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Učitelé na úřadech práce
V  červenci 2015 se přihlásilo na  úřady prá-
ce 3846 učitelů, loni jich bylo asi o  800 méně 
(3 060). Mnoho učitelů tak stále pracuje na de-
setiměsíční smlouvu a  přes prázdniny pobírá 
podporu, což je podle zákoníku práce možné. 
Tuto skutečnost považuje ministryně školství 
Kateřina Valachová za ostudu a slibuje, že v září 
skončí potupná praxe, kdy  jsou někteří učitelé 
a  učitelky na konci června zaměstnavatelem 
propouštěni. 

Opatření pro inkluzi vstoupí 
v platnost v září 2016
Od září 2016 vstoupí v platnost novela školské-
ho zákona, která uvede do praxe řadu opatření 
na podporu inkluzivního vzdělávání. Jedním 
z nich je platnost Katalogu podpůrných opatře-
ní (viz Komenský 139/4), dále pak financování 
asistentů pedagoga, školních psychologů nebo 
pomůcek například pro sluchově nebo zrako-
vě postižené děti. Do budoucna by se tak měl 
změnit neutěšený stav spočívající v nedostatku 
pracovníků školních poradenských pracovišť. 
Vlastního speciálního pedagoga má nyní pouze 
18 % běžných základních škol  a  školního psy-
chologa pouze 14 %. Ministryně školství učite-
lům garantuje navýšení počtu asistentů pedago-
ga o 80 úvazků pro děti s tělesným postižením 
a o 100 úvazků pro děti se sociálním znevýhod-
něním. Děti, které mají schváleného asistenta, 
ho budou mít zajištěného až do 30. června, ni-
koli jen na jedno pololetí, jak je tomu dosud.

Proběhl šestý cyklus šetření PISA
Mezinárodní šetření PISA je považováno za 
největší a nejdůležitější mezinárodní zjišťování 
v  oblasti měření výsledků vzdělávání. Hlavní 

šetření PISA 2015 se v České republice uskuteč-
nilo od 23. března do 17. dubna v 345 školách. 
Bylo do něj zapojeno přes 7000 žáků, kteří se 
narodili v  roce 1999. Součástí PISA 2015 bylo 
zapojení asi 6000 učitelů, kteří vyplňovali uči-
telský dotazník. Šestý cyklus mezinárodního še-
tření je zaměřen na přírodovědnou gramotnost. 
Zjištění budou zveřejněna v prosinci 2016.

Více hodin matematiky přispívá 
k lepším výsledkům žáků
Dle analýzy dat z  šetření PISA absolvovali pat-
náctiletí žáci v roce 2012 více hodin výuky ma-
tematiky, než tomu bylo v roce 2003. Průměrný 
počet hodin matematiky se liší více než dvojná-
sobně napříč zeměmi OECD. Čím více hodin 
matematiky žáci mají, tím lépe si v ní v průměru 
vedou. Více práce ve třídě však zpravidla nestačí 
k tomu, aby se studijní výsledky žáků zlepšily.

Středoškoláci hodnotí menšiny lépe, 
když znají jejich příslušníka osobně
Ukázaly to výsledky dotazníkového šetření 
mezi studenty středních škol, který provedla 
agentura Median. Výsledky výzkumu naznaču-
jí, že postoje studentů odpovídají většinovým 
tendencím ve společnosti. Nejvíce negativní 
vztah mají mladí lidé k  bezdomovcům, věz-
ňům, drogově závislým a  k  Romům. Soužití 
s cizinci v ČR vnímají dokonce problematičtěji 
než dospělí. Oproti roku 2007 také hůře posu-
zují muslimy a uprchlíky. Oproti roku 2007 se 
zlepšil vztah studentů k  některým národnost-
ním menšinám (Vietnamci, Východoevropané) 
a ke gayům. Mezi studenty také převládá pocit, 
že v naší společnosti jsou spíše zvýhodňovány 
ženy. Studentky však uvádějí, že panují rovné 
podmínky.
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Záludné zeměpisné názvy
Dnes vás zvu na výlet a provedu vás místy, která jsou ve sku-
tečnosti krásná a zajímavá, v jazyce jsou však řazena mezi ta, 
jejichž název bývá často napsán chybně. Začneme na severu 
Čech, kde leží Harrachov (pojmenovaný podle šlechtického 
rodu Harrachů; nikoli Harachov), a vydáme se na východ 
přes Janské Lázně (pojmenované podle Janova pramene; ni-
koli Jánské Lázně) a projdeme kolem Králického Sněžníku 
(výraz Králický je odvozený od jména Králíky; nikoli Kra-
lický odvozený od jména Kralice), až dorazíme do Slezska 
(nikoli Slezka, původ slova není jednoznačný).

Dále budeme pokračovat po Evropě zastávkou v Nizo-
zemsku, což je jediný oficiální název pro Nizozemské krá-
lovství, názvy Nizozemí a Holandsko jsou neoficiální a ne-
přesné. Podobně je na tom Moldavsko, což je jediný oficiální 
název, označení Moldávie je neoficiální a  setkáte se s  ním 
v převážně historických textech pojednávajících o království 
Moldávie. Pokud chceme navštívit italskou obec v provincii 
Savona, pojedeme do Andory, pokud chceme navštívit kní-
žectví mezi Francií a Španělskem, pojedeme do Andorry. Až 
12 milionů turistů ročně navštíví ostrov Mallorca, rozhodně 
jej nepíšeme Malorka a název vyslovujeme buď [malorka], 
nebo katalánsky [majorka].

Z Evropy se přesuneme do Asie, projedeme bránou Ori-
entu, za niž je považován Istanbul (nikoli Istambul), někdy 
bývá česky též označován jako Konstantinopol. Zastavíme 
se v  Bahrajnském království, jehož oficiální název zní Ba-
hrajn (z  arabského Mamlákat al-Bahrajn; nikoli Bahrain). 
V Perském zálivu ještě zůstaneme a zavítáme do sousední 
Saúdské Arábie (z arabského ‘Arabīyah as-Su‘ūdīyah; nikoli 
Saudské) a projedeme Irákem a Íránem (nikoli Írákem, ni-
koli Iránem) až do zakavkazského státu Ázerbájdžán (nikoli 
Azerbajdžán). Za zmínku stojí také Kyrgyzstán (ani Kir-
gistán, ani Kirgizie, změna názvu na Kyrgyzstán byla přijata 
v roce 1990 a většina evropských jazyků změnu pravopisu 
respektuje). Postoupíme-li dále na východ, čeká nás poho-
ří Himálaje (název je odvozen ze sanskrtských slov hima – 
sníh a álaja – obydlí a vykládá se jako Domov sněhu; nikoli 
Himaláje). Dalšími zajímavými místy jsou Hongkong (ne 
Hong Kong) nebo hlavní město Thajska, jehož oficiální ná-
zev zní Krung Thep Maha Nakhon Amorn Rattanakosindra 
Mahindrayutthaya Mahadilokpop Noparattana Radchhani 
Burirom Udom Rachnivet Mahastan Amorn Pimarn Avatarn 
Satit Sakututtiya Vishnukarm Prasit, v praxi se však používá 
zkrácený název Bangkok (nikoli Bankok). Označení japon-
ského hlavního města má původ v japonském Tókjó, česky 
píšeme Tokio (nikoli Tokyo). Ještě bych vás chtěla upozornit 

na ostrov v jihovýchodní Asii, jedná se o Tchaj-wan, který 
má i  označení Formosa (nikoli Taiwan). Také Svazová re-
publika Myanmar má v češtině hned několik názvů, může-
te použít Myanmar nebo Myanma, ale také Barma. Že jste 
z mého výletu po záludných zeměpisných názvech unaveni? 
Máte pravdu, všude dobře, doma nejlíp.

Mgr. Hana Žižková

Control versus check 
„Falešní přátelé“ říkáme slovům ve dvou různých jazycích, 
která se zdají na první pohled stejná, jejich význam je však 
naprosto odlišný. Jedním z důvodů zrodu takových dvojic je 
bezesporu přejímání slov z jiných jazyků. A tak vznikly zají-
mavé tandemy slov, které ale mají zcela jiný význam, a tudíž 
i jiné použití v kontextu, např. gymnázium vs. gymnasium 
(tělocvična), aktuální vs. actual (skutečný, opravdový), desk 
(board) vs. deska, akce vs. action (jednání, činnost), chef 
(šéfkuchař) vs. šéf, atd. Jedním z těch, který studenty, a ně-
kdy i učitele, mate, je tandem to control a  to check. Téměř 
s jistotou můžeme říci, že potíže, které nám působí zejména 
první z nich, to control, jsou zapříčiněny podobností mezi 
anglickým control a českým kontrolovat. 

Podívejme se blíže na konkrétní příklady, které nám mo-
hou pomoci si význam jednotlivých sloves přiblížit a ujasnit. 
Nejčastěji jsou tato slovesa zaměňována v situacích, kdy je 
ve výuce kontrolován domácí úkol. Správnou volbou je to 
check your homework, homework is checked by the teacher. 
Dalším příkladem může být věta: The pupils check their bags 
every day to see if they have all the books they need. Někdy se 
stává, že si potřebujeme ověřit, tedy zkontrolovat, správnou 
odpověď na internetu. I v tomto kontextu je rovněž zapotře-
bí použít sloveso check: If we are not sure about an answer, 
we can check it on the Internet. Sloveso check použijeme také 
v situaci, kdy kontrolujeme docházku do školy: We can check 
to see who is at school today by taking the register. 

Check se může objevit i ve slovním spojení check-up, což 
znamená vyšetření u lékaře, mnohdy ale také kontrola u lé-
kaře. If someone has been ill they need to go to the doctor for 
a check-up. 

A kde použijeme sloveso to control? Tam, kde potřebuje-
me vyjádřit význam řídit: It is important to have control over 
your class. We might have trouble controlling the car if the 
road is icy. If the students are having a debate, you can control 
the way it goes by asking appropriate questions.

Jak je zřejmé, i s falešnými přáteli je možné navázat hez-
ké vztahy a učení se angličtině si užít.

Ailsa Marion Randall. M. A., Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
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