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Přílohy  

Rozhovor se žákyní  

Výzkumník – Michael (M) 

Žákyně – P. (P) 8. třída  

 

M: Tak ještě jednou ahoj. 

P: (smích) Ahoj 

M: Jsem rád, že si uděláš chvíli času a že si souhlasila, abychom mohli spolu provést rozhovor. 

Nechci tě dlouho zdržet. 

P: (smích) Jojo, v pohodě.  

M: Chci tě jenom poprosit, abys mi odpovídala, jak uznáš za vhodné, … cokoliv tě napadne, 

vůbec se nemusíš bát, … ať řekneš, co řekneš, slouží to jen pro mě a tvým učitelům nic neřeknu.  

P: Fajn.  

M: Chci se tě zeptat, jestli tady u vás ve škole jsou nějací učitelé, u kterých nedáváš pozor. Je 

něco, co ti na jejich hodinách vadí a proto ten pozor nedáváš? 

P: No…. asi na fyzice……tam nedávám pozor a vadí mi hlavně učitelka.  

M: Proč ti vadí? Jaká je?  

P: Je moc mírná a většinou …. nebo spíš, nikdy nás ani nenapomene, když si povídáme a vůbec 

se na nás neotáčí dopředu.  

M: Kdo si povídá?  

P: (smích) no celá třída  

M: Aha… takže si na fyzice povídáte. Je ještě něco jiného, co v hodinách děláte nevhodného, 

že se to učitelům nelíbí?  

P: Jako jen na tý fyzice?  

M: No, můžeš to brát i u jiných učitelů.  

P: No, když to vezmu v tý fyzice, tak si tam házíme věcma, klidně i přes celou třídu, 

pokřikujeme po sobě a ták no …. no a u těch ostatních, jako občas jsme moc hluční a někteří 

mají nevhodné komentáře k nějakým učitelům.  
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M: Dobře.  

P: Jooo… a někoho strašně štve, když chodíme po třídě (smích) ale někteří kluci to dělají 

naschvál. 

M: Hele (mírný smích), a jak má podle tebe učitel řešit věc v hodině, která ho naštve? Protože, 

musíte stihnout práci v tom daném předmětu a učitele to prostě ruší.  

P: Jako jak by měl na ty, co otravujou reagovat?  

M: Jo, přesně tak.  

P: (chvíli přemýšlení) No, neměl by hned nadávat, to je na nic. 

M: Jak na nic? 

P: No měl by řešit problémy v klidu.  

M: No a co když je někdo napomenutý už poněkolikáté? 

P: (smích) Tak nejdřív jen nějaký upozornění, ať dáme pokoj a pak případně poznámku no. Ale 

u některých učitelů je trest ústní zkoušení před tabulí.  

M: No a ty sama si někdy dostala poznámku?  

P: (smích) jo, párkrát jo 

M: A za co? Jestli mi řekneš co?  

P: Za to, že jsem se smála nahlas… ale tak jako taková kravina. Tam se smáli všichni a já plus 

ještě dvě holky dostaly taky poznámku.  

M: Všichni a dostaly jste poznámku jen holky?  

P: Jo… 

M: A jak by se podle tebe teda měli chovat učitelé v hodinách, abyste všichni dávali pozor a 

cítili se dobře co? 

P: Hm, no měli by se určitě ke všem žákům chovat stejně. Hlavně teda nedělat si srandu z žáků, 

když to není potřeba. Jako když uměj zaujmout, tak je to fajn.  

M: A uměj?  

P: Noo, jak kdy, spíš ani moc ne 

M: Dobře, hele, já myslím, že mi dobrý, děkuji ti moc za rozhovor a přeji ti krásný zbytek dne 

a hlavně samé jedničky.  


