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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na  prevenci šikany prostřednictvím osobnostní 

a  sociální výchovy kurzů Projektu Odyssea na  základní škole. Cílem práce bylo zjistit, jak 

žáci, pedagogové a  vedení školy vnímají kurzy Projektu Odyssea a  zda mají preventivní 

kurzy vliv na  kolektiv v jednotlivých třídách. 

Data byla získána z  rozhovorů se  žáky, pedagogy, vedením školy a  dotazníkovým 

šetřením se  žáky . Dotazníky zjišťují klima jednotlivých tříd, vztahy mezi žáky ve třídách,  

nebo to, jak žáci vnímají komunitní kruhy a  kurzy Projektu Odyssea.  

Výsledky výzkumu ukazují pozitivní vliv kurzů Projektu Odyssea na  osobnostní 

a  sociální rozvoj žáků. Vliv kurzů osobnostní a  sociální výchovy pozitivně podporuje dobré 

mezilidské vztahy mezi žáky samými, mezi žáky a  učiteli a  je přínosem pro  celkové klima 

školy. 
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školní třídy, klima školy 

  



ABSTRACT 

This thesis is focused on the prevention of bullying through personality and social 

education courses Projekt Odyssea  in elementary school. The goal of this work is to 

determine how pupils, educators and school leaders perceive the courses Projekt 

Odyssea and whether preventive courses have impact on collectives of individual classes. 

Data was obtained from interviews with pupils, teachers, school management and the 

questionnaire survey with pupils. Questionnaires detect the climate of individual classes, 

relationships between pupils in the classroom, or how students perceive community circles 

and classes Projekt Odyssea. 

The results of the research show a  positive effect of classesProjekt Odyssea on the 

personality and social development of pupils. The effect of courses of personality and social 

education positively promotes good relationships between pupils themselves, between pupils 

and teachers and this is benefit to the overall school climate. 

 

KEYWORDS 

Prevention, bullying, personality and social education, Projekt Odyssea, evaluation, 

school class climate, school climate 

 

 



Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................... 8 

2 Cíle práce........................................................................................................... 10 

3 Teoretická část................................................................................................... 11 

3.1 Šikana ......................................................................................................... 11 

3.1.1 Výzkumy šikany na  ZŠ ....................................................................... 14 

3.2 Prevence ..................................................................................................... 16 

3.2.1 Prevence šikany na  základní škole (ZŠ) ............................................. 16 

3.2.2 Preventivní program školy ................................................................... 18 

3.2.3 Školní pravidla jako nástroj prevence .................................................. 18 

3.2.4 Vymezení opatření při výskytu šikany na  ZŠ ..................................... 19 

3.3 Osobnostní a  sociální výchova ................................................................. 21 

3.3.1 Témata osobnostní a  sociální výchovy ............................................... 22 

3.3.2 Základní didaktické kroky ................................................................... 25 

3.3.3 Metody a  formy ................................................................................... 25 

3.4 Tvorba klimatu školní třídy ....................................................................... 26 

3.4.1 Třídnické hodiny .................................................................................. 28 

3.4.2 Komunitní kruhy .................................................................................. 30 

3.5 Projekt Odyssea, z .s . ................................................................................ 32 

3.5.1 Struktura programu kurzu .................................................................... 34 

3.6 Pedagogická evaluace a  výzkum .............................................................. 37 

3.6.1 Pedagogická evaluace .......................................................................... 37 

3.6.2 Pedagogický výzkum ........................................................................... 37 

4 Praktická část..................................................................................................... 39 

4.1 Popis výzkumu ........................................................................................... 39 



4.1.1 Volba cílové skupiny ........................................................................... 39 

4.1.2 Harmonogram výzkumu ...................................................................... 41 

4.2 Metodologie výzkumu ............................................................................... 43 

4.2.1 Realizace výzkumu s  žáky – dotazníkové šetření ............................... 43 

4.2.2 Realizace výzkumu s  žáky – polostrukturovaný rozhovor ................. 45 

4.2.3 Realizace výzkumu s  třídními učiteli – polostrukturovaný rozhovor . 45 

4.2.4 Realizace výzkumu s  vedením školy – polostrukturovaný rozhovor . 46 

4.3 Vyhodnocení dat ........................................................................................ 47 

4.3.1 Vyhodnocení dotazníků od žáků .......................................................... 47 

4.3.2 Vyhodnocení polostrukturovaných rozhovorů s  žáky ........................ 65 

4.3.3 Vyhodnocení polostrukturovaných rozhovorů s  vedením školy ......... 69 

4.3.4 Vyhodnocení polostrukturovaných rozhovorů s  učiteli ...................... 66 

4.3.5 Shrnutí .................................................................................................. 69 

5 Diskuze .............................................................................................................. 74 

6 Závěr.................................................................................................................. 75 

7 Seznam použitých zdrojů a  literatury ............................................................... 77 

8 Seznam tabulek ................................................................................................. 81 

9 Seznam grafů ..................................................................................................... 82 

10   Seznam příloh .................................................................................................... 83 

 

 



8 

 

1 Úvod  

V této práci se zabýváme prevencí šikany na  základních školách prostřednictvím 

osobnostní a  sociální výchovy. Téma šikany je aktuální a  řešené. Můžeme si o  této 

problematice v  současné době přečíst v  různých knihách, článcích a  jiných publikacích. 

Ovšem řešení šikany je obtížné.  

Autorka této práce se s  nepříjemným chováním nejen od spolužáků setkala, ale 

nikdy se nejednalo o  šikanu. Na rozdíl od jiných lidí, kteří šikanováni byli. Důvodů to mělo 

hned několik. Jednou z  těch věcí byla i  neznalost toho, co máme v  takovém případě dělat.  

Díky organizaci Projekt Odyssea se autorka před čtyřmi lety začala zabývat 

problematikou šikany. Bylo velikým překvapením, jaké druhy a  formy šikany existují 

a  z  jakých důvodů lidé ubližují. Na tomto základě se autorka rozhodla, že má zájem získat 

o  tématu šikany ještě více informací a  předávat je dál.  

Pro tuto práci jsme si vybrali způsob řešení šikany, který je charakteristický 

pro  organizaci Projekt Odyssea. A to hned z  několika důvodů. Jedním z  nich jsou 

několikaleté zkušenosti s  přípravami a  organizací kurzů i  samotným lektorováním 

na  kurzech Projektu Odyssea, které byly inspirací autorce této práce. Druhým důvodem je 

kvalifikovanost a  odbornost organizace v  oblasti lidských vztahů a  v  problematice 

zabývající se přímo šikanou. A třetím důvodem je potřeba toto téma řešit. Ukládá to 

i  legislativa a  různá nařízení. Například Václav Pícl, náměstek pro  řízení sekce vzdělávání 

MŠMT, který v  dopisu z  1. listopadu 2018, adresovaném vedení škol, zahrnuje informaci 

o  zveřejnění Výroční zprávy z  18. října 2018 o  činnosti školského ombudsmana. 

Vyzdvihuje hlavní body a  vyzývá ředitele a  ředitelky jednotlivých škol k  řešení probírané 

problematiky, kterou je šikana u  nich na  školách. V dopisu se zmiňuje, že panu 

ombudsmanovi z  25 % přišly dotazy, jež se vztahovaly na  řešení vztahových záležitostí. 

Zjistil, že dochází k  šikaně a  jejím modifikacím nejen mezi žáky, ale také mezi dospělými. 

Ve školním roce 2017/2018 bylo hlavním tématem na  školách „Zdravé klima“, které se 

začalo řešit díky ozvám žáků, pedagogů a  rodičů. Negativní a  nepřátelské chování vedlo 

na  školách k  šikaně. Pan ombudsman se zabýval řešením šikany na  školách a  došel 

k  závěru, že jsou často tato řešení nedostatečná a  podceňovaná. Školy nevyužívají 

dokumenty MŠMT, které slouží jako pomoc při řešení šikany na  školách. Pícl dále v  dopise 
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uvádí aktuální přehled všech dostupných dokumentů ministerstva. V bodě 8. odkazuje 

na  certifikované programy primární prevence rizikového chování od MŠMT a  webový 

seznam nejrůznějších organizací, jež tímto programem prošly. Na tomto seznamu najdeme 

organizaci Projekt Odyssea.  

Cílem práce je zjistit jak vnímají žáci, učitelé a  vedení školy preventivní programy 

Projektu Odyssea, které jsou stavěny na  metodikách psaných lektory a  učiteli průřezového 

tématu osobnostní a  sociální výchovy, jež vznikaly v  rámci několikaletého projektu 

„Zavádění osobnostní a  sociální výchovy do školních vzdělávacích programů základních 

škol a  nižších stupňů osmiletých gymnázií“ pod  supervizí doc. PhDr. Josefa Valenty, CSc. 

Dalším cílem je zjistit, zda mají kurzy pozitivní dopad na  kolektiv třídy.  

Tímto tématem chceme, i  když jinými výzkumnými technikami, volně navázat 

na  dvouletý výzkum z  roku 2003 realizovaný MŠMT ČR. Tehdy se jednalo 

o  celorepublikový výzkum na  více školách, kdy na  některých školách probíhaly 

preventivní kurzy a  na  jiných školách kurzy záměrně neprobíhaly. My jsme se zaměřili 

na  jednu školu a  na  porovnání vnímání jevu šikany před kurzy a  po kurzech 

a  na  důležitost jejich návaznosti.  

Předkládaná diplomová práce má dvě části. Teoretická část shrnuje základní pojmy, 

které jsou důležité pro  naší práci. Setkáme se zde s  pojmy, co je to šikana a  se zaměřením 

na  různé výzkumy, co je to prevence a  zaměření na  základní školy, co je to osobnostní 

a  sociální výchova, co je to klima třídy, kdo nebo co je Projekt Odyssea, a  co je to 

pedagogická evaluace. Ve druhé části této práce se zaměřujeme na  vyhodnocení 

evaluačních dotazníků, polostrukturovaných rozhovorů s  žáky a  rozhovory s  třídními 

učiteli a  vedením školy. 

Rádi bychom touto cestou předali zjištěné skutečnosti dalším lidem zabývajícími se 

touto problematikou. Práci stavíme na  dotaznících vyplňovaných žáky a  rozhovorech 

vedených s  žáky, třídními učiteli a  s  vedením školy. Dotazy byly cíleny na  osobní 

zkušenosti z  preventivních kurzů, které vedli lektoři Projektu Odyssea. 
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2 Cíle práce 

Cílem této práce je popsat vnímání a  hodnocení působení preventivních programů 

Projektu Odyssea na  kolektivy tříd jedné konkrétní základní školy v  mimopražském 

regionu. Jde nám o  potvrzení změny po průběhu kurzu. Zda žáci, učitelé a  vedení školy 

vidí patrné změny v  chování jednotlivců a  změny v  klimatu školních tříd po absolvování 

programů. Ptáme se, jak dlouho jsou tyto rozdíly vidět a  porovnáváme stav třídy před 

kurzem a  po kurzu. Jak žáci vnímají tyto kurzy, a  zda v  nich vidí vůbec smysl. 

Rádi bychom zjistili, jak se žáci cítí ve své třídě, jak vnímají vztahy u  nich ve třídě, co 

mají na  své třídě nejraději. Jestli ve třídě žáci zažili nějaké nepříjemné nebo agresivní chování 

od spolužáků. Zda si myslí, že je momentálně u  nich ve třídě šikana. Umí si poradit s  konflikty 

ve třídě, ke kterým může docházet? Zažili příjemné chování od spolužáků? Jaká je komunikace 

mezi spolužáky. Zda žáci mají kamarády i  mimo třídu. O čem si myslí, že pomáhá zlepšovat 

vztahy u  nich v rámci kolektivu a  co si z  kurzů odnesli. Jak žáci vnímají komunitní kruhy. Zda 

kurzy pomohly zlepšit vztahy mezi. Co je pro  žáky nejdůležitější, aby mohla být jejich třída 

v  pohodě. Jaký pohled mají žáci na  preventivní kurzy, myslí si, že jim pomáhají? 
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3 Teoretická část 

3.1 Šikana 

„Šikanou nazýváme ubližování mezi těmi, kteří jsou ve stejném postavení, ve škole 

tedy mezi žáky nebo studenty, ve sportovním oddíle mezi sportovci, ve vězení mezi vězni, 

na  pracovišti mezi spolupracovníky atd.“ (ŘÍČAN, JANOŠOVÁ, 2010, s . 21) 

Aktéry při šikaně jsou agresor a  oběť. Oběť je osoba, které bylo nebo mělo být 

ublíženo, například zdravotně, újmou na  majetku nebo jinak a  pachatel se tak obohatil. 

Agresorem se rozumí pachatel, který se jakýmkoliv způsobem obohacuje na  úkor druhé 

osoby. (ZÁKON PRO LIDI, 2019) 

Agresor většinou využívá převahy, ta může mít různé podoby, například tělesnou, 

inteligenční či vlivné postavení. Pokud je ve skupině slabší žák, buď malý, hubený, slabý 

jak fyzicky, tak znalostmi nebo třeba s  hendikepem, je veliká pravděpodobnost, že ho 

agresor zvolí jako nejslabší článek skupiny, a  vybere si tohoto žáka jako oběť.  Motivací 

k  šikaně může být pocit moci nad  druhými, potěšení z  utrpení druhých a  vyvolání radosti 

u  agresora nebo jen tak z  nudy. Agresorovi často chybí soucit k  oběti. Ten agresor nemá, 

protože nezná pocit viny, to znamená, že má nedostatečně rozvinuté svědomí. 

(JANOŠOVÁ,2011)  

„Šikana pochází z  francouzského slova chicane, což znamená zlomyslné obtěžování, 

týrání, sužování, pronásledování, byrokratické lpění na  liteře předpisů, například vůči 

podřízeným nebo vůči občanům, od nichž šikanující úředníci zbytečně vyžadují nová a  nová 

potvrzení a  razítka, nechávají je pro  nic za nic čekat atd.“ (ŘÍČAN, 1995, s . 2) 

Termín „šikana“ se začal používat v  polovině minulého století. Do té doby se nebral 

na  agresivní a  nepříjemné chování takový zřetel. Agrese byla součást běžného způsobu 

fungování ve společnosti. Dnes si pod  pojmem šikana představujeme opakované agresivní 

chování jak fyzické, tak psychické vůči jedinci či menšině, vyčleňování z  kolektivu, ničení 

či odcizování osobních věcí. Tyto projevy se opakují v  určitých intervalech a  jsou příjemné 

pouze jedné straně – agresorům. (ŘÍČAN, JANOŠOVÁ, 2010) 
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Víme, že „Šikana patří mezi nejzávažnější negativní jevy v  současné škole. Není to 

pouze záležitost spadající do oblasti pedagogiky, ale jedná se o  komplexní problém 

psychologický, sociologický a  mravní.“ (BENDL, 2003, s .17) 

V posledních letech, s  příchodem elektronických zařízení, je nejčastější šikanou 

„Kyberšikana“. Ta je nebezpečná z  toho důvodu, že nevíme, kdo nám píše, agresor si může 

vytvořit falešný profil. Tento druh šikany má také mnohem širší dosah, například nejedná se 

„jen“ o  šikanu na  jednom místě (například ve škole), ale prostřednictvím sociálních sítí 

může agresor způsobit oběti agresi i  ve více sociálních skupinách (mimoškolní zájmové 

aktivity). (MŠMT, 2019) 

„Šikanu řadíme mezi patologické formy mezilidského soužití. Představuje formu 

agresivního násilí a  tzv. psychotraumatizace ve skupině, je jednou z  forem syndromu CAN 

13 (Child Abuse and Neglect), chováním, které lze charakterizovat jako asociální.“ 

(BENDL, 2003, s . 26) 

Podle Koláře je šikana nemoc. Jedná se o  stav, kdy skupina nebo jedinec záměrně 

a  opakovaně ubližuje jiné osobě nebo osobám. Toto chování má několik projevů, například 

může být aktivní (agresor je činný v  aktivitě proti oběti), pasivní (agresor je nečinný 

v  aktivitě proti oběti), přímé (dochází ke kontaktu agresora a  oběti), nepřímé (agresor není 

v  přímém kontaktu s  obětí), fyzické (projevy jsou viditelné například v  podobě modřin) 

a  psychické (projevy jsou skryté, je působený velký tlak na  psychiku). Kolář dále zmiňuje 

různé kombinace projevů šikany. (KOLÁŘ, 2001) 

Lektor Čapek (2019) tvrdí, že dříve jsme se setkávali spíše se šikanou fyzickou, která 

převládala hlavně mezi chlapci. Dnes bychom mohli říci, že probíhá šikana fyzická 

i  psychická v  podobné míře. Mnozí odborníci se domnívají, že psychická šikana je 

pro  oběť horší, a  to z  důvodu delšího působení v  její mysli. „Oba tyto typy se často 

vyskytují současně.“ (LANGER, 2001, s. 324) 

Šikana není jen záležitostí jedinců, ale objevuje se i  ve skupinách. Nejvíce 

probíranou skupinou, kde dochází k  šikaně je školní skupina. Dále hovoříme o  skupinách 

jako je rodina, různé volnočasové aktivity, pracovní skupiny apod. Pro šikanu ve skupině 

vznikly speciální názvy, například bossing (nadřízený šikanuje svého podřízeného) či 
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mobbing (obecně šikana ve skupině). Výrazy mobbing například používal Lorenz 

na  začátku 20. st. pro  označení skupiny zvířat, kdy docházelo k  agresivnímu chování 

v  důsledku obrany svého území před nezvanými hosty. (ČECH, 2011, s . 20) 

Na školách se snaží šikaně předcházet různými preventivními opatřeními. Jedná se 

o  různá proškolování pedagogů či pořádání preventivních kurzů pro  žáky jak interně, tak 

i  externími odborníky. Samotnému ombudsmanovi chodí dopisy s  dotazy k  řešení na  téma 

agrese, šikana a  mezilidské vztahy. Jak už je zmíněno v  úvodu, ombudsman došel 

k  závěru, že se šikana na  školách řeší nedostatečně. Pícl pak ve svém dopise vyzývá vedení 

škol, aby s  touto problematikou začali bojovat a  přikládá aktuální dokumenty ministerstva, 

které mohou s  řešením šikany pomoci. Dále se snaží doporučit ředitelům a  ředitelkám škol, 

aby se nebáli obrátit na  organizace, jež jsou certifikované na  základě programů primární 

prevence od MŠMT.  

„Odhalit šikanování mezi žáky není vůbec jednoduché. Mnoho studentů učitelství, 

ale i  některých učitelů v  praxi má dojem, že se stačí dívat se kolem sebe a  šikanu nemůžeme 

přehlédnout.“ (BENDL, 2003, s. 9) Dalším faktorem, který nám ztěžuje rozeznat šikanu je, 

že ve spoustě případech se můžeme potkat se závislostí na  šikaně. Může být jak ze strany 

oběti (pokud dochází k  šikanování jedince delší dobu, oběť si na  toto jednání může 

zvyknout), tak ze strany agresora (agresorovi se zalíbí pocit moci, a  tak se stane agresor 

závislý na  oběti). (KOLÁŘ, 2001) 

Samotné řešení šikany dle MŠMT by mělo být realizováno odborníky, kteří v  této 

oblasti mají rozšířené vzdělání, umí pracovat se skupinovou dynamikou a  umí vést 

rozhovor. Podle KOLÁŘE, 2011 má šikana pět stádií. Prvním je zrod ostrakismu – mírné, 

psychické formy násilí, pomluvy a  intriky. Druhým jsou stupňované manipulace a  fyzické 

násilí. Třetí stádium je klíčové – utvoření jádra agresorů a  začíná pravidelná agrese. Čtvrtým 

je bod zlomu, vytvoření normy – šikana je nepsaným pravidlem, celá skupina to přijímá jako 

fakt. Pátým stádiem je dokonalá šikana – šikanování jedince jako skupinový program. Proto 

při řešení šikany je důležité rozpoznat v  jakém stádiu se šikana nachází a  jak je situace 

závažná. Počáteční šikanu, 1-3 stádium, by měl zvládnout vyškolený pedagog – školní 

metodik prevence. Při řešení vyššího stupně šikany by se škola měla obrátit na  externí 

proškolené odborníky. Na oběť šikany by se nemělo pohlížet jako na  viníka a  nemělo by 
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dojít k  jeho znevýhodnění. Důležité je, aby se po celou dobu řešení šikany, dodržela ochrana 

informací a  informátorů. Škola by se měla vyhnout nevhodným postupům řešení. Po 

uzavření řešené situace by mělo dojít k  ozdravným mechanismům nejen pro  oběť, ale 

pro  celý kolektiv třídy. (MŠMT, 2019) 

Intervence šikany se týká stádia stupně 4 a  5. Primárním krokem při řešení těchto 

dvou stádií je zajištění bezpečí oběti. Žák by měl cítit podporu učitele. Pokud se jedná 

o  kombinaci šikany s  trestným činem, a  žákovi nebylo ještě 15 let, škola vše hlásí 

na  Policii ČR a  ta případ předá na  OSPOD. Oddělení sociální a  právní ochrany dětí, které 

se zabývá dále šetřením. O celé situaci by měli být informováni rodiče jak agresora, tak 

oběti. Důležitou součástí při intervenci je změnit postoje třídy, které se šikana týká. Třída 

bývá negativně naladěna a  práce s  takovou třídou není jednoduchá. (JANOŠOVÁ, 2011) 

Šikana není sama o  sobě definována jako trestný čin. Šikana však může vykazovat 

znaky, které jsou přestupky či trestnými činy. (MŠMT,2019) 

3.1.1 Výzkumy šikany na  ZŠ 

Téma šikana je vysoce aktuální. V minulosti proběhlo několik výzkumů, jejichž 

cílem bylo zjistit procenta šikanovaných žáků na  školách. Například Havlínová a  Kolář 

v  roce 2001 uskutečnili celonárodní výzkum k  zjištění šikanování na  základních školách. 

Ukázalo se, že v  České republice je přibližně 41 % žáků, kteří přišli do styku se šikanou. 

Tento výzkum porovnávali i  s  mezinárodním výzkumem, na  kterém se podíleli Rážová, 

Czemy, Provazníková, Sovinová v  roce 1999 a  zjistili, že se shoduje. Šikana je řešenou 

problematikou po celém světě. (KOLÁŘ,2005) 

Nás ovšem těší nové výzkumy, které ukazují, že se v  posledních letech podařilo 

šikanu zmírnit. V roce 2003 byl ukončen výzkum od Ministerstva školství, mládeže 

a  tělovýchovy České republiky, který toto tvrzení potvrzuje. Výzkum ukazuje snížení 

šikany po čtyřech měsících na  škole, kde probíhaly programy zaměřené proti šikaně o  42,5 

% v  jednotlivých třídách, kde pracovali s  žáky odborníci, byla tato procenta ještě vyšší, 

a  to 50-70%. Na škole, která sloužila jako kontrolní a  žádné programy zde neprobíhaly, 

zůstala procenta šikany stejná. (KOLÁŘ,2005) 
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Martínek (2012) tvrdí, že zhruba 30 % žáků, podle nových výzkumů, základních 

a  středních škol projde nějakou formou šikany.  

Měli bychom myslet na  to, že žáci základní školu navštěvují devět let, proto bychom 

měli dbát na  jejich celkovou pohodu a  zamezit tomu, aby se dostávali do situací, které by 

pro  ně mohly být nepříjemné. 
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3.2 Prevence 

Prevenci dělíme na  primární, sekundární a  terciární. Primární prevence má za cíl 

předcházet různým ohrožením, je to včasná ochrana, než vznikne riziko. Sekundární 

prevence cílí na  osoby, které mají predispozice k  možnému riziku v  dané oblasti. Terciární 

prevence se snaží předcházet ještě většímu riziku, pokud by osoba přišla do kontaktu 

s  rizikem v  dané problematice. „Dle MŠMT (2010) je primární prevence v  širším slova 

smyslu výchova ke zdravému životnímu stylu a  k  rozvoji pozitivního sociálního chování 

a  rozvoji psychosociálních dovedností a  zvládání zátěžových situací osobnosti.“ (Dostupné 

z  www.nuv.cz/t/co-je-skolska-primarni-prevence-rizikoveho-chovani) 

Primární prevenci dále rozdělujeme na  prevenci primární specifickou 

a  nespecifickou. Tyto dva druhy se liší v  tom, že nespecifická primární prevence není cílená 

na  rizikové chování (jedná se o  různé hry, volnočasové aktivity, které mají nějaká pravidla, 

jež jsou vyžadována) a  specifická primární prevence je cílená na  rizikové chování (je přímo 

cílená na  osoby, které by mohli být náchylnější ke sklonům rizikového chování). 

(MARTANOVÁ,2014) 

Specifická primární prevence má tři úrovně, všeobecnou primární prevenci (jsou to 

programy pro  více žáků, kdy se jedná o  běžnou populaci bez ohledu na  predispozice 

rizikového chování), selektivní primární prevenci (ta je zaměřena na  žáky, kteří se snadněji 

uchýlí k  rizikovému chování – biologické, sociální, psychologické a  další faktory) 

a  indikovanou primární prevenci (zaměřeno na  žáky, kteří jsou v  blízkém kontaktu 

s  rizikovým chováním – podchycení rizikového chování či snaha o  zaniknutí počínajících 

projevů) (KLINIKA ADIKTOLOGIE, 2019) 

Tato diplomová práce je zaměřena na  prevenci šikany, kdy se jedná o  prevenci 

primární. 

3.2.1 Prevence šikany na  základní škole (ZŠ) 

Škola je podle zákona povinná obstarávat bezpečné prostředí jak pro  žáky, tak 

pro  zaměstnance. To znamená, že má předcházet vzniku rizikového chování, pod  které 

spadá třeba i  šikana. Aby boj proti šikaně byl funkční, musí se ho zúčastnit celá škola. 

Důležitá je komunikace mezi žáky, mezi pedagogy, mezi žáky, pedagogy a  vedením školy. 
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Proto se nastavují pravidla chování, která jsou zaznamenána ve školním řádu nebo se utváří 

třídní pravidla. Za jakékoliv porušení pravidel, přichází nastavená sankce. Na školách dnes 

musí ze zákona být min. jeden metodik prevence či výchovný poradce. Ti mají na  starost 

řešení počáteční či pokročilé šikany. Dále se spolupracuje s  externí sítí pomoci, kterou jsou 

pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné 

péče, neziskové organizace, orgán sociálně právní ochrany dětí, krizové centrum, 

zdravotnická zařízení, Policie ČR, a  další. Škola by měla žáky i  pedagogy seznámit s  tím, 

jak šikanu řešit nebo jak postupovat při jejím zjištění. Zajišťuje realizaci specifické primární 

prevence rizikového chování, kterou má škola popsanou v  Preventivním programu školy – 

minimální preventivní program. Jednou z  možností, kde si s  žáky promluvit o  nástrahách 

šikany, mohou být třídnické hodiny. Škola by také měla zajistit rozvoj pedagogů, který je 

zahrnutý v  plánu dalšího vzdělávání pedagogů. (MŠMT, 2019) 

„Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro  tvorbu 

školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v  předškolním, základním, 

základním uměleckém, jazykovém a  středním vzdělávání. Do vzdělávání v  České republice 

byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon). Tento zákon byl novelizován v  roce 2015 

pod  č. 82/2015.“ (Dostupné z  /www.nuv.cz/t/rvp) 

Cílem RVP ZV je systematicky navázat na  RVP předškolního vzdělávání a  dovést 

žáky od prvních až do devátých tříd. Během devíti let, které tráví žáci na  základní škole se 

učí novým dovednostem a  znalostem. Jedná se hlavně o  rozvoj osobnosti. (RVP,2019) 

Prevence v  RVP ZV proti rizikovým formám chování se nachází v  těchto 

vzdělávacích oblastech „Člověk a  jeho svět“ (jediná oblast, která je pouze na  prvním stupni 

základních škol), „Člověk a  zdraví“, „Člověk a  společnost“ a  „Člověk a  příroda“, Jedná 

se o  obory „Výchova ke zdraví“, „Tělesná výchova“, „Výchova k  občanství“, „Chemie“ 

a  „Přírodopis“. Žáci by v  těchto oborech měli zjistit, jaká jsou základní pravidla 

společnosti, etiky a  jak se zachovat, pokud se setkají s  jinými způsoby chování, jednání. 

(RVP,2019) 
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3.2.2 Preventivní program školy  

Preventivní program pro  základní školu má za cíl nejen přípravu programů se 

zaměřením na  osobnostní a  sociální rozvoj a  výcvik v  sociálně komunikačních 

dovednostech, ale cílem je zaměření na  všechny podoby rizikového chování (to je chování, 

kdy dochází k  nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a  dalších rizik pro  jedince nebo 

společnost a  tyto projevy jsou prokazatelné). MŠMT doporučuje práci s  Individuálním 

metodickým programem. A to na  základě metodického doporučení pro  práci 

s  Individuálním výchovným programem z  3. prosince 2003. Jako cíl těchto programů je 

zlepšení školního klima. Mělo by se pracovat jak se žáky, tak s pedagogy,  tím by mělo dojít 

ke zmenšení výskytu kázeňských problémů ze strany žáků jak na  území školy, tak i  mimo 

ni. Preventivní programy by v  ideálu měly prostupovat celým školním rokem a  všemi 

ročníky od prvních do devátých tříd. Viditelné změny by měly nastat hlavně v  klimatu 

jednotlivých tříd. Dále by měly být vidět rozdíly v  motivaci žáků, ale i  pedagogů či ve 

vyučovacích metodách. Preventivní programy by měly být pouze interní formou, to 

znamená, že realizaci mají na  starost třídní učitelé. 

Cílem preventivního programu na  téma Program proti šikanování je zamezení nebo 

alespoň zmírnění šikany na  základních školách. Toho chtějí dosáhnout vyškolením 

pedagogů tak, aby byli schopni sami vést primární kurzy s  žáky na  základních školách, kde 

pedagog působí. V těchto programech se předpokládá aktivita žáků na  programech a  nedílnou 

součástí bude i  seznámení rodiče s  průběhem celoročního preventivního programu. 

(MŠMT,2019) 

Pokud si škola vybere nějaký z  kurzů pro  žáky Projektu Odyssea, doporučuje se 

pedagogům pokračovat a  navázat na  práci lektorů. Někdy si škola vyžádá i  seminář 

pro  učitele, především pro  třídní učitele, aby se navázalo a  postupovalo stejnými 

metodami, přístupy a  komunikací se žáky. 

3.2.3 Školní pravidla jako nástroj prevence 

Školní pravidla by měla být společná práce žáků, pedagogů a  školy. Pokud se 

na  pravidlech podílí všichni, může to mít za následek snížení nežádoucích jevů jako je 

agresivní či vulgární chování, což znamená snížení sociálně patologických jevů a  zachování 
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kázně. Bendl (2011, s . 35) říká, že kázeň je „vědomé dodržování zadaných norem“ 

(MŠMT,2019) 

„Pokud se pravidla nedodržují, nevede se dětem ve třídě příliš dobře“ (HROUZEK, 

MARKOVÁ, 2012, s .6) 

Je potřeba rozdělovat pravidla provozu a  pravidla soužití. Jelikož provozní pravidla 

jsou stanovena školním řádem. Naopak pravidla soužití jsou jakousi ústní domluvou, kterou 

si jednotlivé třídy mohou zpracovat do písemné formy. Okruhy školních pravidel mohou 

vypadat třeba takto – Spoluúčast dětí, integrace pravidel do denního života školy, 

srozumitelnost a  splnitelnost, pozitivní formulace pravidel, přiměřenost počtu, pravidla se 

týkají všech na  škole. Důležité je, aby se na  jejich tvorbě podíleli všichni, kteří školu 

navštěvují, a  tudíž je všichni dodržovali. Pravidel by nemělo být mnoho, aby došlo k  jejich 

zapamatování. (MŠMT,2019) 

Žákům bychom měli vysvětlit k  čemu nám daná pravidla budou, „Pouze zážitek 

bezpečí, vlastní hodnoty a  důstojnosti přinese pochopení proč tato pravidla dodržovat. 

Neexistuje sankční aparát, který by toto uvědomění vybudoval. Pravidel by nemělo být 

mnoho, měli bychom trvat na  jejich dodržování jak ze strany žáků, tak i  pedagogů. 

(HROUZEK, MARKOVÁ, 2012, s .6) 

Projekt Odyssea na  svých kurzech aplikuje tato pravidla: Scházíme se v  kruhu 

chleba/máslo (chleba je označení pro  chlapce a  máslo pro  dívky), Mluví jen jeden, Pravidlo 

zvednuté ruky a  nepoužíváme na  kurzu mobilní telefony (jedná se o  výjezdové akce ALFA 

nebo o  školy, které nemají ve školním řádu zákaz používání mobilních telefonů během 

vyučovací hodiny). Každé z  těchto pravidel má svůj význam. V rovině komunikační 

vztahové směrem k  respektu při vyjadřování názorů a  sdělení druhých osob i  v  rovině 

technické – slyšíme a  nasloucháme si. Komplexním cílem je jednodušší komunikace se 

žáky, vzájemný respekt a  vnímání. (PROJEKT ODYSSEA, 2019) 

3.2.4 Vymezení opatření při výskytu šikany na  ZŠ 

Školské zařízení je zodpovědné za vzniklou újmu, pokud se prokáže, že docházelo 

k  šikaně při vyučování. Rodič je stíhán v  případě, že se jeho dítě chová protispolečensky 

a  asociálně. Samotný pachatel je potrestán v  závislosti na  věku a  závažnosti činu.  
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Základní škola má několik možností, jak šikanu řešit. Zaprvé musí jednat podle 

legislativy, dále se může obrátit na  Policii ČR nebo na  Orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

Střední školy to mají jednodušší, ty mohou žáka rovnou vyloučit ze školy. 

(MARTÍNEK,2012) 

Sociálně právní ochrana dětí „Zákon 359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně dětí 

vymezuje základní zásady sociálně – právní ochrany dětí; v  oblasti sociálně patologických 

jevů zejména v  § 6–9. Opatření na  ochranu dětí, preventivní a  poradenská činnost jsou 

dány § 10–14. Povinnosti státních orgánů, dalších právnických a  fyzických osob 

a  pověřených osob jsou dány v  § 53. Ve školách a  školských zařízeních se právní 

odpovědnost týká zejména výskytu drog, násilí a  šikany.“ (MŠMT, 2019) 
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3.3 Osobnostní a  sociální výchova 

„Osobnostní a  sociální výchova (OSV) je od září 2007 povinným obsahem 

vzdělávání na  všech základních školách a  osmiletých gymnáziích v  České republice. Jedná 

se o  tzv. průřezové téma, které má prostupovat celou školní výukou od 1. do 9. třídy napříč 

předměty, vybranými semináři, školními prožitkovými kurzy apod.“ (Dostupné 

z  www.odyssea.cz/co-je-osv) 

Průřezová témata jsou pevnou součástí ve vzdělávání. Jsou to témata, která ukazují 

na  problémové oblasti dnešního světa. Cílem je seznámit žáky s  těmito problémy a  ukázat 

jim směr, dát jim návod, jak se s  nimi vypořádat. Důležitou součástí je rozvoj osobnosti 

žáka. Máme šest průřezových témat: Osobnostní a  sociální výchova, Výchova 

demokratického občana, Výchova k  myšlení v  evropských a  globálních souvislostech, 

Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. Pro naší diplomovou 

práci je stěžejní osobnostní a  sociální výchova. Nelze opomenout fakt, že se témata mnohdy 

prolínají. (MŠMT, 2019)  

„Osobnostní a  sociální výchova“ je praktická disciplína, zabývající se rozvojem 

klíčových životních, konkrétněji řečeno „osobnostních a  sociálních“ dovedností pro  každý 

den. Rovněž můžeme říci disciplína, zabývající se rozvojem životních kompetencí v  oblasti 

osobního života se sebou samou/samým a  života v  mezilidských vztazích.“(VALENTA, 

2006,s . 13 ) 

Osobnostní a  sociální výchova má tři tematické okruhy, kterými se zabývá. Je to 

osobnostní rozvoj, sociální rozvoj a  morální rozvoj. Hlavním principem je založení 

na  osobních zkušenostech. Snaží se vycházet z  osobních situací žáků a  zabývá se nejen 

skupinou, ale i  jednotlivými žáky individuálně. Cílem je, aby si každý žák odnesl vyřešení 

své situace a  v  budoucnu věděl, jak se s  touto situací vypořádat. Žáci si sami vyzkouší 

situaci, ve které si neví rady a  poté společně hledají, zkouší, jak se v  této situaci zachovat, 

jak ji řešit. Žák by si měl osvojit asertivní chování, etické jednání či korektní a  efektivní 

vyřešení situace. (VALENTA, 2006) 

Pro etiku je nezbytný určitý požadavek univerzálnosti nebo nestrannosti. Nemůžeme 

předpokládat, že každý člověk přemýšlí stejně. Etika a  rozum vyžadují, abychom se 
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povznesli nad  náš vlastní názor a  zaujali perspektivu, ze které pochází naše osobní identita, 

abychom jednali na  základě univerzálních rozsudků a  to eticky. (SINGER,2011) 

Etika je větev filosofie, která se zabývá tím, jak bychom měli žít. Jedná se o  dobu 

dobra, která je spojena s  pojmem „dobrý“ a  „špatný“. Je to odvětví, které zkoumá zázrak 

a  tajemství světa. Sleduje racionální vysvětlení těchto zázraků a  tajemství. Hledá moudrost 

a  pravdu. Zaměřuje se na  jasné, kritické, komplexní pojetí reality. (POJMAN,2009) 

Asertivní komunikace má několik náležitostí. Jednou z  nich je aktivní naslouchání, 

kdy dáváme najevo, že to co druhá strana říká, my přijímáme. Ujišťujeme se, že rozumíme 

tomu, co nám chce druhý říci a  snažíme se doptávat, jako ujištění, že je nám vše 

srozumitelné. Doptávající otázky by měly být otevřené, abychom nedostávali pouze 

odpověď ano, ne. (BUKOVSKÁ, 2006) 

 „Osobnostní a  sociální výchova se zaměřuje na  rozvoj osobnosti, sociálních 

dovedností a  morálních postojů žáků ve škole. Používá praktické prožitkové metody 

vyučování.“ (Dostupné z  http://www.odyssea.cz/co-je-osv)  

Osobnostní a  sociální výchova se používá jako proces vzdělávací nikoli jako proces 

diagnostický. Zabývá se rozvojem osobnosti žáka a  sociálních dovedností. 

(JEDLIČKA,2004) 

3.3.1 Témata osobnostní a  sociální výchovy 

Témata osobnostní a  sociální výchovy jsou velmi ovlivňována individuálním 

chováním, jednáním či myšlením každého žáka. Jde o  to, jak si žák vyhodnotí důležitost 

situace, proč se tímto tématem zabývat, jaký to má cíl a  jak si vyloží jednotlivé pojmy, jevy 

a  případy. Jde o  zaměření na  lidské dovednosti, schopnosti a  postoje. 

U Rámcově vzdělávacího programu pro  základní vzdělání, které je povinným 

východiskem pro  školy při sestavování Školního vzdělávacího programu, se musíme 

zastavit u  faktu, že „Témata OSV najdeme také ve variantní a  velmi stručné verzi ve 

vzdělávací oblasti Člověk a  zdraví, v  učivu zde uváděného vzdělávacího oboru Výchova ke 

zdraví.“ (VALENTA,2006, s .16)  
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Osobnostní rozvoj 

Při rozvoji osobnosti se zaměřujeme na  různé oblasti, které buď mohou mít podobu 

preventivní, anebo rovnou aplikační. Jednou z  věcí, kterou je třeba rozvíjet jsou poznávací 

schopnosti. Zaměřujeme se na  procvičování smyslového vnímání, pozornosti a  soustředění, 

zapamatování, řešení problémů, učení a  studium a  zdokonalování kognitivních funkcí. 

Sebepoznání a  sebepojetí, kdy se žák zamýšlí sám nad  sebou jako nad  zdrojem informací 

ze sebe samého. Dále žák přemýšlí o  ostatních a  nad  tím, jak na  něho samotného působí 

okolí. Co vnímá a  co ho ovlivňuje a  jakým směrem ho to posouvá. Žák se zamýšlí dále 

nad  svým tělem a  nad  svou duševní psychikou, nad  svými postoji, rozhodováním 

a  vnímáním situací.  Žák by si měl uvědomit co o  sobě ví a  zamyslet se nad  tím, jestli je 

něco, co si o  sobě neuvědomuje, ale měl by to vědět.  Jak sami na  sebe vlastně působíme 

a  jak se na  tomto základě chováme, jaký vztah mám já k  sobě samotnému, ale i  ostatním 

lidem kolem nás. Žák by měl mít zdravé a  vyrovnané sebepojetí. Seberegulace 

a  sebeorganizace je nejen pro  žáky důležitým životním uměním. Pokud člověk trénuje 

vlastní ovládání v  různých situacích, můžeme situaci vést tak, jak chce on. Můžeme ji 

zreflektovat a  zjistit, zda bychom třeba příště neudělali něco jinak. S tím souvisí i  plánování 

vlastního času. Jde o  to, aby si žák sám uměl efektivně naplánovat svůj den a  nedocházelo 

zbytečně k  prokrastinaci. Žák by si sám měl určit i  své budoucí cíle, například jestli a  kde 

bude dál studovat, jakým směrem se chce vydat, a  jakou cestou k  těmto cílům dojde.  

Psychohygiena slouží k  navázání pozitivního myšlení k  sobě samému. Člověk by měl mít 

rád sám sebe, potom může navázat na  procvičování a  zlepšování dovedností, které 

předcházejí stresům a  učí zvládání stresu, třeba v  mezilidských vztazích. Důležitou složkou 

v  psychohygieně je umět říct si o  pomoc a  najít pomoc nejen v  běžných situacích, ale 

i  v  těch obtížnějších, psychicky náročnějších. Kreativita slouží k  hledání nových řešení, 

vybočení ze stereotypu. Nabízí jiný pohled na  situaci a  přináší energii, originalitu, která nás 

posune a  pomáhá nám přijít na  jiný způsob jak danou věc vyřešit. (VALENTA,2006) 

Sociální rozvoj 

Do sociálního rozvoje zasahuje několik faktorů. Jedním z  nich je poznávání lidí, 

seznamování. Například, když žák poznává svou třídu. Nejedná se jen o  první okamžiky 

v  novém kolektivu, ale i  o  zjišťování nových informací ve stávajícím kolektivu. Žák by 
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měl vnímat své spolužáky a  zaměřit se na  odlišnosti a  stejnosti, které se mohou v  rámci 

kolektivu vyskytovat, aby se naučil na  tyto skutečnosti reagovat. Při pozorování 

a  objevování různých skutečností si žák musí dát pozor na  různé chyby, které při 

pozorování mohou nastat. Výše zmíněné faktory souvisí s  mezilidskými vztahy. Podle toho, 

jak žák pozoruje ostatní, zjistí, s  kým má něco společného nebo odlišného, a  v  důsledku 

toho navazuje vztahy. Po navázání vztahu je důležitou součástí starání se o  tyto vztahy. Žák 

by měl umět, jak se chovat a  udržovat dobré vztahy. Mluvíme tedy o  očním kontaktu, 

respektu, podpoře a  pomoci nebo třeba dobře zvolené komunikaci. Pokud zmiňujeme 

komunikaci, mluvíme jak o  verbální neboli mluvené, tak i  o  neverbální neboli řeči těla. 

Dalšími důležitými prvky komunikace je cvičení dialogů v  různých situacích, například 

trénink asertivní komunikace v  nepříjemných nebo manipulativních situacích. Takto se děje 

nejčastěji ve skupinách, kde dochází ke spolupráci nebo k  soutěžení o  lepší výsledek. Žák 

by se měl individuálně rozvíjet tak, aby dokázal v  rámci skupiny vyjádřit svůj názor, ale 

uměl přijmout i  názor druhých. Nemělo by dojít ke konfliktu, dbáme na  etiku.  

(VALENTA, 2006) 

Nezapomínejme, že důležitou roli v  socializaci hraje také rodina a  přátelé v  našem 

okolí. (ARTHUR, DAVIDSON a  STOW, 2000) 

Jedním z  prostředí, kde žáci jednají spontánně je příroda. Žáci se zde uvolní 

a  chovají se přirozeně. Důležitým faktorem pro  sociální rozvoj je práce na  skupině a  její 

vylepšování, kdy se skupina namotivuje a  dosáhne stanoveného cíle. Například B. 

Eigeschenk, A.Thomann a  M. McClure tvrdí, že sport v  přírodě je velice přínosný 

pro  společnost. Jejich tvrzení je doloženo analýzami 133 studií z  projektu European 

Network of Outdoor Sports. (NEUMAN, ŠIRCOVÁ,2019) 

Morální rozvoj 

Žáci by měli získat přehled o  jednání opět v  různých situacích, řešení konfliktů či 

se vyznat v  různých sociálních rolích. Obtížnou fází pro  žáka může být fáze rozhodování, 

kdy velikou roli hrají vztahy. Poté záleží na  etice, hodnotách a  postojích žáka, jak situaci 

vyřeší. (VALENTA,2006) 
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3.3.2 Základní didaktické kroky 

Jedná se o  tři základní kroky, které se musí udělat, abychom správně rozvíjeli 

osobnostní a  sociální rozvoj u  žáků, a  to o  zadání instrukce, o  vykonání samotné akce 

a  o  zreflektování proběhlé akce. Pod pojmem instrukce si představme vysvětlení vhodné 

aktivity třídě, kterou jsme si vybrali pro  rozvoj osobnosti žáků. Žáci na  základě instrukcí 

k  té aktivitě provádí akci, to znamená, vykonávají aktivitu. Po ukončení aktivity dochází 

k  reflexi. (VALENTA,2006) 

Cílem reflexe je, aby si sám žák ve své hlavě shrnul a  uvědomil situaci, kterou právě 

prožil. Nejde nám o  shrnutí situace učitelem nebo jedním žákem. Každý žák zvlášť dostane 

slovo a  má zreflektovat proč, z  jakého důvodu se tato situace takto odehrála, jaké má pocity, 

názor a  co pro  něho bylo nejdůležitější.  (KOŠŤÁLOVÁ, HAUSENBLAS, 2001) 

Nedílnou součástí je tedy sebereflexe, kdy se žák zamýšlí nad  tím, proč onu 

konkrétní věc zařadil, řekl, udělal a  jaké to mělo následky. Žákovi v  této situaci můžeme 

pomoci tak, že mu klademe otevřené otázky, na  které si sám žák odpovídá. (SRB, 

VALENTA, 2007) 

3.3.3 Metody a  formy 

U osobnostního a  sociálního rozvoje záleží na  zvoleném cíli, to znamená, že si 

musíme definovat to, co chceme rozvíjet. Zvolené metody by měly být praktické a  měly by 

žáka podněcovat k  aktivnímu přístupu. Pokud jsme si určili cíl, můžeme využít různé formy 

her, cvičení, diskusí nebo různé dramatické výchovy či sociální výcviky. Tyto metody 

můžeme aplikovat ve skupinách i  individuálně na  žácích. (VALENTA,2006) 
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3.4 Tvorba klimatu školní třídy 

Třídní klima je dlouhodobá záležitost, která je měřena spokojeností lidí, kteří se ve 

třídě pohybují. Klima je tvořeno ze tří částí, mluví se o  „Prostředí“, „Atmosféře“ 

a  „Sociálním klima“. Mezi vlivy, které působí na  klima třídy je například klima školy nebo 

klima učitelského sboru. Tyto vlivy na  sebe působí vzájemně. (NÁRODNÍ ÚSTAV PRO 

VZĚLÁVÁNÍ, 2019) 

Klima třídy je dáno tím, že se všichni aktéři třídy sejdou a  debatují o  vztazích ve 

třídě. Jde o  setkání jak žáků, tak učitelů, ale i  rodičů. Každý by měl vyjádřit svůj názor, 

pocity a  vlastní zkušenosti a  zážitky na  toto téma. Jedná se tedy o  práci ve skupině. 

(MAREŠ, JEŽEK, 2012) 

Termín sociální klima „Klima označuje jevy dlouhodobé, typické pro  danou třídu 

a  daného učitele po několik měsíců či let. Jejich tvůrci jsou žáci celé třídy, skupinky žáků 

v  dané třídě, jednotliví žáci, dále všichni učitelé vyučující v  dané třídě a  konečně učitelé 

jako jednotlivci.“ (MAREŠ, KŘIVOHLAVÝ, 1995, s . 147)  

Prostředí, kde se žáci a  učitel nachází nespočívá jen o  sociálně psychologických 

aspektech, důležitou a  funkční roli zde hraje estetika, akustika, architektura a  celkové 

rozvržení učebny. (NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZĚLÁVÁNÍ, 2019) 

Atmosféra je aktuální stav skupiny. Je krátkodobý a  velmi proměnlivý. (NÁRODNÍ 

ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, 2019) 

 Pro žáky i  učitele je mnohem příjemnější, když mohou trávit čas v  prostředí, které 

znají. Žáci se cítí více bezpečně a  učitel se dokáže lépe připravit na  výuku, ve třídě je 

pozitivní klima. Ovšem v  praxi se můžeme setkat i  z  negativním klima třídy, které může 

mít negativní dopad na  psychiku kolektivu. (PIŤHA, HELUS, 1993) 

Jak už výše zmiňujeme, klima může být vstřícné neboli suportivní, kdy jsou žáci 

a  učitel komunikativní, otevření a  aktivnější. Na druhé straně je klima obranné neboli 

defenzivní, kdy jsou žáci a  učitel méně komunikativní a  uzavření.  Tyto dva fakty jsou 

závislé na  době učitelovi praxe a  zapojováním žáků do aktivit. Pedagogové s  praxí do 

deseti let jsou žáky více označováni jako suportivní učitelé a  ti s  praxí nad  deset let za ty 

defenzivní. Participace žáků je ovlivněna dalšími faktory, například počtem žáků ve třídě, 
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rozložení žáků po třídě, oblíbeností jednotlivých žáků u  učitele a  pohlavím. (NÁRODNÍ 

ÚSTAV PRO VZĚLÁVÁNÍ, 2019) 

,,Klima třídy, které učitel navodí, může mít zásadní vliv na  motivaci žáků a  jejich 

postoj k  učení. Proto jsou učitelovy dovednosti uplatňované při vytváření kladného 

klimatu třídy velmi důležité.“ (KYRIACOU, 2012, s .79) 

Zkoumání klimatu ve školní třídě má několik přístupů. Sociometrický přístup, kdy 

používáme sociometrický dotazník. Tím zjistíme strukturu třídy, vztahy ve třídě a  sociální 

vliv na  vnímání žáků. Interakční přístup, kdy zjišťujeme spolupráci učitele a  žáka pomocí 

nahrávek, pozorování a  jejich rozboru. Pedagogicko-psychologický přístup, který je 

zaměřený na  spolupráci v  třídním kolektivu pomocí posuzovací škály. Vývojově-

psychologický přístup, kdy zkoumáme třídu jako sociální skupinu a  žáka jako osobnost. 

Toto sledování probíhá v  období prepuberty a  puberty. Jedná se o  sledování přístupů 

učitele, fungování žáků a  jejich vzájemné interakce. Sociálně-psychologický přístup, který 

se považuje dnes jako jeden z  nejpoužívanějších. Sleduje se klima ve třídě a  zkoumá se 

jaké klima by žáci chtěli pomocí škál, které žáci individuálně vyplňují. Organizačně-

sociologický přístup, kdy provádíme pozorování. Zaměřujeme se na  komunikační prostor 

při vyučování mezi žáky. Školně-etnografický přístup, při kterém zkoumáme celý chod 

školy pozorováním. Sociálně psychologický přístup, jedná se o  zkoumání žáků a  učitelů 

působících v  jedné třídě. K posouzení používáme posuzovací škálu, kterou vyplňují žáci 

a  učitelé ve třídě. (ČÁP, MAREŠ, 2007) 

„Učitel (zejména třídní) je také povinen se o  svěřené žáky co nejlépe starat. To tedy 

znamená dbát na  klima ve třídě, podporovat ho a  být ve střehu, aby všechny jeho složky 

byly v  pořádku.“ (ČAPEK, 2010, s . 18) 

Klima by mělo vyhovovat všem kdo navštěvují třídu, pokud tomu tak není, 

doporučuje se provést změny. Pokud je klima pozitivní, je třeba pracovat na  jeho udržení. 

Žáci si ideální klima představují tak, že dostanou prostor k  vyjádření, vše jim bude 

sdělováno srozumitelně a  přístup k  nim bude spravedlivý, chtějí rozvíjet svou osobnostní 

stránku. Učitel si představuje pozitivní klima tak, že rád chodí do třídy, komunikuje se žáky 

i  kolegy a  dochází i  ke spolupráci. Klima třídy ovlivňují také rodiče, ti si kladné klima 

třídy představují tak, že dochází ke spravedlivému hodnocení jejich dětí, učitelé jsou 
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kvalifikovaní a  dochází k  individuální podpoře žáků. (NÁRODNÍ ÚSTAV PRO 

VZDĚLÁVÁNÍ, 2019) 

Třídní klima lze zjistit třemi způsoby a  to kvalitativně, kvantitativně a  smíšeně. 

Třídní klima bychom měli zjišťovat z  několika důvodů. Je dobré vědět jaký mají žáci názor 

na  klima třídy, abychom ho mohli v  případě negativních ohlasů začít měnit. Můžeme 

zkoušet jaké změny mají na  žáky dopad, a  které změní žákův pohled na  klima třídy. Tím 

je myšlená vzájemná interakce žák a  klima. Pokud známe názory žáků z  jedné třídy, 

můžeme porovnávat klima s  dalšími třídami. Porovnání můžeme porovnat nejen mezi 

třídami, ale i  mezi názorem učitele a  žáků. Díky zjištěným výsledkům můžeme se třídou 

pracovat na  prohlubování a  zlepšování vztahů. (MAREŠ, JEŽEK,2012)  

3.4.1 Třídnické hodiny 

Smyslem třídnických hodin je práce se vztahy uvnitř třídy. Během doby, kdy je žák 

ve škole, se odehraje spousta interakcí v  rámci mezilidských vztahů. Třídnické hodiny se 

mohou využít jako prevence proti negativním a  nežádoucím jevům, například k  řešení 

vzniklých problémů. Pokud jsou třídnické hodiny pravidelné, žáci se naučí sdělovat co se 

jim na  třídě líbí a  co se jim naopak nelíbí, a co by chtěli změnit. Tím můžeme předejít 

nežádoucím situacím, které mohou mít negativní vliv na  kolektiv třídy. Pokud si například 

v  rámci třídnických hodin žáci sami nastaví pravidla, normy společného chování, lépe se 

jim daří tato pravidla dodržovat. 

Způsob vedení třídních hodin je postaven na  třech zásadách. Jedná se o  zásadu 

„Interaktivity“, „Propojenost se životem žáků“ a  „Provázející způsob vedení třídnických 

hodin“.  Pokud je třídnická hodina vedena těmito zásadami, projevuje se u  žáků motivace, 

protože sami žáci mají vliv na  ovlivňování třídního prostředí. Žáci jsou schopni samostatně 

řešit nejen své problémy či konflikty a  nést za ně odpovědnost, ale umí využít techniky či 

jejich principy při plánování společných činností. U žáků se nesetkáváme s  nespokojeností, 

nudou a  názorem, že se jim neustále něco nelíbí. 

Třídnické hodiny kladou zvýšené nároky na  učitele. Ti mají na  starost koordinaci, 

průvod hodinou a  práci s  pravidly. Dvěma osvědčenými pravidly jsou pravidla „Stop“ 

a  „Dotazy až po kompletním zadání“.  Učitel by měl také znát techniky, které jsou vhodné 
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pro  řešení konfliktů či problémů v  rámci skupiny. Důležitým prvkem je dodržování 

struktury během třídnické hodiny – úvodní část, hlavní část/téma – uzavření hodiny.  

V průběhu třídnické hodiny mohou nastat určité problémové situace. Jedná se 

především o  negativní reakce žáků, kdy je vhodné momentální aktivitu ukončit 

a  otevřenými otázkami vést žáky k  popisu situace toho, co se odehrává. Dalším 

vyskytujícím se problémem může být to, že žáci nejsou aktivní, mohou být unavení či bez 

zájmu o  dané téma, anebo se nám zadaná aktivita nepovedla. Pokud by se stalo, že se žáci 

pohádají, opět je otevřenými otázkami dovedeme k  zreflektování situace. Někdy se může 

stát, že jsou důvodem problému dlouhé reflexe, v  ten okamžik bychom měli zvolit pouze 

rychlé a  jednoduché reflexe. Pokud se vyskytne situace, na  kterou pedagog není připraven, 

je důležité zhodnotit situaci a  vybrat správné řešení. Tím může být rozhovor žáka a  učitele 

nebo třeba vedení dialogu v  rámci třídy. (DUBEC, 2007) 

Během třídnických hodin se dá věnovat rozvoji těchto činností:  

 

 

Obrázek 1: Typy činností, kterým se lze věnovat v  rámci třídnických hodin.  

Zdroj: Projekt Odyssea - Třídnické hodiny 
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Během třídnických hodin se dají použít metody jako josu reflexe, myšlenkové mapy, 

brainstorming, řeka, burza vzájemné pomoci, volné psaní, myslím si, že ano, myslím si, že, 

ne, hraní rolí.  

3.4.2 Komunitní kruhy  

Komunitní kruhy vychází ze slova „komunita“ jako společenství a  mají dvě poslání. 

Jedním z  nich je kultivace vztahů ve třídě a  vytvoření bezpečného a  soudržného klima 

třídního kolektivu. Druhým je osobnostní a  sociální rozvoj žáků – udělený pedagogům 

v  rámci RVP. Komunitní kruh by měl být pravidelnou součástí třídních kolektivů, aby 

docházelo k  navazování hlubších vztahů, důvěře, spolupráci, vzájemné úctě, vybudování 

dobrého klimatu, snížení míry a  intenzity konfliktů. Pokud jej chceme dělat nepravidelně, 

mohl by se dostavit obrácený efekt, žáci by ho mohli vnímat pouze jako proces k  řešení 

problémů.  

Žáci by se v  komunitním kruhu měli cítit bezpečně, proto se volí obecné formulace 

vět. Žáci nehovoří o  sobě, ale o  žácích či lidech.  Žáci se zde učí sociálním a  emocionálním 

zkušenostem, kdy dojde u  žáků k  zapsání prožitků do emocionální paměti.  

V komunitních kruzích se dá pracovat i  kooperativně. Začíná se od malých skupin, 

které se postupně zvětšují a  vygradování přichází v  okamžiku, když se zvládne domluvit 

na  řešení situace celá skupina. Při práci ve skupině se rozlišují tři okruhy potřeb: „Potřeby 

úkolu“ (splnit co nejlépe zadání určitého úkolu), „Potřeby jednotlivce“ (uspokojení 

základních životních potřeb), „Potřeby skupiny“ (důvěra, bezpečí, naslouchání si, 

dodržování pravidel, apod.). Tyto tři okruhy se prolínají a  všem bychom měli věnovat 

stejnou pozornost.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Třídnické hodnoty - Tři okruhy potřeb  

Zdroj: Respektovat a  být respektován (Pavel a  Tatjana Kopřivovi) 
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Pro fungující chod komunitních kruhů jsou třeba pravidla. Pravidel by nemělo být 

mnoho a  měli bychom k  nim dojít společně s  žáky, pak je lépe přijmou. Základní pravidla 

komunitních kruhů jsou čtyři: „Právo hovořit“, „Právo zdržet se“, „Vzájemný respekt 

a  úcta“ a  „Respektování soukromí“. Další pravidla se domlouvají dle potřeby. Kolektiv 

třídy se schází v  kruhu, to napomáhá k  lepšímu naslouchání mezi žáky. (KOPŘIVA, 

KOPŘIVOVÁ. 1998) 
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3.5  Projekt Odyssea, z .s . 

Název Projektu Odyssea je inspirovaný Odysseovou cestou. Cesta lektorů Projektu 

Odyssea vede přes školy po celé České republice, kdy se lektoři setkávají s  různými 

životními příběhy žáků v  rámci třídního kolektivu a  snaží se jim pomoc překonat nástrahy, 

se kterými se setkávají. Lektoři žákům vytvářejí příležitosti k  tomu, aby žáci sami 

formulovali své potřeby a  nacházeli adekvátní řešení.  Aby sami pracovali na  možných 

řešeních, nebo využívali nabídky řešení, o  nichž se dohodnou. 

Projekt Odyssea je u  MŠMT jako vzdělávací instituce a  je certifikovaná Národním 

ústavem pro  vzdělávání, školského poradenského zařízení a  zařízení pro  další vzdělávání 

pedagogických pracovníků udělen na  základě doporučení Výboru pro  udělování certifikací 

při MŠMT: „Pro programy školské selektivní primární prevence“ a  rozšíření této 

certifikace o : „Šikana a  extrémní projevy agrese, kyberšikana“, „Rasismus a  xenofobie“, 

„Sexuální rizikové chování“, „Prevence v  adiktologii – kouření, alkohol, léky a  nelegální 

drogy, hráčství a  jiné návykové chování“, „Základní vzorce bezpečného chování napříč 

typy rizikového chování“, Právní vědomí napříč typy rizikového chování“, Prekriminální 

a  kriminální chování napříč typy rizikového chování“, „Základní vzorce bezpečného 

chování napříč typy rizikového chování“, který je určený primární cílové skupině: „Žáci 

předškolní“, „Žáci 1. až 3. třídy“, „Žáci 4. a  5. třídy“, „Žáci 2. stupně ZŠ“, „Žáci středních 

škol“ a  sekundární cílové skupině: „Vrstevníci peers“, „Pedagogové“, „Rodinní 

příslušníci“ a  na  tomto základě uskutečňuje: „Kurz prevence závislostí“, „Kurz prevence 

šikany“, „Zdravotnický kurz“, „Stmelovací kurz Odyssea ALFA“, „Odrazový můstek – 

na  střední školu beze strachu“ apod..( Dostupné z  http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro -

certifikace/projekt-odyssea). Hlavní cílovou skupinou jsou žáci základních škol, nižších 

ročníků víceletých gymnázií a  studenti středních škol. Žákovské kurzy mají za cíl budování 

dobrých vztahů mezi žáky, mezi žáky a  učitelem, pracují s  pravidly chování, komunikací 

a  tím přispívají k  sociálnímu rozvoji celého kolektivu školní třídy. 

Posláním lektorů z  Projektu Odyssea je pomoc školám, zavést do běžné praxe 

osobnostní a  sociální výchovu. Veškeré programy a  kurzy Projektu Odyssea mají 

východiska (práci s  konkrétními cíli programů, vedení žáků k  sebeřízení a  systémovou 

práci), klíčové hodnoty (vědomá práce se vztahovou složkou komunikace - partnerský 
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přístup, profesionalita,  odbornost), klíčové standardy (maximální snaha, aby účastníci 

nepřišli do situace ohrožení, cílová orientace, orientace na  praxi, práce s  časem, metody 

a  aktivity se vztahují maximálně ke stanoveným cílům, obousměrná zpětná vazba, 

pravidelné vzdělávání lektorů, chyba je podstatný prvek učení, být dobrými lidmi – morální 

a  charakterní, sociálním vzorem). 

Na webových stránkách Projektu Odyssea můžeme najít metodiky, které napomáhají 

učitelům se zařazením osobnostní a  sociální výchovy do hodin či mimo školních aktivit 

s  žáky. Jsou to metodiky „Jak na  osobnostní a  sociální výchovu?“, „Umíme se soustředit“, 

Bystříme své smysly“, Učíme se učit“, Poznáváme svou osobnost“, Poznáváme svůj vztah 

k  lidem“, Učíme se být v  pohodě každý sám sebou“, Prožíváme, vyjadřujeme a  zvládáme 

své emoce“, Učíme se zvládnout svou agresivitu“, Rozvíjíme vůli pohybem“, Učíme se 

uvolnit a  obnovit své síly“, Umíme vyhledat i  poskytnout pomoc při osobních problémech“, 

„Tvořivě řešíme praktické situace“, Tvořivě řešíme mezilidské situace“, Poznáváme své 

spolužáky“, Poznáváme, určujeme a  dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a  ve 

škole“, Pečujeme o  dobré vztahy“, Učíme se otevřeně uplatňovat své názory, potřeby 

a  práva (Asertivita)“, „Umíme druhému sdělit, co se nám v  jeho chování líbí a  co nelíbí“, 

„Odmítáme manipulaci“,  „Poutavě prezentujeme“, „Ovládáme umění soutěžit“, „Řešíme 

problémy a  přijímáme výzvy“, „Přemýšlíme o  hodnotách“, „Zkoumáme ctnosti“, 

„Pečujeme o  sebe i  o  druhé“, „Naplňujeme vlastní ideály“, Rozhodujeme se zodpovědně 

a  jednáme eticky“. „Zásobník metod používaných v  OSV“, „Pravidla psychické 

bezpečnosti v  osobnostní a  sociální výchově“, „Čítanka k  osobnostní a  sociální výchově“. 

 Projekt Odyssea realizuje vzdělávání pro  učitele. Důležitou součástí, jak udržet 

naladění žáků po kurzu je pokračovat v  postupech, metodách a  způsobech komunikace se 

žáky. Pokud třídní učitel po kurzu nenaváže na  dosažené výsledky a  výstupy kurzu, je 

vysoká pravděpodobnost, že efekt z  kurzu se vytratí, nastartování pro  zlepšení se nevyužije 

a  třída se vrátí zpět do původního. (PROJEKT ODYSSEA, 2019) 

Kurzy pro  žáky z  veliké části pořádané venku, v  přírodě. Lektoři podporují pohyb 

a  aktivity v  přírodě. „V průběhu celého programu kurzu si všímáme každé osobní výpovědi 

účastníků, po některých aktivitách vedeme reflexe. Nejlepší zpětnou vazbou i  diagnostikou 

je chování a  jednání osob. Pozorujeme, jak se projevuje skupinová dynamika. Vnímáme 
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atmosféru skupiny. Zaměříme se na  průběh aktivit. Jasným vodítkem pro  lektory jsou 

spontánní reakce a  iniciativa účastníků. Venku se děti cítí zpravidla volněji, pociťují 

svobodu pohybu, využívají prostor pro  kreativitu a  vnímají všemi svými smysly přírodu 

v  detailech i  v  celku prostřednictvím jejích krás i  počasí.“ (NEUMAN, ŠIRCOVÁ, 2019, 

s . 73).  Tomu nasvědčuje uspořádání konference lektory Projektu Odyssea za spolupráce 

vysoké školy PALESTRA, s .r.o . v  roce 2018 v  Českém ráji v  Autokempu Sedmihorky – 

Věnováno k  80. narozeninám doc. Jana Neumana, kde se sešli čeští i  zahraniční milovníci 

programů v  přírodě. Cílem bylo vyzdvihnout potřebu pobytů v  přírodě. Všichni zúčastnění 

se shodli na  důležitosti a  smyslu těchto pobytů. (NEUMAN, ŠIRCOVÁ, 2019) 

3.5.1 Struktura programu kurzu 

Po komunikaci a  domluvení všech technických záležitostí mezi školou a  organizací 

Projektem Odyssea dochází k  samotnému sestavení kurzu. Ten je sestaven na  základě 

zadání a  informací o  třídě od zadavatelské školy. Se školou komunikuje garant (to je osoba 

z  Projektu Odyssea, která komunikuje se školou). Kurzu se účastní dva lektoři. Zpravidla to 

bývá kombinace lektor a  lektorka.  

Délka kurzu 

Délka kurzu se odvíjí od požadavků školy a  možností, které nabízí organizace 

Projekt Odyssea. Nejkratším možným kurzem je kurz čtyřhodinový, dále jsou kurzy 

pětihodinové, šestihodinové, dvoudenní (2x4 vyučovací hodiny) a  kurzy vícedenní.  

Cíle kurzu 

Cílem kurzu je seznámit žáky s  možnostmi, jak reagovat na  nepříjemné chování. 

Podcílem je nabídka možností, jak rozeznat agresora a  jak se bránit před šikanou.  

Praktickou náplní je, aby se žáci svěřili se svými příběhy a  zkušenostmi se šikanou.  

V rovině vědomostí jsou stanoveny cíle: 

• žáci popíší, co je šikana, jaké jsou její projevy i  dopady 

• žáci popíší jako jeden z  ukazatelů na  šikanu emoce člověka v  roli oběti 

• žáci popíší způsoby chování, kterým mohou zasáhnout v  situaci šikany 
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• žáci popíší různé způsoby chování, kterými mohou ukončit agresi, která je 

na  ně vyvíjena 

V rovině dovedností jsou stanoveny cíle: 

• žáci si v  modelové situaci vyzkoušejí podat zpětnou vazbu k  nepříjemnému 

chování vůči nim 

• žáci si vyzkouší v  modelové situaci ukončit agresi, která je na  ně vyvíjena 

Cíle  primární prevence: 

• žáci dostanou příležitost k  upevnění pozitivních vztahů a  příjemné 

atmosféry ve třídě 

• žáci dokáží formulovat pozitivní zpětnou vazbu pro  své spolužáky 

Průběh kurzu 

Program kurzu je sestavován individuálně, ale jeho struktura zůstává vždy stejná. 

Den kurzu je vždy sestaven ze tří částí, část úvodní, část hlavní a  část závěrečná. 

Do úvodní části dne se zařazuje seznámení s  lektory, s  žáky, s  organizací Projekt 

Odyssea a  nastavují se pravidla fungování kurzu. Pokud je kurz vícedenní, do úvodní části 

dáváme úvodní kolečko a  hry na  „probuzení mozku“.  

Ve druhé části, která je hlavní část, zařazujeme hry s  jasným zacílením. Ze začátku 

jsou to aktivity, které nám pomáhají poznat jaké jsou vztahy ve třídě. Mohou to být aktivity 

individuální i  skupinové. Současně s  vývojem kurzu jsou zařazeny aktivity zážitkové, 

prožitkové a  diagnostické. Náplň hlavní části se v  průběhu kurzu může změnit, vše je 

závislé na  dynamice, komunikativnosti, rozložení a  klimatu třídního kolektivu. V průběhu 

kurzu se může vyskytnout konflikt, který se musí okamžitě řešit a  z  kurzu Prevence šikany 

se stane kurz Intervence šikany. Tyto změny, které mohou nastat se řeší operativně na  místě. 

Lektoři Projektu Odyssea zhodnotí situaci a  domluví se na  dalším postupu. Za tato 

rozhodnutí nese zodpovědnost první lektor. Pokud je kurz vícedenní, jsou aktivity 

uspořádané tak, aby došlo ke gradaci.  

Ve třetí části dne, v  závěrečné, dochází ke zhodnocení dne. Každý účastník dostane 

slovo a  zhodnotí den, na  úplný závěr se rozdávají evaluační dotazníky. Evaluační dotazníky 
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nám slouží jako zpětná vazba od účastníků k  lektorům. Pokud je kurz vícedenní, zhodnocení 

dne je na  závěr každého dne, evaluační dotazníky účastníci dostanou až poslední den kurzu. 

Evaluace kurzu 

Vyhodnocení kurzu je dvojí. Jednou částí je vyhodnocení kurzu na  konci dne ústně 

a  evaluačními dotazníky. Ústní část se nazývá NID, tj. nejdůležitější informace dne. Všichni 

žáci řeknou jednou větou, co je zaujalo, co se dozvěděli na kurzu, co jim přišlo nejdůležitější. 

Evaluační dotazníky, jsou zpětnou vazbou pro  lektory, kdy žáci vyplňují dvanáct otázek, 

a  tím hodnotí náplň, průběh a  práci lektorů na  kurzu. Druhou částí je závěrečná zpráva, 

která se posílá škole. V krátké závěrečné zprávě, která se posílá škole po čtyřhodinovém 

kurzu, se nachází zhodnocení kurzu a  doporučení. V závěrečné zprávě, která se zasílá po 

ostatních typech kurzů, najdeme cíle kurzu, strukturu a  obsah programu, analýzu 

závěrečných dotazníků, postřehy lektorů, doporučení a  závěrečné slovo. Závěrečné zprávy 

jsou informací o  průběhu programu a  jeho evaluaci pro  třídního učitele a  vedení školy. 

Na kurzech „Prevence šikany“ se věnujeme osobnostnímu a  sociálnímu rozvoji 

pomocí různých aktivit, kdy žák je součástí akce.  
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3.6 Pedagogická evaluace a  výzkum 

3.6.1 Pedagogická evaluace 

Autor knihy Pedagogická evaluace Jan Průcha tvrdí, že pedagogická evaluace má 

dvě části. Část teorie s  přístupy a  praxe hodnocení. Tyto dvě složky se prolínají. Důležitou 

součástí při evaluaci je příprava a  postupy při aplikaci, sledování průběhu při postupech 

a  průběžná vyhodnocování akce. Slovo evaluace se v  publikaci Jana Průchy překládá jako 

určení hodnoty či ocenění, které má původ z  latinského jazyka „velere“. Jiné zdroje mohou 

slovo „evaluace“ vysvětlovat různě. Výsledkem je, že výraz evaluace si každý může vyložit 

jinak a  proto je dobré dovysvětlení tohoto výrazu a  jeho aplikace.  

Pedagogická evaluace je teoretický přístup, metodologie, proces monitorování 

a  měření, vzdělávací praxe a  využití. Pokud bychom se podívali do minulosti nalezneme 

první zmínky o  evaluaci, dříve pod  jiným názvem „hodnocení“, v  18. století. Největší 

přínos měla díla Václava Příhody, který se zabýval evaluací a  napsal tato dvě díla: „Teorie 

školského měření“ a  „Praxe školského měření“. Evaluace se později stala zdrojem 

pro  lexikální účely a  podkladem pro  práci a  využití výsledků pro  další činnost. Evaluace 

je dnes velice potřebná, například v  oblasti mezinárodní spolupráce ve spolupráci s  různými 

institucemi a  v  plánování mezinárodních projektů. Pedagogická evaluace vychází z  mnoha 

pramenů, jak českých, tak i  zahraničních. Mohou to být různé speciální časopisy 

(Educational Research and Evaluation, Studies in Education Evaluation, Evaluation 

Review,... ) či speciální encyklopedie ( The international Encyclopedia of Educational 

Evaluation, Educational Research, Methodology, an Mesurement,...). Pokud se zaměříme 

na  české prameny, jsou to například Teorie a  měření efektivnosti vzdělávání, Metoda 

testování, Sociometrické techniky a  pod … 

Předmětem současné pedagogické evaluace je často testování žáků, abychom zjistili 

jaké informace si zapamatovali. (PRŮCHA,1996) 

3.6.2 Pedagogický výzkum 

Máme dva druhy výzkumů, jeden je kvantitativní a  druhý kvalitativní. Někteří autoři 

jako jsou Payne a  Paynová je rozlišují podle použitých metod, kdy kvantitativní výzkum se 

provádí na  základě dotazníků a  kvalitativní na  základě rozhovorů. Ovšem není to tak 
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jednoznačné, například rozhovor lze využít v  obou výzkumech, záleží na  hloubce 

zkoumání položené otázky.  Dalším způsobem, jak je možno rozlišit kvalitativní 

a  kvantitativní výzkum, je ten, že kvalitativní výzkum jde více do hloubky a  nelze 

vyhodnotit čísly, musí se zvolit jiný způsob vyhodnocení. Mnohdy se díky jiné metodě dojde 

i  k  jiným výsledkům.  Častým jevem je sběr rozhovorů, který by se dal vyhodnotit jako 

kvalitativní výzkum, ale spousta badatelů nakonec přejde k  vyhodnocení výzkumu pomocí 

čísel, tudíž přejdou na  výzkum kvantitativní. 

Výběr výzkumu závisí na  stanovených cílech. U kvantitativního výzkumu budeme 

podle identifikace výzkumného problému volit metody výzkumu, které nám určí, jaký typ 

výzkumu provádíme. Samotným výstupem je poté ověření nějaké hypotézy či teorie 

o  zkoumané problematice. U kvantitativního výstupu je prvotním cílem nasbírat co nejvíce 

materiálu, ze kterého při výzkumu vycházíme. Každý z  těchto výzkumů zkoumá něco 

jiného, avšak není nic špatného na  jejich kombinaci.  

Hodnocení a  validita jednotlivých výzkumů je shrnuta Švaříčkem v  jeho publikaci 

tak, že je-li výzkum kvantitativní, změřili jsme pouze to, co jsme změřit chtěli. U výzkumu 

kvalitativního můžeme říci, že se jedná o  výzkum, který je validní. To znamená, že máme 

podklady pro  to, abychom mohli doložit platnost důkazů. Abychom mohli říci, že se jedná 

o  pravdivá a  hodnotná data, při testování se musí dodržet několik podmínek: „členské 

ověřování, audit kolegů, reflexe kolegů, výběr účastníků výzkumu, deník výzkumníka, 

postupy při interpretaci dat a  přímé citace“. 

U výzkumů dbáme i  na  zachování určitých zásad jako je dodržení etiky, pořízení 

souhlasu od účastníků výzkumu nebo dát účastníkům možnost nahlédnutí do výzkumu. 

(ŠVAŘÍČEK, ŠEĎOVÁ, 2007) 
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4 Praktická část 

4.1 Popis výzkumu 

4.1.1 Volba cílové skupiny 

Charakteristika školy 

ZŠ Příbram je jednou z  městských škol, která je umístěna v  širším centru 

v  Příbrami a  je samostatným právním subjektem od 1.7.1992. Škola má od začátku 

školního roku 2018/2019 novou paní ředitelku. Vizí vedení školy je být „Školou pro  život“. 

Základní škola má 1. i  2. stupeň. Kapacita školy je 1000 žáků, aktuální počet žáků je 790. 

Škola má všeobecné zaměření. Svým žákům a  pedagogům nabízí speciálně vybavené 

učebny jako jsou učebny chemie, biologie, fyziky, informatiky, cizích jazyků, hudební 

výchovy nebo prostory na  výuku tělesné výchovy. Škola s  žáky pořádá besídky, projektové 

dny, exkurze, jarmarky, besedy a  přednášky pro  veřejnost. Žáci se mohou realizovat 

v  rámci evropských projektů nebo se mohou zapojit do školního parlamentu. Škola žákům 

nabízí i  další atraktivní služby jako jsou sportovní, taneční, jazykové, výtvarné či literárně-

dramatické zájmové činnosti. 

Škola se nachází ve městě Příbram, které od roku 2003 spadá v  územně správním 

začleňování do Středočeského kraje. Okres Příbram se nachází v  nadmořské výšce 502 m. 

n. m.. Město Příbram je katastrální výměrou 33,41 km2 veliké a  podle záznamu z  roku 2018 

má 32 867 obyvatel. V Příbrami je 13 mateřských škol, 7 základních škol, 7 středních škol 

a  2 základní umělecké školy. Město nabízí různá vyžití v  podobě fotbalu, hokeje, volejbalu 

či lyžování. 

Na Příbramské ZŠ probíhá od roku 2008, dlouhodobá spolupráce s  neziskovou 

organizací Projekt Odyssea a  to celých 12 let bez přerušení. Vedení školy i  učitelé vnímají 

přínos kurzů Projektu Odyssea pro  žáky  i  pro  koncepci školy. V průběhu let se kurzy, 

které probíhaly dříve jen na  2. stupni, rozšířily až do působení na  1. stupni od 4. tříd. 

V současné době probíhají kurzy ve 4.-8. ročníku v  každé třídě. V každém ročníku má kurz 

svoje téma a  specifické cíle.  
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V současnosti se jedná o  tyto typy kurzů v  těchto ročnících: 

4.třídy Stmelovací kurz 5 h 

5.třídy Prevence šikany I a  II rozsah 6 h 

6.třídy Adaptační kurz výjezdní – jednodenní 8h v  rámci školy v  přírodě 

pro  6ABCD  

6.třídy Prevence šikany III 8 h  

7.třídy Prevence závislostí 6 h 

8.třídy Zdravotnický kurz výjezdní 8 h v  rámci školy v  přírodě pro  8.ABC 

Charakteristika žáků 

Pro výzkum metodou dotazníkového šetření jsme si vybrali žáky z  5. ,6.  a  7. 

ročníků, ve školním roce 2016/2017 ze základní školy Příbram. Tyto třídy byly vybrány 

na  základě toho, že v  5. a  6. ročníku probíhají kurzy prevence šikany. 7. ročník nám rozšířil 

skupinu respondentů a  poskytl nám náhled na  názor žáků na  kurzy s  odstupem času. Vyšší 

ročníky jsme neoslovovali z  důvodu časové náročnosti a  složitého plánování koordinace 

výuky a  času pro  vyplňování dotazníků. 

Pro polostrukturované rozhovory ve školním roce 2017/2018 jsme se rozhodli 

vybírat žáky ze stejného vzorku respondentů, kteří vyplňovali evaluační dotazníky ve 

školním roce 2016/2017. Vedení školy, pedagogové a  žáci nám vyšli vstříc. 

Charakteristika učitelů 

Výběr učitelů závisel na  ochotě pedagogů poskytnout rozhovor. Jedinou podmínkou 

bylo třídnictví. Třídní učitelé pracují se třídou nejen ve svých vyučovacích hodinách, ale 

podílejí se na  utváření klima třídy v  rámci komunitních kruhů, školních výletů či jiných 

školních programů a  akcí.  

Charakteristika vedení školy 

Vedení školy jsme oslovili, protože nás zajímal názor na  celkové klima školy, 

budoucí vize, pohled na  OSV a  spolupráci s  Projektem Odyssea. Škola ve školním roce 

2018/2019 prošla změnou ve vedení, a  tak jsme mohli pracovat hned se dvěma názory. První 
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oslovenou paní ředitelkou byla bývalá paní ředitelka, která ze své funkce odešla po školním 

roce 2017/2018 a  druhou byla nově zvolená paní ředitelka, která v  této funkci působí od 

školního roku 2018/2019. Dříve na  této ZŠ působila sedm let jako učitelka cizích jazyků 

a  později i  matematiky. 

4.1.2 Harmonogram výzkumu 

V tabulce č.1 je časový přehled průběhu přípravy výzkumné části. Výzkum začal ve 

školním roce 2016/2017 a  skončil ve školním roce 2018/2019. Během této doby jsme získali 

odpovědi na  dotazníky od žáků (2017) a  polostrukturované rozhovory s  žáky (2018), 

učiteli (2017) a  vedením školy (2017 a  2019).  

Výzkum byl rozložen do třech fází. První fází byl školní rok 216/2017, kdy proběhlo 

dotazníkové šetření, abychom zjistili klima školy a  pohled žáků na  problematiku šikany 

na  škole a  ve třídě. Tuto fázi doplňují rozhovory s  třídními učiteli druhého stupně 

a  rozhovor s  bývalou paní ředitelkou. Druhou fází byl školní rok 2017/2018, kdy jsme 

s  ročním odstupem uskutečnili rozhovory s  žáky. Rozhovory jsme udělali po roce záměrně, 

abychom získali pohled žáků na  stejnou problematiku s  odstupem. Do třetí fáze, ve školním 

roce 2018/2019, je zařazeno zpracování všech dat a  získání rozhovoru s  novou paní 

ředitelkou. Všechny tři fáze probíhaly na  území školy. Více detailů je zmíněno v  kapitole 

Realizace Výzkumu 
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Tabulka 1: Harmonogram výzkumu 

Harmonogram výzkumu  

Rozhodnutí o tématu a  zadání DP do systému 17.02.2017 

Finální tvorba dotazníků 18.04.2017 

Pilotní verze dotazníků 24.04.2017 

2.-9. sada dotazníků 26.4. - 30.5. 2017 

Finální příprava polostrukturovaných rozhovorů s žáky 29.04.2018 

Finální příprava polostrukturovaných rozhovorů s třídními 

učiteli 
21.04.2017 

Finální příprava polostrukturovaného rozhovoru pro vedení 

školy 
14.05.2017 

Polostrukturované rozhovory s žáky 1.5- 30.5. 2018 

Polostrukturované rozhovory s třídními učiteli 23. 4 - 30.4. 2017 

Polostrukturovaný rozhovor s bývalou paní ředitelkou 

do školního roku 2017/2018 
16.05.2017 

Polostrukturovaný rozhovor s novou paní ředitelkou 

od školního roku 2018/2019 
21.03.2019 

Analýza dotazníků 17.05.2017 
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4.2 Metodologie výzkumu 

Pro výzkum jsme zvolili dvě metody. První metodou byly dotazníky, abychom 

zasáhli co největší vzorek respondentů. Tento široký záběr nám sloužil, abychom si utvořili 

komplexní představu a  náhled do situace a  na  klima školy. Získali názor co nejširší skupiny 

žáků. Druhou metodou byly rozhovory s  žáky, pedagogy a  vedením školy, které nám 

poskytnou podrobnější a  hlubší vhled do situace na  škole a  programů Projektu Odyssea. 

4.2.1 Realizace výzkumu s  žáky – dotazníkové šetření 

Jak už jsme výše zmínili, dotazníky nám sloužily jako verze, abychom měli celkovou 

představu o  klima na  škole z  pohledu žáků.  

Prvním krokem bylo určení cílů této práce. Na základě stanovených cílů jsme si 

pokládali otázky, které bychom rádi měli zodpovězené od respondentů.  

Sestavení dotazníku probíhalo za konzultace s  lektory z  Projektu Odyssea. Autorka 

práce sepsala otázky, na  které chtěla znát odpověď a  usoudila, že jsou hodnotné 

pro  výzkum této práce. Po sestavení sady těchto otázek požádala o  konzultaci lektory 

z  Projektu Odyssea. A to z  důvodu jejich několikaleté praxe s  vyhodnocováním 

evaluačních dotazníků z  kurzů a  zkušenostem s  jejich sestavováním.  

Průběh dotazníkového šetření měl několik fází. První fází, po domluvě a  souhlasu, 

abychom mohli výzkum na  ZŠ provádět, byla domluva termínů. Sladit harmonogram školy, 

tříd, jejich vyučujících a  autorky této práce se zdálo hodně obtížné. Díky vstřícnosti všech 

stran byly termíny domluveny a  dotazníkové šetření mohlo proběhnout. Druhou fází byla 

zkouška první sady dotazníků, která měla vyzkoušet funkčnost jejich sestavení. To probíhalo 

následovně. Vyplňování dotazníků probíhalo v  rámci běžného vyučovacího dne dle 

domluvy s  vedením školy v  jedné z  5. tříd. Doba na  vyplnění dotazníků byla individuální 

podle potřeb respondentů. Před vyplňováním dotazníků, byla autorka práce přivedena před 

respondenty a  představena. Následovalo vysvětlení, proč tento výzkum probíhá a  jakým 

stylem se dotazníky mají vyplnit. Byla zdůrazněna i  anonymita respondentů. Žákům byla 

nabídnuta možnost doptat se k  nejasnostem spojených s  dotazníkovým šetřením. Tuto 

možnost nikdo nevyužil. Po vyhodnocení první sady dotazníků, kdy jsme od respondentů 

neobdrželi žádné dotazy na  obsahovou stránku ani jiné připomínky, jsme rozhodli, že jsou 
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dotazníky pro  žáky 5.-7. tříd vhodné. Třetí fází bylo získání dat od ostatních tříd, tedy 

rozdání dalších devíti sad dotazníků. Práce s  dotazníky 2.-9. sady byla totožná jako 

s  dotazníky první sady. Z důvodu 100 % návratnosti dotazníků, jsme je hned po vyplnění 

sbírali. Odpovědi žáků jsme poznamenali do tabulek. V některých případech žáci 

neodpověděli, proto vždy při součtu nedojdeme k celkovému počtu respondentů. 

Celkem bylo rozdáno deset sad dotazníků do deseti tříd. Jedná se o  5., 6. a  7. 

ročníky. Tyto třídy byly vybrány z  důvodu, že absolvovaly kurzy „Prevence šikany“ od 

organizace Projekt Odyssea. Detailnější popis je v  kapitole 4.3.1 Analýza a  vyhodnocení 

dotazníků od žáků. 

 Celkem bylo 231 respondentů. Z toho 117 dívek a  114 chlapců ve věku 10, 11, 12, 

13 a  14 let.  
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4.2.2 Realizace výzkumu s  žáky – polostrukturovaný rozhovor 

Rozhovory jsou návazností na  dotazníkové šetření.  Cílem rozhovorů je získat 

detailnější názor na  klima tříd, školy a  dostat zpětnou vazbu ohledně preventivních 

programů na  škole s  ročním odstupem.  

Polostrukturovaný dotazník vznikl tak, že jsme si určili cíle, na  které chceme dostat 

odpovědi. Po formulaci otázek autorkou práce jsme si domluvili konzultaci s  lektory 

Projektu Odyssea, aby proběhla návaznost na  předešlé dotazníky.  

Výběr šesti žáků z  každé třídy byl náhodný. Pedagog, který měl žáky na  běžnou 

vyučovací hodinu, vybíral podle třídní knihy tak, že zavřel oči a  vylosoval, ukázal na  jméno 

některého z  žáků. Rozhovory s  žáky probíhaly ve sborovně nebo ve volných kabinetech, 

abychom nebyli rušeni. Žáci do kabinetu či sborovny chodili samostatně podle instrukcí 

vyučujícího. Průběh rozhovoru byl následující. Žák, který přišel do sborovny nebo kabinetu 

se usadil, bylo mu vysvětleno k  jakému účelu rozhovor slouží, a  jak to bude probíhat. 

Žákovi bylo ještě zdůrazněno, že je tento rozhovor anonymní, a  proto může odpovídat tak, 

jak si opravdu myslí, že to je. Poté začal samotný rozhovor. Žák vždy odpověděl 

na  položený dotaz. Po zodpovězení všech dotazů od jednoho žáka byla výměna žáků. Postup 

se opakoval u  všech žáků stejně. Polostrukturované rozhovory měly individuální délku 

podle doby odpovědí žáků. Každému žákovi bylo poskytnuto dostatečné množství času 

na  odpověď.  

Veškeré citované odpovědi jsme zapisovali na  papír a  poté přepsali do počítače. 

Odpovědi jsou v  příloze č. 5. 

4.2.3 Realizace výzkumu s  třídními učiteli – polostrukturovaný rozhovor 

Rozhovory s  učiteli jsou doplňující informace k  získaným datům o  klima tříd 

a  školy z  pohledu žáků, kdy nás zajímalo, jak třídní učitelé vidí svoji třídu, jak s  ní pracují 

a  co si myslí o  preventivních kurzech s  Projektem Odyssea.  

Polostrukturované rozhovory vznikly tak, že si autorka určila cíle a  vytvořila svou 

verzi rozhovorů. Tato verze byla konzultována s  lektory z  Projektu Odyssea, aby došlo 

k  navázání na  dotazníky a  polostrukturované rozhovory s  žáky.  
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Rozhovory s  třídními učiteli probíhaly po jednom, dle časových možností, 

v  kabinetech, kde jsme měli podmínky k  nahrávání na  diktafon.  

Průběh samotného rozhovoru po představení autorky s  pedagogem a  vysvětlení 

významu tohoto rozhovoru probíhal následovně. Autorka práce přečetla otázku a  třídní 

učitel na  ni odpověděl. Autorka práce měla možnost na  doptávající dotazy pro  učitele. 

Rozhovor nebyl časově omezen, doba byla individuální podle odpovědí pedagogů.  

Všechny rozhovory byly nahrané na  diktafon a  přepsány do počítače. Přepisy jsou 

k  dispozici v  příloze č. 

4.2.4 Realizace výzkumu s  vedením školy – polostrukturovaný rozhovor 

Ve školním roce 2016/2017 a  2017/2018 měla škola ve vedení paní ředitelku, která 

začala v  roce 2008 spolupracovat s  organizací Projekt Odyssea. Nás zajímal důvod 

oslovení této organizace, pohled na  klima školy, vyhlídky školy a  další názory a  pohledy 

paní ředitelky. Otázky, které jsme pokládali, jsou v  příloze č. a  opovědí v  příloze č.  

Od školního roku 2018/2019 je ve vedení školy nová paní ředitelka, proto jsme se 

rozhodli pro  rozhovor i  s  touto novou paní ředitelkou. Ta nám vyšla vstříc a  rozhovor s  ní 

je v  příloze č.  

Oba dva rozhovory probíhaly v  ředitelně ZŠ, kdy jeden byl zaznamenávaný 

na  diktafon a  poté přepsán do počítače, a  druhý byl psaný rovnou do počítače. Rozhovory 

nebyly časově omezené. 
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4.3 Vyhodnocení dat 

4.3.1 Vyhodnocení dotazníků od žáků 

Analytická část dotazníkového šetření je zpracována do grafů a  tabulek. Grafy č. 1 

a  2 ukazují obecné informace o  respondentech a  jsou znázorněny koláčovými grafy. Tyto 

grafy jsme tvořili, abychom znázornili procentuální statistiky a  měli jejich grafické 

znázornění. Grafy č. 3- 17 znázorňují odpovědi respondentů z  evaluačních dotazníků 

na  otázky 1-15. Každý graf je doplněný tabulkou, kde vidíme odpovědi respondentů 

jednotlivých tříd. Otázka číslo 16 je otevřená a  odpovědi jsou vypsané v  příloze č. 2. Dále 

otázky číslo 2, 3, 9, 11, 12, 13 a  15 jsou znázorněny ve sloupcových grafech. Tyto otázky 

nabízejí možnost otevřené odpovědi, která je pojmenována jako „Jiné“, k  nabízeným 

variantám. Otázka č. 1, 4, 5, 6, 8, 10 a  14 jsou znázorněny koláčovými grafy v  procentech. 

Nabízí odpověď uzavřenou, pro  respondenta je zde na  výběr z  několika možností. Ke všem 

grafům jsou vytvořeny i  tabulky. V těch můžeme vidět, jak odpovídaly jednotlivé třídy.  

V analytické části dotazníkového šetření od žáků jsou popsány jednotlivé grafy tak, 

abychom měli porovnání a  přehled základních informací potřebných k  samotnému 

výzkumu.  

Originální dotazník, který byl dán respondentům je k  nahlédnutí v  příloze č. 1. 

Zvětšené grafy a  tabulky všech dotazníkových otázek jsou seřazené (od první do šestnácté 

otázky) v  příloze č. 3. 
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Graf č. 3 K otázce č. 1 Jsem rád, že jsem právě ve 

své současné třídě. 

Graf č. 4 K otázce č. 2 Vztahy v  naší třídě jsou. 

Graf č. 5 K otázce č. 3 Na své třídě mám nejradši. 

Na grafu č. 3 žáci odpovídali 

na  otázku č.1 „Jsem rád, že jsem právě ve své 

současné třídě.“. 137 žáků odpovědělo, že 

výrazně souhlasí s  tím, že jsou rádi právě ve 

své třídě, 69 žáků odpovědělo, že souhlasí 

s  tím, že jsou ve své třídě. Našli se i  tací žáci, 

že neuměli posoudit, zda jsou či nejsou rádi 

ve své třídě a  tak odpovědělo 17 žáků nevím. 

Pouze 5 žáků a  to ze 7. tříd nesouhlasí s  tím, 

že jsou ve své třídě a  1 žák ze 6. třídy výrazně 

nesouhlasí s  tím, že je ve své třídě.  

Na grafu č. 4 , jsou zaznamenané 

odpovědi na  otázku č.2  „Vztahy v  naší třídě 

jsou.“ Žáci měli možnost odpovědět více 

možností. 167 žáků z  celkového počtu 231 

respondentů uvedlo, že vztahy ve třídě jsou 

kamarádské. 99 žáků zhodnotilo vztahy ve 

třídě jako dobré a  98 žáků přiznalo, že jsou 

ve třídě občas problémy.  

Na grafu č. 5, vidíme odpovědi 

respondentů na  otázku č.3 „Na své třídě mám 

nejradši“. Žáci mají nejraději kamarády, 

legraci, zábavu a  to, že jsou super parta. 89 

dotazovaných uvedlo, že jim vždy někdo 

pomůže a  75 žáků může ostatním důvěřovat, 

a  to mají na  své třídě nejradši. 

Žáci chodí rádi do své třídy, protože 

zde mají své kamarády, kterých si na  své 

třídě váží nejvíce. 
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5.A 5 22 2 17 11 9 0 0   
5.B 3 14 5 14 3 8 0 0 Normální 
5.C 9 18 3 5 3 7 0 0   
5.D 9 19 3 11 4 7 0 0 Perfektní  
6.A 9 23 6 12 9 8 0 1   
6.B 8 12 10 6 4 7 1 0 žádné 
6.C 9 14 7 5 6 3 0 0 Dobré, ale občas se s  někým 

pohádám. 
7.A 5 15 8 11 7 13 2 2   
7.B 0 11 0 7 1 18 5 2   
7.C 4 19 0 11 1 18 1 0 zajímavé, super, přechodné 

SOUČET 61 167 44 99 49 98 9 5   
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5.A 22 5 14 10 21 18 Baví se holky s  kulkami, že 
mi poradí.  Super učitelku. 

5.B 13 8 14 9 15 11 Všechno 
5.C 19 5 16 9 17 8 Jsme super parta. Vždy nám 

někdo pomůže. Holky 
5.D 16 10 14 10 11 10   
6.A 21 15 13 12 1 19   
6.B 18 10 7 5 13 15   
6.C 16 6 11 7 15 8   
7.A 19 9 17 12 16 18 pěkné holky 
7.B 15 1 2 5 13 10   
7.C 20 6 12 10 17 15   

SOUČET 179 75 120 89 139 132   

 
 
 
 
Otázka č.1  V

ýr
a

zn
ě

 

 s
o

u
h

la
sí

m
 

So
u

h
la

sí
m

 

N
ev

ím
 

 N
es

o
u

h
la

sí
m

 

 V
ýr

a
zn

ě 
   

 

n
es

o
u

h
la

sí
m

 

5.A 18 6 0 0 0 
5.B 15 3 1 0 0 
5.C 16 5 1 0 0 
5.D 16 5 0 0 0 
6.A 19 3 0 0 0 
6.B 9 13 1 0 1 
6.C 18 4 1 0 0 
7.A 11 11 3 0 0 
7.B 2 12 5 3 0 
7.C 13 7 5 2 0 

SOUČET 137 69 17 5 1 
Tabulka č. 2 K otázce č. 1  

Tabulka č. 3 K otázce č. 2 

Tabulka č. 4 K otázce č. 3 
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Na grafu č. 6 vidíme odpovědi žáků 

na  otázku č. 4 „Zažil jsi v  tomto školním roce 

nepříjemné jednání od spolužáků?“. Touto otázkou 

jsme chtěli zjistit, zda se žáci ve svých třídách 

setkávají s  chováním, které jim je nepříjemné. 

Musíme brát v  úvahu, že každý člověk má jinou 

hranici tolerance jak v  tom, co mu je nepříjemné, 

tak v  tom co mu naopak příjemné je. Rozhodli jsme 

se porovnat graf otázky č. 4 a  graf otázky č.8. 

V otázce č. 8 jsme se respondentů ptali na  dotaz 

„Zažil jsi v  tomto školním roce příjemné jednání od 

spolužáků?“.  

 Na otázku č. 4 odpovědělo 36% žáků, že zažilo 

nepříjemné jednání od spolužáků a  64%, že nezažili 

nepříjemné chování od spolužáků. Na grafu č. 6. 

vidíme procentuální vyjádření odpovědí žáků 

na  tuto otázku. Na grafu č. 10 vidíme, že 90 % žáků 

má zkušenosti s  příjemným chováním od spolužáků 

ve třídě a  10 % žáků nezažilo od začátku školního 

roku příjemné chování ze strany spolužáků.  

Z těchto dvou grafů č.6 a  č. 10 vyplývá, že i  přes 

to, že 36 % žáků zažilo nepříjemné chování ze 

strany spolužáků, jen 10 % žáků nezažilo příjemné 

jednání v  rámci třídního kolektivu. Ovšem 

v  tabulce č. 9 si můžeme všimnout, že 10 % je 23 

žáků, a  to už můžeme hodnotit jako dostatečně 

vysoké číslo a  podnět k  zamyšlení. Není potřeba 

zapracovat na  třídním klima? Zařadit třídnické 

hodiny, více komunitních kruhů či zefektivnit čas 

strávený v  rámci komunitních kruhů? 

Ano
36%

Ne
64%

Ano

Ne

Ano
90%

Ne
10%

Ano

Ne

Graf č. 6 K otázce č. 4 Zažil jsi v  tomto 

školním roce nepříjemné jednání od 

spolužáků? 

Graf č. 10 K otázce č. 8 Zažil jsi v  tomto 

školním roce příjemné jednání od spolužáků? 
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Pokud se podíváme do tabulky č. 5, zjistíme, že žáci 7. tříd zažívají nepříjemné 

chování ve svých třídách častěji než žáci 5. a  6. tříd. Dále vidíme, že všechny třídy mají 

žáky, kteří se v  rámci své třídy s  nepříjemným chováním setkali. Je vůbec možné, aby žák 

nepřišel do kontaktu s  nepříjemným chováním? V tabulce č. 9 ,  vidíme, u  jedné 6. třídy, 

že jsou zde žáci, kde se všichni ze třídy setkali s  příjemným chováním od spolužáků od 

začátku školního roku. Je možné pracovat s  žáky tak, aby každý z  nich měl možnost prožít 

alespoň jednou příjemné chování od spolužáků?  

 

  
Otázka č. 4 Ano Ne 

5.A 8 16 
5.B 7 12 
5.C 5 17 
5.D 3 18 
6.A 4 19 
6.B 8 16 
6.C 4 19 
7.A 18 8 
7.B 13 10 
7.C 13 12 

SOUČET 83 147 

Otázka č. 8 Ano Ne 

5.A 21 3 
5.B 17 2 
5.C 13 3 
5.D 18 3 
6.A 21 2 
6.B 20 4 
6.C 23 0 
7.A 25 2 
7.B 20 3 
7.C 24 1 

SOUČET 202 23 

Tabulka č. 5 K otázce č. 4 

Tabulka č. 9 K otázce č. 8 
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V dotazníku jsme žákům položili tři podobné 

otázky. V otázce č. 4 jsme se dotazovali, „Zažil 

jsi v  tomto školním roce nepříjemné jednání od 

spolužáků?“, v  otázce č. 5 jsme se dotazovali 

„Zažil jsi v  tomto školním roce agresivní 

jednání od spolužáků?“ a  v  otázce č. 6 jsme se 

žáků ptali „Je podle Tvého názoru v  současnosti 

ve vaší třídě šikana?“. Žáci si na  preventivních 

kurzech s  Projektem Odyssea sami definovali 

rozdíl mezi nepříjemným chováním, agresivním 

chováním a  šikanou. Proto předpokládáme 

relevantnost těchto odpovědí. Na grafu č. 6 

vidíme, že se žáci setkali s  nepříjemným 

chováním ve 36 % na  grafu č. 7 s  agresivním 

chováním v  11 % a  na  grafu č. 8 s  výskytem 

šikany v  rámci dotazovaných tříd v  7%.  

Vidíme tedy sestupnou tendenci u  navyšování 

závažnosti porovnávané problematiky.  

Pokud porovnáme poslední výzkumy, 

které ukazují, že 30 % žáků přijde do kontaktu se 

šikanou (dle Martínka) a  námi zjištěných 7 % 

z  grafu č. 8, kdy hovoříme o  šikaně za ZŠ jako 

celku (zvolené třídy jsou zástupci celého klima 

na  škole), můžeme tvrdit, že je ZŠ v  rámci 

celorepublikového měřítka na  dobré cestě proti 

boji se šikanou. 

 

  

Ano
36%

Ne
64%

Ano

Ne

Ano
11%

Ne
89%

Ano

Ne

Ano
7%

Ne
93%

Ano

Ne

Graf č.  6 K otázce č. 4 Zažil jsi v  tomto školním 

roce nepříjemné jednání od spolužáků? 

Graf č. 7 K otázce č. 5 Zažil jsi v  tomto školním 

roce agresivní jednání od spolužáků? 

Graf č. 8 K otázce č. 6 Je podle Tvého názoru 

v  současnosti ve vaší třídě šikana? 
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Pokud se zaměříme na  tabulky, můžeme si v  všimnout, že v  tabulce č. 5 není ani 

jedna třída, kde se nevyskytuje nepříjemné chování, v  tabulce č. 6 se vyskytují 2 třídy, kde 

se nevyskytuje agresivní chování a  v  tabulce č. 7 , kde hovoříme o  šikaně si ve čtyřech 

třídách myslí, že nemají ve třídě šikanu. Můžeme tento fakt vyhodnotit jako pozitivní 

zjištění? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Otázka č. 4 Ano Ne 

5.A 8 16 
5.B 7 12 
5.C 5 17 
5.D 3 18 
6.A 4 19 
6.B 8 16 
6.C 4 19 
7.A 18 8 
7.B 13 10 
7.C 13 12 

SOUČET 83 147 

Otázka č. 5 Ano Ne 

5.A 2 22 
5.B 1 18 
5.C 1 21 
5.D 1 20 
6.A 0 23 
6.B 2 22 
6.C 0 23 
7.A 9 18 
7.B 5 18 
7.C 5 20 

SOUČET 26 205 

Otázka č. 6 Ano Ne 

5.A 0 24 
5.B 0 19 
5.C 2 20 
5.D 1 20 
6.A 0 23 
6.B 0 24 
6.C 1 22 
7.A 4 23 
7.B 4 19 
7.C 5 20 

SOUČET 17 214 

Tabulka č. 5 K otázce č. 4 

Tabulka č. 6 K otázce č. 5 

Tabulka č. 7 K otázce č. 6 
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Na grafu č. 11 , jsou znázorněny 

odpovědi žáků na  otázku č. 9 „Ve třídě se 

bavím.“,  kde vidíme, že z  celkového počtu 

respondentů 231 odpovědělo 124 žáků, že se 

baví se všemi spolužáky ze své třídy. 92 

dotazovaných žáků, že se baví jen s  některými 

spolužáky. 5 žáků se baví pouze s  dívkami a  3 

žáci pouze s  chlapci. Jen 2 respondenti uvedli, 

že se ve třídě baví pouze s  jedním spolužákem 

a  1 z  žáků se s  nikým nebaví. Je otázkou, zda 

žáci, kteří se baví jen s  jedním spolužákem či 

žák, který se nebaví s  nikým, nevyhledávají 

samotu záměrně. Například lektor Čapek (2019) 

tvrdí, že se setkal na  kurzech s  žáky, kteří 

spolupracovali se spolužáky během zadané 

práce, ale mimo ni se kolektivu stranili. Jeden 

z  žáků mu toto chování odůvodnil tím, že nemá 

potřebu být v  kontaktu s  ostatními žáky a  má 

raději samotu. 

Jedenáct žáků odpovědělo jinak, tyto 

odpovědi jsou k  nahlédnutí v  tabulce č. 10. 

Pokud se podíváme na  graf č. 12 , vidíme 

v  procentech znázorněné odpovědi na  otázku č. 

10 „Mám kamarády i  mezi žáky jiných tříd.“. 

6% žáků ze všech dotazovaných tříd má 

kamarády pouze ve své třídě. V 94 % mají žáci 

kamarády i  mimo svou třídu.  
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Graf č. 11 K otázce č. 9 Ve třídě se bavím. 

Graf č. 12 K otázce č. 10 Mám kamarády i  mezi 

žáky jiných tříd. 
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Zjistili jsme, že žáci mají v  94 % kamarády i  v  jiných třídách na  škole, to znamená, 

že max. 3 žáci(viz. Tabulka č. 11)  v  jedné třídě kamarádí jen s  žáky z  vlastní třídy.  

Pokud dochází mezi žáky ke komunikaci a  oni se spolu navzájem baví ,a  dále 

dochází k  propojení a  kamarádění žáků mezi třídami, může to mít pozitivní dopad na  klima 

školy. Jak zmiňuje Piťha a  Heluz (1993) pokud se žáci mezi sebou znají, kamarádí, baví, 

cítí se bezpečněji a  ve školním prostředí se cítí lépe. A jak uvádí Národní ústav vzdělávání 

(2019) klima třídy a  klima školy se vzájemně ovlivňují. 
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5.A 17 7 0 0 1 1 S tak ¾ třídy. Skoro se všemi. 
5.B 12 3 0 0 0 1 Mám více, ale jenom jednoho 

věrného kamaráda. Skoro se 
všemi. 

5.C 13 9 0 0 0 0 S pár holkama. Občas 
s  holkama, ale spíše se všemi. 

5.D 15 5 0 0 1 0   
6.A 9 13 0 0 0 0   
6.B 11 9 0 1 1 2 Snažím se se všemi. 
6.C 13 8 0 0 0 0 Někdy s  klukama a  někdy 

s  pár holkama. 
7.A 17 10 0 0 0 0   
7.B 4 16 2 0 0 1   
7.C 13 12 0 0 0 0   

SOUČET 124 92 2 1 3 5   

Otázka č.10 Ano Ne 

5.A 21 2 

5.B 18 1 

5.C 17 2 

5.D 21 0 

6.A 22 1 

6.B 21 3 

6.C 22 1 

7.A 27 0 

7.B 22 1 

7.C 23 2 

SOUČET 214 13 

Tabulka č. 10 K otázce č. 9 

Tabulka č. 11 K otázce č. 10 
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Graf č. 13 K otázce č. 11 Co pomáhá zlepšovat 

vztahy v  naší třídě.. 

Graf č. 4 K otázce č. 2 Vztahy v  naší třídě jsou. 

Graf č. 16 K otázce č. 14 Kurzy Projektu Odyssea nám 

pomohly zlepšit třídní kolektiv. 

 

Na grafu č. 13 jsou 

znázorněné odpovědi žáků na  otázku 

č. 11 „Co pomáhá zlepšovat vztahy 

v  naší třídě.“ Na grafu č. 4 , jsou 

zaznamenané odpovědi na  otázku 

č.2  „Vztahy v  naší třídě jsou.“ 

a  na  grafu č. 16 jsou odpovědi 

na  otázku č. 14 „Kurzy Projektu 

Odyssea nám pomohly zlepšit třídní 

kolektiv.“. 

V otázce č. 11 žáci označili 

v  87 případech komunitní kruhy, 

které, jak se zmiňujeme v  kapitole 

3.4.2, se zaměřují na  osobnostní 

a  sociální rozvoj. Ovšem 

z  odpovědí žáků vyplývá, kdy 

z  celkového počtu 231 žáků, 

odpovědělo 178  na  otázku č. 11, že 

žákům nejvíce ke zlepšování vztahů 

pomáhají kurzy s  Projektem 

Odyssea. Na grafu č. 16 vidíme 

výrazný souhlas 119 žáků a  souhlas 

82 žáků, že kurzy Projektu Odyssea 

pomáhají zlepšovat kolektiv.  

Můžeme  tedy tvrdit, že 

Projekt Odyssea má podíl 

na  kamarádských vztazích ve 

třídách. 167 žáků označuje na  grafu 

č. 4  kamarádské vztahy jako 

nejčastější typ vztahů ve třídě. 
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5.A 3 12 9 17 6 10 3 22 Hry ve třídě. 
5.B 5 14 7 11 2 9 2 17   
5.C 17 14 11 16 4 10 5 20   
5.D 12 7 6 11 1 10 7 15   
6.A 6 11 13 15 7 11 3 22 Ve třídě se nehádáme. 
6.B 17 12 13 13 6 6 5 21 Hrát společenské hry, 

abychom byli parta. Někdy 
učitel, někdy sami. Skupinové 

práce 
6.C 3 14 9 11 7 12 6 20   

          
          
          

7.A 6 18 3 15 2 9 4 10 Učitelka ta tak, ta je tam 
k  ničemu. Spoustu výletů tam 

kde se neučíme. Každý je 
uvolněný. 

7.B 8 14 10 9 2 3 5 12 Nic nepomáhá 
7.C 10 18 9 14 6 10 4 19   

SOUČET 87 134 90 132 43 90 44 178   
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5.A 5 22 2 17 11 9 0 0   
5.B 3 14 5 14 3 8 0 0 Normální 
5.C 9 18 3 5 3 7 0 0   
5.D 9 19 3 11 4 7 0 0 Perfektní  
6.A 9 23 6 12 9 8 0 1   
6.B 8 12 10 6 4 7 1 0 žádné 
6.C 9 14 7 5 6 3 0 0 Dobré, ale občas se s  někým 

pohádám. 
7.A 5 15 8 11 7 13 2 2   
7.B 0 11 0 7 1 18 5 2   
7.C 4 19 0 11 1 18 1 0 zajímavé, super, přechodné 

SOUČET 61 167 44 99 49 98 9 5   

Tabulka č. 12 K otázce č. 11 

Tabulka č. 3 K otázce č. 2 
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Otázka č.14 V
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5.A 20 4 0 0 0 
5.B 10 8 1 0 0 
5.C 13 7 1 0 0 
5.D 14 6 1 0 0 
6.A 19 4 0 0 0 
6.B 18 5 1 0 0 
6.C 15 6 1 0 0 
7.A 4 16 3 6 0 
7.B 3 10 8 2 0 
7.C 3 16 5 1 0 

SOUČET 119 82 21 9 0 

Tabulka č. 15 K otázce č. 14 
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Graf č. 13 K otázce č. 11 Co pomáhá zlepšovat 

vztahy v  naší třídě.. 

Graf č. 14 K otázce č. 12 V komunitních kruzích ve 

třídě. 

Graf č. 15 K otázce č. 13 Komunitní kruh je pro  Tebe 

většinou. 

Na grafu č. 13 jsou 

znázorněné odpovědi žáků 

na  otázku č. 11 „Co pomáhá 

zlepšovat vztahy v  naší 

třídě.“, na  grafu č. 14 jsou 

znázorněné odpovědi 

na  otázku č. 12 

„V komunitních kruzích ve 

třídě.“ a  na  grafu č. 15 jsou 

znázorněné odpovědi 

na  otázku č. 13 „Komunitní 

kruh je pro  Tebe většinou.“.  

Zaměříme-li se 

na  komunitní kruhy, vidíme 

na  grafu č. 13 odpověď, že 

87 žáků považuje komunitní 

kruhy jako pomoc v  rámci 

zlepšování vztahů ve třídě.   

Na grafu č. 14 žáci 

nejčastěji odpovídali, že mají 

možnost vyjádřit svůj názor 

a  povídat si, při tom sedí 

v  kruhu. To odpovídá  

metodám a  formám, které 

uvádíme v  kapitole 3.4.2. 

U grafu č. 15 žáci 

nejvíce odpověďmi 

vyjádřili, že jsou komunitní 

kruhy informační, zábavné 

a  zajímavé. 
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5.A 3 12 9 17 6 10 3 22 Hry ve třídě. 
5.B 5 14 7 11 2 9 2 17   
5.C 17 14 11 16 4 10 5 20   
5.D 12 7 6 11 1 10 7 15   
6.A 6 11 13 15 7 11 3 22 Ve třídě se nehádáme. 
6.B 17 12 13 13 6 6 5 21 Hrát společenské hry, 

abychom byli parta. Někdy 
učitel, někdy sami. Skupinové 

práce 
6.C 3 14 9 11 7 12 6 20   

          
          
          

7.A 6 18 3 15 2 9 4 10 Učitelka ta tak, ta je tam 
k  ničemu. Spoustu výletů tam 

kde se neučíme. Každý je 
uvolněný. 

7.B 8 14 10 9 2 3 5 12 Nic nepomáhá 
7.C 10 18 9 14 6 10 4 19   

SOUČET 87 134 90 132 43 90 44 178   
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5.A 2 16 0 9 19 13 10 9 Občas hrajeme hry. 
5.B 11 14 0 14 12 16 5 13   
5.C 22 17 0 12 16 15 11 15 Chování řešíme, když 

někdo něco provede, 
ale to je málo kdy. 
Sedíme chleba/máslo 

5.D 16 19 0 8 6 13 2 8   
6.A 6 12 12 16 13 6 9 9 Řešíme něco okolo 

parlamentu  
Někdy sedíme v  kruhu. 

6.B 22 23 1 10 10 19 5 19 nevím 
6.C 3 19 1 17 4 13 3 6   
7.A 24 22 16 14 13 18 5 25 Odpočinkový. Nemusím 

tolik přemýšlet 
7.B 13 14 1 8 15 13 3 18   
7.C 24 25 12 13 0 19 5 18   

SOUČET 143 181 43 121 108 145 58 140   

Tabulka č. 12 K otázce č. 11 

Tabulka č. 13 K otázce č. 12 
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Otázka č.13 Su
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 J
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6.A 0 7 7 16 3 5 1 6 5   

6.B 6 15 14 20 13 5 12 1 3   

6.C 6 4 5 17 3 4 5 4 4   

5.A 1 6 11 19 7 5 6 3 2 Občas je to nuda a  občas 
zábava. 

5.B 4 11 10 16 8 8 6 4 2   

5.C 6 13 9 15 2 5 8 0 0   

5.D 2 10 9 10 8 1 8 3 0   

7.A 1 5 6 12 2 6 4 10 9 jak kdy, někdy nudný, někdy 
informační. Někdy nudný, 

ale potřebný. 
7.B 0 7 6 15 3 8 2 8 3   

7.C 0 11 9 14 3 11 6 1 2 Furt probíráme to samé. 

SOUČET 26 89 86 154 52 58 58 40 30 
 

Tabulka č. 14 K otázce č. 13 
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Na grafu č. 9 vidíme 

odpovědi žáků na  otázku č. 7 

„Konflikty v  naší třídě si 

umíme vyřešit sami mezi 

sebou.“. 31 žáků výrazně 

souhlasí a  149 žáků souhlasí 

s  tím, že si ve třídě žáci 

konflikty umí vyřešit sami bez 

pomoci dospělé osoby. Na 

grafu č. 14 vidíme odpovědi 

na  otázku č. 12 „V 

komunitních kruzích ve třídě.“, 

kdy 140 odpovědí bylo, že 

v  komunitních kruzích řeší 

chování , 181 žáků 

odpovědělo, že může vyjádřit 

svůj názor a  145 odpovědělo, 

že si povídají. Můžeme tedy 

říct, že komunitní kruhy 

pomáhají rozvíjet komunikaci 

v  jednotlivých kolektivech 

tříd. To může mít vliv 

na  řešení konfliktů v  rámci 

třídního kolektivu. 

V tabulce č. 8 vidíme 

jak jednotliví žáci 

z  jednotlivých tříd odpovídali. 

U 5 tříd většina žáků uvádí, že 

si své konflikty umí řešit sami.  
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Graf č. 9 K otázce č. 7 Konflikty v  naší třídě si umíme 

vyřešit sami mezi sebou. 

Graf č. 14 K otázce č. 12 V komunitních kruzích ve 

třídě. 
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5.A 2 16 0 9 19 13 10 9 Občas hrajeme hry. 
5.B 11 14 0 14 12 16 5 13   
5.C 22 17 0 12 16 15 11 15 Chování řešíme, když 

někdo něco provede, 
ale to je málo kdy. 
Sedíme chleba/máslo 

5.D 16 19 0 8 6 13 2 8   
6.A 6 12 12 16 13 6 9 9 Řešíme něco okolo 

parlamentu  
Někdy sedíme v  kruhu. 

6.B 22 23 1 10 10 19 5 19 nevím 
6.C 3 19 1 17 4 13 3 6   
7.A 24 22 16 14 13 18 5 25 Odpočinkový. Nemusím 

tolik přemýšlet 
7.B 13 14 1 8 15 13 3 18   
7.C 24 25 12 13 0 19 5 18   

SOUČET 143 181 43 121 108 145 58 140   

 

 

 

 

 

Otázka č.7 V
ýr

a
zn

ě 

so
u

h
la

sí
m

  

So
u

h
la

sí
m

 

N
ev

ím
 

N
es

o
u

h
la

sí
m

 

V
ýr

a
zn

ě 

n
es

o
u

h
la

sí
m

 

5.A 5 17 2 1 0 
5.B 1 12 5 1 0 
5.C 4 11 5 1 0 
5.D 3 17 1 0 0 
6.A 7 15 1 0 0 
6.B 3 18 3 0 0 
6.C 4 18 1 0 0 
7.A 0 16 9 0 0 
7.B 1 12 4 6 0 
7.C 3 13 8 1 0 

SOUČET 31 149 39 10 0 

Tabulka č. 8 K otázce č. 7 

Tabulka č. 13 K otázce č. 12 
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Otázka č. 16 Co je podle Tebe nejdůležitější, aby mohla být třída v  pohodě. 

Zjistili jsme, že podle žáků je nejdůležitější, aby třída mohla být v  pohodě (uvádíme 

nejčastější uvedené odpovědi), aby žáci byli dobrý kolektiv. Všichni by se k  sobě měli 

chovat hezky. Ve třídě by neměla chybět vzájemná důvěru, všichni by se měli kamarádit. To 

znamená, že by se měli bavit chlapci s  dívkami a  dívky s  chlapci. Žáci by chtěli mít 

vzájemný respekt, ale ve třídě nesmí chybět zábava. V rámci třídy by si měli věřit a  společně 

spolupracovat. Určitě by se ve třídě neměli hádat, vysmívat se navzájem. Na druhou stranu 

by spolu měli vycházet, to znamená, mít dobré vztahy, prostě být dobrá parta. 

Pokud nahlédneme do přílohy č. 2 , zjistíme, že žáci ze všech tříd odpovídali velice 

podobně a  u  každé z  tříd se objevila slova jako kamarádství, vycházet spolu, 

spolupracovat, patra a  pod .. 
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4.3.2 Vyhodnocení polostrukturovaných rozhovorů s  žáky 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

Na tuto otázku jsme získali přibližně 2/3  odpovědí ne. To svědčí o  tom, že se žáci 

z  větší části nesetkávají s  nepříjemným chováním ze strany spolužáků, žáků z  ostatních 

tříd ani pedagogů. Získali jsme informaci od jednoho ze žáků o  tom, že se s  nepříjemným 

chováním nesetkává, protože jsou super parta. 

Zbylá jedna třetina odpověděla na  první otázku, že se setkává s  nepříjemným 

chováním v  podobě posmívání (kdo co nosí, kdo jak je veliký, jak vypadá, za to co občas 

někdo řekne), vykřikování (při vyučování) či křičení (hlasité, sprosté, na  chodbách 

a  jídelně). Žákům také často vadí drzé chování vůči učitelům ze strany spolužáků (chování 

jako ke kamarádům – drzé). Na druhou stranu někteří žáci se domnívají, že jsou 

nespravedlivě hodnoceni (myslí si, že vykřikoval někdo jiný, než doopravdy vykřikl) ze 

strany učitelů a  právě toto chování jim je nepříjemné.  

Otázka č. 2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

Žáci převážně odpovídali na  otázku č.2 , že preventivní kurzy na  škole se dělají 

hlavně z  důvodu, aby se předešlo šikaně. Někteří z  nich se zmínili o  tom, že v  minulosti 

na  škole byla šikana, ale díky preventivním kurzům už není. Žáci dále vidí smysl kurzů 

v  tom, že se díky kurzu stmelí, více se seznámí a  poznají, stane se z  nich lepší parta, dobrý 

kolektiv. Žáci se například na  preventivních kurzech dozví, jak se chovat ke spolužákům 

a  že některé chování, které oni považovali za přijatelné je spolužákům nepříjemné.  

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

Žáci, kteří nám poskytli rozhovor, se shodli až na  jednu výjimku na  tom, že 

preventivní kurzy pomáhají a  hodnotí je kladně. Jeden z  žáků uvedl, že kurzy probíhají 

dobře, všichni se baví, ale pak to přejde. Pokud učitele nenaváží na  kurz, je skoro jisté, že 

se práce lektorů neprojeví v  takovém rozsahu. 

Žákům se nejvíce na  kurzech líbí to, že se více poznají s  ostatními žáky, se kterými 

se do té doby tolik nebavili. Dále se zmiňují o  pozitivní změně v  rámci kolektivu, zlepšilo 

to třídu a  vyřešily se případy, kdy na  sebe spolužáci byli nepříjemní. Ve většině odpovědí 
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si můžeme přečíst o  pozitivním přínosu v  podobě toho, že se začali bavit s  dívkami 

a  chlapci. Většina žáků je ráda, že preventivní kurzy na  škole jsou. Kurzy s  Projektem 

Odyssea by chtěli častěji. 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

Na otázku č. 4 všichni žáci odpověděli Projekt Odyssea („ta je známá, vždycky se 

na  ní těším, dělají to dobrou formou, baví mě to, lidi co to dělají jsou fajn“). Žáci dále 

zmínili preventivní programy od těchto organizací: Policie ČR, Eliv, Srdce, Bát či nebát, 

Magdaléna. 

4.3.3 Vyhodnocení polostrukturovaných rozhovorů s  učiteli 

Otázka č. 1 „Co je cílem třídního učitele ve Vaší třídě?“ 

Třídní učitele se shodli, že rozvoj vztahů a  spolupráce mezi žáky patří k  hlavním 

cílům jejich náplně. Neméně podstatnou náplní je vzdělávání žáků v  oboru jejich kvalifikace 

a  administrativní záležitosti. 

Otázka č. 2 „Jaký přístup ve Vašem chování k  žákům převažuje?“ 

Většina třídních učitelů má spravedlivý, přátelský a  vstřícný přístup k  žákům. Žáci 

jsou pro  ně důležití a  jsou rádi, když za nimi žáci přijdou a  svěří se. Každého z  nich 

posuzují individuálně. Ovšem jako důležité považují i  to, aby byli autoritou. Dochází 

k  vymezení určitých hranic a  mantinelů. Na prvním stupni je to většinou maminkovský 

přístup.  

Otázka č. 3 „Vidíte kvalitu vztahů mezi žáky ve Vaší třídě jako důležitou?“ 

Ano, shodují se všichni třídní učitelé. Většina z  nich dodává, že je to pro  ně to 

nejdůležitější. Ve třídě se mnohem lépe učí, pokud jsou žáci pozitivně naladěni (to je díky 

dobrým vztahům ve třídě).  

Otázka č. 4 „Myslíte si, že komunitní kruhy přispívají k  dobrým vztahům ve 

třídě?“ 

Někteří učitelé si myslí, že je na  komunitní kruhy malá časová dotace. Probírá se to, 

na  co není ve vyučovacích hodinách čas, různé aktuální problémy nebo se hrají hry na  různá 
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témata. Někteří pedagogové využívají pravidla jako je mluví jenom jedem či vciťování se. 

Komunitní kruhy mají dopad na  lepší klima tříd. Třídní učitelé zmiňují školení a  čerpání 

aktivit Projektu Odyssea. 

Otázka č. 5 „Jakými metodami pracujete v  komunitních kruzích?“ 

Komunitní kruhy se odehrávají v  kruzích, kdy se sedí třeba na  koberci. Každý žák 

má prostor k  tomu, aby se vyjádřil k  položeným otázkám (to jsou aktuální řešená témata). 

Většinu času si žáci povídají, hrají hry (aby došlo k  Aha momentu – aha, to se neděje jenom 

mě) a  spolupracují. 

Otázka č. 6 „Využíváte metody osobnostní a  sociální výchovy?“ 

Třídní učitelé se shodují v  používání OSV, metody aplikují v  rámci komunitních 

kruhů. Někteří pedagogové i  během oborových vyučovacích hodin.  

Otázka č.7 „Jaké aktivity v  komunitních kruzích obvykle převažují?“ 

Aktivity na  podporu vztahů, komunikace (mluvená, dotyková, pohybová), mluvení 

(např. věci z  parlamentu nebo co by se jak mělo dělat), diskuse, porozumění sama sebe, hry, 

scénky, občas organizační věci,  je to pestré. 

Otázka č. 8„Připravují si obsah komunitních kruhů také sami žáci?“ 

V přípravách, kdo připravuje komunitní kruhy, se učitelé rozcházejí. Někteří dávají 

žákům prostor k  tomu, aby si vymysleli téma i  náplň komunitního kruhu, jiní třídní učitelé 

vždy vedou komunitní kruh sami.  

Otázka č. 9 „Hodnotíte programy Projektu Odyssea pro  Vaši třídu jako 

přínosné?“ 

Kurzy s  Projektem Odyssea učitelé hodnotí jednohlasně kladně, nejen kvůli rozvoji 

vztahů a  kladným dopadem na  žáky, ale hlavně oni sami vidí, jak děti pracují a  reagují 

mimo jejich vyučovací hodiny. Několik pedagogů zmínilo, že by tyto programy zařadili do 

nižších ročníků na  škole. Třídní učitele oceňují profesionální, ale i  přátelský přístup lektorů.  
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Otázka č. 10 „V čem pomáhají kurzy Projektu Odyssea žákům?“ 

Mají možnost jinak spolupracovat, stmelení a  seznámení při příchodu nových žáků 

do třídního kolektivu. Tvorba třídního klima a  dobrých vztahů. Žáci si vyzkouší praktické 

činnosti (zpětná vazba, co je to šikana, co dělat) a  uvědomí si spoustu věcí. Kurzy 

s  Projektem Odyssea vždy přinesou něco nového. Žáci se nebojí a  dokážou si navzájem 

pomáhat. 

Otázka č. 11 „Co oceňujete na  programech Projektu Odyssea?“ 

Pedagogové oceňují rozvoj vztahů a  spolupráce v  třídním kolektivu. Žáci se dozví 

základní informace o  probíraném tématu nejen teoreticky, ale i  prakticky pomocí prožitku. 

Nenásilnou formou se seznámí se situacemi, které by je mohly v  budoucnu v  běžném životě 

potkat. Pedagogové oceňují vstřícný, flexibilní přístup a  odborné vedení lektorů, 

promyšlenost a  odstupňovanost kurzů. Žáky kurzy baví a  pedagogové je mohou sledovat 

z  jiného úhlu pohledu. 

Otázka č. 12 „Inspirujete se některými metodami a  aktivitami OSV z  kurzů 

Projektu Odyssea?“ 

Pedagogové se během školního roku inspirují metodami a  aktivitami Projektu 

Odyssea. Metodička prevence ostatním třídním učitelům namnožila materiály Projektu 

Odyssea, aby se měli kde inspirovat. Učitelé využili například chválení (žáci se navzájem 

chválí), aktivity na  spolupráci (hlavně holky a  kluci dohromady, 1234), pravidla (zvednutá 

ruky), zpětnou vazbu, první pomoc nebo při únavě žáků icebreakery (123). 

Otázka č. 13 „Je podle Vašeho názoru důležitá partnerská, symetrická 

a  konstruktivní komunikace se žáky?“  

 Pedagogové se shodují na  důležitosti partnerské, symetrické a  konstruktivní 

komunikaci, pokud vše funguje a  dodržují se určitá domluvená pravidla. Žák by měl mít 

učitele jako autoritu. Mnoho žáků dnes neumí komunikovat, protože jsou omezeni 

na  elektroniku a  sociální sítě. Přitom je důležité, aby žák uměl komunikovat a  mohl řešit 

situace, které nastanou. Někteří označují za problémovější komunikaci s  rodiči než s  žáky. 
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Otázka č. 14 „Můžete posoudit dlouhodobější rozvoj žáků Vaší třídy v  oblasti 

komunikace, spolupráce a  vzájemného vycházení? Co nejvíce přispívá k  tomuto rozvoji 

podle Vašeho názoru?“ 

Třídní učitelé vidí vývoj žáků, to jak prochází různými vývojovými fázemi, jak se 

mění, posouvají. Žáci se během doby na  druhém stupni více rozmluví, nebojí se říct svůj 

názor.  Velikou zásluhu na  tom mají komunitní kruhy, pedagogové a  kurzy s  Projektem 

Odyssea.  

Každý z  učitelů má svůj příběh, který prožil se svou třídou a  vidí vývoj třídního 

kolektivu i  jednotlivých žáků.  

Otázka č. 15 „Co byste rád řekl/a  na  závěr rozhovoru? Shrnutí toho, co má podle 

Vás nejdůležitější vliv na  rozvoj vztahů mezi žáky, vytváření a  udržení  dobrého třídního 

kolektivu:“ 

Spolupráce s  Projektem Odyssea trvá dlouho, asi 10 let a  je to úžasný. Mají podíl 

na  rozvoji vztahů ve  škole. Žáky a  učitele to baví. Třídní učitelé vidí žáky při aktivitách 

a  v  různých netradičních situacích, a  to je přínosné. Důležité jsou osobnosti lidí (žáka, 

učitele, rodiče, lektora).  

4.3.4 Vyhodnocení polostrukturovaných rozhovorů s  vedením školy 

Otázka č. 1 „Můžete stručně popsat, jaká je koncepce Vaší školy?“ 

Bývalá paní ředitelka, která působila na  škole ve funkci ředitelky školy 24 let říká, 

že k  tomu, co se dnes odehrává na  škole, ji vedl projekt „Trvalá obnova školy“. Na základě 

tohoto projektu se začala škola před 16 lety měnit. Cílem bylo, aby se žáci připravili do 

života všestranně. To vedlo k  tomu, aby se do školního vzdělávacího programu školy dostal 

název „Škola pro  život“. Škola se řídí třemi oblastmi, o  kterých si myslí, že jsou důležité 

pro  život. Je to výuka cizích jazyků, podpora zdravého životního stylu (kladný vztah ke 

sportu) a  práce s  novými technologiemi. Nejdůležitější je, aby žáci rádi chodili do školy, 

protože tam jsou dobré vztahy. S rozvojem všestrannosti a  s  cílem být „Škola pro  život“ 

souhlasí i  současná paní ředitelka. 
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Otázka č. 2 „Co je pro  Vás nejdůležitější ve výchově žáků?“ 

Obě paní ředitelky se shodují, že nejdůležitější je, aby byly dobré vztahy mezi žáky. 

Každý žák by měl dostat šanci projevit se a  vyvíjet se dle svých potřeb. Žáci si sami tvoří 

pravidla, která je vedou ke slušnému a  ohleduplnému chování. Tvorba pravidel samotnými 

žáky vede k  jejich častějšímu dodržování.  

Otázka č. 3 „Vaše škola využívá pro  práci učitele se třídou komunitní kruhy, jak 

jste k  tomu došli, kde jste se pro  to inspirovali?“ 

Komunitní kruhy zavedla bývalá paní ředitelka, stávající paní ředitelka s  nimi chce 

pokračovat dále.  

O komunitních kruzích se bývalá paní ředitelka dozvěděla z  tisku nebo z  projektu 

„Dokážu to“, který absolvovala. Na začátku to bylo o  spolupráci paní ředitelky a  učitelů, 

kteří absolvovali různá školení. Byly to kurzy a  aktivity s  OSV.  Na začátku ve škole byly 

třídnické hodiny, pak se z  nich staly komunitní kruhy. Ze začátku byly komunitní kruhy 

každý týden, ale učitelé nevěděli, jak v  rámci komunitních kruhů pracovat, a  tak se počet 

komunitní kruhů snížil na  počet 2x měsíčně. Škola pedagogům pomáhá s  výběrem témat 

a  pořádá školení zaměřená na  komunitní kruhy. Paní ředitelka říká: „Měli jsme moc hezký 

seminář právě s  Odysseou, kdy všichni učitelé se seznamovali s  tím, co to komunitní kruh 

je a  jak se posunout v  té práci s  dětmi ohledně komunitních kruhů dál.“ 

Otázka č. 4 „Jak jste spokojená s  mezilidskými vztahy ve škole?“ 

Bývalá paní ředitelka říká, že je se vztahy mezi žáky a  učiteli ve škole spokojená. 

Nevybavuje si žádný vztahový problém, který by musela řešit ze strany žáků k  učitelům, 

ani naopak. Současná paní ředitelka dodává, že současné neshody řeší dle stanovených 

postupů hned v  zárodku. Prioritou jsou partnerské vztahy mezi, žáky, rodiči a  pedagogy. 

Otázka č.5 „Myslíte si, že má působení OSV vliv na  mezilidské vtahy na  Vaší 

škole?“ 

V rámci vztahů mezi dospělými měla bývalá paní ředitelka představu společných 

výjezdových a  stmelovacích akcí. Tato vize postupem času ustoupila, protože pedagogický 

sbor zestárl a  hodně se obnovil. Nyní se pořádají jen malá setkání. Současná paní ředitelka 

zmiňuje průběžné vzdělávání pedagogů a  průřezové začlenění OSV do vyučovacích hodin. 
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Otázka č. 6 „Preferovala jste vždy přístup OSV?“ 

Bývalá paní ředitelka říká, že prvních deset let tápala a  nevěděla, jak s  tímto 

tématem naložit, dokud nepoznala projekt „Trvalá obnova“ a  „Dokážu to“. Po těchto dvou 

projektech se vzdělávání učitelů v  OSV posunulo i  směrem ke studentům.  

Otázka č. 7 „Z jakého důvodu jste přistoupila ke spolupráci s  Projektem 

Odyssea?“ 

Bývalá paní ředitelka si přesně nevzpomíná, jak přišla ke kontaktu na  Projekt 

Odyssea, ale tato citace jasně vystihuje, proč ke spolupráci došlo. „Protože samozřejmě my 

jsme učitelé, každý máme svoji odbornost a  potřebujeme profíky, kteří nám pomůžou, 

protože zase když přijde do školy mezi děti někdo z  venku, tak ty děti jsou daleko více 

otevřenější. Je to tím, že my máme nějaké vzdělávací cíle, které musíme naplňovat. To je ta 

výuka a  ten prostor pro  to, abychom s  dětmi pracovali v  rámci OSV, tak je daleko menší. 

Třeba jenom na  těch komunitních kruzích. Takže proto jsme začali spolupráci s  Projektem 

Odyssea. Pak jsme se setkali a  ta první zkušenost, nebo setkání bylo na  ozdravných 

pobytech, ty jednodenní kurzy, které rodiče hradí dětem. A v  posledních 3 letech jsme 

rozšířili spolupráci i  na  vícedenní, která probíhá tady na  škole, což je úplně to nejlepší, co 

jsem kdy teda mohla poskytnout dětem a  i  učitelům.“ Současná paní ředitelka navazuje 

na  rozhodnutí bývalé paní ředitelky a  rozšiřuje tyto programy do dalších ročníků. 

Otázka č. 8 „Co oceňujete na  práci Projektu Odyssea? 

Obě paní ředitelky se shodují a  oceňují zkušenosti lektorů Projektu Odyssea 

v  oblasti OSV. Dále se jim líbí přátelský přístup k  dětem i  učitelům, žáci jsou pak otevření 

a  lektoři z  nich dostanou maximum. Podle zpětných vazeb je působení lektorů na  děti 

pozitivní, pomáhají vytvářet vztahy mezi žáky a  učiteli. 

Otázka č. 9 „Máte v  plánu pokračovat za působení OSV?“ 

Určitě je v  plánu pokračovat v  působení OSV, shodují se obě paní ředitelky. Bývalá 

paní ředitelka říká, že vždy tento přístup bude podporovat, a  hlavně spolupráci s  Projektem 

Odyssea. Je v  plánu posunutí kurzů na  nižší ročníky, protože mnohdy se vztahy začínají 

kazit už na  prvním stupni.  
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Otázka č. 10 „Můžete posoudit dlouhodobější rozvoj žáků Vaší školy v  oblasti 

komunikace, spolupráce a  vzájemného vycházení?“ 

Komunikaci na  škole podporují různými způsoby (pořádání jarmarků, sportovní 

turnaje apod.). Pro bývalou paní ředitelku je důležité, aby spolu žáci mluvili, spolupracovali. 

Současná paní ředitelka dodává, že se žáci zlepšili v  komunikaci a  umí si dát zpětnou 

vazbu. 

Otázka č. 11 „Co nejvíce přispívá k  tomuto rozvoji podle Vašeho názoru?“ 

K rozvoji žáků přispívají veškeré aktivity, které škola pořádá. Jsou to komunitní 

kruhy, dramatická výchova, projektové dny, charitativní akce a  programy primární 

prevence, včetně Projektu Odyssea. 

Otázka č. 12 „Jaké jsou vaše cíle ohledně školy do budoucna?“ 

Do budoucna bývalá paní ředitelka žádné velké cíle nemá. Přeje si, aby škola 

fungovala alespoň dalších deset let tak, jak funguje nyní. Na škole jsou dobré mezilidské 

vztahy a  žáci mají ve škole prostor vyjádřit svůj názor (to je podle paní ředitelky velice 

důležité). Nová paní ředitelka má v  plánu pokračovat dále v  preventivních kurzech 

a  v  zařazování OSV. Ráda by dále podporovala partnerské vztahy mezi žáky, rodiči 

a  školou. 

Otázka č. 13 „Co byste řekla na  závěr rozhovoru? Shrnutí toho, co má podle Vás 

nejdůležitější vliv na  rozvoj vztahů mezi žáky, učiteli a  vytváření a  udržení dobrého 

školního kolektivu.“ 

Bývalá paní ředitelka vždy chtěla učit, je to její splněný sen. Neměla v  plánu řídit 

školu, ale je to vývoj a  za tuto zkušenost je ráda. Přeje si, aby škola měla stabilní učitelský 

sbor, který má rád děti a  chce učit. Doufá, že na  školu budou přicházet absolventi, co by 

dali žákům něco navíc než jen učení. To napomáhá vztahům mezi učiteli a  žáky.  

4.3.5 Shrnutí  

Zjistli jsme, že vztahy ve třídách jsou hlavně kamarádské a  vstřícné. Většina žáků je 

ráda ve své současné třídě. Žáci na  svých třídách mají nejradši kamarády, legraci a  zábavu. 

Více jak polovina respondentů odpověděla, že jsou ve třídě super parta. Více jak polovina 



73 

 

odpovídajících žáků nezažila nepříjemné chování ze strany spolužáků, většina z  nich 

nezažila ani agresivní chování a  většina žáků má zkušenost s  příjemným jednáním od 

spolužáků. Na dotaz jestli je u  respondentů ve třídě šikana, většina žáků odpověděla, že ne. 

Větší část žáků v  dotazníku uvedli, že si konflikty ve třídě umí řešit sami. Více jak polovina 

respondentů se baví se všema ze třídy. Většina žáků má kamarády i  v  jiných třídách 

na  škole.  Žáci tvrdí, že kurzy Projektu Odyssea a  akce mimo školu, pomáhají zlepšovat 

vztahy v  jejich třídě. Na dotaz, jestli kurzy Projektu Odyssea pomohly zlepšit kolektiv, a  co 

ses na  nich naučil, většina žáků odpověděla, že ano, naučili se lépe spolupracovat, jak se 

bránit šikaně nebo jak komunikovat se spolužáky. Na dotaz, co třída dělá na  komunitních 

kruzích, žáci odpověděli, že sedí v  kruhu a  mají možnost vyjádřit svůj názor, povídají si 

a  řeší chování. Komunitní kruhy jsou pro  žáky hlavně informační, zábavné a  zajímavé.   

V rozhovoru jsme se od respondentů dozvěděli, že se na  škole občas setkávají 

s  nepříjemným chováním. S tím žákům pomáhají preventivní programy, které se podle nich 

dělají, aby se předcházelo šikaně a  naučili se, jak se chovat v  různých situacích, které je 

mohou potkat. Žáci řekli, že jsou rádi, že jsou na  škole preventivní kurzy, které jsou  

s  Odysseou. Dále se shodli na  tom, že kurzy Projektu Odyssea jsou přínosné a  pomáhají 

zlepšovat vztahy ve třídě. 

Cílem třídních učitelů v  rámci třídy je rozvíjet vztahy mezi žáky. Většina učitelů volí 

partnerský vztah se žáky. Při dotazu na  komunitní kruhy jsme zjistili, že učitelé mají různé 

přístupy. Někteří při jejich přípravě zapojují žáky, jiní vymýšlí náplň a  téma komunitního 

kruhu sami. Učitelé v  rozhovoru uvedli, že jsou rádi za kurzy s  Projektem Odyssea. Vidí 

v  nich smysl a  myslí si, že mají pozitivní vliv na  žáky. Jsou spokojení s  přístupem lektorů, 

který je přátelský a  partnerský. 

U vedení školy je na  prvním místě rozvoj žáků, tedy práce na  rozvoji osobnostní 

a  sociální stránky u  žáků. Rozvoji mezilidských vztahů jdou naproti cestou komunitních 

kruhů a  preventivních programů Projektu Odyssea, které zařazují už na  první stupeň. 

S kurzy Projektu Odyssea jsou obě dvě paní ředitelky spokojené, líbí se jim profesionální a 

partnerský přístup lektorů k žákům i pedagogům.  Bývalá paní ředitelka v době její 

působnosti byla spokojená se vztahy na  škole. Současná paní ředitelka říká, že případné 

konflikty řeší v jejich zárodku a se vztahy mezi žáky a učiteli je také spokojená. 
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5 Diskuze 

Cílem této práce bylo zjistit jak na  žáky, učitele a  vedení školy působí preventivní 

kurzy Projektu Odyssea na  jedné konkrétní základní škole mimopražského regionu. Nešlo 

nám o  získání kvantitativního vzorku, cílem byl kvalitativní výzkum na  jedné škole. Práce 

by měla ukázat důležitost jednoty žáků, učitelů a  vedení školy. Pokud všichni „táhnou za 

jeden provaz“ a  pracují na  společné věci, jako ZŠ Příbram na  osobnostním a  sociálním 

rozvoji prostřednictvím všech aktivit, jenž škola nabízí. V tomto případě je funkční silou 

spolupráce školy a  Projektu Odyssea, kdy máme na  mysli systematicky propracovanou síť 

preventivních kurzů. Je otázkou, zda by jiná organizace, jinak zvolené metody, postupy, 

práce či přístup lektorů neměli podobný nebo stejný efekt.   

Pro tuto práci jsme získali rozhovor s  vedením školy, devíti třídními učiteli a  šesti 

žáky z  každé třídy 5., 6. a  7 ročníku.  Je otázkou, zda by výsledky byly shodné, pokud 

bychom dělali rozhovory se všemi pedagogy a  žáky na  celé škole (jedná se o  ty žáky, kteří 

mají zkušenost alespoň s  jedním kurzem Projektu Odyssea). 

Pro další práci by bylo zajímavé získat rozhovory s  vedením školy, pedagogy a  žáky 

některé základní školy, která má jiné preventivní programy s  jinými organizacemi, než je 

Projekt Odyssea. Obecné dotazníkové otázky a  otázky v  polostrukturovaných rozhovorech 

by byly upraveny dle zkoumané školy. Cílem výzkumu by bylo porovnání názorů 

na  mezilidské vztahy a  klima škol. 

Spornými body této práce by mohly být výběry respondentů.   Dotazníkového šetření 

se zúčastnili všichni žáci tříd 5., 6. a  7. ročníku, kteří v  den sběru dat byli ve škole.  Starší 

ročníky nebyly osloveny z  časových důvodů a  možností školy i  autorky práce. Výběr žáků 

pro  rozhovory byl náhodným losem učitele, který aktuálně ve třídě vyučoval. Tento krok 

mohl ovlivnit výzkum. Rozhovory s  pedagogy byly limitovány třídnictvím. Je otázkou jak 

by odpovídali učitelé, kteří třídnictví nemají, a u  nichž je malá pravděpodobnost, že přijdou 

do kontaktu s  preventivními kurzy) nebo rozhovory s  jinými třídními učiteli, kteří nebyli 

osloveni.  
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6 Závěr 

Preventivní programy jsou nedílnou součástí škol. Zasahují do chodu školy a  jsou 

nařízeny Ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy České republiky. Šikana je 

aktuální téma nejen dnešní doby. Je to fenomén, kterému se podle nejnovějších výzkumů 

nevyhne 30 % žáků. Je jen na  vedení školy, pro  jaké preventivní kurzy, metody a  postupy 

se rozhodne.  

Tato předkládaná práce si kladla za cíl nabídnout přehled toho, jak žáci, pedagogové 

a  vedení jedné školy pohlíží na  preventivní kurzy, jež jsou u  nich na  škole pořádané 

neziskovou organizací Projekt Odyssea. Hlavní zvolenou výzkumnou metodou byly 

rozhovory s  žáky, učiteli a  vedením školy. Cílem bylo zjistit jak žáci, učitelé a  vedení školy 

vnímají preventivní kurzy Projektu Odyssea. Dotazníkové šetření jsme využili jako 

komplexní náhled žáků na  situaci ve škole a  doplňující informaci o  klima školy, vztazích 

v  jednotlivých třídách, názor na  komunitní kruhy nebo na  kurzy s  Projektem Odyssea. 

Z výzkumu vyplynulo následující. Z rozhovoru s  bývalou paní ředitelkou jsme 

zjistili, že kurzy, které Projekt Odyssea pro  školu dělá, jsou to nejlepší, co mohla paní 

ředitelka žákům a  učitelům dát. Stojí si za svým rozhodnutím, že práce lektorů Projektu 

Odyssea ve škole zlepšuje vztahy nejen mezi žáky navzájem, ale také mezi žáky a  pedagogy. 

Práce lektorů má vliv na  klima jednotlivých tříd i  na  celkové klima školy. Díky 

dlouhotrvající spolupráci vznikla na  škole série kurzů, které na  sebe navazují. Jedná se 

o  kurzy Stmelovací, Prevence šikany I, II, III, Adaptační výjezdové, Prevence závislostí 

a  Zdravotnické. Cílem těchto kurzů je předání informací o  probíraném tématu a  osobnostní 

a  sociální rozvoj žáků. V současné době kurzy probíhají již na  prvním stupni od 4. tříd. 

Samotní učitelé v  rozhovorech uvádí pozitivní dopad kurzů na  žáky a  zmiňují, že by kurzy 

měly být zavedeny na  škole od nižších ročníků. V době, kdy jsme pořizovali rozhovory 

s  pedagogy, byly preventivní kurzy od 5. tříd. Můžeme tedy konstatovat, že vedení školy 

souhlasí s  učiteli se zavedením kurzů od nižších ročníků, a  již tento krok v  loňském roce 

provedla. Učitelé jsou spokojeni s  metodami Projektu Odyssea a  využívají jejich metodiky. 

Z pohledu žáků jsou kurzy Projektu Odyssea také funkční. Žáci se zmiňují, že jim kurzy 

v  minulosti několikrát pomohly vyřešit vztahové problémy. Na kurzy se většina žáků těší, 
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protože si vyzkouší a  dozví se něco nového. Žáci, pedagogové i  vedení se shodují 

na  příjemném vystupování lektorů a  jejich odborném a  profesionálním vystupování. 

Tato předkládaná práce by mohla být inspirací nejen pro  lidi pohybující se v  této 

problematice, akademické pracovníky či pedagogy, ale také pro  ředitele škol při zavádění 

preventivních programů do jejich škol. Práce v  teoretické části popisuje obecná fakta 

o  šikaně, prevenci, osobnostní a  sociální výchově, tvorbě klima, pedagogické evaluaci 

a  Projektu Odyssea. V praktické části jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření 

a  rozhovorů s  žáky, pedagogy a  vedením školy. Celé rozhovory jsou k  nahlédnutí 

v  přílohách. 

Uzavíráme výstižnou citací: „Nemůžeme se efektivně učit, pokud nemáme 

uspokojeny své základní potřeby a  cítíme se nějakým způsobem ohroženi. Budovat ve třídě 

bezpečné klima a vztahy založené na  vzájemné důvěře, úctě a  respektu není z  tohoto 

hlediska žádným přepychem či nadstandardem, který si škola může dovolit, jen pokud na  to 

zrovna zbude čas.“ (KOPŘIVOVI,1998) Podle našeho názoru je potřeba preventivní kurzy 

dělat pravidelně. Jedná se o  sestavení bloku kurzů, které by se odehrávaly v  určitém pořadí 

tak, aby cíle kurzů plynule navazovaly. Tento blok by měl začínat již na  prvním stupni 

základní školy (nejlépe od 1. třídy). Jednalo by se o  navazování hlubších a  nových vztahů 

mezi spolužáky, jež by gradovalo v  rámci skupinových aktivit metodami OSV. 

Prostřednictvím preventivních bloků by docházelo k  osobnostnímu a  sociálnímu rozvoji. 

Tyto bloky by měly být vedeny proškolenými externími osobami nebo organizacemi, aby 

byly stoprocentně naplněny cíle těchto bloků. Dalším důvodem je vytíženost učitelů. 

Myslíme si, že v  dnešní době je na  učitele kladeno mnoho povinností a  zodpovědnosti. To 

je další z  důvodů, proč si myslíme, nechat preventivní kurzy na  externích odbornících. 

Doporučili bychom dodržování návaznosti jednotlivých kurzů. Z dotazníků a  rozhovorů od 

žáků jsme zjistili, že kurzy bez návaznosti nemají dlouhodobý vliv na  žáky. Pokud jsou žáci 

spokojeni ve své třídě, je v  této třídě i  dobré klima. Pokud je dobré klima v  jednotlivých 

třídách, má to pozitivní vliv i  na  učitele a  pak je vysoká pravděpodobnost, že máme dobré 

klima i  na  škole. 
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Přílohy 

 
Příloha 1: Dotazník pro  žáky - vzor 

Milí žáci, tento anonymní dotazník má za úkol zjistit, jak se cítíte ve své třídě, jak 

hodnotíte vztahy mezi spolužáky a  aktivity i  další věci, které vaše  vztahy se spolužáky 

ovlivňují. Informace budou sloužit k  vypracování diplomové práce. Vybrané odpovědi, 

prosím, zatrhněte. Děkuji za pravdivé vyplnění. 

    Bc. Adéla Doležalová, studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

v  Praze. 

Dívka / chlapec                                           Věk:                              Ročník: 

 

 

1. Jsem rád, že jsem právě ve své současné třídě (prosím, vyberte jednu odpověď).  

Výrazně souhlasím – souhlasím – nevím – nesouhlasím - výrazně nesouhlasím 

 

2. Vztahy v  naší třídě jsou (prosím, označte i  více odpovědí, nebo doplňte):  

výborné  - kamarádské – vstřícné - dobré -  bez problémů – občas s  problémy -   nepříjemné 

– nesnesitelné – jiné:……………………………………………………………………….. 

 

3. Na své třídě mám nejradši (prosím, označte i  více odpovědí, nebo doplňte): 

 

Kamarády – důvěru spolužáků – jsme super parta – že mi někdo vždy pomůže – legraci – 

zábavu – jiné:…………………………………………………………………………. 

 

4. Zažil jsi v  tomto školním roce nepříjemné jednání od spolužáků?  Ano   -   Ne 

5. Zažil jsi v  tomto školním roce agresivní jednání od spolužáků?  Ano  –  Ne 

6. Je podle Tvého názoru v  současnosti ve vaší třídě šikana?   Ano  -  Ne 

 



 

7. Konflikty v  naší třídě si umíme vyřešit sami mezi sebou (prosím, vyberte jednu 

odpověď). 

Výrazně souhlasím – souhlasím – nevím – nesouhlasím - výrazně nesouhlasím. 

 

8. Zažil jsi v  tomto školním roce příjemné jednání od spolužáků?   Ano  –  Ne 

 

9. Ve třídě se bavím (prosím, vyberte jednu odpověď, nebo doplňte): 

se všemi – jen s  některými spolužáky – mám jednoho kamaráda – s  nikým – jen 

s  klukama – jen s  holkama - jiné:…………………………….……………….…… 

 

10. Mám kamarády i  mezi žáky jiných tříd.  Ano  – ne 

 

11.  Co pomáhá zlepšovat vztahy v  naší třídě (prosím, označte i  více odpovědí, 

nebo doplňte): 

Komunitní kruhy – akce mimo školu – akce s  třídní učitelkou – školní výlety – chování 

třídní učitelky –  moji spolužáci – moje snaha vycházet s  každým - kurzy Projektu Odyssea 

– jiné:…………………………………………………………………………. 

 

12. V komunitních kruzích ve třídě (prosím, označte i  více odpovědí, nebo 

doplňte): 

sedíme v  kruhu – mám možnost vyjádřit svůj názor,  přání, pocity či hodnocení -  probíráme    

omluvenky -  připravujeme akce třídy – hrajeme hry - povídáme si – dohadujeme celoškolní 

projekty  - řešíme chování -  jiné:……………………………… 

 

13. Komunitní kruh je pro  Tebe většinou (prosím, označte i  více odpovědí, nebo 

doplňte): 

Super zážitek – zábavný – zajímavý –informační -  důležitý – vtipný – potřebný – nudný – 

ztráta času – 

jiný:…………………………………………………………………………………….. 



 

14. Kurzy Projektu Odyssea nám pomohly zlepšit třídní kolektiv (prosím, vyberte jednu 

odpověď): 

Výrazně souhlasím – souhlasím – nevím – nesouhlasím - výrazně nesouhlasím. 

 

15. Co ses naučil na  kurzech Projektu Odyssea (prosím, označte i  více odpovědí, nebo 

doplňte):  

 

lépe spolupracovat – rozumět týmové spolupráci -  komunikaci se spolužáky –rozumět tomu, 

co je agresivní jednání -  nové znalosti o  spolužácích – zvýšit důvěru ke spolužákům – 

pomáhat ostatním – jak se bránit šikaně - nové hry – zlepšil jsem si chování - bavit se 

s  holkama/klukama – pravidlo mluví jen jeden – pravidlo zvednutá ruka = ticho  -

jiné:…………………………………………………………………………………………... 

16. Co je podle Tebe nejdůležitější, aby mohla být třída v  pohodě: 

……………………………………………………..……………………

……………......…………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

 

  



 

Příloha 2: Odpovědi žáků na  dotazníkovou otázku č.16 

Třída 5.A 

„Abysme se navzájem všichni respektovali, věřili si a  chápali.“ 

„Je to i  o  třídní učitelce, ale některé problémy.“ 

„Aby se bavili kluci s  holkama a  abysme nezlobili paní učitelku.“ 

„Aby spolu lidé ve třídě vycházely.“ 

„Aby ji někdo uměl uklidnit.“ 

„Spolupráce, baví se holky s  klukama, kluci s  holkama.“ 

„Nehádat se, spolupracovat.“ 

„Žádné vysmívání že spolu chodí, kurzy Odyssea.“ 

„Aby všichni vycházeli (holky i  kluci) v  dobrém.“ 

„Spolupráce, dobré vztahy, a  navzájem si pomáhat.“ 

„Být kolektiv.“ 

„Musíme spolu komunikovat“. 

„Být dobrá parta.“ 

„Být se všema kamarád, bavit se se všema.“ 

„Komunikovat.“ 

„Musí vycházet kluci s  holkama a  holky s  klukama.“ 

„Spolupráce. Důvěra.“ 

„Ticho, žádné posmívání a  klid.“ 

„Nehádat se, pomáhat si.“ 

„Téměř stálý dohled učitelského sboru.“ 

„Musíme spolu spolupracovat“ 

„Kamarádit se se všema a  nehádat se.“ 



 

„Aby jsme se bavili holky i  kluci. Neposmívali jsme se ostatním.“ 

„Kamarádství, důvěra v  ostatní.“ 

Třída 5.B 

„Aby jsme si pomáhaly a  bavily se spolu.“ 

„Vztahy mezi dětmi, abysme se měli rádi.“ 

„Aby někdo z  naší třídy neodešel protože bychom se rozpadli.“ 

„Aby nás všechny neotravovala Nikola.“ 

„Ukázněnost – táhnout za jeden provaz.“ 

„Aby spolu všichni vycházeli a  aby jsme spolupracovaly.“ 

„Aby všichni byly kamarádi.“ 

„Dobré vztahy se všemi.“ 

„Aby se všichni kamarádili.“ 

„Kamarádství.“ 

„Aby každý měl kamarády.“ 

„Všichni bychom měli spolu vycházet a  nehádat se.“ 

„Když vychází všichni se všema a  nikdo se nehádá.“ 

„Být na  sebe hodný.“ 

„Držet při sobě být kamarádi.“ 

„Abych se tu cítila dobře a  nikdo mi neubližoval a  měla jsem k  ostatním důvěru.“ 

„Komunikace, důvěra, naslouchání, držet jednu velkou partu, nebát se říct svůj 

názor.“ 

„Poslouchat co nám chce říct, abychom se bavili holky kluci.“ 

„Chovat se k  sobě hezky a  navzájem si pomáhat.“ 

Třída 5.C 



 

„Kolektiv, kamarádi, bavit se s  klukama/holkama, dělání kompromisů.“ 

„Kamarádství, důvěru.“ 

„Být dobrý kolektiv.“ 

„Aby sme si pomáhaly.“ 

„Aby jsme víc komunikovali – s  klukami a  s  holkami.Aby jsme se bavily s  holkama 

i  klukama, (sedět chleba máslo)“ 

„Kamarádství“ 

„Aby jsme se nehádaly, a  víc komunikovali.“ 

„Aby jsme si důvěřovali více a  být dobrý kolektiv.“ 

„Dobrá parta, skvělý kolektiv, bezkonfliktí třída, hodně kamarádů.“ 

„Kolektiv – chování mě a  mích spolužáků, spolupráce a  komunikace kluků 

s  holkama.“ 

„Důvěra, kamarádství.“ 

„Projekt Odyssea“ 

„Nezlobení“ 

„Velké kamarádství mezi všemi.“ 

„Kolektiv, důvěra, kamarádi, zdraví, pohoda.“ 

„Nic“. 

„Aby se všichni shodly a  aby nikdo nedělal problémy.“ 

„Klidní žáci a  nehádat se.“ 

„Nehádat se, být se všemi kamarád.“ 

„Kamarádit se, bavit se.“ 

„Dobrý kolektiv, nehádat se, vždy vše vyřešit v  klidu.“ 

  



 

Třída 5.D 

„Být dobrý kolektiv, pomáhat si, mluvit spolu, být více kamarádi, nenadávat si, 

neposmívat se, být kamarádi.“ 

„Vycházet všichni spolu a  být dobrý kolektiv.“ 

„Abychom se k  sobě chovali hezky.“ 

„Kamarádit každý s  každým. Vyhýbat se šikaně.“ 

„Zbytečně se nehádat, když už se pohádáme v  klidu si to s  tím druhým vysvětlit, 

spolupracovat.“ 

„Spolupracovat, pomáhat si, táhnout za jeden provaz, kamarádství.“ 

„Aby se každý bavil s  každým“. 

„Kamarádství a  aby si nikdo nenadával.“ 

„Kamarádství, komunikace se spolužáky.“ 

„Všichni musí být v  pohodě.“ 

„Aby se všichni kamarádili a  pomáhaly si.“ 

„Dobrá atmosféra a  nerozdělovat se do skupin a  být jedna velká parta. Aby se 

všichni kamarádili a  pomáhali si.“ 

„Vyhýbat se šikaně.“ 

„Aby jsme neměli spolu problémy. A ještě se nehádaly.“ 

„Nerozdělit se a  mít dobrý kolektiv.“ 

„Být jedna parta. Pomáhat si.“ 

„Být na  sebe hodný, bavit se se všemi, spolupracovat, nehádat se.“ 

„Spolupracovat, pomáhat si, nehádat se.“ 

„Dobří kamarádi, spolupráce, komunikace s  ostatními.“ 

„Chování spolužáků.“ 

„Třída je v  pohodě.“ 



 

Třída 6.A 

„Důvěra, zábava“. 

„Moc se nehádat, mluvit se všema, nerozdělovat třídu na  holky a  kluky.“ 

„Zábava, legrace, vycházet holky z  klukama.“ 

„Zábava“ 

„Důvěra, kamarádství, spolupráce.“ 

„Nehádat se, navzájem si pomáhat, být jedna parta.“ 

„Vše“. 

„Vše“ 

„Všechno“ 

„Důvěřovat si, mít dobré vztahy mezi sebou.“ 

„No aby jsme si pomáhali, a  aby jsme se chovali dobře a  bezpečně, a  aby jsme byli 

na  sebe upřímný a  skvělá parta a  aby jsme důvěřovali a  aby jsme si i  s  klukama 

povídali.“ 

„Žádné hádky. Zlepšovat komunikaci.“ 

„Být dobrá parta, nehádat se a  mít důvěru v  spolužáky.“ 

„Nehádat se, věřit si, spolupracovat a  hlavně si věřit.“ 

„Dobré vztahy, komunikace, porozumění, dobří přátelé.“ 

„Spolupráce se spolužáky, chování (slušné),Důvěra“ 

„To abysme si mohli věřit a  důvěřovat si.“ 

„Spolupráce s  kamarády.“ 

„Aby jsme se domluvili a  věřili si.“ 

„Dobré vztahy mezi spolužáky, důvěra ostatním.“ 

„Dobré vztahy mezi všemi ve třídě.“ 

„Důvěra, přátelství, spolupráce.“ 



 

„Dobré vztahy ve třídě. Důvěřovat své třídě.“ 

Třída 6.B 

„Aby se bavil každý s  každým a  pomáhali si.“ 

„Kamarádit se se všema a  nikoho nepodrazit a  nedělat hnusné věci.“ 

„Vycházet spolu“ 

„Nic“ 

„Bavit se se všemi, být kamarádský.“ 

„Kamarádství“ 

„Snažit se bavit se všemi.“ 

„Aby se všichni měli rádi a  aby každý bral ohled nad  ostatní.“ 

„Spolupráce“ 

„Bavit se se všemi, hrát kolektivní hry.“ 

„Výborný kolektiv.“ 

„Dobrý kolektiv. Důvěřovat ostatním.“ 

„Aby si spolužáci uvědomili že jsme si tu všichni rovni. Nikoho nepomlouvali.“ 

„Žádné konflikty.“ 

„Nevim a  nezajímá mě to.“ 

„Důvěřovat si.“ 

„Třídní učitel“ 

„Vycházet každý s  každým a  nechovat se k  ostatním hrubě. Hlavně hrát víc 

společných her. Pomáhat si, bránit se navzájem.“ 

„Projekt Odyssea“ 

  



 

Třída 6.C 

„Nehádat se a  být dobrý kolektiv v  dobrém i  zlém. Protože vždy když se pohádáme 

usmíříme se jsme zas kamarádi.“ 

„Aby se bavili všichni se všema. Aby jsem nikoho neodsuzovali někoho jaký je.“ 

„Přestat pomlouvat a  shazovat spolužáky. Bavit se i  s  ostatními spolužáky.“ 

„Dodržování pravidel aby byli všichni kamarádi jsme byli jedna rodina“ 

„Zábava, důvěra, pomáhat si, neřešit každou kravinu, mluvit spolu.“ 

„Kamarádství, spolupráce, nebát se, důvěra, Odyssea“ 

„Ta sranda o  velké přestávce. Lucka z  Bff, Funfy, Martin, Luky, Terka“ 

„Aby se každý bavil s  každým“ 

„Legrace o  přestávce, Nedělat si naschvály“ 

„Komunikace mezi námi a  týmová spolupráce“ 

„Komunikace mezi námi a  kolektivní práce.“ 

„Všechno“ 

Třída 7.A 

„Musíme být parta“ 

„Skvělý kolektiv ve třídě.“ 

„Smát se. Sranda, nehádat se kvůli blbostem, kamarádky a  kamarádi“ 

„Nejdůležitější je, aby jsme se ve třídě nehádali a  důvěřovali si. Aby jsme se bavili 

se všema ve třídě a  byli stále kamarádi.“ 

„Kamarádky/kamarádi“ 

„Kamarádství, lidé ve třídě“ 

„Komunikace mezi holkama a  klukama, spolupráce, kamarádství, pomáhat si 

a  domluvit se mezi sebou. Nehádat se.“ 

„Udržovat spolupráci mezi námi.“ 



 

„Aby se dokázal každý s  každým bavit, abysme si věřili a  byli dobrý kolektiv.“ 

„Ta prča o  velké přestávce. Dvořka, Luky, Martin, Milan.“ 

„Nevím??“ 

„Musíme si důvěřovat, nehádat se a  nerozdělovat třídu na  různé skupiny.“ 

„Musíme být dobrá parta.“ 

„Spolupráce, důvěra, kamarádství, nehádat se, pomáhat všem a  snažit se bavit se 

všema.“ 

„Mimoškolní akce“, 

„Mimoškolní akce, třeba Odyssea nebo nějaké ztmelovací.“ 

 

„Nehádat se, nemlátit se, neponižovat“ 

„Abychom si rozuměli a  vycházeli spolu.“ 

„Vycházet ze všemi dobře, nešikanovat se.“ 

„Kamarádství a  důvěra.“ 

„Ochotnost, laskavost, spolupráce“ 

„Nenadávat si a  hodně spolupracovat držet za jeden provaz“ 

„Důvěra, spolupráce, vstřícnost“ 

„Nejdůležitější je naslouchat ostatním a  respektovat ostatní spolužáky.“ 

„Tolerance, spolupracovnost, pomoc, přátelství.“ 

„Chovat se k  sobě ohleduplně, legrace.“ 

„Ochotnost, dobré vztahy, kamarádství“ 

„Důvěra. Tohle je pro  mě základ“ 

„Hlavně vztahy mezi jednotlivými spolužáky, legrace-zábava“ 

„Komunikace, spolupráce, pomáhat ostatním, respekt. Hlavně abychom jsme si 

naslouchali a  pomáhali“ 



 

„Nic“ 

„Přátelství“ 

„Myslím, že nic.“ 

„Spolupráce.“ 

„Kamarádství“ 

„Aby jsme si pomáhali, byli na  sebe hodný.“ 

„Já tam být nechci, takže tahle otázka je trochu nevhodná.“ 

„Vše ostatní co jsem nezmínil v  dobrém.“ 

„Nic.“ 

„Nic.“ 

„Přátelské chování.“ 

„Neubližovat si, spolupráce.“ 

„Nic.“ 

Třída 7.B 

„Zůstat vždy spolu, táhnout za 1 provaz“ 

„Nic.“ 

„Aby jsme spolu vycházeli a  dobrý kolektiv.“ 

„Neřvat o  přestávce.“ 

„Brát ohledy na  ostatní žáky, pomáhat si.“ 

„Důvěra, chování ke spolužákům.“ 

„Nevim.“ 

„Společně se respektovat.“ 

„Aby nebyl hluk o  přestávkách a  aby neběhali děti po třídě a  nedělaly nepořádek.“ 

„Nic.“ 



 

„Aby mezi námi nebyl někdo kdo se někomu posmívá.“ 

„Chování.“ 

„Spolupráce, důvěra, chovat se slušně.“ 

„Aby třída byla vždy pospolu a  rozuměla si a  neměli problém.“ 

„Aby nikdo nikoho nešikanoval a  atmosféra ve třídě by byla kamarádská.“ 

„Nenadávat si, spolupracovat.“ 

„Aby jsme se respektovaly.“ 

„Méně hádek a  urážek. Více času se třídou.“ 

„Držet za jeden provaz, umět si pomoci, věřit si, být upřímní a  chápaví vůči 

ostatním.“ 

„Aby se všichni bavili se všemi a  nepoukazovali na  to jaký je tlustý, malý, hloupý. 

Abysme byli jedna velká parta.“ 

„Komunikace, naslouchání a  práci pomáhat.“ 

„Všichni se musí bavit se všemi. Ale se mnou se nikdo nebaví.“ 

„Aby se nikdo nedohadoval.“ 

Třída 7.C 

„Aby byli všichni v  pohodě a  také aby jsme byli dobrá parta.“ 

„S každým vycházet v  dobrém.“ 

„Musíme být ohleduplný ke spolužákům, pomáhat si, spolupracovat.“ 

„Čas“ 

„Nic.“ 

„Ano.“ 

„Udržení dobrých vztahů“ 

„Aby všichni vycházeli s  každým.“ 

„Jednat spravedlivě.“ 



 

„Aby jsme drželi za jeden provaz.“ 

„Aby neměla konflikty.“ 

„Bavit se se všemi (minimálně to zkusit)“ 

„Nemít spory.“ 

„Aby se nikdo nechoval nadřazeně nebo k  ostatním špatně (posmívání) a  snažil se 

vycházet se všemi.“ 

„Podle mě důvěra a  kamarádství.“ 

„Aby všichni mohli vyjádřit svůj názor, neposmívali se za vzhled či názory, chovali 

se dobře.“ 

„Dobré vztahy mezi námi.“ 

„Přestat se hádat kvůli blbostem. Nesmát se někomu, když se mu to nevede.“ 

„Žádné spory, důvěra.“ 

„Spolupracovat, nehádat se.“ 

„Aby se chovali všichni normálně.“ 

„Podle mě je nejdůležitější aby byl skvělý kolektiv. A pomáhat si s  různými 

problémy.“ 

„Každý se bavit s  každým a  neřešit kraviny a  brát všechny stejně ne jako ona k  nám 

nepatří.“ 

„Aby se nikdo necítil opovrženě.“ 

„Bavit se se všemi a  neodstrkovat nikoho.“ 

  



 

Příloha 3: Grafy a  tabulky k  dotazníkům pro  žáky 

Otázka č. 1 Jsem rád, že jsem ve své současné třídě. 

 

 

 

Tabulka 2: Jsem rád, že jsem ve své současné třídě. 
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Graf 3: Jsem rád, že jsem ve své současné třídě. 



 

Otázka č.2 Vztahy v  naší třídě jsou. 

Tabulka 3: Vztahy v  naší třídě jsou. 
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Graf 4: Vztahy v  naší třídě jsou. 



 

Otázka č. 3 Na své třídě mám nejradši 

 

Tabulka 4: Na své třídě mám nejradši 
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Graf 5: Na své třídě mám nejradši. 



 

Otázka č. 4 Zažil jsi v  tomto školním roce nepříjemné jednání od spolužáků?  

 
Tabulka 5: Zažil jsi v  tomto školním roce nepříjemné jednání od spolužáků? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č.4 Ano Ne 

5.A 8 16 
5.B 7 12 
5.C 5 17 
5.D 3 18 
6.A 4 19 
6.B 8 16 
6.C 4 19 
7.A 18 8 
7.B 13 10 
7.C 13 12 

SOUČET 83 147 

Ano
36%

Ne
64%

Ano

Ne

Graf 6: Zažil jsi v  tomto školním roce nepříjemné jednání od spolužáků? 



 

Otázka č. 5 Zažil jsi v  tomto školním roce agresivní chování od spolužáků? 

Tabulka 6: Zažil jsi v  tomto školním roce agresivní chování od spolužáků? 

 

   
Otázka č.5 Ano Ne 

5.A 2 22 
5.B 1 18 
5.C 1 21 
5.D 1 20 
6.A 0 23 
6.B 2 22 
6.C 0 23 
7.A 9 18 
7.B 5 18 
7.C 5 20 

SOUČET 26 205 

Ano
11%

Ne
89%

Ano

Ne

Graf 7: Zažil jsi v  tomto školním roce agresivní chování od spolužáků? 



 

Otázka č. 6 Je podle tvého názoru v  současnosti ve vaší třídě šikana? 

Tabulka 7: : Je podle tvého názoru v  současnosti ve vaší třídě šikana? 

 

 

   
Otázka č.6 Ano Ne 

5.A 0 24 
5.B 0 19 
5.C 2 20 
5.D 1 20 
6.A 0 23 
6.B 0 24 
6.C 1 22 
7.A 4 23 
7.B 4 19 
7.C 5 20 

SOUČET 17 214 

Ano
7%

Ne
93%

Ano

Ne

Graf 8: Je podle tvého názoru v  současnosti ve vaší třídě šikana? 



 

Otázka č. 7 Konflikty v  naší třídě si umíme vyřešit sami mezi sebou. 

  
Tabulka 8: : Konflikty v  naší třídě si umíme vyřešit sami mezi sebou. 
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Graf 9: Konflikty v  naší třídě si umíme vyřešit sami mezi sebou. 



 

Otázka č. 8 Zažil jsi v  tomto školním roce příjemné jednání od spolužáků? 

Tabulka 9: Zažil jsi v  tomto školním roce příjemné jednání od spolužáků? 

 

 

 

 

 

Otázka č. 8 Ano Ne 

5.A 21 3 
5.B 17 2 
5.C 13 3 
5.D 18 3 
6.A 21 2 
6.B 20 4 
6.C 23 0 
7.A 25 2 
7.B 20 3 
7.C 24 1 

SOUČET 202 23 
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90%
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10%
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Graf 10: Zažil jsi v  tomto školním roce příjemné jednání od spolužáků? 



 

Otázka č. 9 Ve třídě se bavím. 

Tabulka 10: Ve třídě se bavím.  
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Graf 11: Ve třídě se bavím. 



 

Otázka č. 10 Mám kamarády i  mezi žáky jiných tříd. 

Tabulka 11: Mám kamarády i  mezi žáky jiných tříd. 

  
Otázka č.10 Ano Ne 

5.A 21 2 

5.B 18 1 
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6.C 22 1 

7.A 27 0 

7.B 22 1 

7.C 23 2 
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94%
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6%
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Graf 12: Mám kamarády i  mezi žáky jiných tříd. 



 

Otázka č. 11 Co pomáhá zlepšovat vztahy v  naší třídě. 

Tabulka 12: Co pomáhá zlepšovat vztahy ve  vaší třídě. 
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Graf 13: Co pomáhá zlepšovat vztahy ve vaší třídě. 



 

Otázka č. 12 V komunitních kruzích ve třídě. 

Tabulka 13: V komunitních kruzích ve třídě. 
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Graf 14: V komunitních kruzích ve třídě. 



 

Otázka č. 13 Komunitní kruh je pro  Tebe většinou. 

Tabulka 14: Komunitní kruh je pro  Tebe většinou.  
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Graf 15: Komunitní kruh je pro  Tebe většinou. 



 

Otázka č. 14 Kurzy Projektu Odyssea nám pomohly zlepšit kolektiv. 

 

Tabulka 15: Kurzy Projektu Odyssea nám pomohly zlepšit kolektiv. 
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Graf 16: Kurzy Projektu Odyssea nám pomohly zlepšit kolektiv. 



 

Otázka č. 15 Co ses naučil na  kurzu Projektu Odyssea. 

Tabulka 16: Co ses naučil na  kurzu Projektu Odyssea. 
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Graf 17: Co ses naučil na  kurzu Projektu Odyssea. 



 

Příloha 4: Polostrukturovaný rozhovor s  žáky - vzor 

Milí žáci, tento anonymní dotazník má za úkol zjistit, jak se cítíte ve své škole. Dále 

bych se ráda zeptala na  preventivní programy, jejich zaměření a  váš názor na  ně. Informace 

budou sloužit k  vypracování diplomové práce. Děkuji za pravdivě zodpovězené dotazy. 

   Bc. Adéla Doležalová, studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v  Praze. 

1) Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné? 

Ne 

Ano – Toto chování je ze strany spolužáků, jiných žáků vaší základní školy nebo 

učitelů?  

Popiš mi prosím toto chování. 

2) U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?  

Co si myslíš? 

3) Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos? 

4) Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy? 

  



 

Příloha 5: Polostrukturované rozhovory s  žáky A-AT - odpovědi 

ŽÁK A – 8.C – CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ve škole se moc s  nepříjemným chováním nesetkávám. Vlastně, kluci mi ve 4. třídě 

vymysleli přezdívku a  tou mi říkají, i  když jsem jim řekl, že je mi to nepříjemné. Když s  tím 

jdu za panem učitelem, tak si ze mě dělá taky srandu.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Preventivní programy se u  nás na  škole dělají proto, abychom se lépe stmelili 

a  působili jako třída. Používáme pravidlo s  rukou na  hoře. Zdá se mi, že v  době kurzu 

s  Odysseou to pomáhá. Když to používáme s  učitelkou, tak pár z  nás zvedne ruku, ale pak 

začnou ostatní říkat to, co chtějí říct. Učitelka čeká moc dlouho než nás vyvolá. Dál nás 

kurzy naučí první pomoci, být v  obraze, když bude nějaká havárie.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Rozhodně kladně. Kurzy jsou dělané zábavným stylem. Ano, pomáhají. Může se nám 

to hodit v  životě.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Magdaléna – povídání o  různých drogách. Abychom nedopadli jako ti,  co je berou. 

Odyssea – 6. třída stmelovací kurz, 8. třída zdrávka“ 

ŽÁK B -8.C - CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ano, ze strany spolužáků ze třídy i  ze sousedních tříd. Říkají věci, co nejsou 

pravda.“ 

  



 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Aby se lidi dozvěděli jak to funguje.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Ano, pomáhají. Pak se to řeší. Hodnotím je kladně. Je to dobrý, že se to dělá.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Projekt Odyssea, Kyberšikana. Programy se mi líbily.“ 

ŽÁK C .8.C - CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ne. Ani u  ostatních“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Abychom se sblížili, seznámili, abychom si byli věrnější.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Pomáhají. Zlepšilo to naší třídu, jsme si bližší. Bavíme se i  s  holkama, dřív ne. 

Pomáhají prospěšně.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Ta je známá, vždycky se na  ni těším.“ 

ŽÁK D 8.C - CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Jo. Ze strany od jiných žáků. Šikana to úplně není. Hnusně si nadávají.“ 

  



 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Prevence proti drogám, aby se nastávalo, to co se stává. Abychom třeba nekouřili. 

Ano, hodně lidí i  z  naší třídy.  Pozitivně.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Určitě to pomáhá. Několik lidí přestalo kouřit.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea“ 

ŽÁK E 8.C - CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Asi nesetkávám. Určitě.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Abychom věděli, jak se v  danou chvíli zachovat. Určitě se dozvím něco nového.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Pomáhají. Mě se zdají dobrý. Určitě to nějaký smysl má.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea“ 

ŽÁK F 8.C - CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Někdy ano. Většinou někdo mluví, ale je osočený někdo jiný. Nespravedlnost. Ze  

strany žáků i  učitelů.“ 



 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Myslím si, že se dělají proto, abychom se dozvěděli něco o  světě, nástrahách. 

Vztahy mezi těmi lidmi.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Myslím si, že pomáhají. Někdy se to vyřeší, ale někdy to zase nastane. Řekl bych, že 

dobrý.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea, Eliv – nástrahy na  internetu. Oba programy mě bavily.“ 

ŽÁK G 6.A - DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ne. Ani u  ostatních.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Abysme si třeba neubližovali, abysme si pomáhali.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Myslím, že jo. V naší třídě byla holka, která nezapadala tolik do kolektivu. Díky 

Odyssee jsme se na  kurzu v  5. třídě víc seznámili. Bavíme se i  s  klukama.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Kurzy se mi líbí“ 

ŽÁK H 6.A - DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Určitě se mi nic nepříjemného nestává. Máme dobrý kolektiv. Nevšimla.“ 



 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Že se to tady dělá kvůli tomu, aby se tu neprojevilo špatné chování vůči spolužákům 

nebo učitelům a  tak.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Je to hodně dobrý, abychom pak viděli, co pak dělat až se s  tím setkáme. Pokaždé 

se ten náš kolektiv víc stmelí. Všichni jsme rádi, že to máme. Lidi to mají rádi. Lidi, co to 

dělají jsou příjemní. Můžeme si tykat. Není to přehnaný.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea“ 

ŽÁK I 6.A - CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ne. Nevšiml. Občas bordel, hluk.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Že se nezačalo dít to, co se tu neděje.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Myslím, že pomáhají. Všechny to baví. Jsou tam zajímavé hry a  tak.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea“ 

ŽÁK J 7.C - DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ne. Asi ne.“ 



 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Aby se třeba ve škole zlepšily nějaký vztahy, aby to bylo lepší.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Myslím si, že to docela pomáhá. Kladně.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Jo, jsem spokojená s  kurzama.“ 

ŽÁK K 7.C - DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Setkávám se s  tím. Je mi nepříjemný, když máme hodinu, tak kluci furt vykřikují. 

Neváží si toho, že tam s  námi ten učitel je. Nectí ho.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Protože tady jsou nějaké šikany, byly. Abychom byli kamarádi, seznámili se. Když 

někdo přišel do 6. třídy, všichni hned dělají závěry, souděj ho podle toho, co má na  sobě, 

jak vypadá.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Nevím jestli pomáhají. Myslím si, že ne, protože když je kurz tak se tam všichni baví 

a  jsou spolu.ale pak to už tak nefunguje.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea – preventivní program proti závislosti, sdružení kolektivu.“ 

„Co by se dalo dělat jinak?“ 

„Někteří to předstírají, nejsou doopravdy takový jako ve třídě. Líbil by se mi nějaký 

výjezdový kurz, kde bychom se o  sobě dozvěděli víc informací. (na  seznamováku nebyla)“ 



 

ŽÁK L 7.C – DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ano. Někteří žáci třeba, když jdeme na  oběd mluví hodně sprostě. Mezi sebou. Je 

mi to nepříjemný.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Preventivní kurzy u  nás probíhají. Proč u  nás probíhají, protože u  nás byly nějaké 

případy šikany tak, aby se tomu předešlo.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Myslím si, že pomáhaly ve většině případech. Přínos je v  tom, že už je to na  tý 

škole lepší.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea u  nás dělá programy. Naučili jsme se více spolupracovat. Od 6. třídy jsme 

měli 3 různé zaměření, třeba jak odmítnout.“ 

ŽÁK M 7.C – CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Nesetkávám. Moc. Občas si někdo z  někoho dělá srandu.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Asi bysme si dozvěděli něco nového. Abychom věděli jak se zachovat při nějaký 

situaci.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Myslím si, že to pomáhá. Jsem rád, že je tady máme na  tý škole. Dobrý.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 



 

„Odyssea. Všechno v  pohodě.“ 

ŽÁK N 7.C – DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Samozřejmě občas. Ze strany učitelů se k  některým spolužákům nechovají fér. Se 

spolužákama jsem v  pohodě. Nerespektování názoru někoho jiného. Nechtějí to slyšet. Ne.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Z preventivních důvodů, aby nedocházelo k  šikanám a  tak.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Myslím si, že jo. Víc si se třídou rozumíme a  tak. Jsou fajn. Víc se poznáme 

a  nemáme potřebu se urážet a  tak něco.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Nic bych neměnila.“ 

ŽÁK O 7.C – CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ne.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Abychom byli připraveni na  různý situace.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Určitě ano. Kladně.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Nic bych neměnil“ 



 

ŽÁK P 6.D – DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ne. Asi ne.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Aby se tady nešikanovalo. Popřípadě, co se s  námi bude dít v  pubertě.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Jo. Když někdo mluví, tak mu to pomůže. Návod.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Bát se či nebát se.“ 

ŽÁK Q 6.D – DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ne.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Abysme se k  sobě chovali dobře, abysme si neubližovali.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Asi jo. Dobrý.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Nic bych neměnila.“ 

ŽÁK R 6.D – CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ne.“ 



 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Jo. Abysme se vyhnuli třeba kyberšikaně a  tak.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Docela jo. Příjemnější chování od spolužaček. Dobrý.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea, Policie ČR“ 

ŽÁK S 6.D – DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ne.“  

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Aby se z  nás stal víc kolektiv.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Jo pomáhají. 10z10. Zlepšení chování vůči spolužákovi.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea, Policie ČR“ 

ŽÁK T 6.D – CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Teďkon asi ne. Nepostřehávám.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Aby byla změna od učení, něco jiného.“ 



 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Měli by. Zlepšení kolektivu, všichni se baví se všema.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Kurzy mi vyhovují.“ 

ŽÁK U 6.D – CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ano. Vadí mi, že ti někdo shodí penál, ten se vysype a  ty ta pak nemůžeš nejít.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Aby se tomu zabránilo, tý šikaně. Aby sis uvědomil, co nemáš dělat.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Jo. Sjednotit se v  lepší kolektiv. Dobře.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Internet a  šikana, Fyzické násilí domy“ 

ŽÁK V 6.B – DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ne. Nevšimla jsem si.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Je to dobré, protože se něčemu přiučíme.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Pomáhají. Jsme víc jako třída. Pro mě je to příjemné, že tady jsou.“ 



 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Líbí se mi všechny kurzy.“ 

ŽÁK W 6.B – CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ne. Občas si někdo ztěžuje.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Abysme se víc sblížili. Vysvětlení základního chování.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Myslím si, že pomáhají. Sblížíme se víc. Jo, jako je to potřebný.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea, Pyrotechnika, Srdce, Cvičený psi“ 

ŽÁK X 6.B – CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ne. Moc ne. Teď už ne.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Máme od Odyssey. Abysme se naučili bránit proti šikaně.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Jo pomáhají. V 5. třídě pomohl, kluci už si nedělají srandu z  jednoho kluka. Hodně, 

dobře.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 



 

„Odyssea, Kurzy v  přírodě.“ 

ŽÁK Y 6.B – DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ne. Možná jo. Posmívání kvůli oblečení.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Abysme věděli, co dělat proti tomu, o  čem je téma na  té prevenci.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Docela jo. Už hodně nám pomohli. Zlepšili jsme se jako kolektiv.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Hodně mě to baví, dělají to dobrou formou, hodně se toho naučíme.“ 

ŽÁK Z 6.B – DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Asi ne. Kluci, co vykřikují při hodinách. Učitelka vyhrožuje poznámkou, ale kluci si 

z  toho dělají srandu, protože jí nedostanou.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Máme Odysseu od 4. třídy. Prevence proti šikaně, závislosti, stmelování kolektivu 

(kategorie tříd) Upozorní nás na  to, co nám drogy udělají. Stmelováky v  kolektivu, hry, 

abysme se bavili všichni se všema.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Určitě pomáhají. Například u  bratrance ve třídě při případu šikany. Je to dobrý, 

mě to vždycky baví.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 



 

„Odyssea. Jiný nemáme.“ 

ŽÁK AA 7.B – CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Myslím si, že ne.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Na stmelení kolektivu, to se dělá často, prevence šikany atd.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Ano. Měsíc po kurzech je vždy hodně dobrý kolektiv. Někdy to vydrží déle. Jsou 

dobrý, hodně pomůžou.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Kurzy jsou super“ 

ŽÁK AB 7.B – DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Jak kdy. Narážky, závist, pomluvy.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Aby se tady nerozpoutávaly problémy.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Určitě na  stmelování kolektivu. Dává nám to rady do života, ty programy nás 

poučují. Hodně dobře.“ 

  



 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Pyrotechnika. Nic bych neměnila. Kurzy by mohli být častěji. Jednou 

naučné, podruhé na  stmelování kolektivu.“ 

ŽÁK AC 7.B – CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ne.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Aby se ostatní naučili věci okolo toho, o  čem to bude, ten preventivní program.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Jo. Zkamarádění se s  někým, s  kým jsem se moc neznal atd. Výborný“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea, Lékařské pomoci. Nic bych neměnil.“ 

ŽÁK AD 7.B – DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Asi jo. Spolužák je drzí na  učitele, vykřikuje na  učitele, my se pak musíme víc učit 

doma.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Zlepšení kolektivu, vztahů ve třídě i  na  škole i  mezi učitelema.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Myslím si, že určitě, obzvlášť u  nás ve třídě. Hlavně, že se baví holky s  klukama 

a  kluci s  holkama. Neskupinkujeme se. Dobře. Jsem ráda, že to ta škola poskytuje.“ 



 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Jsem spokojená.“ 

ŽÁK AE 7.B – CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Jako jo. Ostatním. Posmívání, že je malej, za špatnou známku.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Aby se zlepšilo chování ve škole i  v  budoucnu.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Jo pomáhají. Některý vydrží i  týden a  pak je to stejné. Nedokážeme se udržet 

a  chovat se normálně. Dobrý.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea, Policie ČR“ 

ŽÁK AF 8.B – DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Setkávám ze strany spolužáků. Vysmívání, přezdívkami, rozesílání fotek, 

pomlouvání, nadávky.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Abysme si tu třídu dali víc dohromady, abysme si pomáhali.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Jo, určitě. S naší třídou nám to pomohlo hodně, všeobecně. Držíme víc při sobě,víc 

si pomáháme, neodstrkujeme se, vycházíme každý s  každým. Jo líbí se mi to, je to v  pohodě. 

Brala bych je častěji.“ 



 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea, tu tady máme hodně např. Zdravotní pobyt. Nezměnila bych vůbec nic.“ 

ŽÁK AG 8.B – DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Jo, setkala ve třídě od kluků. Když jde někdo k  tabuli a  splete se, tak se mu začnou 

smát a  křičet. Často je okřiknou, málo kdy si toho učitel všimne.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Abysme stmelili třídu.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Jo, myslím, že jo. Rozhodně. V 6. třídě na  adapťáku jsme se stmelili. Začali jsme se 

chovat jako třída. Dobře, jsou zábavný.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Všechny jsou v  pohodě.“ 

ŽÁK AH 8.B – DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Myslím si, že někdy je to strašně moc přehnaný, když někdy nějaká holka něco řekne, 

smějou se jí.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Že jo, dělají se s  Odysseou, abysme se naučili být dobrý kolektiv. Myslím si, že 

pomáhají. Když k  nám přišlo Béčko, tak jsme se zkamarádili. Už si pomáháme navzájem 

i  kluk holce. Hodnotím to dobře, protože se scelíme jako třída.“ 



 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Projekt Odyssea, kyberšikana.“ 

ŽÁK AI 8.B – CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Jo někdy jo. Jak se k  nám chovají, nepodpoří.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Protože se zobrazuje šikana, říkají jak se chovat.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Pomáhají dost. Dříve jsme se hádali, teďsi rozumíme.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

Odyssea 

ŽÁK  AJ 8.B – DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Asi jo. Kluci od nás ze třídy dělají naschvály.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Aby prostě věděli, co nemáme dělat. Vyhnutí se.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Pro lidi, co jsou uvědomělí ne, pro  ostatní ano. V kolektivu se to zlepšilo.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea – drogy, šikana, internet.“ 



 

ŽÁK AK 8.B – DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ne.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Abysme se dokázali domluvit, abychom si neubližovali, bychom se k  sobě lépe 

chovali.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Docela jo. Naší třídě hodně. Hlavně ve vztahu. Bavíme se dohromady holky 

a  kluci.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea – kybešikana. Všechno ok“ 

ŽÁK AL 6.C – DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„U nás ve třídě máme jednoho spolužáka, který je drzí na  učitelku. Také mi vadí, že 

kluci hází s  jogurtama, co se vozí do škol.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Aby to děti naučilo se nějak chovat.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Ano. Větší spolupráce ve třídě holky a  kluci. Moc se mi líbí.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Spokojená“ 



 

ŽÁK AM 6.C – DÍVKA  

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Jo. Žáci jsou ne učitele jako ke kamarádům. Učitele řvou na  celou třídu. Říkají 

věci, co nejsou hezký, mě. Nadávky, zesměšňování.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Když to dělá celá třída. Jaký jsme kolektiv. Jestli neděláme věci, které nejsou 

dobré.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Jo. Někteří kluci se ke mně začali chovat normálně. Začali jsme se bavit.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Kurzy jsou v  pohodě. Lidi, co to dělají jsou na  nás hodný.“ 

ŽÁK AN 6.C – CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ne.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Aby byla i  zábava, abysme se furt neučili.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Jo. Třeba ta Odyssea ta jo. Ohodnotil bych to, že je to dobrý. Měli jsme je i  na  škole 

v  přírodě. Mě pomohla zpětná vazba. Když je na  mě někdo hnusnej, tak já nejsem, řeknu 

mu zpětnou vazbou, že mi je to nepříjemné.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. V pohodě.“ 



 

ŽÁK AO 6.C – CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Setkávám. Přemístění tašky. Hluk o  přestávkách. Chování k  učitelům jako ke 

kamarádům. Učitel je pak zasedlý na  celou třídu. Jen jedinci dělají hluk.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Abysme se chovali líp. Abysme se něco naučili. Třeba ta Odyssea jak tady byla. Jak  

se bránit proti šikaně a  kyberšikaně.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Ano. Nic mě nenapadá.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Jsem s  nimi v  pohodě.“ 

ŽÁK AP 6.C – CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ne.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Aby se předešlo šikaně. Agresi a  tak.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Jo. Aby děti věděli jak se v  daný situaci chovat.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Kurzy se mi líbí.“ 

  



 

ŽÁK AQ 6.C – CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Ne. Posmívání u  ostatních.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Aby se zabránilo proti šikaně, posměchu a  takový věci.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Myslím si, že mají smysl. Program Odyssea nám pomohl s  tichem. Pravidlo 

zvednuté ruky. Funguje to. Kladně.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea – šikana. Jsou v  pohodě.“ 

ŽÁK AR 6.A -  DÍVKA 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Zásadně ne. Kromě na  obědu. Starší ročníky se cpou před ty mladší, pak je tam 

nával.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Nedokážu říct. Je to k  něčemu, poučí to, co se může stát v  jejich životě a  něco 

podobného.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Určitě. Celkově všem, když se dostanou do nějaké situace na  dně. Vzpomenou si 

na  kurz jak to udělat a  pomůžou si.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 



 

„Odyssea. To mě právě hodně bavilo. Pani Monika Podlahová – bát se či nebát – 

puberta, co se bude dít.“ 

ŽÁK AS 6.A – CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Asi ano. Kluci mi vezmou penál.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Nevím.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„Myslím si, že jo. Po tom kurzu se bavili víc, bylo to takový lepší. Přínosné.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 

„Odyssea. Vše ok.“ 

ŽÁK AT 6.A – CHLAPEC 

Otázka č. 1 „Setkáváš se ve škole s  chováním, které ti je nepříjemné?“ 

„Asi ne.“ 

Otázka č.2 „U vás na  škole probíhají preventivní programy, proč se u  vás na  škole 

dělají?“ 

„Proti šikaně, aby děti na  sebe nebyli nepříjemný, abysme nedělali na  internetu 

nějaký věci a  tak.“ 

Otázka č. 3 „Pomáhají? Jak bys ohodnotil/a  jejich přínos?“ 

„U někoho asi jo. U nás ve třídě to není potřeba. Lidi na  sebe nejsou hnusný. 

Odyssea – lidi už se nikomu za nic nesmějou, jsme všichni kámoši.“ 

Otázka č. 4 „Vzpomeneš si na  nějakou organizaci, která u  vás ve škole dělá preventivní 

programy?“ 



 

„Odyssea, Pyrotechnika. Je to dobrý, zábavný a  tak.“ 

 

 

 
  



 

Příloha 6: Strukturovaný rozhovor pro  třídní učitele - vzor 

Strukturovaný rozhovor pro  třídní učitele (záznam na  diktafon) pro  účely 

diplomové práce 

Muž  /  žena Praxe: Třída: 

 

1) Co je cílem třídního učitele ve Vaší třídě? 

2) Jaký přístup ve Vašem chování k  žákům převažuje? 

3) Vidíte kvalitu vztahů mezi žáky ve Vaší třídě jako důležitou? 

4) Myslíte si, že komunitní kruhy přispívají k  dobrým vztahům ve třídě? 

5) Jakými metodami pracujete v  komunitních kruzích? 

6) Využíváte metody osobnostní a  sociální výchovy? 

7) Jaké aktivity v  komunitních kruzích obvykle převažují? 

8) Připravují si obsah komunitních kruhů také sami žáci? 

9) Hodnotíte programy Projektu Odyssea pro  Vaši třídu jako přínosné? 

10) V čem pomáhají  kurzy  Projektu Odyssea žákům? 

11) Co oceňujete na  programech Projektu Odyssea? 

12) Inspirujete se některými metodami a  aktivitami OSV z  kurzů Projektu Odyssea? 

13) Je podle Vašeho názoru důležitá partnerská, symetrická a  konstruktivní 

komunikace se žáky? 

14) Můžete posoudit dlouhodobější rozvoj žáků Vaší třídy v  oblasti komunikace, 

spolupráce a  vzájemného vycházení? Co nejvíce přispívá k  tomuto rozvoji podle 

Vašeho názoru? 

15) Co byste rád řekl/a  na  závěr rozhovoru? Shrnutí toho, co má podle Vás 

nejdůležitější vliv na  rozvoj vztahů mezi žáky a  vytváření  a  udržení  dobrého 

třídního kolektivu: 

 

                                                                                                      Děkuji za rozhovor. 

 
  



 

Příloha 7: Strukturované rozhovory s  třídními učiteli- odpovědi 

Třídní učitel č. 1  

Otázka č. 1 „Co je cílem třídního učitele ve Vaší třídě?“ 

„Cílem třídního učitele je určitě stmelovat třídu, nebo alespoň já to tak vidím, že 

cílem je, aby ta třída byla jako kolektiv, aby ti žáci spolupracovali, aby spolu vycházeli, aby 

se respektovali.  A u  nás ve škole , díky tomu,  že docela paní ředitelka je k  tomu nakloněna, 

tak máme komunitní kruh, jednou za čtrnáct dnů,  který nabízí tyto možnosti. Takže, různé 

aktivity, které s  nimi děláme, tak ty skutečně pomáhají. Vlastně, tuto třídu, mám  devítku,  

mám ji od šesté třídy, tak je to skutečně úžasný prostředek, jak ty děti stmelovat. Samozřejmě, 

že třídní učitel musí vést docházku, zajímá se o  známky dětí a  podobně,  ale já tu největší 

roli vidím, že ten třídní učitel má obrovský  vliv na  to, jaká ta třída je.“ 

Otázka č. 2 „Jaký přístup ve Vašem chování k  žákům převažuje?“ 

„No, nevím jestli je to ten úplně správný, asi nemám ten direktivní, snažím se spíše 

být ten pomocník a  partner, ale tím, že teď mám, vlastně , si vedu už  třetí deváťáky, tak,  jak 

se mění ta společnost, tak asi budu muset přehodnotit, že možná někdy  ta direktivnost je 

důležitá. Že vlastně, oni hrozně moc mají svoje práva a  velmi, na  což jsme dříve nebyli  

zvyklí, takže  oni umí si říct, a  proč, a  tohle a  ohradí se. Takže možná je důležité 

kombinovat, jak  tu direktivnost, někdy říct, ale  prostě tady rozhoduju já a  bude to takhle. 

Já jsem s  nimi vždy diskutovala a  nemyslím si, že je to vždy  úplně správně.“ 

Otázka č. 3 „Vidíte kvalitu vztahů mezi žáky ve Vaší třídě jako důležitou?“ 

„Rozhodně, rozhodně. Kvalita vztahu mezi žáky je úplně to nejvíc. Oni  se  dnes naučí 

spoustu věcí díky internetu. Když je něco baví, tak to umí perfektně.  I spoustu dětí , kteří 

milují youtubery, chtějí být youtuber, tak jejich úroveň  angličtiny se tak rychle zvýší, jako 

někomu ne za deset let, nebo někomu  ani za celý život. Ale prostě, když to dítě bude v  té 

škole, musí chodit do školy a  když se v  té škole bude trápit, když opravdu ho bude někdo 

šikanovat a  prostě ubližovat mu, no, tak to ta školní úspěšnost a  vůbec psychická stránka 

toho dítěte, je velmi silně a  významně poznamenaná. Tohle třeba, pro  mě je úplně to 

nejdůležitější, že škole není jenom o  informacích, ale taky  o  tom partnerství. A v  tom je ta 

role toho učitele.“ 



 

Otázka č. 4 „Myslíte si, že komunitní kruhy přispívají k  dobrým vztahům ve 

třídě?“ 

„Rozhodně, to už jsem vlastně odpověděla v  té první.  Opravdu ano. Problém je, že 

neexistuje  taková ta vzdělanost těch učitelů. Ale ta vzdělanost musí být průběžná, neustále, 

aby školy prostě nabízely různé prezentace nebo semináře, motivace  a   pracovní listy, jak 

s  dětmi pracovat. Protože to většinou v  praxi vypadá tak, že většina učitelů si tam řeší 

třídnici a  třídní  věci,  co se týká třeba. Ty jsi mi nepřinesl omluvenku a  podobně. Tohle 

ještě není  úplně u  nás tak vyvinutý, ale kdyby to tak bylo, tak to má  obrovskou roli, 

obrovskou.“ 

Otázka č. 5 „Jakými metodami pracujete v  komunitních kruzích?“ 

„Používám různé metody.  Vlastně, žáci jsou zvyklí, že sedí v  kruhu a  vlastně, když 

chceme něco prodiskutovat, máme nějaký problém, tak vlastně každý má právo se vyslovit. 

Když někdo nechce, tak nikoho nenutíme, ale každý má právo říct svůj názor. Ale, ne vždy 

využívám tyto metody, právě proto, že využívám různé psychosociální hry. Takže záleží.  Vždy 

na  začátku jim řeknu, připravte si kruh nebo ne. Takže různé skupinové, partnerské.“ 

Otázka č. 6 „Využíváte metody osobnostní a  sociální výchovy?“ 

„To využíváme, využíváme tedy osobnostní a  sociální výchovy. Já jsem tedy  

i   vystudovala, byla jsem tady na  škole metodik prevence a  vlastně mám oblíbeného 

Valentu a  vůbec. To prostě  jsou takový, takže všechny jeho knihy, tyhle věci, to využívám. 

To bych vlastně řekla, že je základ. A tím, že ještě mám vystudovanou výchovu ke zdraví, kde 

to je taky, takže rozhodně. Ale setkávám se s  tím, že spoustu učitelů to nemá rádo a  považuje 

to za nesmysl.“ 

Otázka č. 7 „Jaké aktivity v  komunitních kruzích obvykle převažují?“ 

„Záleží. Třeba,  když jsme v  šesté třídě, když přešly z  pětky, tak vůbec nebyly 

kolektiv. Takže, tam jsme hodně jakoby, tam bych  řekla, že to bylo půl na  půl. Komunitní 

kruh,  jako že kruh a  prostě probírat problémy. Jak to nemůže být a  nebude, než se naučily 

respektovat pravidla toho druhého stupně. Pak už třeba v  sedmé a  osmé třídě hodně různé 

psychosociální hry, takže práce ve skupině, a  tím, že ten komunitní kruh trvá 45 minut, tak 



 

kolikrát jsem měla hry, které trvaly 2 – 3 hodiny. Takže, buď jsme si ten kruh udělali  delší 

a   pak jim odpadl,  a  nebo vlastně jsme v  tom  pokračovali několik těch  kruhů.“ 

Otázka č. 8 „Připravují si obsah komunitních kruhů také sami žáci?“ 

Ano, obzvláště teď třeba v   deváté třídě. Protože už nám zbývají dva měsíce, tak teď 

skutečně   nechávám, aby to zkusili oni. A i  když jezdíme, vlastně každý rok, protože jsme 

městská škola, jezdíme na  školu v  přírodě, tak i  tam vždy dostávají. Vyberu skupinky, 

střídám to, a  oni sami vybírají aktivity na  večer.  A tím, že už opravdu vědí, tak už to vůbec 

není problém. Nikdo neohrnuje nos  a   opravdu to mají rádi. Jsou zvyklí, že hrají spolu. 

Otázka č. 9 „Hodnotíte programy Projektu Odyssea pro  Vaši třídu jako 

přínosné?“ 

„Ano, Odysseu  hodnotím  jako velmi přínosnou. Velmi, velmi, protože je to zase. 

Jednak vlastně lektoři,  se kterými mám zkušenost, opravdu jsou lektoři s  velkým L. A 

zároveň si myslím, že je velmi důležité, že i  když ten učitel je s  nimi a  dělá s  nimi aktivity, 

tak není na  škodu, když je tam pohled zvenčí. A to ta Odyssea zaručuje. Protože jsem jenom 

člověk a  samozřejmě i  já sama ,teď zjišťuju u  deváťáků, že vlastně jsem je úplně  všechny 

neznala, nebo , že se tam ty vztahy mění. A když mám pomocníka v  těch lektorech, kdy mi  

řeknou, tady  se mi něco nelíbí, aha, tak ten učitel se vlastně zamyslí a  najednou má jiný 

pohled. Takže určitě. Tam ten pohled zvenčí a  obzvlášť, když je to osoba , která je prostě  

vystudovaná a  dělá to prostě s  láskou, tak rozhodně.“ 

Otázka č. 10 „V čem pomáhají kurzy Projektu Odyssea žákům?“ 

Stejně jako ty komunitní kruhy. Uvědomit si spoustu věcí, umět spolupracovat, 

uvědomit si taky, jak probíhá třeba konflikt. Co to je šikana. My  jsme měli vždy zaměřené ty 

jejich projektové dny  na  šikanu třeba. Nebo na   ten konflikt. Takže,  pomáhá. Jednak je to 

zážitek, protože vždy přinesou do školy něco nového, to znamená, nejen sedět v  lavici, ale 

něco zážitkového, což  milují obzvlášť dneska děti. A hlavně,  zaměřit se na  nějaké téma 

a  i  oni jsou pro  ně někdo zvěnčí a  někdy se můžou otevřít více, než by se otevřeli mě, 

protože mě už znají. 

  



 

Otázka č. 11 „Co oceňujete na  programech Projektu Odyssea?“ 

„Oceňuji právě to, že udělají program na  míru a  i  když mají něco připravené 

na  začátku,tak vlastně, když se to nějak vyvíjí, tak  zasáhnou a  vlastně  dokážou 

automaticky. Tady je zapotřebí ošetřit tento problém, tak uděláme tuto aktivitu. To znamená, 

že umí prostě  v  tu chvíli vyhodnotit situaci a  následně tedy reagovat na  tu vzniklou situaci, 

což také není automatický a  ne všichni to umí. Někdo jede, jenom si odehraje hry a  dobrý. 

Oni ne, oni vždy dávají zpětnou vazbu, zamýšlí se.“ 

Otázka č. 12 „Inspirujete se některými metodami a  aktivitami OSV z  kurzů 

Projektu Odyssea?“ 

„Ano, určitě.  Inspiruji a  vlastně všechny máme sepsaný. Vedu si je i   jako metodik 

prevence, jsem  je vlastně všem ostatním vyučujícím kopírovala, takže měli by to mít někde 

v  kabinetě. Takový malý katalog nápadů, námětů do hodin, komunitních kruhů, a  nebo 

kamkoliv jinam. Takže, na  škole bychom to měli mít, ale jestli to používají, samozřejmě 

nevím.“ 

Otázka č. 13 „Je podle Vašeho názoru důležitá partnerská, symetrická 

a  konstruktivní komunikace se žáky?“ 

„Určitě je, určitě je. Děti to vůbec neumí a  díky moderním technologiím, internet, 

facebook, tak oni vlastně neumí komunikovat, spolupracovat a  na  něčem se dohodnout. Oni 

jsou zvyklí na  to,  že když sedí doma proti počítači, tak já dovedu použít šíleně sprostý slova, 

šíleně sprostý reakce, ale ty bych v  životě proti tomu člověku nepoužila, kdybych proti němu 

seděla. Takže,  právě i  ve výchově ke zdraví, já ji mám v  šestce a  v  osmičce, tak se krásně 

ukazuje, jak oni to vůbec neumí. Takže v  osmičce mi třeba dva měsíce děláme jenom různé 

typy komunikace, diskuse, kdy oni absolutně na  začátku nejsou schopni. Takže, velmi 

důležitá.“ 

Otázka č. 14 „Můžete posoudit dlouhodobější rozvoj žáků Vaší třídy v  oblasti 

komunikace, spolupráce a  vzájemného vycházení? Co nejvíce přispívá k  tomuto rozvoji 

podle Vašeho názoru?“ 

„Určitě v  té oblasti komunikace i  čeština, všechny předměty, kdy jim dáme,  aby se 

něco naučili, ale aby mohli diskutovat, aby si mohli říci svůj názor. I to, když učitel vlastně 



 

podporuje,  připrav si referát, ale ne že ho budeš číst, ale řekni svůj názor, co si o  tom 

myslíš. Zároveň  vlastně i  ruku v  ruce s  těmi komunitními kruhy, kdy vlastně fakt si umět  

říct,  a  mně se nelíbí, že si mi udělal tohle. Aha, já to nevěděl, já   to ani  netušil, že ti to tak 

vadilo.  Jó mě to vadí. To je vlastně podle mě gró všeho. Když umíme takto řešit konflikty, 

tak budeme žít úplně jinak, než když se zakuklíme a  prostě uděláme si kuklu a  s  nikým 

nemluvíme, neřešíme.“ 

Otázka č. 15 „Co byste ráda řekla na  závěr rozhovoru? Shrnutí toho, co má podle 

Vás nejdůležitější vliv na  rozvoj vtahů mezi žáky a  vytváření a  udržení dobrého třídního 

kolektivu.“ 

„Je  to. Já bych řekla, že na  dobrý kolektiv má vliv i  osobnost dětí, samozřejmě  

osobnost učitele, samozřejmě i  ten komunitní kruh, i  ta atmosféra ve škole, ve třídě.  Ale 

hodně velkou část a  roli hraje samozřejmě i  rodina a  rodiče, což je. Můžu  jim tady něco 

kázat, můžu  je něco učit, ale když jsou z  domova zvyklí na  úplně jiný styl, na  neřešení, 

na  křičení, na  agresi, tak stejně plnoplánovitě sáhnou k  těmto naučeným vzorcům chování. 

Takže v  tomto je to trochu složitější, ale co se týká z  pohledu mého, jako  učitele, tak si 

myslím, že třídní učitel má velikou, opravdu velikou  roli na  to, jak ta třída vypadá a  fakt si 

myslím, že když se tak jako podívám zpětně do minulosti, tak častokrát ta osobnost učitele je 

odrazem těch dětí.“ 

Třídní učitel č. 2 

Otázka č. 1 „Co je cílem třídního učitele ve Vaší třídě?“ 

„Postarat se o  děti, aby se tam cítily dobře, aby bylo zajištěno vše, co zajištěno 

pro  ty děti  má být. Takže vycházet z  momentální situace.  Příprava z  hlediska mého oboru 

český jazyk, tak i  na  přijímací zkoušky,  ale i  ty vztahové záležitosti, které tedy nemusíme 

v  mé třídě  řešit, je to tam celkem v  pohodě.  Je dobrá spolupráce s  rodiči. Toto já všechno 

chválím, to je fajn.“ 

Otázka č. 2 „Jaký přístup ve Vašem chování k  žákům převažuje?“ 

„Já se přiznám, že já jsem vyučující, já jsem dospělý a  to tedy řadím na  první místo, 

že příliš nejsem o  takovém tom, jsem kamarád. Rozhodně, já chci dětem pomoci a  diskutuji 

s  nimi o  celé řadě věcí, ale jsou některé věcí, kde si myslím, že  ten dospělý, je prostě dospělý 



 

a  ten by měl rozhodnout. Takže jsou věci, i  o  kterých se diskutuje a   jsou věci, o  kterých 

se nediskutuje a  rozhodně, doufám, že to tak vnímají i  děti, na  dětech záleží . Chci, aby 

tady měly příjemné podmínky, aby se tady každý cítil i  dobře, nebo pokud to jde zařídit.“ 

Otázka č. 3 „Vidíte kvalitu vztahů mezi žáky ve Vaší třídě jako důležitou?“ 

„Od toho se odvíjí všechno, pokud je pohoda ve třídě, a  přiznám se, že to je pro  mě 

na  prvním místě. Nesnáším takové to  posmívání se dětí, znevažování druhých dětí, takže to 

je pro  mě důležité, rozhodně. Stojí to úplně nahoře.“ 

Otázka č. 4 „Myslíte si, že komunitní kruhy přispívají k  dobrým vztahům ve 

třídě?“ 

„Ano, jsem velkým propagátorem komunitních kruhů. Ale, opravdu, aby se sedělo 

v  kruhu a  různé právě i   ty aktivity. Tam hodně pomáhá Odyssea, kopíruju mnohé věci, ale 

teď si najde člověk i  na  internetu, a  celou řadou  školení jsem prošla, kde nám dávají. 

Určitě ano, aby ty děti měly pocit, že ano, jsme ve škole, jsme ve školním prostředí, ale není 

to vyučovací hodina. Máme tady fajn, že když je hezky, můžeme tady do okolí. Je tady takový 

altánek, takže tam je fajn si jít sednout, nebo právě třeba i  do toho  divadýlka že můžou,  

nebo i  do té galerie,  tomu říkáme peklo. Mohou sedět třeba i  na  zemi na  koberci, prostě 

aby to bylo jiné. Určitě ano. Tohle je úžasná věc a  kvituju to jako dobré. Když jsme se bavili 

na  jiných školách, tak tam prostě  mají třídnickou hodinu přesně danou. My jí máme 

opravdu jednou za 14 dní, komunitní kruh, přímo se to tak jmenuje a  opravdu, i  co vím, tak 

většina dětí tímto způsobem to má tady tak. Ostatně měli jsme školení od Odyssey 

na  komunitní kruhy pro  vyučující.“ 

Otázka č. 5 „Jakými metodami pracujete v  komunitních kruzích?“ 

„Nevím, jestli to budu umět jako přesně říci, nejsem v  tomto úplně odborník. 

Opravdu sedíme v  tom kruhu, pokud si potřebujeme povídat a  máme takové, že většinu 

z  nich začínáme, že opravdu sedíme a  děti mohou sdělit, co mají potřebu sdělit, nebo co 

zažily a  tak dále. A pak podle momentální situace sahám do různých těch her. Od třeba těch 

jednoduchých, ledolamech různých, aby si pohrály, aby si povídaly, aby se o  sobě dozvěděly, 

tohle je fajn. Různý věci, aha to  se neděje jenom mě, to se děje i   druhým. Takže takto. Mám 

i  teda samozřejmě seznam her. Takže honem si nevzpomenu. Oni to mají rádi, i  ti deváťáci, 



 

jednoduchý hry, pohybovat se, najít se. Umět se seřadit podle, já nevím, třeba  data narození,  

to už znají v  deváté třídě.  Jiné tyhle metody, a  prostě, opravdu oni si hrají rádi i  jako malé 

děti. Tohle mají rádi. Pro mě to je  hrozně  poučný, že vidím, jak se chovají,  jak na  sebe 

reagují, je to zase něco úplně jiného kolikrát. Premiant žák a  je ztracený, tohle nedokáže. 

Tak i  pro  mě je to fajn.“ 

Otázka č. 6 „Využíváte metody osobnostní a  sociální výchovy?“ 

„Rozhodně ano, už tím, že v  šesté třídě, vlastně to máme v  našem vzdělávacím 

programu. Myslím, že mám velké plus, to i  pro  sebe, že mám tyhle výchovy, tam by to jinak 

nešlo. Rozhodně ano.“ 

Otázka č. 7 „Jaké aktivity v  komunitních kruzích obvykle převažují?“ 

„Někdy je to aktivnější, právě ty hry, když se nám třeba povede jít i  ven, ale to nebývá 

moc často. A někdy je to více povídavé. Jak to zrovna potřebujeme. Protože mi tady máme 

ještě žákovský parlament. Takže parlamentář říká určité informace, co máme, co se dohodli 

tam, takže třeba to probíráme. No a  to je více o  tom, že sedíme a  povídáme si. Takže tak 

napůl a  většinou to vyplývá ze situace.“ 

Otázka č. 8 „Připravují si obsah komunitních kruhů také sami žáci?“ 

„No, to jim asi moc prostor nedávám, teď když to takhle čtu. Informace 

z  komunitního kruhu, to že si povídají, ale aby si ho celý připravili, to mě vůbec nikdy 

nenapadlo. Já s  tímto u  sebe trošičku bojuju, že neumím dát dostatek aktivity žákům. Někdy 

dělám také ty věci, to je dobrý, že jsem si to přečetla, určitě na  to zareaguju.  Teda, abych 

jim řekla, hele připravte si, fakt jsem to nikdy neudělala. Upřímně říkám, že jsem si to nikdy 

neuvědomila, že bych….. Jo, jako  dělají  nějaké věci, co byste si zahrály, ale abych řekla, 

připravte, já přijdu a  překvapte mě, a  to by mohlo být, nakonec v  devítce, že jo? Dobrý….“ 

Otázka č. 9 „Hodnotíte programy Projektu Odyssea pro  Vaši třídu jako 

přínosné?“ 

„Já jsem šťastná, že opravdu tohle je tady podporováno, velmi kladně. Prostě, za 

prvé zážitkové věci, tak přednáškové. Přednáškových mají více ve škole. Některé věci prostě 

jsou velmi naučné a  tam to mají formou zážitku a  hlavně říkají o  to více. Měli jsme tady 

i  zážitkové kurzy a  prostě někomu je dáno a  někomu není dáno, i  když by se snažil. Já jsem 



 

taková na   tom středu, že úplně všechno mi nejde tak přirozeně, kopíruju, když  vidím, že se 

to někomu daří, ale od nich to jde přirozeně a  jsou odbornice. Já teda jako třídní kvituju, že   

si s  nimi mohu popovídat o   žácích, i  že je vidím právě v   těch aktivitách, že mi upozorní 

na  mnohé věci a  upozornili nás na  skrytou třeba šikanu, nás Odyssea upozornila. A 

opravdu se tam dějí tyto věci. Takže rozhodně ano. A jsem moc ráda, že to dospělo, že to 

máme i  ve více ročnících. Začínali jsme školami v  přírodě a  teď se nám to vede, ale je to 

o  penězích, bohužel i  o  penězích.“ 

Otázka č. 10 „V čem pomáhají kurzy Projektu Odyssea žákům?“ 

„To je přesně dané v  tom dotazníku od nich. Uvědomují si určité věci, vztahové věci, 

uvědomují si o  sobě, co dokáží, co nedokáží. Uvědomují si, že jsou milí a  nemilí svým 

spolužákům, tak jako je to vede i , aby se právě zastavili a  přemýšleli o  sobě a  kromě toho 

mají prostě ten zážitek. Základní škola by měla být pro  ně i  naukou o  zážitcích. Takže určitě 

jo.“ 

 Otázka č. 11 „Co oceňujete na  programech Projektu Odyssea?“ 

„Odborné vedení, rozhodně. Opravdu to dané téma je názorně vysvětleno, ale 

na  podkladě vlastně zážitku. To znamená, že  nejenom jsou jim věci  sděleny, ale ty děti si 

to prožívají, i  třeba  ty situace. Když jsme měli třeba to šikanování, já se svojí třídou koukala,  

když ty děti si uvědomily, jak se cítí třeba ten ponížený člověk. Ale právě, že to  je  vedené 

odborným způsobem, tak se dá do toho pustit. Ale já bych se třeba do mnohých věcí 

nepustila.“ 

 Otázka č. 12 „Inspirujete se některými metodami a  aktivitami OSV z  kurzů 

Projektu Odyssea?“ 

„Naprosto, ano, ano, ano. Tady říkám, inspiruji se Projektem Odyssea velmi.  

Opravdu, to je, oni u  nás jsou asi 10. – 11. rokem a  já jsem měla tu čest, hned jak u  nás 

byly první rok,  s  osmákama  na  tu zdravovědu, takže ano. Ano, ano. Velmi mi to pomáhá.“  

Otázka č. 13 „Je podle Vašeho názoru důležitá partnerská, symetrická 

a  konstruktivní komunikace se žáky?“ 

„To je fajn, že opravdu nastolují tento způsob i  komunikace. Kvituju jako velké plus, 

že toto dělají, už i   kolegyně na  prvním stupni, že s  nimi tímto způsobem spolupracují. A já 



 

myslím, že i  když potom komunikujeme právě s  lektory z  Odyssey, tam se to i  odráží, že 

jsou zvyklí na  tento způsob práce a  rozhodně ty děti se takto, každé dítě je své  a  většinou 

se nebojí.“ 

Otázka č. 14 „Můžete posoudit dlouhodobější rozvoj žáků Vaší třídy v  oblasti 

komunikace, spolupráce a  vzájemného vycházení? Co nejvíce přispívá k  tomuto rozvoji 

podle Vašeho názoru?“ 

„Rozhodně ano a  přispívá to právě ke zlepšení vztahů, že i  děti si umí říct, to se mi 

líbí, to se mi nelíbí. Zažila jsem třeba, že děti opravdu netušily, že jejich spolužákům vadí 

určitý způsob chování a  že se učí toto říct. Co mi vadí, co chci, co nechci v  tom vztahu. Umí 

na   celou řadu věcí říct ne. Oni v  některých věcech jsou sebevědomé, ty děti, ale když přijde 

na  takové ty vážnější záležitosti, tak najednou, protože mi dospělí je opečováváme hodně.  

Rodiče, jak na  ně nemají čas, tak jim trošičku hladí ten chodníček, takže tohleto myslím, že  

je učí i  té samostatnosti.“ 

Otázka č. 15 „Co byste ráda řekla na  závěr rozhovoru? Shrnutí toho, co má podle 

Vás nejdůležitější vliv na  rozvoj vtahů mezi žáky a  vytváření a  udržení dobrého třídního 

kolektivu.“ 

„Poslouchat děti, zažívat s  nimi i  věci jiné, než že je naučím, kde se píše jaké 

i  a  nechat se také některými věcmi inspirovat.  Dívat se na  to, jaký mají i  pohled děti 

na  mnohé věci. Trošičku držet  i  s  nimi, protože já už jsem věkově trošičku jinde, prostě 

vidět, jak vnímají některé věci, neodtrhávat se od nich, ale na  druhé straně opravdu je tady 

ten dospělý, který by to měl zaštiťovat.“ 

Třídní učitel č. 3 

Otázka č. 1 „Co je cílem třídního učitele ve Vaší třídě?“ 

„Cílem třídního učitele v  naší třídě. Nevím úplně, co bych k  tomu řekla, nebo co si 

pod  tím mám jako představit. Já si prostě myslím, že třídní učitel je ten, v  koho by měly ty 

děti mít nějakou důvěru, když to řeknu takhle, a  měly by prostě za ním přijít s  každým 

problémem, který prostě mají. Já nevím, ať je to v  rámci toho, že je třeba někdo šikanuje, 

prostě může se to stát. Nebo prostě v  rámci toho, že mají nějaké problémy, třeba s  učivem. 

Tak ten třídní učitel prostě nějakým způsobem by měl  tu třídu, to dítě motivovat, podporovat. 



 

Takže podle mě to je takový cíl třídního učitele v  každé třídě, nebo měl by být teda cíl 

každého učitele ve třídě, prostě no. Nevím co bych k  tomu  jiného řekla.“ 

Otázka č. 2 „Jaký přístup ve Vašem chování k  žákům převažuje?“ 

„Takže, já bych k  tomu řekla, že já mám spíš přístup takový jako kamarádský, s  tím, 

že, nebo ne úplně kamarádský, ale s  tím,  že se snažím je nějakým  způsobem „rasista“, když 

to řeknu takhle. Musí nad  nimi panovat trochu pevná ruka, ale zase jako, nechci abych byla 

ta učitelka „megera“, když to řeknu takhle. Tak se snažím k  nim samozřejmě chovat tak, jak 

se chovají oni ke mně. Oni jsou většinou vstřícní, tak já se snažím být taky.“ 

Otázka č. 3 „Vidíte kvalitu vztahů mezi žáky ve Vaší třídě jako důležitou?“ 

„Tak to je samozřejmost, protože prostě, když budou ve třídě panovat špatné vztahy, 

tak samozřejmě ta třída nebude držet pospolu a  bude tam prostě nějakým způsobem se to  

neustále jako rozhazovat. Bude to tam rozhozený a  to mi nechceme nikde ve třídě. Já jsem 

ráda, že mám třídu takovou, jakou mám,  protože oni pospolu teda drží nejen při Odyssee, 

ale  většinou. Jako jsou tam samozřejmě menší spory, ale to prostě už  se nedá jako úplně 

vyeliminovat.“ 

Otázka č. 4 „Myslíte si, že komunitní kruhy přispívají k  dobrým vztahům ve 

třídě?“ 

„Určitě si myslím, že komunitní kruhy přispívají k  dobrým vztahům ve třídě, protože 

mi si teda v  těch komunitních kruzích a  to asi budu  tady odpovídat na  další otázky, jakými 

metodami pracujete, protože mi si teda většinou jako hrajeme. Hrajeme si buď  nějaké různé 

hry, a  nebo v  těch komunitních kruzích děláme třeba různé scénky. Já nalosuju skupiny, 

děláme  prostě různé scénky, takže se snažím, a  hlavně je losuju teda jo, takže,  ne že si 

vybírají sami skupiny, ale aby prostě  pracovali neustále prostě  s  někým jiným, aby se 

opravdu  v  té třídě jako poznali. Takže, to je asi bych řekla takhle, ta čtyřka.“ 

Otázka č. 5 „Jakými metodami pracujete v  komunitních kruzích?“ 

„Opravdu hrou, jo, hrou. Nebo prostě zadám nějaké téma na  scénku a  oni musí 

zpracovat scénku na  to dané téma.“ 

Otázka č. 6 „Využíváte metody osobnostní a  sociální výchovy?“ 



 

„Tak, samozřejmě se snažím využívat nějaké hry a  to co nás naučili právě v  OSV, 

co jsme měli na  vysoké škole. Takže, hry používám určitě z  toho a  to si myslím, že to  je tak 

jako  nejdůležitější asi.“ 

Otázka č. 7 „Jaké aktivity v  komunitních kruzích obvykle převažují?“ 

„No, tak ta hra, scénky různé a  nebo děláme různé pohybové aktivity a  taky mluvní 

cvičení. Jo, mluvní cvičení děláme.“ 

Otázka č. 8 „Připravují si obsah komunitních kruhů také sami žáci?“ 

„Žáci samozřejmě do toho zasahují jo, takže prostě já, jako  když nevím, co bych 

s  nima třeba chtěla jako   dělat, tak oni prostě přijdou s  tím, paní učitelko a  mohli bysme 

si zahrát tamhleto, co jsme jako už hráli.  Prostě hry , které  je  jako bavily,  takže oni prostě 

jako opravdu tohleto mají nejraději, když si mohou hrát, tak nějak jako mezi sebou 

komunikovat. Takže určitě je nechávám, aby si vybrali taky jako sami, když je třeba, nebo 

když já jako opravdu nevím co bych s  nima dělala.“ 

Otázka č. 9 „Hodnotíte programy Projektu Odyssea pro  Vaši třídu jako 

přínosné?“ 

„Samozřejmě hodnotím, jako líbí se mi ty  programy.“ 

Otázka č. 10 „V čem pomáhají kurzy Projektu Odyssea žákům?“ 

„ Líbí se mi hlavně to, a  to je asi tady i  odpověď na  tu desítku, líbí se mi hlavně to, 

že teda je tam opravdu jako ta soudržnost tý  třídy a  že děti se  dozví něco  i  o  té šikaně. 

To jsme měli tuším v  páté třídě, že jsme byli na  programu, kde to bylo zaměřené na  šikanu 

především, tam vyprávěli i  různé jakoby příklady ze své zkušenosti. Takže to se mi jako líbilo 

a  určitě prostě to hodnotím jako přínosné, protože děti samozřejmě se nějakým způsobem 

vžijou to té své role při tý Odyssee a  je to prostě určitě pro  ně  velké plus.“ 

Otázka č. 11 „Co oceňujete na  programech Projektu Odyssea?“ 

„Co oceňuju na  programech Odyssea je, že  je tam vstřícný přístup lektorů, to jako  

prostě jsou otevření k  těm dětem a  ty děti  potom jsou otevřenější k  nim. To  se mi prostě 

líbí. Než kdyby tam  byl prostě  někdo, kdo jim přijde jenom přednášet prostě jo, takže to je 

opravdu  jako asi to nejdůležitější.“ 



 

Otázka č. 12 „Inspirujete se některými metodami a  aktivitami OSV z  kurzů 

Projektu Odyssea?“ 

„Inspiruju, zrovna minulý týden jsem suplovala v  jedné třídě a  děti vypadaly 

unaveně. Bylo to asi první nebo druhou hodinu, druhou hodinu možná, a  tak jsem použila 

metodu 1,2,3,  takový to, co jsme tam dělali při Odyssee den předtím a  dětem se to strašně 

jako líbilo, protože to neznali. Úplně koukaly co se děje a  bylo to fakt dobrý. Takže, určitě  

využiju a  určitě využiju i  takový to 1,2,3, 4 jak se přesouvají ty čísla. Využiju to na  táboře 

určitě, nejen  ve výuce, ale na  táboře.“ 

Otázka č. 13 „Je podle Vašeho názoru důležitá partnerská, symetrická 

a  konstruktivní komunikace se žáky?“ 

„No tak to určitě, prostě není to jenom to, že učitel by měl být na  té ,když to řeknu 

jakoby takhle, na  té  vyvýšené pozici nad  tím žákem, ale samozřejmě  nějakým způsobem si 

popovídat vzájemně. Prostě tam, a  nás to učili prostě i  na  vysoké škole a  to určitě taky 

jako znáš, že prostě tam je důležité vztah, nejen učitel žák, ale i  žák,  žák  a  učitel, učitel 

a  takovýhle věci. Ale přijde mi, že učitel by se neměl povyšovat, když to řeknu takhle, ale 

samozřejmě je tam důležité, aby měl nějakou tu autoritu, ale je  důležité také, aby k  tomu 

žákovi přistupoval vstřícně.Takže to určitě.“ 

Otázka č. 14 „Můžete posoudit dlouhodobější rozvoj žáků Vaší třídy v  oblasti 

komunikace, spolupráce a  vzájemného vycházení? Co nejvíce přispívá k  tomuto rozvoji 

podle Vašeho názoru?“ 

„Tak určitě k  tomu přispívají právě ty komuniťáky, kdy prostě oni můžou  spolu 

komunikovat. Zároveň ta Odyssea, měli jsme jí už čtyřikrát za ty dva roky, co já je mám,  

a  opravdu jako mi to přijde, že ty děti, ty děti to hlavně  baví. Hlavně je baví prostě opravdu 

ta komunikace o  těch, sice vážných tématech, když to řeknu takhle, ale formou hry. Takže, 

opravdu jako určitě. A rozvoj žáků pozoruju s  tím, že na  začátku páté třídy, když jsem je 

dostala, tak oni tam byli rozskupinkovaní  na   holky, kluci a  teď  prostě se opravdu snaží 

spolupracovat všichni dohromady. Takže to je prostě  podle mě úplně   důležité a  myslím si, 

že nic lepšího k  tomu asi jako nebude vést.“ 



 

Otázka č. 15 „Co byste ráda řekla na  závěr rozhovoru? Shrnutí toho, co má podle 

Vás nejdůležitější vliv na  rozvoj vtahů mezi žáky a  vytváření a  udržení dobrého třídního 

kolektivu.“ 

„Já bych prostě řekla, že nejdůležitější je opravdu, no jako, nejdůležitější vliv. No 

nevím, jestli je to úplně nejdůležitější, ale určitě povaha dětí, když tam bude jedno dítě, které 

to bude celé rozhazovat, tak bohužel  s  tím nikdo nic neudělá. Každopádně opravdu  já jsem 

ráda za to, co mám ve třídě, protože  ty děti, i  když jsou makový, někteří jsou úplně jiní 

a  odlišní, někteří jsou potichu, někteří tam zase hulákají jako na  lesy, tak  prostě jako ony 

se navzájem respektujou. Takže hlavně asi to, aby se ty děti respektovaly, to je podle mě 

nejdůležitější. A aby si dokázaly vyslechnout názory jeden druhého. To je asi tak všechno.“ 

Třídní učitel č. 4 

Otázka č. 1 „Co je cílem třídního učitele ve Vaší třídě?“ 

„Cílem třídního učitele v  mojí třídě je, hlavně dbát o  nějaké bezpečné klima v  té 

třídě, aby ty děti fungovaly v  rámci skupiny společně. Samozřejmě cílem pro  mě, jako 

češtináře, je také něco naučit, ale určitě to není to nejdůležitější.“  

Otázka č. 2 „Jaký přístup ve Vašem chování k  žákům převažuje?“ 

Přístup, který používám k  žákům? Určitě převažuje lidský a  osobní přístup a  snažím 

se každého žáka brát individuálně s  jeho vlastními potřebami, ale někdy ten kolektiv 25 

žáků, pokud každý má své vlastní potřeby, tak to nejde. Snaha tu je, ale určitě to není úplně 

100% z  mé strany. 

Otázka č. 3 „Vidíte kvalitu vztahů mezi žáky ve Vaší třídě jako důležitou?“ 

„Určitě, to je strašně důležité, protože teď jsem třídní 7. třídy a  tam prostě ty vztahy 

s  pubertou se strašně mění, každým dnem v  podstatě. Takže je fajn nakouknout 

pod  pukličku těch vztahů, ale myslím si, že učitel by měl i  trošičku někdy vědět, že se nemusí 

do každého toho vztahu  míchat, trošku je jako nechat, aby si ty vztahy mezi sebou začali 

řídit  sami. Samozřejmě, když vím, že je nějaký problém, tak se snažím zasáhnout, ale 

většinou  žáci chodí sami. Teď jsme si nastavili  od páté třídy dispozice, je to přednastavený 

tak, že samozřejmě, když je nějaký problém, tak přijdou většinou. Když nepřijdou za mnou, 



 

tak jdou za výchovnou poradkyní nebo prostě za někým blízkým, nebo přijde spolužák, že se 

někomu něco děje.“ 

Otázka č. 4 „Myslíte si, že komunitní kruhy přispívají k  dobrým vztahům ve 

třídě?“ 

„Komunitní kruhy na  naší škole si myslím, že  jsou velice fajn, většina učitelů je 

určitě používá k  tomu, k  čemu by měly sloužit, což znamená posílení těch dobrých vztahů 

ve třídě. Přiznám se, že ne vždy tedy děláme komunitní kruh jako v  rámci, že si sedneme do 

kruhu a  řešíme problémy ve třídě.“ 

Otázka č. 5 „Jakými metodami pracujete v  komunitních kruzích?“ 

„Většinou ty komunitní kruhy probíhají v  rámci nějakých her, poznávacích her, 

sebepoznání, typologie osobnosti, ale samozřejmě děti v  těchto hodinách mohou přijít 

s  jakýmkoliv problémem a  ten problém ve třídě otevřít. Většinou se vyřeší i  v  tom 

komunitním kruhu, není problém, nějakým způsobem. Pokud to není něco rozsáhlejšího.“ 

Otázka č. 6 „Využíváte metody osobnostní a  sociální výchovy?“ 

„Metody osobnostní a  sociální výchovy určitě. Asi v  těch komunitních kruzích 

a  nebo, když jsme někde na  nějakém výjezdu. Ve škole ne běžně úplně, protože mám češtinu 

a  němčinu, tak to moc nejde.“ 

Otázka č. 7 „Jaké aktivity v  komunitních kruzích obvykle převažují?“ 

„Převažují aktivity, které se týkají komunikace, vztahů, možná i  porozumění sebe 

sama, většinou takovéto věci.“ 

Otázka č. 8 „Připravují si obsah komunitních kruhů také sami žáci?“ 

„Samozřejmě, některé ty komunitní kruhy si děti vymýšlí vlastní témata a  vymýšlí si 

i  vlastní  hry, které je zajímají, takže je  hrají i  ony samy.“ 

Otázka č. 9 „Hodnotíte programy Projektu Odyssea pro  Vaši třídu jako 

přínosné?“ 

„Já jsem se Projektu Odyssea  zúčastnila s  dětmi  dvakrát v   šesté třídě. To byla 

adaptace na  druhý stupeň. Potom jsme měli s  dětmi ještě v  5. třídě  prevenci šikany. 



 

Myslím si, že tyto programy jsou přínosné, nejenom pro  děti, ale i  pro  třídní učitele, 

protože tam vidí děti v  rolích, ve kterých v  podstatě učitel, třeba matematiky, nebo češtiny, 

který s  nimi nemá tu třídnickou hodinu, tu komunitní, tak nemá možnost je vidět v  těchto 

situacích. Takže určitě je to fajn.“ 

Otázka č. 10 „V čem pomáhají kurzy Projektu Odyssea žákům?“ 

„Děti se poznaly, poznaly to, jak mohou mezi sebou fungovat, nebo jak ty vztahy do 

budoucna třeba mohou ovlivnit. Poznaly i  svoji  funkci v  tom kolektivu, některý se vyloženě 

našly. Takže,  určitě ten  program je velice přínosný.“ 

Otázka č. 11 „Co oceňujete na  programech Projektu Odyssea?“ 

„Pomáhají,  tyto projekty, žákům určitě k  rozvoji vztahů v  kolektivu a  samozřejmě 

pokud se to týkalo té šikany a   kyberšikany, tak i  trošičku ten pohled na  to. Nebo ví, jakým 

způsobem by spolu měly mezi sebou fungovat. Samozřejmě, že to není úplně stoprocentní 

z   jejich strany. V dnešní době se to ani nedá uhlídat, ta kyberšikana,  na  školách v  podstatě 

vůbec ne. To si myslím, že je otázka rodičů a  nějaké komunikace potom doma. U nás 

na  škole jsou vlastně i  mobilní telefony zakázány,  takže tady na  škole, ta  kyberšikana,  

přímo probíhat nemůže, ale samozřejmě nevidíme, co se děje doma. Takže, určitě jim to 

myslím  i  ta šikana a  kybršikana, že tam byly přímo body, jak reagovat, když se s  ní setkají. 

Měli jsme i  na  to potom nějaké programy v  rámci toho komunitního kruhu, takže si myslím, 

že děti to zažitý mají a  ví o  co se jedná a  jak fungovat. Oceňuji na  těchto programech to, 

že v  podstatě nenásilnou formou, formou hry, vtáhnou děti do situací, ve kterých se v  životě 

nesetkaly, nebo  do budoucna by se mohly setkat a  už potom budou vědět jak reagovat. 

Hodně se mi líbí, že Odyssea dělá celkové hodnocení po všech těch aktivitách, že si sednout, 

takže vlastně toto děláme i  v  rámci všech těch her, co  probíhají na  těch komunitních 

sezeních, takže potom ještě hodnotíme, co a  jak se dělo, a  myslím si, že ty děti to hrozně 

obohacuje.“  

Otázka č. 12 „Inspirujete se některými metodami a  aktivitami OSV z  kurzů 

Projektu Odyssea?“ 

„Určitě se inspirujeme, některé ty metody a  aktivity byly strašně fajn. Určitě 

i  na  školách v  přírodě se dají využít.“  



 

Otázka č. 13 „Je podle Vašeho názoru důležitá partnerská, symetrická 

a  konstruktivní komunikace se žáky?“ 

„Myslím si, že určitě je důležité být pro  děti partnerem. Nějakým způsobem 

konstruktivně tedy s  nimi komunikovat. V dnešní době spíše vidím problém s  komunikací 

s  jejich rodiči, než s  těmi žáky, protože žáky si nějakým způsobem vychováme a  ta důvěra 

tam nějaká mezi námi je, ale potom, do toho vztahu v  podstatě vstupuje rodič, který ne 

vždycky ví, co to dítě doma dělá. Ne vždycky úplně  stoprocentně tam fungují vztahy, tak jak 

by měly. Myslím si, že tohle je fajn, že něco takového na  škole probíhá, ale bylo by dobré, 

kdyby se to nějak stmelilo i  s  tou rodinou, protože dneska největší problém je komunikace 

s  rodiči. Někdy si ani rodiče  nepřipouští, že to jejich dítě by mohlo něco dělat jinak,  nebo 

se nějak  prostě prezentovat jinak, než se prezentuje doma.“ 

Otázka č. 14 „Můžete posoudit dlouhodobější rozvoj žáků Vaší třídy v  oblasti 

komunikace, spolupráce a  vzájemného vycházení? Co nejvíce přispívá k  tomuto rozvoji 

podle Vašeho názoru?“ 

„Určitě se posunula ta oblast komunikace. Já jsem svoji třídu dostávala v  páté třídě, 

kdy byly problémy, byly tam i  nějaký problém  mezi rodiči, který vyústil v  problém mezi 

dětmi. Rodiče na  sebe dávali trestní oznámení. Měli jsme tam v  podstatě jakoby  klučíka,   

který i  měl být spolužáky šikanován, takže v  podstatě  se rozjelo takové to martýrium  té  

intervence v  té třídě. Měli jsme tam i  sociometrii, jsme tam dělali.  Ta třída prostě 

nefungovala od začátku. Myslím si, že v  páté třídě začala trošičku jakoby  fungovat, díky 

SVP a  právě i  těm programům, které probíhaly s  Odysseou a  i  možná té činnosti teda 

všech těch vyučujících v  té třídě. Ale pak vlastně v  šesté třídě, když se nastěhovaly děti 

na  druhý stupeň, tak se ty vztahy zhoršují, protože  tady vlastně je velká škola. Na prvním 

stupni jsou 4 třídy a  tady jsou tři třídy, takže v  šesté třídě jdou zase dohromady ty kolektivy, 

takže, ty kolektivy, které se tam jako vytvoří, takže tam  vidím jako problém, že to co si člověk 

vybuduje, tak se mu to najednou  v  té šesté třídě  rozpadlo. Takže zase  jsme  budovali opět, 

a  sedmá třída je strašně těžká, jako je rozvoj komunikace, myšlení, sebepojetí. Je tam prostě 

rozvoj nějaký, ty děti hlavně rozvinuly nějaký, jakoby pocit, že můžou s  čímkoliv za mnou 

přijít. Ten tam je, ale je tam teď puberta silná prostě  a  to asi neovlivní vůbec nikdo. Určitě 

jo, určitě jako se to zlepšuje ta komunikace, ale prostě zrovna v  té sedmé třídě je to strašně 



 

těžké říct, jo teď   je to super, to prostě  nejde. Ale vychází spolu jako  v  rámci možností 

dobře, někdy samozřejmě, že to přeženou, ale většinou ví, že něco přehnaly.“  

„Určitě k  tomu přispívá hrozně moc ta práce s  tím kolektivem, ty komunitní kruhy. 

My kdybychom tohle  neměli, tak v  podstatě, ten třídní učitel, pokud je to dejme tomu třeba 

člověk, který je má pouze na  dvě hodiny týdně, tak není vůbec schopný v  té třídě fungovat 

v  rámci těch vztahů, to vůbec nejde.“  

Otázka č. 15 „Co byste ráda řekla na  závěr rozhovoru? Shrnutí toho, co má podle 

Vás nejdůležitější vliv na  rozvoj vtahů mezi žáky a  vytváření a  udržení dobrého třídního 

kolektivu.“ 

„Na závěr. No, tak určitě nejdůležitější vlivy na  rozvoj vztahu mezi žáky a  vytváření 

toho kolektivu, je fajn pozvat si někdy tyhle skupiny, ty organizace, které v  podstatě jakoby 

mají  s  tím strašně velké a  dlouhodobé zkušenosti. My s  tou Odysseou spolupracujeme 

vlastně 10 let a  takže, v  podstatě super je komunitní kruh, výborný je, když třídní učitel 

nějakým způsobem teda na  tom komunitním kruhu pracuje, když naslouchá. Výborný je, 

když ti učitelé, kteří tam vyučují, tak když nenechávají ty věci dojít do nějakých úplně mezí, 

nebo až za ty meze, kdy už  se nedá prostě s  tím nic dělat, nebo zase, potřebuje se s  tím 

pracovat daleko více.  Určitě tyhle programy a  spolupráce s  rodiči.“  

Třídní učitel č.5 

Otázka č. 1 „Co je cílem třídního učitele ve Vaší třídě?“ 

„Stmelit děti, aby byly dobrým kolektivem, aby se k  sobě chovaly slušně, ale ne 

jenom k  sobě, ale i  k  ostatním žákům a  dospělým. No a  samozřejmě je  také něco naučit, 

co se týká vědomostí.“ 

Otázka č. 2 „Jaký přístup ve Vašem chování k  žákům převažuje?“ 

„No, tak snažím se k  nim být kamarádská, ale aby zároveň,  měli také nějaký respekt.  

Takže, žádné tykání. Když jsme třeba na  škole v  přírodě, tak si udržuji  trošičku ten odstup. 

Snažím se být veselá, to se dětem líbí. No a  myslím si, že taková ta, abych byla fér, abych 

někoho nepoškodila nebo saze někoho nevynášela nahoru.“ 

  



 

Otázka č. 3 „Vidíte kvalitu vztahů mezi žáky ve Vaší třídě jako důležitou?“ 

„No určitě, to považuji jako jednu z  nejlepších věcí.  I dávám trochu do  pozadí 

vědomosti, protože ne všichni jsou na  jedničky, ale ty vztahy beru jako na  prvním místě. 

Proto se mi líbí, že tady jezdíme na  ty školy v  přírodě, na  hory, kde děti poznají mě a  já 

poznám zase je. K tomu tedy přispěl i  tento seminář, což je teda úplně skvělý.“ 

Otázka č. 4 „Myslíte si, že komunitní kruhy přispívají k  dobrým vztahům ve 

třídě?“ 

„Určitě, je to něco,  vlastně jako tohle, protože ty  děti už se tolik nestydí, neobávají 

a  už si dokážou    říct co se jim líbí, co se jim nelíbí, z  čeho mají strach, nebo mají nějaké 

obavy. Tak se snažíme si to nějak mezi sebou vyříkat, a  snažíme si nějaké ty, já nevím věci, 

které nejsou třeba příjemné pro  někoho, tak se snažíme je odbourávat. Myslím si, že  se nám 

to teda docela daří, známe se od první třídy, takže víme, co kdo od koho může čekat.“ 

Otázka č. 5 „Jakými metodami pracujete v  komunitních kruzích?“ 

„Nevím, jak mám nazývat jaké metody. My děláme tak nějak všechno. Děláme každý 

sám za sebe, pak děláme třeba ve skupinkách. Buď v  malých  nebo jenom ve dvojicích. Pak 

ve větších skupinkách a  hodně se snažím, protože oni mají tendenci se shromažďovat do 

skupinek, tak jak spolu kamarádí, tak se snažím jim to trochu jakoby nabourávat. Myslím, 

že v  dobrém slova smyslu, protože se učí pracovat i  s  tím, s  kým nejsou, zrovna teď, v  tom 

dobrém kamarádském  poměru.“ 

Otázka č. 6 „Využíváte metody osobnostní a  sociální výchovy?“ 

 „Já si myslím, že je to vlastně jedno s  druhým. V každém tom člověku, každý  je jiná 

osobnost, takže snažíme se nějak podporovat, jakoby vyhovovat,  ať už je to třeba, v  nějakém 

předmětu vyniká, někde mu to zase nejde, tak se prostě snažíme. Takže ne všichni musí umět 

všechno úplně. Nevím,  jak jinak bych na  toto odpověděla. To spočívá vlastně i  v  těch 

vztazích mezi sebou, aby ta třída klapala.“ 

Otázka č. 7 „Jaké aktivity v  komunitních kruzích obvykle převažují?“ 

„Tak, mi hrajeme takové ty společenské hry. Ono  jich  je  hodně. Máme to vlastně 

v  rámci dramatické výchovy, kde se učíme. Tam je tedy úplně všechno. Tam je komunikace, 



 

at už teda slovní, dotyková, pohybová, takže to mají děti hrozně rády. Je fakt, že tohle mají 

rády.“ 

Otázka č. 8 „Připravují si obsah komunitních kruhů také sami žáci?“ 

 „Určitě, protože jeden člověk, ty nápady prostě mizí. Nebo já nevím, už jsme toho 

hodně dělali, takže už dochází taková ta, takže mám ráda, když někdo přijde s  nějakým 

nápadem a  děti toho využívají. Takže myslím, že jo a  jsou spokojení.“ 

Otázka č. 9 „Hodnotíte programy Projektu Odyssea pro  Vaši třídu jako 

přínosné?“ 

 „No stoprocentně. To úplně bez debat. Programy jsou bezvadný, lektoři jsou 

bezvadní, dokážou si ty děti získat. Myslím si, že opravdu fajn.“ 

Otázka č. 10 „V čem pomáhají kurzy Projektu Odyssea žákům?“ 

 „No, to je to, co tady říkáme pořád dokola. Už se nebojí, dokáží  si navzájem 

pomáhat, dokážou se svěřit před tím kolektivem. Nenosí to v  sobě. I když jako nemůžu zase  

říct, že se nám úplně všechno daří samozřejmě,  protože ty děti a  vlastně i  my se učíme 

pořád.“  

Otázka č. 11 „Co oceňujete na  programech Projektu Odyssea?“ 

 „No přesně tohle, že se pozná ten kolektiv, poznají se i  ty děti mezi sebou.“ 

Otázka č. 12 „Inspirujete se některými metodami a  aktivitami OSV z  kurzů 

Projektu Odyssea?“ 

„Určitě je používáme. Také při dnešním sezení vzpomínali  vlastně  a  používají to 

i  ve třídě. Vzpomínají na  ten minulý kurz. Používají různé ty domluvy,  jak jsme byli 

domluvení. Používají pravidla a  snaží se prostě. Myslím si, že jako jo.“ 

Otázka č. 13 „Je podle Vašeho názoru důležitá partnerská, symetrická 

a  konstruktivní komunikace se žáky?“ 

„No, to je to, co jsem říkala vlastně nahoře. Snažím se být kamarádská,  někdy 

samozřejmě  musí člověk zvýšit hlas, protože přece jenom  se dostávají do toho, jak říkám 

„prdlého věku“, takže musí také člověk být malinko přísnější, ale jak říkám. Má to hranice, 



 

jak říkám „ odtud až potud a  pak už dost“. Ale, jelikož se známe tedy skoro už těch pět let, 

tak tam fakt už  stačí jen pohled, oční kontakt  a  oni už okamžitě vidí, aha, přestřelil jsem 

a  už se trošku zklidňují.“ 

Otázka č. 14 „Můžete posoudit dlouhodobější rozvoj žáků Vaší třídy v  oblasti 

komunikace, spolupráce a  vzájemného vycházení? Co nejvíce přispívá k  tomuto rozvoji 

podle Vašeho názoru?“ 

„No, je to o  těch malinkých. Jde o  to, aby prostě  se nebáli, nestyděli se. Aby vše 

nedrželi v  sobě. Pak se mi líbí ta spolupráce ve skupinkách, kde se zapojí všichni. Líbí se mi 

také, že se umí už  ohodnotit. Na to sebehodnocení, na  to tady také hodně dáváme. Dokážou 

si říct, ano tohle mi nejde, tohle se mi nepovedlo. Zase naopak, je pravda,  co jsme se dneska 

dozvěděli, že pochvala  sama sebe  nebo  někoho druhého  je hrozně těžká. Takže, myslím si, 

že tady máme hodně velké rezervy. Ale zase, dneska jsme se dozvěděli něco, v  čem to zase 

trošičku těm dětem pomůže, ale i  mě pochopitelně. Protože,  když jsem se i  já zamyslela  

nad  tím, jak se tam chválili venku po té jedné hře, tak i  já bych měla problémy. Ano, vidím,  

tenhle je rychlý, tahle nad  tím přemýšlí, ale jako říct něco, aby bylo jako, abych povzbudila 

zrovna i  ty  děti, kterým to zrovna nevyšlo. Já jsem měla trochu tendenci se i  zlobit. Je to 

těžký, je to fakt těžký  hodnotit kladně tak, aby člověk toho neodradil, že jo,  to dítě, konkrétně 

to dítě.Oni dospělí jsou háklí a  ty děti jsou ještě háklejší. Hlavně, dospělý Vám to řekne, 

když mu řeknete něco nepříjemného. Ty děti ne.“ 

Otázka č. 15 „Co byste ráda řekla na  závěr rozhovoru? Shrnutí toho, co má podle 

Vás nejdůležitější vliv na  rozvoj vtahů mezi žáky a  vytváření a  udržení dobrého třídního 

kolektivu.“ 

 „Nevím, jestli to nevyzní zvláštně, ale myslím si, že hodně záleží na  tom dospělákovi, 

který ty děti vede. Protože, přesně  jak vím.  Někteří jsou takoví, ty konstruktivní komunikace, 

chce si s  tím dát více  práce.  Je to  samozřejmě hodně práce, aby člověk vyhověl většině 

těch dětí, protože ne každému se to povede, tak aby vyhověl , tak nějak. Opravdu s  tou třídou 

pracovat. Je to těžký,je to těžký,  ale myslím si , že tohle je právě to nejdůležitější, aby taky 

ten dospělý, co ty dětí  řídí, aby  vědě,l co na  ty děti platí, co si tedy může dovolit a  co ne.“ 

Třídní učitel č.6 



 

Otázka č. 1 „Co je cílem třídního učitele ve Vaší třídě?“ 

„Tak, krom toho teda, že je musím něco naučit, tak se snažím stmelovat kolektiv. To 

vlastně od první třídy. Od začátku, když se nám tam pár dětí vystřídalo, které zase odešly, 

tak vždycky jsme se s  nimi seznamovaly, vždycky jsme se snažili stmelovat kolektiv. Nebo já 

jsem se o  to snažila, především v  hodinách dramatické výchovy.“ 

Otázka č. 2 „Jaký přístup ve Vašem chování k  žákům převažuje?“ 

„Samozřejmě, že vystupuju v  roli učitele, takže nemám ve zvyku takové jako 

kamarádíčkování, protože si myslím, že to ani děti na  prvním stupni neočekávají. Spíš takový 

ten maminkovský přístup asi. Ten u  mě převažuje. Určitě vymezení hranic a  mantinelů, aby 

děti věděly co se po nich chce i  v  tom chování vůči dospělým i  vůči dětem a  myslím si, že 

to funguje.“ 

Otázka č. 3 „Vidíte kvalitu vztahů mezi žáky ve Vaší třídě jako důležitou?“ 

„No, určitě, určitě, protože zrovna ten chlapec, co se ozval, že nebyl na  tom druhém 

pokračování Odyssey, tak ten od první třídy měl takové ty tendence, protože byl na  fotbale, 

byl zapálený fotbalista, takže tam od začátku jsme museli korigovat,  tu dravost a  takový 

ten, jako snaha o  to, vždycky vyhrát. A když byla nějaká soutěž při tělocviku,  tak zase jeho 

družstvo muselo vyhrát. Když ne, tak byl strašně až agresivní. Takže  jsme na  tom pracovali, 

on na  tom pracoval. Do střediska výchovné péče chodil a  vlastně dvakrát, měl dvě období, 

kdy tam chodil a  hodně se to zlepšilo. A my jsme teda uvažovali, právě s  kolegou 

tělocvikářem, co pro  něj bude lepší. Jestli se zúčastnit Odyssey a  nebo toho fotbalu, no ten 

McDonalds cup.  Nakonec jsme se shodli na  tom, že i  vzhledem k  tomu, a  i  jak to všechno 

vnímá a  jak se to pak promítne do chování k  ostatním dětem, že spíš bude lepší, když půjde 

na  ten fotbal. Jo. Protože, no zkrátka, takto to mám a  jsem ráda, že jeho přístup k  ostatním 

dětem se, musím to zaťukat, o  moc se zlepšil a  že jako  tento kolektiv je docela fajn. Tak aby 

jim to tak vydrželo.“ 

Otázka č. 4 „Myslíte si, že komunitní kruhy přispívají k  dobrým vztahům ve 

třídě?“ 

„Přispívají, protože tam vlastně řešíme, co je potřeba. Nejenom úkoly co dostanou 

děti jako parlamentáři od paní ředitelky. Ti se scházejí jednou za měsíc, takže tam plníme ty 



 

úkoly a  jinak vlastně je to takové pokračování různých her, na  různá témata. A případně 

řešíme nějaký problém, když v  té třídě je.“ 

Otázka č. 5 „Jakými metodami pracujete v  komunitních kruzích?“ 

 „No různě, někdy máme taky dotazníček, někdy prostě hru, že jo.  Nějakou hru, která 

navodí přátelské vztahy, víc ještě, že jo. Takže úplně nejrůznější a  někdy ty úkoly plníme 

takže, tak.“ 

Otázka č. 6 „Využíváte metody osobnostní a  sociální výchovy?“ 

 „V podstatě to, co jsme se naučili, nebo naučili no, tak co jsme dělali na  tom první 

i  druhém setkání. Teď teda od toho druhého  je  krátká doba.  Na tom prvním setkání 

na  podzim, když jsme se setkali s  Ivanou  a  Indim, tak ty hry hrajou děti rády.“ 

Otázka č. 7 „Jaké aktivity v  komunitních kruzích obvykle převažují?“ 

 „To se nedá říct, protože opravdu, to je strašně pestrý.“   

Otázka č. 8 „Připravují si obsah komunitních kruhů také sami žáci?“ 

 „Nepřipravují si žáci sami. Vlastně, když máme úkol pro  třídu, z  toho žákovského 

parlamentu, tak to vede Max, který je jako zástupce. Takže ten si to vede a  když potřebuje 

od dětí získat nějaké informace, názory, tak to si všechno vede sám. Samozřejmě s  mojí 

malou, lehkou podporou, ale takže jako, že by si připravily vyloženě obsah, to ne. Ale spíš, 

když chci po nich nějakou hru, abychom si zahráli, tak jim dám na  vybranou a  nechám je, 

aby ji vedly. Jo, takže  ty hry si pak jako vedou ty děti sami, vyberou si kterou a  vždycky 

někdo,  střídají se. Ale vyloženě obsah komunitního kruhu, že by děti vedly, tak to ne.“ 

Otázka č. 9 „Hodnotíte programy Projektu Odyssea pro  Vaši třídu jako 

přínosné?“ 

„Moc, moc. Jednak se mi to líbilo a  jednak určitě to dětem prospělo. Už to podzimní 

bylo fajn. Jak pro  kolektiv, tak i  ty informace. Teď ohledně kyberšikany a  šikany, to určitě 

moc.“  

  



 

Otázka č. 10 „V čem pomáhají kurzy Projektu Odyssea žákům?“ 

„Já si myslím, že si ty děti srovnají v  hlavě, co a  jak, že si uvědomí i  třeba takovou 

tu naivitu, jak můžou naletět. A taky vlastně, samozřejmě nemají zkušenosti, že jo, takže ta 

naivita vyplývá z  toho, ale to  určitě si děti srovnaly a  hodně těch záležitostí v  hlavě, co 

a  jak. Ať už ta přímá šikana, nebo ta kyberšikana. A ještě teda i  v  tom, v  těch vztazích mezi 

dětmi, že  třeba jako ta zpětná vazba, jak se docela naučily a  říkaly, tohle se mi nelíbí,  ne 

hned pěstí do nosu, ale říct, nelíbí se mi to tvoje chování, tak to tedy jo.“ 

Otázka č. 11 „Co oceňujete na  programech Projektu Odyssea?“ 

 „Promyšlenost na  Programech Odysea. Jak to mají odstupňovaný.“  

Otázka č. 12 „Inspirujete se některými metodami a  aktivitami OSV z  kurzů 

Projektu Odyssea?“ 

 „Určitě se inspiruju teda. Určitě, pár těch her hrajeme, nebo ty způsoby. Třeba 

zvednutou ruku, tu jsme dělali vždycky, tu máme už od první třídy. Ale i  další, právě tak 

zpětná vazba. To, jak umět se bránit a  mluvit.  To se třeba úplně nedaří, ale některé děti, 

když něco, tak pak spolknou jazyk a  nemluví. Takže na  tom pracujeme a  to se hodně 

zlepšilo.“ 

Otázka č. 13 „Je podle Vašeho názoru důležitá partnerská, symetrická 

a  konstruktivní komunikace se žáky?“ 

 „Určitě. Ta třináctka, konstruktivní komunikace, partnerská, i  když samozřejmě 

nejsme úplně jako kamarádi, nebo na  stejné úrovni a  nemůžeme být. Já pořád musím mít 

tu funkci učitele. Nebo není dobrý, kdyby byla jenom taková ta direktivní komunikace. Tam, 

kde to jde, tak dám dětem jednak výběr, že jo, a  debatovat o  ledasčems. Tohle se také děti 

potřebují naučit, i  diskutovat a  obhájit svůj názor.“ 

  



 

Otázka č. 14 „Můžete posoudit dlouhodobější rozvoj žáků Vaší třídy v  oblasti 

komunikace, spolupráce a  vzájemného vycházení? Co nejvíce přispívá k  tomuto rozvoji 

podle Vašeho názoru?“ 

 

„No, to už jsem vlastně na  tu čtrnáctku, tam jsem mluvila, že ten vývoj tady těch 

vztahů byl hodně různorodý a  hodně jsme se teda v  tomhletom  posunuli, protože tam byly 

i  náznaky šikany, a  přes všechno teda jsme se překlenuli. Ale vlastně tenhle ten chlapec, co 

se tam ozval, že nebyl, tak ten právě měl problém, na  toho, kterýho tak  nějak nejvíce trápil. 

Ale byla to taková věc vlastně ohledně dárků vánočních, že to rozbalil, což neměl, ale to bylo 

v  době, kdy já jsem byla delší dobu nemocná. Ty děti  přece jenom tady byly samy, nebo 

samy, prostě střídalo se to více. Tak to jsou takový zatěžkávací zkoušky, takováhle období. 

Tenhle teda zrovna jako přestal respektovat navyklá pravidla, že teda vánoční dárky se 

dávají na  jedno místo a  nekoukáme na  ně, natož na  ně sahat. No a  ten jeden to porušil. A 

ten postižený, pak se to vyřešilo, řešila to paní zástupkyně, která tady také suplovala 

a  vlastně za rok a  něco, ten, který byl postižen tím nepěkným chováním, tak vlastně začal 

trápit jinýho. Ale takovým zase jiným způsobem, posměškama. Takže jsme tohle taky řešili 

a  vlastně se potvrdilo  na  tom, že když se někomu něco děje, tak to zase pošle dál. Třeba 

v  jiný podobě, ale přestože  jsme si myslili, že se to vyřešilo a  že jako, něco v  něm zůstalo 

no.“  

Otázka č. 15 „Co byste ráda řekla na  závěr rozhovoru? Shrnutí toho, co má podle 

Vás nejdůležitější vliv na  rozvoj vtahů mezi žáky a  vytváření a  udržení dobrého třídního 

kolektivu.“ 

„Je to složitá situace a  určitě vítáme každý takovýhle  akce a  tyhle projekty Odyssey. 

Jsou určitě úžasný.“  

Třídní učitel č. 7 

Otázka č. 1 „Co je cílem třídního učitele ve Vaší třídě?“ 

 „Mým cílem je, aby třída fungovala jako celek, aby vlastně ve třídě byly dobré vztahy 

mezi dětmi, aby spolu byly schopné spolupracovat, a  to  se vzájemným respektem 

a  tolerancí jednoho k  druhému. Aby si pomáhaly, aby se jeden druhého zastaly, když je 



 

potřeba. A mým cílem  hlavně je, aby všechny děti z  naší třídy chodily do školy rády a  aby 

se ničeho nebály. Kdyby teda už nějaký problém nastal, tak bych byla ráda, abychom to 

společně citlivě vyřešili tak,  abychom odbourali tady to napětí. Ale to se mi zatím bohužel 

jakoby ani  nestalo, takže doufám, že to  tak nějak klape, ale samozřejmě nějaké prostory 

pro  zlepšení jsou.“ 

Otázka č. 2 „Jaký přístup ve Vašem chování k  žákům převažuje?“ 

„Takže, snažím se k  žákům přistupovat ke všem stejně a  spravedlivě. Opravdu se 

zaměřuju na  to, že když se všimnu mezi nimi nějakého chování, které zavání posměšky, 

nějakým zesměšňováním, tak se snažím to utnout, vysvětlit.  Snažím se vlastně, aby se děti 

vždy zamyslely, jaké by to bylo, kdyby se to dělo ji. Aby byly schopné se vciťovat do druhých. 

Pro tohle si myslí, že dělám opravdu maximum. Jakmile si všimnu, tak okamžitě si s  nimi 

o  tom popovídat a  řešit.“ 

Otázka č. 3 „Vidíte kvalitu vztahů mezi žáky ve Vaší třídě jako důležitou?“ 

„Kvalitu vztahů mezi žáky vidím jako velmi důležitou. Dokonce bych řekla, že je to 

základ další práce ve třídě. Protože, když je to pozitivní prostředí v  té třídě zavedeno, tak 

všechno funguje líp. Takže, pro  mě je to jedna z  priorit.“ 

Otázka č. 4 „Myslíte si, že komunitní kruhy přispívají k  dobrým vztahům ve 

třídě?“ 

„Komunitní kruhy určitě přispívají k  dobrým vztahům ve třídě, protože právě tady 

je možnost si s  dětmi popovídat o  těch věcech, na  které třeba ve výuce není prostor. 

Právěže teda se snažíme je věnovat tomu, abychom si popovídali o  věcech, které by nás 

třeba trápily, nebo děti s  nimi mohou přijít. Dokonce máme tam svá pravidla, kdy tam patří 

i  to, že teda mluví jenom jeden, i  vciťujeme se do druhých, neposmíváme se atd. Takže, 

určitě přispívají k  tomu, aby to klima ve třídě bylo dobré.“  

Otázka č. 5 „Jakými metodami pracujete v  komunitních kruzích?“ 

„V komunitních kruzích si většinou sedáme do kruhu, na  koberec. Funguje to tak, že 

se vyjadřujeme postupně k  různým otázkám, které zrovna řešíme a  občas si zahrajeme 

nějakou vlastně hru, která podporuje takovou tu vzájemnou spolupráci ve třídě, týmovou hru 

na  důvěru atd. Bohužel, takže tím pádem bych řekla, že jsem se trochu dotkla i  té šestky.“ 



 

Otázka č. 6 „Využíváte metody osobnostní a  sociální výchovy?“ 

„Snažíme se využívat metody osobnostní a  sociální výchovy.“  

Otázka č. 7 „Jaké aktivity v  komunitních kruzích obvykle převažují?“ 

„Někdy také řešíme i  organizační záležitosti, které jsou zrovna potřeba, podle tedy 

aktuálních okolností. Takže, ne vždy to je úplně celé jenom o  tom třídním klimatu, někdy 

tam vstupují i  další věci, které je potřeba v  tom komunitním kruhu vyřešit, ale zase 

na  druhou stranu musím říct, že když máme nějaký, něco vyvstane v  kolektivu, tak nečekáme 

kolikrát na  komunitní kruh a  řešíme to hned. Právě proto, aby to v  dětech nezůstávalo, aby 

se i   naučily, když je něco trápí, nějak spolu komunikovat a  vyřešit to co nejvíce v  klidu. 

Co nejdříve, aby se netrápili nějak déle.“ 

Otázka č. 8 „Připravují si obsah komunitních kruhů také sami žáci?“ 

„Připravují do určité míry.To především, když je vybídnu co chtějí  probrat nebo 

o  čem si chtějí promluvit, tak mají možnost vlastně zmínit nějakou otázku, o  které se chtějí 

bavit. Určitě, vlastně naše parlamentářka nám v  rámci komunitního kruhu povídá třeba, co 

se děje na  žákovském parlamentu. Takže, do určité míry určitě ovlivňují i  co se děje 

v  komunitním kruhu.“  

Otázka č. 9 „Hodnotíte programy Projektu Odyssea pro  Vaši třídu jako 

přínosné?“ 

„Programy Projektu Odyssea určitě hodnotím jako velmi přínosné a  dokonce si 

myslím, že je to věc, na  kterou by určitě měla, nebo by bylo fajn, kdyby tyto programy 

probíhaly už od nižších ročníků. Vidím na  dětech, jak jim to pomáhá, jak vlastně se učí ještě 

více sdělovat to co chtějí, někdy je to pro  ně těžký. Právě Odyssea je v  tomto opravdu, bych 

řekla, nebo lektoři jsou profesionálové.  Vidí přesně, co  a  jak,  kdy zařadit a  k  jakému 

účelu,  a  řekla bych, že ta třída opravdu to  ocení a  vždy po tom programu tu třídu vidím, 

že je to  stmelí. Takže já jsem jedině  proto, aby byly a  klidně i  od nižších ročníků, protože 

to vidím jako hodně důležité, aby se děti učily spolu vycházet, aby věděly, že je důležité to 

klima třídy mít  dobré, že jim to prospívá.“ 

  



 

Otázka č. 10 „V čem pomáhají kurzy Projektu Odyssea žákům?“ 

„Na to už jsem vlastně odpověděla na  tu desítku,  že jim pomáhají  v  té tvorbě toho  

klima, k  vytváření dobrých vztahů.“ 

Otázka č. 11 „Co oceňujete na  programech Projektu Odyssea?“ 

„Na programech Projektu Odyssea oceňuje, že jsou zaměřené na  jednu oblast, ve 

které jdeme více do hloubky. Máme na  to více času, třeba celý den a  máme čas si i  v  klidu 

popovídat. Máme čas si k  tomu zahrát hry, děti to baví a  opravdu se odkryje i  hodně věcí, 

které třeba není prostor odkrýt v  tom klasickém modelu vyučování.“ 

Otázka č. 12 „Inspirujete se některými metodami a  aktivitami OSV z  kurzů 

Projektu Odyssea?“ 

„Určitě se inspiruji některými  metodami  a  aktivitami osobnostní a  sociální 

výchovy z  kurzu Projektu  Odyssea. Snažíme se vlastně s  dětmi, v  některých aktivitách aby 

spolupracovali různé skupinky, spolu i  kluci,  kluci s  děvčaty. Inspirovali jsme se některými 

hrami, které zařazujme v  dramatické výchově, u  komunitních kruhů a  když je chvilička, tak 

i  v  jiných předmětech, které spolu máme.“ 

Otázka č. 13 „Je podle Vašeho názoru důležitá partnerská, symetrická 

a  konstruktivní komunikace se žáky?“ 

„Určitě je pro  mě důležitá. Nebo podle mého názoru je důležitá partnerská, 

symetrická a  konstruktivní komunikace se žáky, protože, tak bych řekla, že jedině děti jakoby 

se otevřou, jsou schopny vlastně mluvit o  svých pocitech a  o  tom, co by mělo být jinak a  to 

je základ pro  to, abychom mohly vlastně nějaké vyvstalé situace, které někdy jsou příjemné, 

ale ne vždycky musí být příjemné a  to všechno se ony učí. Takže to je určitě důležitá věc. „ 

 

Otázka č. 14 „Můžete posoudit dlouhodobější rozvoj žáků Vaší třídy v  oblasti 

komunikace, spolupráce a  vzájemného vycházení? Co nejvíce přispívá k  tomuto rozvoji 

podle Vašeho názoru?“ 

„Řekla bych, že  vlastně děti, které vedu teď už vlastně  pátým rokem, tak samozřejmě 

procházely za těch pět let různými obdobími. Různě se třeba tady kamarádské vztahy mění, 



 

ale to je u  dětí normální. Ale řekla bych, že jako třída fungují dobře. Že spolu vychází 

děvčata i  chlapci, že drží při sobě a  z  toho mám radost. Umí si pomoci a  myslím, že nikdo 

tady není, že by byl nějaký ve škole vystresovaný, nebo vytlačovaný z  kolektivu,  což jsem 

hrozně ráda. Myslím si, že se tu v  tomto směru  učí dobře, že to chápu, a   doufám že to taky 

tak i  vydrží, že se tam nic zásadního nezmění. K tomu rozvoji teda těch žáků. Probíhá to,  že 

máme nastavená taková ta  pravidla, že když něco potřebují, tak přijdou. Řešíme to  společně, 

citlivě, v  klidu. Hlavně v  klidu. Vysvětlujeme si pocity druhých a  vlastně potom společně 

vymyslíme i  řešení tak, aby  to nikoho nebolelo, nebo abychom si to vysvětlili. A určitě i  ty 

programy Odyssea, společné školy v  přírodě, takové ty akce, které  vytmelí ten kolektiv zase 

trošku jinak, než během toho vyučování, protože tam toho prostoru tolik není.“   

Otázka č. 15 „Co byste ráda řekla na  závěr rozhovoru? Shrnutí toho, co má podle 

Vás nejdůležitější vliv na  rozvoj vtahů mezi žáky a  vytváření a  udržení dobrého třídního 

kolektivu.“ 

 „Co bych řekla ráda závěrem. Nejdůležitější rozvoj vztahů mezi žáky a  vytvoření 

a  udržení dobrého třídního kolektivu je, řekla bych, ty děti i  hodně promíchávat, třeba 

i  v  rámci zasedacího pořádku, aby byly schopné spolupracovat s  různými spolužáky. 

Samozřejmě, že vždycky se najdou, kdo je jim bližší, ale učím je to, aby spolu vycházely 

všichni jako kamarádi. S někým si rozumí víc, s  někým méně, ale aby jeden druhého 

tolerovaly, respektovaly, aby spolu byly schopné spolupracovat a  chovaly se k  sobě hezky. 

To prostě se snažím tou komunikací jim  předávat, svým vlastním vzorem i  řekla bych. 

Vlastně jak se chovám ke kolegyním, k  dalším dospělým  lidem, abych jim ukázala ten 

respekt k  tomu druhému a  k  tomu, že nejlepší je spolu  společně v  klidu a  dobře vycházet 

a  samozřejmě pomocí těmi aktivitami, které vycházejí z  té osobnostně sociální výchovy, 

které jsem tady zmínila již předtím.“ 

Třídní učitel č. 8 

Otázka č. 1 „Co je cílem třídního učitele ve Vaší třídě?“ 

„Držet třídu pohromadě, potom ty administrativní záležitosti, co každý třídní učitel 

má. Rozhodovat se, výlety, kroužky. Pomoc dětí ,když za mnou přijdou, když jsou nemocní 

tak mě kontaktují. Zameškané hodiny.“ 



 

Otázka č. 2 „Jaký přístup ve Vašem chování k  žákům převažuje?“ 

„Spíše přátelský.“   

Otázka č. 3 „Vidíte kvalitu vztahů mezi žáky ve Vaší třídě jako důležitou?“ 

„Ano. Myslím, že jo. Protože si potom pomáhají a  je to mnohem lepší, než když 

na  sebe donášejí, nebo něco takového.“ 

Otázka č. 4 „Myslíte si, že komunitní kruhy přispívají k  dobrým vztahům ve 

třídě?“ 

„Řeší se tam otázky, které se nestihnout řešit normálně. Jestli přispívají to nevím, 

protože ta třída je dobrá od začátku.“ 

Otázka č. 5 „Jakými metodami pracujete v  komunitních kruzích?“ 

„Fakt v  kruhu. Sedíme v  kruhu a  nebo frontálně, podle typu co děláme.“  

Otázka č. 6 „Využíváte metody osobnostní a  sociální výchovy?“ 

„V chemii? Já nevím, využívat  osobnostní a  sociální výchovu v  chemii.  Chemie je 

jeden z  oboru jako fyzika, tak si musí na  věc většinou i  přijít sami.“ 

Otázka č. 7 „Jaké aktivity v  komunitních kruzích obvykle převažují?“ 

„Je tam spíše diskuse mezi žáky.“ 

Otázka č. 8 „Připravují si obsah komunitních kruhů také sami žáci?“ 

„Ano.“ 

Otázka č. 9 „Hodnotíte programy Projektu Odyssea pro  Vaši třídu jako 

přínosné?“ 

„Já si myslím, že by měly být dříve, než až v  šesté třídě. Třeba programy v  osmičce 

jsou super. To je ta zdravověda, ta je pěkná. Myslím si , že už by Odyssea mohla začít, třeba 

už ve druhé třídě. Když už jsou tam ty děti ze školek, aby se daly trochu dohromady. Ale,  to 

je můj názor,  druhostupňového učitele, ale možná prvostupňoví učitelé  to ví třeba lépe.“ 

  



 

Otázka č. 10 „V čem pomáhají kurzy Projektu Odyssea žákům?“ 

„Spíše když přijde nový žák, tak se stmelí.  Nebo zase potom prohloubení toho 

problému, ta zdravověda tam byla dobrá.“ 

 

Otázka č. 11 „Co oceňujete na  programech Projektu Odyssea?“ 

„Vstřícnost, flexibilnost.“ 

Otázka č. 12 „Inspirujete se některými metodami a  aktivitami OSV z  kurzů 

Projektu Odyssea?“ 

„Já nevím, fakt nevím.“ 

Otázka č. 13 „Je podle Vašeho názoru důležitá partnerská, symetrická 

a  konstruktivní komunikace se žáky?“ 

„Ano, to já mám ke klukům.  Komunikace tam je.“ 

Otázka č. 14 „Můžete posoudit dlouhodobější rozvoj žáků Vaší třídy v  oblasti 

komunikace, spolupráce a  vzájemného vycházení? Co nejvíce přispívá k  tomuto rozvoji 

podle Vašeho názoru?“ 

„Vyříkat si hned všechno. Jakmile je nějaký problém, tak ho hned řešit. Problémy se 

nesmí opravdu odkládat , a  to řešíme hned. Jakmile někdo přijde s  problémem, tak se to 

hned řeší, nebo vyřeší. Aspoň se snažíme přijít na  to, co se děje.“ 

Otázka č. 15 „Co byste ráda řekla na  závěr rozhovoru? Shrnutí toho, co má podle 

Vás nejdůležitější vliv na  rozvoj vtahů mezi žáky a  vytváření a  udržení dobrého třídního 

kolektivu.“ 

„Udržení dobrého třídního kolektivu ? Spolupráce  žák, učitel, rodič. To je podle mě 

nejdůležitější. Pokud bude  rodič ponoukat  žáka proti učiteli, tak s  tím učitel nic  neudělá.“ 

Třídní učitel č.9 

Otázka č. 1 „Co je cílem třídního učitele ve Vaší třídě?“ 

„Tak, třídní učitel by podle mě měl pomoci vytvořit a  potom udržet prostředí příznivé 

pro  vzdělávání žáků, ale i  vzájemné, respektive vztahy žáků ve třídě.“  



 

Otázka č. 2 „Jaký přístup ve Vašem chování k  žákům převažuje?“ 

„Snažím se k  nim chovat tak, abych si vytvořila nějaký respekt, ale zároveň žáci 

věděli, že se na  mě mohou kdykoliv obrátit. Spíše převažuje přístup přátelský, pokud to 

funguje. Metoda cukru a  biče.“ 

Otázka č. 3 „Vidíte kvalitu vztahů mezi žáky ve Vaší třídě jako důležitou?“ 

„Určitě, myslím, že i  jenom jeden jediný žák, který do třídy nezapadá a  dělá zle, 

může poškodit úplně celou třídu a  špatně se to napravuje.“ 

Otázka č. 4 „Myslíte si, že komunitní kruhy přispívají k  dobrým vztahům ve 

třídě?“ 

„Určitě ano, i  když si myslím, že je to malá časová dotace na  to, aby se stihlo vyřešit 

třeba nějaké problémy. Nicméně k  tomu, aby člověk odchytil, jestli se něco neděje tak, jak 

má a  zkusil vyřešit případné problémy, tak jsou určitě dobré. Ale říkám, je to časově teda 

málo. Čtyřicet pět minut jednou za dva týdny, je podle mě málo.“ 

Otázka č. 5 „Jakými metodami pracujete v  komunitních kruzích?“ 

„Tak diskuse, řízená diskuse, pokud se to bere za metody.  Určitě i  formou her, určitě 

i  skupinová práce, že děti nepracují všechny společně, ale ve skupinkách a  potom prezentují 

svoje názory.“ 

Otázka č. 6 „Využíváte metody osobnostní a  sociální výchovy?“ 

„Určitě ano, pokud se projevuje problém, tak většinou každý se k  tomu vyjádří. 

Dáváme nějaké příklady z  osobního života, s  čím se setkaly,  nesetkaly. Navrhují děti 

řešení, jak by se situace dala řešit, co je dobře, jakoby ideálně a  co není, co by se dělat 

nemělo. Jak tomu třeba předcházet, nějakým krizovým nebo rizikovým situacím.“ 

Otázka č. 7 „Jaké aktivity v  komunitních kruzích obvykle převažují?“ 

„Tak, asi ta skupinová práce, diskuse, hodně samozřejmě řízená diskuse, protože se 

potřebujeme k  něčemu dostat. I forma her, myslím si, že na  ten komuniťák patří. Je třeba 

zacílená na  nějakou spolupráci nebo rozvoj nějaké oblasti.“ 

  



 

Otázka č. 8 „Připravují si obsah komunitních kruhů také sami žáci?“ 

„Ano, zejména pokud třeba mají za úkol připravit hru na  nějaké téma, tak se třeba 

zapojují a  dopředu si vymyslí, aby je to také bavilo, aby se ochotně zapojili.“ 

Otázka č. 9 „Hodnotíte programy Projektu Odyssea pro  Vaši třídu jako 

přínosné?“ 

„Určitě, musím říct, že  páťáci jsou z  programu nadšení, protože je to pro  ně 

samozřejmě   změna, vytržení z  toho běžného stereotypu. Myslím si, že to pomáhá i  jim, že 

zase se vidí trošičku v  jiné situaci, než jen pod  tou taktovkou  učitele, který je asi směřuje 

třeba trošičku víc. Na druhou stranu to  není jako  úplně volná  přestávka a   spolupracují  

vlastně všichni. Takže pro  žáky, a  určitě, musím říct i  pro  mě,  protože vidím děti jak se 

chovají. Nemusím pořád  jenom aktivně něco vymýšlet, ale prostě mám možnost být v  roli 

pozorovatele, což je pro  mě hrozně důležitý.“ 

Otázka č. 10 „V čem pomáhají kurzy Projektu Odyssea žákům?“ 

„Asi v  tom, že zase mají možnost jiným způsobem  spolupracovat. Třeba se dá 

dohromady skupinka, kterou buď já sama nedám dohromady, nebo oni se sami takto 

nesestaví, takže poznají trochu blíže spolužáky, se kterými běžně tolik  nekomunikují 

a  poznají se trochu jinak i  v  zátěžové situaci.“ 

Otázka č. 11 „Co oceňujete na  programech Projektu Odyssea?“ 

„Myslím, že se alespoň, co se těch páťáků, vždycky podařilo udělat program tak, aby 

ty děti byly vtaženy do děje  a  opravdu jim to vždycky uteče hrozně rychle, že se diví, že už 

je zase jakoby konec, že už je 6. hodina. Oceňuju já tedy na  tom, že je mohu pozorovat v  jiné 

situaci, myslím, že se dětem zase připomene, jak by se chovat měly, co by naopak dělat 

neměly. Že si z  toho odnášejí i  spoustu užitečných informací. Otázka je, jak potom jsou  

schopni v  běžném životě na  to, jakoby  myslet, ale to už je  zase i  můj úkol.“ 

Otázka č. 12 „Inspirujete se některými metodami a  aktivitami OSV z  kurzů 

Projektu Odyssea?“ 

„Určitě, i  během školního roku jsme zrovna zaváděli, takové to, že se vzájemně 

schválí, některé hry jsme  dávali. Hodně jsem navazovala, protože já když jsem letos dostala 



 

třídu nově, tak  mi přišlo, že děti neumí úplně řešit běžné konflikty mezi sebou a  pořád běhají 

žalovat. Takže, mi jsme hodně v  prvním pololetí pracovali na  tom, aby se trošku 

osamostatnily, aby si mezi sebou byly schopny slušným způsobem si vyříkat a  vyřešit běžné 

konflikty, s  tím, že  vědí, že  kdyby jim někdo opravdu ubližoval, tak mohou kdykoliv přijít, 

Ale tokové to běžné, upadla mi propiska, tak  neběžím  za učitelkou,  někdo mi ji sebral, že 

si to prostě musí mezi sebou vyříkat. Tak jsem vlastně docela hodně jakoby i  navázala na  to, 

co se dělo v  tom prvním programu, protože jsme se prostě spolu  učili, zkusili jste si to mezi 

sebou vyříkat, řekl jsi co tě vadí, nevadí a  tak dál. Takže pro  mě určitě.“ 

Otázka č. 13 „Je podle Vašeho názoru důležitá partnerská, symetrická 

a  konstruktivní komunikace se žáky?“ 

„Podle mě určitě, i  když nejsem zastáncem toho, že učitel a  žák jsou si úplně rovni. 

Stejně, jako  si myslím, že třeba  rodič a  dítě si nejsou úplně rovnocennými partnery, že tam 

vždy nějaká hierarchie musí být. Ale, pokud vše funguje a  nastavená pravidla fungují, tak  

si myslím, že je určitě lepší, když  je vytvořená nějaká důvěra a  ty děti se nebojí. Určitě 

nejsem ten, který  je seřve za každou věc, to si myslím, že nepřinese nic dobrého, když se bojí 

říci svůj názor.“ 

Otázka č. 14 „Můžete posoudit dlouhodobější rozvoj žáků Vaší třídy v  oblasti 

komunikace, spolupráce a  vzájemného vycházení? Co nejvíce přispívá k  tomuto rozvoji 

podle Vašeho názoru?“ 

„Tak na  začátku školního roku jsem měla pocit, že spolu moc nevychází děvčata, že 

lepší partu měli  kluci, už  to bylo rozsortováno, holky a  kluci. Děvčata měla partu horší, 

ale myslím, že během roku se to zlepšilo . Teď mi přijde, že  spolu vycházejí hezky, že spolu 

kamarádí a  u  kluků bych řekla, že to částečně zůstalo. Mám tam pár chlapců, kteří trošíčku 

jako vybočují, ale třída jim to asi umí říct, že se jim nelíbí ten styl chování, tak si je tak nějak 

korigují. Učím děti, aby se nebály říct, co se jim jakoby líbí, co se jim nelíbí, byť třeba 

slušnou formou, i  co se jim nelíbí a  co by se mělo udělat proto, aby se to nastavilo. Myslím, 

že samozřejmě změna chování vyplývá i  z  toho, že jdou do puberty. Takž,e opravdu i  jakoby  

změna toho chování těch dětí, z   ušlápnutých  prvostupňáčků se stávají prostě už samostatné 

osobnosti.“ 



 

Otázka č. 15 „Co byste ráda řekla na  závěr rozhovoru? Shrnutí toho, co má podle 

Vás nejdůležitější vliv na  rozvoj vtahů mezi žáky a  vytváření a  udržení dobrého třídního 

kolektivu.“ 

„Myslím, že by se děti měly naučit vzájemně  respektovat, uvědomit si, že ne každý 

s  každým musí být nejlepší kamarád, že tak  to prostě v  životě  nefunguje, ale že i  když mám 

vůči někomu výhrady, tak mu nesmím ubližovat, nesmím se  chovat tak, jak nechci, aby se 

někdo choval ke mně, ošklivě. Musím ho respektovat, ten jeho názor, a  pokud mám nějaké 

výhrady, že to jde vždy říci nějakou slušnou formou. Popřípadě, nejdříve si to vyříkat s  tím 

člověkem, kterého se to týká a  neroznášet klepy všude okolo.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Příloha 8: Polostrukturovaný rozhovor s  vedení školy - vzor 

Vážení paní ředitelko, toto jsou otázky, které bych Vám osobně ráda položila. 

1. Můžete stručně popsat, jaká je koncepce Vaší školy?  

2. Co je pro  Vás nejdůležitější ve výchově žáků? 

3. Vaše škola využívá pro  práci  učitele se třídou  komunitní kruhy, jak jste k  tomu 

došli, kde jste se pro  to inspirovali?  

4. Jak jste spokojená s  mezilidskými vztahy ve škole? 

5. Myslíte si, že má působení OSV vliv na  mezilidské vztahy na  Vaší školy?  

6. Preferovala jste vždy přístup OSV? 

7. Z jakého důvodu jste přistoupila ke spolupráci s  Projektem Odyssea? 

8. Co oceňujete na  práci Projektu Odyssea? 

9. Máte v  plánu pokračovat za působení OSV? 

10. Můžete posoudit dlouhodobější rozvoj žáků Vaší školy v  oblasti komunikace, 

spolupráce a  vzájemného vycházení?  

11. Co nejvíce přispívá k  tomuto rozvoji podle Vašeho názoru? 

12. Jaké jsou vaše cíle ohledně školy do budoucna? 

13. Co byste rád řekl/a  na  závěr rozhovoru? Shrnutí toho, co má podle Vás 

nejdůležitější vliv na  rozvoj vztahů mezi žáky, učiteli 

a  vytváření  a  udržení  dobrého školního kolektivu: 

 
  



 

Příloha 9: Polostrukturované rozhovory s  vedení školy - odpovědi 

Rozhovor s  paní ředitelkou do školního roku 2017/2018 

Otázka č. 1 „Můžete stručně popsat, jaká je koncepce Vaší školy?“ 

„V podstatě, já působím tady  už delší dobu, je to  23 let jako ředitelka. Ale mě vlastně 

vedlo k  tomu, co se odehrává na  této škole to, že jsem absolvovala projekt „Trvalá obnova 

školy“ a  na  základě toho,  je to asi před 16 lety,  ta škola  začala se měnit. V podstatě 

takovým mým cílem bylo, aby děti se připravovaly na  život všestranně. Proto máme ve 

školním vzdělávacím programu dnes už docela otřelý název „Škola pro  život“, ale my víme,  

co všechno těm dětem můžeme pro  tuto vizi předat. Takže, koncepce školy. My nemáme 

žádné zaměření, ale máme takové tři hlavní oblasti, které v  té vzdělávací části podporujeme, 

a  ty si myslím, že jsou důležité pro  život. Jednak je to výuka cizích jazyků, potom je to 

podpora zdravého životního stylu, tzn., aby měly děti kladný vztah ke sportu a  samozřejmě, 

aby uměly dobře zacházet s  novými technologiemi. To vše je postavené na  tom, aby do školy 

chodily rády, především, aby chodily rády proto, že jsou dobré vztahy, ať už mezi dětmi nebo 

mezi učiteli a  žáky.“ 

Otázka č. 2 „Co je pro  Vás nejdůležitější ve výchově žáků?“ 

„Ve výchově žáků vidím jako základ, aby byli podporované vztahy mezi dětmi. Od 

toho se odvíjí i  to, že mi už  s  dětmi připravujeme  pravidla, která si vytvářejí sami a  to 

s  tou slušností souvisí. Samozřejmě, ta pravidla musí být opřená i  o  to, aby ty děti se 

vyvíjely vlastně k  své osobnosti, aby měly zdravé sebevědomí, aby jenom to nebyla výchova 

k  tomu, že podporujeme ty šikovné a  děti, která  mají takzvaně ramena. Aby měly možnost 

všechny  se vyvíjet podle své začaté cesty ve škole.“  

Otázka č. 3 „Vaše škola využívá pro  práci učitele se třídou komunitní kruhy, jak 

jste k  tomu došli, kde jste se pro  to inspirovali?“ 

„O komunitních kruzích jsem se dozvěděla asi z  tisku. Vůbec si nedovedu 

vzpomenout, kde přesně jsem s  komunitními kruhy nebo s  jejich obsahy se setkala, možná 

to bylo  i  v  rámci projektu „Dokážu to“, který jsem absolvovala a  v  podstatě jsem 

spolupracovala se svými učiteli, kteří absolvovali semináře na   osobnostně sociální 

výchovu. To byl takový začátek, pak byly nějaké aktivity s  OSV a  později jsme nazvali 



 

třídnické hodiny, které byly jako komunitní kruhy. Byl to trochu boj, protože mi jsme ty 

komunitní kruhy měli každý týden,  samozřejmě je to o  čase učitelů, o  tom, že ty komunitní 

kruhy musí nějakým způsobem naplňovat a  učitelé nevěděli, jakým směrem vést děti. Je to 

pořád ještě cesta, na  které pracujeme a  myslím si,  že 2x měsíčně učitelé přijali tuto vizi 

a  mi jim pomáháme naplňovat ty komunitní kruhy tématy a  samozřejmě mají možnost se 

vzdělávat. Měli jsme moc hezký seminář, právě s  Odysseou, kdy všichni učitelé se 

seznamovali s  tím, co to komunitní kruh je a  jak se posunout v  té práci s  dětmi  ohledně 

komunitních kruhů dál.“ 

Otázka č. 4 „Jak jste spokojená s  mezilidskými vztahy ve škole?“ 

„Tady jsem nevěděla, jak pojmout tuto otázku. Já jsem spokojená se vztahy mezi žáky 

a  učiteli. Na to, že jsme tak velká škola, tak nemám a  nechci to zakřiknout, nemám nějaké 

problémy s  dětmi, s  jejich chováním k  učitelům a  naopak.“ 

Otázka č. 5 „Myslíte si, že má působení OSV vliv na  mezilidské vztahy na  Vaší 

škole?“ 

„Kdybych pojala mezilidské vztahy jako takové, spíše mezi dospělými, tak bych určitě 

viděla, že by se mohly zlepšit. Je to tím, že jsme obrovská škola a málo se setkáváme. Já jsem 

měla dříve takovou představu, že budeme vyjíždět, že si tam na  sebe uděláme čas, ale 

postupem doby sbor samozřejmě zestárnul, nebo se obnovil. Byla tam celá řada faktorů, 

takže už nevyjíždíme a  je to moc velká škoda, protože to bylo úplně o  něčem jiném, než to 

prostředí školní. Snažíme se scházet, ale už je to prostě jinak. Takže určitě bych na  tom 

viděla, že by se na  tom mělo pracovat a  učitelé by potřebovali více času a  pak by se to 

všechno zlepšilo. A pracovní vztahy, k  těm nemám vůbec žádné připomínky.“  

Otázka č. 6„Preferovala jste vždy přístup OSV?“ 

„Tady už jsem hovořila o  té osobnostně sociální výchově, protože jsem prvních deset 

let opravdu tápala, jak na  tomto tématu pracovat, a  až díky tomu projektu „Trvalá obnova 

školy“ a  projektu „Dokážu to“, který si myslím,  byl to nejlepší co mě v  tom vzdělávání 

potkalo, tak jsem začala předávat informace a  možnosti učitelům, aby se vzdělávali 

a  posunulo se to směrem k  dětem.“ 

 



 

Otázka č. 7 „Z jakého důvodu jste přistoupila ke spolupráci s  Projektem 

Odyssea?“ 

„Na otázku č. 6 navazuje otázka č. 7, protože samozřejmě, my jsem učitelé, každý 

máme svoji odbornost a  potřebujeme profíky, kteří nám pomůžou. Protože, zase když přijde 

do školy mezi děti někdo z  venku, tak ty děti jsou  daleko více otevřenější. Je to tím, že my 

máme nějaké vzdělávací cíle, které musíme naplňovat.To je ta výuka  a  ten prostor pro  to, 

abychom s  dětmi pracovali. V rámci OSV tak je daleko menší, třeba jenom na  těch 

komunitních kruzích. Takže proto jsme začali spolupráci s  Projektem Odyssea. Já si vůbec 

nevzpomínám, jak jsem na  Odysseu  přišla, ale protože jsem o  tom včera hodně přemýšlela, 

tak si myslím, že to bylo v  tisku, někde článek v  Učitelských novinách. Pak jsme se setkali 

a  ta první zkušenost, nebo setkání, bylo na  ozdravných pobytech, ty jednodenní kurzy, které 

rodiče hradí dětem. A v  posledních 3 letech jsme rozšířili spolupráci i  na  vícedenní, která 

probíhá tady na  škole, což je úplně to nejlepší, co jsem kdy teda mohla poskytnout dětem 

a  i  učitelům.“ 

Otázka č. 8 „Co oceňujete na  práci Projektu Odyssea?“ 

„Je to to, že prostě všichni lektoři z  Odyssey jsou zkušení. Zabývají se tímto tématem, 

jako svým oborem. Protože matikář může být perfektní ve své matematice, ale nemusí být 

perfektní právě v  oboru OSV. A to, že jsou to vlastně kamarádi, kteří opakovaně přijíždějí 

mezi naše děti. Děti už mají návaznost, teď už to máme vlastně od 5. třídy. Jsou otevřené 

a  myslím si, že lektoři Odyssey dostanou z  těch dětí maximum. A hlavně na  ně působí 

pozitivně, protože mám ty zpětné vazby, z  těch hodnocení, ale i  od dětí a  učitelů. A 

pomohou vytvářet vztahy, jak mezi dětmi, tak učitelé a  žák a  obráceně. Takže pro  mě je to 

velká jednička s  pěti hvězdičkama  Odyssea. A lektoři hlavně.“  

Otázka č. 9 „Máte v  plánu pokračovat za působení OSV?“ 

„Určitě mám v  plánu pokračovat v  působení OSV na  vztahy ve škole, a  určitě za 

spolupráce  s  Odysseou. My jsme už hovořili s  lektory o  tom, že by bylo dobré posunout ty 

aktivity ještě na  nižší ročníky, protože ty vztahy, které  se vytvářejí už od první třídy, tak 

mnohdy už od těchto malých dětí nejsou úplně v  pořádku. Takže působit na  OSV určitě, 



 

pokud tady budu, tak vždycky to budu podporovat a  hlavně tedy spolupráci s  Odysseou, 

protože takových Projektů by mělo být více, aby pomohly učitelům.“ 

Otázka č. 10 „Můžete posoudit dlouhodobější rozvoj žáků Vaší školy v  oblasti 

komunikace, spolupráce a  vzájemného vycházení?“ 

„Oblast komunikace, spolupráce a  vzájemného vycházení.  Určitě je to cesta, kterou 

já sleduji, proto ta spolupráce i  s  tím Projektem Odyssea. Proto celá řady aktivit, které 

máme ve škole,  protože ty jednotlivé aktivity umožňují dětem spolupracovat, komunikovat 

a  pracovat v  týmu, ať už jsou to sportovní aktivity, kdy děti vlastně prezentují svoji třídu 

na  školním turnaji, který je pro  celý druhý stupeň, ať už jsou to jarmarky, kdy komunikují 

s  rodiči, s  návštěvníky. My máme obrovský vánoční jarmark, kde přichází skoro tisíc lidí, 

protože máme velké prostory, takže to je další věc. Jsou to projekty, jsou to aktivity, kdy děti 

konferují věci, záležitosti, prezentují školu na  různých vystoupeních, nacvičují divadlo, 

máme dramatickou výchovu, kde ty  děti se v  té oblasti rozvíjejí. Myslím si, že v  této oblasti 

jsme udělali obrovský posun.“ 

„Ta otázka č. 10 mi dala opravdu zabrat, protože je to o  tom, o  tom vývoji té školy, 

o  tom, že opravdu děti se nebojí komunikovat. Já třeba vedu žákovský parlament a  to je 

velká zkušenost pro  ty zástupce tříd, ale i  to, že oni přenášejí to, co se projednává 

na  parlamentu, do třídy a  tam o  tom musí mluvit. Tak je to úplně taková ta nejjednodušší 

forma komunikace, kterou podporuji. Spolupráce také při  jednotlivých projektech 

a  akcích.“ 

Otázka č. 11 „Co nejvíce přispívá k  tomuto rozvoji podle Vašeho názoru?“ 

„Myslím, že už jsem tu jedenáctku řekla v  té desítce. Jsou to veškeré aktivity, které 

tady děláme pro  děti. Že to není, ano učíme se, ale já vždycky, když se podívám do plánu 

měsíčního, tak vidím to kvantum těch aktivit, které na  škole probíhají. Tak to si myslím, že 

prospívá k  tomu rozvoji. Když se podíváte na  naše webové stránky, tak si myslím, že si tam 

z  toho ještě něco dotvoříte.“ 

Otázka č. 12 „Jaké jsou vaše cíle ohledně školy do budoucna?“ 

„Já bych byla ráda, kdyby já už ne. Ne, už  nemám velký cíl. Škola funguje velice 

dobře. Spolupráce s  učiteli,  s  dětmi také. Já bych byla ráda,  kdyby se rozvíjely věci, které 



 

ve škole fungují a  aby se pořád zlepšovaly vztahy, protože ve společnosti, ty vztahy nejsou 

dobré a  aby alespoň děti ve škole viděly, že to funguje. Že prostě je tam nějaká zpětná vazba 

a  že mají možnost říct svůj vlastní názor, protože dneska se mi zdá, že se ta doba vrací do 

doby, kdy ty názory byly potlačované. Takže velký cíl nemám, chtěla bych, aby to vydrželo 

alespoň dalších 10 let tak, jak to funguje.“ 

Otázka č. 13 „Co byste řekla na  závěr rozhovoru? Shrnutí toho, co má podle Vás 

nejdůležitější vliv na  rozvoj vztahů mezi žáky, učiteli a  vytváření a  udržení dobrého 

školního kolektivu.“ 

„Hrozně těžká otázka, protože je hrozně široká. Já bych byla ráda, aby, protože 

v  podstatě k  tomu, aby  ta škola fungovala, a  i  ty věci, které přispívají k  rozvoji žáka, tak 

je důležitý stabilní učitelský sbor. To je jedna věc. Dále, aby do toho školství nebo do školy 

přicházeli lidi, kteří opravdu učit chtějí, mají rádi děti. Absolventi, kteří jsou ochotni dát 

něco navíc, nejen to, že kvalitně učí, ale aby prostě tady byli pro  děti. To si myslím, že je 

základ k  dobrému vztahu mezi žáky, učiteli, mezi jednotlivými třídami. Určitě  tomu 

napomáhají aktivity, které děláme. Takže,  k  tomu, aby fungoval, tak potřebují učitelé. 

Samozřejmě já patřím do generace, která bude za chviličku obměněna a  já bych byla ráda, 

aby na  naše místo přicházeli právě ti mladí, kteří opravdu to myslí s  dětmi vážně a  vůbec 

s  kantořinou jako takovou. Mám teď zkušenost jako ředitelka, že do kantořiny nechodí 

mnoho absolventů, že volí jiné zaměstnání, i  když vystudují pedagogickou fakultu. A je mi 

to líto. Já jsem vždycky učit chtěla, už snad od mala, to byl takový holčicí sen, který se mi 

splnil. Nikdy jsem nechtěla ředitelovat, ale,  je to vývoj a  jsem moc ráda, že jsem mohla to 

školství  poznat i  z  druhé strany. Přála bych si, aby  vždycky děti měly dobré učitele, kteří 

jsou tady pro  ně. „ 

Rozhovor s  paní ředitelkou od školního roku 2018/2019 

Otázka č. 1 „Můžete stručně popsat, jaká je koncepce Vaší školy?“ 

„Chceme být "Školou pro  život", tedy vést žáky k  všestrannému rozvoji osobnosti 

v  souladu s  jejich schopnostmi a  s  ohledem jejich individuální dispozice, zájmy 

a  potřeby.“ 

  



 

Otázka č. 2 „Co je pro  Vás nejdůležitější ve výchově žáků?“ 

„Chceme rozvíjet osobnost jednotlivců, každý žák by si ale měl uvědomovat, že je 

součástí společnosti, ctít její pravidla a  umět komunikovat v  rámci různých sociálních 

skupin. Být ohleduplný, mít sociální cítění a  respektovat odlišnosti.“ 

Otázka č. 3 „Vaše škola využívá pro  práci učitele se třídou komunitní kruhy, jak 

jste k  tomu došli, kde jste se pro  to inspirovali?“ 

„Komunitní kruhy zavedla moje předchůdkyně, považuji za užitečné v  této tradici 

pokračovat.“ 

Otázka č. 4 „Jak jste spokojená s  mezilidskými vztahy ve škole?“ 

„V oblasti vztahů mezi žáky se snažíme případné neshody řešit hned v  počátku, 

máme nastavené postupy, jak postupovat v  případě výskytu nežádoucích jevů.“ 

„Snažíme se, aby žáci a  rodiče vnímali učitele jako partnery (a  naopak) a  společně 

hledali postupy, jak dosáhnout cílů.“ 

„Přestože jsme škola velká, považuji vztahy mezi zaměstnanci za velmi dobré. Vědí, 

že mohou být ve vztahu k  vedení otevření. Ctíme kolegialitu.“ 

Otázka č. 5 „Myslíte si, že má působení OSV vliv na  mezilidské vztahy na  Vaší 

škole?“ 

„Určitě ano, OSV se snažíme zařazovat průřezově do vyučovacích hodin i  v  rámci 

tematických bloků, programů. Učitelé se průběžně vzdělávají v  oblasti vedení školního 

kolektivu, vytváření pozitivního klimatu třídy a  v  komunikaci s  dětmi i  rodiči. Vedeme děti 

k  solidaritě a  sociálnímu cítění.“ 

Otázka č. 6„Preferovala jste vždy přístup OSV?“ 

Otázka č. 7 „Z jakého důvodu jste přistoupila ke spolupráci s  Projektem 

Odyssea?“ 

„Tato spolupráce byla navázána před mým příchodem do funkce, vzhledem 

k  úspěšnosti programů ve spolupráci pokračuji a  programy postupně rozšiřujeme do 

dalších ročníků.“ 



 

Otázka č. 8 „Co oceňujete na  práci Projektu Odyssea?“ 

„Profesionální přístup, programy pořádané formou atraktivní pro  žáky, možnost 

získat zpětnou vazbu od lektorů programu, dobrá komunikace s  lektory. Lektoři jsou schopni 

pohledu "zvenku", velmi důležitá je pro  nás možnost získat informaci o  vývoji skupiny žáků. 

A samozřejmě porovnání s  jinými školami.“ 

Otázka č. 9 „Máte v  plánu pokračovat za působení OSV?“ 

„Ano.“ 

Otázka č. 10 „Můžete posoudit dlouhodobější rozvoj žáků Vaší školy v  oblasti 

komunikace, spolupráce a  vzájemného vycházení?“ 

„Děti dnes více komunikují přes el. Zařízení a  méně v  osobním kontaktu. Programy 

a  začleňování OSV do výuky pomáhá rozvoji komunikace dětí, poskytování si vzájemné 

zpětné vazby atd.“ 

Otázka č. 11 „Co nejvíce přispívá k  tomuto rozvoji podle Vašeho názoru?“ 

„Dramatická výchova, komunitní kruhy, projektové dny, charitativní akce, programy 

primární prevence (vč. Odyssey)“ 

Otázka č. 12 „Jaké jsou vaše cíle ohledně školy do budoucna?“ 

„Chceme pokračovat v  preventivních programech a  zařazování OSV do školního 

života. Dnes je i  mnoho rodičů bezradných v  otázkách výchovy a  komunikace dětí. Děti 

jsou "on-line" a  rodiče krok za nimi. Chtěla bych, aby rodiče i  děti vnímali školu jako 

partnera a  společnými silami se nám dařilo informovat a  připravit děti na  nástrahy, které 

jim život může přinést.“ 

Otázka č. 13 „Co byste řekla na  závěr rozhovoru? Shrnutí toho, co má podle Vás 

nejdůležitější vliv na  rozvoj vztahů mezi žáky, učiteli a  vytváření a  udržení dobrého 

školního kolektivu.“ 

„Asi viz 11.“ 

 

 


