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ANOTACE 

Práce obsahuje teoretické základy vztahující se к třídnímu klimatu a pozici žáka 

ve třídě. Praktická část je založena na sociometrickém výzkumu vývoje pozic žáků 

jedné třídy nejprve ve čtvrtém, poté v devátém ročníku základní školy. Doplňujícím 

výzkumem je preference kladných a odsuzování záporných vlastností stejných dětí 

v daném věku. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Školní třída - pozice žáka ve třídě - vlastnosti - sociogram - interakce 

ANNOTATION 

The work contains theoretical foundations regarding the class environment and 

pupil's position in the class. The practical part is based on the sociometric research of 

pupil's position evolution, first in fourth grade and afterward in ninth grade of basic 

school. Additional research investigates positive and negative characteristics of children 

in the same age. 
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ÚVOD A CÍLE 

Osobností se člověk nenarodí, nýbrž se ji stává. 

Milan Nakonečný 

Jaká osobnost se z dítěte stane, závisí na nejbližším okolí, na rodině, spolužácích, 

kamarádech a v neposlední řadě i na učiteli. 

Sociální skupiny působí na celou osobnost. Zvlášť důležitý je vliv na sociální 

dovednosti a na charakter. První skupinou ve vývoji dítěte je jeho rodina. Zkušenosti 

z rodiny podstatně ovlivňují další účast dítěte v jiných sociálních skupinách. V rodině se 

kladou základy pro dovednosti a návyky v sociální komunikaci. S vývojem dítěte 

a mladistvého postupně vzrůstá význam skupiny vrstevníků, malé sociální skupiny osob 

přibližně stejného věku. V ontogenezi se jedinec setkává s různými skupinami 

vrstevníků a učí se životu v nich. V raném dětství dochází к interakci mezi dětmi jen 

příležitostně. V předškolním věku se již vytvářejí herní skupiny, i když proměnlivé 

a nestálé. Vstup do školy znamená příchod do skupiny, která je větší a zpočátku 

formální. Uvnitř třídy se tvoří menší skupinky a také celá třída se může vyvinout 

v neformální skupinu. Od jedenáctého roku získávají skupiny vrstevníků zvlášť důležité 

místo v životě jedince. Mladistvým poskytují příležitost к získání zkušenosti v interakci 

a komunikaci s osobami, které mu nejsou nadřazeny jako rodiče a učitelé. Mladiství se 

učí komunikaci s osobami různých názorů a vlastností osobnosti, plnit rozmanité 

sociální role. 

Dítě a mladistvý potřebují jak dobrou skupinu, tak dobrý osobní, dyadický vztah 

s nejbližším kamarádem, přítelem, vztah vzájemného porozumění a pomoci. Již 

v pubertě mladiství velmi usilují o takový vztah, jeho absence či narušení prožívají jako 

značnou frustraci. Skupinové a přátelské vztahy jsou důležitým činitelem v morálním 

vývoji a ve formování celé osobnosti. 

Vztahy mezi členy skupiny, celkovou strukturu skupiny i postavení jednotlivce v ní 

lze vyjádřit metodou, která se nazývá sociometrie. Tato metoda je použita v mé 

diplomové práci, která je zaměřena na výzkum vývoje pozic a vztahů žáků jedné třídy 
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nejprve ve čtvrtém, poté v devátém ročníku základní školy. V doplňující výzkumné 

části jsem hledala souvislost mezi pozicí a charakterovými vlastnostmi žáků. 

Úspěšnost učitelovy práce do značné míry závisí na tom, zda dobře zná své žáky. 

Pokud chceme na někoho působit, potřebujeme ho znát. To platí ve výchově i ve všech 

formách práce s lidmi. Poznávání osobnosti je v mnoha případech nesnadné. Učitel je 

s dětmi v každodenním styku, po dobu celého roku, v mnoha případech má možnost 

sledovat žáky určité třídy po několik let a po tuto dobu na ně působit. 

Cílem této diplomové práce je zmapování a porovnání vztahů mezi spolužáky jedné 

školní třídy -sociometrickou metodou- v časovém rozmezí pěti let, resp. ve čtvrtém 

a devátém ročníku základní školy. Doplňujícím výzkumem je preference kladných 

a odsuzování záporných vlastností stejných dětí v daném věku. 

8 



I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY 

Učení a chování žáků není pouze individuální záležitostí, ale je ovlivňováno 

mikrosociálním prostředím, v němž se žáci pohybují. Platí to zejména o prostředí 

konkrétní školní třídy a konkrétní skupině vrstevníků, s níž se žák či žákyně kamarádí, 

na jejíž mínění dá. Taková skupina mívá, zejména v období dospívání, mnohem větší 

vliv než učitelé a rodiče. 

Školní úspěšnost a neúspěšnost žáka, jeho vhodné či nevhodné chování vůči 

spolužákům a vůči učiteli - to všechno jsou proměnné, které nejsou ovlivňovány jen 

osobnostními zvláštnostmi žáka jako jednotlivce, ale také školním mikrosociálním 

prostředím. Pokud jde o školní třídu, vzniká v ní specifická sociálněpsychologická 

proměnná, která se označuje jako sociální klima školní třídy. 

Klima společně vytvářejí: všichni žáci navštěvující danou školní třídu, dále skupiny 

žáků, na něž se třída zpravidla člení, a jedinci stojící mimo tyto skupiny, jednotliví žáci, 

učitelé vyučující třídu - aktéři klimatu. 

Obsahově termín klima třídy zahrnuje ustálené postupy vnímání, prožívání, 

hodnocení a reagování všech aktérů na to, co se ve třídě odehrálo, co se právě odehrává 

nebo co se má v budoucnu odehrát. Důraz je položen na to, jak klima vidí a interpretují 

sami aktéři. 

Časově termín sociální klima označuje jevy dlouhodobé, typické pro danou třídu a 

učitele po několik měsíců či let na rozdíl od atmosféry třídy, která je jevem 

krátkodobým, situačně podmíněným, mění se během vyučovacího dne, či dokonce 

jedné vyučovací hodiny. 

Každá třída se chová při vyučování i o přestávce trochu jinak, má totiž své 

zvláštnosti, které projevuje navenek, ať tam vyučuje kdokoli. Vytváří specifické klima 

pro učitelovu práci. Může to být klima pozorné spolupráce, radosti z poznání, ale také 

klima povrchnosti při učení, lhostejnosti к poznání. Dokonce i klima vzdoru vůči učiteli 

9 



či klimatu nátlaku, v němž neobstojí spolužák, který by se chtěl dobře učit a dobře se 

chovat. Učitelé si obvykle tuto skutečnost nenechávají pro sebe, vzniká tak specifická 

„pověst třídy" v učitelském sboru, ale stejná třída reaguje na různé učitele odlišným 

způsobem. 

Každá třída se chová jinak i vůči svým členům. Jsou třídy, kam se většina žáků těší, 

cítí se tam dobře, mluví o „naší" třídě a je smutná, když školní docházka končí. Jsou 

však i třídy, které tvrdě diktují svým členům, co smějí, či nesmějí dělat. V nich jsou 

někteří žáci nešťastní už jen z pomyšlení, že musí znovu jít mezi spolužáky, neboť 

zažívají posměch, slovní či fyzické napadání, systematické šikanování, o čemž 

zpravidla nevědí ani vyučující, ani rodiče, dokud jedinec nezareaguje zoufalým činem. 

Mnohé potíže s prospěchem a chováním jednotlivých žáků nelze dobře diagnostikovat, 

tím méně napravovat, pokud nejsou к dispozici spolehlivé údaje o klimatu třídy. (Čáp, 

Mareš, 2001, str. 565-566) 

Školní docházka, pobyt dítěte ve škole jsou jedním ze základních složek jeho 

socializačního procesu - neučí se pouze poznatkům, ale vytváří si řadu velmi 

podstatných sociálních návyků, které se uplatňují v celém jeho dalším životě. Denně 

vstupuje do mnohočetných interakcí se spolužáky a učiteli. Získává si ve třídě určitou 

pozici a s ní související role. Je hodnocen učitelem, okolím, sám sebou. Prožívá sám 

sebe jako dítě, žáka, kamaráda, soupeře. V tomto prožívání hraje podstatnou úlohu celé 

prostředí, které jej obklopuje, především pak klima jeho vlastní třídy, které vytváří se 

svými spolužáky, klima výuky, které spoluvytváří se třídou a učiteli. 

Toto klima obsahuje řadu prvků, na sobě různým způsobem závislých. Jsou 

ovlivňovány množstvím determinant: zvláštnostmi školy, učitele, jeho osobností a 

pojetím výuky, třídou jako sociálním fenoménem, žákem jako osobností. 

Na počátku žákovy „školní dráhy" je velmi zásadním tvůrcem klimatu učitel. Jeho 

role později nemizí, pouze mění svou kvalitu. Učitel organizuje a řídí výuku, vytváří 

pravidla činností ve třídě, pomáhá více či méně žákům, dává úkoly, hodnotí jejich 

plnění . 
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V mnohočetných interakcích může být žáky vnímán jako spravedlivý či favorizující, 

organizující či dezorganizující, pomáhající či přehlížející, přátelský či nepřátelský. 

Subjektivně vnímající a prožívající žák pak může interpretovat učitelův styl výuky 

různě, podle toho, jak dalece mu učitel pomáhá či práci ztěžuje. Velmi podstatným 

prvkem, podle kterého žák hodnotí svého učitele, je známka, kterou od něj dostane. 

Na samém počátku „školní dráhy" dítěte ještě nelze hovořit o tom, že by existovalo 

silněji působící klima třídy. To se začíná vytvářet až se vznikem sociálních vazeb mezi 

vrstevníky a především vznikem skupin ve třídě, resp. třídy jako skupiny. 

Rozdíly v prožívání (a zřejmě i tvorbě) klimatu jsou patrné i mezi chlapci 

a dívkami: přesto, že dívky obecně vstupují do školy svíce rozvinutou sociabilitou 

a snáze plní učiteli požadavky na roli žáka, v průběhu školy jsou více závislé na klimatu 

třídy, především z hlediska úspěšnosti vůbec - daleko více, než chlapci, kteří mají spíše 

tendenci к sociální nivelizaci a nekladou při hledání kamaráda takový důraz 

na obdržené známky, jako „známky" sociální. Uvedená skutečnost se objevuje i 

u dalšího prvku klimatu třídy, u soutěživosti. 

Soutěživost výrazně potencuje učitel. Žák má nejen prokázat znalosti, ale i svůj 

osobní přístup к práci ve škole, má projevit svou individuální zodpovědnost za podaný 

výkon. Vystavuje se tak velmi obtížné situaci: veřejnému hodnocení okolím - nejen 

učitelem, ale i spolužáky. 

Klima třídy je komplexním sociálním jevem. Zkoumání klimatu tříd jako velmi 

závažného jevu, působícího nejen na žáky, ale i na učitele, je třeba věnovat soustavnou 

pozornost. Je třeba s těmito jevy seznamovat studenty učitelství i praktické učitele, 

poskytnout učitelům možnost je diagnostikovat v jejich třídách. To zkvalitní jejich 

poznávání třídy a umožní učitelům pracovat se žáky efektivněji. Prohloubí to i učitelský 

pohled na jejich osobnost. ( Lašek, 2001, str. 143-145) 
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1.1. TERMINOLOGIE SOUVISEJÍCÍ S TÉMATEM KLIMA ŠKOLNÍ 

TŘÍDY 

V souvislosti s klimatem třídy se užívá i několika dalších termínů, které je nutno 

osvětlit. Umožňují rozlišovat sociálněpsychologické jevy podle jejich rozsahu, 

proměnlivosti, délky trvání a obecnosti: 

Prostředí - je to nejobecnější termín, týká se i jiných aspektů než sociálně-

psychologických. Zahrnuje například architektonické aspekty (řešení učebny, její 

vybavení, velikost, rozmístění nábytku), ergonomické (uspořádání pracovních míst 

učitele a žáků), estetické, hygienické (vytápění, větrání, osvětlení), akustické (úroveň 

hluku a šumu, akustika učebny) a podobně. 

Atmosféra - je termín s poměrně úzkým rozsahem. Vyjadřuje krátké trvání a 

vysokou proměnlivost. Atmosféra se ve třídě mění velmi rychle, zřídka trvá déle než 

jednu nebo několik vyučujícich hodin, je situačně podmíněna. Známe například 

atmosféru ve třídě před písemnou prací, po velké přestávce, při odpoledním vyučování, 

po rvačce mezi žáky, atmosféru po sdělení, že odpadá nenáviděný vyučovací předmět, 

při zkoušení, atd. 

Sociální klima - tento termín označuje jevy dlouhodobé, typické pro danou třídu a 

učitele po několik měsíců i let. Vytvářejí je všichni žáci dané třídy, skupinky, 

jednotlivci, ale také soubor učitelů vyučujících v dané třídě i učitelé jako jednotlivci. 

Sociální klima třídy je ovlivňováno také širšími jevy, jako jsou sociální klima školy a 

sociální klima učitelského sboru. (Cáp, Mareš, 2001, str. 567-568) 
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1.2. VZNIK SPECIFICKÉHO KLIMATU TŘÍDY 

Odborníci nejsou jednotní v názorech na to, kdo je zdrojem klimatu ve třídě. Někteří 

se domnívají, že hlavním zdrojem jsou žáci, že zejména oni klima své třídy vytvářejí. 

Jiní odborníci soudí, že klima třídy ovlivňují nejpodstatnějším způsobem učitelé, kteří 

v dané třídě vyučují, neboť učitel může svými vlastnostmi a svou rolí, kterou ve 

vyučování má, významně klima třídy vytvářet. 

Klima ve třídě je zřejmě ovlivňováno prostřednictvím různých mechanismů, jsou to 

zejména: - komunikační a vyučovací postupy učitele 

- struktura participace žáků na vyučování 

- preference učitele 

- sebesplňující předpověď 

- klima školy, jejíž součástí je daná třída. 

1.2.1. KOMUNIKAČNÍ A VYUČOVACÍ POSTUPY UČITELE 

V komunikačním chování jednotlivých učitelů existují značné rozdíly. Každý učitel 

používá své vlastní způsoby komunikace s žáky, některý mluví často v hodině, jiný 

hovoří méně, některý žáky často chválí a jiný je často napomíná. Učitel tímto svým 

chováním vytváří specifické komunikační klima, má vliv na charakter celého života ve 

třídě. 

Můžeme rozlišit dva základní typy komunikačního klimatu třídy: 

1. Komunikační klima suportivní (vstřícné, podpůrné) - jeho účastnící se 

navzájem respektují, sdělují si otevřeně své pocity, potřeby, názory, 

přání. 

2. Komunikační klima defenzivní (obranné) - účastníci takového klimatu 

spolu soupeří, nenaslouchají si navzájem, své pocity i názory se bojí 

vyslovit nahlas, skrývají je. 

Během své praxe si učitel vytváří určitý osobitý styl komunikace s žáky, později, 

s přibývajícími léty praxe, se tento jeho styl příliš nemění. 
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1.2.2. STRUKTURA PARTICIPACE ŽÁKŮ NA VYUČOVÁNÍ 

Klima ve třídě je do značné míry ovlivňováno také strukturou participačních aktivit 

žáků, tedy tím, jak často se žáci zapojují do vyučování, kteří z nich jsou aktivní častěji, 

kteří méně častěji či vůbec atd. Participace každého žáka je odlišná, v reálném 

vyučování jsou některé učební činnosti prováděny celou třídou, jiné jen některými žáky. 

Míra participace jednotlivých žáků může být ovlivňována zejména těmito vlivy: 

Počet žáků ve třídě: Je-li žáků ve třídě mnoho, nemůže učitel během 

hodiny komunikovat stejně často se všemi žáky, při menším počtu 

žáků je situace lepší. 

Lokalizace žáků ve třídě: Při běžném rozmístění žáků ve třídě jsou 

žáci rozdílně zasahováni učitelovými aktivitami, vznikají tzv. akční 

zóny. Učitel se častěji obrací na žáky v předních lavicích než na žáky 

vzadu. 

Preference učitele к jednotlivým žákům: Učitelé dávají žákům 

rozdílné možnosti к participaci, protože mají různé postojové 

orientace ke svým žákům (pozitivní nebo naopak negativní). 

Komunikace v závislosti na sexových rozdílech: Učitelé a učitelky 

komunikují odlišně s dívkami a s chlapci, například učitelky se častěji 

dostávají do konfliktu s chlapci než s dívkami, učitelky častěji chválí 

dívky než chlapce, učitelé-muži méně často odlišují komunikaci 

v závislosti na pohlaví žáků. 
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1.2.3. PREFERENCE UČITELE 

Je naprosto přirozené, že učitelé se nemohou ubránit tomu, aby některé žáky měli 

raději než jiné, někteří žáci jsou učiteli sympatičtější, zdají se mu schopnější apod. 

Preferenční postoj učitele к žákům určujeme jako zvýrazněnou zaměřenost učitele na 

určité žáky ve třídě (tzv. „cíloví žáci"), tito se stávají častěji předmětem učitelova 

zájmu, jsou častěji nadhodnocováni nebo podhodnocováni. Učitel nemá čas ani 

kvalifikaci pro diagnostiku osobnosti každého jednotlivého žáka, nemůže se tedy 

vyhnout hodnocení žáků svými intuitivními způsoby. 

1.2.4. SEBESPLŇUJÍCÍ PŘEDPOVĚĎ 

Tento pojem vyjadřuje, že domněnka o budoucím výkonu jedince (ať už správná 

či nesprávná) se může skutečně splnit, jestliže jedinec této domněnce věří a je v ní často 

utvrzován. Například někteří učitelé svým žákům často opakuji svůj názor, že nejsou 

schopni zvládnout určité učivo či úkol. Tito žáci se mohou po čase začít skutečně 

projevovat jako neúspěšní, protože učitelově domněnce nevědomky uvěří a začnou své 

chování orientovat na to, že jsou neúspěšní a nemají šanci, čímž potvrdí učitelovu 

domněnku a učitel s nimi podle toho bude zacházet. Naopak, jestliže učiteli (například 

novému) jeho kolega sdělí, že žák A je výborný, i když je pouze průměrný, bude tento 

nový učitel s žákem podle toho jednat, a u žáka A se může projevit dokonce zlepšení 

celkového prospěchu. 

Jestliže se prokazuje, že učitelovo očekávání má vliv na interakci ve vyučování, 

měli by se učitelé naučit bránit se uplatňování svých nesprávných představ o žácích. 
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1.3. ZKOUMÁNÍ KLIMATU TŘÍDY 

V současnosti existuje několik přístupů ke studiu klimatu školní třídy. Jejich 

přehledné shrnutí poskytují J. Čáp a J. Mareš (2001): 

Sociometrický přístup 

Objektem studia je školní třída jako sociální skupina, nikoli učitel. К výzkumu se 

používá například sociometrický - ratingový dotazník. Výzkumník zjišťuje, jak je třída 

strukturována, jestli se její struktura mění, jak se vyvíjejí sociální vztahy a jaký mají 

vliv na předpoklady žáků. 

Organizačně-sociologický přístup 

Objektem studia je jednak celá třída jako skupina a jako organizační jednotka, ale 

také učitel jako řídící pracovník. Badatel se zajímá především o to, jakým způsobem se 

rozvíjí týmová práce v hodině, zda je při plnění úkolů redukována nejistota žáků, zda 

mají žáci prostor pro vzájemnou komunikaci apod. Výzkum se provádí 

standardizovaným pozorováním průběhu pedagogické interakce. 

Interakční přístup 

Hlavní zájem je kladen na interakci mezi učitelem a žáky v průběhu vyučovací 

hodiny. Metodou pro zkoumání je standardizované pozorování, později také počítačové 

metody, audiovizuální nahrávky interakce, jejich popis a rozbor. 

Pedagogicko-psychologický přístup 

Objektem studia je školní třída a učitel. Zkoumá se především spolupráce žáků 

ve třídě, kooperativní učení v malých skupinách, vzájemná sociální závislost žáků, 

sociální opora a jejich žákovské sebepojetí. Metodou pro výzkum je například 

posuzovací škála CLI. 

Školně-etnografický přístup 

Objektem studia je zde školní třída, učitelé a celý přirozený život školy. Zajímáme 

se o to, jak klima funguje, jak jej vnímají a svými slovy popisují a hodnotí jeho aktéři. 
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Jako diagnostická metoda se využívá zúčastněné pozorování, které je prováděno několik 

měsíců či roků. Výzkum je prováděn rozhovory s žáky a učiteli s jejich nahrávkou, 

následným přepisem a analýzou. 

Vývojověpsychologický přístup 

Zkoumá se především žák jako osobnost a školní třída jako sociální prostředí, 

v němž se má žákova osobnost rozvíjet. Výzkumy se provádějí především v období 

prepuberty a puberty, zejména v 5. - 8. ročníku školní docházky. Využívají se 

různorodé diagnostické metody. Sleduje se, jak učitel řídí hodiny, jak žáky ukázní, zda 

užívá individuálního přístupu к žákům, jaké jsou vzájemné vztahy mezi učitelem a 

žáky. Na tom závisí zájem žáků o školu, jejich motivace pro učení, jejich sebepojetí, 

školní úspěšnost. 

Sociálněpsychologický a environmentalistický přístup 

V současné době nej rozšířenější přístup. Objektem studia je školní třída jako 

prostředí pro učení, žáci konkrétní třídy a učitelé, kteří v této třídě působí. Výzkumníci 

sledují kvalitu klimatu, jeho strukturu, aktuální podobu i to, jaké klima by si jeho aktéři 

přáli. Pro tento výzkum se užívají posuzovací škály, které vyplňují sami aktéři, sdělují 

v nich své osobní vidění klimatu, své postoje a subjektivně zabarvené názory a 

očekávání. 

1.4. MOŽNOSTI VYUŽITÍ POZNATKŮ O KLIMATU ŠKOLNÍ TŘÍDY 

Poznatky získané při výzkumu klimatu třídy lze využít několika způsoby, jsou to 

například: - popis stavu klimatu v určité třídě z pohledu žáků 

porovnání názorů žáků a učitelů na klima dané třídy 

srovnání aktuálního stavu klimatu s přáním žáků 

zjištění rozdílů mezi učiteli vyučujícími tutéž třídu 

zjištění rozdílů mezi školami (tradičními x alternativními, státními x 

nestátními, městskými x venkovskými apod.) 

zjištění působení klimatu třídy na osobnost žáka i učitele 

ovlivnění klimatu třídy 
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Prostý popis stavu klimatu v určité třídě z pohledu žáků zjišťuje, jak žáci vnímají a 

prožívají klima své třídy, klima vznikající při výuce určitého předmětu. Stav se vyplatí 

zjišťovat v případech, kdy se daná třída něčím odlišuje od ostatních tříd. 

Další možností je porovnávání názorů žáků s názory učitelů vyučujících v dané 

třídě. Nejprve si dotazník na základě svých zkušeností se třídou vyplní učitel, potom 

žáci a jejich pohled na klima se vyhodnotí a porovná. 

Porovnání aktuálního stavu klimatu s přáním žáků se provádí tak, že se nejprve 

zadává forma preferovaného stavu a s časovým odstupem pak forma aktuálního stavu. 

Výzkumy naznačují, že čím větší je rozdíl mezi preferovaným a aktuálním stavem, tím 

hůře se žáci ve třídě cítí. 

Zjišťování rozdílů v ovlivňování klimatu různými učiteli vyučujícími vdané 

třídě se vyplatí zejména v případech, kdy se učitel vymyká z různých důvodů běžnému 

průměru. 

Zjišťování rozdílů niezi školami se provádí určením typu, velikosti, působiště, atd. 

Jednou z nej důležitějších možností je výzkum toho, jak klima třídy působí 

na osobnost žáků a učitelů, jak ovlivňuje prospěch a chování žáků, jak ovlivňuje 

účinnost pedagogické práce učitele. Některé výzkumy naznačují, že příznivé 

psychosociální klima třídy může neutralizovat nebo kompenzovat vlivy mimoškolních 

negativních životních událostí působících na žáka. 
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1.5. OVLIVŇOVÁNÍ KLIMATU TŘÍDY 

Klima třídy, které při vyučování panuje, má zásadní vliv na motivaci žáků a 

na jejich postoj к učení. Klima třídy se dá ovlivňovat. Nelze jej však ovlivnit stejnou 

měrou ve všech jeho složkách, nelze to provést rychle a bez spolupráce všech aktérů. 

Jde o dlouhodobou záležitost, řádově v měsících. 

Nyní považujeme klima za závisle proměnnou a hledáme soubor nezávisle 

proměnných, kterým bychom mohli klima promyšleně a adresně zlepšovat. 

Postup vedoucí ke změně může mít řadu etap: 

1. Zjistit přání žáků týkající se sociálního klimatu dané třídy. 

2. S nejméně týdenním odstupem zjistit aktuální stav klimatu. 

3. Zjistit, ve kterých proměnných se nejvíce liší přání žáků od jejich aktuálního 

vnímání skutečnosti. 

4. Jsou-li к dispozici údaje od žáků i od učitelů působících v této třídě, vyplatí se 

porovnat rozdíly v přání učitelů a žáků i rozdíly ve vnímání aktuálního stavu učiteli 

i žáky. Může to vypovídat o nedorozuměních mezi učiteli a žáky, které začínají 

různým viděním týchž jevů ve třídě. 

5. Rozhodnout o oblastech, v nichž by bylo třeba klima třídy rozhodně změnit 

к lepšímu, a vytypovat oblasti, kde je třeba alespoň udržet dosavadní stav. 

6. Promyslet pedagogické postupy, které by dovolily zlepšit klima výuky. 

Vztahy mezi žáky se snažit zlepšit například takovými činnostmi, kde by žáci 

museli spíš spolupracovat než soutěžit. Vést je k tomu, aby uměli vhodným 

způsobem řešit mezilidské konflikty. Snažit se, aby soudržnost třídy vzrůstala a 

převažovala pozitivní orientace třídy. 

Zájem o průběh výuky podněcovat zajímavějším vyučováním, zařazováním úloh 

ukazujících praktickou použitelnost učiva ... 

Klid a pořádek ve třídě je třeba zajistit, když mají žáci chuť se učit a potřebu 

soustředit se. Během vyučování může být veselo, a le je třeba postupně odstraňovat 

cílené rušení výuky. 
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7. Provádět cílené zásahy do klímatu třídy tak, že se současně intervenuje ve třídě i 

v učitelském sboru. Je třeba pozorovat reakce učitelů i žáků, průběžně 

vyhodnocovat účinnost zásahů a zásahy případně modifikovat. 

8. Intervence musí být adresné, citlivé, systematické a dlouhodobé. Nelze očekávat 

změny к lepšímu v řádu dnů, ale spíše měsíců. 

9. Vyhodnotit účinnost zásahů pomocí některého dotazníku a současně pomocí 

rozhovorů se žáky i učiteli. 

10. Zjišťovat, nakolik jsou dosažené změny zafixované, a podporovat snahu udržet 

dlouhodobý charakter změn к lepšímu. 

Mapování klimatu našich školních tříd je práce užitečná, lákavá, avšak nesnadná. 

Výsledky mohou pomoci žákům, učitelům i rodičům. (Čáp, Mareš, 2001, str. 574-579) 
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2. SOCIÁLNI SKUPINA 

„ Skupina je svébytný druh společenské skutečnosti, kterou tvoři určitý počet lidí, 

jejichž činnost se ubírá delší dobu ke společným cílům." (Hrabal, 1992, str.4) 

2.1. DRUHY SKUPIN 

Skupiny lze dělit podle různých hledisek: 

podle velikosti: 

- malé skupiny ( 3-20, někdy až 40 členů) 

- velké skupiny 

podle cílů: 

- neformální skupiny - zde převažuje činnost, která vede 

к uspokojování potřeb jejich členů (přátelská skupina) 

- formální skupiny - jsou součástí určité instituce, která určuje 

jejich cíle (třída, škola...) 

- antisociální skupiny - jsou skupiny obvykle neformální 

s protispolečenskými cíli (skupina páchající krádeže) 

podle předmětu a druhu činnosti: 

- pracovní skupiny - činnost se společensky hodnotnými výsledky 

- výchovné skupiny - cílem je učení 

- hrové skupiny - činnost „pro potěšení" 

- meziosobně interakční skupiny - vzájemný sociální kontakt 

- rodina - patří mezi tzv. primární skupiny (mnohostrannost cílů) 
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2.2. MALÉ SKUPINY (ŠKOLNÍ TŘÍDY) 

2.2.1. FUNKCE MALÝCH SKUPIN 

Skupinová příslušnost provází člověka celý život. Skupinová příslušnost je životní 

nutností: člověk se rodí do určité rodiny, která je vpravuje do života, učí se zde nacházet 

ochranné zázemí, učí se seznamovat se svým životním prostředím, vyznat se v něm a 

dostává se mu zde první výbavy pro život vůbec (návyky, řeč, role, hodnoty atd.). 

Později se stává příslušníkem školní třídy, pracovní a zájmové skupiny, zakládá 

manželství a vlastní rodinu. Tato celoživotní příslušnost je současně zdrojem 

celoživotních sociálních vazeb, které jsou pak zdrojem nové determinace, sociálních 

vlivů této skupinové příslušnosti. Neboť chce-li ve skupinách obstát, a obstát v nich 

nějak musí, protože vytvářejí jeho životní zázemí, musí se přizpůsobit standardům, 

které se v životě skupin uplatňují, nebo opustit tu skupinu, která mu nevyhovuje, a najít 

si jinou. 

Základní funkcí malých skupin je, že člověku umožňují uspokojování jeho 

sociálních potřeb. Skupina poskytuje svému příslušníku nejen určitá uspokojení, ale 

také srovnávací rámec pro jeho postoje a jednání, utváří jeho pojetí „sociální reality" 

a jeho sociálních rolí. Sociální psychologové v tomto smyslu hovoří o normativní 

a srovnávací funkci. Skupina je pro jedince přitažlivá v míře, v jaké uspokojuje jeho 

potřeby. Malé skupiny jsou předmětem studia nejen v sociální psychologii, ale 

i v sociologii. Rozdíly v sociálněpsychologickém a sociologickém přístupu к malým 

skupinám lze charakterizovat tak, že sociologie zkoumá malou skupinu jako celek (jako 

společenský fenomén, např. rodinu), kdežto sociální psychologie zkoumá chování osob 

ve skupinách. Nicméně obě hlediska se překrývají, neboť sociologie nemůže 

abstrahovat od sociálněpsychologických jevů ve skupinách a sociální psychologie zase 

nemůže odhlédnout od skupiny jako takové, jako sociálního fenoménu s určitou 

strukturou a s určitými charakteristikami a funkcemi. 



2.2.2. UTVÁŘENÍ MALÝCH SKUPIN 

Formální malé skupiny, jako je např. školní třída, jsou utvářeny výběrem podle 

určitých kritérií. Neformální skupiny se utvářejí z interakcí jejich členů. Podnětem 

pro takové interakce může být i fyzická blízkost. Zásadně platí, že „skupiny jsou 

produkty interakcí mezi individui", avšak tato teze platí pro vznik neformálních skupin, 

které se ovšem, jak již bylo poznamenáno, mohou utvářet i ve formálních skupinách 

(ve školní třídě se např. vytvoří podskupina spolužáků na základě výběrových 

přátelských vztahů, což se projevuje různými způsoby počínaje častějšími interakcemi). 

Při vytváření takových skupin jsou nejrůznějši motivy. 

Ve formálních skupinách jsou skupinové normy a role dány, v neformálních 

skupinách se vytvářejí v průběhu společných činností jako nepsané požadavky 

na postoje a chování členů skupiny. Avšak i ve formálních skupinách se spontánně 

vytváří také systém neformálních norem, statusů a rolí. 

S utvářením skupiny neformálního druhu, nebo neformální podskupiny v rámci 

skupiny formální, dochází к vytváření skupinových norem, které kontrolují chování 

členů skupiny, aby bylo v souhlase se skupinovými cíli, pomocí pozitivních a 

negativních sankcí. Skupinové normy kontrolují hlavně postoje a chování projevené 

v rámci skupinových interakcí a toho, co se týká zájmu skupiny. Tyto normy ale mohou 

ovlivňovat i chování jedince mimo skupinu. 

Jednou z norem je solidarita, která tvoří páteř všech skupinových norem. Ve školní 

třídě se kromě jiného projevuje „povinností" napovídat spolužákovi, neprozradit jeho 

přestupky proti školnímu řádu učiteli, kdo by to učinil, je donašeč a třída by jím 

opovrhovala. 

Normám komplementární je konformita, která vyjadřuje jejich fungování a jejich 

závaznou platnost. Znamená chování shodné s normami, přizpůsobení se těmto 

normám. S růstem pocitu sounáležitosti jedince se skupinou se konformita stává 

přirozenou, jedinec ji nepociťuje jako vnější tlak, kterému se musí podřizovat, ale jako 

samozřejmost. Konformní chování pociťuje jedinec, který je s cíli skupiny plně 

integrován, jako správné a závazné. 



S konceptem normy jsou úzce spojeny koncepty pozice, role a statusu. Pozice 

označuje místo ve vztažném poli. Na pozice jsou kladeny určité požadavky a jsou 

spojovány s určitými očekáváními, spojují se s nimi určité role. Role jsou požadavky 

na vystupování. S určením role je pak spojen status, vyžadující kulturně specifické 

společenské charakteristiky jedince. 

2.2.3. STRUKTURA MALÉ SKUPINY 

Mezi lidmi, kteří se scházejí к nějaké společné činnosti, se začnou vytvářet nejen 

určité více či méně závazné zvyklosti, ale také určité vztahy. 

Začnou se vytvářet sociometrické pozice, které vyjadřují stupně vzájemné 

přitažlivosti, odpudivosti Či lhostejnost jedněch vůči druhým. Vedle formální skupiny, 

která je dána příslušným organizačním řádem, se vytváří struktura neformální, v niž 

dominují populární, aktivní a akceptované osoby („hvězdy") a dále osoby závislé, 

trpěné, mimostojící atd.. Každý z členů skupiny začne ve skupině zaujímat určitou 

pozici, která může být popsána v termínech rolí či sociometrických výběrů a odmítání. 

Sociologové a sociální psychologové v tomto smyslu hovoří o autoritách, „Šedých 

eminencích", vůdcích, outsiderech, izolátorech a dalších, o dominantních a periferních 

rolích prosazujících se a přehlížených jedinců atd. Tyto sociometrické pozice souvisí 

s povahou skupiny, s vlastnostmi osobnosti a s dalšími proměnnými. 

Typy sociálního chování ve skupině (dle Cart era): 

- egocentrické prosazování se sloužící к dosahování osobních cílů; interakce 

ve skupině slouží těmto jedincům к uspokojování egoistických tendencí; 

- chování zaměřené na podporu činnosti skupiny a dosahování skupinových 

cílů, založená na identifikaci s nimi 

- chování zaměřené na vytváření a udržování přátelských vztahů mezi členy 

skupiny (osoby poskytující pomoc druhým, vstupující do konfliktů jako 

smírčí činitelé apod.) 
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Existují různé pozice jedince ve skupině, resp. různé druhy sociometrického statusu, 

definované sociometrickými parametry. 

Jsou to např. následující pozice: 

- hvězda: má maximální hodnotu tzv. „smíšeného sociometrického 

statusu", tj. suma všech obdržených voleb, pozitivních i negativních 

- outsider: je osoba, která hodně volí, ale je málo volena a vcelku 

odmítána (velký počet negativních voleb) 

- zavržený: (antihvězda): tato osoba má minimální „smíšený 

sociometrický status", získala maximum negativních voleb; 

- izolát: je osoba, která ani nevolí, ani není volena, žije izolovaně „na 

okraji" skupiny 

- ambivalentní status: je to komplikovaná pozice, která má maximální 

počet všech obdržených voleb, pozitivních i negativních (index 

„pasivní expanze"), avšak nulový „smíšený sociometrický status"; 

- „šedá eminence": je osoba v pozadí, která je pozitivně volena lídrem a 

sama lídra vybírá, ale jinak je izolována. 

Pozice jedince ve skupině je v podstatě dána dvěma základními hledisky: 

- j eho sociální přitažlivostí 

- jeho osobní prestiží (mocí) 
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hledisko sociální přitažlivosti 

osoby populární 

oblíbené 

přijímané 

trpěné 

mimostojící 

hledisko osobní prestiže (moci) 

osoby dominující (lídři) 

aktivní 

závislé 

pasivní 

s okrajovými rolemi 

(Šipky naznačují gradaci přitažlivosti a prestiže) 

Pozice a statusy jsou chápány jako základní elementy sociálních struktur, a jsou 

proto hledány činitelé, které určují, resp. korelace se znaky osobnosti, které naznačují 

možnosti interpretace pozic a statusů v termínech psychologických vlastností osobnosti. 

V tomto směru bylo provedeno mnoho výzkumů. Byly např. zjištěny poměrně vysoké 

pozitivní korelace mezi prestiží a inteligencí, ale rozhodujícím hlediskem zřejmě je, jak 

jedinec přispívá к dosahování cílů skupiny, přímo či nepřímo (např. také tím, že udržuje 

ve skupině dobrou náladu apod.) 
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Polský sociolog J.Szmatka uvádí následující „obecný pojmový model" relací mezi 

pozicí, statusem a osobností: 

sociální struktura 
skupiny 

pozice 

role osobnost 

status 

sociální stratifikace 
skupiny 

Ústředním vztahovým pojmem je zde role, která je tím typem strukturální 

konfigurace, díky němuž struktura a stratifikace (sociální vrstvení) mohou vyvíjet vliv 

na osobnost jedince. Szmatka se domnívá, že v makrosociologii používaný pojem 

stratifikace je užitečný i v oblasti malých skupin a že je vhodné odlišit jej od pojmu 

struktura, protože vyjadřuje zvláštní případ hierarchizace v sociálních systémech. 

Podstatným činitelem vytváření struktury malé skupiny jsou především normy, hodnoty 

a cíle skupiny jako celku, projevující se v kultuře skupiny, a s nimi spojená očekávání, 

požadavky a sankce. Zvláštní aspekt vnitroskupinových struktur představuje jejich 

hierarchičnost. Hierarchičnost pozic je založena na rozdílech v moci a vyvíjení vlivu 

na skupinu, na nerovném přístupu к informacím, skupinovým sankcím, na 

diferencovaném konformismu připisovaném dané pozici. Avšak stratifikace, jejímž 

elementem jsou sociální statusy, vytváří hierarchii jiného druhu, nezávislou na 

měnících se podmínkách vnějších, ale závislou na vnitroskupinové situaci a také na 

individuálních rysech jednotlivců. (Nakonečný, 1999, str. 215-232) 
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2.2.4. POZICE ŽÁKA VE TŘÍDĚ 

Mnohé již bylo řečeno v obecné kapitole „Struktura malé skupiny"(viz výše). 

Do jaké pozice ve školní třídě se žák dostane, závisí na spolužácích a třídě jako 

celku, na jejich potřebách, cílech a hodnotách, ale zároveň i na individuálních 

charakteristikách a dispozicích každého jedince. Zařazení jedince do struktury třídy 

(pozice) sehrává v psychickém rozvoji každého dítěte důležitou úlohu. Působí na jeho 

sebehodnocení a na jeho hodnocení ostatními. 

Osobnost dítěte se pod vlivem pozice rozvíjí v různé míře. Žáci, kteří zaujímají čelní 

pozice, mají největší prostor к individuálnímu projevu růstu, naopak nejužší prostor 

к seberealizaci mají žáci se špatnou pozicí, žáci izolovaní, okrajoví. 

Trvale nepříznivě postavení ve třídě způsobuje snižování sebedůvěry a omezuje 

jejich snahu aktivně se zapojit do činnosti třídy. 

V. Hrabal považuje za významné tři aspekty pozice žáka a spolužáka ve třídě: 

- pozice a systém pozic podle kompetence, především podle školní 

výkonnosti a zdatnosti 

- pozice a systém pozic podle vlivu, tj. podle podílu na řízení interakce 

ve skupině a skupiny vůbec 

- pozice podle obliby, podle stupně citového přijetí spolužáky 

Tyto tři pozice nejsou nezávislé, vzájemně se ovlivňují (posilují nebo oslabují) 
(Hrabal, 1992, str. 35) 
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Kompetence 

S kompetencí, výkonností úzce souvisí celková pozice žáka ve třídě. Ukazatelem 

kompetence jsou známky, školní prospěch, díky němuž se na většině škol určuje žákovo 

pořadí. 

Školní kompetenci konkuruje zdatnost, projevující se ve sportu, zručnosti a síle. 

Oblíbenost kompetentních žáků částečně vyrovnává jednostrannou zaměřenost školy na 

výuku, ovšem nezačne - li neškolní zaměření kompetence ohrožovat plnění základních 

funkcí školy. 

Na podíl školní zdatnosti v neformální struktuře, třídy jako celku lze nejsnadněji 

usuzovat jednak z prospěchu sociometrický vedoucích žáků, jednak z vývoje klasifikace 

ve třídě ve srovnání s typickou klasifikační vývojovou křivkou a případně 

prospěchovým vývojem paralelních tříd téhož ročníku. 

Vliv 

Pozice podle vlivu vystihuje, v jakém rozsahu žák ovlivňuje interakci a činnost 

spolužáků i třídy jako celku. Jeho působení lze zaznamenat pozorováním třídy jako 

celku. Chceme-li zjistit vliv, je nutné pozorování doplnit sociometrickým nebo 

ratingovým dotazníkem. 

Hrabal (1991) řadí determinanty vlivu do tří komponent: 

1. Zdatnost a kompetence výrazně ovlivňují pozici žáka ve třídě, která výkony 

v těchto směrech přijala za skupinové hodnoty. Na identifikaci ostatních žáků 

záleží, zda bude tato pozice pozitivní či negativní. Ve většině případů se 

zdatný žák stává vzorem pro ostatní, není to však pravidlem. Může totiž dojít 

i к negativním reakcím méně zdatných žáků. Důležitá je i zvýšená možnost 

zdatného jedince poskytnout pomoc druhým. Ovšem chce-li a umí-li ji žák 

poskytnout, to už závisí na motivačním zdroji vlivu. 

2. Legitimní moc určenou institucí má ve formální skupině učitel. Moc úzce 

souvisí s vedoucí pozicí. Z pozice jakoby vyplývá možnost rozhodovat, 

hodnotit, vést. V neformální skupině může vedoucí udělovat odměny, tresty, 
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rozdělovat část moci ostatním členům skupiny. Moc lze chápat jako druh 

vlivu, který nezáleží tak na osobních charakteristikách, ale více na instituci 

Či skupině. 

3. Osobnostní dispozice v oblasti motivace a sociálních schopností a dovedností 

se projevují jako potřeba sebeprosazování, ovlivňování a regulace partnerů. 

Sociální aktivity, které jsou nezbytné pro vedoucí pozici. 

Pozice podle vlivu je jednou ze základních charakteristik členů a je úzce spjata 

s jejich rolí. 

Obliba 

Jinými slovy sympatičnost, popularita, přitažlivost. 

V zásadě jde o přijetí jedince skupinou v emocionálním hodnocení, ať už přijetí, či 

odmítnutí. 

Obliba je vyjadřována interakcí a interpersonálními vztahy a to vždy ve dvou 

pólech: 

- oblíbení, přijatí - ostatní mají potřebu vyhledávat přítomnost 

oblíbeného, být s ním v kontaktu 

- odmítnutí, izolovaní - jde o nezájem a apatii к osobě odmítnutého žáka 

Podobnými metodami, kterými zjišťujeme vliv, můžeme sledovat i oblibu ve třídě. 

Budeme si všímat, kdo se s kým snaží spolupracovat, kdo s kým chce sedět v lavici, kdo 

s kým vyhledává kontakty mimo vyučování i při něm, kdo by se komu svěřil 

s tajemstvím,.... 

Jelikož se ve třídě mohou objevit děti introvertního typu, nebo děti s menšími 

potřebami sociálního kontaktu, u kterých nelze snadno vypozorovat preferovaného 

žáka, je vhodné zařadit i jiné metody, např. sociometrické techniky . 
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Nesmíme zapomínat, že obliba roste s kontaktem. Jiná bude obliba u sousedů 

v lavici a jiná při vstupu nového žáka do třídy. 

Jsou- li jedinci v nepřetržitém kontaktu, může dojít к únavě vztahů, ke konfliktům, 

platícím pro většinu interakcí. 

Za prameny sympatičnosti lze považovat: 

- zdatnost, kompetenci, prestiž - obecně platí, že vliv a kompetenci může 

jedinec využít к podpoře a nepodpoře druhých 

To rozhoduje o jeho oblibě a neoblibě. 

- sociabilitu - sociální a morální vyspělost projevovaná v činnostech a 

interakcích (Žák se dokáže vcítit do situace ostatních, má představu o 

rovnoprávnosti a spravedlnosti.) 

- sexuální přitažlivost - sice se tento faktor podceňuje, ale je značně 

patrná obliba žáků pohledných 

Ve třídě se objevují významné kombinace zmíněných pozic jednotlivých žáků. 
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3. SOCIOMETRIE 

Sociometrie je chápána jako základní technika (diagnostický postup), která slouží 

к zjišťování, popisu a analýze směru a intenzity preference v mezilidských vztazích 

v malých sociálních skupinách. Sociometrickým testem tedy zjišťujeme pozitivní (to 

především), ale i negativní volby, tj. sympatie a antipatie v mezilidských vztazích. Děje 

se tak na základě jedné či více otázek, které členům skupiny klademe. 

Zakladatelem této techniky J.L.Moreno (ve 30. letech 20. stol.) stanovil 6 pravidel 

pro konstaikci sociometrického testu: 

1. Stanovení hranic sociální skupiny, v níž se mají volby odehrávat (např. 

třída 6.B, výchovná skupina, sportovní oddíl) 

2. Možnost provedení neomezeného počtu výběrů (počet výběrů je už sám 

o sobě důležitým diagnostickým údajem). V praxi se však dnes tato 

zásada již striktně nedodržuje především z důvodů složitého zobrazování 

v sociogramu. Proto bývá počet možných výběrů redukován na 1 až 3. 

3. Určení jednoznačného kritéria výběru. 

4. Prověření toho, zda všichni členové rozumějí otázkám tak, jak je autor 

zamýšlel. 

5. Volba je subjektivní záležitostí každého jedince, a tak jednotliví členové 

skupiny nemají vědět o výběrech, které provedli ostatní. Tím se v zásadě 

čelí vzniku konfliktů, které by mohly vzniknout z prozrazení těchto 

údajů. 

6. Výsledky sociometrického testu mají být vždy spojovány s určitými 

„výchovnými opatřeními", se zásahy do dané skupiny, s její 

rekonstrukcí. Tím docílí toho, že zkoumané osoby získají pocit, že jimi 

provedené volby (výběry) mají praktický význam pro fungování skupiny 

a spolužití jednotlivců. 



Sociometrickým testem získáme tedy informace o tom, kdo koho v určité situaci 

odmítá či pro určitou činnost volí - preferuje, resp. odmítá. Pozor však musíme dát na 

jednoznačnou formulaci otázky, kterou tyto údaje zjišťujeme. 

Klasické otázky znějí asi takto: „S kým bys' ze třídy chtěl(a): 

nejraději pracovat na brigádě? 

- jet na společný výlet? 

po maturitě se i nadále často setkávat?" apod. 

Studenti, vedeni snahou tyto „otřelé" otázky inovovat, formulují je nekonvenčně 

např.: „S kým bys'chtël(a) strávit týden na opuštěném ostrově (letět na neznámou 

planetu)?" Zde je však nebezpečí, že výběr nebude mít jednoznačná kritéria u všech 

žáků. Jedni mohou zvolit kritérium sympatií, jiní však racionální kritérium 

(pragmatické) - s kým bych tam přežil! Na to musíme dát v souvislosti s 3. pravidlem 

pozor. 

Jak se získanými údaji pracovat a jak je vyhodnotit? 

Co učiteli říkají a co by z nich měl vyhodnotit? 

Většinou se doporučují tři druhy operací. 

a) sestavení sociometrické matice 

Z matice odečteme všechny potřebné údaje o volbách ve skupině a také pro 

vytvoření sociogramu, kde se přehledněji zobrazí (při velkých počtech voleb to ale příliš 

neplatí) struktura neformálních vztahů. 

b) zpracování sociogramu 

Zobrazení se může dít pomocí kruhového, individuálního, strukturálního 

sociogramu, hierarchického osového pro kladné či záporné volby či hierarchického 
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knihového sociogramu. Nejčastěji je používán poslední jmenovaný, nazývaný též jako 

terčový. Ten nám zobrazuje stupeň neformální autority jedince ve skupině tím, že 

jedince umisťuje do různých vzdáleností od středu sociogramu. Zároveň v něm jsou 

zobrazeny vzájemné volby dle daných symbolů. Na sociogramu se umisťují žáci 

s největším počtem získaných voleb. Čím dál od středu, tím méně získaných voleb. 

c) sociometrické indexy 

Výsledky testu se dají kvantifikovat, к čemuž slouží 3 skupiny indexů: 

Individuální 

a) pozitivní sociální status - Sv = p / N-l , 

kde p = počet kladných voleb (přijetí) 

b) negativní sociální status (odmítnutí) - So = n / N-l , 

kde n = počet negativních voleb (odmítnutí) 

c) výsledný status - V = Sv - So 

d) index expanzivity - E = v / N-1 , 

kde v = počet všech voleb, které jedinec učinil (tj. kladných i záporných) 

Tyto indexy mohou odhalit potenciální vedoucí či odhalit možné zdroje 

mezilidských konfliktů. 

Skupinové 

a) index skupinové intenzity (rozsahu vztahů ve skupině) I = Ps - ns / N , 

kde Ps je počet kladných a ns je počet záporných voleb ve skupině 

b) index pozitivní Ep či negativní En skupinové expanzivity Ep = Ps / N 

resp. En = ns / N 
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c) index s k u p i n o v é ko l i e ze ( soudržnos t i ) - К = d/N - (n - 1 ) / 2 

kde d = počet vzájemných voleb ve skupine (pozitivních) 

d) index skupinové integrace Ig, slouží k posouzení stupně zapojení členů 

do skupiny Ig = 1/ Ni - No , 

kde Ni = počet izolovaných jedinců (tj. těch, kteří neprovedli, ani 

neobdrželi volbu) a No = počet opomenutých (sami výběr provedli, ale 

žádnou volbu neobdrželi) 

e) index skupinové sociopreferenční izolace Iz = Ni + No/N 

Indexy charakterizující strukturu podskupin 

Pro tyto účely lze užít již výše uvedené indexy sociální, speciálně pak ještě 

index vnitroskupinové preference (jak členové podskupin preferují sebe před 

ostatními členy celé třídy - skupiny): Ip = XI (N-Nl) / X2 (Nl -N) , 

kde XI = počet výběrů členů podskupiny odevzdaný členům vlastní podskupiny, 

X2 = počet výběrů mimo podskupinu, N1 = počet členů dané podskupiny, 

N = počet členů celé skupiny (třídy). 

(Janoušek a kol., 1986, Petrusek, 1969) 

Číselné indexy samy o sobě mají u jedné třídy pouze velmi malou výpovědní 

hodnotu. Učiteli říkají více až tehdy, může-li srovnávat tyto indexy ve více třídách. 

V poradenských podmínkách se proto setkáváme s tím, že se ani příliš nevypočítávají. 

К interpretaci výsledků postačí sociogram a učitelova bližší znalost žáků dané třídy. 

V posledních letech se vedle klasické sociometrické techniky objevují i nové, pro 

učitele a pedagogické účely využitelné techniky. Mezi ně patří SO-RA-D. 
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4. SOCIÁLNÍ INTERAKCE 

Jde o vzájemné sociálně psychologické působení lidí, které probíhá na různých 

úrovních sociálních vztahů. Představuje spojnici mezi činností lidí a jejich vztahy. Je 

procesem, který je ovlivňován společnou činností, společenskými vztahy, sociální 

komunikací a dalšími sociálně psychologickými jevy a sám je zpětně ovlivňuje. Podílí 

se na formování jedinců i sociálních skupin. 

4.1. TYPY SOCIÁLNÍ INTEGRACE 

Typy sociální integrace: 

1. Převážně jednosměrné působení: 

- potenciální pozorování - nejjednodušší forma integrace - pozorování 

jednoho člověka druhým, přičemž pozorovaný ví, že je pozorován 

- koakce - jeden člověk něco dělá a druhý není relativně nečinným 

pozorovatelem, nýbrž vykonává činnost velice podobnou té, kterou 

provádí jeho partner 

- interakce mistra s učedníkem - účastníky vzájemného působení nemusejí 

být stejně schopní a dovední lidé —> observační učení (učení 

pozorováním) 

- interakce typu sociálního posilování - kladné hodnocení, případně 

odměna za určitý výkon 

- interakce typu sugestivního ovlivňování - sociální integrace, kdy jeden 

člověk poměrně nekriticky přijímá sdělení, příkazy, nařízení druhého 

člověka 

2. Obousměrné působení dvou subjektů: 

Obousměrné působení mezi jedinci či sociálními skupinami je úplnou formou 

sociální integrace. 

- interakce při kooperování - základní podoba společné činností lidí, 

usnadňuje činnost jednotlivců i celé skupiny 
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- interakce při soupeření - při spolupráci se účastníci snaží dosáhnout 

nejlepšího výsledku společně, při soupeření každý sám; určitý druh 

soupeření je i soutěžení 

- interakce typu pomoci - jde o zajímavý a důležitý typ interakce, kde se 

pomáhá člověku, který se ocitl v nesnázích, popř. z jiného důvodu je na 

pomoci druhých závislý 

- hra - musíme zvažovat převládající motivaci hráčů a nepovažovat všechny 

buď jen za soupeřivé nebo jen za kooperativní 

(Mareš, Křivohlavý, 1995, s. 116-120) 

4.2. PEDAGOGICKÁ INTERAKCE 

Pedagogická interakce neprobíhá mezi lidmi jen jako jednotlivci, ale odehrává se 

v konkrétním sociálním prostředí, kde jednotliví aktéři zastávají různé sociální role. 

Změna sociální role si zpravidla vynucuje i změnu komunikace. Jinak bude se třídou 

komunikovat učitel, který v ní běžně vyučuje, jinak učitel, který třídu nezná a přišel 

pouze odsuplovat předmět, pro nějž není aprobován. Naopak změna ve způsobu 

komunikování může signalizovat změnu sociální role, změnu pedagogické interakce. 

Učitel, který až dosud komentoval činnost určitého žáka skeptickými poznámkami, 

neposkytoval mu čas na rozmyšlenou, ironizoval jeho výsledky, změní svůj způsob 

jednání. Začne žákovi dodávat odvahy, nepřerušuje ho, dává mu čas na promyšlení 

odpovědi, chválí jej za drobné pokroky. Sděluje tím, že změnil svůj postoj к žákovi, 

vystřídal roli necitlivého examinátora za roli pomáhajícího vychovatele. Změna 

komunikace je provázena změnou role, změnou celého charakteru interakce, což 

nemůže přehlédnout ani žák, ani třída. 

Obecně by se dalo říci, že pedagogická interakce musí být adekvátní dané sociální 

situaci, konkrétní pedagogické interakci. Proto je nutné brát s rezervou tvrzení, že určitý 

typ řízení, a z něho vycházející způsob komunikování, je univerzální, je nejlepší. 

Bez ohledu na konkrétní podmínky se učitelům někdy doporučuje např. demokratický 

či sociálně integrativní typ řízení pedagogického procesu jako nejlepší. Přitom učitelova 
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dovednost navázat kontakt se žáky, účinně s nimi komunikovat, je podmíněna situací a 

strategií, kterou pedagog zvolil. 

Vztah mezi pedagogickou interakcí a sociálním prostředím je však oboustranný. 

Sociální prostředí ovlivňuje charakter interakce, vynucuje si určitý typ komunikování. 

Stačí si představit, jak rozdílně bude probíhat interakce téhož učitele se dvěma třídami: 

v jedné převažují žáci prospěchově slabší a neukáznění, ve druhé třídě žáci ukáznění 

s velkým zájmem o učení. Platí i opačné tvrzení : pedagogická interakce ovlivňuje 

sociální prostředí. Učitel se může snažit, aby se situace v oné „horší" třídě zlepšila. 

Může působit na vzájemné vztahy mezi žáky, ovlivňovat jejich vztah ke škole, 

к danému předmětu i к sobě samému. Jiný příklad je : tatáž třída se může chovat 

rozdílně jen proto, že s ní rozdílným způsobem jednají dva rozdílní učitelé. Co si žáci 

dovolí u jednoho, nedovolí si u druhého. Zvláštnosti pedagogické interakce vyvolávají 

odlišné reakce žákovského kolektivu. 

4.2.1. TYPY PEDAGOGICKÉ INTERAKCE 

V tradiční škole při běžném, hromadném vyučování tzv. naukových předmětů se 

setkáváme s různými typy pedagogické interakce. Lze o nich uvažovat nejméně ve dvou 

směrech. Jeden směr vede к různým typologiím pedagogické interakce. Druhý se spíše 

zajímá o to, jaké dění ve třídě konkrétní typ navozuje, co dělá se žáky a učiteli. 

H. Kasíková studovala poměrně frekventované typy pedagogické interakce a 

navrhla pro ně souhrnné označení interakční žánry ve vyučování. Rozlišila jich pět: 

- diktování - zápisu z výkladu, učebních úloh, tempo frekvence 

- písemné zkoušení - přesun od interakce učitel - žák к interakci žák - text 

- propůjčení role učitele - žák v určité části hodiny přebírá roli učitele, vykládá 

učivo apod., referát, hodnocení 

- soutěžení - většina žáků by se měla zapojit 

- kooperování - přesouvá se důraz z interakce učitel - žák na žák - žák nebo skupina 

žáků - skupina žáků 
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К dalším typům pedagogické integrace patří : 

- dílna - učitel zastává roli zkušeného mistra 

- divadlo - učitel má více rolí, scénárista, režisér, herec, kritik 

- dramatická hra opírající se o tvořivou dramatiku 

4.2.2. UČITEL A JEHO INTERAKCE SE ŽÁKY 

Učitelé patří k významným osobám v životě a vývoji dětí a mladistvých. Učitel 

může působit silně, příznivě, nebo naopak nepříznivě, svým záměrným a výchovným 

působením, ale především celou komunikací a interakcí, vztahem k žákům, svou 

osobností. Může se stát i důležitým modelem pro dítě a mladistvého. 

Učitelská profese klade náročné a psychologicky rozmanité požadavky. Od učitele 

se očekává, že bude žáky : 

- vzdělávat, zprostředkovávat jim vědomosti, dovednosti, způsoby myšlení a 

činnosti určitého vědního, technického, popřípadě uměleckého oboru, podle 

učitelovy aprobace 

- vychovávat, rozvíjet jejich zájmy a postoje, schopnosti, charakter, a to na 

podkladě soustavného poznání žáků, jejich typologických a individuálních rozdílů 

Nebývá snadné vyváženě sloučit oba momenty. Učitelé se značně liší v tom, na 

kterých z obou momentů se soustřeďují. Švýcarský psycholog Caselmann rozlišil dva 

základní typy učitelů: 

- učitele zaměřeného na obor („logotrop") 

Logotrop se snaží vzbudit zájem o obor a co nejvíce z něj předat žákům; 

méně se zajímá o žáky, jejich zvláštnosti a problémy, zvláště o ty žáky, 

kteří neprojevují zájem o učitelův obor. Někteří logotropové mají se 

žáky značné kázeňské obtíže. 
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- učitele zaměřeného na žáka („paidotrop"). 

Paidotrop se zajímá spíše o žáky než o obor, snaží se přiblížit se 

к žákům, porozumět jim a pomoci. Některý paidotrop může upadat až do 

nemístné shovívavosti, snižuje požadavky na žáky, nebo se dokonce 

pokouší zasahovat do jejich osobního života. Může také podněcovat 

prohlubováni své odborné kvalifikace. 

Oba typy v krajních podobách vedou к nežádoucím výsledkům. 

Děti a mladiství potřebují učitele jako celého člověka, osobnost s lidským vztahem, 

s porozuměním pro třídu i pro osobní problémy jednotlivých žáků. Děti vítají, když 

učitel pomůže s obtížemi učení a v případě potřeby i s jinými starostmi, v některých 

případech učitel či učitelka nahradí i chybějící model, třeba otce nebo laskavou matku. 

Z uvedených dvou základních úkolů - výchovného a vzdělávacího - vyplývá řada 

požadavků: 

- osvojit si příslušný obor (vědní, technický, umělecký) a také se v něm soustavně 

zdokonalovat podle jeho dalšího vývoje 

- osvojit si a dále prohlubovat pedagogické a psychologické poznatky, metody a 

způsob myšlení, potřebné pro poznávání žáků a pro efektivní působení na ně 

- pečovat o pomůcky, didaktickou techniku apod. 

- realizovat adekvátní interakci a komunikaci se žáky, ale také s rodiči, s ostatními 

učiteli a nadřízenými, zdokonalovat se v sociálních dovednostech 

- organizovat vlastní činnosti i činnost druhých, žáků ve třídě a v jejích menších 

skupinách, ale také součinnost učitelů vyučujících v téže třídě, součinnost s rodiči, 

s vedením oddílů a zájmových kroužků, apod. 

- zvláště v menších obcích se od učitele očekává účast na kulturním Či sportovním 

životě i mimo školu, v rámci obce a lokality, což může být přínosem jak pro 

veřejnost, tak pro prestiž učitele v očích žáků a jejich rodičů 

- dbát o své tělesné a duševní zdraví, soustavně poznávat a korigovat sám sebe, 

poskytovat žákům model zralé osobnosti 
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Pedagogové i psychologové realizovali výzkumy učitelovy osobnosti, snažili se 

zjistit vlastnosti osobnosti, které jsou důležité pro učitele. Ukázalo se, že se žákům 

na učitelích nejvíce líbí demokratický vztah к žákům, porozumění pro jednotlivce, 

trpělivost, široké zájmy, osobní vzhled a přívětivé chování, spravedlnost, smysl 

pro humor, charakternost a důslednost, chápání obvyklých problémů žáků, 

přizpůsobivost, užívání pochval a uznání spíše než trestů a učitelské mistrovství. 

Postoj žáků к učiteli а к učení a výsledky pedagogického působení závisí především 

na humánním vztahu učitele к dětem a mladistvým. Na dalším místě jsou učitelovy 

didaktické dovednosti a jeho odbornost. 

Důležitým momentem vztahu učitele к dětem je motivace. Může zahrnovat potřeby 

porozumění, pomoci druhým, uspokojení z dosažení cíle, jímž je pomoc žákům 

v dosažení vzdělání, v rozvinutí jejich schopností a charakterové zralosti. V motivaci 

к učitelskému povolání mohou působit také podobné momenty, jako je nedostatek 

jistoty, silná dominance, úsilí o vyniknutí. 

Učitelův postoj к žákům а к učitelské profesi, jeho motivace a rysy osobnosti mají 

důležitý projev v tom, zda a jakým způsobem si uvědomuje svou subjektivní 

odpovědnost za úspěšnost a neúspěšnost žáků. 

Pokud jde o intelekt, zvládnutí příslušného vědního oboru na vysokoškolské úrovni 

předpokládá u učitele jeho nadprůměrnou úroveň. K tomu přistupuje v práci učitele 

řešení složitých pedagogických situací, rozbor chyb v žákově výkonu a problémů v jeho 

chování, volba adekvátních metodických postupů při vyučování i výchovných 

prostředků - to vyžaduje mnohdy tvůrčí myšlení. 

Senzoinotorické a estetické předpoklady mají závažné místo v práci učitelů 

některých oborů (např. učitel Vv) a v určité míře mají význam pro každého učitele. 

Zvláštní pozornost zasluhuje odolnost učitele к zátěži, náročným životním situacím. 

Je dána již „nadbytkem interpersonálních podnětů" , tím, že je učitel většinu pracovní 

doby ve styku s mnoha lidmi, je povinen sledovat a kontrolovat je, odpovídat na jejich 

dotazy, požadavky, reakce, regulovat je, řešit nesčetné množství dílčích úkolů, konfliktů 

a problémů, přecházet rychle od jednoho к druhému a přitom neztrácet ze zřetele hlavní, 

podstatné úkoly. Přemíra podnětů vyvolává napětí, může vést к předrážděnosti a 

narušení neuropsychické rovnováhy. 
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Učitel se dostává do konfliktu i proto, že zaujímá specifickou roli prostředníka ve 

vztahu mezi dětmi a společností, popřípadě mezi generacemi. Jako představitel 

společnosti klade na děti a mladistvé její požadavky a, v příznivém případě, tak činí 

s přihlédnutím к možnostem a ke specifičnosti dětí. 

Zátěží pro učitele bývá též značná proměnlivost situací a podmínek. Mění se žáci 

- závažné chyby vznikají, když učitel neregistruje změnu, která se se žákem udála. 

Mění se generace - po několika letech mohou mít žáci téhož věku dosti odlišné zájmy, 

postoje a jiné charakteristiky, než měli v době, kdy učitel začal pracovat ve škole. 

Učitel prožívá náročné životní situace také mimo pracoviště, v osobním životě, 

ve značné míře záleží na tom, jak se s těmito zátěžemi dokáže vyrovnat. Pokud učitel 

nedokáže vyladit svou náladu, zredukovat afekty, působí rušivě na celou třídu. 

Příznivě působí učitel, který je zralou osobností, nepříznivě působí učitel nezralý, 

který nedovede spolupracovat s lidmi a vážit si jich, který je podezíravý, ukvapeně si 

činí o lidech úsudek, neuvědomuje si své motivy a nedovede regulovat své afekty. 

Interakce učitel - žák 

Je to proces působení učitele na žáka a žáka na učitele, resp. reagování jednoho na 

druhého, především v situacích jejich přímého styku během výuky. 

Tato interakce: 

- má své obsahové jádro = učivo 

Učitel působí na žáka prezentací učiva. Žák by měl mít možnost působit 

na učitele, především tím, jak si učivo osvojil. Učiteli se tak dostává 

zpětná informace o jeho působení na žáka. 

- zahrnuje vyjadřování učitelova dojmu, jakým na něj žák působí a naopak, 

zahrnuje vciťování jednoho do druhého, vyjadřuje snahu chápat se 

navzájem a spolupracovat, vyjadřuje se i nonverbálně 

- j e interakce asymetrická 
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Podíl dvou partnerů na ní je nerovnoměrný. Učitel je dominantním 

aktérem. Interakční asymetrie znamená plné rozvinutí aktivity obou 

partnerů, a to díky vysoké úrovni učitelovy způsobilosti aktivizovat žáky 

к účasti na spoluvytváření efektivní výuky. 

Díky aktivitě žáků se mohou projevit následující jevy: 

- interakční projevy žáků skýtají učiteli nezbytné 

zpětnovazební informace o žákovi a průběhu výuky, 

učitel uplatňující svou převahu ztrácí zdroj zpětnovazebních 

informací 

- vytváří podmínky pro žákovu průběžnou kultivaci, tam kde se 

projevuje učitelova dominance, si žák neosvojí kulturu 

osobního projevu ve vztazích mezi lidmi 

- žák nabývá rostoucí měrou pocitu produktivní spoluúčast 

na tvorbě výuky 

- rozvinutá interakční aktivita mezi učitelem a jednotlivými 

žáky se postupně přenáší i na vztahy uvnitř školní třídy, tím 

vzniká příznivá atmosféra spolupráce 

4.2.3. PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE 

Pedagogická komunikace je specifickým případem sociální komunikace. Informace 

si tu vyměňují a vzájemně na sebe působí učitel - žák - skupina žáků - školní třída. 

Jednotlivé vztahy, v nichž se realizuje pedagogická komunikace, jsou od sebe 

neoddělitelné. 

V pedagogické komunikaci se sdělují informace kognitivní (poznatky, věcná 

sdělení), afektivní a regulační (vyjádření souhlasu či nesouhlasu, citů, vybízení к určité 

reakci nebo činnosti, ovlivňování motivů). 

Pedagogická komunikace se realizuje verbálními i nonverbálními prostředky: 

intonací, tempem a hlasitostí řeči, přestávkami v jejím průběhu, mimikou a gestikulací. 
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Člověk jako biosociální bytost potřebuje druhé lidi, potřebuje s nimi být ve styku a 

realizovat s nimi sociální komunikaci. Vyhledává takovou komunikaci, která uspokojuje 

jeho potřeby vzájemného porozumění a pomoci, uznání, respektování druhými. 

Komunikace vyjadřující bezohlednost druhého, jeho agresivitu, lhostejnost aj. je 

hluboce frustrující, zhoršuje psychosomatický stav dítěte, jeho výkon i vývoj. 

Děti i dospívající zpravidla velmi dobře poznají a hodnotí, jak s nimi učitel 

komunikuje a co se vyjadřuje jeho způsob komunikace, ke komu má postoj kladný a ke 

komu záporný, zda se snaží pomoci, nebo je lhostejný, jak hodnotí schopnosti určitého 

žáka, zda ho považuje za svědomitého nebo nesvědomitého a nehodného důvěry. 

Pedagogická komunikace, jak ji realizuje určitý učitel, je důležitým projevem jeho 

osobnosti, rysů a sociálních dovedností. Klíčové vlastnosti osobnosti - humánní vztah 

к dětem, empatie, porozumění, snaha pomoci, kladný emoční vztah, afiliace - působí 

právě v jeho komunikaci se žáky. V té se také projevuje, do jaké míry jsou nebo nejsou 

rozvinuty učitelovy sociální dovednosti označované tradičně výrazem pedagogický takt. 

O učiteli říkáme, že má pedagogický takt, když dovede správně a včas rozpoznat 

reakci žáků na situaci, zvláště na své působení, když správně a rychle rozpozná změnu 

v psychickém stavu a postoji žáků a dokáže podle toho uzpůsobit své další chování a 

jednání. Učitel s pedagogickým taktem pozná, že žáci přestali chápat výklad nebo že 

poklesla jejich pozornost, že jsou unaveni; podle toho jim podá doplňkový výklad nebo 

zařadí přestávku či jiný druh činnosti. Pozná také, zda způsob vyjádření pochvaly nebo 

napomenutí byl přiměřený či nikoli, podle toho upravuje další postup. Pedagogický takt 

můžeme chápat jako složitou sociální dovednost zformovanou v průběhu vývoje 

učitelovy osobnosti. Jde o specifickou zpětnou vazbu - učitel zachycuje sociální 

percepcí podstatný signál, zpracovává ho srovnáním se zkušeností, volí adekvátní 

reakci, popřípadě modifikuje svou činnost. 

Silný formativní vliv učitele - jeho postoje к žákům, komunikace s nimi je 

dokumentován výzkumem tzv. pygmalionského efektu. Rozumí se jím formování 

osobnosti dítěte vlivem učitelova očekávání, jak se dítě bude chovat, jaké je, popřípadě 

jakým se stane. 

Působení učitelova očekávání a jeho komunikace se žákem je silné proto, že je 

v něm ovlivňováno žákovo sebehodnocení. Sebehodnocení však působí silně jak u žáků, 

tak u samotných učitelů. Negativní sebehodnocení učitele zhoršuje učitelův 
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psychosomatický stav, zvyšuje jeho labilitu, snižuje odolnost к zátěži, vede 

к neadekvátnímu chování к lidem obecně а к žákům zvlášť, zhoršuje výsledky jeho 

práce. Projevuje záporný emoční vztah к dítěti. Proto je důležité připojit к výčtu 

významných vlastností učitele jeho kladné sebehodnocení. 

(Čáp, Mareš, 2001, str. 264-272) 

Učitel by měl být schopen: 

- jasně a plynule prezentovat žákovi učivo, organizovat učební aktivity 

samotných žáků 

- čerpat z reakcí, činností a výkonů žáků zpětné informace o účinnosti svého 

vlastního pedagogického působení na ně 

- citové vřelosti ve vztahu к žákům, chápat jejich potřebu úspěchu a kladného 

zpevnění vynakládaného úsilí 

- projevovat intelektuální nadšení a osobní zaujetí 

- dávat žákům najevo, že mu nejen nejsou lhostejní, ale naopak se s nimi 

identifikuje 
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5. SOCIALIZACE DÍTĚTE 

Vývoj znamená proces, při němž se určitý systém mění v průběhu času. Nejde 

přitom jen o změnu velikosti - růst - ale zároveň o jeho kvalitativní přeměny. 

Vývoj probíhá dle vnitřních zákonů systému, zároveň je však ovlivňován vzájemnou 

interakcí systému s prostředím - vlivy zvenčí mohou podporovat vývoj systému, 

mohou ho zpomalovat, pozměňovat, nebo i narušovat. Tak je tomu i v psychickém 

vývoji, který je nedílně spjat s biologickým a sociálním vývojem. O vývoji osobnosti se 

zjednodušeně říká, že zahrnuje dva navzájem spjaté aspekty - zrání a vzájemné 

ovlivňování jedince a prostředí. 

Ve vývoji se mění nejen kvantitativní údaje (počet let, rozsah zkušeností...), ale 

dochází к velkým kvalitativním změnám osobnosti. (Čáp, Mareš, 2001, str. 181,213) 

5.1. SOCIALIZACE DÍTĚTE ŠKOLNÍHO VĚKU 

Socializační vývoj dítěte probíhá postupně. Již v průběhu dětství je ovlivňován 

různými sociálními skupinami, к nimž náleží. Působení každé z nich je něčím 

specifické a zde získaná zkušenost přispívá к rozvoji odlišných kompetencí. V tomto 

věku nabývají na významu socializační požadavky a rozvíjejí se takové vlastnosti a 

dovednosti, které dítěti v tomto směru pomáhají. Na jedné straně jde o uspokojivou 

orientaci v tomto prostředí, na druhé straně o osvojení žádoucích způsobů chování. Bez 

významu není ani vliv vrstevnické skupiny, i když v tomto věku mají ještě větší význam 

dospělí. 

Role školáka 

Role školáka neni výběrová, dítě ji získá automaticky, bez ohledu na vlastní přání. 

Každé dítě tuto roli zpracovává individuálně specifickým způsobem a zaujímá к ní 

určitý postoj, který je dán: 

- mírou identifikace s touto rolí, tj. jejím významem 

mírou sociální prestiže, tj. jejím osobním významem 
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Role školáka zahrnuje dvě dílčí role 

podřízená role žáka 

Role žáka je instituciálně určena, její obsah je předepsán školním 

řádem. V rámci této role se rozvíjejí různé schopnosti a dovednosti. 

Míra úspěšnosti jejího zvládnutí předurčuje budoucí uplatnění jedince 

ve společnosti. Představuje významnou zkušenost, která ovlivní 

rozvoj sebehodnocení dítěte a volbu jeho dalších životních cílů. 

souřadná role spolužáka 

Způsob, jakým ji dítě zvládne, bude významný nejenom pro prožití 

školního věku, ale ovlivní i jeho budoucí strategie chování a 

neformální sociální vztahy. Je základem sociální úspěšnosti jiného 

druhu, schopnosti být přijímán různými lidmi na stejné úrovni, např. 

v partnerských vztazích či mezi spolupracovníky. V tomto směru je 

významná zkušenost z dětské skupiny. Zde se jedinec učí zvládnout 

dovednosti sociální interakce, spolupráce, solidarity, sebeovládání, 

způsobům specifické komunikace a zvládání rolí určitého typu, které 

spoluurčují jeho budoucí sociální úspěšnost. 

Komunikace 

Školní dítě dovede komunikovat různým způsobem, podle toho, zda je mezi 

dospělými nebo mezi dětmi, zda je ve škole nebo doma. Schopnost diferenciace 

komunikačního stylu vyplývá se sociální zkušenosti, ale do značné míry souvisí i 

s rozvojem myšlení. Dítě na nižší úrovni mentálního vývoje nedovede odlišit, 

pro kterou situaci je určitý způsob vhodný, mnohdy ani více komunikačních variant 

nezvládá. 
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V závislosti na celkovém vývoji i sociální zkušenosti se postupně stále více 

vyhraňuje specifický způsob komunikace dětské skupiny. 

Komunikace žáka s učitelem má přesně stanovená pravidla, která určují jak její 

formální podobu, tak obsah. 

Normy a pravidla chování 

Kromě běžných a obecně platných norem si dítě musí osvojit pravidla, která určují 

jeho chování ve škole. Děti středního školního věku si ve větší míře uvědomují, že je 

třeba respektovat i zájmy jiných lidí, resp. různých skupin, rozlišovat normy, platné 

za různých okolností. Jsou schopné diferencovat různé normativní systémy a vzhledem 

k tomu se v různých situacích i jinak chovat. Ve středním školním věku si dětská 

skupina vytvoří svoje vlastní normy, které jsou pro děti velmi důležité. Sice ještě nejsou 

považována za významnější pravidla než ta, která určují dospělí, ale v dětské skupině 

jsou respektována. Pokud by se dítě nechovalo požadovaným způsobem, kamarádi by je 

nepřijali. Hrozba zavržení je natolik silná, že se všichni raději podřídí. 

5.1.1. ROLE ŽÁKA A SPOLUŽÁKA V DOBĚ NÁSTUPU DO ŠKOLY 

Role žáka přináší dítěti vyšší sociální prestiž. Přináší také různé zátěžové situace. 

Nástup do školy je spojen s nutností osamostatnění, přijetí zodpovědnosti za vlastní 

jednání a jeho následky. Školní normy, které musí žák respektovat, kladou důraz na 

potlačení individuálních potřeb. Motivace к plnění takových norem zůstává 

individuálně emocionální, je spojena s osobním vztahem к učiteli. Vazba na učitele 

posiluje pocit jistoty a bezpečí. Dítě potřebuje dosáhnout společenského uznání, 

potřebuje být druhými akceptováno. 

Adaptace na školu zahrnuje také zvládnutí role spolužáka. V tomto období mají 

spolužáci mnohem menší subjektivní význam než učitel. Třída je z pohledu malého 

školáka příliš velkou skupinou dětí obou pohlaví, mezi nimiž zpočátku nediferencuje. 

Četnější kontakt a primární akceptace bývá podmíněna náhodnými vlivy, např. 
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prostorovou blízkostí. Třída je sociální skupinou, která významně ovlivňuje socializační 

vývoj školáka a přispívá к rozvoji specifických sociálních kompetencí. 

5.1.2. ROLE ŽÁKA V OBDOBÍ STŘEDNÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

Dítě středního školního věku bývá realista. Jeho způsob uvažování potvrzuje vazbu 

na skutečnost. Je extravertované, obrácené ke světu a reálné podněty ovlivňují i jeho 

prožívání. Je i optimista, má sklon interpretovat veškeré dění spíše pozitivním 

způsobem. 

Role žáka získává postupně jiný význam. Děti se většinou na školu adaptovaly a 

osvojily si základní normy chování, které zde platí. Pod vlivem zkušenosti dojde 

к vymezení osobního standardu prospěchu i chování. Sebehodnocení dítěte se mění, 

jeho názor je stabilnější a méně ovlivnitelný okamžitým výsledkem či situací. Mění se i 

postoj к učiteli. Už obyčejně nejde o emocionální vazbu, protože takovou podporu již 

nepotřebuje. Jejich vztah je z větší části dán komplementaritou jejich rolí. 

Vrstevníci se stávají důležitějšími. Potřeba kontaktu s vrstevníky je považována 

za nej významnější potřebu školního věku. Zkušenost s různými kamarádskými vztahy 

slouží jako nezbytný předpoklad pro rozvoj hlubšího přátelství a intimních vztahů 

v adolescenci. Každé dítě středního školního věku potřebuje být vrstevnickou skupinou 

akceptováno. Identifikace s vrstevnickou skupinou je jedním z mezníků socializace. 

Vrstevníci uspokojují mnohé potřeby: 

potřeba citové jistoty a bezpečí 

Měla by být uspokojována v rodině, avšak do určité míry ji začínají 

saturovat vrstevníci (spolužáci, kamarádi, sourozenci apod.). 

potřeba učení, rozvoje určitých zkušeností a dovedností, zejména 

v sociální oblasti 

Učení ve skupině vrstevníků zahrnuje různé sociální kompetence 

(komunikace, kooperace... ). 

potřeba seberealizace 

49 



Vrstevníci představují rovnocennou referenční skupinu, vzájemně se 

motivují к výkonu. 

Ve středním věku má velký význam faktor stejnosti. Děti kladou důraz 

na společně sdílené aktivity, ale i na schopnost vzájemné solidarity a pomoci. 

Ve středním školním věku jsou preferovány stejně staré děti, které dosahují obdobné 

vývojové úrovně. Specifickým znakem tohoto období je potřeba identifikace 

se skupinou dětí stejného pohlaví, a tudíž i nápadnější oddělování chlapeckých 

a dívčích skupin, než tomu bylo dříve. Chlapci i dívky si plně uvědomují svou mužskou 

či ženskou roli a všechny rozdíly, které z ní vyplývají a nejen na biologické, ale 

i na sociální úrovni. 

Děti středního školního věku se dostávají do takové fáze socializačního vývoje, kdy 

jsou schopné vytvořit skupinu, která může určitým způsobem jednat jako celek, mají 

schopnost i potřebu jednat cílevědoměji jako skupina. 

Skupina dětí středního školního věku vyžaduje od svých členů konformitu a za to 

jim poskytuje pocit jistoty, sounáležitosti a prestiže. Vrstevnický tlak může mít 

pozitivní i negativní účinky, záleží na tom, к čemu směřuje. 

Děti středního školního věku hodnotí svoje vrstevníky podle zjevných projevů, 

ve vztahu к očekávání, ale i podle toho, zda jsou jim jejich projevy příjemné, či nikoliv. 

Určitou roli může hrát i atraktivní vlastnictví, které zvyšuje sociální prestiž dítěte (např. 

kolo, počítač, video). Děti obyčejně preferují ty vrstevníky, kteří odpovídají očekávání. 

Větší popularitu získávají děti, které jsou dobře laděné, mají smysl pro humor, jsou 

otevřené, přátelské, které dovedou pomoci a nejsou sobecké. Populární děti bývají 

sociálně zdatné, jsou to ty, jež zvládly potřebné sociální dovednosti, dovedou ostatním 

dětem imponovat svými schopnostmi a bez problémů stačí v běžných skupinových 

aktivitách. Nepopulární děti to nedovedou. Nezvládají dovednosti, které jsou potřebné 

ke kontaktu s vrstevnickou skupinou. Prosazují se neadekvátním způsobem, užívají 

agresivní strategie a jsou egocentrické. Obyčejně také nestačí požadavkům vrstevníků 

ve hře a v jiných skupinových aktivitách. Problémy se zařazením do vrstevnické 

skupiny mohou mít i děti nadprůměrně nadané, které mají jiné zájmy. 
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Nepopulárními se stávají děti, které jsou ostatním nějak nepříjemné, ruší je a nestačí 

jejich požadavkům. Nepopulární a odmítané děti jsou schopné si vymýšlet 

a interpretovat realitu úplně jinak. To není otázkou jejich inteligence, ale emočního 

tlaku. Vymyšlený příběh zde funguje jako přijatelná náhražka nepříznivé zkušenosti. 

5.2. SOCIALIZACE DÍTĚTE V OBDOBÍ PUBESCENCE 

Konec puberty je spojen s důležitým sociálním mezníkem. Je jím ukončení povinné 

školní docházky a volba další vzdělávací varianty, která už není povinná a funguje jako 

předstupeň určité profesní role. 

Sociální poznávání 

Mladší děti si všímaly toho, jak se lidé jeví. Pubescent by chtěl vědět, jací jsou, resp. 

jací by mohli být. 

Pubescenti dokážou současně vyžít většího množství informací, které jsou schopni 

integrovat do jednoho dojmu. Dítě by použilo jednu informaci, která by mu aktuálně 

připadala důležitá a upoutala by jeho pozornost. 

Názory dospívajících jsou diferencovanější, užívají rozmanitější popisné kategorie, 

které mohou přesněji vyjádřit typické znaky určitého člověka (např. osobnostní rysy a 

zájmy). V hodnocení se běžně objevují abstraktní výrazy, posuzující různé psychické 

vlastnosti. Dítě by si všimlo jen toho, co by bylo nějak nápadné. 

Pubescenti vědí, že jejich dojem je subjektivní a, i když jim to vadí, uvědomují si, že 

ostatní mohou jedince posuzovat odlišně. Dítě by pro své hodnocení použilo to, co by 

mu připadalo významné, a bylo by přesvědčené, že si ostatní myslí totéž. 

Pubescent dovede do svého hodnocení zahrnout i protikladné kategorie, které se jeví 

zdánlivě neslučitelné. Například někdo je fajn i protivný. Dětem by něco takového 

přišlo nesmyslné. Pro mladší dítě by byl dotyčný člověk buď přátelský, nebo protivný, 

ale ne oboje najednou. Jeho názor by se řídil hlavně podle toho, jak by se právě nyní 

choval к němu. 
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Sociálni role 

Sociální role pubescenta procházejí v této době proměnou, která je ovlivněna: 

- j eho zevnějškem 

- j eho tendencí к emancipaci ze závislosti na rodině. 

Pubescent odmítá podřízenou roli, resp. odmítá demonstrovanou formální 

nadřazenost autorit, jako jsou rodiče a učitelé. Pubescent neakceptuje názory a 

rozhodnutí autority zcela bezvýhradně, jako činí mladší děti, ale přemýšlí o nich 

(a hlavně diskutuje). Vzhledem k tomu, že umí uvažovat i o jiných možnostech, tak je 

hledá. Pokud možno takové, které se od názoru autority odlišují. Pubescent ovšem 

neútočí na autoritu, aby ji zlikvidoval, ale aby sejí stal sám. 

V dospívání se obecně zvyšuje význam a vliv vrstevnické skupiny. Kamarádi slouží 

jako referenční model dokonce i ve vztahu к vlastní roli v rodině. Pubescent srovnává 

své možnosti v rodině s pozicí, jakou mají ostatní. Pokud zjistí, že je na tom hůř, pak 

bez milosti zvýší tlak na rodiče, aby mu dovolili totéž. 

Role, kterou dospívající získá ve vrstevnické skupině, má pro jeho identitu velký 

význam. Aby zde získal dobrou pozici, je schopen udělat mnohé. Konformita je daná 

potřebou být skupinou pozitivně přijat, mít zde své místo a možnost se definovat 

prestižní skupinovou příslušností. 

Komunikace 

Komunikace pubescenta s dospělými je typická vzájemným neporozuměním a 

zvýšeným napětím, resp. i konflikty. Dospívající chce být akceptován jako rovnocenný 

partner, a jestliže má pocit, že tomu tak není, přestává být ochoten komunikovat nebo 

provokuje. 

Při komunikaci s vrstevníky si dospívající vytvářejí komunikační styl, který je 

typický užíváním určitých obratů, preferencí některých slov, specifických oslovení, 

jakousi šroubovaností a teatrálností, jež má na řečníka upoutat pozornost a potvrdit jeho 

originalitu. Komunikační vzorce, stejně tak jako oblečení, zájmové zaměření, jsou 
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součástí skupinové identity. Pubescenti rádi využívají hrubší a slangové výrazy, jsou 

hluční, zejména pokud jsou v houfu. Tyto projevy jsou výrazem pubertálního 

egocentrismu, soustředění na svou vlastní skupinu. Ostatní lidé jsou pro ně za těchto 

okolností nevýznamní. 

Normy a pravidla chování 

V období dospívání mají velký význam normy stanovené vrstevníky, většinou mají 

přednost před normami rodiny. Pubescent akceptuje pravidla vrstevnické skupiny 

a chová se podle nich. To platí zejména ve vztahu k normám, upravujícím vztahy 

a chování ve skupině. Tlak na jejich dodržování bývá obrovský a jejich překročení je 

trestáno. Nejhorší variantou je vyloučení ze skupiny a izolace. Mnozí rodiče se diví, jak 

je možné, že jejich syn nebo dcera nechtějí doma poslouchat, zatímco к partě jsou 

konformní, až je to trapné. Problém je v tom, že se na situaci dívají svýma očima 

zkušených Čtyřicátníků. Pohled pubescenta je jiný. Vrstevnickou skupinu si vybral sám 

a má pocit, že mu pomáhá zbavit se dětské role, což je nakonec i pravda. Zatímco 

rodina jej drží v podřízené a neimponující roli. V této vývojové fázi se dospívající 

stávají závislejšími na vrstevnících. Vazba к rodině však zůstává, i když pubescent, 

často nevědomě, proklamuje opak. 

2.2.1. ROLE ŽÁKA V OBDOBÍ PUBESCENCE 

V průběhu dospívání se mění i role žáka. Pubescent uvažuje o jejím obsahu a 

o smyslu její existence. Obsah této role je z větší části akceptován jako nevýznamná 

nutnost. Školní prospěch mnohdy ztrácí svůj původní význam, protože je chápán jako 

hodnota dospělých. 

Zkušenost s určitým hodnocením vlastního výkonu, a z toho vyplývající relativní 

pozicí ve třídě, vede ke stabilizaci individuálních norem, tzv. osobního standardu. (Ten 

je definován jako výsledek školní práce akceptovaný rodiči a učiteli, jehož jedinec 

dosahuje bez většího úsilí.) Pubescent považuje za důležitou součást žákovské role 

tendenci příliš se nenamáhat, pokud to není nezbytně nutné. 
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Pubescenti dost často zpochybňují význam mnoha školních znalostí, které považují 

za samoúčelné. Úspěšnost ve škole má v pubertě vazbu к osobní perspektivě, přestává 

být cílem a stává se prostředkem. 

Kritika učitele je zcela přirozeným projevem nových kompetencí pubescenta, který 

už neakceptuje pouhou formální autoritu. Nadřazená role učitele přestává být 

tabuizována. Pokud učitele jako autoritu akceptuje, děje se tak na základě jeho 

vlastností a chování, a nikoliv proto, že je jeho autorita potvrzena institucionálně. Učitel 

(stejně jako ostatní dospělí) ztrácí výsadní postavení, které do té doby automaticky měl. 

Smysl role učitele je z pohledu pubescenta dán především jeho vztahem к výuce. 

Pubescenti oceňují učitele, který nezdůrazňuje svou nadřazenost a autoritu. Oceňují 

dobrou náladu, smysl pro humor, pochopení pro žáky a ochotu vyslechnout jejich názor. 

To znamená, že jsou rádi, když je učitel bere alespoň do určité míry jako rovnocenné 

bytosti. 

2.2.2. VRSTEVNÍCI PUBESCENTA 

Snaha o osamostatnění, které by poskytlo potřebný prostor pro další vývoj 

osobnosti, bývá doprovázena orientací na jiné sociální skupiny, než je rodina. 

Vrstevnická skupina slouží jako opora stávající identity. Vrstevníci se stávají 

neformálními autoritami. 

Na počátku dospívání jsou vrstevnické party ještě převážně složeny z jedinců 

jednoho pohlaví. Časem se vytváří větší skupiny, kde se běžně vyskytují chlapci i 

dívky, např. z jedné třídy. Děje se tak při sportu, návštěvě kin, diskotéky apod. Zde se 

nejčastěji navazují první kontakty, které vedou ke vzájemnému poznávání a ke vzniku 

kamarádství i prvních lásek. 

Vrstevníci slouží jako zdroj sociálního učení: 

- pubescenti ve skupině napodobují jeden druhého, resp. většina napodobuje 

vůdce či hvězdu party, kteří mají značnou neformální autoritu. 

- vrstevnická skupina má referenční význam, tj. slouží jako základ pro porovnání 

zkušeností 
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Potřeba vytvořit vlastní pravidla vyplývá z tendence osamostatnit se z vazby 

na skupinu dospělých. 

Normativní působení vrstevnické skupiny se projevuje i ve formě stanovení určitých 

sociálních standardů, které slouží jako potvrzení žádoucí úrovně vyspělosti. Jejich 

dosažení posiluje prestiž jedince ve skupině. Jde zde nejenom o potvrzení tělesné 

a duševní zralosti, ale i o získání potřebného sociálního statusu určitého jedince. 

Vrstevnická skupina má své vlastní normy, hodnoty a ideály. Určuje si generační 

standardy ideálů a podle nich se řídí. 

Role, které pubescent získá mezi vrstevníky, mají subjektivní význam, protože 

ve větším míře závisí na jeho osobnostních kvalitách a kompetencích. Proto se každý 

dospívající snaží, aby svým vrstevníkům něčím imponoval. Jestliže se mu to z nějakého 

důvodu nedaří a není uspokojivě akceptován, má tendenci hledat jiné způsoby chování, 

které by к dosažení žádoucího efektu vedly. Někdy může pubescent dosáhnout 

uspokojení změnou objektu, tj. hledá takovou skupinu, která by jej přijala. 

Podobný proces osamostatňování probíhá i ve škole. Zdrojem jistoty a bezpečí už 

v této době není učitel, ale je jím zcela jednoznačně třída. Pubescent potřebuje získat 

jistotu, že je třídou akceptován, ale zároveň chce dosáhnout v hierarchii této skupiny 

uspokojivé postavení. Pozice ve třídě se rovněž stává významnou součástí osobní 

identity. V tomto směru představuje jakýsi precedens obecnější sociální úspěšnosti 

a sebeprosazení ve skupině. Jedinec, kterému se podařilo uspět, bude mít více 

sebejistoty a pravděpodobně i lepší sociální kompetence. To je mnohdy jistějším 

předpokladem úspěchu než výborný školní prospěch. Dobrou pozici ve třídě lze získat 

na základě kompetencí, vlivu a oblíbenosti. 

Kompetencí, kterou pubescenti nejvíce oceňují, je inteligence a na ní závislá 

vzdělanost. Vlivní žáci byli vždycky, bez ohledu na svou oblíbenost, popisováni jako 

chytří. Na druhou stranu je pravda, že v pubertě není ceněn školní prospěch získaný 
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príliš velkým úsilím a dřinou, snahou zavděčit se učitelům apod. Je známo, že dříč, byť 

s vynikajícím prospěchem, je bytost, která má ve třídě pouze podřadnou pozici. 

Oblíbenost je vázána na kamarádské chování, dobrou schopnost komunikace, smysl 

pro humor, toleranci, pozitivně emoční ladění, otevřenost a ochotu pomáhat. V souhrnu 

to znamená důraz na solidaritu, jistotu pozitivního ladění a pozitivní akceptace. 

Zavrhované vlastnosti jsou opačné: uzavřenost, zakřiknutost, podivnost, protivnost, 

urážlivost, domýšlivost a sklon к vytahování. 

Socializace ve vrstevnické skupině vede postupně к větší individualizaci 

а к určitému dalšímu osamostatnění. (Vágnerová, 2000, str. 159-248) 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

Tato práce je soustředěna na sociometrický výzkum v jedné školní třídě ve dvou 

vývojových etapách života, v období mladšího školního věku a v období pubescence. 

Tento výzkum je doplněn ještě o zkoumání vývoje, resp. případné změny preference 

charakterových vlastností vybíraných spolužáků. 

Jelikož jsem byla třídní učitelkou (druhým rokem - byla to má první „třídnická 

zkušenost") v této třídě a záleželo mi na soudržnosti skupiny, na pozitivní orientaci 

skupiny, na schopnosti dětí kooperace a vhodném řešení konfliktů bez projevů agrese, 

chtěla jsem poznat vztahy mezi žáky a pozice jednotlivých žáků, pro další možnou 

interakci. 

1. CHARAKTERISTIKY ŠETŘENÍ 

1.1. PŘEDMĚT ŠETŘENÍ: 

Předmětem této diplomové práce je pozorováni vývoje sociálních vztahů v jedné 

školní třídě v časovém horizontu pěti let, a to ve čtvrtém a devátém ročníku. 

1.2. MÍSTO A ČAS ŠETŘENÍ 

Výzkum byl prováděn v Základní škole v Seči u Chrudimi. Ve čtvrtém ročníku 

dne 28.5.2001 v 9,55 hodin, v devátém dne 8.6. 2006 v 10, 45 hodin. 

1.3. CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ 

Ve čtvrtém ročníku: 

Tito žáci spolu chodili, až na výjimky, od první třídy. V předcházejícím roce 

v tomto třídním kolektivu docházelo často ke změnám, jelikož byli v této škole 
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umísťováni i děti žadatelů o azyl, kteří většinou po krátké době odcházeli. Dva z nich 

tu byli v době výzkumu již rok. Mimochodem pocházeli z Kazachstánu, barva pleti byla 

totožná s ostatními dětmi. Uvádím tento fakt, jelikož děti často reagují negativně 

při odlišném vzhledu, ač jsou vedeni к přijímání rasové různorodosti. Žákem této třídy 

byl i chlapec s vážným poškozením sluchu. Jeho maminka uvažovala o umístění 

do internátní školy pro sluchově postižené, jelikož se domnívala, že žák není schopen 

úplného začlenění do kolektivu dětí zdravých, že je neustále z kolektivu třídy (která je 

takto uspořádána čtvrtým rokem, i když s menšími změnami), vyřazován. S tímto 

výrokem jsem se neztotožňovala. Mohu říci, že i toto byl jeden z důvodů, který mě vedl 

k sociometrickému zkoumání této třídy. 

V třídním kolektivu bylo 10 chlapců a 11 děvčat. V krátké minulosti před výzku-

mem odešel z tohoto kolektivu žák nejméně oblíben (toto konstatování je na základě 

reakce dětí po jeho odchodu), který lhal i kradl (uvádím tento fakt z toho důvodu, že se 

některé děti setkaly s problémem: „ Koho zvolit za nejméně oblíbeného, když žák J. 

odešel"). Při vyučování se kolektiv zdál být kompaktní bez výrazného utváření 

podskupin. Často používáme kooperační metody výuky a komunikační kruh, což, 

z mého hlediska, jistě pomohlo zlepšit vzájemnou komunikaci dětí v pozitivním směru. 

V devátém ročníku: 

Počet žáků se proti počtu ve čtvrtém ročníku snížil z 21 na 17, z toho 9 chlapců a 8 

dívek. Děti žadatelů o azyl v naší škole již v době výzkumu nebyly. Do tohoto třídního 

kolektivu přibyli dva žáci, jeden v tuto dobu byl žákem naší školy již čtvrtý rok a druhý 

roky dva. Dvě děvčata odešla na jinou školu, jeden chlapec na gymnázium a právě i 

sluchově postižený chlapec se přestěhoval jinam. 

V době, kdy bylo šetření prováděno, jsem již nebyla (pátým rokem) třídní učitelkou 

této třídy, ale bohužel nastala smutná skutečnost, že třídní učitelka před dvěma měsíci 

zemřela. Přestože žákům byla poté třídní učitelka zajištěna v podobě důchodkyně (která 

je původně učila chemii a přírodopis), často přicházeli řešit problémy se mnou na první 
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stupeň. Bohužel jsem neměla možnost v této třídě od pátého ročníku učit, tak jsem 

nedokázala posoudit vývoj vztahů a i celkového klimatu třídy. Vzhledem k tomu, že si 

ke mně opět našli „cestičku", mě tento vývoj zajímal, proto jsem provedla druhé 

sociometrické šetření. 

2. VLASTNÍ ŠETŘENÍ 

2.1. ZÍSKÁVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VYTVOŘENÍ SOCIOGRAMU 

Údaje pro vytvoření sociogramu byly získávány pomocí dotazníku (viz příloha), 

který byl sestaven z přímých otázek, resp. požadoval konkrétní určení nejoblíbenějšího 

a nejméně oblíbeného spolužáka a jejich vlastností. Pro toto přímé určení jsem se 

rozhodla na základě předchozích zkušeností, aby bylo zachováno jednoznačné kritérium 

u všech žáků. Hranicí sociální skupiny byla stanovena školní třída. Možnost výběru 

byla ve čtvrtém ročníku redukována na jednu pozitivní a jednu negativní volbu, 

v devátém pak na volby dvě pozitivní a dvě negativní. 

2.2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ 

Na základě dotazníku byla sestavena sociometrická matice, ze které se dají vyčíst 

údaje o volbách žáků a je základem pro vytvoření sociogramu. 

Pro zobrazení sociogramu byl použit hierarchický kruhový sociogram, který 

zobrazuje stupeň neformální autority jedince tím, že jedince umísťuje do různých 

vzdáleností od středu sociogramu. Zároveň jsou v něm zobrazeny vzájemné volby. 
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V další části zpracování sociometrického testu byly vypočítávány individuální 

sociometrické indexy : 

- pozitivní sociální status 

- negativní sociální status 

- výsledný status 

- index expanzivity 

Tyto indexy jsou vypočteny jen pro zajímavost a jsou uvedeny v jedné tabulce pro 

srovnání čtvrtého a devátého ročníku. Mají ovšem pouze malou výpovědní hodnotu 

(v porovnávání), jelikož při výzkumu ve čtvrtém ročníku byl omezen počet voleb 

na jednu kladnou a jednu zápornou a v devátém pak byl počet rozšířen na volby dvě. 

Změnil se i počet žáků. Srovnání jednotlivých indexů je tedy možné provádět pouze 

v daném ročníku. Co se týče indexů skupinových a indexů charakterizujících strukturu 

podskupin, výpočty vzhledem к minimální výpovědní hodnotě prováděny nebyly. 

2.2.1. Z VÝZKUMU VE ČTVRTÉM ROČNÍKU 

Dotazováni byli všichni žáci tohoto třídního kolektivu - 21 žáků. Odpověděli také 

všichni, jeden žák (shodou okolností ten sluchově postižený), využil pouze jedné volby 

oblíbeného žáka, ostatní volili jednu pozitivní a jednu negativní volbu. 

Ve zpracování získaných údajů jsem do sociometrické matice uvedla ještě pozici 

pro zobrazení v sociogramu. 

V tabulce vlastností jsou zobrazeny vlastnosti, které uváděly děti u svých voleb 

v doplňkové části dotazníku. Proto u žáků, kteří nebyli voleni, uvedeny vlastnosti 

nejsou. 
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Sociometľická matice 
4. třída 
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Voliči 

J B + - 1 1 2 

D B - + 1 1 2 

J B U + 1 0 1 

O P + - 1 1 2 

R S + - 1 1 2 

J S + - 1 1 2 

M Š + - 1 1 2 

J V + - 1 1 2 

J Z - + 1 ! 2 

A H - + 1 1 2 

O H - + 1 1 2 

H J + - 1 1 2 

P M + - 1 1 2 

J M + - 1 1 2 

N R + - 1 1 2 

M S - + 1 1 2 

V S - + 1 1 2 

Ž T - + 1 1 2 

M V + - 1 1 2 

J K + - I 1 2 

N K + - 1 1 2 

+ 2 1 0 0 0 2 1 J) 0 1 3 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 21 
- 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 2 6 2 0 

SUMA 2 2 2 2 0 4 1 -» J 0 1 5 1 2 1 1 1 1 2 1 2 7 4 1 

Pozice + 2 0 _2 . 2 0 0 + 1 + 3 0 + 1 + 1 - 1 + 2 + 1 + 1 + 1 - 1 0 + 1 _2 - 5 



SOCIOGRAM - 4. třída 

Legenda: 
kladná volba 
záporná volba 
oboustranná volba 4 



Uváděné vlastnosti zvolených žáků - 4. třída 

Žák: Důvody oblíbenosti Důvody k neoblíbenosti 

JB kamarád, fotbalista, vtipný 

DB kamarád, silný divný 

JBU nafoukaný, nerozumíme si 

OP lže, lakomec, chamtivý 

RS 

JS kamarádský, v tipný, nosí dobré oblečeni namachrovanost 

MS kamarádský 

J v legrační, kamarádský, chytrý 

JZ 

АН veselá, kamarádská 

o n smysl pro humor, kamarádka upovídaná, nalbukaná 

H.I namyšlená 

PM kamarádská, smysl pro humor, pomáhá 
druhým 

JM kamarádská 

NR vtipná, kamarádská 

MS kamarádka,drží slovo 

VS nalbukaná, lakomá 

ŽT kamarádská, smysl pro humor namyšlená, hloupá 

MV kamarádka 

ж 
sobecká, nalbukaná 

NK umí malovat, silný 
namachrovanv 



2.2.2. Z VÝZKUMU V DEVÁTÉM ROČNÍKU 

Při zadávání dotazníku dva žáci této třídy chyběli (1 děvče, 1 chlapec). Z celkového 

počtu 17 žáků volilo 15 respondentů. Tentokrát možnost dvojí pozitivní volby využilo 9 

žáků, ostatní uvedli jednu. U negativní volby byly uvedeny dvě u šesti žáků, šest žáků 

uvedlo jednu a tři z dotazovaných žádnou negativní volbu. 

Při zpracování získaných údajů v sociometrické matici jsou rozlišeny volby 

na prvním a druhém místě. Volby prvního místa jsou znázorněny zdvojeným 

znaménkem (pozitivní volba ++, negativní —), dále jsou v matici vloženy řádky 

s rozlišením počtu pozitivních i negativních voleb na prvním a druhém místě. Pro 

doplnění je opět uvedena i pozice pro zobrazení v sociogramu. 
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Sociometrická matice 
9. třída 

J m é n o : 

Volení 
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АН 

он X <— 
РМ

 

M
S < сл N< H 

M
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Voliči 
DB + ++ - — 2 2 4 
VG 0 0 0 
RH ++ 1 0 1 
OP — ++ 1 1 2 
RS — ++ + 2 1 3 
JS ++ — + 2 1 3 

MŠ - — ++ 1 2 3 
JV + + — + 2 1 3 
JZ ++ - — + 2 2 4 
АН -н- + 2 0 2 
OH ++ + 2 0 2 
HJ - — ++ + 2 2 4 
PM — - ++ 1 2 3 
MS - ++ — 1 2 3 
VS — -н- 1 1 2 
ZT 0 0 0 
MV — ++ + 2 1 3 

x e t kladných voleb l.m. 2 1 0 1 0 0 1 1 2 1 2 1 2 0 1 0 0 15 
tcet kladných voleb 2.m. 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 9 

•čet záporných voleb l.m. 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 12 
•čet záporných voleb 2.m. 0 л J 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 

+ 2 1 0 1 0 3 2 2 1 2 2 4 1 1 0 1 24 
- 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 18 

SUMA 2 5 10 1 0 -> J 2 2 1 2 2 5 2 2 1 1 42 
Pozice v sociogramu +2 - 3 -10 + 1 0 + 3 +1 +2 +2 + 1 +2 +2 + 3 0 0 - 1 +1 
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SOCIOGRAM - 9. třída 

Legenda: 
kladná volba 
záporná volba 
oboustranná volba 



Uváděné vlastnosti zvolených žáku - 9. třída 

Ž á k : D ů v o d y o b l í b e n o s t i D ů v o d y k n e o b l í b e n o s t i 

DB chytrý, kamarádský, vtipný, sportovec 

VG vtipný. není nudný. trapný, egocentrický, vtírá se, provokuje, 
odmlouvá učitelům 

RH prolhaný, krade, neumí se chovat, 
provokuje, je nedůvěřivý, neumí se 

vyjadřovat, všechno okecává, dělá ze sebe 
debila 

OP chytrý, radí, půjčuje filmy, smysl pro 
humor 

RS 

.TS půjčuje pionýra, „je mi podobný", 
kamarádský, smysl pro humor 

MŠ smysl pro humor, pohodář 

.IV vtipný, není lakomý, veselý, bystrý 

JZ neponižuje, tichý, umí 
vyslechnout,spolehlivý, sportovní typ, 

kamarádský 

АН veselá, vtipná 

о н smysl pro humor, optimistická, nehádá se, 
pohodářka, dobře se s ní povídá, není 

podrazák 

HJ veselá, kamarádská, společenská, citlivá 

РМ smysl pro humor,umí si udržet přátele, 
tvořivá, hodná, umí komunikovat a dobře 

se hádat 

její vtipy nejsou vtipné, nesympatická 

MS chytrá, smysl pro humor namyšlená 

v s smysl pro humor, extrovert, sangv inik, 
optimista 

falešná, neradí 

ZT namyšlená, "nemám ráda její smích, mluví 
lun o jednom" 

MV optimistická,smysl pro humor 



Sociometrické indexy - individuálni 

Všichni 
žáci 
třídy 

Pozitivní soc iá lní 
s ta tus S v = p/N-1 

Negativní 
sociá lní s tatus 

S 0 = n/N-1 

Výsledný s tatus 
V= Sv -S 0 

Index expanzívíty 
E= v/N-1 

Všichni 
žáci 
třídy 

4.roč. 9.roč. 4.roč. 9.roč. 4.roč. 9.roč. 4.roč. 9.roč. 

JB 0.1 _ 0 _ 0.1 _ 0,1 _ 

DB 0.05 0.125 0.05 0 0 0.125 0.1 0.25 

JBU 0 _ 0,1 _ -0,1 0.05 _ 

VG _ 0.0625 _ 0.25 _ -0,1875 _ 0 

RH _ 0 _ 0.625 _ -0,625 _ 0.0625 

OP 0 0.0625 0.1 0 -0.1 0.0625 0.1 0.125 

RS 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1875 

JS 0.1 0.5 0.1 0 0 0,5 0.1 0.1875 

MŠ 0.05 0.0625 0 0 0.05 0.0625 0.1 0.1875 

J V 0,15 0.125 0 0 0,15 0.125 0.1 0.1875 

JZ 0 0.125 0 () 0 0.125 0.1 0.25 

А Н 0.05 0.0625 0 0 0.05 0.0625 0.1 0.125 

O H 0,15 0.125 0.1 0 0.05 0.125 0.1 0.125 

HJ 0 0.125 0.05 0 -0.05 0.125 0.1 0.25 

PM 0.1 0.25 0 0.0625 0.1 0.1875 0.1 0.1875 

JM 0.05 _ 0 _ 0.05 _ 0.1 _ 

NR 0.05 _ 0 _ 0.05 _ 0.1 _ 

MS 0.05 0.0625 0 0.0625 0.05 0 0.1 0.1875 

vs 0 0.0625 0.05 0.0625 -0.05 0 0.1 0.125 

ŽT 0.05 0 0.05 0.0625 0 -0.0625 0.1 0 

MV 0.05 0.0625 0 0 0.05 0.0625 0.1 0.1875 

JK 0 _ 0.1 _ 4 U _ 0.1 _ 

NK 0.05 - 0,3 - -0,25 - 0.1 -



ZÁVĚR 

V teoretické části diplomové práce jsem pokusila předložit obecně teoretické 

základy a východiska vztahující se к třídnímu klimatu a pozici žáka ve třídě. 

Praktická část je založena na zkoumání klimatu školní třídy sociometrickým 

přístupem. Sociometrický výzkum byl prováděn v jedné školní třídě nejprve ve čtvrtém, 

poté v devátém ročníku základní školy. Doplňujícím výzkumem je preference kladných 

a odsuzování záporných vlastností stejných dětí v daném věku. 

Vlastní výzkum byl uskutečněn pomocí metody dotazování. К tomuto účelu jsem 

sestavila sociometrický dotazník s přímou otázkou na nejoblíbenějšího a nejméně 

oblíbeného spolužáka s možností uvedení vlastností vybíraného spolužáka. 

Z výsledku šetření ve čtvrtém ročníku můžeme kolektiv považovat za celkem 

sourodý, tvořený z přátelských dvojic či trojic. Hvězdou třídy byl zvolen JV, u kterého 

žáci uváděli vlastnosti „legrační, kamarádský, chytrý". Z mého pohledu bych ještě 

doplnila vlastnosti: empatický, ochoten pomáhat spolužákům. V tomto kolektivu se 

objevila neschopnost přijetí nějakým způsobem odlišných spolužáků, která se nejvíce 

projevila u zavrženého žáka NK, který přišel do tohoto třídního kolektivu rok před 

provedením výzkumu, byl synem žadatelů o azyl a zjevně byl fyzicky vyvinutější než 

spolužáci. Rovněž v sociogramu s minimální hodnotou smíšeného sociometrického 

statusu byla i jeho sestra JK a s ní na stejné úrovni chlapec JBU, neslyšící. 

Nejvíce preferované vlastností byly: „kamarádský, smysl pro humor". Naopak 

ze zavrhovaných vlastností byly nejčastěji jmenovány „nafoukaná(ý), namyšlená, 

namachrovaný", což by se dalo považovat za synonyma. 

V tomto období bylo navozováno suportivní komunikační klima, žáci byli zvyklí 

otevřeně sdělovat pocity, potřeby, přání. Často jsme používali kooperační metody učení. 

Utváření skupin se měnilo s potřebami kooperace, zároveň se měnilo i uspořádání třídy 

- žáci málokdy seděli v ustálených dvojicích. 
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Do pátého ročníku přešli na budovu druhého stupně, kde se preferovaly tradiční 

výukové metody, způsob rozmístění se vrátil к sezení ve dvojicích. Komunikační klima 

inklinovalo spíše к defenzivnímu typu (dle rozhovoru s dětmi). 

V devátém ročníku se v sociogramu opět na první pohled vyskytl problém s přijetím 

některých žáků, tentokrát se jedná o žáky RH (výrazně) a VG, kteří se přistěhovali. 

Hvězdou byl zvolen žák JS, u kterého byly uvedeny vlastnosti: „kamarádský, smysl pro 

humor, je mi podobný a půjčuje mi pionýra". Tentokrát není pozice ovlivněna 

prospěchem, ale zdatností, projevující se ve sportu a v neposlední řadě schopností 

sebeprosazování a ovlivňování spolužáků. Na stejné pozici - hvězda- ještě byla jedna 

žákyně PM, u které si spolužáci (především spolužačky) váží smyslu pro humor, 

tvořivosti, že je hodná a také je jmenována schopnost udržet si přátele. Ze sociogramu 

můžeme ještě vyčíst utvoření sedmi dyadických vztahů. Vidíme zde i pozici outsidera 

RS, který volil, ale nebyl volen. Ze zavrhovaných vlastností jsou nejčastěji jmenovány: 

„prolhaný, krade, provokuje, namyšlená". 

К vývoji vztahů mohu konstatovat, že se změnila „hvězda" třídy, i když PM se 

umístila ve čtvrtém ročníku na druhé pozici, takže se dá říct, že její neformální vedení 

se udrželo po celých pět let. Vytvořilo se více přátelských dvojic, což přisuzuji tomu 

faktu, že žáci v těchto dvojicích měli možnost sedět téměř celé období na druhém 

stupni. Žáci s minimální hodnotou smíšeného sociometrického statusu ve čtvrtém 

ročníku z tohoto třídního kolektivu odešli, ale ještě výrazněji se vyskytla pozice 

antihvězdy u nového žáka. 

Můžeme říct, že v tomto třídním kolektivu bylo hodně přátelských vazeb zachováno 

po celých pět let, několik se změnilo úbytkem žáků. Fakt, že kolektiv měl problém 

s přijetím nových žáků, je zřejmý. Výběr hvězd je částečně ovlivněn prospěchem 

(i když v 9.r. to není uvedeno u vlastností, jako ve 4. ročníku) a částečně zdatností žáků. 

V této školní třídě se mi pracovalo velmi dobře, dalo by se říct, že se mi potvrdily 

hypotézy z hlediska struktury (mluvím o období třetího a čtvrtého ročníku). Z mého 

hlediska si myslím, že se nám podařilo společně vytvořit pozitivní sociální klima. Určitě 

by stálo za zkoušku působit více na kolektiv, aby se podařilo lépe přijímat nové členy. 
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Zkoumání třídního kolektivu sociometrickou metodou je pouze dílčím úkolem. Jistě 

by bylo zajímavé tuto metodu rozšířit ještě o další možnosti výzkumu. 

Zařazení jedince do struktury kolektivu, ať už je to školní třída či jiná neformální 

skupina, - získání pozice - sehrává v psychickém rozvoji každého dítěte důležitou 

úlohu. Ovlivňuje jeho sebehodnocení i hodnocení ostatními. 

Dovolte mi ukončit diplomovou práci slovy Jiřího Mareše: 

Klima našich školních tříd na důkladná zmapováni teprve čeká. Dá se ovšem tušit, 

že to bude práce užitečná, lákavá, avšak nesnadná. Výsledky mohou pomoci žákům, 

učitelům i rodičům. 
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PŘÍLOHA : 

Dotazník použitý к získání podkladů pro sociometrické šetření v devátém ročníku 
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Jméno a příjmení: 

Můj nej oblíbenější spolužák ( ze třídy) 

jeho vlastnosti: 

jeho vlastnosti: 

Můj nejméně oblíbený spolužák ( ze třídy) 

jeho vlastnosti: 

jeho vlastnosti: 


