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ABSTRAKT
Ústředním tématem diplomové práce je problematika podpory ve vzdělávání žáků z druhé
generace ukrajinských migrantů na základních školách. Teoretická část práce se v
jednotlivých kapitolách věnuje vymezení základních pojmů (migrace, akulturační strategie,
druhá generace, žák cizinec), shrnutí poznatků z dosavadních výzkumů věnovaných druhé
generaci migrantů, analýze legislativního rámce, jenž zkoumanou problematiku provází a
vymezení potenciálních rizik, jež přináší migrační pozadí žáků. Cílem výzkumné části bylo
zjistit, jaké specifické bariéry vznikají v procesu vzdělávání a integrace žáků z druhé
generace ukrajinských migrantů a jaké formy a prostředky podpory v oblasti vzdělávání a
sociálního začlenění využívají učitelé u těchto žáků. Potřebná data byla získána pomocí
polostrukturovaných rozhovorů s vybranými pedagogy, s mladými lidmi z druhé generace
ukrajinských migrantů a s odborníkem v oblastí podpory integrace mladých migrantů.
Výsledkem výzkumu je vymezení specifických potřeb žáků z druhé generace ukrajinských
migrantů zejména v naplnění vzdělávacího potenciálu, v rozvoji jazykových kompetencí a
ve formování pozitivního sebepojetí a psychické pohody, dále popis možností podpory
prostřednictvím podpůrných opatření prvního stupně a realizací multikulturní, osobnostní a
sociální výchovy, a to především cestou inkluzivního přístupu ve vzdělávání.

KLÍČOVÁ SLOVA
speciální potřeby ve vzdělávání, druhá generace migrantů, základní vzdělávání, integrace,
Ukrajinci
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ABSTRACT
The prime subject this thesis is the issue of support in the education of pupils from the
second generation of Ukrainian migrants in primary schools. The theoretical part is
devoted to the definition of basic concepts, a summary of the findings from previous
research on the second generation of migrants, an analysis of the legislative framework,
which accompanies explored problems, and identification of the potential risks posed by
the pupils migrant background. The aim of the research section was to determine specific
barriers in the process of education and integration of pupils from the second generation of
Ukrainian migrants and what forms and means of support in the field of education and
social inclusion are used by teachers on these students. The necessary data was obtained
with the help of semi-structured interviews with selected educators, with young people
from the second generation of Ukrainian migrants, and with a specialist who is engaged in
integration counseling. The result of this research is a definition of specific needs of pupils
from the second generation of Ukrainian migrants, in particular the achievement of their
educational potential in the development of linguistic competence and shaping of positive
self-concept and psychological well-being, as well as a description of possible support
through promote first degree measures and the realization of multicultural, personal and
social education, primarily through an inclusive approach in education.

KEYWORDS
special needs in education, second generation migrants, basic education, integration,
Ukrainians,
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Úvod
Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice specifik vzdělávání a sociálního
začleňování žáků z druhé generace migrantů se zaměřením na ukrajinské migranty. V
obecném měřítku je aktuálnost tohoto tématu evidentní už ze samotných statistických
údajů, jež přesvědčivě poukazují na to, že v současnosti dorůstá v České republice silná
populace druhé generace ukrajinských migrantů. Jejich úspěšné začlenění do české
společnosti velkou mírou záleží na nastavení vzdělávacího systému jakožto účinného
integračního nástroje. Vzhledem k tomu je včasné a vhodné otevřít téma podpory ve
vzdělávání žáků z druhé generace ukrajinských migrantů.
V měřítku speciálněpedagogickém se jedná o to, že i přes často deklarovanou relativně
bezproblémovou integraci představitelů této skupiny do vzdělávacího procesu jsou to žáci,
kteří potenciálně spadají do kategorie žáků s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu
odlišných životních a kulturních podmínek. Právě identifikace těchto speciálních potřeb a
zmapování možností jejich podpory je stěžejním cílem této práce.
Velmi silným důvodem pro výběr tohoto tématu bylo také to, že je osobně blízké autorce
práce. Jako maminka dvou dětí z druhé generace ukrajinských migrantů má totiž i osobní
zájem na možnosti nastavení optimálních podmínek pro naplnění vzdělávacího potenciálu
a pro úspěšnou integraci dětí s migrační zkušeností.
Teoretická část práce je zaměřena na přehledné shrnutí dostupných teoretických informací
o problematice integrace a vzdělávání představitelů druhé generace migrantů.
V první kapitole jsou vymezeny nejdůležitější pojmy a souvislosti, jež se k této
problematice vztahují. Pojednává se v ní o fenoménu migrace, o akulturačních strategiích
migrantů, vymezuje se definice druhé generace a vyznačuje se pojetí cizince ve
vzdělávacím systému. Kapitola také podává přehled o poznatcích z dosavadních výzkumů
v oblasti integrace a vzdělávání druhé generace migrantů jak v kontextu mezinárodním, tak
v rámci ČR.

Tímto se přispívá k přiblížení zkoumané problematiky a k vymezení

teoretického rámce diplomové práce.
S ohledem na téma práce se jeví nezbytné přiblížit okolnosti migrace z Ukrajiny do České
republiky, čemuž je věnována druhá kapitola. Jsou v ní uvedeny relevantní statistické
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údaje, krátký exkurz do dějin ukrajinské migrace v ČR a v návaznosti na to i popis
současné situace. Jelikož téma práce je vymezeno rámcem základního vzdělávání, jsou
také zmíněny některé specifické charakteristiky žáků z rodin ukrajinských migrantů a
interkulturní rozdíly, jež se odráží ve vzdělávacím procesu.
Kapitola třetí se zabývá legislativními záležitostmi, které provázejí vzdělávání žáků s
migrační zkušeností. Jsou zmíněny nejdůležitější mezinárodní a české závazné právní
dokumenty, které se k problematice vztahují.
Vymezení potenciálních rizik, jež přináší migrační pozadí žáků, je uvedeno v kapitole
čtvrté. V textu jsou zmíněny komunikační bariéry, ohrožení dosahováním horších
vzdělávacích výsledků, specifika formování identity a role sociálních sítí.
Empirická část práce je zaměřena na vyřešení výzkumných otázek, jejichž obsahem je
zjištění toho, jaké specifické bariéry vznikají v procesu vzdělávání a integrace žáků z druhé
generace ukrajinských migrantů a jaké formy a prostředky podpory v oblastí vzdělávání a
sociálního začlenění využívají učitelé u těchto žáků. Potřebná data byla získávána
prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s pedagogy se zkušeností s vyučováním
žáků z druhé generace ukrajinských migrantů, s odborníkem, který se zabývá poradenstvím
zaměřeným na migranty a také s mladými lidmi z druhé generace ukrajinských migrantů.
V textu jsou podrobně popsány okolnosti a průběh výzkumného šetření. Interpretace
výsledků výzkumu předkládá informace o potřebách podpory žáků z druhé generace
ukrajinských migrantů v naplnění vzdělávacího potenciálu, v rozvoji jazykových
kompetencí a ve formování pozitivního sebepojetí a psychické pohody (well-being). V
návaznosti na vymezení specifických potřeb jsou popsány formy a prostředky jejich
podpory, jež jsou používány ve školní praxi a případné rezervy v jejich realizaci.
Zjištěné informace mohou posloužit pro odborníky ve vzdělávání jako inspirace a podněty
k nastavení optimálních podmínek pro úspěšné vzdělávání a sociální začlenění žáků z
druhé generace migrantů a také pro širší veřejnost jako předmětný podklad pro zvýšení
povědomí o této problematice.
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TEORETICKÁ ČÁST

1. Vymezení základního kontextu a pojmů.
Problematika podpory ve vzdělávání žáků z rodin migrantů, které se věnuje diplomová
práce se nachází na pomyslném rozhraní několika dalších témat. Není možné v rámcích
daného výzkumu do hloubky zmapovat tato související témata, přesto je nezbytné vymezit
nejdůležitější souvislostí a pojmy, jenž se k této problematice vztahují.
1.1 Definice základních pojmů.
1.1.1 Migrace. Důležité je vymezit samotný pojem migrace. Právě imigrace (jako jeden z
projevů migrace) je tím primárním jevem, který přivádí k otázkám vzdělávání žáků-cizinců
jak první, tak i dalších generací. Termín migrace v obecním pojetí označuje stěhování,
změnu lokace v prostoru a je přirozeným jevem, který provází lidskou populaci od
nepaměti. Migrace ve svém základu je strategií k vyrovnání s ekonomickými,
ekologickými, politickými a jinými výzvami. MVČR definuje migrace jako “přesun
jednotlivců i skupin v prostoru, který je spolu s porodností a úmrtností klíčovým prvkem v
procesu populačního vývoje a výrazně ovlivňuje společenské a kulturní změny obyvatel na
všech úrovních. S ekonomickým rozvojem se intenzita migrace neustále zvyšuje. Migrace
může být krátkodobá, dlouhodobá, trvalá i opakovaná (cirkulární)” (MVČR, online, cit.
2019-04-25). Podle toho, zda se proces stěhování odehrává v rámci jednoho politickyúzemního celku, nebo dochází k překročení jeho hranic, hovoříme dnes buď o migraci
vnitřní, nebo o migraci mezinárodní. Z perspektivy státu pak rozeznáváme emigraci
(vystěhování) a imigraci (přistěhování).
1.1.2 Integrace versus asimilace. Migranty, kteří se rozhodnou natrvalo usadit v cílové
zemi, čeká složitý proces adaptace. Tento proces má mnoho rozdílných podob a je
podmíněn celou řadou socioekonomických a sociokulturních faktorů. Z toho se odvíjejí i
rozličné teorie, koncepty, přístupy a terminologie (více se o tom pojednává v podkapitole o
dosavadních výzkumech integračních procesů druhé generace). Hodně diskutovanými jsou
pojmy integrace a asimilace. Tak termín asimilace v evropském kontextu má jasný podtext
konečné fáze adaptace v podobě splynutí s majoritní společností i za cenu ztráty své vlastní
identity. V americkém prostředí teorií o integračních vzorcích většinou pracují s termínem
asimilace pro vyjádření různých forem adaptace (Drbohlav in Šiškova, 2001). V rámcích
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této práce je vhodné se přidržet pojmu integrace, který je definován jako “proces, při němž
se imigranti a jejích potomci přizpůsobují svému okolí, a to v několika dimenzích –
kulturní, sociální, ekonomické a politické, a zároveň se při něm většinová společnost
přizpůsobuje či mění v reakci na imigraci ” (Bernard, Mikešová, 2015, str 523). V této
definici jsou zahrnuty oba hlavní body procesu integrace: na jedné straně postupné
zmenšování rozdílů mezi komunitami imigrantů a domácí společnosti, na druhé multidimenzionalita tohoto procesu. Takové pojetí integrace nepředpokládá jakýsi finální
stupeň v podobě úplného vymizení rozdílů, ale sbližování migrantů a většinové
společností, které postupuje u různých skupin a v různých dimenzích odlišnými cestami.
Integrace nemůže být ani lineární, ani jednosměrný proces, protože tady je potřeba aktivní
participace jak ze strany migrantů, kteří se adaptují na hodnoty, normy, vzorce chování,
sociální instituce a povahu sociálních vztahů majoritní společností, tak i daná společnost se
také musí adaptovat na jejich přítomnost a jejich specifické potřeby (Bernard, Mikešová
2015; Mareš 2015).
1.1.3 Akulturační strategie migrantů. Pro účely této práce jsou klíčové dva procesy –
vzdělávání a začleňování imigrantů do společností. V obou případech se neobejde bez
poznatků interkulturní psychologie, která “popisuje a srovnává vlastnosti a procesy lidské
psychiky v závislostí na kulturních faktorech založených v odlišnostech etnik, národů,
rasových, náboženských či jazykových skupin. Psychologické zkoumání kulturních faktorů
se zaměřuje na variabilitu vyskytující se mezi těmito společenstvími, jež se projevuje v
rozdílech v kognitivních procesech (v myšlení, v poznávání světa), v interpersonálním
chování a komunikací lidi, v hodnotových orientacích, v postojích a předsudcích, ve
výchovných stylech rodin a škol” (Průcha 2010, str 19).
Jak je už uvedeno výše, o integraci se musí uvažovat jako o oboustranném procesu. V
praxi ale se často stává, že integraci chápou zainteresovaní aktéři různým způsobem.
Představitele většinové populace spíše předpokládají úplnou sociální a kulturní asimilaci.
Přistěhovalci mívají snahu podržet si své hodnoty, kulturní a sociální vzorce, povahu svých
sociálních institucí, např. rodiny, což nemusí být vždy pozitivně přijímáno hostitelskou
společností. Integrační strategie, které rodiny migrantů využívají mohou být individuální,
nebo sdílení s představiteli určitého etnika či sociálního prostředí (Mareš 2015).
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Širší rámec tohoto výzkumu tvoří teorie akulturačních strategií migrantů J.W. Berryho
(2002).

V souvislosti s problematikou vzdělávaní dětí z rodin migrantů klasifikace

akulturačních strategií je relevantní, protože každá z těchto strategií vytváří specifický
kontext pro vzdělávání a začleňování dětí a žáků s migrační zkušeností do hostitelské
společností. Prezentují se čtyři možné strategie:


Asimilace: Jde o často používanou strategií rodin migrantů, kteří usilují o plné
začlenění do majoritní společnosti, jenž považují za cílovou i pro další generace.
Snaží se dosáhnout žádoucího sociálně-ekonomického postavení a tím zajistit
potomkům možnost vzestupné mobility, minimálně – zabránit jejich sestupné
mobilitě. Původní kultura je považována za málo hodnotnou pro život v novém
prostředí.



Integrace: strategie se zakládá na tom, že imigranti uznávají důležitost přijetí
kulturních a sociálních hodnot hostitelské země, současně vyvíjí snahu o udržení
kultury vlastní. Při tom, že tato strategie se zdá být všeobecně nejvhodnější, pořád
se diskutuje o obsahu a rozsahu integrace. Z hlediska problematiky, kterou se tato
práce zabývá, zajímavou se jeví otázka toho, jak se prostřednictvím vzdělávání
vzájemně ovlivňují integrace a sociální mobilita.



Separace: se vyznačuje izolaci od většinové společnosti v podobě vytváření enkláv
na základě etnické, kulturní, náboženské nebo jazykové podobností. I tato varianta
má svá pozitiva – sdílený sociální kapitál, známé kulturní prostředí, solidarita. Na
druhou stranu se tímto komplikuje sociální a kulturní koexistence s většinovou
populací, a ztěžuje se možnost vzestupné mobility pro druhou a další generace.



Marginalizace: strategie těch migrantů, kteří nemají ani potřebu kontaktu s
dominantní kulturou, ani potřebu uschovat si svoji původní. Taková sociální a
kulturní izolace vede k absenci jak příležitostí, tak vlastně i motivaci pro
vzestupnou mobilitu (Mareš 2015).

Relevantním pro tento výzkum, na základě předporozumění, je diskuse asimilace a
integrace. Strategie marginalizace a separace nejsou typické pro cílovou skupinu tohoto
výzkumu.
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1.1.4 Druhá generace. Generaci se rozumí soubor osob, které se narodili v daném období
a mají téměř shodný věk. Sociologický slovník definuje takto: "Rozsah tohoto období se
kryje s průměrným časovým intervalem, který odděluje narození otců a matek od narození
jejich potomků: generace rodičů a generace dětí oddělených tradičně třiceti lety.” V
imigračním kontextu termín druhá generace označuje obyvatele s migrační historii, to
znamená, že jejich původ není jednoznačně v zemi, ve které žijí. Představitelé druhé
generace se ale na rozdíl od svých rodičů v cílové zemi narodili a prošli, respektive
procházejí jejím vzdělávacím systémem. Tato generace je zpravidla odlišována od tzv.1,5
generace – dětí, které se narodily v zemí původů rodičů, ale do nové země přišli v útlém
věku. Opomineme mezinárodní vědecké diskuse o vymezení pojetí první a další generace
migrantů a pro účely výzkumu budeme druhou generací rozumět dětí migrantů
(ukrajinských), které byly v ČR už narozené.
1.1.5 Cizinec ve školském systému. V současné literatuře i legislativě se nejčastěji
používá pojem žák cizinec (případně žák-cizinec). V Metodických doporučeních k
začleňování žáků – cizinců do výuky v českých základních školách je za žáka – cizince
považován takový žák, jehož rodiče mají jiné občanství než české. Tento termín vychází z
právního postavení těchto žáků a jejich rodičů coby cizinců (Rádostný, Titěrová, 2011).
Dle zákona o pobytu cizinců se cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním
občanem České republiky, včetně občana Evropské unie (zákon 326/1999, §1, odstavec 2).
Do této kategorie spadají jednak děti, které s rodiči do České republiky právě přicestovaly,
ale i děti, které v ČR delší dobu pobývají či se zde dokonce narodily, ale jejich rodiče
nejsou občany ČR. V tomto nastavení je kladen větší důraz na určitý status rodiny vůči
České republice než na konkrétní vzdělávací potřeby daného žáka, které mohou být
zatížené specifiky jejich migračního pozadí.
S dalším pojmem, se kterým se lze ve školské legislativě ve spojení s žáky – cizinci setkat,
je termín “žák s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních
podmínek”. Takto je specifikovaná v platné legislativě (podle §16 (1) školského zákona)
skupina žáků, ke které potenciálně se můžou zařadit žáci s migrační zkušeností.
V současné pedagogické literatuře se pracuje s pojmem žák s odlišným mateřským
jazykem (dále jen žák s OMJ), který klade důraz na skutečnost, že tito žáci mají mateřský
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jazyk odlišný od jazyka vyučování.

Tento termín prosazuje zejména META, o.p.s,

organizace, která podporuje mladé cizince ve vzdělávání a integraci do zaměstnaní. Jedná
se o děti a žáky nově přicházející ze zahraničí, většinou bez znalosti nebo s nedostatečnou
znalostí vyučovacího jazyka. Mohou to být také děti cizinců, které v ČR vyrostly, ale doma
hovoří jiným jazykem, než je jazyk vyučovací. Patří sem také děti, jež mají české
občanství, ale doma se používá i jiný než český jazyk (jedná se o děti z bilingvního
prostředí nebo děti s dvojím občanstvím). Pro děti z druhé generace ukrajinských migrantů
bude vhodnější použit termín dvojjazyčnost, což může být bráno jako pokročilejší úroveň
OMJ. META, o.p.s. ve svých metodických doporučeních (Radostný, Titěrová, 2011)
poukazuje na vhodnost používání termínu žáci s OMJ zejména z důvodů toho, že více
vystihuje podstatu pedagogické intervence – tj. že se jedná o děti, které přichází z
odlišného jazykového a kulturního prostředí; že termín není úzce vymezen cizí státní
příslušností; také tím, že termín je opisný a nemá hodnotové a postojové zabarvení,
zároveň může přispívat k tomu, aby žáci se necítili “cizími”.
1.2 Dosavadní výzkum v oblasti integrace druhé generace.
1.2.1 Americké výzkumné prostředí jako teoretická základna. Problematika integrace
přistěhovalců se těší živému zájmu společenských věd již od první poloviny 20. století.
Prvními v tomto byly Spojené Státy, kde vlastně téma imigrace a soužití různých etnických
skupin stálo u zrodu oboru sociologie. Právě představitelé první generace chicagské
sociologické školy stali se průkopnicemi ve výzkumu o zkušenostech migrantů – William
Thomas a Florian Znaniecký publikovali v letech 1908-1920 pět svazků o zkušenostech
polských emigrantů v USA (Hendl, 2008). Evropská vědecká komunita delší dobu
ignorovala problematiku migrace nebo jí řešila v rámci obecních sociálních problémů.
Studium imigrace a integrace přistěhovalců aktivně se rozvijí od 60.let 20. století – v době,
kdy evropské státy přestávají být migračně ztrátové a naopak začínají migrací získávat
nové obyvatele. Tak před řadou západoevropských zemí během druhé poloviny 20.století
povstává problém soužití většinové společností s komunitami migrantů, které jsou zde
natrvalo usazení. Děti migrantů tím, že procházejí vzdělávacím systémem a vstupují na trh
práce, stávají dominantním objektem i subjektem integračního procesu (Bernard, Mikešová
2014).
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Jak zaznamenává Crul (2012), v posledních desetiletích se v akademických časopisech a
knihách objevil velký počet výzkumů o druhé generaci. V těchto publikacích se rozvíjí
širší teoretická debata o asimilaci a integraci. Mezinárodní diskuzi ovládají převážně
američtí badatelé, kteří mají na kontě četné empirické výzkumy i teoretické modely, které
jsou uznávány a diskutovány. Tak klasická asimilační teorie za základní faktory, jež
ovlivňují míru integrace přistěhovalců považovala délku jejich pobytu a zejména počet
generací. Postupnou asimilaci považovali za nevyhnutelný proces, kterým procházejí
všechny skupiny přistěhovalců, přičemž úplné přizpůsobení a splynuti s majoritní
společností nastává až v několikáté generaci. Hodně podobnou byla teorie tavicího kotle
“melting pot”, který ale už implicitně minoritě přiznává určitou národotvornou roli
(Drbohlav in Šiškova, 2001).
Poprvé vymezil integrace jako multidimenzionální proces M. Gordon, když odlišil
akulturaci, strukturní asimilaci, amalgamace (sňatkovou asimilaci), identifikační asimilace
a občanskou asimilaci. Hlavní myšlenkou této teorie bylo, že ne každý jedinec automaticky
bude asimilován ve všech dimenzích a stejnou mírou. Oproti tomuto konceptu Portes a
Zhou, další významní badatele v oblastí integračních procesu, zasazují druhou generaci
do teorie segmentované asimilace, která hovoří o tom, že asimilace je hodně závislá jak na
kontextu do kterého přicházejí migranti (specifika trhu práce, úroveň diskriminace,
sousedské efekty), stejně tak i na charakteristikách konkrétních komunit migrantů (míra
lidského kapitálu, soudržnost komunit). Výsledkem vzájemné interakce těchto faktorů
vznikají různé podoby asimilace, u kterých se nemusí vždy jednat o postupné splývání s
většinovou populací. Rovněž tak je možná varianta sestupné asimilace, kdy druhá a další
generace nedostávají šanci na vzestupnou sociální mobilitu (Bernard, Mikešová 2014).
Neo-asimilační teorie (Alba, Kazinitz, Waters, 2011) ve svých projevech kombinuje
přístupy přímé asimilaci s asimilaci segmentovanou. Nepracuje však s konceptem sestupní
asimilace, naopak spíše ukazuje progresivní tendence druhé generace oproti generaci svých
rodičů.
1.2.2 Studia integračních procesů v evropském kontextu. Studia problematiky integrace
migrantů, zejména druhé generace migrantů v evropských zemích byly navíc ovlivněné
velkou kulturní a etnickou rozmanitostí, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že množství
zemí, byt´ jsou blízko sebe na geografické mapě a jsou ekonomicky propojené, jsou
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strukturovány velmi odlišně. V takovém prostředí asimilační teorie čelily kritice, kvůli
tomu, že neberou v úvahu kontext státu a nedokážou vysvětlit rozdíly v rámci jednotlivých
etnických skupin Toto se samozřejmě projevilo ve specifice evropských výzkumů.
Nejdůležitějším evropským příspěvkem k mezinárodní teoretické debatě bylo předložení
dvou teoretických přístupů, které vysvětlují rozdíly v integračních vzorcích mezi zeměmi:
přístup občanství (představitele - Brukbaker; Castles i Miller, Joppke) a institucionální
přistup, představený Crulem a Vermeulenem. Občanský přístup hovoří o zásadní roli
rozdílných národních modelů integrace. Tyto národní modely přenášejí “národní
myšlenky”, normy a hodnoty, které formují interakci s přistěhovalci a jejich potomky.
Tato

teorie

předpokládá,

že

národní

integrační

modely

podstatně

ovlivňují

socioekonomické postavení migrantů v první a další generace (Thomson, Crul 2007).
Zdá se však, že postoje druhé generace v oblasti vzdělávání a na trhu práce jsou ovlivněné
také vnitrostátními modely integrace. Ukazuje se, že rozdíly v uspořádaní institucí vevnitř
státu nabízí lepší vysvětlení rozdílných integračních vzorců napříč Evropou. Klíčovým
faktorem jsou rozdíly ve vzdělávacích systémech (věk vstupu do vzdělávacího systému,
pak čas, ve kterém jsou žáci rozřazování do jednotlivých vzdělávacích institucí na základě
svých výsledků). Stejné tak jsou důležité způsoby, kterými je formalizován přechod na trh
práce (Crul, 2012). Tento institucionální přistup k procesu integrace se nezaměřuje
výhradně na samotné skupiny přistěhovalců, ale zdůrazňuje často přehlíženou úlohu
instituci, čímž obrací pozornost k společenskému kontextu.
1.2.3 Specifika výzkumů v českém prostředí. Řada evropských zemí, zejména země
jižní, střední a východní Evropy, začaly získávat větší počet přistěhovalců až později.
Imigrantské komunity jsou zde relativně mladé, a druhá generace, dá se říct, právě dorůstá.
V této situaci se nachází i Česká republika, která má svoji osobitou migrační historii: z
původně vystěhovalecké země, kterou byla až do 90. let 20. století, přes status zemi
převážně tranzitní až po země cílovou, kterou je v současné době (Bernard, Mikešová
2014). A tak logicky otázka specifik integrace druhé generace v dnešní době právě začíná
nabývat aktuálnosti.
Příslušníků druhé generace ukrajinské migrace je prozatím v České republice relativně
málo. Dosavadní výzkumy integrace ukrajinské přistěhovalecké komunity se převážně
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zaměřují na dospělé respondenty – tedy na první generaci ukrajinských migrantů, a tak
jsou většinou zaměřené na socioekonomické aspekty integrace této etnické skupiny. Tak,
například, hodně se věnoval “ukrajinské” problematice v rámcích výzkumů mezinárodní
migrace RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. Dalším uznávaným autorem příspěvku o ukrajinské
komunitě v České republice je PhDr.Bogdan Zilynský, který se zabývá novějšími dějinami
Ukrajiny a dějinami česko-ukrajinských vztahů. Otázkám sociální integrace, zejména
ukrajinských migrantů se věnují také publikace Yany Leontiyevové, Ph.D.
Jen malý počet studií se aspoň okrajově dotýká specifik integrace zejména do vzdělávacího
prostředí dětí a žáků z druhé generace ukrajinských migrantů. Zajímavou publikaci z
tohoto pohledu je kniha Etnická rozmanitost ve škole: stejnost v růzností autorů Lucie
Jarkovské a kol., která se věnuje dětem z rodin migrantů na školách v České republice.
Jedná se v ní i o dětech, “pro které migrace byla jakýmsi vypravením z rodinné historie”, o
těch, kdo se narodil svým rodičům už v ČR – totiž o druhé generaci. Nemalou informační a
praktickou hodnotu mají publikace i webové stránky neziskové organizace META, o.p.s.
která se zaměřuje na podporu cizinců v rovném přístupu ke vzdělávání. Cílovou skupinou
pro aktivity této organizace jsou migranti bez rozdílu pobytu a země původu (přičemž
migrantem se rozumí osoba s migrační zkušeností osobní či v rodině), pedagogy, kteří s
touto problematikou pracují a také širší veřejnost. Za pozornost stojí také některé články v
odborných časopisech, na nichž bude odkazováno v textu v místech jejich citace.
1.3 Vzdělávání jako důležitý kontext integrace migrantů druhé generace.
Pracovní trh a vzdělávací systém jsou hlavními činiteli kulturní integrace a akulturace
přistěhovalců v procesech, kteří trvají dvě nebo i tři generace. Přičemž akulturace se tady
nerovná asimilace, jako kompletní přijetí a zvnitřnění kultury přijímající společností. Jde o
to, že škola je instituce, která umožňuje, aby se děti s migrační zkušeností naučily důležité
elementy kultury této společností zejména jazyk, hodnoty, normy, zvyky, estetické
standardy, aniž by se nutně vzdaly rodinného kulturního zázemí (Heckmann, 2008).
Proces vzdělávání děti migrantů představuje složitou interakci více účastníků, z nichž
každý má své cíle, generuje své strategie, což může přivádět i k nezamyšleným výsledkům.
Na jedné straně zde jsou migranti se svojí snahou zlepšit ekonomický status rodiny, se
svými osobitými ambicemi a aspiracemi ohledně budoucností svých děti. Na straně druhé
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– přijímající společnost, která zainteresována poskytnout tímto dětem vzdělání, jež z nich
udělá přínosné členy této společností a umožní pracovní i sociální uplatnění. Vlastně
konkrétní školy a třídy jsou prostředím, kde se tyto zájmy prolínají. Jde tady jak o osud
děti migrantů, tak i o budoucnost společnosti. Nejedná se jenom o to, aby si žáci s migrační
zkušeností osvojili souhrn poznatku,” ale také o jejich uvedení do kultury dané společností
tak, aby se pro ně tato společnost stala čitelnější, ale aby se přitom i ony současně staly
čitelnější pro tuto společnost.” (Mareš in Jarkovská 2015, str 183).
Lidská různorodost je samozřejmou a nezbytnou podmínkou každodenního soužití
společnosti. Stejně tak heterogenita žáků je jednou z permanentních podmínek školního
prostředí. Žáci se liší pohlavím, temperamentem, mateřským jazykem, náboženstvím,
etnickým původem atd.- může to být přínosem, a může generovat problémy. Důležitým
faktorem úspěšností vzdělávací instituce jako integračního prostředí jsou strategie a
přístupy, které škola, pedagog v práci s dětmi z odlišným sociálním, kulturním či etnický
pozadím používá. Současným trendem je inkluzivní model vzdělávání. Jeho podstata
spočívá v rovném zacházení s rozdílností mentálních i fyzických schopností, s etnickými,
jazykovými nebo kulturními rozmanitostmi, totiž v akceptaci těchto rozdílností, a ne jejich
překonání (Hajková, 2010). Charakteristické rysy inkluzivní školy zahrnují:


jsou respektována práva všech dětí na vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu;



s dětmi se jedná s respektem a uznává se jejich důstojnost a nezávislost;



nedochází k diskriminaci;



pracuje se s diverzitou a reaguje na ni;



výuka se přizpůsobuje učebním stylům a rychlosti žáků;



realizuje se rovný přístup nejen v rámci kurikula, ale také v organizaci vzdělávání a
partnerství s komunitami (Kasíková, 2011).

V kontextu vzdělávání žáků-cizinců zejména i z druhé generace takový model zdá se
být nanejvýš vhodným. V české školní praxi se ale potkáme s celou škálou dalších strategii
vyrovnání s přítomností “jiných děti”. V našem případě dětí migrantů nejčastěji používaná
strategie spočívá ve zneviditelnění dětí s odlišným etnickým původem. Často se při tom
argumentuje principem stejností přístupu. Zaznívají důvody, že tyto dětí je už obtížné
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identifikovat, že zdůrazňovat rozdíly mezi dětmi je nekorektní. Učitelé často nevnímají
různost žáků, a případné problémy berou jako individuální selhání (Jarkovská, 2015).
Nejvíce identifikovatelnou barierou ve vzdělávání žáků s migrační zkušeností je jejich
lingvistická nedostatečnost, a tak logicky podpora se nejspíše redukuje na tuto oblast.
Nesmírně důležité je, aby si osvojili nejen základní funkce vyučovacího jazyka, ale i nabyli
kulturní kapitál v rozsahu, jenž umožní plnohodnotnou účast v společenském životě.
Podstatnou roli hraje integrace do sociálních sítí vrstevníků. Problematickým aspektem pro
děti z druhé generace migrantů je existence na rozhraní dvou kultur i přesto, že tyto kultury
se zdají být relativně blízké. Na to se navazují odlišností ve formovaní jejich identity a také
změny ne vždy pozitivní, v rodinných vztazích (Mareš in Jarkovská, 2015). Těmto
otázkám se bude blíže věnovat kapitola o potenciálních rizikách migračního pozadí žáků.
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2. Ukrajinská komunita v ČR.
S ohledem na téma této práce je nezbytné přiblížit okolnosti migrace z Ukrajiny,
charakteristiky této komunity v ČR.
2.1 Statistické údaje.
Přestože ČR v posledních desetiletích čelí dost výraznému nárůstu počtu cizinců, stále se
řadí spíše mezi členské státy EU s nízkým podílem imigrantů. Aktuální statistiky uvádějí,
že celkový počet dlouhodobě legálně pobývajících cizinců na území České republiky byl
ke dni 31.8.2018 552 190 osob, podíl cizinců na celkové populaci České republiky tak
tvoří cca 5 %. Podíl cizinců z třetích zemí na celkovém počtu obyvatel České republiky
tvoří zhruba 3 %, k 31.8.2018 se jednalo o 322 415 legálně pobývajících státních
příslušníků třetích zemí. Největší skupinu cizinců ze třetích zemí tvořili k 31.8.2018
občané Ukrajiny – 126 068, dalšími v pořadí jsou migranti z Vietnamu a Ruska (MVČR,
2018). Tyto tři státní příslušnosti tak tvoří téměř 70 % všech cizinců ze třetích zemí, a v
Koncepci integrace cizinců jsou definováni jako primární cílová skupina politiky integrace.
Tak jako postupně roste v české populaci počet a podíl migrantů, zvyšuje se v ní podíl
jejich dětí. Do základních škol v České republice docházelo v školním roce 2018-2019 24
026 žáků-cizinců, je to přibližně 2,5 % z celkového počtu žáků v základním vzdělávání
(MŠMT, 2019). Podle aktuálních statistik MŠMT o žácích cizincích v základním
vzdělávaní podle země původu obsadili početně první místo děti z ukrajinských rodin.
Celkem je to 6 619 dětí, 5 523 z nich mají trvalý pobyt. Tyto údaje s velkou mírou jistoty
napovídají, že příznačná část dětí ukrajinského původu představuje druhou generaci této
přistěhovalecké komunity. Jsou tak v poněkud dvojznačné situaci, kdy podle zákona jsou
bráni jako cizinci v České republice, ale cizinou je pro ně spíš země, odkud přišli jejích
rodiče. Přestože tyto děti často zvládají češtinu na úrovní srovnatelném s dětmi českých
rodičů, a ve většině případů na jejich socializací se podílely české předškolní vzdělávací
instituce, je třeba, aby vzdělávací systém počítal se specifiky, jež se mohou objevit
(Jarkovská, 2015).
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2.2 Specifika ukrajinské migrace.
2.2.1 Historicky kontext. Jen okrajově poznamenáme, že ukrajinská migrace do ČR má
svou dlouhou historii. První stopy občasné přítomnosti Ukrajinců v Čechách a na Moravě
byly zaznamenány už v 16. a 17. století, kdy začínali přicházet jako studenti doplňující si
vzdělání nebo žoldáci. Intenzivnější migrace mezi Ukrajinou a českými zeměmi se začala
objevovat po připojení části Haliče a Bukoviny k habsburskému soustátí. V tomto období
pobývalo na českém území množství ukrajinských vojáků, důstojníků a v neposlední řádě
také sezonních dělníků. Koncem 19.století do Prahy a jiných větších měst českých zemí
začala přicházet haličská inteligence a vysokoškoláci, kteří opouštěli mateřskou zemi z
politických důvodů a také přicházeli studovat do českých vysokých škol. Ukrajinská
emigrační komunita se v první polovině minulého století projevovala jako velice aktivní v
udržování a rozvoji své kultury a také podporovala snahu ukrajinského státu o politickou
nezávislost. Ale německá, a zvláště potom sovětská okupace se přičinily k zániku
ukrajinských spolků a rozvoj ukrajinské kultury v ČR se zastavil až do roku 1989, což
způsobilo nenávratnou asimilaci příslušníku dalších dvou generací (Zilinský in Šišková,
2001).
Další vlna masové migrace z Ukrajiny do České republiky začala po rozpadu Sovětského
svazu. Nabytí samostatnosti přinášelo s sebou velké politické, ekonomické a sociální
změny, které se často odrážely negativně na životní úrovni ukrajinského obyvatelstva.
Soudobá tristní socioekonomická situace se stala spouštěcím mechanismem masové
migrace Ukrajinců do blízkých i vzdálenějších zahraničních zemí, přičemž Česka
republika dodnes zůstává jednou z nejvíce atraktivních cílových zemí. V tomto zjevně
hraje svoji úlohu geografická, kulturní a jazyková blízkost obou zemí (Drbohlav in
Šiškova, 2001).
2.2.2 Současnost Dnes je ukrajinská imigrantská komunita na českém území nejpočetnější
skupinou. Delší dobu byla pro ni charakteristická cirkulační migrace, která se jevila jako
podvojná životní strategie – vydělávat v Česku, a utrácet v zemi původu, kam se často
odjíždí za rodinou. V tomto období specifickou strategii ukrajinských migrantu bylo
využívání tzv. klientského systému – získání přístupu na trh práce přes zprostředkovatele.
V současností ale dočasná pracovní migrace postupně začíná nabývat charakter trvalé
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imigrace, Ukrajinci projevují zájem o dlouhodobější usazení v ČR. Vedle faktoru
ekonomických významným faktorem pro setrvání se jeví existence primárních sociálních
vazeb v ČR, především se jedná o děti, jejichž budoucnost přistěhovalci většinou vidí v
Česku. Zapojení dětí do místního školského systému je významným integračním faktorem
pro celou rodinu. Úspěšné sociokulturní integrací nahrává ekonomická aktivnost
ukrajinských přistěhovalců jako zaměstnanců – každodenní pracovní kontakty vedou k
postupnému nárůstu sociálních vazeb (Bernard, Mikešová 2014;

Leontiyevá in

Rákoczyová 2009).
Základní hodnotový systém ukrajinské etnické skupiny se zásadně neliší od hodnotového
systému českého obyvatelstva. Obecně vyšší je míra religiozity. Udržují se zvyky a tradice,
které většinou souvisí s významnými církevními svátky východního obřadu a s výročními
dny nejvydatnějších osobností ukrajinských dějin a kultury. Soužití ukrajinské komunity s
majoritní společností na jedné straně bylo a je pozitivně ovlivněno kulturní a jazykovou
blízkosti, na straně druhé období pobytu velkého počtu ukrajinských dělníků často se
spojuje s nárůstem kriminality a zmenšování pocitu bezpečí. Ukrajinci tradičně upozorňují
na nedostatečnou míru pochopení českých občanu pro specifika ukrajinských dějin a
ukrajinsko-ruských vztahů. Typické pro ukrajinskou komunitu je napojení na krajanské
sítě, které jsou zejména velkou oporou pro nové příchozí migranty, a jsou často udržované
po celou dobu života v ČR (Drbohlav, Zilynský in Šíšková 2001).
2.3 Interkulturní rozdíly ve školním prostředí.
Děti migrantů stejně jako děti většinové společností procházejí primární socializací v
rodině a do vzdělávacího procesu vstupují ovlivněné prostředím rodiny se všemi jeho
kulturními, jazykovými a etnickými specifiky. Žáci ukrajinské národností jsou většinou
charakterizováni, jako bezproblémové, co se týče zapojení do kolektivu. Relativně rychle
se adaptují na nové prostředí, nemívají větší potíže ve vztazích se spolužáky. Při tom všem
se často udržuje sounáležitost se zvyky a tradicemi ukrajinského etnika. Informovanost o
základních sociokulturních a zkušenostních odlišnostech žáků a jejích pozitivní prezentace
dává ve školním prostředí prostor nejenom pro zvýšení sebevědomí žáků s migrační
zkušeností, ale obohacuje ostatní účastníky vzdělávacího procesu (Šindelarová, 2012).
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K tradičním ukrajinským ctnostem, které se vždy cenily a byly po mnoho století chloubou
ukrajinské společnosti, patří v prvé řadě např. uctivý postoj mladší generace ke starší –
dodnes je častým zvykem, že při styku rodičů s dětmi, ty jim vykají). V Ukrajině je
tradičně jasné rozdělení matčiny a otcovy povinnosti. Dodnes specifickým rysem
ukrajinské rodiny je výjimečná role matky ve výchově dětí a při řešení rodinných
problémů. Mezi charakteristické vlastnosti Ukrajinců patří pohostinnost, emocionalita,
pořádnost, zdvořilost, vysoká úroveň sexuální morálky. Velkou hodnotu má udržování
dlouholetých přátelství, blízké vztahy rodičů s dětmi, a to nejen v podobě morální podpory,
ale také poskytnutí v případě potřeby i nezištné materiální pomoci. Vysoká emocionalita u
ukrajinského obyvatelstva, a to bez ohledu na věk se projevuje při neverbální komunikaci
např. tím, že při setkání a loučení si Ukrajinci silně a dlouho tisknou ruku, objímají se,
líbají se, na znamení blízkých vztahů se plácají po rameni, často si dělají navzájem radost
drobnými dárky a pozornostmi. Ukrajinci jsou známi svou pohostinností, rádi se navzájem
navštěvují a pořádají různé oslavy, které mezi jiným jsou příležitostí ukázat vlastní
kulinářské umění. Charakteristickým rysem ukrajinské společnosti je udržení blízkých
přátelských vztahů mezi sousedy a známými, což má širokou škálu projevů: od výměny
vypěstovaného ovoce či zeleninu až po hlídání si navzájem dětí nebo si pomoci s
nemocnými prarodiči (Šindelarová, 2012, Kabancová, 2018).
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3. Analýza legislativního rámce vzdělávání žáků-cizinců.
3.1 Právo na vzdělaní, cizinci a mezinárodní smlouvy
Právo na vzdělání patří mezi základní lidská práva. Mezi nejdůležitější závazné
dokumenty, které toto a další práva garantují patří Úmluva o právech dítěte, Úmluva o
ochraně lidských práv a základních svobod a řada dalších. Všude tam, kde mezinárodní
lidskoprávní smlouvy hovoří “každý má právo na...” bezpodmínečně mezi oprávněné
osoby zahrnujeme také cizince.
Úmluva o právech dítěte (dále jen Úmluva) byla přijata Valným shromážděním OSN dne
20. listopadu 1989. Od té doby ji s výjimkou USA ratifikovaly všechny státy světa a stala
se tak nejrozšířenější smlouvou deklarující lidská práva v celé historii. Česká republika
implementovala Úmluvu v roce 1991 na základě zákona č.3/1993 Sb. (Ústavní zákon), a
tak je povinné při tvorbě, výkladu a naplňování zákonů z Úmluvy vycházet a dodržovat ji.
Úmluva uvádí v podstatě čtyři základní okruhy práv dítěte:


Statutární pravá



Práva na přežití a rozvoj



Práva na ochranu v jakékoliv nepříznivé situaci



Práva na společenskou participace dítěte, vycházející z jeho pravá na vlastní názor.

Níže je uveden obsah některých článků, jenž výrazně vztahují k problematice vzdělávání
dětí s migrační zkušeností ( Meta, o.p.s., online, cit. 2019-04-10).
Úmluva pracuje s pojmem nejlepší zájem dítěte, tak článek 3 hovoří, že všichni dospělí
vždy musí jednat podle toho, co je nejlepší pro dítě. Přičemž, jak je uvedeno v článku 2,
veškerá dětská práva musí být dodržována bez ohledu na jejich původ, víru či schopnosti.
Žádné dítě nemůže být znevýhodňované, a nezáleží na tom, kde žije, jakým jazykem
hovoří, jestli je dívka nebo chlapec, jaký je socioekonomicky status rodiny a z jakého
kulturního zázemí pochází.
Právo na vzdělání je v Úmluvě explicitně vyjádřeno v článku 28, který definuje právo na
přístup ke vzdělání, přičemž základní vzdělání pro všechny dětí by mělo být bezplatné a
povinné. Všechny dětí je třeba podporovat v tom, aby dosáhly nejvyššího možného úrovně
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vzdělání. Škola má být prostředím, kde se respektuje důstojnost dětí.

Výchovné a

vzdělávací cíle, jak je uvedeno v článku 29, spočívají v rozvoji osobnosti, nadání a
schopností každého dítěte, posilování úcty ke svému okolí, lidským právům, vlastní
kultuře, přípravě na zodpovědný život podle principů porozumění, míru, snášenlivosti,
rovnosti a přátelství.
Články 14, 30 jsou věnovány právu dětí na vlastní kulturu, jazyk, náboženství. Ditě, které
pochází z etnické, náboženské či jazykové menšiny, žije v jiném, než vlastním prostředí
má právo užívat vlastní kulturu, vyznávat a praktikovat své vlastní náboženství (pokud tím
neomezuje svobodu jiných lidi) a mluvit svým mateřským jazykem. Článek 8 garantuje
právo na zachování vlastní totožnosti: každé dítě má právo na zachování své totožnosti, a
to včetně státní příslušnosti, jména a rodinných svazků.
Úmluva odráží i důležitou úlohu rodiny i rodinného prostředí. Článek 18 říká, že oba
rodiče mají rovnocennou odpovědnost za přivedení dítěte na svět a musí se rozhodovat
podle toho, co je nejlepší pro jejich dítě. Vlády jednotlivých zemí musí respektovat
odpovědnost rodičů za výchovu svých dětí. Stát však musí rodičům poskytovat potřebnou
pomoc při plnění jejich úkolů ve výchově dětí, Článkem 27 se uznává právo každého dítěte
na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj.
Rodiče nebo jiné osoby, které se o dítě starají, nesou v rámci svých schopností a finančních
možností základní odpovědnost za zabezpečení životních podmínek nezbytných pro rozvoj
dítěte, v případě potřeby za pomoci a podpory státu.
Článek 19 uvádí, že děti mají právo na ochranu a pomoc před tělesným i psychickým
násilím, před zneužíváním, urážením a nadáváním.
3.2 Integrační politika státu – Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.
Česka republika, stejně jako jiné státy, má vypracovanou Koncepci integrace cizinců (dále
i KIC ČŘ). Každoročně vláda ČR přijímá aktualizované usnesení k Postupu při realizaci
aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu. Koordinační úlohu
při naplňování Koncepce má Ministerstvo vnitra ČR, na realizaci Koncepce se podílí i řada
dalších resortů, včetně MŠMT.

25

Jako základní cílovou skupinu integračních opatření Koncepce uvádí cizince z třetích zemí,
dlouhodobě legálně pobývající na území České republiky. Integrační politika se ve zvýšené
míře zaměřuje na integraci cizinců ve zranitelném či znevýhodněném postavení. Jedná se
zejména o ženy-cizinky, dále o děti a mládež, včetně druhé případně třetí generace
mládeže z řad cizinců v ČR již usazených, případně naturalizovaných, rodiny cizinců
včetně rodinných příslušníků a cizince-seniory s důrazem na jejich integraci a podporu. Pro
účely této práce je významné, že Koncepce hovoří o nezbytností podpory druhé (případně
třetí) generace v její zapojení do vzdělávacího systému, v samostatností v řešení svých
záležitostí, aktivním zapojení do integračního procesu; dále pak uvádí důležitost podpory
uvědomění o jazyce a hodnotách země původu, čímž se předchází jejich odcizení,
respektive vykořenění.
KIC ČR definuje jako základní předpoklady integrace znalost jazyka, ekonomickou a
sociální soběstačnost, sociokulturní orientaci ve společnosti, vztahy mezi komunitami a
princip postupného nabývání práv cizinců. Koncepce uvádí, že podporu ve vzdělávání je
třeba zaměřit jak na zajištění rovných příležitostí pro dětí, respektive žáky cizince, tak i na
zvyšování odbornosti pedagogů pro vzdělávání těchto děti, posílení interkulturní
kompetence všech účastníků procesu vzdělávání. Koncepce definuje formy a prostředky
podpory, důležitost informovaností všech zapojených aktérů, komunikace a spolupráce
rodin se školou a také realizace integračních postupů na lokální úrovni.
Můžeme shrnout, že vláda ČR ve své Koncepci integrace cizinců považuje školu za
klíčového aktéra v integraci dětí a žáků s migračním pozadím, s OMJ. V dokumentu se
také poukazuje na důležitost posilování kompetencí pedagogů, kteří jsou bezprostředními
realizátory integračních postupů. V Koncepci jsou pak rozepsány konkrétní kroky a
aktivity, které jsou s ohledem na tuto cílovou skupinu v gesci MŠMT.
3.3 Školský zákon a s ním související vyhlášky a pokyny MŠMT
Zásadním dokumentem, který pojednává o vzdělávání na českých školách je zákon
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen
“školský zákon”). Podoba školského zákona se v průběhu let víckrát měnila, neboť zákon
byl opakovaně novelizován. V aktuálním znění školského zákona problematika vzdělávání
dětí a žáků-cizinců se upravuje podle § 20 tak, že:
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Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a
školským službám za stejných podmínek, jak je tomu u občanů České republiky.



Všichni ostatní žáci-cizinci (tedy i ze zemí mimo EU) mají za stejných podmínek
jako občané Evropské unie přístup k základnímu vzdělávání, ke školnímu
stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve školském zařízení



Ke všem ostatním součástem vzdělávacího systému (předškolní, střední a základní
umělecké vzdělávání) tato kategorie cizinců má přistup za stejných podmínek jako
žáci z rodin českých občanů, pokud prokážou oprávněnost pobytu v ČR.



Žáci-cizinci, kteří jsou ve věku povinné školní docházky mají nárok na bezplatnou
jazykovou přípravu bez ohledu na zemi původů.

Zde je také zakotvena možnost úpravy přijímacích zkoušek na střední školu.
Současný legislativní rámec možností podpory žáka-cizince se zakládá na definici “žáci se
speciálními vzdělávacími potřebami ”. Tuto kategorii žáků vymezuje § 16 školského
zákona takto:
“ (1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí
osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání
svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných
opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských
službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním
podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními
vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření
školou a školským zařízením.”.
Dále pak důležité změny pro všechny děti a žáky, kteří potřebují podporu při výuce, přináší
vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných. Právě tady také najdeme užší vymezení skupiny, ke které patří i žáci z druhé
generace migrantů, a to “žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných
kulturních a životních podmínek ”.
Podle §16 školského zákona mají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – tedy i výše
jmenovaná skupina – nárok na bezplatné poskytování podpůrných opatření. V současné
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době je vypracován celý systém mechanizmů, jejichž využívání může výrazně pomoct k
zefektivnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření
jsou realizována školami a pedagogickými pracovníky, a podle personální a finanční
náročností jsou rozdělené do pěti stupňů. Podle vyhlášky č.27/2016 Sb., která vytváří a
reguluje tento systém opatření, je možné žáky-cizince zařadit do 1 až 3 stupně, a v souladu
s tím pak poskytovat přiměřenou podporu (Němec, 2018).
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4. Migrační pozadí žáků – potenciální rizika.
Vzdělávání nemůže být bráno výhradně jako edukační proces, tady jde také o rozvoj žáků
z hlediska sociálně adaptačního, sociálně komunikačního, tělesného i psychologického
(Felcmanová, Habrová 2015). Stává se, že v průběhu tohoto procesu, vznikají překážky,
které brání úspěšnému učení, zapojení do kolektivu, přičemž ne vždy tyto bariéry jsou
hned poznavatelné. Tak v kontextu vzdělávání dětí s migrační zkušeností hovoříme o
překážkách, které nejsou způsobené zdravotním postižením, ale vznikají v důsledku
působení sociálního prostředí, ze kterého žák pochází (Němec, 2019). Symptomy tohoto
znevýhodnění jsou hůře rozpoznatelné, často se projevují jen drobnými obtížemi, které se
ale časem můžou rozvinout v závažnější problém. Průběžné citlivé sledování projevů žáků
jak v učební situaci, tak i v interakci s vrstevníky se jeví důležitou podmínkou úspěšné
podpory všech žáků, zejména i těch, jenž jsou ohrožení selháváním z důvodu odlišného
kulturního prostředí, jiného než většinového etnického původu, případně nedostatečnou
znalostí vyučovacího jazyka (Felcmanová, Habrová 2015).
4.1 Komunikační bariéry.
4.1.1 Dvojjazyčnost jako pokročilá úroveň OMJ. Děti z druhé generace ukrajinských
migrantů žijí v České republice již od narození, ve většině prošly předškolním
vzděláváním, proto převážně docela dobře ovládají vyučovací (český) jazyk. I tak tito žáci
jsou pořad specifičtí a odlišní v tom, že v jejich rodinách se komunikuje jiným než
vyučovacím jazykem. Takto odlišné žáky se můžou zařadit do kategorie dvojjazyčných
nebo bilingvních – v rámcích tohoto textu se budou používat oba dva termíny jako
synonymní.
Definic bilingvizmu existuje víc, některé z nich jsou velmi úzké, jiné naopak hodně široké.
Podle finského jazykovědce T. Skutnabb - Kangase, jenž se studii bilingvismu hodně
věnoval, dá se definovat tento jev podle čtyř kritérií, a to: původ bilingvismu, kompetence
v daných jazycích, funkce daných jazyků, identifikace s jedním nebo oběma jazyky. Pro
účely tohoto výzkumu použijeme označení bilingvisty jako “jednotlivce, který má
schopnost alternativně používat dva, respektive více jazyků v závislosti na situaci a
prostředí, ve kterém se komunikace uskutečňuje” (Štefánik in Lechta, 2010 str. 373).
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V kontextu vzdělávání dětí s migrační zkušeností je nesmírné důležité porozumění tomu,
že ony si každý z jazyků naučily v odlišném prostředí a také každý používají k rozdílným
účelům a v rozličných oblastech života. Logicky z toho vyplývá, že úroveň ovládání
nemůže být v obou jazycích stejná. V převážné většině případů jde o sekvenční nebo
postupný bilingvismus, kdy dítě si osvojuje nejprve jeden jazyk, teprve potom přirozenou
cestou, např. ve školce, se učí jazyku druhému (na rozdíl od simultánního bilingvismu, kdy
dítě osvojuje dva jazyky najednou). Děti migrantů jsou specifickou skupinou, ve které
může docházet ke klesajícímu bilingvismu – jeden z jazyků (mateřský) se vytrácí,
schopností v něm se zhoršují, z důvodu toho, že dítě kontaktuje převážně s jazykem
majoritní společností, při tom mateřský jazyk se i v prostředí rodiny používá jen zřídka
(Štefánik in Lechta, 2010).
V minulosti se hodně diskutovala otázka vlivu bilingvismu na vývoj psychických procesu.
Existovalo mnoho předsudků v této oblastí. Například, že dvojjazyčné dítě se nenaučí ani
jeden jazyk pořádně; že nebude schopné jazyky od sebe oddělit, pořad je bude míchat; že
ve vyšší míře čelí riziku poruch učení nebo že je automaticky výborným překladatelem. V
současností převažuje pozitivní chápaní bilingvismu.

Mezi potenciální výhody

dvojjazyčností se řadí (Štefánik in Lechta, 2010; Morgensternová, Šulová, Scholl, 2011):


Větší uvědomění arbitrárností jazyka, respektive jazykových znaků



Rychlejší oddělení významu od formy



Lepší schopností při tvoření představ a v kreativním myšlení



Větší kognitivní a jazyková variabilita



Větší tolerance vůči odlišnostem, citlivost v komunikaci



Širší komunikační pole, hlubší multikulturnost.

Přestože dvojjazyčnost má mnoho výhod, ve vzdělávacím procesu přináší s sebou i jistá
rizika. Problémy můžou vznikat v rámci domácí přípravy – ne vždy rodiče ovládají
vyučovací jazyk na dostatečné úrovní pro pomoc s domácími úkoly. Většinou dvojjazyční
žáci mívají odlišné dovednosti v každém ze svých jazyků, co se týče slovní zásoby,
způsobu vyjadřování. Příčinou je to, jak už je výše zaznamenáno, že se jazyky učí, a
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posléze i používají v rozdílných prostředích, to pak muže způsobovat problémy s
verbalizací v jednom nebo druhém jazyce. Dalším rizikovým bodem je rozdíl mezi
povrchovou plynulostí jazyka a jazykem myšlení. Když je jedinec schopen plynule a se
správným přízvukem komunikovat v běžných situacích, hovoříme o povrchové plynulosti.
Jazyk myšlení, odborný jazyk se používá při řešení náročnějších úloh, a vyžaduje mnohem
vice dovedností.

Nevnímání těchto rozdílů a případná domněnka učitelů, že plynulá

komunikační čeština dvojjazyčných žáků je dostačující pro úspěšné zvládání učiva nesou s
sebou riziko dosažení nižšího úrovně školní úspěšnosti (Skutnabb-Kangas, 2000).
4.1.2 Komunikační versus kognitivní jazyk. Na stránkách portálu Inkluzivní škola.cz je
prezentována teorie kanadského pedagoga a badatele J.Cumminsa, která názorně
demonstruje specifika jazykového rozvoje v komunikační a v akademické oblastí. V
rámcích této teorii se rozlišují základní interpersonální komunikační schopností a
kognitivní akademické jazykové dovedností. Komunikační jazyk nebo konverzační
plynulost vyvíjí se jako první v každodenních komunikačních situacích v kontaktu s
rodilými mluvčími. Kognitivní jazyk se rozvíjí, kdy klasifikujeme, analyzujeme, tvoříme
hypotézy či generalizujeme. Tímto se vytváří schopnost používat abstraktní jazyk. Pro
jazyk akademický je charakteristické použiti trpného rodu, slov latinského a řeckého
původu, používaní metafor, personifikace a nominalizace. Komunikační schopnosti jsou
vlastně na povrchu ledovce, a proto dobře viditelné. Akademické a kognitivní dovedností
jsou “pod hladinou”, proto nejsou tak lehce identifikovatelné, a přesto hrají významnou
roli pro úspěšné vzdělávání. V každodenní praxi základní školy se používají dva typy
jazyka: komunikační a odborný. Každý má svá pravidla, svůj kontext používání a
rozdílnou náročnost. Obecně lze řičí, že dětem s odlišným mateřským jazykem osvojení
dovedností odborného jazyka trvá relativně dlouhou dobu. Tímto se zdůrazňuje fakt, že
podporu rozvoje jazykových dovedností, zejména akademických můžou potřebovat i žáci,
kteří již bezproblémově komunikují v českém jazyce (Meta, o.p.s., online, cit.2019-06-20).
Není možné ale za příčinu slabších výsledků dvojjazyčných žáků automaticky považovat
jejich dvojjazyčnost. Těchto příčin může být více, mohou být vnější (např. rodinné
prostředí, socioekonomické podmínky, klima třídy a celé školy) a vnitřní (např.
psychologické charakteristiky, motivace, nedostatek sebevědomí a pod) (Štefánik in
Lechta, 2010). Včasná a přesná identifikace těchto bariér je podmínkou pro úspěšnou
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podporu vzdělávaní a socializace žáků s odlišným kulturním pozadím, odlišným
mateřským jazykem.
4.2 Utváření identity – život na rozhraní dvou kultur
Novodobá migrační historie České republiky není dlouhá, proto se nedá sledovat vývoj
integračních procesu napříč generacemi. Ale zkušenosti tradičních cílových zemí ukazují,
že druhá a třetí generace, na rozdíl od svých většinou asimilovaných rodičů, často řeší
otázku své identity. Potomci migrantů, kteří se v hostitelské zemi už narodili a absolvovali
vzdělávání, se potýkají s tím, že jim chybějí prvky vlastní etnické identity, jež by podpořila
jejích sebevědomí. Ve výsledku to může generovat problémy v oblasti integrace a sociální
koheze (Mareš in Jarkovská, 2015).
Identita je jev těžko uchopitelný. Přestože je to klíčový pojem pro celou řadu sociálních
věd, jeho standardní a encyklopedické definice bývají dost rozličné, dokonce i v rámci
jedné disciplíny. Víme, že každý člověk má identitu, ale také víme, že lidé mají vice
identit. Přirozené je, že když někdo identitu nemá, tak se snaží ji najít, protože to přináší
pocit bezpečí, sounáležitosti, totiž nasycuje základní potřeby. Kořenem termínu je latinské
“idem” - stejný (totožný), takže identita je často chápána jako vědomí svébytné totožnosti,
jako soulad chování a jednání člověka s jeho totožností, anebo jako ztotožnění se s někým
jiným, se skupinou, s ideou. Tak identita je často brána jako mnohovrstevná identifikace
jednotlivce s nejrůznějšími kulturními, etnickými, sociálními, profesními, zájmovými a
jinými skupinami (kategoriemi).

Každý jednotlivec patří k různorodé škále těchto

kategorií, v nichž je pouze jedním z mnoha dalších. Jedinečná kombinace těchto kategorií
je však tak specifická, že každá osoba je jednoznačně identifikovatelná a odlišná od všech
ostatních. Čím širší je rozsah kategorií, tím lépe jedinec může reagovat a najít své vlastní
místo a pozici ve většině různorodých situací a kontextů, jde tady o funkční identitu
(Moree 2015, Crul 2012).
Pojmy jako etnická či národní identita, i když jsou uplatňovány jako atributy jednotlivce,
nabývají svůj význam pouze v případě sdílení s ostatními jednotlivci. Potřeba někam patřit,
cítit sounáležitost s určitým společenstvím je jednou z nejvýznamnějších potřeb člověka.
Pravě na tomto se staví naše skupinová identita. Etnickou identitu např. Průcha (2004)
vymezuje jako “pocit sounáležitostí s určitým etnikem, který může být zdůrazněn
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společným jazykem, historií, společnými hodnotami či ideály”. Obecně vzato, všechny
teorie a modely identity se shodují v tom, že vývoj identity u představitelů etnických
minorit je výrazně ovlivněn odlišným kulturním dědictvím (Hubertová, 2017).
Pro děti s imigrační zkušeností vyvstává výzva vytvořit si dvojí identitu, která
zakomponuje aspekty jak rodičovské kulturní tradice, tak i nové kultury. Muže to přinášet
s sebou jistá rizika. Například Berry hovoří o životě na rozhraní dvou kultur. V rámci
rozsáhlejší mezinárodní studie byla provedena analýza všech proměnných, které se
vztahují k procesu integrace mladých potomku migrantů, jakožto: akulturační strategie,
etnické a národní identity, úrovní znalosti a používaní mateřského a většinového jazyka,
vrstevnických sociálních sítí a rodinných vztahů. Na základě toho bylo identifikováno čtyři
akulturační profily, který každý se liší mírou úspěšnosti adaptace v různých oblastech
osobního a společenského života na rozhraní kultur (Berry, 2006).
Setkáme se i s názorem, že druhá generace není ani roztržena ani chycena mezi dvěma
kulturami, dvěma světy. Tak Crul (2012) hovoří, že pro děti imigrantů je "domov" tam,
kde se narodili a kde byli vychovávaní. Nicméně zaznamenává také, že jejich zkušenost je
odlišná od zkušeností dětí rodičů z majoritně společností, protože druhá generace má další
"etnický" referenční rámec: zemi jejich rodičů (a kulturu) původu. Tento druhý rámec se
projevuje tím, že dítě prožívá například časté prázdninové cesty do zahraničí za širší
rodinou, odlišnou tradici oslav kulturních a náboženských svátků s rodinou, tak i odlišnou
kuchyní, z kterých každá pochopitelné má svou oblíbenou “klasiku”. Důležitým tématem
je také jazyk. Rodinné prostředí a jeho společenské vztahy jsou většinou spojeny s
mateřským jazykem, zatímco používaní většinového jazyka vázáno na život mimo rodinu
(např. škola, volný čas). Taková dvojí sada referenčních rámců nemusí představovat pro
pocity sounáležitosti problém, a to jak na individuální, psychologické úrovni tak i na
úrovni společenské. Jak je uvedeno výše, funkční individuální identita vyžaduje více věcí a
neexistuje důvod, proč taková dvojí etnicita měla by být výjimkou. Nicméně, diskurzivně i
ve veřejném vnímání etnické reference často jsou spojené s pojmy exkluzivity a
absolutnosti. Proto některé státy neakceptují dvojí občanství, zatímco jiní zakazují
občanům vzdávat se svého občanství. Tyto představy mohou způsobovat jakési napětí
ohledně vlivu dvojí kulturní identity, což je něco, s čím se musí dorůstající druhá generace
vypořádávat (Crul, 2012).
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Za poslední dva desetiletí pohledy na identitu se výrazně proměnily. V současnosti identita
je často vnímána jako mnohovrstevný jev, v němž etnicita je jen důležitou součástí.
Identita je brána jako dynamický komplex měnící se v čase a v prostředích. Pojetí sebe
vzniká vždy v dialogu mezi tím, kým se cítím být sám, a tím, jak mě vnímají ostatní. Tak i
etnicita dětí, jako součást jejich identity, je flexibilní vlastností, která se mobilizuje v
závislostí na kontextu a potřebách, na zkušenostech z rodinného prostředí, ale i z
každodenního života v hostitelské zemí. Právě školní prostředí zprostředkovává těmto
dětem reflexi toho, kým jsou, za koho jsou považovány a kým by chtěly, respektive měly
být. Realita je taková, že škola jakožto významný socializační nastroj často vyvíjí tlak na
jinakost (včetně té, kterou přináší s sebou migrační pozadí žáků), a to směrem k tomu, aby
své jinakosti vzdaly (Mareš in Jarkovská 2015, Moree 2015).
V rámci problematiky utváření identity dětí s migračním pozadím stojí za zmínku také
téma nálepkování (angl. labelingu). Velká rizika nese s sebou připisování dotyčnému
dopředu daných vlastností na základě nějakých vnějších znaků. Jestli se to děje bez
uvažovaní a reálného posouzení, dochází často k faktickému nebo vnímanému vyloučení.
Právě proto, že identita bytostně spojena s tím, kým se jednotlivec cítí být a je dost citlivou
na vnější tlak, je její uchopovaní křehkou záležitostí. V pedagogické praxi pro práce s
identitou je potřeba velmi opatrného přístupu, v němž je klíčové dosahovat inkluze,
vytvářet prostor pro respekt vůči odlišným zkušenostem a vyhýbat se situacím, které vedou
k připisovaní (Moree, 2015).
4.3 Ohrožení dosahováním horších výsledků ve vzdělávání a předčasným ukončením
vzdělávací dráhy.
Přestože v prostředí České republiky téma vzdělávání žáků s migrační zkušeností teprve
začíná nabývat na aktualitě, v kontextu celoevropského společenství tato problematika je
už dlouhodobě v popředí zájmů jak výzkumných instituci, tak i národních politik. Na
oblast vzdělávání je nahlíženo v širším kontextu sociální soudržnosti, protože jakýkoliv
neúspěšný

aspekt

začlenění

děti

migrantů

do

školního

vzdělávání

s

velkou

pravděpodobností povede k širšímu neúspěchu v sociálním začleňovaní. Podle zpráv
OECD žáci s migrační zkušeností tvoří skupinu ohroženou zejména dosahováním horších
výsledků ve vzdělávání a také předčasným ukončením vzdělávací drahý. S přihlédnutím k
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výsledkům mezinárodních komparativních studií (například OECD PISA) a také s
vědomím toho, že tyto výsledky není možno generalizovaným způsobem aplikovat, lze
poukázat na klíčové momenty, kteří zmíněná rizika ovlivňují (Heckmann, 2008).
Příčiny, jenž ovlivňují situaci vzdělávaní dětí migrantů dá se rozdělit do tři úrovní: makro,
“mezi”, mikro. Samozřejmě se tyto úrovni vzájemně prolínají a ovlivňují, dále jsou
uvedené jen jejich obecnější charakteristiky.
Mikroúroveň – aktéři tady jsou konkrétní lidé a menší skupiny, a jejich vztahy, potřeby,
cíle a zdroje. Hovoříme tedy o žacích a jejich rodičích, kulturním a socioekonomickém
kapitálu rodiny, a o roli stereotypů. Všeobecně existuje silná korelace mezi školními
výsledky a socioekonomickými podmínkami (OECD, 2006). Proto příčinou obtíží pro žáky
z rodin migrantů často stává znevýhodněné socioekonomické prostředí, na druhé straně
některé studie poukazují, že rozdíly v dosažených studijních výsledcích mezi dětmi z rodin
migrantů a jinými dětmi s podobným socioekonomickým zázemím nejsou tak významné.
Situaci ovlivňují také pocity rodičů, ať už objektivní nebo subjektivní, že jejich dosavadní
znalosti (mateřského jazyka, systému fungovaní instituci) pozbývají na hodnotě. Nezřídka
se stává, že jejich kvalifikace nemusí být formálně uznána.
Dalším klíčovým faktorem je to, že dokonale zvládnutí vyučovacího jazyka je základní
podmínkou školní úspěšností. S problémy v této oblastí se mohou potýkat i děti migrantů
narozené v hostitelské zemi, neboť vyučovací jazyk nemohou rozvíjet doma, také i rodiče
mají ztížené podmínky pro podporu svých dětí.
Nesmírně důležitou úlohu ve vzdělávaní mají očekávání. Výraznější podporu dostávají děti
v rodinách a komunitách, kde vzdělávání má velkou hodnotu. Protože významný vliv na
školní dětí mají zvlášť matky, úroveň vzdělání a autonomie žen v rámci určité komunity se
také jeví výrazným faktorem, jež ve výsledku ovlivňuje úspěšnost těchto dětí. Výrazný vliv
mají vzory a motivující postoje v rámci komunity. Jen těžko může být pozitivní přistup
dětí ke vzdělávání, žijí-li v komunitě, v niž je velká míra nezaměstnaností, a úspěšné
modely realizace na trhu práce jsou jen vzácné (Zelena kniha, 2008).
“Mezi” úroveň – jde o to, že i v rámci toho stejného vzdělávacího systému úroveň
dosažených výsledků se liší škola od školy, totiž prostředí konkrétní vzdělávací instituce
má důležitou role ve vzdělávání a socializaci této cílové skupiny žáků. Přičemž škola svým
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způsobem je pojítkem mezi “individuálním” a “společenským”, proto hovoříme o “mezi”
úrovní. Na jednotlivých školách záleží. Platí tedy pravidlo, že kvalitní v obecném měřítku
škola, bude dobrou i pro děti s migrační zkušeností. Relativní nepřítomnost nebo zkreslená
prezentace migračních komunit v školním prostředí může poškozovat sebeobraz a
sebevědomí dětí s odlišnou kulturní zkušeností a negativně ovlivňovat jejich šance na
školní úspěšnost.
Vrstevnícký kolektiv má podstatný vliv na dosahovaný úroveň výsledků. Zvýšena
koncentrace dětí migrantů v mezích jedné školy, jedné třídy se jeví spíše jako překážka.
Naopak dětí vystavené maximálnímu kontaktu se spolužáky s lepším výkonem a vyššími
vzdělávacími aspiracemi, mají tendencí zvyšovat i svůj vlastní úroveň.
Diskriminace je často prohlašována za významný faktor způsobující podprůměrné
výsledky, přičemž nejzávažnější formou diskriminace je odepření podpory.
Vztah mezi učitelem a žákem je ústředním bodem jak každé vzdělávací instituce, tak i
celého vzdělávacího systému. V souvislostí s tím, nízká očekávaní učitelů vůči žákům s
migrační zkušeností se jeví výrazným negativním faktorem vlivu na jejích školní
výkonnost. Přínosným pro úspěšné vzdělávaní

je zapojení do školního vzdělávacího

procesu učitelů s migrační zkušeností. Aktivní spolupráce školy a rodiny jednoznačně
pozitivně ovlivňuje školní úspěšnost dětí z rodin migrantů, v praxi ale často stává že
samotné rodiče nevyhledávají aktivní kontakty se školou (Heckman, 2008).
Makroúroveň je o společností, o národních politikách, o vzdělávacím systému. Tak
například studie PISA prokázaly, že existují velké rozdíly v dosahovaných výsledcích
napříč různými státy.
Logicky povstává otázka, jaké konkrétní charakteristiky národních vzdělávacích systému
výše zmíněné rozdíly ovlivňují. Crul a kol. (2012) prezentují jako jeden z výstupů
výzkumného projektu zaměřeného na srovnaní integraci dětí cizinců v osmi evropských
státech typologií školních prostředí z hlediska integrace. Ta rozděluje vzdělávací systémy
dle jejich otevřeností vůči dětem imigrantů s nižším vzděláním na čtyři typy:


Nejpříznivějším je systém inkluzivní, který je primárně založen na rozvoji
schopností děti.

Nedostatečná podpora rodičů (z důvodu nižšího dosaženého
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vzdělaní) potom se nejeví tak výraznou překážkou pro další vzdělávání. Příkladem
inkluzivního vzdělávacího systému je švédský systém.


Na opačném pólu je pak systém vylučovací, který vyžaduje velkou míru rodičovské
participace. Nižší dosažené vzdělání rodičů (případně nedostatečný úroveň
ovládání vyučovacího jazyka) způsobuje v takovém systému problémy při vstupu
do vzdělávání třetího stupně, také nepříznivě ovlivňuje vzdělávání profesní. Ve
výsledku pak velké procento žáků předčasně ukončují školní docházku (tím se míní
ukončení školní docházky ihned po dosažení věku, do kterého je vzdělání povinné).
Vylučovací vzdělávací systémy mají například Rakousko a řada spolkových států
Německa.



Třetím typem je inkluzivní profesní systém, který umožňuje snadný přistup k
praktickému vyučení, cesta k vyššímu vzdělaní však zůstává většinou zablokovaná.
Do této kategorie patří belgický vzdělávací systém,



Posledním typem je propustný vzdělávací systém, který může generovat hodně
polarizované výsledky, a nabízí jak možností postupu, tak i propadu na nižší
úroveň. Lze sem zařadit například systém švýcarský.

Nižší úroveň dosažených výsledků ve vzdělávaní, jeho případné předčasné ukončení
snižují šance na úspěšnou realizaci na trhu práce. Stejně tak nedostatečné začlenění se do
systému vzdělávání může být překážkou v navázaní pozitivních sociálních kontaktů. V
případě, že dětí s migračním pozadím odejdou ze školy poznamenaní zkušeností
nedostačujících výsledků a nepřijetí, s velkou pravděpodobností toto bude je provázet i
dalším životem, a navíc tento vzorec se může předávat i do dalších generaci (Zelená kniha,
2008).
4.4 Integrace do sociálních sítí
4.4.1 Rodinné vztahy. Sociální sít nebo sít sociálních vztahů “je tvořená užší i širší
rodinou, přátelí, spolupracovníky a známými; zahrnuje vztahy povrchní i důvěrné “ (Hartl,
2004).
S ohledem na cílovou skupinu naše práce pro nás jsou významné tři oblasti, které jsou
důležité pro rozvoj dětské osobnosti ve školním věku:
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Rodina je bazálním sociálním a emočním zázemím, zároveň ale ovlivňuje uplatnění
dítěte i mimo rodinné prostředí, například prostřednictvím norem a hodnot,
vzdělávacích aspirací apod.



Škola je instituci, která významně přispívá k rozvoji obecně sociálně požadovaných
a ceněných kompetenci, způsobu chování, čímž umožnuje postupnou integraci do
společností.



Vrstevnická skupina má v období školní docházky významný socializační vliv i z
toho důvodu, že potřeba kontaktu a přijetí touto skupinou je jednou z
nejvýznamnějších potřeb dětí školního veku. V prostředí vrstevníků se rozvíjí jiné
vlastností a dovedností něž v soužití s dospělými – rozvíjejí se zde symetrické
vztahy, vrstevníci představují dostupný model chování i výkonu (Vagnerová,
2012).

Jakýkoliv vzdělávací systém se zakládá na kulturních, materiálních a sociálních zdrojích
rodiny dítěte a na primární socializaci v rodinném prostředí (Heckmann, 2008). V případě
rodin migrantů svébytným způsobem se kombinují snaha poskytnout svým dětem
vzdělávání, jenž je cílena na zajištění vzestupné mobility, se snahou udržet původní
kulturní a etnickou identitu. Následky integrace, o niž usilují migranti mohou být nejen
očekávané, ale i nezamyšlené. Platí se tedy nejen za neúspěch, ale za úspěch také – tím je
myšleno, že úspěšné začleňování dětí může svým způsobem dezintegrovat rodinu jako
celek (Mareš in Jarkovská, 2015).
Když budeme vnímat žáky jako součást rodinné sociální sítě, musíme zohledňovat role
vzdělávacích aspirací rodičů. Hlavně pokud se jedná o děti z druhé generace migrantů,
často rodiče vkládají do nich své vlastní, mnohdy nerealizované ambice, naděje a
představy o dobrem vzdělání a dalším profesním uplatnění. Na straně jedné vnímají
klíčovou roli vzdělávání pro další úspěšný život, na straně druhé – mají omezené možností
své dětí ve vzdělávání podporovat. Tyto rodičovské aspirace mnohdy stávají hnacím
motorem ve vzdělávaní jejich potomků, zároveň ale snaha zavděčit, tlak zodpovědnosti
před rodiči stávají zdrojem úzkosti a frustrace (Souralová in Jarkovská 2015, Vitásková in
Lechta 2010).
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4.4.2 Vrstevnické sociální sítě. Specifickou vrstevnickou skupinou je školní třída, která
jako sociální prostředí významně ovlivňuje školní úspěch a integrace dětí migrantů.
Spolužáci jsou pro dětí s odlišní kulturní zkušeností svým způsobem průvodci jak v
každodenností dané společností, tak i co se tyče obecnějších norem a hodnot. Právě v
interakci se spolužáky se učí vstupovat do sociálních sítí a úspěšně v nich působit,
získávají kulturní a sociální kapitál, který zároveň má úlohu přemosťovaní mezi prostředím
rodiny a hostitelské společností (Mareš in Jarkovská, 2015).
Pro školní třídu je charakteristická věková vyrovnanost, tím pádem se nepředpokládá, že
by se dovednosti a kompetence jednotlivých žáků výrazněji lišily. Podobná očekávání
vytváří tendence odmítat jakékoliv odlišné projevy, jelikož to přináší výhodu
jednoznačností, srozumitelností a jistoty. Stejně tak to ale přináší riziko odmítaní až
vyloučení toho, kdo je v něčem jiný (Vagnerová, 2012). Když se zdržíme v kontexte
vzdělávání dětí s odlišným kulturním pozadím či jiným etnickým původem tyto tendence
budou tím výraznější, čím je daná hostitelská společnost homogennější a má kratší
zkušenost s odlišností. Svoji úlohu má tedy i míra kulturních, náboženských rozličností
mezi zemí cílovou, a zemí původu. Následně i strategie samotných dětí migrantů mohou
mít širokou škálu projevu od snahy o úplné splynutí (za každou cenu) s většinou až po
snahu trvat na svoji jinakosti i za cenu vlastní marginalizace (Mareš in Jarkovská, 2015).
Důležité je uvést, že školní třída se projevuje dvojím způsobem – jinak při interakci s
učitelem pří vyučování, a jinak ve vzájemných interakcích spolužáků např. o přestávkách.
Taková “ilegální podoba” třídy umožňuje mezi jiným tajit negativní momenty života
kolektivu (Vagnerová, 2012). V kontextu odlišností situace může vyhrotit až k odmítnutí či
šikanování spolužáků, kteří neodpovídají představám třídy.
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EMPIRICKÁ ČÁST
5. Cíle a výzkumní otázky.
Hlavním cílem diplomové práce je zmapovaní problematiky podpory žáků z druhé
generace ukrajinských migrantů na základních školách a formulace doporučení k podpoře
vzdělávání těchto žáků.
Dílčí cíle:


identifikace specifických potřeb ve vzdělávání žáků z druhé generace ukrajinských
migrantů a zmapování možných zdrojů jejich podpory



zvýšení celkového povědomí o problematice vzdělávání a integrace druhé generace
migrantů.

Ústředním tématem a zároveň i výzkumným problémem této práce je:
jaké jsou možností podpory ve vzdělávání žáků z druhé generace ukrajinských migrantů?
V návazností na stanovené cíle a výzkumný problém byly zformulovány následující
výzkumné otázky:


Jaké specifické bariéry vznikají v procesu vzdělávání a integrace žáků z druhé
generace ukrajinských migrantů?



Jaké formy a prostředky podpory v oblastí vzdělávání a sociálního začlenění
využívají učitele u těchto žáků?

6. Metodologie.
Jako výzkumná strategie byl zvolen kvalitativní výzkum, jelikož je to metodologie vhodná
při zkoumání relativně nových neprobádaných témat, jevů nebo procesů (Švaříček,
Šedová, 2014), což ve velké míře platí u problematiky specifik vzdělávání a sociálního
začlenění druhé generace zejména ukrajinských migrantů.
Kvalitativní design se zakládá na hloubkovém a kontextuálně zakotveném prozkoumání
určitého jevu, totiž umožňuje vyhledávat a analyzovat jakékoliv informace, které přispějí k
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osvětlení zformulovaných výzkumných otázek (Hendl, 2000), a tím i k lepšímu
porozumění dané problematice.
6.1 Výzkumný vzorek.
Při výběru výzkumného vzorku byly použité následující kritéria:


vzorek by měl být zaměřen na reprezentaci problému v celé jeho šíři (a ne na
určitou populaci)



respondenti by měli být schopni přispět svými zkušenostmi, odborností k získání
potřebných informací, podnětů a návrhů.
Do výzkumného vzorku byli zařazeni:



Učitele základních škol, kteří mají zkušenosti se vzděláváním dětí z druhé generace
ukrajinských migrantů



Mladí lidé se zkušeností vzdělávání na základní škole



Odborníci, zaměřeni na vzdělávání a socializaci dětí s migračním pozadím.

Učitele byli zařazeni do výzkumného vzorku, jelikož jsou bezprostředními realizátory
podpory ve vzdělávání a sociálním začlenění pro žáky s migračním pozadím. Vzhledem k
vymezeným cílím zajímaly nás jejich zkušenosti z každodenní práce s třídami, ve kterých
jsou žáci z druhé generace ukrajinských migrantů.
Vzhledem k specifikům ukrajinské migrace do České republiky v současné době druhá
generace je prezentována velkou mírou dětmi ve věku povinné školní docházky. I přesto, v
souvislosti s výzkumnými otázkami a se zvolenou metodou sběru dat, bylo rozhodnuto
zařadit do výzkumného vzorku mladé lidi, kteří už mají završené základní vzdělávání, a to
z důvodů, že
za prve – jsou ve vývojové fázi, kdy mají dostatečnou kognitivní a emocionální
kapacitu pro to, aby mohli reflektovat své zkušenosti;
za druhé – zpětné posouzení případných negativních prožitků nepřináší s sebou tak
velká rizika traumatizace, jako tomu by mohlo být u dětí školního věku.
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Pro kvalitnější nasycení tématu do výzkumného vzorku byli zařazeni také odborníci,
zaměřeni na vzdělávání a integrace dětí s migrační zkušeností, jež svojí odborností mohou
přispět k hlubšímu vhledu do zkoumaného tématu.
Různou mírou se podařilo zajistit zastoupení každé z těchto skupin respondentů. Do
výzkumu se zapojili čtyři učitelky základních škol, tři mládi lidé ukrajinské národností,
kteří prošli systémem českého základního vzdělávání a také odborník, jež působí v
neziskové organizaci META, o.p.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů.
Za účelem dodržení anonymity jsou jednotliví respondenti pojmenováni počátečními
písmeny abecedy, podle časové sousledností, ve které na výzkumu participovali.
Respondent A – třídní učitelka na prvním stupni základní školy
Respondent B – třídní učitelka na prvním stupni základní školy
Respondent C – třídní učitelka na prvním stupni základní školy
Respondent D – třídní učitelka na prvním stupni základní školy
Respondent E – studentka 3. ročníku bakalářského studia, národnost ukrajinská,
místo narození – ČR
Respondent F – student 1. ročníku obchodního gymnázia, národnost ukrajinská,
místo narození – ČR
Respondent G – absolventka střední školy obchodní, národnost ukrajinská, místo
narození – ČR
Odborník – Jan Heinrich, působí v META, o.p.s. jako sociální pracovník zabývá se
poradenstvím ve vzdělávání, vedením workshopů pro základní a střední školy a spolu s
dobrovolníky METY se podílí na aktivitách volnočasového klubu Čekuj! aneb česká
kultura jinak. 1
S ohledem na to, že v současné době nedošlo ke koncentraci dětí z rodin ukrajinských
migrantů na konkrétních základních školách, k získávání většiny respondentů bylo použito
1V případě tohoto respondenta byl získán vyslovený souhlas se zveřejněním jména (poznámka
autora)
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vlastní sociální sítě. Prvním krokem bylo kontaktování maminek ze známého okolí, které
měly dětí, jež odpovídaly kritériu druhé generace a byly ve věku školní docházky. Druhým
krokem, také prostřednictvím maminek, byl získán předběžný souhlas o poskytnutí
rozhovoru od třídních učitelů těchto dětí. Čtyři z pěti takto oslovených učitelek souhlasili s
účastí na výzkumů. Tak po telefonické domluvě o místě a čase, byly realizovaný čtyři
rozhovory s učiteli.
O něco problematičtější bylo získat k participaci na výzkumu mladé lidé, kteří by
odpovídali stanoveným kritériem. Velkou mírou to bylo zapříčiněno podobou současné
ukrajinské imigrace do ČR, která jen nedávno začala nabývat charakteristik trvalého
usazení, proto druhá generace, dá se říct, jenom dorůstá. I přesto pomocí vlastní sociální
sítě v rámci krajanské komunity byly získány potřebné kontakty. Byli osloveni čtyři mladí
představitelé druhé generace ukrajinských migrantů, tři z nich souhlasili s poskytnutím
rozhovoru.
Ve snaze získat co nejvíc informace a inspirace ke zpracovaní tohoto výzkumu se autorka
zúčastnila mezinárodní konference Podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem ve
školách: aktéři změn. Tam byla oslovena programová ředitelka společností META, o.p.s. s
tím, že by poskytla nebo zprostředkovala rozhovor v rámci výzkumné části diplomové
práce. Reakce byla kladná, a tak se podařilo zapojit do výzkumu odborníka v problematice
podpory vzdělávání a integrace mladých migrantů.
S žádostí o rozhovor autorka se prostřednictvím emailu obrátila na Centrum integrace
cizinců, Mělník a také na PPP Mělník. Bohužel ale nepřišla žádná odpověď.
6.2 Metoda sběru dat.
Jako metoda sběru dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor, jež se vyznačuje
“definovaným účelem, určitou osnovou a velkou pružností celého procesu získání
informací”(Hendl, 2005, str 164). Polostrukturovaný rozhovor vychází z předem
připraveného seznamu témat a otázek, takže předem byl zpracován návrh otázek ve třech
podobách: pro učitele, pro mladé lidi z druhé generace a pro odborníky (jsou součástí
Přílohy1).
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Sběr dat byl proveden během dvou měsíců – od poloviny dubna 2019 do začátku června
2019. Celkem bylo realizováno osm rozhovoru, všechny trvaly mezi 45 a 60 minutami.
Rozhovory byly se svolením participantu nahrávány na diktafon a následně převedeny do
písemné podoby.
Během rozhovoru se dbalo na mírné strukturování konverzace. Nejdříve byly představeny
okolnosti a cíle výzkumu a také jednotlivé okruhy témat rozhovoru. Respondenti byli
ujištěni o anonymitě a opakovaně dotazováni o svolení nahrávání na diktafon.
Na začátku rozhovorů vždy byly použity úvodní otázky obecnějšího rázu, které
umožňovaly dát najevo empatie s účastníkem a navodit spontánní a uvolněnou atmosféru.
Následovali hlavní otázky, jež se bezprostředně vztahovaly k výzkumnému problému, totiž
ke specifickým potřebám ve vzdělávání a socializací žáků z druhé generace ukrajinských
migrantů a možným formám a prostředkům jejich podpory. Volnější struktura rozhovoru
poskytovala možnost průběžného přizpůsobování či rozšiřování otázek. Stojí za zmínku, že
s každým dalším provedeným rozhovorem se dařilo je vést s větší plynulostí a logickou
návazností. Vždy byla snaha přiměřeně přizpůsobit jazyk rozhovoru participantovi a také
zůstávat neutrálním tazatelem. Každý rozhovor byl uzavřen ukončovacími otázkami, jež
umožňovaly oboustrannou zpětnou vazbu.
Výběr místa provedení rozhovorů byl ponechán na respondentech s podmínkou, že bude
poskytovat klid a relativní soukromí. Tímto “geografie” sběru dat se poměrně dost
rozšířila: k původně plánovanému Mělnicku se přidala Praha a Mladá Boleslav. Jeden z
rozhovoru se uskutečnil v pohodlném domácím prostředí, a to z vlastní iniciativy starší
paní učitelky. Tři další rozhovory s třídními učitelkami byli provedeny v školních třídách
po skončení vyučování a odchodu dětí do družiny nebo domů. Předběžné obavy, že
prostory školy jen těžko mohou poskytnout klid a uvolněnou atmosféru se nenaplnily. Ve
známém prostředí učitele se cítili uvolněně, nevznikaly žádné rušivé elementy, a možnost
si u rozhovoru dát čaj nebo kávu přinášela i některou neformálnost. Rozhovory s mladými
lidmi z druhé generace ukrajinských migrantů byly uskutečněny: jeden doma u tazatelky;
jeden v klidně kavárně; jeden v menším parku na radničním dvorku. Vždy to bylo poklidné
místo, kde tazatelce a participantovi se dostalo potřebného soukromí. Rozhovor s
odborníkem se uskutečnil v prostorech společností META, o.p.s. také v klidu a nerušeně.
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Při vedení rozhovoru nebyly udělány žádné písemné poznámky, jelikož autorka se necítila
být zkušeným tazatelem, a tím se předcházelo rozptylování pozorností. Pokaždé ale byla
snaha je udělat co nejdříve po skončení rozhovoru, aby byly zachyceny postřehy z
pozorování a prvotní nápady.
Všechny rozhovory byly vlastnoručně transkribovány. Pro demonstrace je přiložen přepis
vybraného rozhovoru (Příloha 2).
6.3 Techniky analýzy dat.
Kvalitativní analýza dat prostupuje celým výzkumným procesem (Švaříček, Šedová,
2014). Proto data se začala analyzovat ještě v průběhu sběru, v momentě, kdy byly
provedeny první rozhovory. Nezbytným krokem analýzy dat je transkripce. Všechny
rozhovory byly vlastnoručně a doslovně přepsány, což mimo jiné poskytlo možnost prvotní
analýzy – už v této fázi byly udělány důležité poznámky užitečné pro další zpracování dat.
Přepsané záznamy rozhovoru byly zpracovány základním analytickým postupem –
otevřeným kódováním, který se zakládá na pomalém pročítání přepisu rozhovorů a
identifikaci kritických míst, lokalizací témat v textu a přiřazení jim označení (Hendl,
2005). Organizace dat byla prováděna technikou papír-tužka. Nejdříve byly udělány
poznámky na kraji stránky papíru, následně použité indexové kartičky. Kartičky se stejným
tématem se shromažďovaly do jedné složky. Těmito postupy byly vygenerované prvotní
kódy, jejichž následovném přeskupováním a přejmenováváním byly vytvořeny kategorie
(témata), které by se vztahovaly k výzkumným otázkám. Vytvořené kategorie byly ještě
jednou prozkoumané za účelem zjištění toho, jak se vztahují mezi sebou a k problematice
výzkumu. Ve výsledku byl organizován základní analyticky příběh, jenž byl následně
rozvinut a popsán ve výzkumné zprávě.
6.4 Kvality výzkumu.
Povaha kvalitativního výzkumů zapříčiňuje přetrvávající debaty o kritériích jeho kvality.
Ve shodě s myšlenkou, že “podstatné je soustředit se na řádné provedení šetření a
napsaní přesvědčivé výzkumné zprávy” (Švaříček, Šedová, 2014 str 29), v průběhu tohoto
výzkumu se udržovala snaha o naplnění základních kritérií validity, které se vyznačuji jako
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důvěryhodnost, přenositelnost, spolehlivost a potvrditelnost (tamtéž), a to i s uvědoměním
limitů tohoto výzkumu.
Tato kritéria byla zajišťována zejména pečlivým výběrem účastníků výzkumu, kteří by
poskytovali možnost prozkoumat problematiku z několika různých úhlů pohledu (vice k
tomu podkapitole Výzkumní vzorek). Použité techniky doslovného přepisu dat a přímé
citace také přispívají k zajištění spolehlivosti výzkumu, stejně jako snaha nepoužívat
strategie “domyšlení si” či “doplňování” dat. Ve snaze o naplnění zmíněných kritérií se
usilovalo o přesný a poměrně rozsáhlý popis konkrétních postupů výzkumu.
I přes veškerou snahu výzkum má své kritické body jakožto:


rozsah výzkumného vzorku



osobní zaujatost autorky jako matky dvou dětí z druhé generace migrantů.

S ohledem na rozsah zkoumaného vzorku tento výzkum má spíše ambice kvalitativní
sondy do problematiky vzdělávání dětí z druhé generace ukrajinských migrantů, která je
relativně nová, ale spolu s tím má dost výrazný potenciál do budoucna, jelikož v současné
době v ČR právě dorůstá tato silně představená populace.
Už od samotného výběru tématu diplomové práce až po zpracování výzkumné zprávy
autorka si uvědomovala svoji osobní zaujatost. Právě tato reflexe sloužila k minimalizaci
rizik s tímto spojených. Na druhou stranu, velká míra angažovanosti může poskytnout
hlubší vhled do problematiky, a tak i přispět k uvědomění doposud skrytých souvislostí.
6.5 Etické otázky výzkumu.
Při provedení výzkumu bylo dbáno na dodržovaní základních etických pravidel a
doporučení. Respondenti byli předem seznámení s cílem, povahou a průběhem výzkumu.
Všichni byli informovaní o dobrovolností účastí na výzkumu a poskytly k tomu pasivní
souhlas. Stejně tak byl získán souhlas s nahráváním rozhovoru pro následný přepis, a dále
pak souhlas o použití a uschování dat.
Respondentům byla zaručena anonymita, proto ve výzkumní zprávě namísto jmen jsou
použita označení Respondent A, Respondent B atd, přičemž jsou uvedeny jenom obecné
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údaje: věk, pohlaví, profesní nebo studijní zaměření. Výjimkou v tomto je jeden účastník
výzkumu, který vysloveně souhlasil s uvedením svého jména a pracovní pozice.
Výzkum byl veden s dodržením principů důvěryhodnosti a emočního bezpečí, se snahou
neublížit účastníkům výzkumu a nepoškodit výzkumné prostředí.
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7. Interpretace výsledků.
Výzkumné šetřeni bylo zaměřeno na zmapování situací ve vzdělávání žáků z druhé
generace ukrajinských migrantů. Ve výsledku analýzy dat bylo vygenerováno několik
kategorií, jež vymezují oblasti, ve kterých tito žáci podporu potřebují, a také způsoby a
zdroje realizace této podpory. Schéma na obrázku prezentuje výsledky výzkumného
šetření.
Obrázek 1. Možností podpory ve vzdělávání
žáků z druhé generace ukrajinských migrantů

Specifické potřeby
ve vzdělávaní

Potřeba podpory sebepojetí
a well-being

Multikulturní výchova
Osobnostní a sociální
výchova

Potřeba
podpory naplnění
vzdělávacího potenciálu

Inkluzivní přistup

Potřeba podpory
jazykových kompetencí

Podpůrná opatření 1.
stupně

Prostředky a formy
podpory

Zdroje

Sociální sítě

Škola
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Volno-časové aktivity

Ve vzdělávací praxi základních škol se jevy a procesy, které jsou zahrnuty do těchto
kategorií, nachází v dynamickém a vzájemném vztahu mezi sebou a často se nerozdílně
prolínají. Jejich systematizace a znázornění by měly napomoci k porozumění specifikům
vzdělávaní žáků z druhé generace ukrajinských migrantů a přispět k formulování
doporučení k podpoře jejich úspěšného vzdělávání a sociální integrace. Následující část
textu se věnuje detailnějšímu popisu a interpretaci klíčových nálezů.
7.1 Potřeba podpory naplňovaní vzdělávacího potenciálu.
Je nezbytné si uvědomit, že obtíže vznikající při učení jsou normální součástí školního
vzdělávání, proto nemusí hned znamenat, že s dítětem něco není v pořádku. Je potřeba ale
mít na paměti, že žáci s migrační zkušenosti jsou ve zvýšené míře ohrožení dosahováním
nižších výsledků. Pokud projevy speciálních potřeb zůstanou neřešeny nebo ani
neregistrovány, v budoucnu mohou přivést k závažným obtížím ve vzdělávání. Právě
včasné zahájení podpory velkou mírou přispívá k její efektivnosti.
Současné pojetí speciálních potřeb předpokládá, že i když sice individuální rozdíly mezi
dětmi jejich výkon ovlivňují, velkou úlohu mají škola a učitelé. Na straně jedné obtíže v
procesu vyučování mohou být způsobeny učitelskými rozhodnutími, úkoly, které učitelé
zadávají, podněty, které poskytují, zvoleným způsobem organizace práce ve třídě . Na
straně druhé jsou to všechno věci, jež má učitel značnou mírou pod kontrolou, totiž má
možnosti podporovat žáky v překonání specifických barier ve vzdělávání, zejména i těch,
jejichž důvodem je odlišné kulturní prostředí, odlišný etnický původ.
Dále v textu budou blíže popsány některé ze specifických potřeb, se kterými žáci z druhé
generace ukrajinských migrantů při učení potýkají, jak se ukázalo ve výzkumném šetření.
7.1.1 Domácí příprava. Výraznou překážkou, které musí čelit žáci z druhé generace
migrantů, je nedostatečná podpora domácí přípravy. S velkou pravděpodobností rodiče,
kteří jsou první generací migrantů, neovládají jazyk většinové společnosti, totiž jazyk
vyučovací, na dostatečně vysoké úrovni. Je logické, že z tohoto důvodu často nemohou
pomáhat dětem s domácí přípravou.
Dalším rizikovým bodem v této souvislostí je to, že první generace, v kontextu ukrajinské
migrace, je většinou představována ekonomickými migranty, kteří začínali v České
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republice jak se říká “z nuly”, a tak musí investovat více času a více úsilí, aby zajistili
rodině srovnatelnou životní úroveň. O to méně se mohou věnovat potřebné podpoře ve
vzdělávání svých dětí. Z rozhovorů s respondenty vyplývá, že v praxi škol se potkáme s
různými přístupy ohledně této specifické potřeby: jak s účelnou podporou od učitelů, tak i
s absencí jakékoliv reakce na toto znevýhodnění žáků z druhé generace ukrajinských
migrantů. Např. paní učitelka A v této souvislostí vyprávěla:
“Tam to bylo trošku složitější, ale já jsem třeba měla takový přístup nebo takové
zkušenosti, že vždycky jsem se s nimi domluvila. Když byly nějaké úkoly, já říkám: dělejte
to s dítětem, co sami třeba zvládnete, anebo co zvládne ono samo. Jestliže to nezvládne,
nebude tomu rozumět, tak klidně ten úkol neudělá a já to s ním udělám potom, po
vyučování třeba, druhý den, prostě v hodině doučování, protože lepší je, když to udělá
hned napoprvé dobře, než… některé děti mají vizuální paměť, a když si potom zachytí
chybu, tak se jí horko těžko zbavuje. Takže takový dohovor já měla vždycky s těmi rodiči, a
docela to fungovalo”
Podobné myšlenky uváděla i paní učitelka D: “Takže je to tam takový jako že, že pomáhá v
mezích, to co může. A bavily jsme se, že od třetí třídy bude chodit na doučování, které tady
vlastně bude v nabídce, v naší třídě pro právě nějaké děti s hendikepem v uvozovkách.”
Nahlédnutí z jiného úhlu pohledu poskytuje výpověď představitelky druhé generace –
respondentky E, která popisuje své zkušenosti takto:
“To jsem měla problém. Asi to bylo tím, že nemohla jsem přijít za rodičema, a říct:
“Opravte mi to” nebo “Pomozte mi napsat nějakou domácí práci”, což byla z mojí strany
nevýhoda, protože ostatní moji spolužáci domů přišli a psali s rodiči nějaký český diktát, a
tak. Tak pochopitelně jsem neměla … měla jsem trojky z češtiny, protože jsem měla
špatnou češtinu. Jako jsem mluvila dobře, všemu jsem rozuměla, ale to, že jsem nestihla
pochytat ve škole, kde se píše i měkké nebo y tvrdé, a doma mi to nikdo nevysvětlil.”
7.1.2 Hodnocení. Z provedených rozhovorů vyplývá důležitá úloha hodnocení právě jako
jednoho z prostředků podpory v úspěšném vzdělávání. Hodnocení tvoří stálou a nedílnou
součást celého procesu vyučovaní. V příručce pro učitelé Kurz integrace dětí se
speciálními potřebami (1997) se pojednava o tom, že v kontextu vzdělávání žáků s
migrační zkušeností nejde o prosazení nějakého radikálně odlišného přístupu, spíše o to,
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že hodnocení teto specifické skupiny žáků od učitelů potřebuje odhodlání a způsobilost
vyhledávat relevantní informace a reagovat na danou situaci. Důležité je uvědomit si, že
hodnocení se vždy vztahuje k určitému měřítku. Nejméně vhodným pro žáky se
specifickými potřebami se jeví používání sociální vztahové normy. Platí to i u žáků z
odlišného kulturního prostředí. Tento rámec hodnocení předpokládá, že všichni žáci mají
stejné podmínky k výkonu, a právě u této skupiny žáků nebývá tomu vždycky tak (Meta,
o.p.s., online, cit. 2019-06-18). Takto popisuje své zážitky spojené s výsledky hodnocení
respondentka E. z počtu mladých lidí:
“Je pravda, že by mohli, i když to známkují jako ostatní, mohli by trochu přizavřít oči, že
třeba mi doma to nemohl nikdo zkontrolovat. To mohli, jako, že nemuseli mi dát třeba za
domácí úkol...Když jsme měli nějakou písemku, tak všichni měli taky trojky, a když byl
domácí úkol, tak Češi samozřejmě měli jedničku, protože máma doma těch pět řádků
zkontroluje. Mně to nezkontroluje, a jediná mám čtyřku nebo trojku. A mně řeknou: “Jak
to, že máš trojku? "A co jim na to mám říct? “ No, moje máma tomu nerozumí”. Tak tohle
děti nepochopí”.
Hodnocení podle předem stanovených kritérií sice předpokládá dodržování zásad
objektivity, ale výchozí podmínky hodnocených žáků pořád nejsou stejné. Ve výsledku
žáci z odlišného kulturního prostředí se zase potýkají s bariérami v dosahování lepších
výsledků. Nejvhodnějším způsobem je hodnocení podle individuální vztahové normy, kdy
výkon žáka je porovnáván s jeho předchozím výkonem a průběžně se hodnotí zlepšení
(Meta, o.p.s., online, cit. 2019-06-18). Vlastně i sami učitelé poukazují na vhodnost použití
takového přístupu v hodnocení dětí s migračním pozadím. Takhle vysvětluje své
stanovisko paní učitelka A:
“Ale podívejte se, zrovna třeba, když některé děti třeba, co se týče českého jazyka a
znalostí, mají dyslexii. Jestliže to dítě má, je tam dyslexie, tak ho také učitel musí hodnotit
jinak. Může ho hodnotit slovně, nemusí napsat celé cvičení, ale jenom třeba půlku, takže já
myslím, že těmhletěm dětem by se třeba mohla dát další možnost, přečti si to ještě jednou,
a jestliže českému dítěti dáte za jednu chybu dvojku, tak ale já bych tu dvojku třeba tomu
cizímu dítěti, které má cizí státní příslušnost, nedala. Protože jestliže on tam má jednu
jedinou chybu, tak pro něj je to úspěch”
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V této a v dalších výpovědích respondentů se ukazuje důležitost hodnocení jako nástroje
motivace žáků k dosahování lepších výsledků. Nejen učitelé, ale i mladí lidé z druhé
generace ukrajinských migrantů hovoří o takto individuálně nastaveném hodnocení, jako o
efektivním prostředku podpory úspěšného vzdělávání. Jako potvrzení může posloužit
výrok respondenta F:
“Jo-jo-jo, pomohlo mi to určitě, že bylo to pro mě lehčí o hodně, i takhle měl jsem nějakou
touhu naučit ten jazyk lepší, než kdyby to bylo tak, že prostě by mi dali test, a já bych
dostal za pět, tak bych se prostě nic nenaučil. A tak mě prostě pobízeli i tímhle, že jsem
prostě chtěl zlepšovat, no”.
7.1.3 Rodičovské vzdělávací aspirace. Během rozhovorů s učiteli opakovaně zaznívala
tvrzení o perfektní spolupráci rodičů, respektive matek žáků ukrajinské národnosti a o
jejich vysokých vzdělávacích aspiracích. Dobře nastavená spolupráce školy a rodiny
bezpochyby velkou mírou přispívá k efektivní podpoře úspěšného vzdělávaní. V kontextu
vzdělávaní žáků z rodin migrantů ale existují i další souvislosti. Ve značném počtů
případů rodiny zejména ukrajinských migrantů po přestěhování do ČR procházejí
výraznými socioekonomickými změnami. Tak například NÚV v Analýze služeb školských
poradenských zařízení pro žáky – cizince uvádí, že častá je situace ukrajinských žen, které
mají vysokoškolské vzdělání, ale z důvodu neuznání diplomu nebo jazykové bariéry se
musí věnovat níže kvalifikované práci. Takže vysoké vzdělávací aspirace rodičů bývají
zaměřeny nejen na vzestupnou mobilitu svých dětí, ale i na uspokojení vlastních
nerealizovaných ambicí. Na straně jedné je to účinný hnací motor pro dosahování dobrých
výsledků vzdělávání. Na straně druhé to přináší s sebou riziko přílišného tlaků na žáky, což
nemusí mít vždy pozitivní dopady.
7.1.4 Pedagogická diagnostika Výsledky analýzy dat nasvědčují tomu, že specifické
potřeby ve vzdělávání žáků z druhé generace ukrajinských migrantů jsou na úrovni
mírných obtíží, totiž mohou být kompenzovány podpůrnými opatřeními 1. stupně formou
mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy. Na těchto úpravách se podílí
především učitelé ve spolupráci s pracovníky poskytujícími poradenské služby ve škole a
ve spolupráci se zákonnými zástupci. Jak z metodických doporučení, tak vlastně i z
každodenní školní praxe, která je jistou mírou reflektována ve výpovědích respondentů,
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vychází, že učitel je tou centrální postavou, která je konkrétním a aktivním realizátorem
potřebných opatření. “Učitel zde je ten, který jako první identifikuje obtíže ve vzdělávání či
chování žáka a na základě své diagnostiky a zkušeností realizuje bez odkladů prvotní
opatření.” (NÚV, online, cit. 2019-06-22). Potvrzení důležitosti úlohy prvotní diagnostiky
najdeme i v komentářích odborníka:
“... prostě je dobré mít vždycky zmapované to, tu rodinu, to zázemí, toho žáka. A občas se
setkáváme s tím, že se to neděje úplně vždycky. A vlastně pokud už o tom něco vím, tak
můžu prostě velmi dobře poznat, jak to dítě podpořit. Kde jsou nějaké rezervy, kde třeba
nedostává doma to, co by potřebovalo, aby tu českou školu zvládlo podle svých možností.”
(Jan Heinrich).
Pedagogická diagnostika může být realizována prostřednictvím následujících metod:
pozorování žáka, rozhovor s žákem či zákonným zástupcem, ústní a písemné prověřování
znalostí a dovedností, analýza produktů, portfolio žákovských prací, analýza domácí
přípravy žáka a dosavadního pedagogického přístupu. O většině těchto prostředků hovořili
dotazovaní učitelé jako o běžně používaných ve své praxi. Méně známým se ukazuje
postup podle dynamické diagnostiky, která spojuje diagnostiku s intervencí, a proto se jeví
velmi účinným prostředkem podpory ve vzdělávání zvlášť u žaků se speciálními potřebami
(Felcmanová, Habrová 2015).
V kontextu identifikace speciálních potřeb žáků z druhé generace ukrajinských migrantů
nemůžou zůstat bez pozornosti přístupy, jež se jeví problémovými z pozice efektivní
podpory, a přesto mají své místo v praxi základních škol. Jsou to svým způsobem extrémy,
kdy se na jednom pólu úspěšně uplatňuje princip “neviditelné odlišností” (Jarkovská,
2015) - u žáků ukrajinské národnosti se to projevuje obzvlášť výrazně. Často u nich se
apriori předpokládá stav “perfektního začlenění” do vzdělávacího procesu, i když trochu
hlubší pohled do problematiky ukazuje, že zdaleka ne vždy je to platné. Navíc doposud se
potkáme se stereotypním uvažováním, že viditelné znevýhodnění způsobené zdravotním
postižením má jakoby větší hodnotu, co se týče potřeby podpory. Je to zřejmě například i z
uvažovaní paní učitelky D: “Ale to je naprosto běžná situace, běžná třída, a bez nějakých
problémů vztahových vůči A. Větší strach jsme měli ze začlenění té holčičky na vozíčku.”
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Na pólu opačném je nezbytné si uvědomit, že v žádném případě pedagogická diagnostika
nemůže mít za účel nálepkování. Tak to zní slovy mladé dospělé respondentky E: “Jinak
aby mi ve škole říkali, že “ty budeš psát jinak, protože ty jsi Ukrajinka”, nebo “ty budeš
mít jiný test” - tak to bych asi nechtěla, aby to tak nahlas říkali.”
Totiž stále si musíme uvědomovat, proč je potřeba identifikovat znevýhodnění. Hlavním
cílem vždy je určení bariér, kterým čelí žák ve vzdělávání, a následně nalezení vhodných
forem podpory (Němec, 2019).
7.2 Potřeba podpory jazykových kompetencí.
Jazyk je prostředkem komunikace a hraje ústřední roli v integračním procesu. Taktéž i
vzdělávání, které je základním prvkem integrace, se realizuje převážně prostřednictvím
jazyka. Jazyk je nejen předpokladem úspěšné účasti na životě společnosti na institucionální
úrovni, ale také na úrovni budování soukromých vztahů. V tomto smyslu je to cenný zdroj
pro ty, kteří většinový jazyk ovládají, a znevýhodnění pro ty, kteří jej neovládají nebo
ovládají nedostatečnou mírou. Vzhledem k tomu, že migranti a jejich rodiny procházejí
akulturačními procesy, které trvají i několik generací, s jistou mírou zobecnění platí, že až
ve třetí generaci dochází k tomu, že se jazyk většinové společnosti stává jazykem
mateřským. (Heckmann, 2008). Pro účely této práce pak je důležité tvrzení, že potřeba
speciální podpory je aktuální jak pro mladé migranty, kteří se přistěhovali v období
puberty nebo později, ale stejně tak i pro představitele druhé generace migrantů, kteří se v
cílové zemi narodili. Tak i výsledky tohoto výzkumu napovídají, že přes zdánlivě
bezproblémové začlenění do vzdělávacího procesu v české škole u žáků z druhé generace
ukrajinských migrantů přetrvávají některé problémy pří zvládání vyučovacího jazyka.
Následující část textu se věnuje specifickým potřebám těchto žáků v oblasti jazykových
kompetencí a zmapování používaných forem a prostředků jejich podpory a také
případných rezerv.
7.2.1 Jazyková specifika. Obecně je známo, že kulturní a jazyková podobnost
přispívají k úspěšné integraci imigrantů, zejména k integraci do vzdělávacího systému žáků
s migrační zkušeností. V kontextu rozvoje jazykových kompetencí se ukazuje, že blízkost
jazyků, v našem případě slovanských, se stává jak přínosem, tak i komplikací pro úspěšné
zvládaní vyučovacího jazyka. Tak Šindelářová (2012) zaznamenává, že typologická
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příbuznost vede v počátečním stadiu osvojení cílového jazyka k rychlejšímu pochopení
jazykového systému a ke snazšímu budování základních komunikačních kompetencí. Ale
například délka vokálů a akcent ve slovech činí žákům východoslovanského původu
problémy i ve vyšším stadiu osvojovaní českého jazyka. Potvrzení toho najdeme i ve
výpovědích respondentů. Paní učitelka C sdílela své zkušenosti:
“No je pravda, že já jsem zpočátku, protože pro mě to byla nová zkušenost s holčičkou z
Ukrajiny, tak říkám: ty čárky tam musí prostě slyšet. Jo, třeba délky. Ale je pravda, že když
jsem více poslouchala mluvit maminku, nebo jsem se úplně zaměřila na ukrajinštinu jako
takovou, nebo ukrajinštinu ne, vlastně češtinu v ukrajinském podání, ano, tak říkám: no,
tak odtud vítr vane. Protože vy dáváte akcent někam jinam. … Ale tyto dva podobné
jazyky, když se jakoby smíchají dohromady, tak to je asi, to je asi ten největší kámen
úrazu.”
7.2.2 Čeština jako druhý jazyk. S ohledem na výše zmíněné logicky vzniká potřeba
získání základních informací, případně prohloubení znalostí o mateřském jazyce žákůcizinců, a následného využívání těchto znalostí při výuce. S velkou mírou
pravděpodobností většina žáků z druhé generace ukrajinských migrantů zvládá vyučovací
jazyk na úrovni, kdy není potřeba podpůrného opatření v podobě vyučovaní češtiny jako
druhého jazyka (dále ČDJ). Je však důležité si uvědomit, že tito žáci mají odlišný mateřský
jazyk, proto vlastně vyučovací jazyk je pro ně jazykem druhým. Proto informovanost o
principech a přístupech vyučování ČDJ, a následně jejich využívání, hlavně při realizací
doučování, může být efektivním způsobem podpory rozvoje jazykových kompetencí.
Navíc každodenní praxe sama od sebe přivádí učitele k této nutnosti. Paní učitelka D v této
souvislostí vyprávěla:
“Tady je to – tvrdý, měkký slabiky, významy slov. Ke mně ještě chodí na doučování
holčička taky z Ukrajiny, úplně z jiné školy, soukromě domů, a tam, tam opravdu je vidět,
že když děláme češtinu do hloubky, protože ona je teď ve třetí třídě, že nezná spoustu, že
neví vůbec, co to slovo znamená, že jo, takže si to hodně říkáme, pracujeme s tím jazykem
jako s obsahovou stránkou, a pak teprve je schopná si uvědomit, kdy bude tam y, i, délka
slov.”
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V souvislostí se zmiňovanými jazykovými specifiky se objevilo zajímavé téma
diferenciální diagnostiky: poruchy učení versus specifika odlišného jazykového prostředí.
Nejistotu, se kterou se u toho potýkají učitelé, výstižně popisuje v rozhovoru paní učitelka
D: “Já třeba si říkám: vždyť není možný, když si odříká hy chy ky ry dy ty ny, tam se píše y,
a pak prostě napíše ris. Tak teď si říkám, a to já nevím, je to problém toho, že je cizinka?
Anebo může mít problém jako některé děti, které nejsou schopny rozlišit tvrdý a měkký
slabiky, a může tam naskočit nějaká porucha. A tady zrovna konkrétně u A. nevím. Protože
napíše po ř y, a je v klidu. A já vlastně nevím, jestli se může tohle svést na to, že je cizinka,
anebo jestli třeba nemá už poruchu nějakou. Jako poruchu ve smyslu, vývojovou
poruchu ... Protože moje další vnitřní otázka je: kam až tolerovat jedny chyby, a už
netolerovat tyhle chyby. A jestli ji poslat do poradny, nebo neposlat do poradny? Aby mi v
poradně neřekli, to je, protože je prostě jiné národnosti. Anebo: už tu měla být, protože je
tady porucha učení.”
7.2.3 Akademické jazykové kompetence. Nepřihlédnutí k těmto a dalším specifikům
často komplikuje až znemožňuje vybudovaní pevného základu pro dostatečné kompetence
ve vyučovacím jazyce. Kritickým bodem se potom stává přechod z prvního na druhý
stupeň, a hlavně přechod do sekundárního vzdělávání. META, o.p.s. ve svých publikacích
uvádí, že jak ze zahraničních studií, tak i z jejich vlastních 15letých zkušeností z
poradenství mladým cizincům vyplývá, že žáci SŠ s migrační zkušeností čelí mnohem
většímu riziku předčasného opuštění vzdělávacího systému.(Titěrová, Šimáček 2018).
Příčinou toho často je nedostatečná úroveň zvládaní akademického jazyka. Nejkritičtějším
momentem bývá u těchto žáků první ročník na SŠ, kde žáci často čelí neúspěchu kvůli
náročnému přechodu ze ZŠ.
Tak popisuje své vlastní zkušenosti z přechodového období respondentka z počtu mladých
dospělých účastníků výzkumu:
E: “ A nějak jsem tu základní školu prolítla s tou češtinou, a na střední škole přišlo takové
“bum”. Tam byla taková pořádná učitelka, byla taková hodně přísná, a tam … Tam jsem
měla teda problém. Tam, první rok na střední škole měla jsem opravdu velký problém s
češtinou. To mi napsala i pětku, a já jsem myslela, že půjdu pryč z té školy. Šla jsem na
gymnázium, jako na dobrou školu, na přísnou školu, ale nakonec jsem z té češtiny nějak se
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vyhrabala, dostala. Takže jako to s tou češtinou … Jak jsem to prolítla nějak na základní
škole, tak mě to na střední škole potkalo.”
Tato zjištění mohou být brána i jako potvrzení platností teorie ledovce J.Cumminsa, (více
viz podkapitola Komunikační bariéry). Schopnost žáků plynule komunikovat v češtině se
nerovná automatické schopnosti zvládat na dostatečné úrovni jazyk odborný. Totiž žáci,
kteří mají odlišný mateřský jazyk, ve zvýšené míře potřebuji podporu v rozvoji jazyka
akademického, a to prostřednictvím motivací ke čtení, psaní, explicitní výuky
gramatických struktur akademickému jazyku vlastních v rámci jednotlivých předmětů
(Meta,o.p.s., online, cit. 2019-06-24).
7.2.4 Mateřský jazyk. Otázka vzájemné závislosti prvního (mateřského) a druhého
(vyučovacího) jazyka je dalším důležitým tématem ve vzdělávání dětí z odlišného
kulturního prostředí. Je to v současnosti poměrně hodně polemizované téma. Na jedné
straně jsou zastánci tak zvané prahové hypotézy, která vychází z toho, že je potřeba
alespoň minimální jazykové a konceptuální znalosti v prvním jazyce, aby mohl být přidán
jazyk druhý a mohlo dojít k plně rozvinuté dvojjazyčnosti, jinými slovy - dobré znalosti v
mateřském jazyce jsou pevným základem pro dosažení kompetencí v jazyce vyučovacím.
Na druhé straně se operuje tím, že skutečnost je taková, že obrovský počet dětí migrantů
úspěšně zvládá jazyk přijímací společnosti aniž by nejprve dosáhli solidních znalostí
jazyka svých rodičů (Heckmann, 2008).
Výsledky tohoto výzkumu nabízí nahlédnutí na téma mateřského jazyka spíše jako na
potenciál žáků z druhé generace migrantů, výraz jejich přidané hodnoty. Tímto způsobem
se objevuje téma mateřského jazyka prakticky ve všech rozhovorech. Například
respondentka E, v dnešní době studentka bakalářského studia, hovoří tak:
“Jsem ráda, že jsem se naučila ukrajinský jazyk. To jsem hodně rada, protože tím pádem,
jak jsem se naučila ukrajinský jazyk, tak nebylo pro mě tak těžké se naučit ruský jazyk .... A
teď umím angličtinu, ruštinu – dva světové jazyky, a plus ještě k tomu ukrajinštinu. Takže
teď spokojeně do životopisu můžu napsat, že jsem Češka, a mám rodiče z Ukrajiny a umím
plynule mluvit ukrajinsky. A myslím si, že například v mé situaci, kdy Škoda auto bere
hodně zaměstnanců z východní Evropy, tak to můžu využit své znalosti. Tak za to teď jsem
rada.”
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Jako shrnutí za všechny ostatní může posloužit výpověď odborníka:
“No já si myslím, že v těchto dětech máme vlastně obrovský potenciál, že to může být velká
síla, můžou to být prostě budoucí elity, které můžou tu společnost posunout někam dál,
nějak zlepšit. To, že prostě někdo vyrůstá třeba takhle dvojjazyčně více méně, tak to může
být zase výborné, a plus má ty kořeny někde jinde, tak to je prostě zase velký bonus pro
nějaké uplatnění v dospělosti.” (Jan Heinrich).
Zároveň

ale téma podpory rozvoje mateřského jazyka

je provázeno v rozhovorech

tvrzeními, že “podpora mateřského jazyka na úrovni školy je hudbou budoucnosti”, “tohle
je tak jako velmi v kolébce”, “je to další meta” apod. Nedá se totiž v současné době
hovořit o podpoře rozvoje mateřského jazyka na institucionální úrovni. Reálným
prostředkem se jeví spolupráce s rodiči, kteří by měli být informováni o důležitosti rozvoje
a udržení kompetencí svých dětí v mateřském jazyce. Úlohou rodiny zůstává podpora
těchto důležitých kompetencí, a to hlavně přirozenou cestou.
S ohledem na to, že žáci z druhé generace ukrajinských migrantů převážnou většinou mají
pokročilou, případně i vyšší úroveň zvládání češtiny, potřebná

podpora může být

realizována prostřednictvím podpůrných opatření 1. stupně, a to v rámci jednotlivých
předmětů a s ohledem na specifické vlivy mateřského jazyka. Pro organizaci podpory se
může používat plán pedagogické podpory. Dále podporovat

rozvoj jazykových

kompetencí je možno pomocí rozvoje čtenářské gramotnosti, podporou zapojení do
vrstevnických sítí, zejména v rámci organizovaných volnočasových a sportovních aktivit.
V případě potřeby intenzivnější podpory tito žáci mají být zařazeni do programů
doučování, které zajištuje škola, příslušné nestátní neziskové organizace, případně
dobrovolníci.

Důležitou úlohu

v efektivní podpoře žáků s migrační zkušeností je

informovanost učitelů a jejich připravenost na specifika vzdělávání této cílové skupiny.
Nemůže být opomíjena i podpora mateřského jazyka, v níž hlavní roli hraje rodina,
případně krajanské sociální sítě.
7.3 Potřeba podpory sebepojetí a well-being.
V předkládané práci s ohledem na výzkumný problém se vychází z toho, že základním
předpokladem optimálního vývoje a vzdělávání každého dítěte je jeho psychická pohoda.
V obecnějším měřítku se toto tvrzení zakládá na hierarchii potřeb A. Maslou, podle níž
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teprve po naplnění základních psychologických potřeb, jako je pocit bezpečí, lásky,
sebeúcty, přicházejí v úvahu potřeby vyšší (Hartl, 2004).
V kontextu vzdělávání žáků s migrační zkušeností tuto dynamiku dobře demonstruje
model intervence CAP, jehož autorkou je Cristina Igoa (1995).
Akademický aspekt

Kulturní aspekt

Psychologický aspekt

Migrační zkušenost přináší do života žáků výrazný počet faktorů, které mohou
potřebnou rovnováhu ohrožovat. Dále v textu budou popsány specifické potřeby žáků z
druhé generace ukrajinských migrantů v rovině osobnostního rozvoje, jež se podařilo v
průběhu výzkumného šetření zjistit, a také budou nastíněny možnosti podpory těchto
potřeb.
7.3.1 Psachologické aspekty. V případě žáků z rodin ukrajinských migrantů se definice
odlišného kulturního prostředí zakládá na odlišném etnickém původu. Proto diskurs
etnicity, dá se říct, je nevyhnutelný. V následující časti textu pozornost ale nebude tolik
zaměřena na fenomén etnicity, její hlavní nebo vedlejší roli v úspěšné integrací obecně do
společností a do vzdělávacího procesu na konkrétní škole. V kontextu problematiky této
práce se významným jeví zjištění toho, jak prožívají svůj odlišný etnický původ žáci z
druhé generace ukrajinských migrantů, jak toto prožívání ovlivňuje úspěšné naplňování
vzdělávacího potenciálu a jak je možné je v tom podporovat.
Mladí lidé popisují v rozhovorech prožívání své odlišnosti jako něco, co přinášelo do jejich
života v období školní docházky dost protichůdné emoce. Respondenti hovořili o pocitech
pyšnosti, studu, hrdosti, bezmoci, vnitřním konfliktu atd. Tak líčila své zážitky dotazovaná
mladá dospělá z druhé generace - respondentka E :
“Že nedej Bože, aby mama přišla za mnou do školy, a začala na mě mluvit ukrajinsky. To
bych se strašně jako styděla, prostě nevím proč, ale chtěla jsem, aby na mě mluvila
česky. ... I tak jsem sebe brala jako Češku, ještě jsem i doma říkala: “Ale já jsem Češka”,
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a rodiče, že ne-ne-ne - jseš Ukrajinka, nemůžeš být Češka, když máš ukrajinské rodiče. A
já jsem si to brala, že jsem Češka a stála jsem za tím.”
V situaci žáků z druhé generace ukrajinských migrantů není tak aktuální téma kulturního
šoku, kdy reakce na silný stres má širokou škálu projevů od agresivity až do apatie.
Existuje však riziko, že v důsledku reflektování vlastní odlišnosti se začnou vyskytovat i u
těchto žáků (jako druhotná reakce na prožívaný vnitřní konflikt) problematické projevy
jakožto: úzkost, neochota spolupracovat, izolace v mezích třídního kolektivu nebo naopak
zvýšená agresivita či výstřední chování s cílem upozornit na sebe (Felcmanova, Habrová
2015). Rizikem je, že odlišnost nebývá vždy správně identifikována jako důvod
problémového chování, tudíž nemůže byt poskytnuta potřebná podpora.
V tomto souhlasíme s myšlenkou, že “rozpoznávací schopnosti” (slovy respondentů),
empatie učitelů a jejich vzdělanost v kulturně senzitivním přístupu k dětem s odlišnou
kulturní zkušeností jsou opatření, která nepotřebují zvláštní náklady a při tom mohou
výrazně zlepšit kvalitu života žáků ve školách a v kooperaci s poradenskými pracovníky
školy mohou představovat významný zdroj psychologické podpory těchto dětí (Hubertová,
2019). Dalším efektivním zdrojem podpory se jeví existence vazby na důležitou dospělou
osobu.

Tak například u dotazovaných mladých lidí v jednom případě to byla třídní

učitelka, v jiném – školní psycholožka. Respondent F k tomu vypovídá:
“No, od šestky do devítky jsme měli toho třídního učitele, paní učitelku – hrozně jsem ji
měl rád, a ona mě také, to byl prostě takový vztah. A hodně mi to pomáhalo.”
Další mladá respondentka takhle reflektuje své zkušenosti:
G: “No, a když jsem nevěděla, co s tím, tak jsem si šla popovídat s naší psycholožkou.
Chodívala jsem za ní dost často, jen tak – popovídat. Ted asi bych řekla, že jsem tam …
tam asi tu podporu dostávala nejvíce.”
7.3.2 Identita. Období školní docházky se časově shoduje s vývojovou etapou, ve které se
dotvářejí základy dětské osobnosti, jež se nebudou nadále zásadně měnit ani v mnoha
ohledech v dynamičtějším dospívání (Vagnerová, 2017). Hledání identity však zůstává
jednou z ústředních otázek dospívání. Právě v tomto období před každým nevyhnutelně
vyvstávají otázky: Kdo jsem? Kam patřím?
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Identita je jev mnohostranný, patří sem

identita sociální, profesní, etnická a další. Právě v bodě etnické identity představitelům
druhé generace migrantů se nehledají lehce odpovědí na výše zmíněné otázky. Tak o tom
hovoří mladí lidé z druhé generace ukrajinských migrantů:
Respondentka E: “Nu a pak se to ve mně nějak pohnulo. Když jsem začala být starší,
začala jsem rozumět. I pochopila jsem jejich českou kulturu. A v současné době já si beru
od každé kultury něco svého dobrého. Každá kultura má něco dobrého a něco špatného,
takže já si beru to nejlepší. A jinak je to ...asi napůl. Hlavně se říká – jakým jazykem
člověk přemýšlí, takové je národností. A je pravda, že já, když sama se sebou, tak
přemýšlím česky, ale dá se říct, že na 50 % přemýšlím v hlavě ukrajinsky. Takže už asi
nebudu jenom Češka, je to nějak tak napůl. Ale to se mně hnulo teď, když už jsem v
dospělostí.”
Respondent F: “... prostě, když fandím, a slyším, že kamarádi říkají: “Fandi Česku,” tak
já se na to dívám... já nemůžu nijak hrozně fandit tomu Česku. Protože to není můj tým …
Samozřejmě divám se na hokej, a jsem rád, když vyhrává Česko, protože to je taky mně
blízké, ale stejně nemůžu mu nějak hrozně fandit, protože … kdyby třeba hrála Ukrajina
proti Česku, tak bych samozřejmě fandil Ukrajině. Prostě asi se cítím být vice
Ukrajincem“
Přestože až pozdní adolescence, jež trvá přibližně od 15 do 20 let života, se považuje za
fázi nejvíce zaměřenou na hledání a rozvoj vlastní identity, zkušenost se školní socializací
je zásadní pro formovaní sebepojetí. Proto i v rámcích problematiky základního vzdělávaní
je vhodné věnovat pozornost těmto otázkám.
Jde tedy o obecně platné principy vývojové psychologie. V případě žáků z druhé generace
ukrajinských migrantů do těchto procesů vstupuje migrační zkušenost, která se projevuje
primární socializací v odlišném jazykovém a kulturním prostředí (jiné ukolébavky, jiné
pohádky atd), současným prožíváním tradicí a zvyků majoritní společností a původních
tradicí a zvyků své rodiny. Snad v každé rodině ukrajinských migrantů dříve nebo později
zazněla dětská otázka: “A proč k nám nechodí Ježíšek?”
Kromě výše zmíněných zaznělo také ve výpovědích respondentů téma oslovování, a to ze
dvou různých úhlů pohledu. Za prvé, netradiční, neobvyklé jméno ve škole je viditelným
(nebo spíše slyšitelným) ukazatelem odlišností, a je potřeba s tím pracovat zejména ve
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třídním kolektivu, předcházet procesům odcizení. Tak reflektuje prožívání svého odlišného
jména mladá dospělá z druhé generace ukrajinských migrantů – respondentka E:
“Měla jsem to (jméno) v pase, a tak to měli všichni učitelé v seznamu, a pročítali to …, a
ostatní všechny holky měly příjmení na -ová, Horáková, a tak to mě od nich oddalovalo, a
mě to i mrzelo, i hodně jsem jako nebyla za to ráda.”
Za druhé, specifika překladu příjmení a jmen z cizích jazyků může způsobit jejich
nesprávné přečtení. V tomto ohledu je důležité si uvědomovat, že jméno je součástí
identity, která se jenom vyvíjí, a proto je křehká. Učitel by neměl vystačit s dětským
souhlasem k tomu nebo jinému oslovování, doporučuje se zeptat u rodičů žáka, jak zní to
správné pročítání, na jaké oslovování je dítě zvyklé, jak to má rádo (Gjurová, 2011).
7.3.3 Socializace. Výpovědi respondentů, jak mladých lidí, tak i učitelů, jsou protkány
argumenty o důležité úloze vrstevníckých vztahů, o roli třídního kolektivu. Bezpochyby,
dítě ve školním věku potřebuje být přijímáno jak dospělými, tak i vrstevníky. Velkou častí
je to období, ve kterém pozitivní sebehodnocení ani tak hodně nezáleží na dosažených
školních výsledcích, jako spíše na sociálním statusu dítěte. V tomto ohledu žáci, kteří jsou
v něčem odlišní, nevyjímaje odlišné kulturní zkušenosti, čelí většímu riziku nepřijetí či
jiných negativních projevů třídního kolektivu jako sociální skupiny (viz kapitola Migrační
pozadí žáků – potenciální rizika). Dotazovaní učitelé hovoří o vesměs bezproblémovém
zapojení do třídního kolektivu žáků z druhé generace ukrajinských migrantů. První reakce
mladých lidí na otázky o třídním kolektivu a o vztazích se spolužáky vždy byly také
pozitivní. Pří dalším uvažování ale každý z těchto respondentů zaznamenal, že zažil
zkušenost nepřijetí, jehož důvodem byl odlišný etnický původ.
Jestli je to jenom o “štěstí na dobrou třídu, na dobrou učitelku”, jak opakovaně tvrdil v
rozhovoru jeden z participantů? Nebo jsou nějaké konkrétní postupy jak se k tomu “štěstí”
propracovat? Efektivní cestou k podpoře žáků s migračním pozadím se jeví vytvoření
bezpečného a přátelského prostředí ve škole a třídě, ve kterém přítomnost odlišností byla
by reflektována, ne neviditelná. META, o.p.s. výstižně označuje, že “Ideálními prostředky
a nástroji k tomu jsou průřezová témata, která integrují aktuální témata do běžných
vyučovacích hodin a umožňují pracovat bezpečně i v ožehavých tématech, která rezonují
společností i školou.” (Meta, o.p.s., online, cit. 2019-06-20). V kontextu podpory ve
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vzdělávání a sociálním začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí nejvýznamnější
úlohu mají multikulturní výchova a osobnostní a sociální výchova, jež vlastně jsou
průřezovými tématy Rámcového vzdělávacího programu ZV.
Realizace multikulturní výchovy v praxi základních škol častěji vychází z kulturněstandardního přístupu. Totiž témata, se kterými se pracuje, jsou zaměřena na společné
znaky různých skupin lidí, jež jsou důvodem odlišností a potenciálních nedorozumění.
Různorodé aktivity, jejichž prostřednictvím multikulturní se výchova na školách realizuje
bezpochyby mají svá pozitiva. Tak dotazovanými učiteli uváděné školní a třídní projektové
dny, festival jídla, vydání tematického kalendáře a další podobné akce určitě obohacují
novými znalostmi a jistou mírou připravují na kontakt s odlišností. Podstatné riziko je v
tom, že tímto, zjednodušeně řečeno, se “zbytečně” na odlišnost upozorňuje, a tak se i
usnadňuje cesta stereotypům. Příklad nezamýšlených následků takto pojaté multikulturní
výchovy popisuje paní učitelka D:
“A stalo se mi tady to, nevím, jestli to bylo před Vánoci nebo nějaký svátek, takže jsme
říkali naše zvyky, české zvyky, a pak jsem říkala: A, jaké jsou na Ukrajině zvyky? ... Ale i
A. vyprávěla, když jedou na Ukrajinu, přes který státy tam jedeme, protože oni v té druhé
třídě ještě nemají takový rozhled, a jak dlouho jedou, a jak to tam vlastně je. A pak přišla
maminka rozčílená za dva dny, protože se stalo na výtvarném kroužku, úplně až po
vyučování, ale byly tři holčičky z naší třídy, včetně A. a A. něco hezky nakreslila a holčičce
se to nelíbilo a začala jí nadávat: “A ty seš z Ukrajiny a tohle, a takto…”
Přestože to ještě není tak zažité v praxi škol, obecně a zejména i v případě žáků s
migračním pozadím je vhodnějším transkulturní (osobnostní) princip, který je zaměřen na
jednotlivce se všemi jeho specifiky a zkušenostmi. Jde tady ne jenom o předávání
informací, ale o vzájemné setkání a vzájemné přijetí. Výchova vycházející z těchto
principů se jeví jako efektivní způsob podpory formování pozitivního sebepojetí a úspěšné
socializace žáků z odlišného kulturního prostředí.
Další možností realizace podpory této cílové skupiny přináší osobnostní a sociální
výchova. Její klíčové tematické okruhy – Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, Morální
rozvoj – směrují k praktickému cíli, a to, aby žák svým chováním nepoškozoval nejen
sebe, ale ani druhé lidí, ani společnost či svět, ve kterém žije. Osobnostní a sociální
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výchova je specifická v tom, že “učivem” je tady sám žák či konkrétní situace
každodenního života. “Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k
životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a
světu.” (NÚV, online, cit. 2019-06-20). Tím pádem tato průřezová témata mají velký
potenciál podpory specifických potřeb žáků, zejména i těch z odlišného kulturního
prostředí, jelikož jsou to témata spojená s uvědomováním si vlastních postojů k druhým
lidem, předsudků a stereotypního uvažování nad sebou samým, ale i ostatními,
přemýšlením o hodnotách a morálních postojích, o konstruktivním řešení problémových
situací (Meta, o.p.s., online, cit. 2019-06-20).
Výstižným shrnutím a završením této části poslouží pasáž z rozhovoru s odborníkem:
“ Jsou různé aktivity na práci se třídou, na nějaké prostě spolupráce, práce s předsudky,
právě s přijímáním té odlišnosti, a na to je řada metodických materiálů, různých aktivit
pro třídy, i takových her, … tam je důležitý, aby pro to byl ve škole prostor. Aby tam byly
třeba komunitní kruhy, třídnické hodiny, čas na to, kdy se tyhle ty věci budou dělat, aby se
podporovalo prostě kritické myšlení. Zase jsou na to programy, jsou na to aktivity, aby se
podporovala kultivace diskuze, aby se děti naučily vyjadřovat svůj názor přímo na názor
druhého a debatovat o tom, což jsou úplně základní věci pro lidské soužití. Všechno
podstatné v těch průřezových tématech RVP prostě najdeme. To tam všechno je. Otázka je,
jak důsledně, a jak opravdu se nad tím ta která škola, ten který učitel zamýšlí, opravdu to
dělají a do jaké míry je to opravdu něco, co je jenom na tom papíře, kde to žádné velké
dobro nenapáchá.” (Jan Heinrich).
7.4 Inkluzivní vzdělávání.
Přesto, že výzkumná zpráva je koncipována tak, že vždy jako celek byla popsána ta která
oblast potřeb podpory spolu s prostředky a formami realizace této podpory a jejich zdroji,
zvláštní kapitola je věnována inkluzivnímu přístupu ve vzdělávání. Je to svým způsobem
zastřešující pojem pro efektivní vzdělávací proces, jenž předpokládá, že všichni účastníci
tohoto procesu (každý žák i učitel) mají své potřeby, které mohou být i specifické.
Vnímání a naplnění potřeb – i těch na první pohled identifikovatelných, i těch zdánlivě
neviditelných – přispívá k vytvoření prostředí, v němž každý má možnost a rovné
příležitosti pro naplnění svého potenciálu: vzdělávacího, osobnostního, profesního.
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Cíl této práce spočívá v zmapovaní konkrétních kroků na cestě podpory konkrétní skupiny
žáků, což vlastně je také krokem na cestě k inkluzivní škole. Informace z rozhovoru s
učiteli napovídají, že inkluzivní škola se dnes se jeví spíše jako cíl než jako realita.
Potvrzuje to i odborník ze společností META, o.p.s,, která má nemalé zkušenosti ze
spolupráce se základními školami:
"No myslím si, že pořád ještě není úplně samozřejmý ten inkluzivní přístup. To znamená, že
ten učitel přistupuje ke každému tomu dítěti opravdu individuálně a dívá se na to, jaké jsou
jeho potřeby a přizpůsobuje prostě tomu to, jak se s tím dítětem pracuje, jak se třeba
hodnotí, to, jaký dostává zadání, úlohy a tak. “ (Jan Heinrich).
Zvlášť v kontextu podpory ve vzdělávání žáků z druhé generace ukrajinských migrantů je
důležité uvědomit si rozdíly mezi principy inkluzivního vzdělávání a principem stejného
přístupu ke všem. Už několikrát výše bylo zaznamenáno, že k této skupině žáků se na
školách většinou přistupuje jako k “bezproblémové”, u které se totiž nepředpokládá
existence jakýchsi specifických potřeb. Nasvědčují tomu i výpovědi pedagogů, které na
výzkumném šetření participovali:
Paní učitelka C: “... ale myslím si, že děti, ani netuším, kolik máme tady na škole
ukrajinských dětí, ale že se začlenily tak dobře, že se vlastně nic řešit nemusí”.
Paní učitelka D: “ Ale dítě, který už tady žije, prošlo mateřskou školou, šlo do základní
školy, tak jako podle mě tam žádný znevýhodnění nevidím. Je to stejně vyrovnaný jako u
těch českých dětí. Ale zase to podle mě záleží na individualitě toho dítěte, že jo. To se
objektivně, nebo obecně nedá říct.”
Paní učitelka B: “Teda, říkám, když to budu brát opravdu teda k V, tak … já tam opravdu
nevidím nějaký rozdíl. Oni opravdu fungují tak, jak my tady potřebujeme, jak jsme zvyklí.”
Na straně jedné se nemůže apriori zapřít možnost úspěšného vzdělávání a socializace žáků
s migrační zkušeností i bez žádných podpůrných opatření. Na straně druhé povstává
otázka: jestli zmíněná bezproblémovost není výsledkem úspěšné realizace strategie
“zapadnout a nelišit se”, kterou mohou používat dětí z rodin migrantů (Jarkovská, 2015) a
která z pohledu dlouhodobější perspektivy se nejeví jako příliš efektivní. Vzniká tady
možná prostor pro další výzkum. V rámci této práce a s ohledem na zjištěné informace

65

zůstáváme u toho, že pro realizaci potřebné podpory ve vzdělávání žáků z druhé generace
ukrajinských migrantů je ponejvíce vhodný právě inkluzivní přistup. “Pokud vlastně je ten
přístup inkluzivní, tak pomůžu stejně tak dobře dítěti, které prostě je z chudé rodiny, jako
dítěti, které je z rodiny, které je z jiné země a ti rodiče neuměj ten jazyk třeba tak dobře.
Nebo dítěti, které … cokoli, je na vozíčku nebo tak.” (Jan Heinrich)
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8. Shrnutí a doporučení pro praxi
Cílem předkládané diplomové práce bylo zmapování problematiky podpory žáků z druhé
generace ukrajinských migrantů na základních školách a formulace doporučení k podpoře
vzdělávání těchto žáků. Kromě identifikace specifických potřeb ve vzdělávání této cílové
skupiny a označení zdrojů jejich podpory očekávaným výsledkem diplomové práce bylo i
zvýšení celkového povědomí o problematice vzdělávání a integrace druhé generace
migrantů.
K získání potřebných dat byla použita metoda polostrukturovaných rozhovorů, které byly
vedeny s třídními učitelkami na 1.stupni základních škol, s mladými lidmi z druhé
generace ukrajinských migrantů a s odborníkem působícím ve společností META, o.p.s.
Pomocí získaných informací byly zodpovězeny otázky, které byly položeny v rámci
výzkumu.
Obsahem první otázky bylo zjistit, jaké specifické bariery vznikají v procesu vzdělávání
a integrace žáků z druhé generace ukrajinských migrantů. Získaná data ukázala, že se
žáci z druhé generace ukrajinských migrantů ve vzdělávacím procesu potýkají s řadou
specifických bariér způsobených jejich migračním pozadím a potřebují podporu pro jejich
překonání. Zjištěné specifické potřeby se dají pomyslně rozdělit do třech oblastí:


potřeba podpory naplnění vzdělávacího potenciálu



potřeba podpory jazykových kompetencí



potřeba podpory sebepojetí a psychické pohody (well-being)

Z výpovědí respondentů vyplývá, že velmi problematickým bodem pro naplnění
vzdělávacího potenciálů žáků z rodin ukrajinských migrantů je nedostatečná podpora
domácí přípravy, způsobená nedostatečnou úrovní zvládání vyučovacího jazyka u rodičů,
případně také jejich pracovní a časovou vytížeností. Na druhé straně, svérázným
specifikem, jež také může negativně ovlivňovat vzdělávání těchto žáků, je přílišný tlak na
výkon, způsobeny rodičovskými vzdělávacími aspiracemi.
Naplňování vzdělávacího potenciálu je těsně spojeno s úrovní zvládání vyučovacího
jazyka. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že i u představitelů druhé generace
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migrantů, přestože jsou narozeni v České republice a většinou prošli předškolním
vzděláváním, často přetrvávají problémy ve zvládání češtiny. Paradoxně to bývá
zapříčiněno podobností českého a ukrajinského jazyka, ale také samozřejmě odlišným
domácím jazykovým prostředím. Problémovými, hlavně z perspektivy dalšího vzdělávání,
se jeví nedostatečné schopnosti v akademické jazykové rovině. Ukázala se i potřeba
podpory nejenom jazyka vyučovacího, ale i mateřského, jelikož oba dva tyto jazyky se
vzájemně ovlivňují, což se odráží na dosahovaných výsledcích vzdělávání.
Další oblastí, ve které žáci z druhé generace ukrajinských migrantů jsou ohrožení ve
zvýšené míře, je sebepojetí a psychická pohoda. Mladí lidé, kteří se zúčastnili výzkumu,
uváděli své zkušenosti s prožíváním vlastní odlišností, jež v období školní docházky
bývaly doprovázeny dost protichůdnými pocity, vnitřními konflikty. Hovořili také o zažité
zkušeností nepřijetí a o nelehkém hledání své identity.
Obsahem druhé výzkumné otázky bylo zjištění toho, jaké formy a prostředky podpory v
oblastí vzdělávání a sociálního začlenění využívají učitelé u žáků z druhé generace
ukrajinských migrantů. Získaná data nasvědčují tomu, že specifické potřeby žáků z
druhé generace ukrajinských migrantů většinou jsou na úrovní mírných obtíží, totiž mohou
být kompenzovány podpůrnými opatřeními 1. stupně.
Patří sem maximální možná míra individualizace výuky, jež v praxi, jak vypovídají
respondenti, je realizována prostřednictvím častějšího opakování a procvičování látky,
častější kontrolou správností v pochopení a zpracování informací, respektováním specifik
domácího prostředí při zadávání domácích úkolů.
Účinným opatřením je skupinová výuka, jež podporuje spolupráci a tím i začlenění žáků
do třídního kolektivu. Respondenti uváděli také důležitost zájmových a volnočasových
aktivit v roli prostředků podpory rozvoje jazykových kompetencí, navazování
vrstevnických vztahů, podpory pozitivního sebepojetí. V této souvislostí byly zdůrazněné
čtenářské kluby a kroužky.
Podle zpracovaných dat velmi důležitou úlohu má správně nastavené hodnocení, které
kromě jiného má velký motivační potenciál. Učitelé hovořili zejména o vhodností
kombinací klasického a formativního hodnocení.
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Plán pedagogické podpory figuroval ve výpovědích participantů spíše jako teoretická
možnost. V žádném z případů žáků z druhé generace ukrajinských migrantů, jež byly
předmětem rozhovorů, k využití tohoto podpůrného opatření nedošlo.
Významným zdrojem prostředků pro podporu ve vzdělávání a úspěšné socializace jsou
multikulturní výchova a osobnostní a sociální výchova. Jsou to témata RVP ZV, která v
rámci vyučovacích hodin, třídnických hodin a dalších školních aktivit poskytují možnost
pracovat se stereotypy, s přijetím odlišností apod., což je prostředkem k vytvoření prostředí
bezpečného a podporujícího navázání pozitivních sociálních vztahů, k formování
pozitivního sebepojetí žáků s odlišnou kulturní zkušeností.
Přestože realizace multikulturní výchovy podle zásad transkulturního přístupu je uznávána
jako efektivnější a vhodnější zejména pro podporu žáků s migrační zkušeností, získaná
data ukazují, že v praxi škol je více zažitý přístup kulturně standardní.
Na základě výzkumných dat a teoretických podkladů jako nejvíce vhodný pro efektivní
podporu ve vzdělávání žáků z druhé generace ukrajinských migrantů se jeví inkluzivní
přístup. Zvlášť v kontextu “neviditelné odlišností” těchto žáků je důležité v praxi realizovat
zásady inkluzivního vzdělávání, kdy každému z žáků se poskytuje individuální přístup na
základě jeho individuálních potřeb.
Výchozím bodem pro doporučení k podpoře ve vzdělávání žáků z druhé generace
ukrajinských migrantů je uvědomění toho, že migrační pozadí těchto žáků přináší celou
řadu faktorů, které úspěšnost vzdělávaní a integrace ovlivňují.
V první řadě tak povstává potřeba citlivé pedagogické diagnostiky potřeb žáků s
migračním pozadím, přičemž centrální roli zde má učitel, který je s nimi v každodenním a
bezprostředním kontaktu. V praxi učitelé určitou mírou intuitivně a podle vlastních
zkušeností využívají možností pedagogické diagnostiky. Pro zvýšení efektivnosti
následného využití diagnostických posouzení je možné doporučit pro tyto žáky zavedení
profilu na jednu stránku nebo jiného obdobného způsobu zmapovaní jejich celkové situace.
Právě zviditelnění potřeb může posloužit jako podklad nejen pro včasné zavedení
potřebných podpůrných opatření pro konkrétního žáka, ale i pro vytvoření podpůrných
programů zaměřených na tuto cílovou skupinu i na úrovní vzdělávacího zařízení.
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Další rezervy v možnostech podpory jsou v navázání intenzivnější spolupráce třídních
učitelů se školními a školskými poradenskými pracovníky. Toto opatření lze doporučit i
jako preventivní, užitečné nejen v momentě, kdy vznikají závažnější problémy.
Podporu potřebují i samotní učitelé, kteří mají ve třídách žáky s migrační zkušeností. V
tomto ohledu jako metodickou podporu lze doporučit webové stránky společností META,
o.p.s, na kterých je možné najít užitečné publikace a nabídku vzdělávacích aktivit pro
pedagogy. Dalším informačním a metodickým zdrojem pro práce s žáky z rodin migrantů
je Metodický portál RVP.cz. V kontextu nastavení potřebné podpory ve vzdělávání je
užitečný Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve
vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění.
I přesto, že limity výzkumu neposkytují možnost většího zobecnění jeho výsledků, hodnota
této práce spočívá v tom, že se otevírá téma relativně nové, ale pořád nabývající na
aktuálnosti – problematika specifik vzdělávání žáků z druhé generace migrantů.
Výzkumná zjištění tak mohou posloužit jako inspirace pro pedagogy, případně i jiné
účastníky vzdělávacího procesu při nastavení optimálních podmínek pro naplnění
vzdělávacího potenciálu těchto žáků, jejich úspěšnou socializaci a harmonický osobnostní
rozvoj. Také témata otevřená v této práci mohou poskytovat prostor pro další výzkumy v
oblasti vzdělávání žáků s migrační zkušeností.
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Závěr
Vzrůstající počet žáků s migrační zkušeností na základních školách neúprosně přináší do
vzdělávacího procesu nová specifika. Cílem předkládané práce bylo zjištění toho, v čem
tato specifika spočívají a jak je možné s nimi pracovat. Výzkum byl zaměřen na žáky z
druhé generace ukrajinských migrantů, jelikož jsou významným počtem zastoupeni na
českých školách.
V teoretické částí práce jsou vymezeny pojmy a souvislosti, jež se k problematice
vzdělávání a integraci migrantů vztahují, shrnuty poznatky z dosavadních výzkumů
věnovaných druhé generaci migrantů, uveden legislativní rámec zkoumané problematiky,
přiblíženy okolností ukrajinské migrace v ČR a vymezena potenciální rizika, která jsou
spojena s migračním pozadím žáků.
Empirická část práce se zakládá na kvalitativním výzkumu. Potřebná data byla získána
prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s pedagogy na vybraných základních
školách a s odborníkem působícím ve společností META, o.p.s, a také s mladými lidmi z
druhé generace ukrajinských migrantů. Na základě provedeného výzkumu bylo zjištěno, že
žáci z druhé generace ukrajinských migrantů se potýkají ve vzdělávání s řadou specifických
překážek. Migrační pozadí těchto žáků ovlivňuje naplnění jejich vzdělávacího potenciálu,
projevuje se specifiky v rozvoji jazykových kompetencí, odráží se ve formování
pozitivního sebepojetí a v celkové psychické pohodě.
Výsledky výzkumu ukazují, že specifické potřeby žáků z druhé generace ukrajinských
migrantů jsou převážně na úrovni mírných obtíží, tudíž mohou být kompenzovány
prostřednictvím podpůrných opatření 1.stupně, zejména nastavením individuálního přístupu
v hodnocení, respektováním specifik domácího prostředí při zadávání domácích úkolů a
dalšími mírnými úpravami v metodách a organizaci výuky. Účinným nástrojem k podpoře
úspěšného vzdělávání a socializace těchto žáků se jeví promyšlená práce s tématy
multikulturní výchovy, osobnostní a sociální výchovy. Analýza výzkumných dat ukázala
důležitou úlohu citlivé a ucelené pedagogické diagnostiky. Optimální podmínky k realizaci
podpory speciálních potřeb žáků, zejména i těch s “neviditelným” migračním pozadím
nastavuje inkluzivní přístup.
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Předkládaná práce, jako kvalitativní sonda do problematiky specifik vzdělávání žáků z
druhé generace migrantů, může přispět k přiblížení tohoto tématu jak odborníkům ve
vzdělávání, tak i širší veřejnosti. Výsledky výzkumu mohou posloužit k načerpání podnětů
a k inspiraci pro práce s žáky z druhé generaci migrantů na základních školách. Zároveň
témata v něm otevřena mohou posloužit jako platforma pro další studie.
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Příloha 1
Návrh otázek pro pedagogy se zkušeností s vzděláváním
dětí z druhé generace ukrajinských migrantů
Jak velké zkušeností s vyučováním žáků cizinců mate?
Má podle vašeho názoru má odlišná kulturní zkušenost, odlišný etnický původ vliv na
vzdělávání?
Jak rozumíte termínu sociální znevýhodnění, znevýhodnění z důvodu odlišných kulturních
podmínek?
Patří podle vašeho názoru žáci z odlišného kulturního prostředí ke kategorii sociálně
znevýhodněných?
Můžete definovat nějaká specifika práce se třídou, ve které jsou děti s různou kulturní
zkušeností?
Máte pocit, že žák s odlišnou kulturní zkušeností, jiné (ukrajinské) národnosti pokládá na
Vás nějaké specifické nároky jako na učitele?
Diskutuje se v pedagogickém kolektivu školy téma vzdělávání těchto žáků?
Je vypracován systém podpory těchto žáků na úrovni školy?
Jak ovlivňuje vztahy ve třídě to, že v ní jsou dětí s různou kulturní zkušeností?
Vnímáte nějaké překážky ve vzdělávání žáků z druhé generace ukrajinských migrantů?
Jaké formy a prostředky podpory v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování využíváte u
těchto žáků?
Jak vnímáte role rodiny z hlediska podpory ve vzdělávání a sociálního začleňování těchto
dětí?
Jakou pomoc, podporu (metodickou a jinou) v oblasti vzdělávání dětí kulturně odlišných
byste ocenil/a?
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Návrh otázek pro mladé lidi z druhé generace ukrajinských migrantů
Jak hodnotíte průběh vzdělávání na základní škole?
Vnímáte, že jste od učitelů dostávali nějakou podporu?
Jakou podporu jste od učitelů v průběhu vzdělávání dostávali v učení a při zapojení v
kolektivu?
Byly nějaké problémy spojené s vaší kulturní a jazykovou identitou, které jste museli
překonávat (v učení, ve vztazích se spolužáky)?
Jak reagovali vaši učitelé a spolužáci na vaši kulturní odlišnost, vnímali ji nějak? Pokud
ano při jakých příležitostech?
Jak jste se ve třídním kolektivu cítili?
Pomáhalo vám něco v zapojení do kolektivu? Co konkrétně?
Jak vám šlo učení prostřednictvím češtiny?
Pomáhalo vám něco k lepšímu pochopení učiva? Co konkrétně?
Hodnotili vás podle vašeho názoru učitelé stejně jako ostatní žáky?
Uvítali byste v době docházky do základní školy nějakou podporu od učitelů nebo jiných
pracovníků školy? Pokud ano, jakou?
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Návrh otázek pro odborníky v oblasti podpory ve vzdělávání a integraci migrantů
Mohl/a byste mi popsat, co je vaší hlavní pracovní náplní?
Je o služby společnosti/instituce velký zájem? Jaké je povědomí o společnosti/instituci?
Jaké máte zkušenosti v rámci aktivit společnosti/instituce s dětmi/mladými lidmi z druhé
generace migrantů? Patří k vaší cílové skupině?
Existují podle vašeho názoru specifické potřeby u žáků a mladých lidí z druhé generace
migrantů (zejména ukrajinských) při vzdělávání a zapojení do třídního kolektivu?
Jaké prostředky a opatření pro tyto žáky a mladé lidi vnímáte jako vhodnou formu
podpory?
Existují nějaké překážky v podpoře vzdělávání těchto žáků na úrovni systému a na úrovni
škol?
Jaké je z vašeho pohledu povědomí pedagogů, případně jiných odborníků o těchto žácích a
jejich potřebách a přístup k nim?
Jaká doporučení byste měl/a k podpoře úspěšného vzdělávání a socializaci těchto žáků a
mladých lidí?
Existují nějaké metodické zdroje, které byste školám doporučil/a?
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Příloha 2
Ukázka rozhovoru
Tazatelka: Tento rozhovor si pořizuji v rámci svojí diplomové práce. Téma práce je
Možnosti podpory ve vzdělávání žáků z druhé generace ukrajinských migrantů. To
znamená, že jsou to děti narozené tady, v České republice, ale narozené ukrajinským
rodičům. Je to úplně důvěrný rozhovor, jména a případně jiné osobní údaje budou
pozměněny, protože ten rozhovor pořizuji s cílem dalšího zpracování – budu nahrávku
přepisovat a následně zpracovávat informace. Takže ta anonymita je garantovaná.
Takže je jasné, že to bude o škole. A určitě jste těch pár dnů, co jste se o tom
dozvěděla a dala jste mi souhlas k tomu rozhovoru, přemýšlela a trošku jste zavzpomínala
na tu školu.
Respondentka E: To ano.
Tazatelka: Tak jak hodnotíte průběh vzdělávání na základní škole?
Respondentka E: Když se řekne základní škola, je to pro mě krásné období. Je to už 8 let,
co jsem vyšla ze základní školy, ale tady s tím, co se týče toho, že jsem cizinka (tedy teď
jsem napůl, protože mám české občanství), ale když jsem byla na základní škole, tak jsem
to občanství neměla. Tak jsem měla občanku, ne občanku, tu jsem ještě neměla, to měla až
v 15 letech, měla jsem to v pase, a tak to měli všichni učitelé v seznamu a pročítali to
Kyrylyak a ostatní všechny holky měly příjmení na -ová, Horáková, a tak to mě od nich
oddalovalo, a mě to i mrzelo, i hodně jsem jako nebyla za to rada.
Tazatelka: Takže hodně jste si prožívala to své odlišné příjmení ...
Respondentka E: A pamatuji si, že vždycky jsem říkala, že až se vdám, tak musím mít
české příjmení, že musím být Nováková nebo Horáková nebo Nováčková, že nechci nijaké
jiné příjmení.
Tazatelka: Přetrvává u Vás i doteď tato myšlenka?
Respondentka E: Ne, teď to příjmení už není tak důležité, už jsem zjistila, že to příjmení
není důležitý. Důležité jsou jiné věci.
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Tazatelka: A jak hodnotíte průběh vzdělávání na základní škole?
Respondentka E: Jako jak byli k nám učitelé, nebo celkově?
Tazatelka: No, tak i obecně, můžeme určitě probrat i učitelé i spolužáky.
Respondentka E: Teď jsem vzpomněla, na prvním stupni jsme takovou hodně přísnou
učitelku, to bylo od první do páté třídy. No, tak takovou hodně přísnou. A pořad “Jana
tohle a Jana tohle ”, a měla jsem problém s češtinou. To jsem měla problém. Asi to bylo
tím, že nemohla jsem přijít za rodičema, a říct: “Opravte mi to” nebo “Pomozte mi napást
nějakou domácí práci”, což byla z moje strany nevýhoda, protože ostatní moji spolužáci
domu přišli a psali s rodiči nějaký český diktát, a tak. Tak pochopitelně jsem neměla …
měla jsem trojky z češtiny, protože jsem měla špatnou češtinu. Jako jsem mluvila dobře,
všemu jsem rozuměla, ale to, že jsem nestihla pochytat ve škole, kde se píše i měkké nebo
y tvrdé, a doma mi to nikdo ne vysvětlil. Takže v tom to bylo jakoby, co vzpomínám.
Svoji češtinu jsem si dohnala na střední škole. Cela základní škola, i druhý stupeň, čeština
byla pro mě problém. Nu a na střední škole jsme měli pořad takovou silnou učitelku. Tak
tam už jsem dohnala tu češtinu. Už mužů říct, že nemám žádný problém s “ičkama”, jako
Češka každá jiná.
Tazatelka: A chodila jste i do školky?
Respondentka E: Chodila jsem i do školky. A na to vzpomínám dobře.
Smích
Já jsem tam měla svoji oblíbenou kamarádku, to jsme si tam pořád hráli. To byla Češka. I
rodiče se znali, takže my jsme ve školce se hráli, po školce jsme se hráli i s rodičema …
Na to vzpomínám ráda, to jo.
Tazatelka: Jenom jsem chtěla vědět, jestli jste prošla předškolním vzděláváním. Tak se
vrátíme do té školy. Vzpomínáte si teď, že jste dostávala nějakou podporu od učitelů?
Respondentka E: Jako vůči tomu, že jsem cizinka, nebo?
Tazatelka: Ano, hlavně vůči tomu. Vnímáte, že jste od učitelů dostávali nějakou podporu?
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Respondentka E: Myslím si, že ne. Jednou. Co přišla podpora, byla taková rada jako mojí
učitelky první, jestli nejsem dyslektik, protože... Jako začala, že Jana moc to nepochytává
tak jako ostatní žáci, možná byste mohli jít k doktorovi, možná ona je dyslektik.
Samozřejmě jsme šli k doktorovi, a žádný jako dyslektik jsem nebyla. Takže ta možná
chtěla nějak poradit jako ukrajinské rodině, ale jinak jako. Nijak mně neodstraňovali. To
brali jako všechny ostatní.
Tazatelka: Hodnotili vás podle vašeho názoru učitelé stejně jako ostatní žáky?
Respondentka E: Já si myslím, že ano. Nebyla jsem jediná, kdo měl trojku z češtiny. I Češi
měli trojku z češtiny. I horší, i čtyřku měli.
Tazatelka: Spíše se ptám, jestli učitelé přistupovali v tom hodnocení trošku ...
Respondentka E: Jako se zavřenýma očima?
Tazatelka: Smích. ...ano, tak trochu přivřenýma?
Respondentka E: Ne, ne, nekoukali na to. Nebrali ohled na to. Vůbec. Sežeňte si
doučovaní, říkali. Tak jako neumíte vy nebo rodiče si poradit, tak sežeňte doučování. Nu,
to jsme samozřejmě sehnali doučovaní. Takže jsme se snažili s tou paní na doučování psát
nějaké diktáty a písemky. Což mi trochu pomohlo, no.
Nu, dříve nebylo tolik Ukrajinců, dříve nebylo tolik. Teď, když se podíváte na
základní školy, nebo i na střední, v každé třídě budou minimálně dva Ukrajinci. Jako v
každé třídě bude nějaká Ukrajinka nebo Ukrajinec. Tenkrát jsem byla skoro jediná, nebylo
nás hodně. A když jsem byla na druhem stupni, tak začalo to období, že začali jezdit
Ukrajinci. A začali pro něj mít takové kurzy, mimo výuku češtiny...To už začalo být. Ale
to už na mě bylo pozdě. Jsem už to všechno pochytala do té doby.
Tazatelka: Mohla byste blíže popsat, jak vám šlo učení prostřednictvím češtiny? Pomáhalo
vám něco k lepšímu pochopení učiva?
Respondentka E: No, doučování. Museli jsme chodit na doučování, trošku mi to pomohlo.
My jsme měli na 2. stupni takovou učitelku, která se s námi moc nesnažila, spíše s námi
jenom mluvila, než učila nás. A nějak jsem tu základní školu prolítla s tou češtinou, a na
střední škole přišlo takové “bum”. Tam byla taková pořádná učitelka, byla taková hodně
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přísná, a tam … Tam jsem měla teda problém. Tam, první rok na střední škole měla jsem
opravdu velký problém s češtinou. To mi napsala i pětku, a já jsem myslela, že půjdu pryč
z té školy. Šla jsem na gymnázium, jako na dobrou školu, na přísnou školu, ale nakonec
jsem z té češtiny nějak se vyhrabala, dostala. Takže jako to s tou češtinou … Jak jsem to
prolítla nějak na základní škole, tak mě to na střední škole potkalo.
Tazatelka: Jak reagovali spolužáci na vaši kulturní odlišnost, vnímali ji nějak? Případně při
jakých příležitostech?
Respondentka E: No, všichni jako mojí spolužáci věděli, že jsem cizinka, nebo Ukrajinka,
že jsme Ukrajinci. Všichni věděli, ale já jsem byla jako dost v kolektivu. Byli jsme pět jako
nejlepších kamarádek, a to nikdy mi nic neříkali, nikdy mi nijak něco nevyčítali, nebo byli
proti mně, to ne. Jediný, co bylo, že já jsem v pase, protože jmenují se Jana, A v latince
není J ale je Y, takže jsem Yana….
Tazatelka: To znám …
Respondentka E: Takže jsem byla Jana, a v seznamu u učitelů Yana Kyrylyak, a já
vždycky jsem říkala: “Jana”. A některý učitel to přečte “Yana”, a některý to ví a přečte
“Jana”. A je tady par jako kluků, to si vždycky dělali srandu “Y-a-a”, a to mě hodně jako
mrzelo, nedávala jsem to jako dítě najevo, ale mrzelo mě to, že jsem Jana, tak proč mi
říkají Yana. Takže si z toho dělali žertíky, tak jestli vůbec děti si uvědomí, že si z toho
dělají … . Takže tohle taková historka, že mi: “Yano, Yano”, ale to jako jsem říkala “Ne,
ne, já jsem Jana”. Ale jinak …
Tazatelka: Jak jste se ve třídním kolektivu cítila?
Respondentka E: Celkově ve třídě - úplně v pohodě, jako mezi svými. Žádný problém
nikdy jsem neměla.
Tazatelka: Mohla byste pojmenovat, co konkrétně Vám pomáhalo v zapojení do kolektivu?
Respondentka E: Ano, dá se říct, že dobra parta ... A moje nejlepší kamarádka, se kterou
jsme se kamarádili na základní škole, tak její rodiče rádi cestovali, takoví jako by
dobrodružní Češi to byli, a nebyli to, že jako jsou proti cizincům, a oni naopak, oni chtěli s
námi podívat na Ukrajinu, jak to tam vypadá, na té Ukrajině. Nakonec teda s námi nejeli,
ale jako už jsme plánovali, že pojedou s námi.
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Takže se mě třeba i děti ptaly, no a jak to tam vypadá na té Ukrajině. A když jsem třeba v
létě jela na Ukrajinu, my jsme jezdili, jako malá jsem jezdila s rodiči na Ukrajinu, takže se
ptaly: “A kde jsi byla?” Tak třeba děti i nikde nebyly, třeba byly celé léto tady v parku. A
já jsem říkala: “Nu, já jsem byla 14 dní na Ukrajině” “A jak to tam vypadá?” Jako že se o
to zajímaly, ne že by řekly něco špatného vůči Ukrajině, to ne. Takže na to tak jako
vzpomínám, jako dobrý. Vozila jsem odtud bonbony, že jo. U nás ukrajinské bonbony jsou
dobré. Tak to věděli, že přijede Jana z Ukrajiny, že budou bonbony čokoládové, tak na to
vzpomínaly dobře. A učitelkám bonboniéry jsme vozili, tak to se jim také líbilo.
Tazatelka: Takže vy jste je podporovala bonboniérami. Smích.
Respondentka E: Smích. Jo, jo. Dá se i tak říct.
Tazatelka: Nu a jak jste vy prožívala tu svou odlišnost? Musela jste překonávat ve škole
nějaké bariéry s tím spojené?
Respondentka E: Jako dítě jsem to neprožívala. … Já hlavně... já jsem ani neuměla
ukrajinský jazyk. Já jako dítě jsem vůbec ukrajinsky ani nerozuměla, ani nemluvila, já
jsem byla na českém jazyce. A na mě doma mluvili ukrajinsky, a já jsem úplně, jako něco
jsem jim rozuměla, rozuměla jsem jim pak už všechno, ale odpovídala jsem česky. Že
nedej Bože, aby máma přišla za mnou do školy, a začala na mě mluvit ukrajinsky. To bych
se strašně jako styděla, prostě nevím proč, ale chtěla jsem, aby na mě mluvila česky. No, a
já jsem, když jela na Ukrajinu, ani jsem babičkám nerozuměla. Trvalo mi to čtyři dny, než
že já něco.... Já, když jsem šla koupit zmrzlinu, tak ani neuměla to říct. Takže neuměla
jsem ukrajinsky.
A v 15 letech to nějak ve mně …, jsem si začala říkat: no, možná by to nebylo špatný, jako
naučit se zadarmo, dá se říct, ještě jeden jazyk navíc. Se to ve mně nějak hnulo. A
seznámila jsem se s jednou rodinou, která přivezla sem děti z Ukrajiny, a holka byla o dva
roky starší než já. A začala jsem s ní hodně bavit a ona na mě ukrajinsky a já jsem začala
pomalu odpovídat ukrajinsky. A za půl roku jsem se naučila ukrajinsky. Nevím, nemůžu to
sama posoudit, ale ukrajinsky mluvící rodilí mluvčí mi říkají, že mluvím normálně
ukrajinsky.
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Tazatelka: A když se podíváte teď zpětně na tu základní školu, tak jakou byste ocenila
tenkrát podporu od učitelů nebo jiných pracovníků školy?
Respondentka E: Jako třeba s češtinou, nebo?
Tazatelka: Ale i obecně.
Respondentka E: Já myslím, že tenkrát možná ani nebyla bych ráda, protože možná by to
mi pomohlo, samozřejmě, ale já tenkrát, jak jsem byla mezi Čechami, já jsem se vůbec
nepovažovala za Ukrajinku. Já jsem doma byla Ukrajinka, ale ve škole mezi dětma já se
považovala za Češku. Takže možná ani nechtěla bych aby mě učitelé brali zvlášť, a nějak
mě podporovali, že jsem jiná. Takže já si myslím, že v tu dobu bych nebyla ráda za
podporu, i když by mi to určitě pomohlo.
Tazatelka: A jaké to bylo – cítit se tak, že doma jsem Ukrajinka, a ve škole jsem Češka?
Jak jste to zpracovávala jako dítě? Pomáhalo vám něco v tom?
Respondentka E: Já … Spíš jsem byla Češka, spíš jakoby Češka. Akorát, že doma na mě
mluvili ukrajinsky. I tak jsem sebe brala jako Češku, ještě jsem i doma říkala: “Ale já jsem
Češka”, a rodiče, že ne-ne-ne - jseš Ukrajinka, nemůžeš být Češka, když máš ukrajinské
rodiče. A já jsem si to brala, že jsem Češka a stála jsem za tím. A tak to prostě šlo.
Nu a pak se to ve mně nějak pohnulo. Když jsem začala být starší, začala jsem rozumět. I
pochopila jsem jejich českou kulturu. A v současné době já si beru od každé kultury něco
svého dobrého. Každá kultura má něco dobrého a něco špatného, takže já si beru to
nejlepší. A jinak je to ...asi napůl, hlavně se říká – jakým jazykem člověk přemýšlí, takové
je národnosti. A je pravda, že já, když sama se sebou, tak přemýšlím česky, ale dá se říct,
že na 50 % přemýšlím v hlavě ukrajinsky. Takže už asi nebudu jenom Češka, je to nějak
tak napůl. Ale to se ve mně hnulo teď, když už jsem v dospělostí.
Tazatelka: Takže taková klasická otázka: kdyby se dalo projít základním vzděláváním ještě
jednou, tak z té dnešní pozice, nechala byste všechno, jak to šlo, nebo byste ocenila
nějakou podporu, nějaký jiný přístup?
Respondentka E: Asi bych to nechala tak jak to šlo. Já jsem měla hezké dětství, já jsem
ráda, že mě nijak neponižovali, jako že jsem Ukrajinka. Teď mně občas mrzí... Teď hodně
lidi u mě to ani neví, protože já mám české občanství, a jsem už Kyryljaková, některým to
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jako ani nedojde, že to není české příjmení, a jsem Jana, ne nějaká Olena, nebo tak. Tak
některým lidem to ani nedojde, tak i mým spolužákům. Tak teď mě občas mrzí, teď jak je
taková situace v Čechách, že jsou tady hodně Ukrajinců a dělají práce, které by Češi úplně
nedělali, tak mě mrzí, že řeknou “No jo, Ukrajinci”. Tak k tomu radši nic neříkám, ale
občas už nevydržím, a tak jako řeknu ”Když o nich nic nevíte, nemůžete o nich nic říkat”.
Ale tak to, jako... Mrzí mě to. No ale radši mlčím, a chovám se jako Čéška, no. Ale v srdci
mi to bolí, že to tak říkají.
Tazatelka: Jestli jsem vám správně porozuměla, tak byste byla ráda, aby nikdo ve škole
nevnímal, že jste v něčem odlišná od ostatních?
Respondentka E: Já v tu dobu bych byla ráda, aby mě nevnímali jako jiné národnosti, aby
mě brali jako všechny ostatní. Je pravda, že by mohli, i když to známkují jako ostatní,
mohli by trochu přizavřít oči, že třeba mi doma to nemohl nikdo zkontrolovat. To mohli,
jako že nemuseli mi dat třeba za domácí úkol...Když jsme měli nějakou písemku, tak
všichni měli taky trojky, a když byl domácí úkol, tak Češi samozřejmě měli jedničku,
protože máma doma těch pět řádků zkontroluje. Mně to nezkontroluje a jediná mám čtyřku
nebo trojku. A mně řeknou: “Jak to, že máš trojku? "A co jim na to mám říct? “ No, moje
máma tomu nerozumí”. Tak tohle děti nepochopí. Tak v tomhle jednom ten učitel jakoby si
myslím, když dává domácí úkoly, tak vidí, že je to cizinec a zná i ty rodiče, protože chodí
na ty rodičovské schůzky, a ví, že rodiče nepracují na nijakých vysokých pozicích, že
nejsou nějaké manažeři, že nemají tu češtinu tak dokonalou a že umí česky, ale teoreticky a
psát neumějí až tak dokonale. Tak mohli by trochu přizavřít oči, si myslím. Jinak aby mi
ve škole říkali, že “ty budeš psát jinak, protože ty jsi Ukrajinka”, nebo “ty budeš mít jiný
test” - tak to bych asi nechtěla, aby to tak nahlas říkali.
Tazatelka: Ano, rozumím. Mohla byste pojmenovat, co byste ocenila jako podporu v
začlenění do třídního kolektivu?
Respondentka E: No, v tom kolektivu mně to vyhovovalo, jak to bylo, oni mě brali jako
Češku a mně to tak vyhovovalo. Neodstraňovali mě. To mně tak vyhovovalo.
Tazatelka: Ještě se zeptám: možná mi uteklo něco, co se tohoto tématu, toho základního
vzdělávání týká? Možná byste chtěla k tomu něco dodat sama?
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Respondentka E: No... Škoda, že jsem se nenaučila dříve ukrajinský jazyk. Že by možná už
tenkrát... Ale tenkrát, to mě nezajímalo, já jsem byla na základní škole, tak to jsem se
samozřejmě nezajímala o ukrajinský jazyk. Nevím... nevím, co bych k tomu dodala. Asi
svoje děti nebudu učit ukrajinsky jazyk. Uvidím, to záleží, jaký bude manžel, jestli bude
tolerantní, nebo netolerantní, jestli bude Čech nebo bude Ukrajinec. Také záleží na tom.
Nu a k té základní škole …Na té základní škole, tam, jak říkám, byla jsem Češka, i když
trošku jsem měla jakoby druhou stránku, že se přepínala, že třeba doma jsme mluvili i
česky i ukrajinsky, mišmaš, takový guláš jsme z toho měli. Ale jakmile jsem opustila dveře
domu, tak už jsem se automaticky přepnula na češtinu. Takže jako tak, no. Prostě jsem
byla, cítila jsem jako Češka, nikdy jsem necítila být Ukrajinka. Až pak, až teď, jak jsem
dospělá, říkám si – no vlastně jsem Ukrajinka, tak proč to budu zapírat.
Tazatelka: V tom je důležité, aby člověk byl spokojený sám se sebou...
Respondentka E: Jsem ráda, že jsem se naučila ukrajinský jazyk. To jsem hodně ráda,
protože tím pádem, jak jsem se naučila ukrajinský jazyk, tak nebylo pro mě tak těžké
naučit ukrajinský jazyk, a v současné době mám na škole ruský jazyk, protože abych se
naučila azbuku psát. A teď umím angličtinu, ruštinu – dva světové jazyky, a plus ještě k
tomu ukrajinštinu. Takže teď spokojeně do životopisu můžu napsat, že jsem Češka, a mám
rodiče z Ukrajiny a umím plynule mluvit ukrajinsky. A myslím si, že například v mé
situaci, kdy Škoda auto bere hodně zaměstnanců z východní Evropy, tak to můžu využít
své znalosti. Tak za to teď jsem ráda. Vždycky si myslím, že to, co se člověk naučí, že se
někdy hodí. A to, co člověk má v hlavě, nikdy nikdo mu nevezme. Takže já jsem za to
ráda, že jsem se to nějak v sobě přehnula, a nebyla jsem za tím, že jsem Češka a hotovo. Že
jsem si to nějak v té hlavě přendala, a teď nějak jsem napůl.
Tazatelka: Mohla byste popsat nějaké další intenzivní prožitky z školního období spojené
s vaší kulturní odlišností?
No, to vám můžu říct, můžu říct historku ještě ze školky. Protože, jak jsem říkala,
měla jsem ve školce nejlepší kamarádku, ona byla Češka samozřejmě, a my, když jsme
sem přijeli s rodičama, tak slavili Vánoce 6. ledna tak jako Ukrajinci. Oni věděli, že jsou
24. prosince Vánoce, ale slavili to svoje, i když to necítili to jako doma, jako na Ukrajině,
ale prostě slavili toho 6. No a když byly Vánoce, byly prázdniny ve škole. Přišli jsme nějak
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4. nebo 2. ledna do školky, má kamarádka se mi chválí, že ona dostala tohle a tohle, a mně
bylo divné, jak to, že prý byly nějaké Vánoce a já jsem nedostala nic. Přišel Ježíšek, a ke
mně nepřišel Ježíšek. Já jsem přišla domů a říkám mámě, a proč ke mně nepřišel Ježíšek?
A oni mně to vysvětlili tak, že budou Vánoce i jindy, až za 14 dní, k nám přijde jiný
Ježíšek. Takže od té doby moji rodiče začali i 24. prosince mi dávat dárky. Protože už to
bylo nějak divný, že všechny děti přišly do školky a chválily se, a já, vlastně ke mně
Ježíšek nepřišel. Takže od té doby jsme začali slavit 24.12 i 6.01, ale pro mě jsou Vánoce
24. Já jako ráda poslechnu nějakou ukrajinskou koledu, někam půjdeme třeba na návštěvu,
půjdu ráda i teď s rodičama někam se podívat. Ale Vánoce jsou pro mě 24. prosince. Ale 6.
ledna taky slavíme, ale to už jen typickou večeři si dáme, a to je všechno.
A Velikonoce... my jsme dříve do kostela nijak moc ani nechodili. Takže my
slavili.... jako české Velikonoce ve městě, to jsou – jako volný víkend, nic jiného. Já jako
malé dítě jsem jezdila právě s kamarádkou k její babičce na vesnici, my jsme tam
koledovali. Takže jsem prožila ty takové typické české Velikonoce. A pak, to už je asi 7
let, co jsme chodíme do kostela hodně, to už jsem poznala, jaké jsou ukrajinské
Velikonoce. A je to můj nejoblíbenější svátek, hned po Vánocích – Pascha, naše ukrajinská
Pascha. Strašně se mi to líbí … Taková ta tradice …. No, ale je to o něčem jiném.
Tazatelka: Tak já vlastně k tomu už nemam otázky, tak jestli něco od Vás?
Respondentka E: Doufám, že jsem Vám pomohla.
Tazatelka: Ano. Šlo nám to dobře. Bylo to zajímavé. Nechcete k tomu nic dodat?
Respondentka E: Asi ne.
Tazatelka: Moc děkuji za ochotu.
Respondentka E: Rádo se stalo.
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