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Anotace 

Sociometrické postupy mají potenciál zachytit i začínající problém ve vztazích v třídním 
kolektivu a tím přispět k jejímu dřívějšímu a efektivnějšímu vyřešení. Jedním z 
nejpoužívanějších dotazníků v České republice je Sociometricko-ratingový dotazník (tzv. SO-
RA-D; Slavíková et al., 2007). Nikdy předtím ovšem nebylo rigorózně zkoumáno, nakolik 
otázky v tomto dotazníku dokážou v testovaném třídním kolektivu identifikovat riziko 
probíhající šikany nebo poruchu adaptace žáka (definovanou v této práci jako pocit 
subjektivního ohrožení, nepřátelství, lhostejnosti, nedůvěry a netolerance). Navíc není jasné, 
zda dokáže používaná vizualizace výsledků formou orbitálního sociogramu zachytit prvky 
struktury třídy, které jsou důležité pro následnou intervenci. Tato práce proto na 6 třídách 
(primy, sekundy, tercie; n=113) pražského soukromého gymnázia kvantitativně ověřuje, 
nakolik dokáží otázky v SO-RA-D predikovat poruchu adaptace (měřenou částí dotazníku B-
3; Braun, 1998) a riziko probíhající šikany (měřenou dotazníkem Hádej kdo?; Kolář, 2011). 
Tato práce zároveň testuje účinnost nově formulovaných relačních otázek na současné/chtěné 
kamarádství a současnou/chtěnou komunikaci. Navíc tato práce nabízí ke srovnání vizualizaci 
pomocí orbitálního sociogramu a tzv. sociomapování. Výsledky poukazují na rizika používání 
SO-RA-D k odhalování poruch adaptace i šikany a potenciál využití nově formulovaných 
otázek pro lepší diagnostiku třídních kolektivů. 

  

Annotation 

Sociometric methods can provide early identification of problems within the social realm of a 
classroom and therefore contribute to a faster and more efficient solution. One of the most used 
sociometric tools in the Czech Republic is the Sociometric rating questionnaire (SO-RA-D; 
Slavíková et al., 2007). Yet it was never examined to what extent this tool can predict the risk 
of ongoing bullying or pupils‘ social maladaptation (defined here as a subjective feeling of 
threat, hostility, indifference/apathy, distrust, and intolerance). Moreover, it is not clear if a 
circular sociogram which is commonly used for visualization of results in SO-RA-D can capture 
elements of class structure which are important for the following intervention. For these 
reasons, the following work quantitatively tests out on the sample of 6 classrooms at Prague´s 
private secondary school (n=113) the extent to which the questions used in SO-RA-D can 
predict social maladaptation (measured by a questionnaire B-3; Braun, 1998) and the risk of 
ongoing bullying (measured by questionnaire Guess who?; Kolář, 2011). At the same time, this 
work is testing the relative effectiveness of newly formed relational questions relative to the 
ones used in SO-RA-D. This work also tests the effectiveness of newly formed questions 
focusing on present/desired friendships and present/desired communication. This work also 
compares the visualisation through the circular sociograms with the method of so-called 
sociomapping. The results suggest the risks of using the SO-RA-D questionaire to identify 
maladaptation and bullying. The results also indicate the potential of the usage of newly formed 
questions. 
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Úvod 
 

„Většina žáků  5. – 12. tříd má větší obavy ze zlého zacházení a sociální krutosti ze strany svých 

spolužáků než z čehokoliv jiného včetně studijních výsledků“ 

(Graham, 2019) 

 

Sociální vztahy v třídním kolektivu jsou zásadní pro duševní pohodu žáků i jejich učení. Pokud 

se žáci necítí ve třídním kolektivu dobře, je u nich větší pravděpodobnost zvýšené absence a 

naopak menší šance chovat se v hodinách způsobem, který podporuje učení – vyhledávat 

zpětnou vazbu, diskutovat s učitelem apod. (Edmondson, 1999; Wolke et al., 2001). Cozolino 

(2013) ukazuje dokonce už na neurofyziologické úrovni, jakým negativním způsobem ovlivňují 

špatné vztahy se spolužáky neuroplasticitu a důležité kognitivní funkce, jako jsou paměť a 

pozornost, čímž brání učení. Kromě role v procesu učení se jsou sociální vztahy důležité i pro 

dlouhodobou duševní pohodu žáků. Například výsledky mezinárodního šetření PISA 2015 

ukázaly, že: „u studentů v zemích OECD, kteří se cítí ve škole jako outsideři, byla třikrát větší 

pravděpodobnost, že uvedou, že nejsou spokojeni se svým životem, než u těch, kteří se necítí 

jako outsideři.“ (OECD, 2017, s. 19). Kvalita vztahů může mít přitom nejenom velký dopad na 

duševní pohodu během studia, ale i po ní. Být vyloučený z třídního kolektivu totiž může 

znamenat méně příležitostí naučit se sociálním dovednostem nebo vést k přijmutí 

problematických součásti identity jako „jsem někdo, kdo si zaslouží, aby si z něj ostatní 

utahovali“ (Graham et al., 2006). To je konzistentní s výstupy longitudinálního výzkumu Gesta 

a kolegů (2006), kteří ukázali (kontrolujíce ostatní faktory), že vyloučenost z třídního kolektivu 

predikovala u těchto studentů horší akademické výsledky, horší uplatnění na trhu práce a nižší 

duševní pohodu o 10 let později.  

S přihlédnutím ke klíčové roli vztahů ve třídním kolektivu pro učení i duševní pohodu žáků 

jsou čísla pro Českou republiku odborníky vnímány jako alarmující. Například v anonymním 

šetření Mapa školy společnosti Scio, které zahrnovalo ve školním roce 2017/2018 přes 37 000 

žáků a přes 3200 učitelů, tisková zpráva (2018) uvádí: „celé tři čtvrtiny žáků prvního stupně a 

dvě třetiny druhého se setkávají s fyzickým ubližováním ve třídě. Z toho více než 15 % uvádí, že 

k fyzickému ubližování dochází často.“ Čím to? Podle Koláře (2011) je jednou z příčin to, že 

jde z pohledu někoho mimo třídní kolektiv o těžko viditelný problém. A to mimo jiné z těchto 
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důvodů: 1) žáci často své vzájemné antipatie v přítomnosti učitele skrývají, 2) učitel/metodik 

prevence/školní psycholog není většinou o problému informován, protože mezi žáky je 

implicitní diskurz „říct to dospělým je bonzování a to je špatné“, 3) učitelé/metodik 

prevence/školní psycholog při svém vytížení můžou přehlédnout indikátory vedoucí k odhalení 

problému. To, že problém často zůstává neviditelný, indikují i již zmiňovaná data Scio (2018): 

zatímco více než polovina žáků uvedla, že se setkává s fyzickým ubližováním ve škole, celých 

93 % učitelů ve stejném šetření uvedlo, že se se šikanou setkává jen výjimečně nebo vůbec. 

I kvůli neviditelnosti problému je důležitá diagnostika tříd, která by umožnila odhalit 

potenciální problém včas. Právě včasné odhalení problému je podle Koláře (2011) klíčové pro 

úspěšné řešení. Kvalitní diagnostika třídy navíc umožňuje lépe přizpůsobit, a tedy zefektivnit, 

následný zásah do třídy. Jedním z nejčastěji využívaných nástrojů je Sociometrický ratingový 

dotazník Vladimíra Hrabala st. (tzv. SO-RA-D; 1979). V tomto dotazníku mají žáci na 

pětibodové škále vyplnit vliv a oblibu jednotlivých spolužáků a své ne/sympatie vůči nim 

vysvětlit. Kromě papírové verze, u které může trvat vyhodnocení a vypočítání jednotlivých 

indexů jediné třídy hodiny, je k dispozici počítačový program nebo online aplikace na stránkách 

www.sociometrie.cz (Zikán, 2019). V této práci byla využita poslední z variant, z níž je 

výsledkem tzv. index vlivu, obliby, náklonnosti a ovlivnitelnosti a série orbitálních sociogramů 

(podrobněji viz sekce 2.2.4). Ukázka orbitálního sociogramu zobrazující negativní volby 

sympatie viz obrázek č. 1.  

 

 

Obrázek č. 1: ukázka části výstupu (převzato ze stránek sociometrie.cz; Zikán 2019) 
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U výstupů SO-RA-D je ve webové aplikaci (Zikán, 2019) uvedeno, že můžou vést k „získání 

komplexních informací nezbytných pro prevenci a řešení šikany“. Příručka k využívání SO-RA-

D (Slavíková et al., 2007) zase udává, že výsledky vypovídají nejen o tom, jak žák vnímá a 

hodnotí své spolužáky, ale i jak daný žák prožívá vztahy s ostatními. I přes důležitost těchto 

tvrzení (např. pokud by na základě interpretace testu bylo vyhodnoceno, že ve třídě šikana není 

i přesto, že by ve skutečnosti k šikaně docházelo) se v rámci rešerše pro tuto práci nepodařilo 

najít jedinou studii, která by tato tvrzení systematicky ověřovala. Navíc je možné, že by byla 

jiná baterie otázek nebo jiná vizualizace vztahů pro diagnostiku vztahů ve třídě užitečnější. 

Z těchto důvodů vznikla tato práce.  
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1 Třída jako sociální skupina 

 

Pro kvalitní diagnostiku vztahů ve třídě je důležité porozumět dynamice třídy jako celku, 

protože tato dynamika formuje vývoj a charakter vztahů ve třídě. Část těchto úvah o specifické 

dynamice třídního kolektivu je založena na domněnce, že třída je druh malé sociální skupiny. 

Proto se tato kapitola bude na začátku věnovat tomu, zda je třída opravdu malou sociální 

skupinou. Teprve potom se tato kapitola bude zabývat tím, jakou roli má v dynamice třídy vývoj 

v čase, sociální pozice a role nebo širší fyzický, sociální a kulturní kontext skupiny. 

 

1.1 Je třída malá sociální skupina? 
 

Definice sociální skupiny není v sociálních vědách jednotná. Zvlášť nejednoznačná je horní 

hranice počtu členů malé sociální skupiny, která se v různých definicích nejčastěji pohybuje 

mezi 20 – 30 (část z těchto definic by tedy neoznačila některé početnější kolektivy jako malou 

sociální skupinu). Věcně jsou ale například podle Nakonečného (2009) hlavními kritérii malé 

sociální skupiny to, že spolu její členové interagují a znají se navzájem – přesná horní hranice 

členů se proto nezdá jako věcně významná. Podrobnější definici nabízí např. Řezáč, který píše 

(1998, s. 160): „malá sociální skupina je tvořena lidmi, kteří:  

• jsou navzájem v přímé, nezprostředkované interakci a komunikaci,  

• mají blízké nebo shodné cíle či hodnoty a naplnění svých individuálních cílů odvozují 

(očekávají) od skupiny,  

• jsou vrženi do relativně stabilního systému pozic a rolí (skupinové struktury),  

• respektují normy skupinového života (tj. pravidla regulující meziosobní vztahy a průběh 

společných činností).“ 

Podle výše zmíněných kritérií těchto definic lze označit školní kolektiv za malou sociální 

skupinu, a to zvlášť s přihlédnutím k tomu, že průměrný třídní kolektiv spolu stráví během 

školní docházky, navíc povětšinou v jedné místnosti, několik tisíc hodin. Proto se zdá 

vyloučené (i přesto, že třídní kolektiv je tzv. formální skupina, v níž si žáci nemají možnost 

vybrat své spolužáky), aby spolu někteří žáci v rámci třídy nebyli ve vzájemné interakci. 

Definování třídy jako malé sociální skupiny je důležité, protože malá sociální skupina má své 

charakteristické prvky, které ovlivňují prožívání a jednání jejich členů.   
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1.2 Vývoj třídy jako sociální skupiny 

 

Malá sociální skupina má charakteristický vývoj v čase. Tuckman (1965) dospívá na základě 

analýzy 50 studií věnujících se skupinovým vývojem k těmto fázím: 

1. Formování 

V této fázi převládá celková nejistota a nejednoznačnost. Členové se orientují na zapadnutí do 

kolektivu. V tomto období proto většinou nedochází k otevírání konfliktních/kontroverzních 

témat a členové skupiny jsou vzájemně ke svým rozdílům shovívavější. 

2. Bouření 

Tato fáze je typická otevřenými konflikty jednotlivých očekávání a polarizací.  

3. Normalizace 

V této fázi dochází k hledání kompromisů, růstu koheze skupiny a vzniku norem, podle kterých 

se skupina začíná řídit. 

4. Vykonávání 

Dochází k většímu soustředění se na úkoly. Skupina už funguje podle často pouze implicitních, 

ale přesto všem dobře známých pravidel a její hierarchie je stabilnější. V této fázi je fungování 

skupiny nejefektivnější a dochází k nejméně nedorozuměním. Nejefektivnější ovšem nutně 

neznamená optimální z hlediska duševní pohody členů skupiny. Implicitní normou, která může 

být ve skupině efektivněji dodržována, může být i např. „Petrovi nevěříme a nebavíme se 

s ním“.  

5. Rozpadávání  

Ukončení činnosti skupiny. Tato fáze byla přidána k modelu až později (Tuckman a Jensen, 

1977). 

Na tento model navazují Braun, Marková a Nováčková (2014), kteří jej upravují pro třídní 

kolektiv. Rozlišují mezi stádiem prekohezním, stádiem prvotní koheze a kohezním stádiem, 

přičemž mezi těmito stádii podle nich nelze jasně určit hranice. Fáze navíc můžou proběhnout 

rychleji díky účasti třídy na adaptačním kurzu nebo třeba zvýšenému důrazu na práci ve 

skupinách v rámci vyučovacích hodin. Konkrétně popisují stádia takto: 
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1. Prekohezní stádium 

Tato fáze je charakteristická souborem individualit, které spolu zatím nevytvářejí celistvý 

kolektiv. Adaptační potíže žáků jsou v tomto stádiu ještě výraznější tím, že je obvyklé, že žáci 

v dané škole zatím nikoho neznají a zároveň se často přetrhávají sociální vazby s původními 

kamarády např. z jejich bývalé školy. V tomto období má učitel velkou autoritu, kterou žáci 

zpočátku bez výhrad přijímají. Toto období trvá na různých stupních školního vzdělávání 

různou dobu, protože předchozí zkušenost s tím, jaké to je být v kohezní třídě, proces urychluje. 

Na základní škole trvá toto stádium od 1. do 3. třídy, na osmiletém gymnáziu zhruba po dobu 

primy a sekundy a při nástupu na střední školu přibližně po dobu 1. ročníku. 

2. Stádium prvotní koheze 

Tato fáze se projevuje vznikem „veřejného mínění“ a soudržností kolektivu. Učitel už nemá 

takový vliv na hierarchii a dynamiku, kterou začínají více ovlivňovat sociálně vlivní jedinci. 

Z pohledu intervencí do vztahů ve třídě je toto poslední stádium, kdy je může 

psycholog/metodik prevence výrazně ovlivnit. Na základní škole probíhá tato fáze mezi 4. – 6. 

třídou, na osmiletých gymnáziích v tercii a kvartě a na středních školách zhruba ve 2. ročníku.  

3. Kohezní stádium 

Tato fáze se projevuje stabilizovanou hierarchií, kde tón třídního života udávají sociálně vlivní 

jedinci. Sílí kritické hlasy vůči spolužákům a pedagogům, mezipohlavní rozdíly se stávají 

významnějšími a projevuje se vztahová únava. 

Z těchto fází pro diagnostiku vztahů ve třídě vyplývá, že:  

1) pro jednotlivé ročníky jsou „normální“ jiné naměřené hodnoty. To ukazuje i výzkum 

Slavíkové, Homolové a Doležela (2007), který na  základě použití reprezentativního vzorku 

studentů (n=2293) zjistil statisticky významný rozdíl mezi hodnocením vzájemné obliby a 

vlivu u 5. a 6. tříd ZŠ a 7. - 9. ročníků ZŠ; 

2) Reliabilitu měření lze předpokládat nižší u kolektivů, které se znají kratší dobu (podrobněji 

viz též Petrusek, 1969). 

 

1.3 Pozice a role ve školní třídě 
 

Dalším prvkem typickým pro malé sociální skupiny je postupné vytváření relativně stabilních 

sociálních rolí. Sociální rolí je myšlen souhrn chování, které je od daného žáka očekáváno 

ostatními. Tyto sociální role a vzorce jednání s nimi spojené se kvůli očekávání od ostatních 
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často stávají součásti identity žáka v rámci kolektivu, a utvrzují tak tyto vzorce chování. Role 

vyplývají z pozice žáka, čímž je myšleno sociální postavení žáka v dané síti vztahů. Například 

Madarasová-Gecková, Orosová a Madaras (2004) rozlišují typické pozice žáků na základě 

výsledku nominačního sociometrického testu následovně: 

 populární děti/hvězdy (mnoho kladných a málo záporných nominací); 

 „šedé eminence“ (kladné nominace od populárních dětí/hvězd, ale málo nominací od 

ostatních. V rámci třídy tak tento člověk může být nenápadný, ale přitom může 

prostřednictvím kladného vztahu s hvězdou ovlivňovat celou skupinu); 

 kontroverzní děti (mnoho kladných i záporných nominací); 

 přehlížené děti (málo kladných i záporných nominací); 

 odmítnuté děti (málo kladných a mnoho záporných nominací); 

 outsider (mnoho kladných nominací dává, ale ostatní nedávají kladné nominace jemu); 

 antihvězda (člen s nejvyšším počtem záporných nominací); 

 izolát (není nominovaný ostatními a nenominuje); 

 děti s průměrným statusem (mají od ostatních podobný počet kladných i záporných 

nominací). 

Alternativní kategorizaci nabízí Schindler (in Braun et al., 2014): 

 pozice alfa 

neformální vůdce skupiny. Ostatní jej přijímají a obdivují. V případě hrozby potrestání jej 

chrání. Ve třídě jsou alfy většinou 2-3 žáci. Učitel je přitom nemusí identifikovat – podle 

šetření Brauna a kolegů (2014) měli učitelé při tipování úspěšnost jen asi 20%; 

 pozice beta 

většinou je spolužáci vnímají jako „šprty“ a kvůli vnímané chytrosti je tolerují (a tedy 

většinou nebývají terčem útoků). Většinou jde o introverty. Obvyklý počet žáků ve třídě na 

této pozici je 0 – 2; 

 pozice gama 

pestrá většina třídy. Většinou se identifikují s alfou a jinak jsou pasivní, přizpůsobiví. Je pro 

ně typická určitá konzervativnost – nechuť měnit své postoje, nálady apod. a žárlivost na 

alfu. Gama se často prezentuje jako alfa, přestože to neodpovídá jejímu reálnému vlivu; 

 pozice omega 

jde o žáky, kteří se jen minimálně identifikují se skupinou a jsou z ní vyděleni. Často 

projevují strach a defenzivní chování.  
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Pozice a role jsou podle Brauna, Markové a Nováčkové (2014) ovlivněny vnějšími faktory i 

vnitřními charakteristikami žáků. Mezi vnější faktory řadí fyzický vzhled, rodinné zázemí, čas 

strávený v kolektivu, který může být ovlivněný třeba absencemi daného žáka nebo přestupem 

z jiné školy, nebo obliba u učitelů. Mezi vnitřní faktory řadí sociální dovednosti, kreativitu, 

inteligenci, sebedůvěru, ochotu pomáhat ostatním, ambice nebo studijní výsledky. 

 

1.4 Kontext třídy 
 

Širší kontext – kulturní, sociální i fyzický – ovlivňuje dění v dané sociální skupině. V případě 

třídy jako sociální skupiny se to děje i předtím, než se vůbec žáci poprvé uvidí se svými novými 

spolužáky. Roli v tom hraje mimo jiné kultura, struktura společnosti a struktura vzdělávacího 

systému. Např. Jana Straková a David Greger (2013) ukazují na přijímacích řízeních na 

osmiletá gymnázia, že rodinné zázemí hraje zásadní roli v tom, zda se žák vůbec rozhodne 

podat si přihlášku a jakou má šanci uspět. Z toho vyplývá, že studenti na různých typech škol 

můžou přicházet do svých třídních kolektivů s výrazně odlišnými zkušenostmi, hodnotami i 

aspiracemi. To následně může formovat jejich chování v kolektivu. Dění ve třídě zároveň 

ovlivňují mnohé další prvky na úrovni školy (viz podrobněji Lašek, 2001). Mezi tyto faktory 

patří například fyzické prostředí školy, kurikulum, způsob řízení školy nebo vztahy s ostatními 

třídami a skupinami v rámci školy. Z tohoto velkého množství faktorů ovlivňujících dění ve 

třídách vyplývá takřka nemožnost kontrolovat všechny typy možných vstupujících proměnných 

a tedy i jen omezená možnost zobecnit výsledky na jiné školy.  

 

1.5  Poruchy vztahů ve třídním kolektivu 
 

Už v úvodu byly zmíněny negativní dopady různých poruch vztahů v třídním kolektivu pro 

duševní pohodu i učení žáků. Tato sekce vysvětlí, co je poruchami vztahů myšleno. 

Poruchou vztahů je v této práci myšlen stav, kdy dochází k závažné újmě na fyzickém nebo 

mentálním zdraví z důvodu souvisejícího se sociálními vztahy v třídním kolektivu. To může 

mít několik podob, které se vzájemně nevylučují: 

1) porucha norem třídy – třídní dynamika vztahů dospěla k momentu, kdy je normou ve třídě 

postoj nebo vzorec chování, který je pro někoho zraňující (nehledě na to, jestli pro někoho 
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v rámci skupiny nebo vně ní; např. ve třídě se stanou normou homofobní/xenofobní 

postoje); 

2) „společný nepřítel“ – třída, nebo její část, se sjednotí proti určité skupině nebo žákovi (jeden 

z mechanismů, který podporuje kohezi skupiny je právě přítomnost společného nepřítele a 

boj proti němu. Toto nepřátelství je navíc často posilováno skupinovou dynamikou (Sherif, 

1988). Např. žáci jedné třídy napadají/urážejí žáky paralelní třídy; 

3) šikana; 

4) porucha adaptace. 

První dvě kategorie jsou z hlediska diagnostiky vztahů specifické v tom, že i přesto, že se 

objevil problém pramenící ze vztahů ve třídě, tak by se na sociometrickém šetření vztahů ve 

třídě neprojevil. Jednoduše řečeno, sociometrie není všelék. Dalším dvěma kategoriím budou 

s ohledem na jejich důležitost vzhledem k zaměření práce věnovány následující sekce. 

 

1.5.1 Šikana 
 

Šikanování definuje Kolář (2011) jako stav, kdy: „jeden nebo více žáků úmyslně a opakovaně 

ubližuje druhým. Znamená to, že dítěti někdo, komu se nemůže ubránit, dělá, co mu je 

nepříjemné, co ho ponižuje nebo to prostě bolí“ (s. 65). Z toho vyplývá, že například v situaci, 

kdy se kamarádi vzájemně popichují, ale cílem je oboustranná legrace (byť klidně i s použitím 

síly), nejde o šikanu – záměr není zranit/ublížit a jejich vztah je rovnocenný. Další indikační 

kritérium šikany je zároveň podle Koláře (2011) samoúčelnost agrese. To znamená, že pokud 

se například poperou dvě spolužačky kvůli neshodě, nejde o šikanu, protože jejich chování bylo 

orientováno na dosažení nějakého cíle (pomstít se druhé za příkoří apod.). Z této stejné definice 

ale zároveň vyplývá (viz Čermák, 1999 in Kolář, 2011), že šikana nemusí být vždy přímá 

(alternativou je nepřímá šikana, kdy agresor navádí jiné, aby oběti ublížili), aktivní 

(protikladem je pasivní, kdy je útočníkem zamezeno oběti např. vejít do třídy nebo jít na WC) 

nebo fyzická (opakem je psychická šikana, jako je např. urážení nebo rozšiřování pomluv). 

Kolářovo dílo (2005; 2011) je unikátní mimo jiné v tom, že oproti předchozím autorům (např. 

Olweus, 1993), rozšířilo pohled na šikanování nejen jako na nemocné chování, ale i jako na 

nemoc vztahů ve skupině. Ukazuje, že příčina šikany v drtivé většině případů není 

v osobnostních poruchách agresora, ale v dynamice sociálního prostředí třídy, která má u zrodu 

šikany své specifické fáze. Ona stádia jsou: 
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1. stádium: Zrod ostrakismu 

Dochází k identifikaci a vyčlenění okrajových členů. Kolář (2011) k této fázi píše: „jde o mírné 

převážně psychické formy ubližování, kdy se okrajový člen necítí dobře – je neoblíben a 

neuznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, dělají na jeho účet „drobné“ 

legrácky apod.“ (s. 47). 

2. stádium: Přitvrzování manipulace a výskyt fyzické agrese 

Tato fáze většinou přichází, když se třídě stane něco nepříjemného. Žáci v této situaci využívají 

nejslabšího/ostrakizovaného „jako ventil“ k odreagování svých vlastních nepříjemných pocitů 

(např. ve třídě je napětí kvůli pololetní písemce, žáci zažívají nudu apod.). 

3. stádium: Vytvoření jádra agresorů  

Toto stádium je podle Koláře (2011) klíčové. Dochází v něm totiž podle něj k utvoření skupiny 

agresorů, kteří začnou šikanovat nejenom náhodně a příležitostně, ale systematicky. Zde je 

podle Koláře (2011) poslední možnost, že se v rámci dynamiky skupiny spontánně objeví 

v opozici k agresorům silné pozitivní jádro žáků, které by ubližování zastavilo.  

4. stádium: většina přijímá normy agresorů 

Chování agresorů se ve skupině začíná stávat v očích ostatních spolužáků „normálním“. Tato 

nově přijatá nepsaná norma skupiny posiluje tlak na konformitu s tímto chováním. Kolář (2011) 

používá pro vysvětlení metaforu buňky nakažené virem – zatímco předchozí stádium vedlo 

k trvalému usídlení viru v buňce, v této fázi dochází k ovládnutí buňky virem. Ostatní, předtím 

často spíš lhostejní žáci, se v tomto stádiu začínají aktivně zapojovat do ubližování obětem. 

5. Stádium: totalita neboli dokonalá šikana 

Normy jsou přijaty nebo respektovány všemi, nebo téměř všemi ve skupině.   

Kolářova (2011) analýza vnitřních mechanismů šikanování je zároveň unikátní v tom, že 

poukazuje i na specifickou dynamiku vztahů mezi obětí a agresorem. Dochází podle něj často 

k tomu, že se oběť na začátku snaží vyhovět vlivným a oblíbeným spolužačkám/spolužákům a 

přehlíží drobnější příkoří. Když se ale postupně ubližování rozšiřuje, oběť někdy neviní 

agresory (v některých případech je dokonce obdivuje), ale začíná obviňovat sebe („jejich 

chování je v pořádku. Zasloužím si, aby mi ostatní toto dělali“; podrobněji viz Graham et al., 

2006). Tyto úvahy podporuje Říčan a Janošová (2009), kteří poukazují na to, že oproti šikaně 

mezi chlapci (kde je šikana častěji fyzická, přímá a oběť a agresor se nepovažují za přátele) se 

šikana mezi dívkami „také častěji odehrává v blízkých, kamarádských vztazích. Šikanované 

dívky bývají nezřídka na svých trýznitelkách citově závislé a považují je za své přítelkyně“ (s. 

30). 
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Z těchto mechanismů šikany vyplývá pro diagnostiku několik úskalí, kvůli kterým může šikana, 

i přes diagnostiku kolektivu, zůstat neodhalena (podrobněji viz Kolář, 2011): 

 strach svědků i obětí může být tak silný, že aktivně brání odhalení agresorů; 

 šikana může probíhat skrytě a nepřímo. Například u kyberšikany můžou útočníci posílat 

oběti výhružky a nadávky anonymně, a tak nemusí být dokonce ani jasné, jestli je vůbec 

agresor žákem stejné třídy; 

 šikana se může stát takovou součástí toho, co je ve třídě/obětí považováno za normální, že 

sami žáci ztratí dojem, že by situace mohla být jiná (např. oběť může začít vnímat jako 

automatické a normální, že její „kamarádky“ po ní chtějí různé služby a urážejí ji, i když jí 

to zraňuje); 

 oběť se někdy začne sebeobviňovat a ztotožňovat s chováním agresora; 

 agresoři často organizovaně lžou a přesvědčují/vyvíjejí nátlak na ostatní, aby falešně 

svědčili, a na oběť, aby případné svědectví odvolala. To může být navíc posíleno tím, že 

agresoři můžou být na pozici hvězdy třídy (oblíbení, vlivní, často navíc můžou mít dobrý 

vztah s vyučujícím). To dává agresorům výhodu oproti obětem, které častěji bývají sociálně 

méně zdatné, bez vlivu ve třídě a studijně neúspěšné (Braun et al., 2014); 

 mnoho žáků může věřit tomu, že „prozradit něco o šikaně je bonzování a bonzovat je 

špatné“, a proto zamlčovat informace.  

 

1.5.2 Porucha adaptace 
 

Porucha adaptace žáka je v této práci definována jako žákův subjektivní pocit ohrožení, 

nepřátelství, lhostejnosti, nedůvěry a netolerance v třídním kolektivu. Jinými slovy něco co by 

daný žák pravděpodobně popsal jako „necítím se v tomto kolektivu dobře“. Pragmaticky tak 

tato práce využívá dimenze, které už v minulosti prošly testováním a jsou obsaženy v jednom 

z nejpoužívanějších dotazníků pro zjišťování vztahů ve třídě – v dotazníku B-3 (Braun 1998). 

Konceptuálně je toto však kontroverzní rozhodnutí, protože konceptuálních pojetí toho, co 

znamená sociální adaptace, je v řádu desítek (viz Terziev, 2019). 

Jednou z alternativních konceptualizací by totiž mohlo být pojmout poruchu sociální adaptace 

šířeji na základě kritérií, které vypozoroval Kolář (2011) při vyčlenění z kolektivu – nejen to, 

že se žák v kolektivu necítí dobře, ale i jeho celková neoblíbenost v kolektivu a žádný nebo 

téměř žádný vliv. Toto můžou zároveň doprovázet i „drobné legrácky“, různé druhy omezování 
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jeho účasti na společných akcích (např. není pozván, zatímco všichni ostatní jsou) a pomluvy. 

Problém této definice je ovšem v tom, že zahrnuje i dimenze, které můžou být pro konkrétního 

žáka zcela nedůležité a dokonce jím nechtěné. Může jít například o žáka, který je silně 

introvertní nebo si uspokojuje svoje sociální potřeby mimo školní kolektiv. Takový žák může 

být velmi uzavřený, komunikovat s ostatními jen velmi málo a nemít vůbec ambice ovlivňovat 

chod třídy a zároveň být právě s tímto stavem zcela spokojený. I proto je zde porucha adaptace 

konceptualizována právě na základě subjektivního prožívání.  
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2 Diagnostika struktury a vztahů třídních kolektivů 

 

Předchozí kapitola poukázala na to, že i přes důležitost dynamiky a vztahů v třídním kolektivu 

je tento svět učitelům, školním psychologům a metodikům prevence do velké míry skryt – jako 

třeba rozbor Koláře (2011), který poukazoval na to, že všichni aktéři šikany mají motivaci 

šikanu skrývat; nebo například zjištění Brauna a kolegů (2014), že učitelé mají jen 20% 

úspěšnost při odhadu toho, kteří žáci jsou ve třídě nejoblíbenější a nejvlivnější. To motivuje ke 

zkoumání třídních kolektivů.  

Zkoumání třídy ale představuje metodologickou výzvu na mnoha úrovních. Vždyť jen základní 

definiční znak malé sociální skupiny, vzájemná interakce, znamená ve třídě o 23 žácích přes 

500 různých vztahů. Navíc se skupina dynamicky proměňuje nejen na základě vnitřních, ale i 

vnějších podnětů. Tato kapitola proto zmíní různé přístupy, kterými lze přistoupit ke zkoumání 

struktury vztahů a jejich podoby ve třídních kolektivech, a následně se bude podrobněji věnovat 

konkrétním nástrojům, které jsou v České republice nejvíce využívány.  

 

2.1 Přístupy ke zkoumání třídních kolektivů 
 

Doc. Bahbouh (2012) rozlišuje tyto přístupy ke zkoumání skupin: 

1) sociometrický 

Původním autorem je Jacob Levy Moreno, v jehož pojetí znamenala sociometrie celou řadu 

kvantitativních i kvalitativních postupů pro odhalení vztahů ve skupině. V současném 

sociometrickém diskurzu se výraz sociometrie používá nejčastěji jako synonymum pro 

různé varianty sociometrického testu, kde členové skupiny hodnotí ostatní členy podle jasně 

daných kritérií. Grafickým výstupem je nejčastěji tzv. sociogram. 

2) topologický 

Tento přístup vychází z teorie Kurta Lewina, ve které aplikuje představu fyzikálního pole 

do oblasti mezilidských vztahů. Z této perspektivy je chování lidí výslednicí interakce sil, 

které na sebe vzájemně působí.   

3) interakční 

Tato perspektiva zaměřená na interakci se využívá v pedagogickém výzkumu např. 

metodou rozboru videozáznamu interakcí učitele a žáka. 
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4) vývojový 

Zaměřuje se na charakteristický vývoj skupiny v čase, jako např. poznatky Tuckmana 

(1965) představené v předchozí kapitole. 

5) rolový 

Tímto přístupem se proslavila především Belbin (2010). Ta tvrdí, že přijmutí specifických 

rolí ve skupině je namísto osobnostních charakteristik ovlivněno spíše potřebami a 

dynamikou skupiny. 

6) síťový 

V poslední době zažívá tento přístup dynamický vzrůst, zvlášť díky novým možnostem jak 

analyzovat „big data“, například prostřednictvím tzv. social network analysis (SNA). 

V tomto modelu je vztahová síť převedena na graf, kde jsou lidé reprezentováni uzly a jejich 

vzájemné vazby jsou reprezentovány hranami. 

7) sociomapovací 

podle Bahbouha, který je autorem této metody, tento přístup do značné míry integruje 

předchozí přístupy (podrobněji o různých způsobech využití sociomapování viz Bahbouh 

2011). Sociomapovací software totiž umožňuje různé možnosti práce s vzniklými 

sociomapami, např. zobrazení vývoje v čase. V rámci této práce je nicméně využívána 

pouze malá část potenciálu tohoto software, protože je tu použit „jen“ jako sociometrický 

test s pokročilými možnostmi vizualizace. 

Tento seznam není kompletní, chybí na něm např. další přístupy, které většinu těchto metod 

integrují a přesahují (organizačně-sociologický a školně-etnografický). Přitom každá z těchto 

metod dokáže zachytit – a to včetně školně etnografického přístupu, i přesto, že takový výzkum 

může trvat roky – jen omezenou výseč z komplexní sociální reality života třídního kolektivu. 

Na jednu stranu je tedy svět třídy neskutečně komplexní a těžko zachytitelný. Na druhou stranu 

je a) v běžném provozu školy jen velmi málo času na diagnostiku (např. 45 minut, které ještě 

musí metodik prevence/školní psycholog před učitelem uhájit, proč jim tuto hodinu „berou“), 

b) zvlášť mladší žáci mají zatím jen omezenou schopnost koncentrovat se po delší dobu, a to 

zvlášť u jednotvárné činnosti jako vyplňování dotazníku. To omezuje vhodnost použití 

dlouhých baterií otázek a c) učitelé/metodici prevence/školní psychologové mají od diagnostiky 

často potřebu vědět informaci nejenom na úrovni třídního indexu (např. výsledek typu „ve vaší 

třídě vyšel index třídní koheze 3,14“), ale odpovědi na komplexní otázky jako: „na jaké 

podskupiny je můj kolektiv rozdělen?“, „které podskupiny k sobě mají antipatie?“, „kdo přesně 

se v kolektivu necítí dobře nebo je šikanován?“. Z těchto potřeb vyplývá, že některé nástroje 

můžou být i přes svou teoretickou elaborovanost nevhodné pro naplnění těchto potřeb. 
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V následující podkapitole budou popsány některé nástroje, které jsou v České republice 

využívané nejčastěji.  

 

2.2 V současnosti používané nástroje pro diagnostiku třídních 
kolektivů 

 

Mezi nejčastěji využívané nástroje patří: 

1) Dotazník specifických sociálních rolí zaměřený na šikanu (DSSR; častěji označovaný jako 

„Hádej kdo?“; Kolář, 2011)  

2) Dotazník o šikanování (Kolář, 2011) 

3) Dotazník B-3 (Braun, 1998) 

4) Sociometrický ratingový dotazník (tzv. SO-RA-D; Hrabal, 1979; Slavíková et al., 2007) 

 

2.2.1 Hádej kdo? 
 

Tento dotazník (verze Kolář, 2011, příloha 5) má jedinou hlavní otázku: „Hádej, koho z tvých 

spolužáků nejvíce vystihuje každý z následujících výroků. Ke každé nedokončené větě se pokus 

přiřadit alespoň jedno jméno (…)“. Část položek má podle interpretačního klíče Koláře (2011) 

za cíl identifikovat potenciální oběť (otázka např. „kdo je napadán a neumí se bránit?“), jiné 

potenciálního agresora (např. „kdo ubližuje slabším“) další identifikovat členy pozitivního jádra 

(např. „kdo se zastává slabších?“) nebo okrajového člena skupiny (otázka „kdo je nejméně 

oblíbený“). Část dalších položek je neutrální/pozitivní a vyhodnocují se v kontextu ostatních 

odpovědí (třeba otázka „kdo je rozesmátý a spokojený?). Kompletní verze tohoto dotazníku je 

v příloze č. 2. 

 

Výhodou tohoto dotazníku je podle Koláře (2011) to, že z něj není tak patrný jeho cíl odhalit 

potenciální šikanu. Tento efekt může být způsoben třeba tím, že v něm není nikde použito slovo 

„šikana“ nebo přítomností neutrálních položek. To je důležité proto, že použití nástroje 

s názvem „dotazník o šikaně“ (což je případ následujícího dotazníku) může vyvolat strach 

agresorů z odhalení, kteří můžou začít „zametat stopy“ - hledat falešné svědky, vyhrožovat 

oběti apod. Doporučení Koláře (2011) je proto použít pro prvotní diagnostiku baterii SO-RA-

D s tímto dotazníkem, na jejich základě udělat individuální rozhovor s oběťmi a případnými 
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svědky a teprve potom případně využít Depistážní dotazník o šikanování nebo přímo 

konfrontovat oběť. Další uváděnou výhodou tohoto dotazníku může být jeho relativní citlivost 

k odhalení šikany. Formulací otázky „uveď alespoň jednoho spolužáka“ se totiž částečně 

eliminuje riziko falešné negativity (tzn. stav, kdy respondenti neoznačí potenciální oběť i 

přesto, že ve třídě oběť je) za cenu toho, že je u testu vyšší šance falešné pozitivity (tzn. stav, 

kdy žáci nepřímo označí oběť i přesto, že ve třídě není). Toto se ale zdá jako žádoucí, protože 

falešná negativita (neodhalit existující oběť) se zdá jako mnohem horší následek, než věnovat 

zvýšenou pozornost (např. více jej/ji pozorovat v hodinách nebo si vzít žáka stranou) žákovi, 

který ve skutečnosti šikanován není. 

 

2.2.2 Dotazník o šikanování 
 

V tomto anonymním dotazníku, jehož autorem je Michal Kolář (2011), se v úvodních 

instrukcích popisuje, co se šikanou myslí a následující otázky zjišťují, jestli k šikaně ve třídě 

dochází. V případě odhalení šikany dotazník zjišťuje, kolik je útočníků, jakým způsobem 

ubližují, jak často apod. Výhodou tohoto dotazníku může být jeho schopnost přesně odpovědět 

na otázku, zda ve třídě dochází k šikaně nebo ne. Navíc dokáže zjistit, v jakém je šikana stádiu 

a o jaký druh útoků jde. Jeho příliš brzké použití v procesu vyšetřování šikany ovšem může vést 

k nenávratným následkům (viz odstavec výše o hrozbě „zametání stop“ ze strany agresorů). 

Z hlediska diagnostiky to znamená, že po použití tohoto dotazníku většinou není možné 

spoléhat na validitu většiny jiných forem diagnostiky vztahů ve třídě získaných později. 

 

2.2.3 Dotazník B-3 
 

Tento dotazník, jehož autorem je Richard Braun (1998), kombinuje sociometrický přístup 

(obsahuje otázky „mezi mé přátele v naší třídě patří…“ a „jako přítele/přítelkyni bych si 

nevybral…“, které umožňují u každé z nich nominovat 3 spolužáky/spolužačky) s rolovým 

přístupem (několik otázek jako „najdi někoho ve třídě, kdo je zábavný“). Zároveň obsahuje 

několik otázek na vnímání své role v kolektivu a otázek na kvalitu kolektivu jako celku. 

Z tohoto dotazníku můžete nalézt v příloze baterii otázek zaměřenou na pocity žáka v kolektivu, 

protože byla ve výzkumu pro tuto práci použita (viz příloha č. 1). Nedostatkem tohoto dotazníku 
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je ovšem jeho velmi stručný manuál (viz Braun, 1998), který neinformuje čtenáře ani o 

základních statistických vlastnostech tohoto testu. 

 

2.2.4 SO-RA-D 
 

Tento dotazník využívající sociometrický přístup obsahuje 3 relační otázky (tím jsou myšleny 

takové otázky, kde daný respondent odpovídá na danou otázku ve vztahu ke všem jednotlivým 

členům skupiny vyjma sebe), které zjišťují vliv, sympatie (obojí na pětistupňové škále) a 

zdůvodnění sympatií k danému člověku (otevřená otázka). Přesné znění tohoto dotazníku je 

v příloze 2 této práce. K užití tohoto dotazníku uvádí Hrabal (jak jej cituje Slavíková et al., 

2007, sekce I/8) tři využití: 1) pro zjišťování charakteristiky skupiny jako celku (např. 

soudržnost třídy), 2) pro „zjišťování charakteristik jednotlivce jako komponenty skupiny, jako 

terče a východiska vztahů“ a 3) pro „zjišťování charakteristik skupiny jako souboru individuí 

ve vzájemných vztazích a pozicích, i podskupin a členů, které k nim patří.“ 

 

K reliabilitě tohoto dotazníku Hrabal (1979) uvádí, že ačkoliv dotazník zachycuje jen aktuální 

stav pozic žáků v rámci skupiny a osobnostních charakteristik žáků, které se projevují ve vztahu 

k ostatním, zjištění zůstávají relativně stabilní v čase. U validity tohoto testu záleží na tom, co 

je cílem měřit. Ani ve starší (Hrabal, 1979), ani novější příručce (Slavíková et al., 2007) pro 

používání tohoto dotazníku se netvrdí, že by tento nástroj měl být využíván samostatně pro 

odhalení šikany. Nicméně, jak uvádí Kolář (2011), děje se tak někdy i ze strany servisních 

zařízení školy jako pedagogicko-psychologických poraden: „škola má jednoznačnou zakázku, 

zda se jedná o šikanu, či ne. Obrátí se na odborníky, ti však udělají obecné sociometrické šetření 

prostřednictvím například Hrabalova dotazníku SO-RA-D se závěrem, že v narušené třídě jsou 

vztahy, se kterými by se mělo pracovat. To je ale k ničemu.“ (s. 239). Zda má v tom, jestli může 

být SO-RA-D využitelný i pro odhalování šikany, pravdu Kolář, nebo zmíněné servisní 

organizace, zůstává nejasné. Další možná interpretace, uvedená i v novějším vydání dotazníku 

(Slavíková et al., 2007, sekce I/20), zase předpokládá, že výsledky vypovídají nejen o tom, jak 

žák vnímá a hodnotí své spolužáky, ale i jak daný žák prožívá vztahy s ostatními. 

Nezodpovězenou otázkou však zůstává, jaký přesně existuje vztah mezi duševní 

pohodou/nepohodou žáka a jeho pozicí ve třídě měřenou sociometrickým testem. 
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Výstupem SO-RA-D v jeho webové verzi (viz Zikán, 2019, stránky sociometrie.cz) je několik 

indexů. Zjišťované individuální indexy jsou: 

 index sympatií (aritmetický průměr hodnocení v kategorii „sympatie“, které žák obdržel); 

 index vlivu (aritmetický průměr hodnocení v kategorii „vliv“, které žák obdržel); 

 index náklonnosti (aritmetický průměr hodnocení v kategorii „sympatie“, které žák dal 

ostatním); 

 index ovlivnitelnosti (aritmetický průměr hodnocení v kategorii „vliv“, které žák dal 

ostatním); 

 index „celkového hodnocení jedince“ (jde o součet indexu vlivu a sympatií daného žáka 

vydělený dvěma). 

Tyto jednotlivé indexy u jednotlivých žáků jsou navíc v aplikaci ordinálně seřazeny a nabízí 

tak „pořadí žáků“. Dále aplikace nabízí skupinové indexy, které jsou aritmetickými průměry 

individuálních indexů, a to jak pro celou třídu jako celek, tak pro hodnocení chlapců chlapci a 

děvčat děvčaty. Vedle těchto indexů nabízí aplikace grafické vyobrazení vztahů ve třídě ve 

formě orbitálních sociogramů, které budou popsány v následující sekci. 
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3 Vizualizace vztahů ve třídě 

 

„Jasnost je intelektuální hodnota; ne však přesnost a preciznost. Absolutní preciznost je 

neúčelná; je neúčelné chtít být přesnější, než to vyžaduje problémová situace.“ 

Karl R. Popper (in Mareš et al., 2015, s. 17) 

 

Cílem vizualizace dat – v souladu s citátem Karla Poppera – není obsáhnout co nejvíce 

informací, ale dosáhnout takové úrovně podrobnosti, která umožňuje člověku interpretujícímu 

data co nejlépe porozumět tomu, co se za nimi skrývá. Vizualizace přitom není okrajovou 

záležitostí – data často začnou přinášet výraznější užitek až s pomocí srozumitelné vizualizace. 

Ilustruji to na příkladu z oblasti medicíny (autorem této paralely je Bahbouh, 2012): Sir Godfrey 

Newbold Hounsfield a Allan McLeod Comrack byli oceněni Nobelovou cenou ne proto, že by 

vymysleli rentgen – ten byl vynalezen už dlouho před nimi. Jejich přínos spočíval v tom, že 

dokázali vymyslet způsob, jak vizualizovat data získaná rentgenovým zářením tak, aby 

vyobrazila podobu vnitřních orgánů (tzv. počítačová tomografie). Jinými slovy, až s novou 

formou vizualizace přišla možnost využívat už předtím dlouho známou technologii mj. 

k včasné detekci nádorů.  

Užitečnost vizualizace vztahů ve skupině dokládá experiment Rozehnalové (2008), v němž 

předkládala účastníkům výzkumu data vyobrazenou buď tabulkou, nebo sociomapou – 

experiment poukázal na to, že v případě zobrazení tabulkou dělali účastníci při interpretaci 

relativně více chyb a po týdnu relativně větší část dat zapomněli (oproti skupině, která pracovala 

s daty vyobrazenými sociomapou). K této chybovosti docházelo přitom i přesto, že 

Rozehnalová (2008) předkládala respondentům data z fiktivního týmu pouze 7 členů. Průměrný 

třídní kolektiv má přitom výrazně více členů. Např. matice dat s odpověďmi na jedinou relační 

otázku ve třídě o 23 žácích obsahuje přes 500 údajů. Kvůli takovému množství dat jde o využití 

sociometrických postupů ve třídních kolektivech říct, že vizualizace výsledků není okrajovou 

záležitostí, nýbrž by bez ní byla interpretace dat pro uživatele jen velmi těžko představitelná. 

Následující sekce proto popíšou, jakým způsobem funguje v současnosti využívaná vizualizace 

orbitálním sociogramem, a následně ji porovnají s vizualizační logikou sociomapování. 
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3.1 Vizualizace SO-RA-D prostřednictvím orbitálního 
sociogramu 
 

V současnosti se k vizualizaci SO-RA-D (v aplikaci sociometrie.cz; Zikán, 2019) využívá 

orbitálního sociogramu. Sociogram zobrazuje volby žáků, které z důvodu přehlednosti 

rozděluje do 4 různých sociogramů: 1) kladné volby v oblasti sympatií, 2) záporné volby 

v oblasti sympatií,  3) kladné volby v oblasti vlivu a 4) záporné volby v oblasti vlivu. Každý 

sociogram je složen z několika soustředných kružnic, bodů na těchto kružnicích a spojnicemi 

mezi těmito body. Každý bod představuje jednoho žáka. Čím víc daný žák dostal voleb v dané 

oblasti, tím blíže bude jeho bod středu (za každou volbu v dané oblasti se dostává daný žák o 

jednu soustřednou kružnici blíže středu). Spojnice představují vztahy mezi žáky, které můžou 

být buď oboustranné, (červené) nebo jednostranné (modré). Pro názornost viz obrázek č. 2. 

Dejme tomu, že by na obrázku byla vizualizace kladných voleb (tedy vzájemných voleb „1-

velmi sympatický“ a „2-sympatický“). V této čtyřčlenné skupině dal člen 4 kladnou volbu 

členovi 1, ale žádnou neobdržel (proto je na vnější kružnici). Protože je to jen jednostranná 

kladná volba, je spojnice modrá. Člen 1 obdržel kladnou volbu i od člena 2, proto je na 2. 

soustředné kružnici. Člen 1 tuto volbu opětoval, proto je spojnice červená.  

 

 

Obrázek č. 2: obrázek pro ilustraci vizualizační logiky zobrazení orbitálním sociogramem. 

Převzato ze sociometrie.cz (Zikán, 2019) 

Jedna z výhod této vizualizace je schopnost rozlišit mezi jednostrannými a dvoustrannými 

volbami. Podle Hrabala (in Slavíková et al., 2007) je ale nevýhodou orbitálního sociogramu 

možnost přehledně a čitelně zachytit jen skupinu do 15 žáků. Průměrná velikost třídního 
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kolektivu na druhém stupni přitom v České republice ve školním roce 2019/2020 byla přes 20 

žáků (MŠMT, 2020). 

 

3.2 Sociomapování 
 

Alternativní metodu analýzy a vizualizace vztahů ve skupinách nabízí sociomapování 

(mnohem podrobnější popis viz Bahbouh, 2012). Pro ilustraci viz obrázek č. 3. 

 

 

 

Obrázek č. 3: Ukázka vizualizace pomocí sociomap (převzato z příručky Sociomapping; QED 

Group, 2019) 

Sociomapa využívá pro zobrazení vztahů ve skupině metaforu krajiny. Dejme tomu, že 

zobrazená sociomapa zobrazuje současnou míru komunikace. Vstupem dat pro vytvoření 

takovéto mapy by byl online sociometrický ratingový dotazník s relačními otázkami (tedy např. 

otázka „do jaké míry komunikuješ s …“ a u každého člena by byla škála od 7 – maximálně do 

1 – minimálně). Tento dotazník by vyplnil každý člen týmu. Mapa následně na základě 

pravděpodobnostního modelu najde takové vzájemné uspořádání jednotlivých členů, které 

nejvíce odpovídá jejich vzájemným volbám. Umístění  na mapě je rozhodnuto na základě 
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ordinálního kritéria a vzájemné blízkosti. Jinými slovy, o Tomášovi by šlo s velkou mírou 

pravděpodobnosti říct, že se v rámci této skupiny nejčastěji baví s Karlem (protože je jeho bod 

k němu na mapě nejblíže), méně s Jakubem a nejméně s Barborou (která je od něj na sociomapě 

nejdále). Pro Karla nejspíš není nejčastější komunikační partner Tomáš, ale Jakub (protože je 

na mapě Jakub umístěný ke Karlovi blíž než Tomáš). Další informace sociomapa poskytuje 

prostřednictvím výšky. Ta udává aritmetický průměr hodnocení daného člena na měřené škále, 

kde tmavě modrá je nejnižší a tmavě červená nejvyšší. Na této mapě tedy členové průměrně 

nejčastěji komunikovali s Davidem a nejméně s Barborou. To, že je toto zobrazení validní a 

reliabilní, ukazují výzkumy Bahbouha (1994; 2004) a výzkum Rozehnalové (2013). Přesto byl 

tento způsob vizualizace vztahů ve školním kolektivu použit zatím jen v řádu jednotek. Žádné 

sociomapy z těchto diagnostik nejsou veřejně k dispozici.  
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4 Výzkumné otázky 
 
Jak už jsem rozvedl v první kapitole této práce, zvlášť přínosná se zdá být diagnostika dvou 

oblastí poruch dynamiky vztahů ve třídě. Tato práce se na ně proto soustředí. První z nich je 

porucha sociální adaptace, která je v této práci definovaná na základě žákova prožívání 

negativních emocí ve třídním kolektivu (bližší konceptualizace viz podkapitola 1.5.2 „porucha 

adaptace“; proč je tento jev důležitý viz sekce Úvod). Druhá z nich je šikana (konceptualizace 

i bližší analýza mechanismů viz podkapitola 1.5.1 “šikana”). Šikanu a poruchu adaptace uvádím 

odděleně z důvodu odlišnosti obsahu těchto pojmů. Zatímco v pokročilejších fázích šikany se 

zpravidla oběť cítí ve třídním kolektivu celkově velmi nepříjemně (a tedy naplňuje definici 

poruchy sociální adaptace), nemusí to tak nutně být na počátku jejího vzniku. Přesto se v 

prvních fázích šikany můžou vyskytovat indikátory, jejichž včasné zachycení může vést 

k prevenci jejího rozvoje. Odhalení rizikových jevů v dynamice třídy proto často závisí právě 

na kvalitě diagnostických nástrojů a vhodnosti jejich použití. 

V druhé kapitole této práce byly přiblíženy často používané diagnostické nástroje pro zjišťování 

dynamiky školní třídy. Z konzultací s odborníky a teoretické rešerše vyplynulo, že jeden z 

nejrozšířenějších nástrojů na diagnostiku sociální reality školních kolektivů v ČR, SO-RA-D, 

bývá v praxi používán i pro zjišťování šikany a poruch adaptace. Např. v příručce tohoto 

dotazníku (Slavíková et al., 2007, sekce I/8) se píše: výsledky sociometricko-ratingového 

dotazníku tedy poskytují informace (...) také o vztahu tohoto jedince k ostatním členům skupiny, 

tj. do určité míry i o tom, jek se tento jedinec ve skupině cítí, jak je spokojen se svou pozicí, zda 

je mezi ostatními rád či nerad.”. Ve webové aplikaci pro práci se SO-RA-D (viz sociometrie.cz; 

Zikán, 2019) je zase na titulní straně uvedeno, že tato metoda má využití k “získání komplexních 

informací nezbytných pro prevenci a řešení šikany”. Zjišťování ne/přítomnosti šikany pouze 

pomocí SO-RA-D zpochybnil Kolář (2011), který vyslovil hypotézu, že tato praxe některých 

poradenských zařízení školy (což jsou např. pedagogicko-psychologické poradny, na které se 

školy můžou obrátit v problematice šikany) nemusí odhalit všechny případy šikany. 

Přes důležitost výsledků těchto testů se mi však během obsáhlé rešerše nepodařilo najít jedinou 

zmínku o tom, že by někdo rigorózně ověřoval právě dovednost nástroje SO-RA-D odhalit 

šikanu nebo poruchu adaptace. Hlavním cílem, který si tato práce klade, je proto tuto mezeru 

zaplnit. 

 

Výzkumná otázka 1: Nakolik dokáže SO-RA-D, konkrétně tzv. index celkového 

hodnocení jedince, predikovat přítomnost šikany v třídním kolektivu?  
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Výzkumná otázka 2: Nakolik dokáže SO-RA-D, konkrétně tzv. index náklonnosti, 

predikovat přítomnost poruchy adaptace v třídním kolektivu? 

 

V SO-RA-D se používají relační otázky zaměřené na vliv a oblibu. Z rešerše literatury (viz 

podkapitola “šikana”) ovšem vyplynulo, že indikátorů pro zjišťování počáteční fáze šikany ve 

třídním kolektivu může být víc než jen úbytek vlivu a obliby daného žáka. Dalšími indikátory 

ostrakizace můžou mj. být: a) že se žák necítí dobře, b) ostatní ho odmítají, c) nebaví se s ním, 

d) je pomlouvaný, nebo e) ostatní dělají na jeho účet drobné legrácky (viz Kolář, 2011). Některé 

z těchto dimenzí můžou být společné i pro poruchu adaptace (Baumaister a Leary, 1995). 

Nezodpovězenou otázkou ovšem zůstává, jestli by v sociometrickém šetření nebyly jiné otázky 

se zaměřením na jiný indikátor ostrakizace přínosnější, a to jak pro zjišťování poruchy adaptace, 

tak pro odhalení šikany. Prověřit tuto možnost je proto dalším cílem této práce.  

Z různých indikátorů (blíže viz kapitoly 1.5.1 a 1.5.2), které nebyly v ČR využívané pro 

sociometrická šetření ve školních kolektivech, se po rešerši literatury ukázaly jako 

pravděpodobně nadějnější:  

a) Současná a ideální komunikace. Relační otázky s tímto zaměřením byly ověřeny během 

využívání sociomapování v různých kontextech (např. při přes rok trvající simulaci letu na 

Mars nebo při nasazení českých vojáku v Afghánistánu) a ukázaly se jako účinné v 

prognostice a předcházení poruch dynamiky vztahů (Bahbouh, 2012). Účinnost těchto 

otázek může být dána tím, že předchozí experimentální studie z oblasti sociální psychologie 

poukázaly na to, že nižší vzájemné oblibě většinou předchází nižší míra komunikace 

(Festinger et al., 1950; Bahbouh a Vraný, 2014). Na základě toho by šlo předpokládat, že i 

ve třídním kolektivu by mohlo platit, že v případě poruchy dynamiky ve vztazích by 

indikátor snížené frekvence komunikace mohl být přítomnější déle než indikátor snížené 

obliby.  

b) Kamarádství (úsilí potřebné pro kamarádství, současné a ideální kamarádství). Použít 

relační otázky s tímto zaměřením podporuje několik teoretických východisek. Zaprvé, pro 

žáky druhého stupně může být z hlediska jejich prožívání vztahů ve třídě zcela zásadní, kdo 

s kým (ne)kamarádí a kdo s kým (ne)chce kamarádit. Tato důležitost pro žáky může vést 

k jejich zvýšené motivaci, a schopnosti, přesněji odpovídat. Zadruhé, Podle Říčana a 

Janošové (2009; podrobněji viz podkapitola 1.5.2) šikanu zvláště u chlapců doprovází to, 

že se agresor a oběť nepovažují za kamarády. Zatřetí, jak jsem blíže popsal v podkapitole 
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věnované šikaně, existuje specifický typ psychické šikany typický pro dívky, kdy je oběť 

závislá na agresorovi a často k němu chová vřelý vztah a považuje ho za kamaráda/ku, a to 

i přesto, že ji/jeho agresor/ka zneužívá (Říčan a Janošová, 2009). Pro odhalení této těžko 

detekovatelné formy šikany byla nově formulovaná otázka na úsilí potřebné pro 

kamarádství. 

 

Výzkumná otázka 3: Nakolik dokáží nově formulované relační otázky predikovat 

přítomnost šikany ve třídním kolektivu? 

 

Výzkumná otázka 4: Nakolik dokáží nově formulované relační otázky predikovat 

přítomnost poruchy adaptace ve třídním kolektivu? 

 

Poslední oblastí zájmu této práce je vizualizace vztahů ve třídě. Jak bylo přiblíženo ve 3. 

kapitole, v praxi se pro vizualizaci SO-RA-D nejčastěji využívá tzv. orbitální sociogram. 

Alternativní postup vizualizace, tzv. sociomapy, se pro diagnostiku školních tříd nevyužívají. 

A to i přesto, že už předchozí akademické práce prokázaly, že zobrazení sociomapami do 

velikosti skupiny přibližně 30 členů je validní a reliabilní (více viz podkapitola “sociomapy”). 

Zároveň neexistuje případ, kdy by byla jedna a ta samá třída, pro kterou je její vnitřní členění 

tématem,  vizualizovaná jak pomocí sociomapy, tak pomocí orbitálního sociogramu. To by 

přitom mohlo být užitečné pro diagnostiky, kteří se rozhodují, kterou metodu použít1. Poslední 

výzkumná otázka se proto z etických i praktických důvodů omezuje v oblasti vizualizace pouze 

na tuto výzkumnou otázku: 

 

Výzkumná otázka 5: Jak by vypadala vizualizace sociálních vztahů u třídního kolektivu, 

pro kterou je jeho vnitřní členění na podskupiny tématem, pomocí sociomap oproti 

vizualizaci pomocí orbitálnímu sociogramu používanému na webu sociometrie.cz? 

 

 

                                                           
1 Vyzkoušet pro porovnání u jedné třídy obě možnosti by bylo pro diagnostika finančně a časově náročné. 
Náročnost na míru časové investice by byla dána tím, že aplikace na webu sociometrie.cz (Zikán, 2019) 
neumožňuje import ani export dat. Pro třídu o 22 žácích tak „importovat/exportovat data“ znamená „ručně 
přepsat 924 číselných údajů“.  
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4.1 Operacionalizace výzkumných otázek 
 

U výzkumných otázek používám tyto pojmy a sousloví, které je potřeba dále upřesnit a 
operacionalizovat:  

a) „SO-RA-D“; 

b) „poruchy adaptace“, 

c) „šikana,  

d) „nakolik dokáže predikovat“, 

e) „nově formulované relační otázky“, 

f) „pro kterou je jeho vnitřní členění na podskupiny tématem“, 

g) „pomocí orbitálního sociogramu“. 

 

4.1.1 Ad „SO-RA-D“ 
 

Slovo „SO-RA-D“ odkazuje obecně k  Sociometricko-ratingovému dotazníku Vladimíra 

Hrabala staršího (1979), ale každá z výzkumných otázek nakládá s jinou částí tohoto nástroje. 

V první výzkumné otázce se odkazem k SO-RA-D myslí části, se kterými lidé zodpovědní za 

diagnostiku pravděpodobně pracují při zjišťování šikany. S jakými částmi SO-RA-D tito lidé 

pracují, ovšem není úplně samozřejmé. V příručce k SO-RA-D je toho totiž k interpretaci 

napsáno velmi málo – s vysvětlením v úvodní části, že v původním záměru bylo část věnovanou 

interpretaci výsledků výrazně rozšířit, ale tento plán se autorům nepodařilo naplnit (viz 

Slavíková et al., 2007). Zároveň ale příručka rozlišuje mezi jednotlivými typy žáků podle jejich 

kombinace indexu obliby a vlivu. V tomto rozlišení jsou pouze žáci v kategorii „nízký index 

vlivu i obliby“ popsáni jako ti, u kterých může docházet k odmítání skupinou a je u nich riziko 

negativního sociálního vývoje. Zároveň na základě toho, že šikana je definována jako záměrné 

ubližování, které je pácháno proti někomu, kdo se nemůže nebo nezvládá bránit (viz 

podkapitola 1.5.1), je možné předpokládat, že žák v pozici oběti nebude jen neoblíbený, ale 

bude pravděpodobně zároveň mít i nižší vliv (protože kdyby měl větší vliv, tak by se nejspíš 

ubránil). Předpokládám proto, že když někdo predikuje šikanu pouze s pomocí nástroje SO-
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RA-D, dělá to nejspíš především na základě kombinace indexu vlivu a obliby2. Aritmetický 

průměr indexu vlivu a indexu obliby se nazývá index celkového hodnocení (Slavíková et al., 

2007). 

Z těchto důvodů je u první výzkumné otázky operacionalizováno slovo „SO-RA-D“ jako index 

celkového hodnocení jedince, tedy jako aritmetický průměr indexu obliby a indexu vlivu 

jednotlivých žáků. Index obliby se počítá na základě otázky, která začíná slovy „nyní budete 

hodnotit sympatičnost spolužáků…“ (kompletní otázka viz příloha č. 2). U této otázky se počítá 

daný index jako aritmetický průměr obdržených odpovědí (tzn. všichni spolužáci hodnotili žáka 

X, stejně jako všechny ostatní žáky vyjma sebe, na pětibodové škále od „1 – velmi sympatický“ 

po „5 - nesympatický“. Aritmetický průměr odpovědí, které spolužáci vyplnili u jména žáka x, 

je index obliby daného žáka). Index vlivu je, obdobně jako u indexu obliby, aritmetický průměr 

obdržených odpovědí u otázky začínající větou „U každého jména spolužáka (nikoli u vašeho 

vlastního) teď, prosím, vyznačte, jaký má ve třídě vliv.“ (viz příloha 2).  

V druhé výzkumné otázce se odkazem na SO-RA-D myslí části, se kterými pravděpodobně 

pracují lidé, kteří používají SO-RA-D jako jediný nástroj k identifikaci poruchy adaptace. 

Příručka Slavíkové a kolegů (2007) používá pro zjišťování poruchy adaptace index náklonnosti, 

tedy aritmetický průměr odpovědí u otázky sympatie, které daný člověk dává ostatním. Ve 

vzorové ukázce diagnostiky třídy v této příručce například píší: „Nejvíce, celkem 9, negativních 

vazeb vysílá Denisa, která také podle svého indexu náklonnosti prožívá nejmenší uspokojení ze 

svých vztahů se spolužáky…“ (Slavíková et al., 2007, část 1/9). Proto je ve druhé výzkumné 

otázce slovo SO-RA-D operacionalizováno jako „index náklonnosti“. 

 

4.1.2 Ad „poruchy adaptace“ 
 

Porucha adaptace je v této práci měřena baterií otázek zaměřených na pocity (viz příloha 1). 

K tomuto konceptuálnímu rozhodnutí viz podkapitola „porucha adaptace“. Tato baterie je 

převzata z dotazníku B-3 (Braun, 1998). Všechny otázky mají stejnou váhu. Baterie neobsahuje 

reverzní položku. Odpovědi jsou rozloženy na sedmibodové  škále. Dále se v práci bude 

operovat s termínem „index adaptace“ který se počítá jako aritmetický průměr odpovědi daného 

                                                           
2 Zároveň tím tedy zanedbávám, přestože původní i novější příručka vybízí k holistickému vidění výsledků SO-
RA-D (Hrabal 1979; Slavíková et al., 2007), jiné informace, které je možné získat prostřednictvím tohoto nástroje 
a mohly by být teoreticky využity (např. záznam doby vyplnění u jednotlivých žáků nebo slovní komentáře). To 
dělám z důvodu předpokladu, že tyto další informace mají v drtivé většině případů pouze dílčí význam pro 
celkovou interpretaci výsledků. 
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žáka v této baterii. . Čím menší je index adaptace, tím vyšší je u něj předpokládaná přítomnost 

poruchy adaptace.  

 

4.1.3 Ad „přítomnost šikany“ 
 

Šikana se v této práci měří prostřednictvím dotazníku „Hádej kdo?“ (Kolář, 2011)3. Tento 

dotazník obsahuje větší množství položek (které byly záměrně ponechány; smyslem těchto 

dalších položek je diagnostika jiných aspektů šikany důležitých pro intervenci, nebo slouží pro 

zakrytí toho, že dotazník se zaměřuje na šikanu). Relevantní pro tuto práci jsou položky ze sub-

škály „identifikace oběti“, což jsou následující 3 otázky:  

1) Kdo je napadán a neumí se bránit?  

2) Kdo má strach z nějakého spolužáka?  

3) Kdo se stává terčem různých vtipů a legrací?  

Instrukce u této otázky říká, že se žáci mají pokusit přiřadit ke každé otázce jméno alespoň 

jednoho spolužáka. Vyhodnocení je prováděno tak, že každé označení konkrétního žáka u jedné 

z těchto tří odpovědí přidává danému žákovi pomyslný bod v počítání jeho individuálního 

indexu oběti. V druhém kroku je pak tento součet vydělen počtem žáků ve třídě, kteří 

vyplňovali daný dotazník (jinak by docházelo ke zkreslení, protože index oběti by byl 

pravděpodobně vyšší u žáků ve třídách, kde dotazník vyplnilo víc žáků, a to jen na základě 

většího celkového počtu nominací). Nespecifické nebo příliš obecné odpovědi (např. „hodně 

lidí“, „všichni kluci“, „každý“) se do indexu oběti šikany nezapočítávají.  

Celkově je tedy slovní obrat „přítomnost šikany“ vyskytující se ve výzkumných otázkách zde 

operacionalizován jako individuální index oběti. Čím vyšší je individuální index oběti, tím je 

vyšší pravděpodobnost, že jedinec je šikanován. 

 

 

                                                           
3 Oproti originálnímu dotazníku „Hádej kdo“ došlo k jedné metodologické odchylce, a to že zatímco žáci 
v původní verzi dotazníku vyplňovali tyto odpovědi anonymně, v tomto šetření před zodpovězením baterie otázek 
vyplňovali své jméno. Předpokládám pouze zanedbatelný dopad této změny, protože žáci byli informování, že 
k tomu, kdo dotazník vyplňoval, bude mít z jejich školy přístup pouze školní psycholog a metodička prevence. 
Kvůli této změně byla přidána do instrukcí věta, že žáci můžou napsat i sebe. 
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4.1.4 Ad „nakolik dokáže predikovat“ 
 

Frázi „nakolik dokáže predikovat“ nemyslím ve výzkumných otázkách v prognostickém 

smyslu, tedy nakolik lze na základě hodnoty parametru X v čase X předpokládat hodnotu 

parametru Y v čase Z. Myslím tím, nakolik rozptyl proměnné X v čase X souvisí s rozptylem 

proměnné Y v čase X. Jinými slovy, tato práce nemá ambice zjišťovat kauzalitu, ale korelaci. 

 

4.1.5 Ad „nově formulované relační otázky“ 
 

Nově formulovanými relačními otázkami se myslí těchto 5: 

1) Jak často se bavíš s těmito spolužáky ve třídě? (dále ji budu označovat jako „otázku na 

současnou komunikaci“, nebo „současná komunikace“. Pro odpovědi byla použita 

sedmibodová škála od „téměř neustále“ po „téměř vůbec“; u všech těchto otázek byly slovně 

označeny pouze krajní hodnoty); 

2) Jak často by ses chtěl bavit s těmito spolužáky ve třídě? (dále ji budu označovat jako „otázku 

na ideální komunikaci“, nebo „ideální komunikace“). Pro odpovědi byla použita sedmibodová 

škála od „téměř neustále“ po „téměř vůbec“); 

3) Jak moc se musíš snažit, aby ses mohl kamarádit s těmito spolužáky ve třídě? (dále ji budu 

označovat jako „otázku na úsilí potřebné pro kamarádství“. Pro odpovědi byla použita 

sedmibodová škála od „maximálně“ po „minimálně“); 

4) Do jaké míry je tento člověk tvůj kamarád/tvoje kamarádka? (dále ji budu označovat jako 

„otázku na současné kamarádství“, nebo jen „současné kamarádství“. Pro odpovědi byla 

použita sedmibodová škála od „je kamarád“ po „není kamarád“); 

5) Do jaké míry se s tímto člověkem chceš kamarádit? (dále ji budu označovat jako „otázku na 

ideální kamarádství“, nebo jen „ideální kamarádství“. Pro odpovědi byla použita sedmibodová 

škála od „chci“ po „nechci“) 

 

4.1.6 Ad „pro kterou je jeho vnitřní členění na podskupiny tématem“ 
 

Tato část je operacionalizovaná z pohledu studentů (tzn. nakolik je to tématem pro žáky 

samotné). Předpokládám, že jestliže je pro někoho něco tématem, je větší šance, že o tom píše 
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v odpovědích na  otevřené otázky. Do dotazníku proto byla zařazena otázka „Toto je poslední 

otázka. Je ještě cokoliv, co nám chceš říct o vztazích ve vaší třídě?“. Jako „třídní kolektiv, pro 

který je jeho vnitřní členění na podskupiny tématem“ operacionalizuji takový kolektiv, kde 

alespoň 15 % jeho členů napíše něco týkající se intraindividuální dimenze vztahů ve třídě. Tím 

myslím takové komentáře, které zahrnují referování o vztahu alespoň dvou lidí v dané třídě, ne 

však celého kolektivu, k nějakým jiným subjektům nebo objektům. 

 

4.1.7 Ad „pomocí orbitálního sociogramu“ 
 

Tímto myslím orbitální sociogram, jehož vyhotovení nabízí portál sociometrie.cz (Zikán, 

2019). Princip vizualizace orbitálních sociogramů jsem popsal v kapitole 3. Jsem si vědom ještě 

jednoho software, který umožňuje stejnou funkci, který by měl být obsažen na CD k příručce 

Slavíkové a kolegů (2007). V době psaní této práce ovšem nebylo CD dostupné. Z porovnání 

ilustračních obrázků v příručce (Slavíková et al., 2007) s těmi na stránkách sociometrie.cz ale 

soudím, že je pro vyobrazení orbitálních sociogramů použit buď ten samý software (pouze 

umístěný na webu), nebo minimálně velmi podobný. 
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5 Metodologie 
 

Data nejsou sbírána, nýbrž spoluutvářena v interakci respondentů a výzkumníka, který každým 

svým krokem při komunikaci s respondenty ovlivňuje podobu závěrečných dat. Cílem této 

kapitoly je proto transparentně popsat, jakým způsobem byla spoluutvářena data, která budou 

představena v další kapitole. 

 

5.1 Etické aspekty výzkumu 
 

V této práci nakládám s citlivými daty nezletilých žáků, a proto jsem udělal hned několik kroků 

pro zabezpečení etických standardů výzkumu. Zaprvé, návrh řešení etických aspektů této práce 

byl dobrovolně podroben zkoumání Komisí pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy. Tato 

komise neshledala žádné rozpory ani nedostatky. Posudek komise je v příloze č. 3. Zadruhé, 

škola zajistila informovaný souhlas zákonných zástupců žáků. Zatřetí, všichni žáci byli těsně 

před začátkem diagnostiky informováni o podrobnostech výzkumu (co je jeho smyslem, jak 

bude diagnostika probíhat a jakým způsobem bude nakládáno s výsledky) a měli možnost se 

rozhodnout, zda se diagnostiky zúčastní. Začtvrté, kvalifikovaná práce s výsledky byla 

zajištěna tak, že metodička prevence a školní psycholog (jediní dva lidé ze školy, na které 

probíhal výzkum, kteří měli přístup k neanonymizovaným datům), absolvovali školení v 

sociomapování. Zapáté, v této práci je, v zájmu ochrany účastníků, použito co nejméně údajů, 

které by bylo možné použít k identifikaci žáků. Proto v textu nejsou uvedena nejenom jména, 

ale ani názvy tříd nebo školy.  

 

5.2 Účastníci výzkumu 
 

Výzkumu se zúčastnilo 6 tříd na soukromém pražském gymnáziu s prvky Montessori 

pedagogiky. Na této škole lze oproti studentům jiných gymnázií vzhledem k vysokému 

školnému očekávat žáky z rodin s vyšším socioekonomickým statusem. Třídy v této škole 

mají přibližně 22 žáků. V žádné z těchto tříd předtím nebylo pracováno se sociomapováním. 

Byly testovány 2 třídy primy, 2 třídy sekundy a 2 třídy tercie. Dohromady mají tyto třídy 134 

žáků.  
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5.3 Průběh testování 
 

Samotné testování ve třídách probíhalo 18. – 20. června 2019 v době vyučování (místo jedné 

vyučovací hodiny). Administraci dotazníků byl kromě mě přítomen vždy buď metodik 

prevence, třídní učitel, nebo školní psycholog. Před zadáváním dotazníku byli účastníci 

srozuměni se smyslem testování a informováni a o důvěrnosti svých odpovědí. Byli ujištěni, že 

vzájemně neuvidí, ani jim později nebude sděleno, kdo jakým způsobem hodnotil koho, a že 

neanonymizované odpovědi nebudou zveřejněny, dokonce je neuvidí ani jejich třídní učitelé, a 

že z jejich školy uvidí výsledky pouze metodik prevence a školní psycholog. Zároveň dostali 

žáci prostor zeptat se na jakékoliv nevyjasněné otázky k výzkumu. Následně jsem žáky 

informoval, že mají možnost se vyplňování nezúčastnit (v takovém případě mohl daný žák 

odejít z počítačové učebny zpět do kmenové třídy). Před vyplňováním jsem studenty 

informoval, že své odpovědi nesmí konzultovat se spolužáky ani se k nim snažit dívat (což bylo 

dále znesnadněno přesazením žáků do různých koutů učebny) – toto pravidlo bylo v průběhu 

testování vymáháno. V některých třídách se stalo, že několik žáků potřebovalo pro vyplnění 

více času, než do konce jedné vyučovací hodiny. Tito žáci mohli zůstat v učebně (společně 

s námi) a využít na vyplňování tolik času, kolik potřebovali. U testovaných tříd byli žáci po 

vyplnění výzkumných nástrojů dotázáni na srozumitelnost otázek. 

V této závěrečné zpětné vazbě od žáků se opakovalo, že mají problém rozumět dvěma 

položkám a interpretují si je různě. První z problematických položek byla otázka na vliv 

z baterie SO-RA-D (viz příloha 2). Otázka tak může mít nižší validitu. Přesto byla tato položka 

zachována, protože je součástí standardizovaného nástroje, který tato práce testuje. Druhou 

z problematických položek byla otázka na úsilí potřebné pro kamarádství. Na základě této 

zpětné vazby byla otázka z analýzy vyřazena.  

Ve všech třídách probíhala administrace obdobným způsobem. Žáci vyplnili na počítači první 

výzkumný nástroj (viz příloha 1), a jakmile toto zadání splnili, vyplnili i druhý výzkumný 

nástroj (opět na počítači). Žáci všech testovaných tříd obdrželi stejné výzkumné nástroje4 vyjma 

první testované třídy, kde byly kvůli více prostoru pro závěrečnou zpětnou vazbu a nejistotě, 

jak dlouho vyplňování výzkumných nástrojů potrvá, některé otázky vynechány. Konkrétně byl 

první výzkumný nástroj (viz příloha č. 1) zachován vyjma položek na současné a ideální 

                                                           
4Výjimkou jsou také jména žáků u relačních otázek, které jsem u každé třídy chronologicky seřazené vložil před 
testováním do dotazníků na základě jmenného seznamu žáků poskytnutého metodičkou prevence. 
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kamarádství a u druhého výzkumného nástroje byly z baterie Hádej kdo? vynechány otázky 

nesloužící k identifikaci oběti. Konec druhého výzkumného nástroje také neobsahoval poslední 

otevřenou otázku.  
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6 Výsledky 
 

Z hlediska validity je důležitá jak celková návratnost, tak návratnost na úrovni tříd. Hamilton a 

kolegové (2000) na základě svých experimentů stanovili, že pro sociometrické výsledky 

validně zobecnitelné na úroveň třídy je potřeba přesáhnout hranici návratnosti 75 %. To bylo 

v tomto výzkumu dosaženo, viz tabulka 1. Odpovědi osmi žáků, kteří neodeslali jeden 

z nástrojů, jsou využity v analýze, proto je faktická návratnost ještě mírně vyšší, než uváděných 

84 %.  

 

Třída Celkový 

počet žáků 

Neodeslali 

žádný 

výzkumný 

nástroj 

Odeslali pouze 

1. výzkumný 

nástroj 

Odeslali pouze 

2. výzkumný 

nástroj 

Odeslali oba 

nástroje 

A 22 2 0 0 20 (90,91 %) 

B 22 4 0 1 17 (77,27 %) 

C 23 2 2 1 18 (78,26 %) 

D 22 1 0 2 19 (86,36 %) 

E 22 3 0 0 19 (86,36 %) 

F 22 0 2 0 20 (90,91 %) 

Celkem 133 12 4 4 113 (84,96 %) 

Tabulka 1: Návratnost dotazníků v jednotlivých třídách 

 

Aritmetické průměry a směrodatné odchylky nezávislých proměnných vycházejících z nástroje 

SO-RA-D se nachází v tabulce 2. U všech těchto indexů platí, že čím vyšší je index, tím nižší 

je předpokládaná velikost dané charakteristiky. Nejnižší možná hodnota těchto indexů je 1,0, 

nejvyšší 5,0. Pro způsob výpočtu těchto indexů viz podkapitola 4.1.  

Třída Index obliby Index 

náklonnosti 

Index vlivu Index celkového hodnocení 

A M=2,58 

SD=0,48 

M=2,58 

SD=0,41 

M=3,17 

SD=0,57 

M=2,88 

SD=0,49 

B M=2,65 

SD=0,69 

M=2,65 

SD=0,43 

M=3,04 

SD=0,89 

M=2,85 

SD=0,75 

C M=2,91 

SD=0,50 

M=2,92 

SD=0,28 

M=3,23 

SD=0,83 

M=3,07 

SD=0,62 
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D M=2,66 

SD=0,41 

M=2,68 

SD=0,44 

M=3,07 

SD=0,65 

M=2,86 

SD=0,49 

E M=2,75 

SD=0,49 

M=2,75 

SD=0,55 

M=3,12 

SD=1,03 

M=2,93 

SD=0,68 

F M=2,63 

SD=0,56 

M=2,62 

SD=0,47 

M=3,04 

SD=0,48 

M=2,83 

SD=0,40 

Celkem M=2,70 

SD=0,53 

M=2,70 

SD=0,44 

M=3,11 

SD=0,75 

M=2,90 

SD=0,58 

Tabulka 2: Aritmetické průměry nezávislých proměnných vycházejících z nástroje SO-RA-D 

 

Proměnné, které vznikly na základě nově formulovaných relačních otázek, mají rozmezí 

možných hodnot od 1,0 po 7,0. Jejich průměry a směrodatné odchylky jsou v tabulce 3. U těchto 

proměnných platí, že vyšší hodnoty odpovídají vyšší míře dané charakteristiky.  

Třída Současná 

komunikace 

(hodnoceno 

ostatními) 

Ideální 

komunikace 

(hodnoceno 

ostatními) 

Současné 

kamarádství 

(hodnoceno 

ostatními) 

Ideální 

kamarádství 

(hodnoceno 

ostatními) 

Ideální 

komunikace 

(hodnoceno 

žákem) 

Ideální 

kamarádství 

(hodnoceno 

žákem) 

A M=3,45 

SD=0,77 

M=3,91 

SD=0,82 

- - M=3,90 

SD=0,82 

- 

B M=3,53 

SD=0,85 

M=3,89 

SD=1,16 

M=3,95 

SD=0,99 

M=4,36 

SD=1,16 

M=3,88 

SD=0,83 

M=4,36 

SD=1,17 

C M=3,28 

SD=0,71 

M=3,47 

SD=0,70 

M=3,39 

SD=0,51 

M=3,67 

SD=0,59 

M=3,44 

SD=0,80 

M=3,67 

SD=1,16 

D M=3,56 

SD=0,49 

M=4,02 

SD=0,60 

M=4,01 

SD=0,59 

M=4,46 

SD=0,70 

M=4,02 

SD=0,86 

M=4,45 

SD=0,78 

E M=3,15 

SD=0,59 

M=3,71 

SD=0,62 

M=3,69 

SD=0,78 

M=4,20 

SD=0,72 

M=3,66 

SD=0,97 

M=3,75 

SD=1,66 

F M=3,32 

SD=0,60 

M=3,76 

SD=0,56 

M=3,84 

SD=0,65 

M=4,34 

SD=0,72 

M=3,76 

SD=0,56 

M=4,34 

SD=0,67 

Celkem M=3,38 

SD=0,68 

M=3,79 

SD=0,78 

M=3,77 

SD=0,74 

M=4,20 

SD=0,84 

M=3,77 

SD=0,81 

M=4,11 

SD=1,17 

Tabulka 3: Aritmetické průměry a směrodatné odchylky proměnných vzniklých na základě 

nově formulovaných otázek 

Aritmetické průměry závislých proměnných se nacházejí v tabulce 3. Bližší popis tvorby těchto 

proměnných viz kapitola 4.1. 

 



44 

Třída Index oběti šikany Index adaptace 

A M=0,12 

SD=0,16 

M=5,30 

SD=0,75 

B M=0,139 

SD=0,24 

M=5,28 

SD=1,09 

C M=0,12 

SD=0,16 

M=4,76 

SD=1,45 

D M=0,22 

SD=0,31 

M=4,41 

SD=0,85 

E M=0,17 

SD=0,30 

M=4,95 

SD=1,16 

F M=0,14 

SD=0,23 

M=4,08 

SD=1,32 

Celkem M=0,15 

SD=0,24 

M=4,78 

SD=1,20 

Tabulka 3: Aritmetické průměry a směrodatné odchylky závislých proměnných 

Dále jsem se zaměřil na normálnost rozložení jednotlivých proměnných, jelikož je to 

předpokladem pro vhodné použití Pearsonova korelačního koeficientu. Ukázalo se, že jedna 

z proměnných, index oběti šikany, je velmi výrazně zešikmená (konkrétně nabývá šikmost 

hodnoty 2.750, je tedy výrazně zešikmená doprava). Proto u všech testů, kdy je používaná tato 

proměnná bude namísto Pearsonova korelačního koeficientu používán neparametrický 

koeficient Spearmanův, který je vzhledem k této charakteristice vhodnější (Mareš et al., 2015). 

Ostatní proměnné jsou dostatečně blízko k normálnímu rozložení, aby bylo vhodné použít 

Pearsonův korelační koeficient.  

 

První závislá proměnná v centru zájmu této práce, index adaptace, byla predikována na základě 

indexu náklonnosti, ideální komunikace (hodnocené žákem) a ideálního kamarádství 

(hodnoceného žákem). Hodnota Pearsonova korelačního koeficientu ve vztahu k indexu 

adaptace byla u indexu náklonnosti -0,370 (p  0,01), u ideální komunikace hodnocené žákem 

0,301 (p  0,05), a u ideálního kamarádství hodnoceného žákem 0,248 (p  0,05). 

 

Druhá závislá proměnná v centru zájmu této práce, index oběti šikany, byla predikována na 

základě celkového hodnocení jedince, kombinace aritmetického průměru současné a ideální 

komunikace (hodnocené ostatními), kombinace aritmetického průměru současného a ideálního 
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kamarádství (hodnoceného ostatními). Hodnota Spearmanova korelačního koeficientu byla u 

celkového hodnocení jedince 0,334 (p  0,01), u kombinace aritmetického průměru současné a 

ideální komunikace -0,240 (p  0,01) a u kombinace aritmetického průměru současného a 

ideálního kamarádství -0,306 (p  0,01). Překvapivě, korelační koeficient dále vzroste, pokud 

je využita jako prediktor pouze hodnota ideálního kamarádství (-0,333, p  0,01) a ideální 

komunikace (-0,249, p  0,01). 

Tato práce si také vytyčila za cíl vizualizovat vztah ve třídním kolektivu, pro který je jeho 

vnitřní členění na podskupiny tématem (pro operacionalizaci viz podkapitola 4.1.6). Takovým 

kolektivem se na základě odpovědí na otevřenou otázku týkající se vztahů ve třídě (viz příloha 

4) ukázala třída 4. Anonymizovanou vizualizaci odpovědí výsledků SO-RA-D pomocí 

kruhových sociogramů tak, jak je nabízí portál sociometrie.cz naleznete v příloze 5. Stejné 

výsledky vizualizované pomocí software RTS (Real Time Sociomapping) pak v příloze 6. 
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7 Diskuse 
 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry predikují různé relační otázky poruchu 

adaptace (definovanou jako subjektivní pocit ohrožení, nepřátelství, lhostejnosti, nedůvěry a 

netolerance) ve třídním kolektivu. První z testovaných otázek je dlouhodobě používaná položka 

z nástroje SO-RA-D zaměřená na (ne)sympatii, z níž se usuzuje míra adaptace na základě toho, 

nakolik sympatické průměrně daný žák hodnotí své spolužáky. U této otázky byla zjištěna 

statisticky signifikantní korelace (p  0,01) s mírou adaptace, a to -0,3705. Toto zjištění tedy 

empiricky podporuje teoretický předpoklad Slavíkové a kolegů (2007), že žákovo hodnocení 

jeho spolužáků do jisté míry vypovídá o jeho vlastním prožívání v třídním kolektivu. Dalšími 

testovanými relačními otázkami byly položky zjišťující žákův zájem o přátelství a komunikaci 

s jeho spolužáky6. U položky na zájem o přátelství byla vůči indexu adaptace zjištěna korelace 

0,248 (p  0,05), u položky na komunikaci 0,301 (p  0,05). 

Druhým cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry jsou různé relační otázky schopné predikovat 

přítomnost oběti šikany ve třídním kolektivu. První z použitých prediktorů opět vycházel ze 

způsobu, jakým je někdy v praxi používaný nástroj SO-RA-D, tedy z kombinace položek 

zaměřených na vliv a oblibu – s předpokladem, že u žáka, kterého ostatní hodnotí častěji jako 

neoblíbeného a bez vlivu se budou častěji objevovat indikátory, že je obětí šikany7. Pravdivost 

tohoto předpokladu naznačuje velikost Spearmanova korelačního koeficientu 0,334 (p  0,01). 

Nově formulované položky používaly jako prediktor buď kombinaci aritmetického průměru 

míry současného a chtěného kamarádství, nebo kombinaci aritmetického průměru míry 

současné a chtěné komunikace s tímto žákem. Překvapivě se však z dat ukázalo, že pouze míra 

chtěného kamarádství má větší Spearmanův korelační koeficient vůči indexu oběti šikany (-

0,333, p  0,01), než kombinace položek současného a chtěného kamarádství (-0,306, p  0,01). 

Obdobné zjištění bylo zjištěno i v oblasti komunikace, kdy pouze míra chtěné komunikace má 

větší Spearmanův korelační koeficient vůči indexu oběti šikany (-0,249, p  0,01), než 

kombinace položek současné a chtěné míry komunikace (-0,240, p  0,01). Poslední použitou 

relační otázkou byla položka zaměřená na úsilí potřebné pro kamarádství. U té se však díky 

                                                           
5 Záporná hodnota korelace v tomto případě značí, že za čím sympatičtější označuje žák své spolužáky, tím nižší 
je u něj pravděpodobnost, že se v kolektivu necítí dobře (resp. „vyskytuje se u něj porucha adaptace“). 
6 Otázka na přátelství byla nově vytvořena. Otázka na komunikaci byla upravena pro kontext školy, nicméně 
vychází z dřívějších výzkumů Bahbouha (1994, 2004) 
7 Toto bylo zjišťováno počtem nominací tohoto žáka u položek jako „kdo je ve třídě napadán a neumí se bránit“ 
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zpětným vazbám od respondentů podařilo zjistit její rizikovou validitu, proto byla z analýzy 

vypuštěna.  

Obecně lze shrnout, že se hodnoty korelace mezi testovanými relačními otázkami 

a zjišťovanými poruchami dynamiky třídního kolektivu pohybovaly v rozmezí od 0,24 do 0,37. 

Použitím koeficientu determinace je tak možné spočítat, že testované položky dokázaly 

vysvětlit přibližně 5.76 % - 13,69 % variability závislých proměnných. Jinými slovy, vztah sice 

byl mezi testovanými položkami a indikátory poruchy adaptace/přítomnosti šikany v 

analyzovaných případech statisticky významný, prakticky by šel ale shrnout jako slabý. To má 

praktické implikace pro diagnostiku vztahů ve třídních kolektivech. Kolář (2011) tvrdí, že 

v praxi se někdy používá pouze nástroje SO-RA-D k určování (ne)přítomnosti šikany. 

Výsledky zjištěné touto prací však naznačují, že tento v praxi někdy používaný postup může 

vést k tomu, že situace některých žáků, kteří se ve třídě vůbec necítí dobře, nebo jsou 

šikanovaní, zůstane nepovšimnuta. 

Tento problém by šel vyřešit použitím sociometrického testu8 v baterii s jiným dotazníkem, 

který je určen přímo ke zjišťování vybraného sociálně-patologického jevu. Ani v nejmenším 

tato práce netvrdí, že sociometrické testy nemají svůj význam v řešení šikany a poruchy 

adaptace. Jen naznačuje, že pro úplně první fázi „odhalení toho, jestli ve třídě dochází 

k problému“ by relativně k sociometrickým testům mohly být účinnější jiné nástroje. Fáze 

odhalení problému je však jen prvním krokem z mnoha. Jak vyplývá z prací autorů 

diskutovaných v kapitole 1, dynamika třídní skupiny je neskutečně komplexní a nevhodný 

intervenční krok do této dynamiky může vést k závažným důsledkům. Proto se jeví jako 

výrazná přidaná hodnota sociometrických testů to, že částečně umožňují do této komplexity 

interventům nahlédnout a tak zvýšit jejich šanci úspěchu. Vzhledem k velkému množství údajů 

v matici dat průměrné třídy je však takřka nezbytná pro její využití nějaká forma zjednodušení 

nebo vizualizace dat. 

Toto byla poslední z oblastí zájmu této práce, jehož cílem bylo nabídnout vizualizaci sociálních 

vztahů v jedné třídě prostřednictvím dvou různých softwarových nástrojů umožňujícím tuto 

vizualizaci, a to pomocí Real Time Sociomapping a softwaru sociometrie.cz, který nabízí, 

kromě číselných výstupů, i vizualizaci prostřednictvím orbitálního sociogramu9. Tuto 

                                                           
8 Sociometrickým testem v tomto kontextu myslím test, kdy každý člen skupiny hodnotí všechny ostatní členy 
skupiny na určité stupnici podle jasně daného kritéria. Jak už jsem popisoval v kapitole 2.1, jako sociometrické 
testy nebo postupy lze označovat mnohem více diagnostických nástrojů.  
9 Žádnou jinou formu vizualizace tento software neumožňuje. 
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vizualizaci pomocí různých nástrojů, a nakolik se jim daří zachytit slovní komentáře žáků 

k dění ve třídě (viz příloha 4), můžete porovnat při pohledu do příloh 5 a 6.  

Diskuse implikací výsledků v této části práce opakovaně používá slovo „naznačuje“. Právě toto 

slovo je klíčové pro interpretaci výstupů této práce, protože veškeré zde uváděné závěry je 

potřeba nahlížet ve světle limitů této práce. Prvním z nich je termín prováděné administrace 

výzkumu, která byl prováděn v červnu 2019. Jak poukazuje Braun a kolegyně (2014), termín 

diagnostiky před koncem školního roku může snižovat motivaci respondentů k účasti a tak mít 

negativní dopad na validitu. Zadruhé, v oblasti diagnostiky tříd obecně chybí rigorózně 

testované diagnostické nástroje, proto je validizace hledáním souvislostí s jiným spolehlivým 

konstruktem problematická. Konkrétně tato práce operacionalizuje závislé proměnné s pomocí 

části nástroje B-3 (Braun, 1998) a dotazníku „Hádej kdo?“ (Kolář, 2011), což může být 

problém, protože ani jeden z těchto nástrojů transparentně nedokládá, jakým způsobem byly 

testovány položky v těchto dotaznících. Zatřetí, tato práce měla 113 respondentů v prvních, 

druhých a třetích ročnících na soukromém osmiletém gymnáziu. Takto specifický a relativně 

malý vzorek rozhodně neumožňuje spolehlivě zobecňovat na jiné věkové skupiny nebo typy 

škol. 

Následující pojmenovaný prvek si dovolím nenazvat limitací, ale příležitostí. Tato práce 

poukazovala na některé předpoklady a hypotézy, které ovšem ve školním prostředí nebyly 

zatím testovány. Při pohledu na statistické parametry testovaných relačních otázek je možné 

vidět, že ani jedna z nich se výrazně nevymyká tím, že by měla věcně významně vyšší predikční 

sílu. Přesto z rešerše literatury vyplývá, že by každá z těchto otázek mohla mít svoji vlastní 

výraznou přidanou hodnotu v diagnostice třídy (více viz kapitola 1 a 4). Například u otázky na 

současnou míru komunikace lze vznést předpoklad, jak to naznačuje výzkum v jiných oblastech 

(viz např. Bahbouh, Vraný, 2014), že přínos této otázky může být především prognostický – 

jinými slovy, že může mít potenciál zjistit, že se ve třídě začíná formovat problém ještě předtím, 

než to naznačí jakýkoliv jiný indikátor. Ověření i těchto hypotéz nabízí prostor pro další 

výzkum, který by rozvíjel potenciál diagnostických nástrojů zachytit i začínající problém ve 

vztazích v třídním kolektivu a tím přispět k jejímu dřívějšímu a efektivnějšímu vyřešení. 
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Příloha č. 1: Výzkumný nástroj 1: nově formulované relační 
otázky a baterie na zjišťování poruch adaptace 
 

Vyber svoje jméno ze seznamu 

*Chronologicky seřazená jména všech žáků dané třídy* 

 

Jak často se bavíš s těmito spolužáky ve třídě? 

*Jméno spolužáka/spolužačky* téměř neustále 7 6 5 4 3 2 1  téměř vůbec 

(…) 

Jak často by ses chtěl bavit s těmito spolužáky ve třídě? 

*Jméno spolužáka/spolužačky* téměř neustále 7 6 5 4 3 2 1  téměř vůbec 

(…) 

Jak moc se musíš snažit, aby ses mohl kamarádit s těmito spolužáky ve třídě? 

*Jméno spolužáka/spolužačky* maximálně 7 6 5 4 3 2 1  minimálně 

(…) 

Vyber možnost, která vyjadřuje míru tvých pocitů ve třídě 

pocit bezpečí 7 6 5 4 3 2 1 pocit ohrožení 

atmosféra spolupráce 7 6 5 4 3 2 1 atmosféra lhostejnosti 

pocit důvěry 7 6 5 4 3 2 1 pocit nedůvěry 

tolerance 7 6 3 4 3 2 1 netolerance 

Do jaké míry je tento člověk tvůj kamarád/tvoje kamarádka? 

*Jméno spolužáka/spolužačky* je kamarád 7 6 5 4 3 2 1 není kamarád 

(…) 

Do jaké míry se s tímto člověkem chceš kamarádit? 

*Jméno spolužáka/spolužačky* chci 7 6 5 4 3 2 1 nechci 

(…) 
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Příloha č. 2: Výzkumný nástroj 2: dotazník Hádej kdo, dotazník 
SO-RAD a otevřená otázka na vztahy ve třídě 
 

Sekce 1 

Moje jméno … 

___________________________________________________________________________
_______ 

Sekce 2 

Hádej kdo? 

Hádej, koho z tvých spolužáků nejvíce vystihuje každý z následujících výroků. Ke každé 
nedokončené větě se pokus přiřadit alespoň jedno jméno některého z tvých spolužáků, kteří 
chodí do vaší třídy. Může jich být ovšem i několik. Můžeš napsat i sebe. 

 

Kdo je přátelský a kamarádský? … 

Kdo je vtipný? … 

Kdo se zastává slabších? … 

Kdo je napadán a neumí se bránit? … 

Kdo je nejoblíbenější? … 

Kdo uráží jiné děti? … 

Kdo dává třídu dohromady? … 

Kdo je nejpravdomluvnější? … 

Kdo má strach z nějakého spolužáka? … 

Kdo je nejméně oblíbený/á? … 

Kdo ubližuje ostatním? … 

Kdo se rozdělí o věci, které má rád? … 

Kdo se stává terčem různých vtipů a legrací? … 

Kdo je spolehlivý a zodpovědný?  

Kdo je rozesmátý a spokojený?... 

Kdo je nejvíc uznáván? … 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Sekce 3: Vliv a sympatie 

U každého jména spolužáka (nikoli u vašeho vlastního) teď, prosím, vyznačte, jaký má ve 
třídě vliv. Vlivný je ten, jehož názory a chováním se řídí ostatní, jak se říká: ostatní „na něj 
dají“. V tomto dotazu záleží jen na tom, je-li žák vlivný, nezáleží na tom, je-li jeho vliv 
„dobrý“ nebo „špatný“. Každého spolužáka si představte, jak jedná. Nejste-li si u někoho jisti, 
porovnejte jej s jinými žáky, které znáte lépe a dejte mu takové hodnocení, jako tomu 
známému, který je mu svým vlivem nejvíc podobný. 

1 - Nejvlivnější žák třídy 

2 - Patří mezi několik nejvlivnějších 

3 - Má průměrný vliv, jako většina žáků 

4 - Má slabý vliv 

5 - Nemá žádný nebo téměř žádný vliv 

 

*Jméno spolužáka/spolužačky*  1 2 3 4 5 

(…) 

 

Nyní budete hodnotit sympatičnost spolužáků podobným způsobem, jako jste hodnotili vliv. 
Sympatický je ten, kdo je příjemný, s kým se rádi stýkáme. Každý člověk má rád trochu jiné 
lidi, vzájemné domlouvání se spolužáky nemá proto žádný smysl. 

1 - velmi sympatický 

2 – sympatický 

3 - ani sympatický, ani nesympatický 

4 - spíše nesympatický 

5 – nesympatický 

 

*Jméno spolužáka/spolužačky*  1 2 3 4 5 

(…) 

 

___________________________________________________________________________
Sekce 4: Vysvětlení sympatií 

 

Nakonec se zamyslete nad tím, proč je vám který spolužák sympatický nebo nesympatický a 
vysvětlení napište. Máte příležitost ukázat, jak dovedete přemýšlet o lidech a o svých vztazích 
k nim. 
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*Jméno spolužáka/spolužačky*  … 

(…) 

 

Jak se cítíš v tomto třídním kolektivu 

příjemně 1 2 3 4 5 6 7 nepříjemně 

 

Toto je poslední otázka. Je ještě cokoliv, co nám chceš říct o vztazích ve vaší třídě? 

… 
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Příloha č. 3: posudek etické komise 
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Příloha č. 4: Anonymizované odpovědi žáků v třídě 4 na otázku 
„Toto je poslední otázka. Je ještě cokoliv, co nám chceš říct o 
vztazích ve vaší třídě?“ 
 

 vsichni kluci až na  ----------. si ze sebe delaj srandu aneberou ostatní vazne  
 nevadí mi znamená jsem s ním v pohodě 

je to frajer znamená je mi sympatický 
 ne 
 Ne ale občas se třída uráží a nadává si 
   
 někdy se stane to že ten druhý člověk se s ním kamarádí ale je to fake friend 
  
 Moc nefungují vztahy mezi kluky a holkami. 
 Někdy se můžeme všichni dohromady bavit úplně normálně a někdy je jenom hádáme. 
 Naše třída je rozdělena na dvě skupiny- kluci a holky. Kluci urážejí holky a holky 

kluky. Ve třídě to většinou vypadá jak na nějakém bojišti, útočíme na sebe slovně, ať 
už nadávkama, nebo dokonce nekdy někdo nadává na vzhled (a to mi velice vadí a 
štve). Kluci si taky docela často nadávají a urážejí se, holky jsou v pohodě (až na 
nějaké menší hádky, ale to je pochpitelné). Jednou bych si přála, aby náš kolektiv 
vypadal jako jedna pospolu držící parta. 

 Mezi holkama je celkem dobrý vztah, ale i holky se rozdělují na dvě části. Jedna vetší, 
která si myslí, že za vše můžou kluci a jednu menší která se chce kamaádit i s klukama 
a kluci je tolerují ale pak ta vetší skupina holek je pomlouvá. 

 Kluci a holky mají mezi sebou špatný vztah 
 Ne 
  
 trochu mě mrzí, že je naše třída rozdělená na kluky a holky. Vím, že se to zde bude 

objevovat hodněkrát, ale stejně to sem píšu, protože je potřeba s tím něco dělat. 
 My, jako holky, jsme naprosto skvělý kolektiv. Můžeme si věřit, ale když se snažíme 

dát třídu dohromady, kluci nám v tom často nepomáhají. 
 Většina holek dominuje a kluci se s nimi nechtějí bavit 
 Nejsou nejlepší. Jsme rozdělení na kluci a někteří lidé k tomu přispívají. 
 Holky nás někdy fotí nebo davají na socialní média což nám někdy není úplně 

přijemné 
 Máme kolektiv hodně rozdělený. většinou je to nepříjemné 
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Příloha č. 5: Anonymizovaná vizualizace výsledků SO-RA-D 
„třídy 4“ prostřednictvím orbitálních sociogramů z webu 
sociometrie.cz   
 

 

Orbitální sociogram 1: Pozitivní volby v oblasti vlivu (převzato z portálu sociometrie.cz; Zikán, 2019); 
v červených kroužcích jsou čísla odkazující k dívkám, v modrých kroužcích odkazující k chlapcům 

 

 

Orbitální sociogram 2: Negativní volby v oblasti vlivu (převzato z portálu sociometrie.cz; Zikán, 2019) 



61 

 

Orbitální sociogram 3: Pozitivní volby v oblasti sympatií (převzato z portálu sociometrie.cz; Zikán, 2019) 

 

 

Orbitální sociogram 4: Negativní volby v oblasti sympatií (převzato z portálu sociometrie.cz; Zikán, 2019) 
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Příloha č. 6: Anonymizovaná vizualizace výsledků SO-RA-D 
„třídy 4“ prostřednictvím softwaru Real Time Sociomapping 
 

 

Sociomapa 1: Relační otázka zaměřená na sympatii vizualizovaná pomocí software Real Time Sociomapping. 
Bylo využito možnosti software rotovat mapu ve 3D a upravit škálování mapy, aby se rozdíly mezi krajními 
hodnotami zobrazovaly výraznější. 

 

Sociomapa 2: Relační otázka zaměřená na vliv vizualizovaná pomocí software Real Time Sociomapping. 
Tentokrát byla využita funkce zobrazit týmy. Uživatel má možnost definovat, kdo je členem jakého „týmu“.  


