněná. Testované dívky od samého počátku pobytu v České republice vykazovaly v diagnostickém testu lepší výsledky. Chlapci začínali oproti
dívkám s mnohem nižším skóre, ale s postupem času se jejich výsledky přibližovaly. Po zhruba deseti letech pobytu v České republice byla dosažená
skóre dívek i chlapců v námi testovaném vzorku žáků totožná (viz graf 21).
Délka pobytu v České republice měla vliv nejen na celkové výsledky
v testu, ale ovlivnila i výsledky dosažené v jednotlivých dílčích testech (Poslech, Čtení, Psaní, Mluvení) – viz tabulka 12 a graf 22. V prvních obdobích
měli testovaní žáci největší problémy především s produktivními dovednostmi: mluvením a psaním. Při testování těchto dovedností děti dosahovaly
v průmětu o třetinu horší skóre než při testování receptivních dovedností:
poslechu a čtení. Úroveň ústní komunikace se však v průměru rychleji zlepšovala, takže po cca 5-7 letech pobytu v České republice se výsledky dosažené v dílčím testu Mluvení v podstatě srovnaly s výsledky dílčích testů Čtení
a Poslech. Úroveň psaného projevu naopak zůstávala i po delší době pobytu
v České republice na nižší úrovni než ostatní tři řečové dovednosti.
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Tabulka 12: Průměrné skóre v jednotlivých řečových dovednostech
v závislosti na době pobytu v České republice
skóre
Poslech

skóre
Čtení

skóre
Psaní

skóre
Mluvení

celkové
skóre

0-2 roky

20,2

20,7

15,5

15,7

72,2

3-4 roky

24,7

24,7

20,7

22,0

92,1

5-6 let

25,1

27,2

24,6

26,9

103,5

7 a více let

26,3

26,8

24,9

26,6

104,1

Celkem

24,1

24,7

21,3

22,7

92,6

Počet let v Česku

Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

Graf 22: Skóre v dílčích testech jednotlivých řečových dovedností
v závislosti na délce pobytu
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Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

3.2.4 Vliv etnického původu na výsledky v testu
Poslední zkoumanou oblastí je vliv etnického původu na výsledky
v diagnostickém testu. Zjišťovali jsme, zda se odlišnosti v etnickém původu
testovaných žáků nějakým způsoben odrazily v celkových výsledcích testu,
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ale také v dílčích výsledcích jednotlivých dílčích testů (Poslech, Čtení, Psaní,
Mluvení). Vstupní hypotézou byl předpoklad, že žáci, pocházející ze slovansky mluvícího jazykového prostředí, budou postupovat v českém jazyce
rychleji než děti, jejichž rodným jazykem není žádný ze slovanských jazyků. Slovanské jazyky vykazují řadu společných prvků, a to jak v gramatické
struktuře jazyka, tak ve slovní zásobě. Domnívali jsme se, že tato jazyková
podobnost slovansky mluvícím dětem přinejmenším v počátku pobytu
v České republice velmi usnadní porozumění a zvýhodní je oproti dětem
pocházejícím z jiných jazykových prostředí. Graf 23 ukazuje celkové skóre
v testech v závislosti na délce pobytu a etnické skupině42. Z grafu vyplývají
velké rozdíly ve vývoji řečových dovedností jednotlivých jazykových skupin
v závislosti na době strávené v České republice. Děti, které do Česka přišly
z Asie, se v českém jazykovém prostředí orientovaly mnohem hůře, než děti,
které přicházely ze slovansky mluvících států. Zatímco u asijských dětí byly
po příjezdu do České republiky řečové dovednosti v českém jazyce téměř
na nulové úrovni, u slovansky mluvících dětí tomu bylo naopak. Již po relativně krátkém období jednoho až dvou roků tyto děti vykazovaly jazykovou
úroveň, na kterou se děti s původem z Asie dostávaly po sedmi až deseti letech pobyti v Česku. Nejlepších výsledků v námi testované skupině dosahovali Rusové, naopak nejhůře v prvních obdobích po příjezdu do České
republiky skórovaly děti čínského původu. I když po příchodu do České republiky byly mezi žáky z jednotlivých etnických skupin ve znalostech českého jazyka značné rozdíly, v čase se tyto rozdíly snižovaly.
Zajímalo nás, zda se řečové dovednosti námi testovaných dětí vyvíjely
rovnoměrně ve všech řečových oblastech, či by bylo možné identifikovat
řečové oblasti, které činily jednotlivým etnickým skupinám problémy, a naopak oblasti, které byly pro děti jednodušeji zvládané. Každý žák mohl v každé z řečových dovedností získat až 30 bodů. Námi získaná data potvrdila
počáteční rozdíly mezi jednotlivými etnickými skupinami, které v podstatě odpovídaly rozdílům, diagnostikovaným v souhrnných výsledcích testů
(graf 24). Asijské děti vykazovaly v prvních obdobích po příchodu do České
republiky mnohem horší porozumění mluvenému textu, než jejich slovanští spolužáci. Zajímavé rovněž je, že v námi zkoumaném vzorku Rusů se
schopnost porozumění slyšenému textu s rostoucí délkou pobytu v České
republice téměř nezlepšovala. Toto kontra-intuitivní zjištění nedokážeme
42
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Na tomto místě je třeba upozornit, že spojnice trendů pro jednotlivé etnické
skupiny byly vypočítány na základě malého počtu případů. Výsledky těchto výpočtů
jsou proto zatíženy větší výběrovou chybou. Je třeba je považovat za indikativní
a informace o trendech interpretovat s opatrností.

na základě našich dat vysvětlit. Vzhledem k relativně malému počtu testovaných Rusů se nedá vyloučit, že jde o náhodu způsobenou buď tím, že testované ruské děti pobývající v České republice krátkou dobu patřily mezi
mimořádně jazykově disponované, nebo třeba tím, že testované ruské děti
pobývající v Česku dlouhou dobu nevěnovaly poslechovému testu dostatečnou pozornost.

Graf 23: Celkové skóre v testech v závislosti na délce pobytu
a etnické skupině
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Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

Sledovali jsme také, jak si testované děti vedly ve druhé receptivní dovednosti: čtení. I zde byl jasně patrný rozdíl v počátečních dovednostech
asijských dětí a dětí pocházejících ze slovanského jazykového prostředí
(viz graf 25). Ukrajinské a ruské děti pobývající v Česku krátkou dobu měly
podstatně lepší výsledky v testu Čtení než jejich obdobní asijští spolužáci.
Zajímavé ovšem je, že rozdíly mezi oběma skupinami se s rostoucí dobou
pobytu postupně zmenšují, až jsou nakonec prakticky zanedbatelné.
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Graf 24: Skóre v dílčím testu Poslech v závislosti na délce pobytu
a etnické skupině
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Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat
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Graf 25: Skóre v dílčím testu Čtení v závislosti na délce pobytu
a etnické skupině
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Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat
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Graf 26: Skóre v dílčím testu Psaní v závislosti na délce pobytu
a etnické skupině
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Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

Největší rozdíly byly mezi dětmi shledány v produktivních dovednostech, tedy ve schopnosti česky psát a mluvit. V dílčím testu Psaní dosahovaly
děti všech jazykových skupin horších výsledků než v receptivních dovednostech, a to jak na počátku jejich pobytu, krátce po příchodu do České republiky, tak i po delší době pobytu v zemi. Stejně jako u schopnosti rozumět
mluvenému a psanému slovu byli i v psaní zpočátku lepší děti ze slovanského jazykového prostředí než děti asijského původu. Na rozdíl od výsledků
testování receptivních dovedností však nebylo u výsledků testů zjišťujících
úroveň psaného projevu žáků patrno smazávání rozdílů mezi etnickými
skupinami spolu s prodlužující se délkou pobytu v České republice (viz graf
26). Číňané, Vietnamci a Ukrajinci se s prodlužující délkou pobytu v psaní
zlepšovali podobným způsobem, takže počáteční rozdíly mezi těmito etnickými skupinami se zachovaly i po delší době.
Největší rozdíly mezi slovanskými a asijskými dětmi byly patrny v úrovni mluveného projevu. Graf 27 ukazuje nejen na rozdíly mezi těmito dvěma
skupinami, ale také na rozdílný vývoj této dovednosti v čase. Z dat, která jsme
v průběhu testování získali, navíc vyplývá, že se v průběhu času zvyšují rozdíly v úrovni mluveného projevu mezi dětmi pocházejícími ze dvou největších námi sledovaných asijských etnických skupin. I když Číňané a Vietnamci
zpočátku mluví česky velmi špatně, téměř vůbec, u testovaných Vietnamců
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se schopnost mluvit česky s prodlužující se délkou pobytu v České republice podstatně zvyšuje, zatímco u Číňanů je pokrok v této oblasti mnohem pozvolnější. Zatímco vietnamské děti po zhruba 10 letech pobytu mluví česky
na srovnatelné úrovni jako Ukrajinci nebo Rusové, schopnost testovaných
čínských dětí mluvit česky zůstala i po mnoha letech strávených v České republice omezená a znatelně horší než u ostatních tří etnických skupin.
Z grafu vyplývá, že mezi jednotlivými řečovými dovednostmi jsou u této
skupiny patrny relativně největší rozdíly. Čínské děti jsou po určité době
strávené v České republice sice schopny rozumět a číst, ale problémem
pro ně zůstávají produktivní dovednosti. I po delší době strávené v české
škole čínské děti stále špatně píší a především v průměru dosti špatně mluví.
Zatímco Slované jsou schopni se dorozumět s většími či menšími chybami
již po čtyřech měsících, u čínských žáků není výjimkou, že i po 4 až 5 letech
strávených v České republice dosahují v mluvení a psaní pouze úrovně A1,
přestože poslech a čtení již mají na úrovni B1. Jen dva žáci z celkového počtu 26 testovaných čínských žáků se narodili v Česku, tito žáci dosahovali
nejvyšší úrovně ve všech dovednostech. Většina čínských žáků stále dělala
chyby, takže je bylo i podle řeči možno snadno identifikovat jako cizince.
V tom se lišili od dětí slovanského původu narozených v České republice,
které obvykle nebylo možno na základě mluveného projevu vůbec odlišit
od českých spolužáků.

skóre v subtestu (30 = maximum)

Graf 27: Skóre v dílčím testu Mluvení v závislosti na délce pobytu
a etnické skupině
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Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat
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Nakonec jsme podrobněji zkoumali, jak se vyvíjejí řečové dovednosti dětí
jednotlivých etnických skupin. V této části jsme vycházeli nejenom z analýzy výsledků dílčích testů, ale i z rozhovorů s testovanými dětmi a z pozorování, která uskutečnily testérky během testování a vyhodnocování produktivních dovedností, tedy schopnosti psát a mluvit. Graf 28 ukazuje vývoj
řečových dovedností u čínských dětí na základně skóre v dílčích testech.

Graf 28: Skóre v dílčích testech jednotlivých řečových dovedností
u čínských dětí v závislosti na délce pobytu

skóre v subtestech
(30 = maximum)

30
25
20
15
10
5
0
0,1

1

2

3 4
poslech
psaní

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15
čtení
délka pobytu v ČR (roky)
mluvení

Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

Čínské děti často nemluví dobře česky i po delší době strávené v české
škole. Většina přichází do škol bez znalosti češtiny. Naprostá většina z nich
se ocitá v úplně jiném sociokulturním prostředí, nerozumí, nachází se
ve velmi těžké situaci. Za měsíc po příchodu do školy umí typický čínský žák
vyplnit pouze kolonku „jméno“. Po roce poznává jednotlivá slova na obrázku, ale na otázky: „Odkud jsi? Jak mluvíš? Kdy ses narodil/a?“ zpravidla ještě
odpovědět neumí. Jedním z významných faktorů způsobujících problémy
se zvládáním mluvené řeči u malých Číňanů může být i nedostatek příležitostí pro komunikaci v češtině. Jak bylo zjištěno z rozhovorů s dětmi, čínské děti většinou nemají sourozence. V rodině se pro komunikaci používá
téměř výhradně čínština. Není výjimkou, že tyto děti navštěvují dopoledne
českou základní školu a odpoledne chodí do čínské školy, kterou provozuje
čínská komunita. Většina rodičů neovládá kvalitně český jazyk, což zhoršuje jejich komunikaci se školou např. při třídních schůzkách. Z rozhovorů
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jsme rovněž zjistili, že čínské děti často nemívají žádné české kamarády. Se
spolužáky, pokud nejsou čínského původu, hovoří minimálně. České filmy
testované děti vůbec neznaly. Zdá se, že uzavřenost čínské komunity může
být překážkou při osvojování českého jazyka i příčinou relativně pomalé
adaptace na české prostředí.
Čínské děti mají také problém s pravopisem, hlavně s označováním délky
(typicky píší např. „cinsky jazyk“). Může to být způsobeno tím, že v čínských
znacích se neodráží výslovnost, jako je tomu u latinky. V čínštině se navíc
nevyskytují koncovky, takže žáci mají problémy s deklinací, rozlišováním
rodu, času… (testovaný žák i po několika letech pobytu v České republice
může použít v psané formě věty typu: „mám rád hrát na počitač“, „kluk jist parek v rohlík“ nebo „na obrázek hrát 3 kluky“. Dále mají problém s rozlišováním
rodu. i po čtyřech letech ve škole někteří žáci napíší: „basketbalové míč, moje
oblíbené film“.
Druhou zkoumanou asijskou skupinou byly vietnamské děti. Tyto děti
se v řadě ohledů podobaly dětem čínským. Při podrobnějším zkoumání vývoje jejich řečových dovedností lze ovšem zjistit i významné rozdíly. Společným znakem dětí z obou asijských etnik je, že se učí český jazyk zprvu
poslechem a čtením, až poté si osvojují produktivní dovednosti. Čínské děti
se více opírají o poslech, který zvládají o trochu lépe než čtení, což může
být způsobeno velkou odlišnosti čínských znaků od latinky, u vietnamských děti je tomu naopak. Vietnamský jazyk používá latinku, což má pravděpodobně vliv na to, že vietnamské děti vykazují ve čtení mírně lepší výsledky než v poslechu. U obou komunit je ovšem zpočátku zřetelně jasný
rozdíl ve zvládání receptivních a produktivních dovedností. Produktivní
dovednosti jsou pro tyto etnické skupiny zpočátku velmi náročné. Na rozdíl
od čínských dětí, u vietnamských dětí neshledáváme takové rozdíly ve zvládání jednotlivých řečových dovedností. Podstatným rozdílem mezi čínskou
a vietnamskou skupinou je vývoj mluvení. Zatímco čínským dětem dělá
mluvení značné potíže po dlouhou dobu po příjezdu do České republiky
a stále zůstává nejhůře zvládanou řečovou dovedností, schopnost vietnamských dětí česky mluvit prodělává rychlý vývoj. Vietnamské děti se v této dovednosti zlepšují v průběhu času tak intenzivně, že tato původně nejslabší
dovednost se stává v průběhu času jejich nejsilnější stránkou (graf 29).
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Graf 29: Skóre v dílčích testech jednotlivých řečových dovedností
u vietnamských dětí v závislosti na délce pobytu
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Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

Zdá se, že adaptace vietnamských dětí na jazyk i společnost je vyšší než
u čínských dětí. O vietnamských dětech se dá obecně říci, že se snaží více
splynout s českým prostředím. Napovídá o tom i jejich relativně časté přijímání českého jména. České jméno jim vybírá rodinný příslušník, nebo, a to
častěji, učitelka ve škole. Morgensternová a kol. (2011) uvádějí, že vietnamské děti žijící v České republice neumí vietnamsky číst a psát a vietnamsky
mluví jako cizinci. Na české jazykové prostředí se malí Vietnamci adaptují
spíše dobře. Z rozhovorů i pozorování vyplynulo, že vietnamské děti jsou
komunikativnější než děti čínské, méně uzavřené a přístupnější českým
dětem. Často mají sourozence, kteří také navštěvují českou školu. Mají tedy
partnera pro komunikaci v češtině i doma. S rodiči mluví převážně vietnamsky. Je to dáno limitovanou schopností rodičů používat češtinu. Z celkového počtu 33 testovaných dětí vietnamského původu bylo 15 narozených
v Česku. Tyto děti dosahují ve všech dovednostech úrovně B1, i když psaní
se pohybuje na spodní hranici této úrovně. Při hodnocení psaného projevu
vyplynulo, že vietnamské děti nejsou příliš zvyklé mluvit nebo psát o svých
pocitech a dojmech.
Děti ze slovansky mluvících komunit se ve schopnosti osvojovat si český jazyk vyvíjely odlišným způsobem než děti z asijských komunit. Řečové d
 ovednosti se tyto děti učily v jiném pořadí, než děti asijské. To je dobře
patrné i z grafu zachycujícího průměrná skóre dosažená Ukrajinci v jed111

notlivých dílčích testech v závislosti na délce jejich pobytu v České republice (viz graf 30). Ukrajinským dětem činilo při výuce nejmenší potíže čtení
a mluvení, nejobtížněji osvojitelnou dovedností pro ně bylo naopak psaní.
Celkově však mezi jednotlivými dovednostmi nebyly velké rozdíly, navíc se
s prodlužující délkou pobytu v České republice tyto rozdíly ještě postupně
zmenšovaly.

Graf 30: Skóre v dílčích testech jednotlivých řečových dovedností
u ukrajinských dětí v závislosti na délce pobytu
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Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

Z výsledku testování vyplývá, že u této etnické skupiny při procesu osvojování českého jazyka nerozhodovala ani tak délka pobytu v Česku, jako
aktivní přístup, navazování sociálních vazeb a samozřejmě osobnostní charakteristiky jedince (například stejné výsledky v testech měli dva čtrnáctiletí
chlapci – jeden byl v České republice 7 let a druhý pouze rok – poslech, čtení, mluvení měli na B1, psaní na A2). Úroveň mluvení přesahuje u většiny
ukrajinských dětí úroveň B1. Jen velmi ojediněle mají tyto děti přízvuk43.
Jejich přízvuk není tak silný jako u Rusů a zdá se, že nesouvisí s délkou
43
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Hagen (2008) hovoří o tom, že pro schopnost mluvit nějakým jazykem bez cizího
přízvuku je klíčový věk, kdy si dítě začalo tento jazyk osvojovat. Čím nižší byl tento
věk, tím méně pravděpodobné, že bude mluvit s cizím přízvukem. V této věci naopak
nezáleží na délce pobytu v cizí zemi. Ani dlouhý pobyt v hostitelské zemi nemusí
zaručit, že bude jedinec schopný mluvit bez přízvuku a se správnou intonací, naučilli se jazyk až v pozdějším věku. Podle Morgensternové a kol (2011) se jen málo lidí
dokáže naučit cizí jazyk na úrovni rodilého mluvčího v dospělosti.

 obytu. Velké procento testovaných ukrajinských dětí žije v České repubp
lice od narození či od druhého roku života. Jejich znalosti českého jazyka
přesahují B1. Potíže Ukrajincům působí délka samohlásek. V ukrajinštině
totiž neexistují dlouhé samohlásky a dvojhlásky. Na rozdíl od češtiny nemá
ukrajinština kratší tvary osobních zájmen typu mě, tě a zvratných si, se (proto se
i dlouhé době pobytu v Česku objevují chyby typu „hledají jeho všichni vojáci“).
Ruské děti vykazovaly již po krátké době pobytu v České republice v českém jazyce velmi dobré výsledky. Rozdíly v jednotlivých řečových dovednostech byly velmi malé. Čtení a poslech předcházely mluvení a psaní. Receptivní dovednosti tedy trochu předbíhaly dovednosti produktivní. Ruské děti
v poslechu a čtení rychle dosáhnou úrovně B1. Mají-li denně hodiny češtiny
pro cizince, tak je to za 4 až 6 měsíců. Stále jim však zůstává přízvuk, který
přesouvají na dlouhé slabiky. Někteří mají problém s výslovností „ř“, vyslovují
ho jako [rž] nebo [rš]. Častá je také chyba ve vyslovování číslovek 13 a 14, které
jsou pod vlivem mateřského jazyka vyslovovány jako „třinácať, četernácať“).

Graf 31: Skóre v dílčích testech jednotlivých řečových dovedností
u ruských dětí v závislosti na délce pobytu

skóre v subtestech
(30
= maximum)
skóre
v subtestech
(30 = maximum)

30
25
20
15
10
5

30
25
20
15
10
5

0 0
0,10,11 1 2 2 3 3 4 45
poslech
poslech
psaní

56

67

78 89
čtení
čtení
mluvení

9 10
13 15
14 15
10
11 11
12 12
13 14
délka pobytu v ČR (roky)
délka pobytu v ČR (roky)

Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

Ruské děti mají častěji problémy se psaním, především s pravopisem.
Samy děti v rozhovorech uváděly, že největší potíže jim alespoň ze začátku
dělalo rozlišování i/y. Část problémů je způsobena rozdílem mezi latinkou
a azbukou. Některé grafémy ruské azbuky se podobají latince a některé se
odlišují a působí při osvojování češtiny žákům problémy. V latince napsané
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Y se vyslovuje [i], zatímco stejné písmeno v azbuce se vyslovuje jako [u].
Podobně v latince napsané B se vyslovuje [bé], zatímco v azbuce se B vyslovuje [vé]. Z toho pak pramení některé specifické chyby, které některé ruské
děti dělají v česky psaném testu (píší např. „rysky“ namísto „rusky“ nebo píší
„bydlím b Praze“). Rusům stejně jako Ukrajincům působí potíže délka samohlásek. V textech napsaných ruskými dětmi je pak možno číst „počitač, kamaradi, škóla, dóma“. Problémy mají žáci u substantiv s kategorií pádu, neboť pod
vlivem své mateřštiny chybují v koncovkách (např. „s kamarádami“). Při hodnocení testů bylo zaznamenáno chybné užívání některých předložek („děti
hrají v basketbal“…). Typická je též chyba při tvoření minulého času, který se
v ruštině tvoří bez pomocného slovesa, pouze užitím osobního zájmena
a příčestí činného. Proto v psaném projevu děti velmi často vynechávají pomocné sloveso být (např. „já psal“ namísto „psal jsem“).

3.3

Opakované testování řečových dovedností
vybraných žáků

V roce 2011, rok po prvním testování, jsme se vrátili do škol s novou verzí testu. Testy připravené pro rok 2011 obsahovaly jednak nové verze modulů měřících ovládnutí jazyka na úrovních A1, A2 a B1, jednak nově
obsahovaly i modul testující znalosti žáků na úrovni B2. Testování bylo prováděno ve stejných školách. Výzkumný design počítal s tím, že primárně
budou osloveni všichni žáci, se kterými bylo provedeno testování už v roce
2010. V roce 2010 bylo testováno celkem 153 dětí. O rok později se z nich
podařilo opakovaně testovat jen 8044. Některé z dětí testovaných v roce 2010
už absolvovaly 2. stupeň základní školy, jiné děti se odstěhovaly a změnily
školu, další jenom změnily školu, konečně některé děti byly v roce 2011 sice
stále žáky 2. stupně na téže základní škole, do níž chodily už v roce 2010, ale
nepodařilo se je zastihnout kvůli jejich nemoci či dočasné nepřítomnosti
ve škole z jiného podobného důvodu45.
Skutečnost, že byla ve dvou po sobě jdoucích letech uskutečněna dvě
kola testování řečových dovedností, nám dala možnost výsledky obou kol
testů porovnat. Porovnávány přitom mohly být v zásadě dvě věci. Zaprvé šlo
o to zjistit, jestli obě kola testů zachytily stejné nebo alespoň podobné obecné trendy. V případě, že by tomu tak bylo, by to znamenalo větší jistotu, že
44

Testy u 80 dětí, jejichž jazykové schopnosti byly v roce 2011 testovány opakovaně,
byly navíc doplněny o testování 38 děti, které byly v roce 2011 testovány poprvé.

45

Naopak nebyl nahlášen žádný případ, kdy by rodiče, kteří vydali souhlas s testováním
dětí v roce 2010, odmítli tento souhlas vydat v roce 2011.
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zachycené trendy mají opravdu obecnou povahu. Zadruhé bylo možné podívat se speciálně na výsledky dětí, jejichž řečové dovednosti byly testy hodnoceny opakovaně. Srovnání výsledků obou testů provedených v časovém
odstupu jednoho roku nám mohou poskytnout jisté informace o pokroku
dětí. Vzhledem k malému počtu dětí, kterých se opakované testování týkalo (jen 80), musíme hodnotit výsledky těchto srovnání se značnou dávkou
opatrnosti a považovat je pouze za indikativní.
Při porovnání výsledků testování provedeného v roce 2011 s výsledky
testování provedeného v roce 2010 se ukázala vysoká shoda ve schopnosti
obou testů zachytit obecné trendy a souvislosti. V obou letech shodně poukázaly na to, že výsledky žáků z různých škol se podstatně lišily, pořadí škol
podle průměrného testového u nich testovaných žáků bylo prakticky totožné. Stejně jako v roce 2010 i testování v roce 2011 potvrdilo, že podíl bodů
získaných žáky v testech jednotlivých řečových dovedností byl ve všech školách velmi podobný. Pokud měli žáci některých škol výsledky slabší než žáci
jiných škol, bylo to proto, že zaostávali ve všech typech řečových dovedností.
V obou kolech testování bylo psaní v českém jazyce tou jazykovou dovedností, se kterou měli žáci nejvíce problémů. Shodně měli testovaní studenti nejméně problémů s porozuměním slyšeného a čteného textu. Mezi
oběma koly testování se však objevil i jeden zajímavý rozdíl. Zatímco v roce
2010 bylo skóre v dílčím testu Mluvení v průměru relativně nízké, podobné
bylo spíše skóre z dílčího testu Psaní, v roce 2011 bylo skóre v dílčím testu
Mluvení znatelně lepší, podobalo se spíše výsledkům dílčích testů Poslech
a Čtení. Při podrobnějším zkoumání možných důvodů, které by mohly
vysvětlit takové nezanedbatelné zlepšení testovaných žáků ve schopnosti
mluvit česky, jsme zjistili, že zlepšení bylo zaznamenáno především u dětí,
které testováním prošly opakovaně. Úroveň verbální komunikace byla testována dvěma testerkami, které s dětmi hovořily a schopnost komunikace
v češtině podle předem stanovených pravidel hodnotily. Vzhledem k existenci jasné metodiky provádění testu a vzhledem k tomu, že se nezměnily
osoby testérek, není pravděpodobné, že by byl rozdíl způsoben odlišnou
přísností hodnocení. Daleko pravděpodobnější je naopak možnost, že děti,
které se podrobily opakovanému testování, věděly, „do čeho jdou“, znaly
způsob testu, prostředí a ve velkém počtu případů i osobu provádějící test,
což mohlo odbourat jejich trému či ostych, a ve svém důsledku vést k tomu,
že byly schopny česky hovořit na vyšší úrovni46.
46

Vzhledem k tomu, že mezi dětmi testovanými opakovaně a dětmi testovanými jenom
jednou nebyly v průměru žádné věkové rozdíly, nelze zlepšení v testu mluvení přičítat
vyššímu věku, resp. delší době pobytu v České republice u opakovaně testovaných dětí.
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V obou kolech testování se shodně prokázalo, že průměrné skóre v testu
nezáviselo na věku, pokud byl zároveň kontrolován vliv délky pobytu žáka
v České republice. Pohlaví testovaného žáka mělo v obou kolech testování
stejný vliv na výsledky testů – dívky byly obecněji úspěšnější než chlapci.
Zároveň ovšem shodně platilo, že rozdíly mezi dívkami a chlapci byly největší u těch žáků, kteří pobývali v České republice krátkou dobu. S rostoucí
délkou pobytu se postupně snižovaly, až nakonec zanikly úplně. V obou letech také byly průměrné výsledky dívek v testu vyšší než průměrné výsledky
chlapců u všech sledovaných etnických skupin.
Analýzy výsledků rovněž ukázaly, že v obou kolech testování byla shodně nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím úspěšnost žáků v testech délka
jejich pobytu v České republice. Schopnost používat český jazyk se s prodlužující dobou pobytu v Česku zlepšovala nikoliv lineárně, ale v zásadě
logaritmicky, totiž zprvu velmi rychle, a později již mnohem pomaleji. Rozdíly mezi výsledky žáků z nejčetněji zastoupených etnických skupin měly
rovněž v obou kolech testování stejnou logiku. Rusové a Ukrajinci začínali
„z vyššího základu“, tj. ve velmi krátké době, v řádu spíše měsíců než roků,
byly jejich schopnosti používat češtinu znatelně vyšší než obdobné schopnosti Vietnamců nebo Číňanů. S prodlužováním doby pobytu v České republice se ovšem řečové dovednosti malých Vietnamců zlepšovaly relativně rychleji než žáků pocházejících z ostatních tří etnických skupin, takže
po delší době pobytu v Česku už byli Vietnamci svými schopnostmi používat češtinu srovnatelní s Rusy a Ukrajinci. Naproti tomu Číňané úvodní
handicap ve srovnání s dětmi ze slovanského jazykového prostředí nikdy
úplně nedohnali. Zaostávání čínských žáků ovšem nebylo patrné u všech
typů řečových dovedností – zatímco malí Číňané dokázali po delší době pobytu v České republice rozumět a číst srovnatelně s ostatními, psát a hlavně
mluvit srovnatelně nedokázali.
Obecně lze shrnout, že analýzy testů provedených v roce 2010 a v roce
2011 dospěly k téměř identickým výsledkům. Zdá se tedy, že zachycené trendy mají opravdu obecnou povahu a že použité diagnostické testy představují relativně spolehlivý nástroj měření pokroku dětí v získávání řečových
dovedností.
Jak již bylo uvedeno, 80 z dětí testovaných v roce 2011 bylo testováno
již v roce 2010. V rozmezí cca jednoho roku dělali tito žáci dva různé testy. Oba testy shodně měřily jednak jejich schopnost porozumění čtenému
a slyšenému textu a jednak úroveň písemného a ústního projevu. V obou
testech se postupně zvyšovala náročnost testované látky, v obou případech
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byly použity testy na úrovni A1, A2 a B147 podle SERR. V každém z dílčích
testů mohli žáci získat na jednotlivých úrovních maximální počet 10 bodů.
Jak dokumentuje tabulka 10, řečové dovednosti testovaných žáků se za rok
uplynulý mezi realizací obou testování zvýšily. Tabulka 10 dokládá změnu
skóre u srovnatelných dílčích testů.

Tabulka 10: Porovnání výsledků testování v roce 2010 a 2011
u opakovaně testovaných žáků – dílčí testy různé jazykové úrovně
u čtyř hlavních řečových dovedností, zvlášť pro chlapce a dívky
(změna skóre = skóre 2011 – skóre 2010)
Úroveň

A1

A2

B1

Pohlaví

změna
skóre
Poslech

změna
skóre
Čtení

změna
skóre
Psaní

změna
skóre
Mluvení

chlapci

1,35

0,25

-1,24

1,01

dívky

1,05

0,42

-0,62

0,58

celkem

1,18

0,34

-0,90

0,78

chlapci

0,06

0,90

1,44

1,19

dívky

0,01

0,17

0,74

0,74

celkem

0,03

0,51

1,06

0,95

chlapci

1,57

1,22

0,63

1,50

dívky

0,87

1,19

0,20

1,37

celkem

1,19

1,20

0,39

1,43

Zdroj: Vlastní výpočty na základě vlastních dat

Jak je patrno z tabulky, s výjimkou jednoho případu bylo u všech dílčích
testů a na všech srovnatelných úrovních zjištěno v roce 2011 lepší skóre než
v roce 2010. Zvýšení skóre bylo nejčastěji o cca jeden bod na desetibodové
škále. Opakované testování prokázalo, že diagnostické testy představují spolehlivý nástroj měření pokroku dětí v získávání řečových dovedností.

47

V roce 2011 byly navíc použity i testy na úrovni B2. Jejich výsledky ale samozřejmě
nemůžeme meziročně srovnávat, protože v roce 2010 žádné takové testy na této
úrovni použity nebyly.
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ZÁVĚR

Zvládnutí jazyka většinové společnosti je jednou ze základních
podmínek úspěšné integrace do společnosti. Předstupněm úspěšné integrace do společnosti je úspěšná integrace žáků do vzdělávacího systému
dané země. V zásadě existují tři „rizikové skupiny“ obyvatel, jejichž děti se
mohou s nedostatečnou jazykovou výbavou potýkat. Jedná se o děti cizinců pobývajících v České republice legálně, děti cizinců pobývajících v Česku bez povolení k pobytu a děti příslušníků národnostních skupin, jejichž
mateřským jazykem není český jazyk. Při zachování dosavadních trendů je
velmi pravděpodobné, že se všechny tři skupiny budou početně zvětšovat.
Při vytváření integračních programů pro žáky s odlišným mateřským jazykem se často zapomíná na poslední jmenovanou skupinu. Panuje představa, že děti, které jsou již občany České republiky, nemohou mít problémy
s českým jazykem. Zapomíná se, že i děti z těchto rodin mohou mít mateřský
jazyk jiný, než český jazyk. V budoucnu lze očekávat, že právě těchto dětí
bude neustále přibývat, protože dnešní cizinci budou v budoucnu občany
České republiky, a přitom ne všichni z nich budou v domácím prostředí komunikovat česky.
Výsledky našich studií ovšem ukázaly, že právě o žácích, pro něž není čeština mateřským jazykem, ačkoliv mají české občanství, máme relativně málo
informací – školské statistiky je v zásadě neevidují. Málo informací máme
také o dětech ilegálních imigrantů. Ačkoliv tyto děti mají podle současné
legislativy právo na vzdělávání stejné jako všechny ostatní děti, a mezi žáky-cizinci na základních školách jsou nepochybně zastoupeny, informace
o nich jsou z pochopitelných důvodů dostupné jen ve velmi omezené míře.
Zdaleka nejvíce informací tak máme o dětech, jejichž rodiče jsou cizinci,
kteří pobývají v České republice legálně. Právě jim byla věnována větší část
první kapitoly knihy.
Výsledky analýz dostupných statistických údajů ukázaly, že ačkoliv mají
rodiny cizinců relativně méně dětí než rodiny s českým občanstvím, vzhledem k rostoucímu zastoupení cizinců v populaci přibývá i jejich dětí. Zvětšují se jak absolutní počty dětí cizinců, tak jejich zastoupení v dětské populaci. Pomineme-li rychle rostoucí populaci cizinců studujících na vysokých
školách, jsou žáci základních škol mezi mladými cizinci početně nejvýznamnější skupinou. Žáci-cizinci nejsou v českých základních školách
rozmístěni rovnoměrně, ale jsou výrazně koncentrovány do Prahy. Téměř
třetina ze všech žáků-cizinců, kteří v České republice navštěvují základní
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školu, chodí do některé z pražských škol. Cizinci tak v Praze v roce 2010
představovali více než 6 % ze všech žáků základních škol. Analýzy informací získaných ze školských statistik a výročních zpráv jednotlivých škol také
ukázaly, že ani v jednotlivých městských částech nejsou cizinci rozmístěni
rovnoměrně. Zatímco v některých městských částech prakticky žádní cizinci v základních školách nejsou, v některých městských částech už podíl cizinců přesáhnul 10 %. Ještě větší rozdíly bylo samozřejmě možno pozorovat
na úrovni jednotlivých škol.
Analýza empirických dat rovněž ukázala, že jednotlivé etnické skupiny
se vzájemně liší mírou své koncentrace do určitých škol či území. Zřetelně
nejvíce prostorově koncentrovaní jsou vietnamští žáci základních škol – celá
čtvrtina je jich zapsána v pouhých třech procentech škol. Znatelně menší
je prostorová koncentrace malých Rusů, či Slováků. Z početně silných etnických skupin školáků na základních školách jsou nejméně prostorově
koncentrováni Ukrajinci. Příznačné ovšem je, že „etnické mapy“ zachycující rozmístění různých etnických skupin v základních školách v různých
městských částech se vzájemně vůbec nepodobají. To v praxi znamená, že
ačkoliv v mnoha školách jsou zapsáni cizinci z nejrůznějších etnických skupin, můžeme spíše pozorovat tendenci k jejich vzájemné segregaci. V praxi
to znamená, že Vietnamci chodí většinou do jiných škol než třeba Rusové.
Dá se proto očekávat, že pokud by imigrantů i v budoucnu přibývalo
a s nimi i jejich dětí školního věku, dojde na základních školách k významné koncentraci a možná i segregaci jednotlivých národností cizinců do „národnostně specifických“ škol, nebudou-li podniknuty kroky, které by této
koncentraci zabránily. Méně pravděpodobný se zdá být postupný vznik základních škol „specializovaných na cizince“, které by univerzálně sloužily
dětem imigrantů bez rozdílu národnosti.
Ve vybraných pražských základních školách s významným podílem zastoupení žáků-cizinců jsme realizovali sérii strukturovaných rozhovorů
s pedagogickými pracovníky, které nám měly pomoci zjistit, jaké mají školy
s integrací cizinců zkušenosti a problémy. Začleňování žáků-cizinců do českých škol bylo v nich až na výjimky považováno za problematiku aktuální.
Vzhledem k tomu, že existující legislativa neurčuje striktně pravidla, jak
při integraci žáků s odlišným mateřským jazykem postupovat, většina škol
řeší situaci individuálně, a to v závislosti na lokalitě, počtu žáků, počtu cizinců, jejich národnostním složení, finančních možnostech i vlastní kreativitě
a aktivitě. To vše se projevovalo v odlišných strategiích, které při integraci
cizinců jednotlivé školy volily. Přes řadu odlišností mezi jednotlivými školami bylo možné identifikovat některé obecně platné problémy, se kterými se
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školy potýkaly. Shodně si pracovníci škol stěžovali na nevyhovující systém
financování práce s cizinci na základních školách. Na integraci žáků-cizinců
nedostávají školy automaticky žádné finanční prostředky nad rámec běžného normativu na žáka48, přestože pro školy s vyučováním cizinců vznikají
prokazatelně větší náklady. Existující možnost financovat některé aktivity,
které jsou pro žáky-cizince realizovány školami, prostřednictvím grantového financování, se ukazuje jako problematická. V okamžiku, kdy škola musí
plánovat svoje aktivity na běžný školní rok, nemá ještě žádnou záruku, že
jí budou grantové prostředky na plánované aktivity přiděleny. Dalším společně zmiňovaným problémem při integraci cizinců do základních škol je
nedostatečná profesní příprava učitelů na tuto roli a nedostatečná jazyková
výbava při komunikaci s některými cizinci.
V rozhovorech s pedagogickými pracovníky jsme identifikovali i některé
univerzálně platné příklady „dobré praxe“. Jedním z pozitivních příkladů
je organizování přípravných tříd pro děti ještě před vstupem do první třídy. Všechny oslovené školy se shodly, že děti, které do škol přicházejí z přípravných tříd, mají podstatně menší integrační problémy a lze k nim přistupovat téměř jako k českým dětem. Velmi pozitivně bylo hodnoceno také
organizování letních intenzivních kurzů češtiny, které pomáhají zlepšit řečové dovednosti dítěte v průběhu prázdnin. Velmi kladně byla hodnocena
i práce asistentů na školách, která umožňovala vysoce individuální přístup
k žákovi. Školy si rovněž pochvalovaly intenzivní kurzy češtiny, které probíhaly v době vyučování a byly žákům poskytovány v prvním roce pobytu
v České republice. Absolventi těchto kurzů se v dalším roce velmi dobře integrovali. Problém s integrací žáků-cizinců do škol nebyl v zásadě pociťován
jako závažný u dětí, které přicházely do první nebo druhé třídy a již částečně na komunikativní úrovni zvládaly český jazyk. Děti s takovou předškolní
zkušeností byly schopné se velmi rychle adaptovat.
Z pohledu škol si největší pozornost zasluhují žáci přicházející do České
republiky až na druhém stupni, bez předcházející jazykové průpravy v českém jazyce. Důraz dotazovaných pedagogů na význam zvládnutí češtiny
jako komunikačního prostředku ve škole v kombinaci s absencí nástrojů,
kterými by bylo možno objektivně zjišťovat úroveň znalosti českého jazyka u žáků-cizinců ve školách, vedl výzkumný tým ke snaze takový nástroj
testování řečových dovedností vyvinout. V průběhu realizace výzkumného
projektu byly vyvinuty a na vzorku žáků-cizinců zapsaných ve vybraných
pražských školách postupně otestovány dvě verze diagnostického testu
češtiny pro žáky, jejichž mateřským jazykem není čeština. Diagnostický test
48

Rozhovory na školách byly vedeny v roce 2009.
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testoval úroveň znalosti dětí ve čtyřech řečových dovednostech: čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, úroveň psaného textu a úroveň verbální komunikace.
Testováni byli žáci jak ve školách sídlištních, tak ve školách umístěných
ve staré zástavbě, ve vzorku škol byly jak školy velké, tak školy malé. Ve všech
školách, v nichž probíhalo testování, tvořili cizinci nezanedbatelné procento žáků (mezi 6 a 22 %). Mezi cizinci, kteří prošli testováním, byli zastoupeni
žáci mnoha různých etnických skupin, nejčastěji Ukrajinci, Vietnamci, Rusové a Číňané. Ve všech případech šlo o žáky druhého stupně základní školy, ve věkovém rozmezí 10 až 17 let.
Výsledky této pilotní studie jednak prokázaly, že samotný testovací nástroj je použitelný pro účely, ke kterým byl vyvinut a navíc pomohl odhalit
řadu zajímavých informací o tom, jakým způsobem si žáci-cizinci v základních školách osvojují češtinu, a jaké faktory tento proces ovlivňují. Výsledky šetření podle očekávání potvrdily, že lepších výsledků v testech v prvních letech pobytu v České republice dosahují před chlapci dívky. Oproti
očekávání se naopak neukázalo, že starší žáci zvládají češtinu lépe než žáci
mladší. Významný a očekávatelný vliv na výsledky testů měla délka pobytu
dítěte v České republice, která se ukázala jako nejvýznamnější faktor vůbec.
Obecně platí, že žáci mají tím lepší znalosti češtiny, čím déle žijí v České
republice. Závislost mezi délkou pobytu v České republice a stupněm znalosti češtiny však nemá lineární charakter. S prodlužující se délkou pobytu
v České republice se znalosti češtiny nejprve zlepšují velice rychle, později
už pokrok tak rychlý není. S rostoucí délkou pobytu v České republice se
postupně stírají i zprvu znatelné rozdíly mezi jednotlivými skupinami – například mezi dívkami a chlapci. Průběh osvojování českého jazyka je podle
výsledků šetření významně ovlivněn tím, k jaké etnické skupině testování
žáci patřili.
Děti původem z Asie neměly při příjezdu do České republiky prakticky
žádnou znalost češtiny a na získání alespoň základů jazyka potřebovaly více
času než žáci ze slovansky mluvících zemí, kterým šlo učení češtiny zprvu
velmi rychle. Děti z Ukrajiny a Ruska již po 1 až 2 letech pobytu v Česku
znaly češtinu na úrovni, na jejíž dosažení potřebovali malí Vietnamci a Číňané 7 až 10 let. Rozdíly mezi dětmi různého etnického původu se ovšem
v čase postupně zmenšují, takže po delší době pobytu mají vietnamské děti
znalosti češtiny srovnatelné jako děti ze slovanského jazykového prostředí.
Testy rovněž ukázaly, že relativně největší problémy s integrací do českého
jazykového prostředí mají školáci původem z Číny, kteří oproti ostatním
testovaným cizincům zaostávají především ve schopnosti aktivně používat
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mluvenou češtinu. I tyto děti se však s prodlužující dobou délky pobytu
v České republice svými znalostmi češtiny přibližují ostatním dětem.
Integrace žáků, jejichž mateřským jazykem není čeština, do českých základních škol, je tématem, které stojí za další sledování a zkoumání. Některé
jeho aspekty se již podařilo alespoň částečně poznat, k čemuž, jak doufáme,
přispěla svým dílem i tato kniha. Je toho ovšem ještě hodně, co o integraci
nevíme. Integrace cizinců do škol je téma, které přitahuje pozornost jak vědců a výzkumníků, pro které je v českém prostředí stále ještě relativně novým
jevem, tak pracovníků školských zařízení, kterým přináší řadu praktických
problémů, s nimiž se musí potýkat ve své každodenní práci. Integrace cizinců do škol je téma, které se díky rychlému přílivu cizinců do České republiky v uplynulých dvaceti letech stalo tématem vysoce aktuálním a vzhledem
k pravděpodobnému dalšímu zvětšování podílu cizinců v populaci Česka
se bude jeho aktuálnost v budoucnu ještě zvětšovat.

123

POUŽITÁ LITERATURA A DATOVÉ
ZDROJE
ABDELILAH-BAUER, Barbara. Zweisprachig Aufwachsen. Mnichov :
C.H.Beck, 2008. ISBN 978-3-406-573-507.
ALBA, Richard; NEE, Victor. Assimilation Theory for New Era of Immigration. In: HIRSCHMAN, Charles; KASINITZ, Philip; DEWIND, Josh (ed.)
The handbook of international migration: the American experience. New York :
Russell Sage Foundation, 1999, s. 137-160. ISBN 0-87154-244-7.
ASGARI, Azadeh; MUSTAPHA, Ghazali. The Influence of Informal Language Learning Environment (Parents and Home Environment) on the
Vocabulary Learning Strategies. English Language and Literature Studies,
2011, vol. 1, no. 1, s. 7-13. ISSN 1925-4768.
BACHMAN, Lyle F.; PALMER, Adrian S. The construct validation of self-ratings of communicative language ability. Language Testing. 1989, vol. 6,
no. 1, s. 14-29. ISSN 0265-5322.
BACHMAN, Lyle F. a Adrian S. PALMER. Language testing in practice: designing
and developing useful language tests. Oxford : Oxford University Press, 2009.
ISBN 978-0 194371-483.
BANG, Jin; SUÁREZ-OROZCO, Carola; PAKES, Juliana. The importance of
homework in determining immigrant students‘ grades in schools in the
USA context. Educational research, 2009, vol. 51, no. 1, s. 25. ISSN 0013-1881.
BEENSTOCK, Michael. The Acquisition of Language Skills by Immigrants:
The Case of Hebrew in Israel. International Migration, 1996, vol. 34, no. 1,
s. 3-30. ISSN 0020-7985.
BEENSTOCK, Michael; CHISWICK, Barry R.; REPETTO, Gaston L. The
Effect of Linguistic Distance and Country of Origin on Immigrant Language Skills: Application to Israel. International Migration, 2001, vol. 39, no.
3, s. 33-60. ISSN 0020-7985.
BERRY, John W. Cross-cultural psychology: research and applications. New York :
Cambridge University Press, 1992. ISBN 0-52137-761-7.
BERRY, John W. Handbook of Cross-cultural Psychology. Vol. 3 Social behavior
and applications. 2. ed. Boston : Allyn and Bacon, 1997. ISBN 0-20516076-X.
BÖHLMARK, Anders. Integration of Childhood Immigrants in the Short
and Long Run - Swedish Evidence. International Migration Review, 2009,
vol. 43, no. 2, s. 387-409. ISSN 0197-9183.
CORT, David A. What happened to familial acculturation? Ethnic and Racial
124

Studies, 2010, vol. 33, no. 2, s. 313-335. ISSN 0141-9870.
CVEJNOVÁ, Jitka. Úroveň B1 – Prahová úroveň. In ŠTINDLOVÁ, Barbora; ČEMUSOVÁ, Jana (ed.) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
(AUČCJ) 2005-2006. Praha : Akropolis, 2006. ISBN 80-86903-37-0.
CVEJNOVÁ, Jitka; PAPÍRNÍKOVÁ, Iva; BENEŠOVÁ GRUNTOVÁ, Dominika. Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka: (diagnostická příručka). Praha:
Centrum pro integraci cizinců, 2007.
CUMMINS, Jim Cognitive/academic language proficiency; linguistic interependence, the optimum age question and some other matters. Working
Papers on Bilingualism, 1979, vol. 19, s. 121-129.
ČERMÁK, Zdeněk; JANSKÁ, Eva. Rozmístění a migrace cizinců jako součást sociálněgeografické diferenciace Česka. Geografie: sborník České geografické společnosti, 2011, roč. 116, č. 4, s. 422–439. ISSN 1212-0014.
DE COSTER, Isabelle. Integrating immigrant children into schools in Europe. Brussels : Eurydice, 2009. [cit. 2013-01-06]. Dostupné z http://eacea.ec.europa.

eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101EN.pdf

DJAJIC, Slobodan. Assimilation of immigrants: Implications for human capital accumulation of the second generation. Journal of Population Economics, 2003, vol. 16, no. 4, s. 831-845. ISSN 0933-1433.
DOS SANTOS, Manon Domingues; WOLFF, François-Charles. Human capital background and the educational attainment of second-generation
immigrants in France. Economics of Education Review, 2011, vol. 30, no. 5,
s. 1085-1096. ISSN 0272-7757.
DRBOHLAV, Dušan. Imigranti v České republice (s důrazem na ukrajinské pracovníky
a „západní“ firmy operující v Praze. Praha, 1997. Výzkumná zpráva. RSS/
HEPS No. 622/1995.
DRBOHLAV, Dušan; DZÚROVÁ, Dagmar. “Where Are They Going?”: Immigrant Inclusion in the Czech Republic: (A Case Study on Ukrainians,
Vietnamese, and Armenians in Prague). International Migration, 2007, vol.
45, no. 2, s. 69-95. ISSN 0020-7985.
DRBOHLAV, Dušan. Immigration and the Czech Republic (with Special Respect to the Foreign Labor Force). International Migration Review, 2003, vol.
37, no. 1, s. 94-224. ISSN 0197-9183.
DRBOHLAV, Dušan et al. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. Studie;
sv. 66. ISBN 978-80-7419-039-1.
DUSTMANN, Christian. The Effects of Education, Parental Background and
Ethnic Concentration on Language. Quarterly Review of Economics and Finance. 1997, vol. 37, Special Issue, s. 245-262. ISSN 1062-9769.
125

ENDER, Andrea; STRAßL, Katharina. The acquisition and use of German in
a dialect-speaking environment: facets of inclusion and exclusion of immigrant children in Switzerland. International Journal of Applied Linguistics,
2009, vol. 19, no. 2, s. 173-187. ISSN 0019-0829.
ESPENSHADE, Thomas J.; FU, Haishan. An Analysis of English-Language
Proficiency among U.S. Immigrants. American Sociological Review, 1997, vol.
62, no. 2. ISSN 0003-1224.
HAGEN, L. Kirk. The bilingual brain: human evolution and second language acquisition. Evolutionary Psychology, 2008, vol. 6, no. 1, s. 43-63. ISSN
1474-7049.
HÁDKOVÁ, Marie; LÍNEK, Josef; VLASÁKOVÁ, Kateřina. Čeština jako cizí
jazyk. Úroveň A1. Praha: MŠMT, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné z www.msmt.cz/uploads/soubory/mezinarodni_vztahy/
cestinaA1.pdf.
HÁJKOVÁ, Vanda; STRNADOVÁ, IVA. Inkluzivní vzdělávání. Teorie a praxe.
Praha : Grada, 2010. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3070-7.
HEDBÁVNÁ, Barbora; JANOUŠKOVÁ, Jana; VEROŇKOVÁ, Jitka. Výslovnost češtiny u cizinců – poznámky k metodám výuky. In LÍNOVÁ, Kateřina (‚ed.) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 20072009. Praha: Akropolis ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako
cizího jazyka, 2009, s. 16-23. ISBN 978-80-87310-07-6.
HOFÍREK, Ondřej; NEKORJAK, Michal. Neregulérní práce imigrantů
v České republice. In Migrace online [online]. Praha : Multikulturní centrum Praha, 2. 9. 2008 [cit. 2013-01-06]. ISSN 1803-6589. Dostupné z:

http://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/HofirekNekorjak_Neregulerniprace_1.pdf.

HOLUB, Jan; ADAMOVIČOVÁ, Ana; BISCHOFOVÁ, Jana; CVEJNOVÁ, Jitka; GLADKOVA, Hana; HASIL, Jiří; HRDLIČKA, Milan; MAREŠ, Petr;
NEKVAPIL, Jiří; PALKOVÁ, Zdenka; ŠÁRA, Milan. Čeština jako cizí jazyk
– Úroveň B2. Praha : MŠMT, 2005.
CHISWICK, Barry R.; MILLER, Paul W. Model of Destination-Language
Acquisition: Application to Male Immigrants in Canada. Demography,
2001, vol. 38, no. 3, s. 391-409. ISSN 0070-3370.
CHISWICK, Barry R.; MILLER, Paul W. Linguistic Distance: a Quantitative
Measure of the Distance Between English and Other Languages. Journal
of Multilingual and Multicultural Development, 2005, vol. 26, no. 1, s. 1-11. ISSN

0143-4632.

IDDINGS, Ana Christina DaSilva. Bridging Home and School Literacy
Practices: Empowering Families of Recent Immigrant Children. Theory
126

Into Practice, 2009, vol. 48, no. 4, s. 304-311. ISSN 0040-5841.
JANSKÁ, Eva; PRŮŠVICOVÁ, Alena; ČERMÁK, Zdeněk. Možnosti výzkumu integrace dětí Vietnamců v Česku: příklad základní školy Praha-Kunratice. Geografie: sborník České geografické společnosti, 2011, roč. 114, č. 4,
480–496. ISSN 1212-0014.
KASIMIS, Charalambos; PAPADOPOULOS, Apostolos G. The multifunctional role of migrants in the Greek countryside: implications for the rural economy and society. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2005, vol.
31, no. 1, s. 99-127. ISSN 1369-183X.
KIELHȌFFER, Bernd; JONEKEITS, Sylvie. Zweisprachige Kindererziehung. Tubingen : Stauffenburg, 2006. ISBN 3-92372-105-6.
KING, Karen M.; NEWBOLD, K. Bruce. Internal migration dynamics of
a Canadian immigrant gateway: Toronto as an origin, way-station and destination between 1991 and 2001= La dynamique de la migration interne
d‘une porte d‘entree canadienne: Toronto en tant qu‘origine, etape et destination. The Canadian journal of regional science = La revue canadienne des sciences régionales, 2007, vol. 30, no. 2, s. 243-262. ISSN 0705-4580.
KOCOUREK, Jiří. Vietnamci v České republice. In ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.)
Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha : Portál, 2001, s. 99 - 107. ISBN 80-7178-648-9.
KOCOUREK, Jiří. Poznáváme svět dětí z Vietnamu: hledání společné řeči-: stručná
příručka pro pedagogické pracovníky o podmínkách života dětí „nečeských“ národností přijíždějících do ČR a o jejich vlasti. Plzeň : Foto & Tisk Znamenaný,
2002. ISBN 80-902017-9-2.
KOSTELECKÁ, Yvona et al. Integrace dětí příslušníků národnostních menšin a cizinců do českého vzdělávacího systému. Závěrečná zpráva z projektu podpořeného
z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. Praha : Univerzita Karlova
v Praze, Pedagogická fakulta, 2010.
KOSTELECKÁ, Yvona et al. Integrace dětí příslušníků národnostních menšin a cizinců do českého vzdělávacího systému. Závěrečná zpráva z projektu podpořeného
z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. Praha : Univerzita Karlova
v Praze, Pedagogická fakulta, 2011.
KOSTELECKÁ, Yvona et al. Integrace dětí příslušníků národnostních menšin a cizinců do českého vzdělávacího systému. Závěrečná zpráva z projektu podpořeného
z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. Praha : Univerzita Karlova
v Praze, Pedagogická fakulta, 2012.
127

KUŠNIRÁKOVÁ, Tereza; ČIŽINSKÝ, Pavel. Dvacet let české migrační politiky: Liberální, restriktivní, anebo ještě jiná?. Geografie: sborník České geografické společnosti. 2011, roč. 116, č. 4, s. 497–517. ISSN 1212-0014.
LEONTIYEVA, Yana; TOLLAROVÁ, Blanka. Šetření cizinců o jejich příjmech,
výdajích a remitencích. Závěrečná zpráva z výzkumu. Akademie věd ČR.
Sociologický ústav AV ČR. Praha, 2011.
LEY, David. Countervailing Immigration and Domestic Migration in Gateway Cities: Australian and Canadian Variations on an American Theme.
Economic Geography, 2007, vol. 83, no. 3, s. 231-254. ISSN 0013-0095.
LI, Guofang. Home environment and second-language acquisition: the importance of family capital. British Journal of Sociology of Education, 2007, vol.
28, no. 3, s. 285-299. ISSN 0142-5692.
MCMANUS, Walter; GOULD, William; WELCH, Finis . Earnings of Hispanic Men: The Role of English Language Proficiency. Journal of Labor Economics, 1983, vol. 1, no. 2, s. 101-130. ISSN 0734-306X.
MORGENSTERNOVÁ, Monika; ŠULOVÁ, L.; SCHOLL, L. Bilingvismus
a interkulturní komunikace. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011.
ISBN 978-80-7357-678-3.
POSPÍŠILOVÁ, Anna. Analýza: Reprodukční chování imigrantů v České
republice. In: Demografie. Info. [online]. Praha : Demografické informační
centrum, 2006 [cit. 2013-01-06]. ISSN 1801-2914. Dostupné z:
http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=277.
PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: teorie - praxe - výzkum. Praha : ISV, 2001.
Pedagogika. ISBN 80-85866-72-2.
PRŮCHA, Jan. Interkulturní psychologie: sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras
a národů. 2. rozš. vyd. Praha : Portál, 2007. Psychologie. ISBN 978-80-7367280-5.
PRŮCHA, Jan. Interkulturní komunikace. Praha : Grada, 2010. 199 s. Psyché.
ISBN 978-80-247-3069-1.
PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. 2., aktualiz.
a rozš. vyd. Praha : Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-502-2.
REDSTONE AKRESH, Ilana. Contexts of English Language Use among Immigrants to the United States. International Migration Review, 2007, vol. 41,
no. 4, s. 930-955. ISSN 0197-9183.
ROUBÍČEK, Vladimír. Úvod do demografie. Praha : Codex Bohemia, 1997.
ISBN 80-85963-43-4.
ŘIHÁKOVÁ, Alena. Interkulturní komunikace v kontextu organizace občanské společnosti. Brno, 2011. Disertační práce. Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav antropologie.
128

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme
a jak v jazycích hodnotíme. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, ISBN 80‐244‐1425‐2. Dostupné z http://www.msmt.cz/mezi-

narodni‐vztahy/spolecny‐evropsky‐referencni‐ramec‐pro‐jazyky

STEVENS, Gillian. Age at Immigration and Second Languge Proficiency
among Foreign-Born Adults. Language and Society, 1999, vol. 28, no. 4,
s. 555-578. ISSN 0047-4045.
ŠÁRA, Milan; CVEJNOVÁ, Jitka; CONFORTIOVÁ, Helena; ČADSKÁ, Milada; TURZÍKOVÁ, Milada; HOLUB, Jan; BISCHOFOVÁ, Jana; LÁNSKÁ, Lucie; PALKOVÁ, Zdenka . Prahová úroveň – Čeština jako cizí jazyk.
Strasbourg : Council of Europe, 2001. ISBN 92-871-4761-2
ŠINDELÁŘOVÁ, Jaromíra. Socio-kulturní zázemí žáků a studentů-imigrantů přicházejích ze zemí s odlišnou kulturou: (příručka pro učitele o vzdálených zemích,
z nichž tito žáci a studenti přicházejí). Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2005. ISBN 80-7044-745-1.
ŠINDELÁŘOVÁ, Jaromíra. Metodická doporučení k začleňování žáků-cizinců
do výuky v českých základních školách. 2011. [cit. 2013-01-06]. Dostupné z

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14329/metodicka-doporuceni-k-zaclenovani-zaku-cizincu-do-vyuky-v-ceskych-zakladnich-skolach.html/

ŠINDELÁŘOVÁ, Jaromíra. Čeština jako cizí jazyk v evropském kontextu. Ústí nad
Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2008.
Acta Universitatis Purkynianae; 146. Studia linguistica. ISBN 978-807414-089-1.
THOMAS, Kevin J.A. Household Context, Generational Status, and English
Proficiency Among the Children of African Immigrants in the United
States. International Migration Review, 2010, vol. 44, no. 1, s. 142-172. ISSN
0197-9183.
VAN TUBERGEN, Frank; KALMIJN, Matthijs . Language Proficiency and
Usage Among Immigrants in the Netherlands: Incentives or Opportunities? European Sociological Review, 2008, vol. 25, no. 2, s. 169-182. ISSN
0266-7215.
VAŇKOVÁ, Irena. Nádoba plná řeči. In VAŇKOVÁ, IRENA; NEBESKÁ, Iva;
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Cizinci podle pohlaví a věku - 31.12.2007. Dostupné z http://www.czso.cz/csu
/2008edicniplan.nsf/kapitola/1414-08-2008-0900.
Cizinci s povolením k pobytu podle kraje a účelu pobytu (mezinárodní klasifikace) k 31. 12. 2007. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/cizinci.

nsf/t/9B003E2A20/$File/c01c18t.pdf

Cizinci v ČR. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/cizin-

ci_uvod

Narození cizinci v ČR podle státního občanství - vývoj v letech 1995-2008.
Dostupné z: http://notes3.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/B100257612/$File/11809p01.pdf.
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Obyvatelstvo podle národnosti a podle mateřského jazyka a pohlaví k 1. 3.
2001. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4114-03.
ČSÚ, Cizinci v ČR - základní údaje měsíčně. Dostupné z http://www.czso.cz/

csu/cizinci.nsf/t/06003C0245

Počet obyvatel podle pohlaví, jednotek věku a typu urbanizace (k 31.12.2007)
Dostupné z http://notes3.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/EA00270E3E/$-

File/401908ri02.pdf

Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1785 – 2011. Dostupné z: http://www.
czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu.
Trvale a dlouhodobě usazení cizinci v ČR; 1985 –Dostupné z: http://www.

czso.cz/csu/cizinci.nsf/t/B9003347F1/$File/c01r01.pdf

Sčítání lidu, domů a bytů 1991 - Obyvatelstvo podle národnosti a pohlaví,
pětiletých věkových skupin a státní příslušnosti. Dostupné z:

http://notes3.czso.cz/sldb/sldb.nsf/i/seznam_tabulek_obyvatelstvo

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - Obyvatelstvo podle státního občanství a podle pohlaví a národnosti. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4114-03.
Sčítání lidu, domů a bytů 200: Pramenné dílo. Obyvatelstvo podle národnosti a podle věku a nejvyššího ukončeného vzdělání. Dostupné z: http://
www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/kapitola/4132-05--3002.
Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001. Obyvatelstvo podle věku, národnosti
a podle pohlaví k 1. 3. 2001. Dostupné z: http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_cr/$File/e-4104-02.pdf.
Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001. Obyvatelstvo podle věku, podle národnosti, mateřského jazyka, náboženského vyznání, nejvyššího ukončeného vzdělání, státního občanství a podle pohlaví. Dostupné z: http://www.

scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_cr/$File/e-4104-02.pdf

Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Praha: ČSÚ. Dostupné
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/08000-12-n_2012#.UPz

6fdWeqKoU

Život cizinců v ČR 2008. Dostupné z: http://www.cbudejovice.czso.cz/csu
/2008edicniplan.nsf/p/1118-08.

Zákony a další legislativní normy
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).
Zákon č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
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některých zákonů.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zákon č. 343/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. a některé další
zákony (novela školského zákona).
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky.
Vyhláška č. 256/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
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PŘÍLOHA:
DIAGNOSTICKÝ TEST ČESKÉHO
JAZYKA PRO ŽÁKY, JEJICHŽ
MATEŘSKÝM JAZYKEM NENÍ
ČEŠTINA
49

Tato příloha obsahuje detailní informace o diagnostickém testu,
který byl použit k testování úrovně zvládnutí českého jazyka žáky-cizinci
ve vybraných školách. Přílohu tvoří specifikace testu, popis kritérií hodnocení, popis ústní části zkoušky, scénář nahrávky k diagnostickému testu
a zadání diagnostického testu.
Diagnostický test byl určen žákům 2. stupně základních škol, kteří nepoužívají češtinu jako svůj mateřský jazyk.
Při tvorbě testů se vycházelo ze Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky a Evropského jazykového portfolia pro žáky a žákyně
ve věku 11-15 let. Protože se jedná o test diagnostický, bylo nutné připravit
test, který bude postupovat od nulových znalostí jazyka až po úroveň B1
v případě starších žáků. Test prošel v průběhu tvorby dvěma expertními posudky a byl před použitím pretestován na vzorku českých dětí i na vzorku
dětí odlišného jazykového prostředí.
V první fázi přípravy testu byly pro předkládaný diagnostický test vytvořeny specifikace a navržena forma testu. Jako dílčí testy byly zařazeny všechny řečové dovednosti, a to jak receptivní (čtení a poslech), tak dovednosti
produktivní (mluvení a psaní). V neposlední řadě byla připravena kritéria
hodnocení výsledků testu. Vlastní diagnostický test byl vytvářen ve třech
na sebe navazujících krocích. V první fázi byla navržena první pracovní
verze testu. Tato verze prošla odborným posudkem. Ve druhé fázi byl test
přepracován a upraven podle doporučení uvedených v odborném posudku
a prošel pretestací. Na základě výsledku pretestace byl test upraven do finální podoby, určené k testování na školách. Finální test vychází ze specifikací
a je tak možné připravovat další verze testu, které by měly vykazovat obdobnou obtížnost, a tedy i výsledky. Ve specifikacích je stručně charakterizována cílová věková skupina a jednotlivé dílčí testy, tj. Čtení, Poslech, Psaní
49

Ilustrace použité v tomto textu jsou černobílou variantou barevných originálů.
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a Mluvení. Ve specifikacích je také vysvětlen průběh zadávání testu – test
dané dovednosti je žákovi předložen na vyšší úrovni pouze v tom případě,
že dosáhne určitého bodového zisku na úrovni nižší.

Specifikace testu
Specifikace jsou obecně považovány za velmi důležitou součást testu.
Slouží v první řadě k tomu, aby mohly být vytvářeny varianty testu, které budou vykazovat obdobnou obtížnost, a tedy i srovnatelné výsledky testování.
Dále mohou v upravené podobě sloužit i široké neodborné veřejnosti, aby
se mohla seznámit s formátem testu. V případě, že by v budoucnu byli zadavateli testů samotní učitelé, specifikace by pro ně byly důležitým vodítkem
pro zadávání, opravování a vyhodnocování testů. Ve specifikacích je stručně charakterizována cílová skupina a jednotlivé dílčí testy, tj. Poslech, Čtení,
Psaní a Mluvení. Specifikace uvádějí pro všechny řečové dovednosti, co žák
na dané úrovni dovede. Tyto dílčí dovednosti i typy textů vycházejí z Can
do Statements SERR a z Evropského jazykového portfolia pro žáky a žákyně
ve věku 11-15 let v České republice a signalizují tak dosažení dané úrovně.
Diagnostický test má tři úrovně: A1, A2, B1. Mezi jednotlivými částmi testu je přestávka 10 až 15 minut. V první fázi testování, která je na úrovni A1,
dostane žák kompletní test se všemi úlohami: dvě úlohy zaměřené na porozumění čtenému textu, dvě úlohy zaměřené na porozumění slyšenému textu a jednu úlohu na testování úrovně psaného projevu. Čas určený na zpracování jednotlivých dovedností čtení, poslech a psaní je pouze doporučený.
Žák může dokončit test dovedností dříve, případně o deset minut později. K vyšší úrovni (A2, B1) postupuje testovaný žák pouze tehdy, dosáhl-li
na nižší úrovni 60 % bodů a více. Diagnostický test je ukončen testováním
úrovně ústního projevu.

Čtení
Celkový doporučený čas pro dovednost čtení je 40 minut. Na úrovni A1
se počítá s přibližně deseti minutami, na úrovni A2 s 15 minutami a na úrovni B1 je na testování této dovednost vyhrazeno 15 minut. Předkládaný dílčí
test testuje dovednost čtení s porozuměním prostřednictvím šesti úloh. Každá úloha se skládá z pěti dílčích úkolů. V průběhu celého testu je tedy žákům postupně předkládáno třicet dílčích úkolů. Každý správně provedený
úkol je ohodnocen jedním bodem. Testovaný žák tak může v tomto dílčím
testu získat až 30 bodů za správné odpovědi. Dovednost číst s porozuměním
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je u žáků testována prostřednictvím jednotlivých slov, izolovaných vět, frází,
vyprávění, osobního e-mailu a charakteristiky osoby, a to tak, aby na každé
úrovni byla použita vhodná slovní zásoba. Celkem tento dílčí test obsahuje
240–270 slov.
Diagnostický test předpokládá, že žáci na jednotlivých úrovních podle
SERR zvládnou dovednosti uvedené v tabulce I.
Specifikace dovedností vycházejí ze Společného referenčního rámce
pro jazyky a z Evropského jazykového portfolia pro žáky a žákyně ve věku
11-15 let v České republice.

Tabulka I: Specifikace dovedností ve čtení
Úroveň dle Dovednosti
SERR
ӽӽ porozumět známým jménům, slovům a jednoduchým větám
A1

A2

ӽӽ pochopit základní fráze týkající se osoby žáka, jeho rodiny,
koníčků, apod.
ӽӽ pochopit v hrubých rysech obsah krátkých jednoduchých
popisů (zejména má-li žák vizuální oporu)
ӽӽ porozumět číslům – počtu a časovým údajům (například
hodiny, data, teplota apod.)
ӽӽ porozumět velmi jednoduchým větám v konkrétním kontextu / konkrétní situaci
ӽӽ porozumět výrazům a krátkým větám týkajícím se osobních
dat a potřeb konkrétní povahy
ӽӽ porozumět krátkým, jednoduchým sdělením na pohlednicích
ӽӽ porozumět krátkým jednoduchým textům
ӽӽ porozumět běžným nápisům (například na ulici, na nádraží,
ve škole)
ӽӽ porozumět lexikálním jednotkám a frázím, které se vztahují
ke konkrétním situacím a každodenním potřebám
ӽӽ vyhledat jednoduché informace
ӽӽ najít konkrétní informaci v jednoduchých textech
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B1

ӽӽ porozumět textům, které obsahují slovní zásobu často používanou v každodenním životě
ӽӽ porozumět hlavním myšlenkám o běžných tématech, se kterými se setkává ve škole, ve volném čase, apod.
ӽӽ porozumět smyslu rozhlasových a televizních programů
týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících
s oblastmi zájmu
ӽӽ porozumět textům, které se vztahují ke škole, studiu a jeho
práci ve škole
ӽӽ porozumět popisům událostí, pocitů a přání v osobních
dopisech

Zdroj: Společný referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11-15 let v České republice

A1 Úloha 1
Tato úloha testuje porozumění známým jménům a v běžné komunikaci
frekventovaným slovům. Skládá se z pěti dílčích úkolů. Text úlohy je v rozsahu šesti slov, z nichž jedno slovo slouží jako příklad, a osmi obrázků zobrazujících věci každodenní potřeby. Úkolem žáka je přiřadit správné slovo
ke správnému obrázku. Za každé správně provedené přiřazení žák získá
jeden bod (viz ukázka).
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A1 Úloha 1 – ukázka
Udělej šipku a spoj slovo a obrázek. Dva obrázky nebudeš potřebovat.
ZMRZLINA je příklad.
ZMRZLINA

SLUNCE

KVĚTINY

BOTY

TUŽKA

KOČKA

A1 Úloha 2
V pořadí druhá úloha na úrovni A1 testuje porozumění jednoduchým větám, které vycházejí z kontextu zobrazeného na předloženém obrázku. Žákům je položeno pět otázek vztahujících se k danému obrázku. Celkový text
je v rozsahu 15–25 slov. Žák má takzvanou dichotomickou volbu. Na otázku
může odpovědět (ANO/NE) v souladu s kontextem obrázku. Každá z položených otázek je považovaná za jeden úkol. Za každou správnou odpověď
na otázku žák získává jeden bod. Celkově v této úloze může testovaný žák
opět získat za správné odpovědi až pět bodů (viz ukázka).
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A1 Úloha 2 – ukázka
Je to pravda (ANO), nebo to není pravda (NE)? Číslo 0 je příklad.

0.

Na obrázku jsou čtyři lidi. 		

ANO		

NE

1.
2.
3.
4.
5.

Na obrázku je pták.			ANO		NE
Dívka má žluté šaty.			
ANO		
NE
Děti čtou knihu.				ANO		NE
Míč je modrý.				ANO		NE
Je zima. 				ANO		NE

A2 Úloha 1
Jedná se o první úlohu testující schopnost čtení s porozuměním na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce. Tato úloha testuje
porozumění lexikálním jednotkám a frázím, které se vztahují ke konkrétním situacím a každodenním potřebám. Překládaný text je v rozsahu 50–60
slov. Testovaným žákům je předloženo šest vět, které definují šest z nabízených sedmi slov. Jedno slovo nemá odpovídající definici. Úkolem žáka je
přiřadit ke každé definici správné slovo. Jedna věta a jedno slovo slouží jako
příklad. Za každé správně přiřazené slovo získává testovaný žák jeden bod.
Celkově za tuto úlohu může získat až 5 bodů.
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A2 Úloha 2
Druhá úloha na této úrovni testuje schopnost porozumění krátkému textu. Text je formou vyprávění v rozsahu 50–65 slov. Úkolem žáka je vybrat
správné slovo z nabídky čtyř slov. Po testovaném se požaduje, aby přiřadil
správné slovo pěti větám. Jedna věta slouží jako příklad. V této úloze žák
za správné odpovědi může získat až pět bodů (viz ukázka).

A2 Úloha 2 – ukázka
Přečti si text a vyber správné slovo (A, B, C nebo D). Číslo 0 je příklad.
Monika se včera vrátila z 0. ...nemocnice.... Spadla z kola a bolela ji noha
a 1. ........................ Pan doktor ji vyšetřil a poslal na 2. ...........................
Zjistil, že noha je 3. ................, a tak Monika dostala 4. ..................... Hlava byla v pořádku, ale protože bolela, musela Monika zůstat v nemocnici. Dostávala léky a odpočívala. Už je v pořádku, za tři týdny má přijít
na 5. .................... .
0.

A) diskotéky

B) obchodu

C) nemocnice

D) kina

1.
2.
3.
4.
5.

A) hlava
A) sms
A) zlomená
A) vitamín
A) operace

B) noha
B) rentgen
B) pravá
B) injekci
B) ordinace

C) v krku
C) dopis
C) levá
C) sádru
C) pan doktor

D) rýma
D) recept
D) krátká
D) brýle
D) kontrolu

B1 Úloha 1
Pátá úloha je konstruována na úrovni B1 podle SERR. Úloha je v rozsahu
185–200 slov a jejím úkolem je testovat porozumění textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě žáků a vztahující se
k tématům se kterými se testovaný může setkávat ve škole a volném čase, a to
prostřednictvím popisů událostí, pocitů a přáním v neformálním e-mailu
příteli. Tato úloha se skládá z pěti úkolů, vět, které vycházejí z předloženého
textu. Žáci mají dichotomickou volbu (ANO/NE). Mají se rozhodnout, zda
předložené věty jsou pravdivé. Jedna věta slouží jako příklad. I za tuto úlohu
může úspěšný řešitel získat až pět bodů (viz ukázka).
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B1 Úloha 1 – ukázka
Přečti si e-mail. Je to pravda (ANO), nebo to není pravda (NE)? Číslo 0
je příklad.


V Praze 4. 9. 2010

Ahoj Lucko,
děkuju za mail, který jsi mi poslala, a za fotky z našich společných prázdnin. Jsou
opravdu krásné. Škoda, že tento týden zase začala škola.
Moje nová škola tady v Praze je větší a modernější, než byla ta v Liberci. Chodím
do 8. D. Spolužáci jsou fajn a náš třídní vypadá sympaticky. Zatím tu nemám žádnou
dobrou kamarádku ani kamaráda, ale sedím v lavici s Markétou, která bydlí v našem
domě. Včera jsme spolu byly v kině. Užily jsme si to. O víkendu spolu jedeme na výlet
na Karlštejn. Ještě jsem tam nikdy nebyla. A rodiče Markéty mají blízko chalupu, tak
mě pozvali, abych jela s nimi.
A co je nového u Tebe? Jak se mají Soňa, Marek a Patrik? Moc se mi po vás všech
stýská, ale táta říkal, že celé vánoční prázdniny budeme u babičky v Bedřichově. To je
jen kousek od Liberce. Můžete všichni přijet za mnou. Babička má velký dům, takže
tam můžete přespat. Určitě upeče koláč a uvaří spoustu jiných dobrot. Je výborná kuchařka.
Po obědě půjdeme lyžovat, dáme si pohár v cukrárně a večer můžeme jít zase
na svah. Pak si budeme dlouho do noci povídat.
Už se na vás moc těším. Měj se krásně. Brzy mi napiš nebo zavolej.
							Ahoj Sára
0.

Kino bylo fajn. 					ANO

NE

1.
Sára pozvala na prázdniny dva kamarády a dvě kamarádky.
							ANO NE
2.
Bedřichov je nedaleko od Liberce.		
ANO NE
3.
Babička pracuje jako kuchařka.			
ANO NE
4.
V Bedřichově se může večer lyžovat.		
ANO NE
5.
Sára a její kamarádi půjdou u babičky brzo spát. ANO NE
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B1 Úloha 2
I druhá předložená úloha na úrovni B1 podle SERR testuje vhodnou slovní
zásobu. Vychází z textu nabídnutého v předcházející úloze. Úkolem žáka
je správně odpovědět na pět otázek vztahujících se k zmíněnému textu.
Ke každé otázce má na výběr čtyři možné alternativy odpovědi. Jeho úkolem je vybrat z nabízených alternativ tu správnou. Jedna otázka slouží jako
příklad. Za správné odpovědi může testovaný získat až pět bodů. Text této
úlohy je v rozsahu: 185–200 slov.

Poslech
Celý diagnostický test na testování poslechu s porozuměním vymezuje přibližně 20 až 25 minut. Testování této řečové dovednosti probíhá
prostřednictvím šesti úloh, z nichž se každá skládá s pěti dílčích úkolů. Celkem je tedy testovaným žákům postupně předloženo třicet úkolů. Za každý správně provedený úkol testovaný žák získá jeden bod. Celkově může
v tomto dílčím testu získat až 30 bodů. V průběhu testování žák uslyší celkem 16 textů. Délka jednotlivých textů se liší v závislosti na jednotlivých
úrovních. Na úrovni A1 je testovanému nabízeno celkem pět dialogů. Každý
z nich obsahuje 10–15 slov. Celkově se jedná o 55–65 slov. Na úrovni A2 se
testovaným žákům překládají texty, z nichž je každý v rozsahu 45–60 slov.
Na úrovni B1 jsou žákům nabízeny čtyři dialogy, z nichž každý obsahuje
40–50 slov, v celkovém rozsahu 220–235 slov. Všechny poslechové úlohy se
opakují, takže žák má možnost každý text slyšet dvakrát. V průběhu celého
toho dílčího testu má testovaný možnost slyšet prostřednictvím nahrávky
785–900 slov. Poslechové ukázky obsahují krátké popisy a charakteristiky
(například osob na obrázku, osob z nejbližšího okolí, pokoje, třídy, ulice,
rozvrhu dne, školního rozvrh), ale také jednoduché monology a dialogy,
které se vážou na každodenní situace spojené s tématikou školy, nakupování, sportu, volného času, cestování v dopravních prostředcích, návštěvy
restaurace a jednoduché vyprávění. Pro testování poslechu s porozuměním
na úrovni B1 bylo použito interview.
Diagnostický test předpokládá na jednotlivých úrovních tyto dovednosti:
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Tabulka II: Specifikace dovedností v poslechu
Specifikace dovedností vycházejí ze Společného referenčního rámce pro jazyky a z Evropského jazykového portfolia pro žáky a žákyně ve věku 11-15
let v České republice.

Stupeň Dovednosti
dle
SERR
ӽӽ sledovat řeč s pečlivou a zřetelnou výslovností s delšími pomlkaA1

A2

B1

mi vedenou ve spisovné češtině (platí pro všechny další body)
ӽӽ rozumět pomalu sdělovaným pokynům (a případně se jimi řídit)
ӽӽ řídit se krátkými a jednoduchými orientačními pokyny (např.
od svého vyučujícího), které jsou sdělovány pečlivě a pomalu
ӽӽ rozumět jednoduchým otázkám
ӽӽ porozumět číslům, datům, známým údajům apod.
ӽӽ porozumět základním osobním údajům (jméno, telefonní číslo
atd.), jsou-li vyslovovány jasně a srozumitelně
ӽӽ porozumět známým slovům a zcela základním frázím týkajícím
se zejména jeho osoby, rodiny, bezprostředního konkrétního
okolí
ӽӽ porozumět každodenním výrazům, jejichž cílem je uspokojit
základní potřeby konkrétního rázu
ӽӽ porozumět základním informacím o lidech, jejich rodině, bydlišti, práci a koníčcích
ӽӽ porozumět, o čem lidé mluví, když mluví pomalu a zřetelně
ӽӽ rozumět důležitým informacím v krátkých nahrávkách o běžných
věcech
ӽӽ rozumět jednoduchému popisu cesty
ӽӽ porozumět hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem
o běžných tématech, se kterými se setkává ve škole, ve volném
čase
ӽӽ porozumět smyslu televizních a rozhlasových programů, které se
týkají současných událostí, témat, která ho zajímají apod.

Zdroj: Společný referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11-15 let v České republice
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A1 Úloha 1
Úloha A1 testuje porozumění pomaleji sdělovaným orientačním pokynům a řízení se jimi. Tyto jednoduché pokyny jsou sdělovány pečlivě a pomalu a používají slovní zásoby vyžadované na této úrovni. Konkrétně se
jedná o šest krátkých dialogů s tematikou nakupování, narozenin, počasí,
cestování, jídla a pití. Každý dialog je v rozsahu 10–15 slov a je přečten dvakrát. Jeden z dialogů slouží jako příklad. Úkolem testovaného žáka je přiřadit dialog k jednomu z pěti nabízených obrázků. Každý dialog je považován za jeden úkol. Za každé správné přiřazení žák získá jeden bod. Celkově
v této úloze může získat až pět bodů (viz ukázka dialogu a obrázků určených k přiřazení).

143

A1 Úloha 1 – ukázka dialogů
Ke každému obrázku napiš číslo dialogu. Dialog 0 je příklad. Všechny dialogy uslyšíš dvakrát.
pauza 15 sekund
Příklad:
žena 1: Máte ten fialový svetr ve velikosti M?
žena 2: Bohužel ne. Mám jen velikost S.
pauza 5 sekund + gong, celý text ještě jednou, pauza 5 sekund
Dialog 1
žena: Dobrý den, co si dáte?
kluk: Jednu čokoládovou zmrzlinu, prosím.
žena: 20 korun, prosím.
pauza 5 sekund + gong, celý text ještě jednou, pauza 5 sekund
Dialog 2
kluk: Pavle, to je moje sestra Vanda.
kluk: Ahoj Vando, těší mě.
pauza 5 sekund + gong, celý text ještě jednou, pauza 5 sekund
Dialog 3
žena: Dobrý den, prosím vás, v kolik hodin jede autobus do Kolína?
muž: V devět hodin.
pauza 5 sekund + gong, celý text ještě jednou, pauza 5 sekund
Dialog 4
žena: Martine, máš domácí úkol?
kluk: Ano, paní učitelko. Tady je.
žena: Děkuju.
pauza 5 sekund + gong, celý text ještě jednou, pauza 5 sekund
Dialog 5
dívka: Haló, Lindo, jdeš dnes na tenis?
dívka: Dnes nemůžu. Jsem nemocná.
pauza 5 sekund + gong, celý text ještě jednou, pauza 5 sekund
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A1 Úloha 1 – ukázka obrázků určených k přiřazení
Ke každému obrázku napiš číslo dialogu. Dialog 0 je příklad. Všechny dialogy uslyšíš dvakrát.

dialog číslo:

0

			dialog číslo:

dialog číslo:					dialog číslo:

dialog číslo:					dialog číslo:
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A1 Úloha 2
Druhá úloha na úrovni A1 testuje porozumění často užívaným slovům a základním frázím každodenního života, týkajícím se zejména osoby testovaného žáka, jeho rodiny a okolí místa bydliště. Testovanému žákovi je přednesen monolog v rozsahu 55–65 slov. Úkolem žáka je na základě poslechu
monologu správně přiřadit pět předmětů, které vidí na obrázku, na správné
místo. Za každý správně přiřazený předmět žák získá jeden bod. Celkem
v této úloze může získat pět bodů.

A2 Úloha 1
První úloha na úrovni A2 testuje porozumění základním informacím o lidech, jejich rodině, bydlišti, práci a koníčcích. Dětem jsou předloženy krátké charakteristiky člověka a úkolem testovaného žáka je přiřadit správnou
charakteristiku ke správnému obrázku. Každá charakteristika je v rozsahu
40–50 slov. Celkově je úloha v rozsahu 200–250 slov. V této úloze může
úspěšný řešitel získat až 5 bodů, a to jeden bod za každou správně přiřazenou charakteristiku (viz ukázka).
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A2 Úloha 1 – ukázka textů
Poslechni si šest textů. Napiš, kdo je na obrázku. Všechny texty uslyšíš
dvakrát. Teď si přečti jména a podívej se na obrázky. První text a Ondřej
je příklad.
pauza 15 sekund + gong
Příklad Ondřej (žena): Ondřej je mladý muž. Už nestuduje, ale pracuje.
Pracuje jako doktor v nemocnici. Má krátké hnědé vlasy a velké černé oči.
Je velmi chytrý a hodný. V nemocnici musí nosit bílé oblečení.
pauza 5 sekund
Veronika (muž): Veronika je malá, drobná dívka. Má zrzavé kudrnaté vlasy a velké zelené oči. Špatně vidí, proto musí nosit brýle. Je štíhlá, protože
často chodí na procházky se svým psem Ferdou. Miluje zvířata. Veronika
je moc milá. Až bude velká, chce být veterinářka.
pauza 5 sekund
Jakub (žena): Jakub má dlouhé černé vlasy a modré oči. Má trochu velké
uši. Rád nosí tričko a džíny. Jakub je muzikant. Píše své písně. Hezky zpívá
a hraje na kytaru. Není ani hubený ani tlustý. Ve škole je velmi oblíbený.
Jakub chce být slavný kytarista.
pauza 5 sekund
Martina (muž): Martina je moc hezká. Často sportuje. Třikrát týdně hraje
volejbal. Je vysoká, a proto jí to jde moc dobře. Má dlouhé hnědé vlasy,
velké hnědé oči a dlouhý krk. Má ráda červenou barvu a ráda nosí tričko
a sukni. Špatně vidí. Nenosí brýle, ale nosí kontaktní čočky.
pauza 5 sekund
Jitka (žena): Jitka je špatná studentka. Ve škole nedává pozor. Doma si nedělá domácí úkoly. Často běhá venku a hraje s kluky fotbal. Jitka je jako
kluk. Je velmi hubená, má dlouhé ruce a nohy. Má krátké světlé vlasy. Má
hodně kamarádů, ale žádnou kamarádku.
pauza 5 sekund
Radek (muž): Radek je velmi chytrý, má samé jedničky. Má rád přírodu, ale
vůbec do ní nechodí. Rád o ní čte na internetu, nebo píše slohové práce.
Je silný, protože skoro nechodí ven, nesportuje a jí hodně sladkostí. Všem
holkám se líbí jeho vlnité blond vlasy.
pauza 10 sekund + gong, texty 1–6 ještě jednou, pauza 10 sekund
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A2 Úloha 1 – ukázka obrázků určených k přiřazení
Poslechni si šest textů. Napiš, kdo je na obrázku. Všechny texty uslyšíš
dvakrát. Teď si přečti jména a podívej se na obrázky. První text a ONDŘEJ
je příklad.
Ondřej, Veronika, Jakub, Martina, Jitka, Radek
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A2 Úloha 2
Druhá úloha úrovně A2 testuje porozumění informacím získaným z vyprávění. Vyprávění je v rozsahu 75–90 slov. Tématem je rodina, zájmy, práce,
škola. Úkolem testovaného žáka je na základě získaných informací určit,
zda jsou věty pod obrázkem pravdivé, či nikoli. Jedná se o dichotomickou
volbu (ANO/NE). Pod obrázkem je žákům nabídnuto šest vět, z nichž jedna
slouží jako příklad. V této úloze může žák získat až pět bodů.

B1 Úloha 1
První úloha na úrovni B1 testuje porozumění výpovědím vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se žáci setkávají ve škole
a ve volném čase, porozumění televizním a rozhlasovým programům, které
se týkají současných událostí, témat, která mohou zajímat mladou generaci.
Text je žákům přednesen formou interview se známou osobností v rozhlasovém pořadu. Interview je v rozsahu 220–235 slov. Úkolem žáků je rozhodnou, zda jsou věty, které vycházejí z daného interview, pravdivé, či nikoli.
Opět se jedná se o dichotomickou volbu (ANO/NE). Za každou správnou
odpověď může žák získat jeden bod. Maximálně může testovaná osoba
v této úloze obdržet pět bodů.

B1 Úloha 2
Druhá úloha na úrovni B1 testuje porozumění výpovědím vysloveným
spisovným jazykem. Hlavním tématem této úlohy je nakupování. Jedná se
o čtyři monology, ve kterých mladí lidé odpovídají na dotaz tazatele, zda by
přiblížili svůj vztah k nakupování a popsali, kde, co a jak často nakupují. Každý monolog je v rozsahu 40–50 slov. Úkolem žáků je odpovědět na pět otázek, které jsou uvedeny v testu. Jedna otázka slouží jako příklad. Za každou
správnou odpověď mohou žáci získat jeden bod. V této úloze mohou získat
maximálně pět bodů (viz ukázka).
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B1 Úloha 2 – ukázka textu
Poslechni si text a vyplň tabulku. Označ symbolem P správnou odpověď. Otázka 0 a mluvčí 1 jsou příklad.
pauza 15 sekund + gong
Dotazovatel (muž): Dobrý den, dělám tu průzkum. Zajímá mě, jak
dnes mladí lidé nakupují. Můžete mi prosím říct něco o sobě? Nakupujete
ráda? Kde obvykle nakupujete a jak často?
Mluvčí 1 (žena): No, víte, já opravdu ráda nakupuju. Utrácím hodně peněz hlavně za oblečení. Ráda nakupuju ve velkých obchodních centrech.
Jezdím do obchodního centra každou sobotu. Nejsou tu jen dobré obchody, ale také bary a kavárny. a taky kino. Miluju, když si koupím něco hezkého, a potom se ještě podívám na pěkný film.
Mluvčí 2 (muž): Já nesnáším nakupování. Je to podle mě ztráta času. Obvykle nevím, co si vybrat. Jakou barvu, jaký styl... a jsem nervózní, když
za mnou stojí prodavačky. Nemám rád supermarkety, hlavně fronty u kasy.
Máma říká, ať si napíšu seznam věcí, co chci koupit, ale to mě nebaví. Až
budu mít počítač, budu si kupovat všechno přes internet.
Mluvčí 3 (žena): Nerada nakupuju sama, obzvlášť potraviny. Ty taky raději kupuju v malých obchodech. Prodavačky jsou přátelštější a zboží je
kvalitnější a vždycky čerstvé. Ceny jsou vyšší než v supermarketech, to je
pravda, ale to mně nevadí. Hodně lidí říká, že malé obchody už brzy zmizí, ale já tomu nevěřím.
Mluvčí 4 (muž): Mám doma počítač a všechno si kupuju na internetu. Je
to velmi pohodlné. Nemusím chodit ven, jsem doma ... jen kliknu myší,
a za tři dny mám doma, co jsem si přál. Vše je také cenově výhodnější. Podle mého názoru má tenhle způsob nakupování budoucnost. Samozřejmě není dobrý nápad takto nakupovat potraviny.
pauza 5 sekund + gong, celý text ještě jednou, pauza 5 sekund
Teď máš ještě dvě minuty čas. Můžeš si zkontrolovat svoje odpovědi.
pauza 2 minuty
Konec poslechu. Už nic nepiš.
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B1 Úloha 2 – ukázka tabulky k vyplnění
Poslechni si text a vyplň tabulku. Označ symbolem P správnou odpověď. Otázka 0 a mluvčí 1 jsou příklad.
mluvčí 1
0. Kdo rád nakupuje P
oblečení?

mluvčí 2

mluvčí 1

mluvčí 3

mluvčí 2 mluvčí 3

mluvčí 4

mluvčí 4

1. Kdo si myslí, že nakupování na internetu je pohodlné
a výhodné?
2. Kdo nerad nakupuje sám?
3. 
Kdo nerad nakupuje v supermarketu?
4. Kdo má rád obchodní centra?
5. Kdo nikdy neví, co si koupit?

Psaní
Na dílčí test Psaní je v celém diagnostickém testu vymezeno přibližně 45 minut. Na úrovni A1 a A2 je shodně počítáno s deseti minutami.
Na úrovni B1 je pro tuto aktivitu vymezeno 25 minut. Dílčí test Psaní obsahuje tři úlohy. Žák může získat až 30 bodů, maximálně deset bodů za každou úlohu. V úloze na úrovni A1 může testovaný žák napsat až deset slov.
Na úrovni A2 se očekává text obsahující 15–25 slov. Na úrovni B1 se počítá
s textem, který je přibližně v rozsahu 100 slov. Žáci, kteří projdou celým diagnostickým testem, mohou v průběhu testování psaní napsat 120–130 slov.
Tato řečová dovednost se testovala na tématech vztahujících se k rodině testovaného, k prožití prázdnin, svátků.
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Tabulka III: Specifikace dovedností v psaní
Specifikace dovedností vycházejí ze Společného referenčního rámce
pro jazyky a z Evropského jazykového portfolia pro žáky a žákyně ve věku
11-15 let v České republice.

Úroveň Dovednosti
dle
SERR
ӽӽ napsat jednoduché fráze a věty
A1

A2
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ӽӽ napsat jednoduše o sobě a lidech z blízkého okolí, kde kdo žije,
co dělá
ӽӽ napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, např. pozdrav z dovolené
ӽӽ napsat krátké blahopřání, např. k narozeninám
ӽӽ vyplnit formulář obsahující osobní údaje, např. jméno, národnost, adresu
ӽӽ užívat omezeného repertoáru lexikálních jednotek v souladu
s lexikální kompetencí odpovídající úrovni A1
ӽӽ užívat omezeného repertoáru gramatických struktur v souladu
s gramatickou kompetencí odpovídající úrovni A1
ӽӽ opsat/napsat známá slova a krátké fráze, názvy věcí každodenní
potřeby, obchodů a ustálená spojení
ӽӽ popsat svou rodinu, školu, osobní události a zážitky, známá místa
a koníčky
ӽӽ napsat stručný osobní dopis – pozvání, poděkování, omluvu
ӽӽ napsat stručný popis nějaké události
ӽӽ používat nejběžnější spojovací výrazy (a, ale, protože)
ӽӽ používat základní jazykový repertoár pro každodenní předvídatelné situace, ovládat každodenní výrazy, používat základní typy
vět a osvojených frází, ovládat omezený repertoár slovní zásoby
vztahující se ke konkrétním každodenním potřebám v souladu
s lexikální kompetencí odpovídající úrovni A2
ӽӽ opsat/napsat krátká slova, která jsou součástí slovní zásoby, krátké
věty, orientační pokyny
ӽӽ užívat omezeného repertoáru gramatických struktur

B1

ӽӽ napsat souvislé texty na téma, které ho zajímá, nebo které dobře
zná
ӽӽ psát osobní dopisy, které popisují zážitky a dojmy

Zdroj: Společný referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11-15 let v České republice

A1 Úloha 1
Úlohy na úrovni A1 testují užívání omezeného repertoáru lexikálních
jednotek v souladu s lexikální kompetencí odpovídající úrovni A1. Především se jedná o napsání známých slov a krátkých frází, názvů věcí každodenní potřeby, obchodů a ustálených spojení. První úloha tohoto dílčího
testu požadovala, aby žák napsal deset slov, která by odpovídala předloženým obrázkům. Kromě psaní úloha testovala také lexikální a gramatické
kompetence. Tato úloha se ukázala jako velmi vhodná pro žáky dané věkové
skupiny. Pokud byla produktivní dovednost těchto dětí na úrovni A1, žáci
neměli problém to v této úloze dokázat (viz příklad).
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A1 Úloha 1
Napiš slovo. KVĚTINY jsou příklad.

0.

1.

3.

6.

2.

4.

5.

7.

8.

10.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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KVĚTINY
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..

9.

A2 Úloha 1
Druhá úloha tohoto dílčího testu testuje používání základního jazykového repertoáru každodenních situací, ovládání běžně užívaných výrazů,
používání základních typů vět a osvojených frází, ovládání omezeného
repertoáru slovní zásoby vztahující se ke konkrétním každodenním potřebám v souladu s lexikální kompetencí, odpovídající úrovni A2, opsání/
napsání krátkých slov, která jsou součástí slovní zásoby, krátkých vět, orientačních pokynů, užívání omezeného repertoáru gramatických struktur.
Konkrétním úkolem žáka je stručně odpovědět na pět otázek. Výsledný text
by měl být v rozsahu 15 až 25 slov. Za tuto úlohu může žák získat až 10 bodů
(viz ukázka).

A2 Úloha 1 – ukázka

Odpověz na otázky celou větou. Číslo 0 je příklad.
Otázka						Odpověď
0. Odkud jsi?					Jsem z Rakouska.
5.
6.
7.
8.
9.

Kdo je tvůj dobrý kamarád?
…………………………………………….
Co ti chutná?			
…………………………………………….
Kdy ses narodil/a?			…………………………………………….
Co děláš ve volném čase? 		
…………………………………………….
Které je tvé oblíbené zvíře?
……………………………………………
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B1 Úloha 1
Úloha na úrovni B1 testuje schopnost žáka napsat neformální e-mail, který by byl v rozsahu přibližně 100 slov a v němž by testovaný žák popsal svému kamarádovi zážitky a dojmy z letních prázdnin. V této úloze může žák
získat až 10 bodů (viz ukázka).

B1 Úloha 1 – ukázka
Napiš kamarádovi e-mail, co jsi dělal/a o letních prázdninách. Napiš
100 slov.
Napiš:
▶▶ kde jsi byl/a,
▶▶ s kým,
▶▶ čím jste tam jeli,
▶▶ co jste tam dělali,
▶▶ kam pojedeš příště.

Ahoj ......................,
....…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
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Mluvení
Na dílčí test Mluvení je vymezeno celkem 6 až 7 minut. Mluvení
obsahuje tři úlohy. První úloha je na úrovni A1, druhá úloha na úrovni A2
a třetí úloha na úrovni B1. Za každou úlohu může žák získat až deset bodů.
Za celý tento dílčí test může tedy obdržet až 30 bodů. Tato řečová dovednost
je testována individuálně. Examinátor vede s žákem řízený rozhovor, zatímco hodnotitel, který sedí stranou, do průběhu dialogu nezasahuje a pouze
hodnotí žákův výkon. I při tvorbě úloh a úkolů této produktivní dovednosti se vycházelo ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
a Evropského jazykového portfolia pro žáky a žákyně ve věku 11-15 let v České republice.
Pro jednotlivé úlohy byl na všech úrovních vypracován podrobný scénář
testování. V zájmu udržení co největší objektivity testování bylo potřeba
sjednotit způsob kladení otázek, zadávání úkolů, míru vstupování do monologů respondentů apod.
Na úrovni A1 byly zvoleny jako testovací úlohy otázky, které se bezprostředně týkají testovaného, jeho okolí, rodiny, zájmů atd. Byly kladeny otázky, které žáky motivovaly k vyprávění o sobě, o svých zájmech, škole, rodině,
volném čase apod. Na otázky tohoto typu žáci většinou neměli problém reagovat.
Pro testování na úrovni A2 byly zvoleny motivační obrázky na témata
školy, sportu, nakupování, jídla, výletu, cestování. Prvním úkolem žáka bylo
popsat, co na obrázku vidí. Poté byly testovanému kladeny examinátorem
doprovodné otázky, které se zaměřovaly na pocity, zkušenosti a preference
respondenta vždy v souvislosti s daným tématem.
Na úrovni B1 byly s dětmi simulovány komunikační situace, které s vylosovaným tématem a obrázkem korespondovaly. Examinátor vedl s testovaným žákem řízený rozhovor. Například tématu škola byla simulována situace, kdy examinátor byl učitelem a testované dítě žákem školy. Úkolem žáka
bylo zavolat učiteli, omluvit se a vysvětlit důvod dnešní absence ve škole.
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Tabulka IV: Specifikace dovedností v mluvení
Specifikace dovedností vycházejí ze Společného referenčního rámce
pro jazyky a z Evropského jazykového portfolia pro žáky a žákyně ve věku
11-15 let v České republice.
Úroveň
dle
SERR

A1

A2
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Dovednosti
ӽӽ vyjadřovat se jednoduše o osobách/místech
ӽӽ pohovořit o sobě (popsat sám sebe, co dělám, kde žiji)
ӽӽ porozumět otázkám, jsou-li zřetelně a pečlivě vysloveny a jsou-li
popř. zopakovány/ přeformulovány/upřesněny
ӽӽ klást jednoduché otázky zejména o sobě a jiných lidech, o tom,
kde žijí, koho znají, o věcech, které vlastní a na podobné otázky
jednoduše odpovídat
ӽӽ požádat o věci bezprostřední potřeby a na podobné žádosti
reagovat
ӽӽ odpovědět na jednoduše formulované přímé osobní otázky
ӽӽ komunikovat v jednoduchých běžných situacích (např. rodina,
škola, studium, volný čas), ale komunikace zcela závisí na pomalejším tempu, opakování/přeformulování/upřesnění
ӽӽ používat číslovky, údaje o množství, cenách a času
ӽӽ označit čas pomocí frází jako ,,příští týden, minulý pátek, v listopadu, ve tři hodiny“
ӽӽ zapojit se do rozhovoru tak, že žák pozdraví a rozloučí se, představí sebe i druhou osobu, zeptá se, jak se komu daří apod.
ӽӽ užívat funkčně jazykových prostředků z hlediska sociolingvistického (společenský styk – oslovení, pozdravy, tykání – vykání)
ӽӽ popsat sám sebe, svou rodinu a další lidi
ӽӽ jednoduše popsat místa a předměty
ӽӽ mluvit o své škole a o své práci ve škole
ӽӽ vyjádřit, co se mu líbí a nelíbí
ӽӽ mluvit o tom, co pravidelně dělá
ӽӽ popsat, co dělal/a v minulosti
ӽӽ popsat, jaké má plány

B1

ӽӽ jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsal své zážitky,
sny, naděje a cíle
ӽӽ odůvodnit a vysvětlit stručně své názory a plány
ӽӽ vyprávět příběh, obsah filmu
ӽӽ zapojit se do hovoru o tématech, které zná, o která se zajímá,
nebo která se týkají každodenního života (rodiny, školy, zájmů,
kamarádů, sportu apod.)

Zdroj: Společný referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11-15 let v České republice

A1 Úloha 1
Úloha na rovni A1 testuje žákovu schopnost představit se a vést krátký
monolog o své osobě, své rodině, koníčcích…V případě, že žák neví, jak
v monologu pokračovat, examinátor pokládá motivační otázky typu:
1. Jak se jmenuješ?
2. Kolik je ti let? Kdy ses narodil/a? (Kdy máš narozeniny?)
3. Do jaké třídy/školy chodíš?
4. Odkud jsi? Kde bydlíš? Bydlíš v domě nebo v bytě? Jaká je vaše adresa?
5. Kolikátého je dnes? (datum, den) / Kolik je hodin? (čas)
6. Jaké jsou tvoje koníčky? (Co děláš ve volném čase? / Co rád/a děláš? /
Co tě baví, co tě nebaví? Sportuješ?)

A2 Úloha 1
Na úrovni A2 je požadováno, aby si testovaný žák vylosoval obrázek a popsal, co na něm vidí. Examinátor klade postupně minimálně pět otázek, které se vztahují k vylosovanému obrázku.

B1 Úloha 1
Úloha na úrovni B1 navazuje na téma předcházející úlohy. Žák řeší situaci, která se vztahuje k obrázku. Komunikačním partnerem je mu opět examinátor. Příklady situací:
Situace 1: Jsem učitel, a ty dnes nepřijdeš do školy. Zavolej učiteli a omluv
se, že nemůžeš přijít do školy. Nezapomeň říct proč.
Situace 2: Cestuješ vlakem a usnul jsi a zapomněl vystoupit. Už máš neplatný lístek. Já jsem průvodčí, co řekneš?
Situace 3: Máš o víkendu narozeniny. Já jsem tvoje kamarádka. Pozvi mě
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na oslavu. V kolik hodin oslava začíná? Kde se bude konat? Co si mám vzít
na sebe? Co budeme jíst/pít?
Viz ukázky tematických obrázků, otázek a situací, které se k daným obrázkům vztahují.
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A2 úloha 1, B1 úloha 1 – první ukázka
VE TŘÍDĚ

Otázky k obrázku –A2:
1.	Co vidíš na obrázku? (Kde/ Kdo jsou ti lidé? Kolik lidí vidíš ve třídě? Co dělají? Co je na obrázku vpravo? Jak vypadá učitelka? Jak
vypadá ten kluk? (Co mají na sobě?)
2.
Kterou rukou píše kluk?
3.
Jsi pravák nebo levák?
4.
Jaký předmět máš/nemáš rád/a? Proč?
5.
Jaká je vaše třídní učitelka?
6.
Co obvykle nosíš na sobě do školy?
7.
Co nosíš ve školní tašce?
8.
Kde jsi byl/a o letních prázdninách? Kam pojedeš o zimních?
9.
Jak dlouho studuješ češtinu?
10.
Je škola u vás jiná než tady v ČR?
11.
Jaké bylo tvoje nejlepší/nejhorší vysvědčení?
B1:
Situace: Já jsem učitel, a ty dnes nepřijdeš do školy. Zavolej učiteli a omluv
se, že nemůžeš přijít do školy. Nezapomeň říct proč.
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A2 úloha 1, B1 úloha 1 – druhá ukázka
RODINNÝ VEČER

Otázky k obrázku – A2:
1.	Co vidíš na obrázku? Kde/Kdo jsou ti lidé? Kolik lidí vidíš na obrázku? Co dělají?
2.
Jak vypadá tatínek? Jak vypadá maminka? (Co mají na sobě?)
3.
Na co se asi dívají? Je ráno?
4.
Díváš se také rád/a na televizi? Který je tvůj oblíbený pořad?
5.
Na co ses díval/a včera?
6.	Jaká je tvoje rodina? Máš sourozence? Co dělá tvůj tatínek a maminka?
7.
Co děláte večer?
8.
Co nosíš na sobě doma?
9.
Jak si představuješ ideální den s rodinou?
B1:
situace: Jsem tvůj kamarád. Ty nemáš zítra rodiče doma. Pozvi mě na návštěvu.
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A2 úloha 1, B1 úloha 1 – třetí ukázka
NA NÁDRAŽÍ

Otázky k obrázku - A2:
1. Co vidíš na obrázku? (Kdo/Kde jsou ti lidé? Co dělají? Jak vypadají? Co
mají na sobě?)
2. Kam asi jede ten muž? (Jak cestuje? Má nějaké zavazadlo? Co má asi
v kufru?)
3. Jaké je počasí / roční období / měsíc?
4. Cestuješ často? Čím? Jezdíš rád/a vlakem? Kam jsi jel/a naposledy?
5. Jaké byly tvé nejlepší prázdniny?
6. Kam pojedeš na výlet příště?
7. Je cestování vlakem jiné ve vaší zemi?
8. Co říkáme lidem, kteří jedou pryč? (šťastnou cestu, dobře dojeď, měj se hezky)
9. V jakém dopravním prostředku cestuješ nejraději a proč?
10. Jaké výhody má cestování vlakem/ letadlem/ autem/ autobusem?
B1:
Situace: Cestuješ vlakem a usnul jsi a zapomněl vystoupit. Už máš neplatný lístek. Já jsem průvodčí, co řekneš?
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Kritéria hodnocení
Tabulka V. udává maximální počty bodů, které může testovaný žák
v jednotlivých dílčích testech a na daných jazykových úrovních podle SERR
v testu získat. Předpokládáme, že žák dosáhl dané jazykové úrovně v dané
řečové dovednosti tehdy, dosáhl-li v dané úloze na dané úrovni 6 a více
bodů, tj. splnil šedesát a více procent v úloze. Pokud žák v úloze v dané řečové dovednosti na úrovni A1 dosáhne 6 a více bodů, může pokračovat úlohami na úrovni A2. Pokud dosáhne 6 a více bodů na úrovni A2, pokračuje
úlohami na úrovni B1.

Tabulka V. Maximální možný počet bodů za jednotlivé úrovně
a dílčí testy

A1
A2
B1

Poslech
10 bodů
10 bodů
10 bodů

Čtení
10 bodů
10 bodů
10 bodů

Psaní
10 bodů
10 bodů
10 bodů

Mluvení
10 bodů
10 bodů
10 bodů

celkem
30 bodů
30 bodů
30 bodů

Kritéria hodnocení produktivní dovednosti čtení
 elý dílčí test Čtení obsahuje šest úloh. Každá úloha má pět úkolů.
C
Za každý správně provedený úkol testovaný žák získává jeden bod.

Tabulka VI. Počty bodů za jednotlivé úkoly, úlohy a úrovně
v dílčím testu Čtení

1. úloha na A1
2. úloha na A1
1. úloha na A2
2. úloha na A2
1. úloha na B1
2. úloha na B1
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1. úkol
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod

2. úkol
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod

3. úkol
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod

4. úkol
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod

5. úkol
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod

Celkem
5 bodů
5 bodů
5 bodů
5 bodů
5 bodů
5 bodů

	Kritéria hodnocení produktivní dovednosti
poslech
Celý dílčí test Poslech obsahuje šest úloh. Každá úloha má pět úkolů. Za každý správně provedený úkol testovaný žák získává jeden bod.

Tabulka VII. Počty bodů za jednotlivé úkoly, úlohy a úrovně
v dílčím testu Poslech

1. úloha na A1
2. úloha na A1
1. úloha na A2
2. úloha na A2
1. úloha na B1
2. úloha na B1

1. úkol
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod

2. úkol
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod

3. úkol
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod

4. úkol
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod

5. úkol
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod

Celkem
5 bodů
5 bodů
5 bodů
5 bodů
5 bodů
5 bodů

Kritéria hodnocení produktivní dovednosti psaní
 každé úloze na všech úrovních mohli žáci získat maximálně
V
10 bodů.
Na úrovni A1 obsahovala úloha 10 úkolů. Každý úkol byl hodnocený jedním bodem, přičemž doplnění vhodného slova z hlediska významu
bylo hodnoceno 0,5 bodu a morfologicko-ortografická správnost také 0,5
bodu.
Psaní na úrovni A2 obsahovalo 5 úkolů. Každý úkol byl hodnocen dvěma
body, a to 1 bodem za obsahovou a formální správnost a 1 bodem za gramatickou a lexikální správnost.
Psaní na úrovni B1 mělo pouze jednu úlohu, která byla posuzována podle následujících kritérií: maximálně 3 body za splnění zadání, dodržení
formátu a rozsahu vyprodukovaného textu, další možné tři body za obsahovou správnost, logickou návaznost a smysluplnost textu, dva body byly
přiděleny, pokud byla použita odpovídající slovní zásoba a byla-li v textu
nízká míra opakování lexikálních prostředků, další dva body mohly být
přiděleny za lexikální kompetenci a gramatickou a pravopisnou správnost.
Při hodnocení bylo respektováno, že podle SERR lze na úrovni B1 tolero165

vat určité gramatické chyby, které nebrání porozumění textu. Při hodnocení
byl kladen důraz na vyjádření obsahu sdělení, vhodnou organizaci textu,
jeho logickou návaznost a srozumitelnost a dodržení požadovaného rozsahu. V lexikální kompetenci byl hodnocen rozsah slovní zásoby. V gramatice
a pravopisu byly posuzovány především chyby, které ztěžovaly nebo bránily
porozumění.

Tabulka VIII. Kritéria hodnocení a počty bodů na úrovni B1
v dílčím testu Psaní

3 body
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Obsah a rozsah
ӽӽ téma textu
je dodrženo
ӽӽ žák splnil
všechny
body zadání
ӽӽ výpovědi jsou
z hlediska
obsahu srozumitelné
ӽӽ rozsah
odpovídá
požadované délce
(90–100
slov)

Organizace
Lexikum
textu
ӽӽ text je vhodně členěný
a obsahuje
všechny
náležitosti
e-mailu
(oslovení,
rozloučení, podpis apod.)
ӽӽ text je
souvislý
a jednotlivé
věty logicky
navazují

Gramatika
a pravopis

2 body

1 bod

ӽӽ téma textu
je dodrženo
zčásti
ӽӽ žák splnil
3–4 body
zadání
ӽӽ výpovědi
jsou z hlediska obsahu většinou
srozumitelné
ӽӽ rozsah
ne zcela
odpovídá
požadované
délce (89 až
70 slov)
ӽӽ téma textu
je dodrženo
zřídka
ӽӽ žák splnil
1–2 body
zadání
ӽӽ výpovědi jsou
z hlediska
obsahu často nesrozumitelné
ӽӽ rozsah
téměř
neodpovídá
požadované
délce (69 až
50 slov)

ӽӽ text je vhod- ӽӽ žák pouně členěný
žívá slovní
jen zčásti,
zásobu odale obsapovídající
huje téměř
úrovni B1
ӽӽ opakování
všechny
lexikálních
důležité
jednotek je
náležitosti
nízké
e-mailu
ӽӽ text je
většinou
souvislý
a jednotlivé
věty mají
většinou
logickou
návaznost

chyby v morfologii a syntaxi se téměř
nevyskytují
chyby v diakritice jsou
ojedinělé
(0–5 chyb)

ӽӽ text je zřídka vhodně
členěný
a obsahuje
náležitosti
e-mailu jen
zřídka
ӽӽ text je zřídka souvislý
a jednotlivé
věty mají
zřídka
logickou
návaznost

chyby
v morfologii
a syntaxi se
vyskytují
občas
chyby
v diakritice
se vyskytují
občas

ӽӽ žák používá slovní
zásobu
odpovídající úrovni B1
jen zčásti
ӽӽ opakování
lexikálních
jednotek je
častější
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0 bodů

ӽӽ téma textu ӽӽ text není
ӽӽ žák téměř
není dodrvhodně
nepoužíženo
členěný
vá slovní
ӽӽ žák nesplnil
a neobsahuzásobu odžádný bod
je náležitospovídající
zadání
ti e-mailu
úrovni B1
ӽӽ výpověӽӽ text není
ӽӽ opakování
di jsou
souvislý
lexikálních
z hlediska
a jednotlivé
jednotek je
obsahu
věty nemají
časté
nesrozumilogickou
telné
návaznost
ӽӽ rozsah
neodpovídá
požadované
délce (méně
než 49 slov)

chyby
v morfologii
a syntaxi jsou
časté a brání
porozumění
chyby v diakritice jsou
velmi časté

	Kritéria hodnocení produktivní dovednosti
mluvení
Všechny úlohy na všech úrovních dovednosti mluvení byly hodnoceny 10 body. Hodnotil se obsah, ústní interakce, lexikum, gramatika
a výslovnost. U hodnocení obsahu bylo zjišťováno především to, zda ústní
projev odpovídá zadání, má logickou návaznost, je srozumitelný a smysluplný. V ústní interakci byla sledována samostatnost při ústním projevu testovaného a funkčnost sociolingvistických kompetencí. V lexiku a gramatice
bylo rozhodující, do jaké míry testovaný používá slovní zásobu a gramatické
prostředky odpovídající testované úrovni. Poslední hodnocenou částí ústního projevu byla intonace a výslovnost.
Na úrovni A1 mají testovaní žáci za úkol se představit a vést monolog
o sobě. Kritéria hodnocení řečových dovedností testovaných žáků jsou popsána v následující tabulce.
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Tabulka IX. Kritéria hodnocení a počty bodů na úrovni A1
v dílčím testu Mluvení

Obsah

Ústní interakce

Lexikum

2 body
1 bod
ӽӽ ústní proӽӽ ústní projev žáka odpovíjev žáka odpodá zadání
vídá zadání jen
ӽӽ výpovědi
částečně
ӽӽ výpovědí nemamají logickou
jí vždy logicnávaznost, jsou
kou návaznost
smysluplné
a nejsou vždy
a srozumitelné
smysluplné
ӽӽ žák mluví pře- ӽӽ žák potřebuje
vážně samočasto pomoc
statně
examinátora,
ӽӽ reaguje na otáznereaguje vždy
ky examinátora
na otázky
ӽӽ jeho socioӽӽ sociolingvisticlingvistické
ké kompetence
kompetence
nejsou vždy
jsou funkční
funkční
(umí pozdravit,
rozloučit se,
zeptat se; pokud
nerozumí, říct,
že nerozumí
atd.)
ӽӽ žák používá
ӽӽ žák zcela neslovní zásobu
ovládá slovní
odpovídající
zásobu na úrovúrovni A1
ni A1
ӽӽ slovní zásoba je ӽӽ slovní zásoba je
na dané úrovni
na dané úrovni
poměrně široká
částečně omezená

0 bodů
ӽӽ ústní projev žáka neodpovídá zadání
ӽӽ výpovědi nemají téměř vůbec
logickou návaznost a nejsou
smysluplné
ӽӽ žák nemluví
ani s pomocí
examinátory
ӽӽ nereaguje
na otázky
ӽӽ sociolingvistické kompetence
nejsou funkční

ӽӽ žák neovládá
slovní zásobu
na úrovni A1
ӽӽ slovní zásoba je
velmi omezená
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Gramatika

ӽӽ chyby v morfologii a syntaxi
se vyskytují
výjimečně
ӽӽ nebrání porozumění

ӽӽ chyby v morfo- ӽӽ chyby v morfologii a syntaxi se
logii a syntaxi
občas vyskytují
jsou časté a bráӽӽ chyby obní porozumění
čas brání v porozumění

Výslovnost

ӽӽ žák vyslovuje
ӽӽ žák nevyslovuje ӽӽ žák vyslovuje
zřetelně
vždy zřetelně´
nezřetelně
ӽӽ projev je srozu- ӽӽ projev není
ӽӽ projev je nesromitelný
vždy srozumizumitelný
ӽӽ žák užívá správӽӽ žák neužívá
telný
ӽӽ žák neužívá
ně intonaci
správně intonavždy správně
i přízvuk
ci a přízvuk
intonaci a přízvuk

Na jazykové úrovni A2 bylo úkolem žáků popsat, co vidí na obrázku, který
si vylosovali. Kritéria, podle kterých byly řečové dovednosti dětí hodnoceny,
jsou popsána v tabulce X.

Tabulka X. Kritéria hodnocení a počty bodů na úrovni A2 v dílčím
testu Mluvení
Obsah
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2 body
1 bod
0 bodů
ӽӽ ústní proӽӽ ústní proӽӽ ústní projev žáka odpovíjev žáka odpojev žáka neoddá zadání
vídá zadání jen
povídá zadání
ӽӽ výpovědi
ӽӽ výpovědi nemačástečně
ӽӽ výpovědí nemamají logickou
jí téměř vůbec
jí vždy logicnávaznost, jsou
logickou návazkou návaznost
smysluplné
nost a nejsou
a nejsou vždy
a srozumitelné
smysluplné
smysluplné

Ústní interakce

Lexikum

Gramatika

ӽӽ žák mluví
převážně
samostatně a reaguje na otázky
examinátora
ӽӽ jeho sociolingvistické
kompetence
jsou funkční,
umí pozdravit,
rozloučit se,
zeptat se
ӽӽ pokud nerozumí, umí říct, že
nerozumí atd.
ӽӽ žák používá
slovní zásobu
odpovídající
úrovni A2
ӽӽ slovní zásoba je
na dané úrovni
poměrně široká

ӽӽ žák potřebuje
často pomoc
examinátora
ӽӽ nereaguje vždy
na otázky, sociolingvistické
kompetence
nejsou vždy
funkční

ӽӽ žák nemluví
ani s pomocí
examinátora
ӽӽ nereaguje
na otázky
ӽӽ sociolingvistické kompetence
nejsou funkční

ӽӽ žák zcela neӽӽ žák neovládá
ovládá slovní
slovní zásobu
zásobu na úrovna úrovni A2
ӽӽ slovní zásoba je
ni A2
ӽӽ slovní zásoba je
velmi omezená
na dané úrovni
částečně omezená
ӽӽ chyby v morfo- ӽӽ chyby v morfo- ӽӽ chyby v morfologii a syntaxi se
logii a syntaxi se
logii a syntaxi
vyskytují výjiobčas vyskytují
jsou časté a brámečně a nebrá- ӽӽ žák dělá chyby
ní porozumění
v deklinaci,
ní porozumění
slovosledu,
konjugaci
ӽӽ jeho chyby
občas brání
v porozumění
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Výslovnost

ӽӽ žák vyslovuje
ӽӽ žák nevyslovuje ӽӽ žák vyslovuje
zřetelně
vždy zřetelně
nezřetelně
ӽӽ projev je srozu- ӽӽ projev není
ӽӽ projev je nesromitelný
vždy srozumizumitelný
ӽӽ žák užívá správӽӽ žák neužívá
telný
ӽӽ žák neužívá
ně intonaci
správně intonavždy správně
i přízvuk
ci a přízvuk
intonaci a přízvuk

Na úrovni B1 bylo úkolem žáka vyřešit konkrétní úlohu vztahující se k tématu, který si vylosoval na úrovni A2. Kritéria hodnocení řečových dovedností na úrovni B1 popisuje tabulka XI.

Tabulka XI. Kritéria hodnocení a počty bodů na úrovni B1 v dílčím
testu Mluvení
2 body
Obsah
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1 bod

0 bodů

ӽӽ ústní proӽӽ ústní proӽӽ ústní projev žáka odpovíjev žáka odpojev žáka neoddá zadání
vídá zadání jen
povídá zadání
ӽӽ výpovědi
ӽӽ výpovědi nemačástečně
ӽӽ výpovědí nemamají logickou
jí téměř vůbec
jí vždy logicnávaznost, jsou
logickou návazkou návaznost
smysluplné
nost a nejsou
a nejsou vždy
a srozumitelné
smysluplné
smysluplné

Ústní interakce

Lexikum

Gramatika

ӽӽ žák mluví
převážně
samostatně, reaguje na otázky
examinátora
ӽӽ jeho sociolingvistické
kompetence
jsou funkční
(umí pozdravit,
rozloučit se,
zeptat se; pokud
nerozumí, říct,
že nerozumí
atd.)
ӽӽ žák používá
slovní zásobu
odpovídající
úrovni B1
ӽӽ slovní zásoba je
na dané úrovni
poměrně široká

ӽӽ žák potřebuje
často pomoc
examinátora
ӽӽ nereaguje vždy
na otázky
ӽӽ sociolingvistické kompetence
nejsou vždy
funkční

ӽӽ žák nemluví
ani s pomocí
examinátory
ӽӽ nereaguje
na otázky
ӽӽ sociolingvistické kompetence
nejsou funkční

ӽӽ žák zcela neӽӽ žák neovládá
ovládá slovní
slovní zásobu
zásobu na úrovna úrovni B1
ӽӽ slovní zásoba je
ni B1
ӽӽ slovní zásoba je
velmi omezená
na dané úrovni
částečně omezená
ӽӽ chyby v morfo- ӽӽ chyby v morfo- ӽӽ chyby v morfologii a syntaxi se
logii a syntaxi se
logii a syntaxi
vyskytují výjiobčas vyskytují
jsou časté a brámečně, nebrání
(žák dělá chyby
ní porozumění
porozumění
v deklinaci,
slovosledu,
konjugaci)
ӽӽ chyby občas brání v porozumění
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Výslovnost

174

ӽӽ žák vyslovuje
ӽӽ žák nevyslovuje ӽӽ žák vyslovuje
zřetelně
vždy zřetelně
nezřetelně
ӽӽ projev je srozu- ӽӽ projev není
ӽӽ projev je nesromitelný
vždy srozumizumitelný
ӽӽ žák užívá správӽӽ žák neužívá
telný
ӽӽ žák neužívá
ně intonaci
správně intonavždy správně
i přízvuk
ci a přízvuk
intonaci a přízvuk

Summary
Life in Czech primary schools1 is rather complicated for pupils with
a different mother tongue, as for several decades, the Czech school system
had had little practical experience with them. After the fall of the “Iron
Curtain”, the number of pupils whose first language is not Czech began to
grow significantly, in relation to the increase of immigrants in the Czech
Republic. A sharp increase in the number of immigrants took place mainly
after the Czech Republic joined the European Union. The growth concerned
not only the number of foreigners in general, but also the percentage of
those who came with their children and with the intention of getting settled
here. This book, which is the common work of professionals working at
the Faculty of Education of the Charles University and at the Academy of
Sciences of the Czech Republic, intends to at least partially fill the gap felt
by the authors within professional literature regarding the study of the
integration of children, whose first language is not Czech, in Czech schools.
The book consists of several parts. The first chapter, which follows the
introduction, tries to make an estimation of the number of primary school
pupils affected by the problem of poor language skills and the associated
possible difficulties of integration in the school system. It informs the
reader, based on the available statistical data, on the evolution of the number
of foreign nationals and members of certain nationality groups and their
children in the Czech Republic. The next section analyzes the age structure
of these pupils in schools and how they are spread in different regions of the
Czech Republic. At the end, the chapter focuses on a more detailed analysis
of the situation in Prague, where, as shown by the results of empirical
studies, the number of foreign pupils is relatively larger.
The first chapter is followed by the second chapter, which presents
the results of an empirical research on the integration of foreign pupils in
selected schools in Prague, in which their presence is relatively high. The
research was conducted with qualitative methods through structured
interviews with teachers; it explains the experience of these schools with
the integration of foreign pupils. It gives an overview of how the issue of
integration is perceived by those who have to deal with it daily within their
work. It describes the methods used by various schools in the integration
process and it evaluates the experience of surveyed teachers. Readers will
learn about the views of teachers on the factors that influence the integration
1

Czech primary schools cover grades 1 to 9
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of children in schools, they will also learn how teachers see systemic, legal or
financial aspects of the integration of foreign pupils in schools.
The third chapter introduces readers to the results of a pilot study that
was aimed at testing the language skills of foreign pupils in selected primary
schools in Prague. Since there are no standardized tests of language skills
for children of school age in the Czech Republic, the research team had to
develop such a testing tool itself. A detailed description of the tool is in the
appendix of the book. The chapter describes in detail the results of the pilot
testing. It first describes the tested group of pupils and their characteristics.
The pupils’ test results were then analyzed, along with other data that could
be obtained about the tested children. The analysis sought to identify the
influence of selected factors (age, gender, length of stay in the Czech Republic
and ethnicity of children) on the test scores.
The results of the analysis of available statistical data showed that although
foreign families have relatively fewer children than Czech families, due to
the increasing number of foreigners in the population, the number of their
children grows too. The increase is both in the absolute number of foreign
children and in their percentage in the children population. If we ignore the
rapidly growing population of foreigners studying at universities, primary
school pupils form the biggest group category, speaking in numbers, among
young foreigners. Foreign pupils are not spread out evenly in Czech primary
schools, they are chiefly present in Prague. Nearly a third of all foreign pupils
who attend a primary school in the Czech Republic go to a school in Prague.
In 2010, foreigners represented more than 6% of all primary school pupils in
Prague. The analysis of information obtained from school statistics and from
the annual reports of each school also showed that not even in the various
city districts are foreigners evenly spread. While in some districts there are
practically no foreigners at all in primary schools, in other districts the share
of foreigners exceeds 10%. There is of course an even greater difference
when comparing each school.
The analysis of empirical data also showed that the percentage of each
ethnic group differs in various schools or areas. Clearly the most spatially
concentrated are Vietnamese primary school pupils: 25% Vietnamese pupils
are registered in only 3% of schools. The spatial concentration of young
Russians and Slovaks is noticeably smaller. Among the ethnic groups with
the largest number of primary school children, the Ukrainians are the less
spatially concentrated. It is significant to see that “ethnic maps” showing the
presence of various ethnic groups in primary schools in different city districts
are not at all alike. This means that while many schools have foreigners from
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various ethnic groups, the tendency is rather to their segregation. In practice
this means that the Vietnamese usually go to other schools than for instance
the Russians.
One can therefore expect that if the number of immigrants, and hence the
number of foreign children of school age, continues to grow, there will be
a strong concentration and possibly even a segregation of foreign nationality
groups in Czech schools leading to “ethnically specific” schools, unless steps
are taken that would prevent this concentration. A less likely outcome would
be the progressive creation of primary schools “specialized on foreigners”,
which would be dedicated to children of immigrants universally, regardless
of their nationality.
We made a series of structured interviews with teachers in selected
Prague primary schools which have a significant rate of foreign pupils.
These interviews were held to help us find out what are the issues and
the experience of schools in the field of the integration of foreigners. The
majority of these schools considered that the issue of the integration of
foreign pupils in Czech schools is an ongoing problem. Most schools deal
with the situation on their own terms, according to their location, the
number of pupils, the number of foreigners and their ethnic composition,
the school’s financial resources and its own creativity and activity. Despite
the many differences between schools, it was possible to identify several
common issues faced by all of them. The school staff in all the surveyed
establishments complained about the inadequacy of the funding system
for work with foreigners in primary schools. Schools do not automatically
receive any additional funding, above the amount normally allocated for
a pupil, for the integration of foreign pupils, even though the costs of teaching
foreigners is undeniably higher. The existing possibility of financing certain
activities implemented by schools for foreign pupils through grant funding
is proving to be problematic. When schools must plan their activities for
a school year, they have no assurance that they will be allocated the funds
for their planned activities. Another problem mentioned by all the schools
on the issue of the integration of foreigners in primary schools is the lack
of training of the teachers for this role and the lack of language skills to
communicate with some foreigners.
The interviews with teachers also showed some universally valid
examples of “good practice”. One of the positive examples is the setting up
of preparatory classes for children even before they enroll in the first grade.
All the surveyed schools agreed that children who come to the school from
a preparatory class have significantly smaller integration problems and can
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be treated almost like Czech children. The organization of summer intensive
Czech language courses to help improve the language skills of children
during the holidays was also judged very positively. Another element seen
as beneficial was the work of assistants in schools, which allows a highly
individual approach to pupils. Schools also praised intensive courses of
Czech during school hours, which were provided to pupils in their first
year of residence in the Czech Republic. Those who attended these courses
became very well integrated in the following year. The problem with the
integration of foreign pupils in schools was not perceived as serious for
children who come to the first or second grade and already partially manage
to communicate in Czech. Children with such a pre-school experience were
able to adapt very quickly.
From the perspective of schools, the biggest attention is to be given
to pupils coming to the Czech Republic in the second level2 of primary
school, with no previous Czech language training. The emphasis expressed
by surveyed teachers on the importance of mastering Czech as a means
of communication in the school, combined with the lack of tools which
could objectively determine the level of knowledge of the Czech language
by foreign pupils in schools, led the research team to attempt to develop
such a language skills testing tool. In the course of the research project, two
versions of a diagnostic test for Czech students whose native language is
not Czech were developed and tested on samples of foreign pupils enrolled
in selected schools in Prague. The diagnostic test assessed the level of
knowledge of the children in four language skills: reading comprehension,
listening comprehension, written text and verbal communication. The
foreigners chosen for the testing were from many different ethnic groups,
mostly Ukrainian, Vietnamese, Russian and Chinese. They were in all cases
pupils in the second level of primary school, ranging in age from 10 to 17
years.
The results of this pilot study helped reveal a lot of interesting information
about how foreign pupils learn Czech in primary schools, and what factors
influence this process. The results of the survey confirmed as expected that
girls have better results than boys in the first years of residence in the Czech
Republic. An unexpected finding was that older pupils do not cope better
than younger pupils with Czech. The length of stay in the Czech Republic
showed to have a strong and predictable influence on test scores: it appeared
as the most important factor of all. In general it is safe to say that pupils have
2

178

Czech primary schools are divided in two levels, level 1 covers grades 1 to 5, level 2
covers grades 6 to 9.

a better knowledge of Czech, the longer they live in the Czech Republic. The
relationship between length of stay in the Czech Republic and the level of
knowledge of the Czech language is however not linear. As the length of stay
in the Czech Republic increases, the knowledge of Czech first improves very
quickly, it then slows down and doesn’t progress so fast. With each added
year of stay in the Czech Republic, the initially strong differences between
various groups disappear: for instance between girls and boys. The test
results show that the process of learning Czech is significantly influenced by
the ethnic groups to which tested students belong.
Children of Asian origin had virtually no knowledge at all of Czech upon
arrival to the Czech Republic and they needed more time to obtain at least
basic language skills than students from Slavic countries, who were learning
Czech at first very quickly. The differences between children of various
ethnic origins progressively diminished over time, so that after a long period
of residence, Vietnamese children have a similar level of knowledge of Czech
than children from a Slavic language environment. The tests also showed
that the relatively biggest problems of integration into the Czech language
environment concern pupils from China, who lag behind the other tested
foreigners especially in the active use of spoken Czech. However even here,
the increasing length of stay in the Czech Republic reduces the difference in
language skills between these children and the others.

179

Žáci-cizinci v základních školách. Fakta, analýzy, diagnostika
Autor: 	Yvona Kostelecká, Tomáš Kostelecký,
Jana Kohnová, Michaela Tomášová,
Kateřina Pokorná, Kateřina Vojtíšková,
Martin Šimon
Vydává:
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Oponenty knihy byli:
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
PhDr. Svatava Škodová, Ph.D.
Autor ilustrací diagnostického testu: Petr Dubecký
Vznik této publikace finančně podpořily tyto instituce:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(Dotační program Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin
a multikulturní výchovy, projekt Integrace dětí příslušníků národnostních
menšin a cizinců do českého vzdělávacího systému).
Grantová agentura České republiky
(projekt Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol,
registrační číslo projektu: 13-32373S).
Grantová agentura Akademie věd České republiky
(projekt Vládnutí v metropolitních oblastech a jeho vliv na sociálně-prostorové nerovnosti – české metropole v mezinárodním srovnání, registrační
číslo projektu: IAA700280802).
ISBN 978-80-7290-630-7
180

