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Psychologické aspekty dítěte s OMJ



Psychologické aspekty dítěte s OMJ
(Brown versus Board of Education, Topeka, Kansas, 1954)



Vztah k tématu z pozice rodiče dětí s 
OMJ



Vztah k tématu- z pozice školního psychologa v 
ZŠ a psychologa v PPP Praha 5



Vztah k tématu z pozice učitele na pedagogické 
fakultě 



Proč se zabývat  psychologickými aspekty?

• Problematika dítěte s OMJ  zatím převážně řešena v 
těchto oblastech:

• Hodnocení výkonu, akademického úspěchu či neúspěchu 
v předmětech. 

• Výuka českého jazyka. 
• Méně zájmu o to, co dítě s OMJ a jeho rodiče prožívají ve 

„druhé“ kultuře. 
• Dobrý psychický stav dítěte, pocit psychické pohody 

(well-being)  je zásadním předpokladem optimálního 
vývoje dítěte, včetně předpokladů pro učení! 
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Model intervence CAP Cristina Igoa
(1995)

Základnici CAP modelu tvoří 
kulturní a psychologický aspekt 
intervence, na tomto základu 
pak lze stavět akademický 
aspekt.

Základní otázky spojené s CAP 
intervencí

• Jaké pocity má dítě ke své 
zemi?

• Jak prožívá opuštění domova?
• Co lze udělat pro podporu jeho 

rodného jazyka?
• Jak se dítě cítí ve škole?   Má 

nějaké přátele?
• Jaké má předchozí vzdělání?



Otázky, na které by učitel dítěte s OMJ 
měl znát odpověď

• Jak je dítě staré? Jaké je národnosti? Jaké vyznává 
náboženství?

• Jaká je jeho znalost českého jazyka? 
• Co prožilo, než se dostalo do ČR?
• Do jaké třídy chodilo v rodné zemi, kolik let se vzdělávalo? 

Na co se ve výuce kladl důraz?
• Jak bylo akademicky úspěšné v rodné zemi?
• Do kolika škol v ČR chodilo? Do jakých?
• Umí číst a psát v rodném jazyce?
• Jaké má zájmy, koníčky?
• V jaké rodinné situaci se nachází?
• Jak se mohou rodiče podílet na vzdělávání dítěte? Kdo jim 

může pomoci?
• Jak by rodiče své dítě popsali?



Vybrané psychologické aspekty 
„Vyčerpání“

• Životní změna, nové podněty 
a informace, osvojování 
nového jazyka=stavy 
vyčerpání, únavy u dítěte 
cizince, přetíženost dítěte.

• Potřeba „odpojit se“ od 
neustálého toku nových 
informací

• Podněty pro práci učitele-
respektovat tento fakt, 
umožnit dítěti odpočinek, 
případně i krátký spánek 
během vyučování.



Vybrané psychologické aspekty 
„Deprese, výkyvy nálady“

• Náročné životní události, leckdy kumulované (ztráta 
blízkých, vazeb na příbuzné, bezpečného původního 
prostředí, domova…….)-výkyvy nálad, deprese u dětí 
imigrantů.

• Podněty pro práci učitele: Znalost historie dítěte, odkud 
přišlo, na co mělo vazby, jaké zažilo ztráty, případně 
traumata,  kultura rodiny dítěte, náboženství.

• Podpoření pocitu bezpečí a sounáležitosti (ve skupině, 
podpora sociálních vazeb), poskytnutí osobního času-
setkání pouze učitel a dítě, projevení intenzivního zájmu, 
návštěva rodiny.

• Komunikace s rodinou, při známkách vážných psychických 
potíží dítěte nutnost doporučit odborné služby (dětský 
psychiatr, psycholog…).



Vybrané psychologické aspekty „Osamělost“

• Málo sociálních vazeb, kontaktů

• Více faktorů-dáno jazykovou bariérou, náladou (depresí), 
kulturními rozdíly

• Podněty pro práci učitele-zejména je důležitá intenzivní 
práce se skupinou, tj. novou třídou.

• Umožnit dítěti začlenění i do jiných skupin (malé 
adaptační skupiny pro děti-cizince na škole, peer 
program-české děti jako průvodci nově příchozího dítěte s 
OMJ v prvním školním roce, kroužky atd…). 

• Poznat rodinu dítěte, přijmout pozvání k návštěvě doma.



Vybrané psychologické aspekty  „Tiché 
období“ 

• Pro některé děti je bezpečnější  zpočátku česky 
nemluvit.  

• Neuspěchat, netlačit na rychlé osvojení českého jazyka, 
na aktivní používání. 

• Citlivě dítě provést tichým obdobím, hledat možnosti. 

• Neulevovat z procesu vzdělávání, ale přizpůsobit. 

• Čeho se zásadně vyvarovat jako učitel-přisuzovat dítěti 
vlastnosti jako nechuť se učit jazyku, lenost atp.



Vybrané psychologické aspekty „Proces 
vykořenění“ 

• 1. stadium-dítě se dozví o stěhování do jiné země 
(nadšení, strach, smutek), málo času na zpracování 
emocí. 

• 2. stadium-cesta (dobrodružství, trauma, šok…..).

• 3 stadium-nový domov (objevování nového světa, 
zvědavost).

• 4. stadium-kulturní šok, deprese a zmatení při nástupu 
do nové školy (často se manifestuje tichým obdobím).

• 5. stadium-asimilace nebo akulturace.

• 6. stadium-zakořenění (integrace původních kuturních
kořenů a nové kulturní zkušenosti).



Vybrané psychologické aspekty 
„Etnická identita“

• Identita je považována za 
základní pojem 
v psychologickém vývoji 
adolescentů (Erikson, 1968). 

• Kdo jsem? Čím jsem?
• Kam směřuji?
• Jaké mám kořeny?
• Domény identity: Etnická, 

osobní, vztahová, vzdělávací 
a profesní, spirituální, 
politická, genderová etc.

Výzkum identity u Vietnamců 
2. generace (Hubertová, 2016)





Kulturně-senzitivní poradenství (terapie)

Základní monografie:

Sue Derald Wing and David Sue (2013): Counseling the Culturally
Diverse, theory and practise. 

Témata příklad:

• Kulturně vhodné intervenční strategie

• Bariéry v multikulturním poradenství/terapii

• Vývoj rasové a etnické identity: terapeutické využití 

• Poskytování terapeutických a poradenských služeb pro 
rasové/ethnické minority (př. Afro-Američany,  Latino-
Američany etc.)

• Etc.



Systém podpory dětí s OMJ na 
Manhattan high school, Kansas 

• 1/ Vyšetření úrovně jazykových znalostí 
před nástupem do školy( ESL 
koordinátor).Zpráva pro školu, návrh 
podpůrných opatření ESL1-3. ESL 
Resources).

• Každé dítě před nástupem do školy 
vyplňuje s rodiči dotazník, kde uvádí 
mateřský jazyk a mateřský jazyk obou 
rodičů. Pokud rodiče mají jiný mateřský 
jazyk než dítě, má dítě automaticky 
nárok na podpůrná opatření pro děti s 
OMJ. 

• 3/Každý rok přezkoušení úrovně 
jazykových kompetencí. 

• 4/Individualizované hodnocení (podle 
úvahy jednotlivých vyučujících, nemá 
jednotnou formu).



Závěr

• Empatie učitelů a 
vzdělávání učitelů v 
kulturně senzitivním 
přístupu k dětem s OMJ 
jsou opatření, která 
nemusí stát žádné 
mimořádné náklady a 
mohou výrazně zlepšit 
kvalitu života a 
psychickou pohodu těchto 
dětí v českých školách. 

• Děkuji za pozornost.
• Lucie Hubertová


