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1 ÚVOD 

„ Ty jdeš fakt učit, jo??? " 

„A na základku? Ty dnešní parchanty, jo??? No ty jsi blázen ..já bych 

na ně neměla nervy, já bych to mlátila ..." 

Takové a jim podobné jsou reakce mých vrstevníků, známých či neznámých 

různě starých či mladých lidí na to, že jsem se po pěti letech studia na pedagogické 

fakultě vážně rozhodla jít učit. A to na zcela běžnou základní školu. 

V současné době slýcháme kolem sebe v médiích, v hromadné dopravě, ve 

frontě u kasy, zkrátka všude na veřejnosti názory odsuzující dnešní mládež za její 

chování a jednání. Já si ale nemyslím, že dnešní děti jsou jen agresivní, provokativní, 

cynické, hrubé. Jsem přesvědčena, že všechno je trochu jinak, jen tomu vlastně 

nerozumíme. A právě proto jsem ve své diplomové práci zaměřila pozornost na 

problematiku osobnostního a sociálního rozvoje žáka v dnešní škole. 

Od září 2007 je na všech základních školách a víceletých gymnáziích 

povinným obsahem vzdělávání i Osobnostní a sociální výchova (dále jen OSV). 

Každá škola musí mít vypracovaný školní vzdělávací program a v něm systematicky 

naplňovat cíle osobnostní a sociální výchovy - především rozvíjet u žáků dovednosti 

pro podporu dobrých mezilidských vztahů, dovednost efektivní komunikace a 

týmové spolupráce, dovednost zvládat konflikty a osvojovat si metody duševní 

hygieny. Jsou ale učitelé připraveni skutečně systematicky tyto cíle naplňovat? Vědí 

vůbec, co si mají pod názvem osobnostní a sociální výchova představit? Znají nějaká 

konkrétní témata OSV? A jsou si vědomi toho, že neustále svým příkladem ovlivňují 

vývoj osobnosti dítěte? A co žáci? Čeho si oni na učitelích nejvíce cení? To jsou 

otázky, které mě zajímají. 

V této práci si proto kladu za cíl: 

1. Vytyčit pojem Osobnostní a sociální výchovy jako takové, popsat 

stručně její historii v českém školství, vytyčit cíle OSV, didaktické 

zásady, zmapovat přehled témat OSV a popsat možné způsoby 

začlenění OSV do práce školy. 

2. Pokusit se zjistit ve výzkumné části (na základě dotazníkového šetření), 

jaké informace o jednom z průřezových témat mají učitelé v současných 
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základních školách, jsou-li si vědomi toho, že i svým osobním 

příkladem ovlivňují rozvoj osobnosti žáka (a i tím se podílejí na 

realizaci OSV). 

Mottem pro mou práci se stala slova paní doc. Soni Hermochové, která mimo 

jiné zazněla v lekcích kurzu „Dokážu to?" a která jedna z přímých účastnic kurzu 

zaznamenala: 

„Lidé se snadno spojí k tomu, aby proti něčemu bojovali. Osobnostní a sociální 

výchova by je měla vést, aby něco nového vytvořili, aby poznávali sebe a druhé, aby 

hledali chybu u sebe. Jediný, koho mohu opravdu změnit, jsem já, jedině sebe mohu 

beze zbytku ovlivnit. 

S naší společností je to jako s trubkami vodovodu. Jsou-li zarostlé, voda teče jen 

málo nebo vůbec ne. Je potřeba je prošťouchnout, aby voda mohla téci. A k tomu 

slouží učení o komunikaci - i trubky mezi lidmi mají být průhledné. " 

Diplomová práce obsahuje dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická 

část se zabývá problematikou témat, cílů, metod, principů, zásad a pravidel OSV. Při 

zpracování této části jsem se opřela zejména o tyto autory: Doc. Josefa Valentu a 

Doc. Soňu Hermochovou. Tyto autory také ve své diplomové práci často cituji, 

stejně tak jsou citovány i některé pasáže z Rámcového vzdělávacího programu (dále 

jen RVP) pro základní školy. Citace jsou označeny proloženým písmem. 

Praktická (výzkumná) část obsahuje průběh a výsledky dotazníkového 

šetření, které využívá výpovědi a názory 92 učitelů/učitelek základních škol 

v regionu Kladno a 165 žáků/žákyň základních škol, také v kladenském regionu. 

Výzkumná část vychází z teoretické části, kterou rozvíjí o poznatky získané při 

výzkumném šetření. 
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A) Teoretická část 

2 VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

V úvodní kapitole se pokusím jen stručně vysvětlit základní pojmy, které se pojí 

s tematikou OSV. Pojem osobnostní a sociální výchova (dále jen OSV) je složen ze 

tří základní pojmů - osobnost, sociální a výchova, které je třeba blíže vysvětlit: 

2.1 Osobnost 

Pojem osobnost je hojně používán všemi lidmi v lidové mluvě v nejrůznějších 

významech. Při definování tohoto pojmu budu vycházet z psychologie osobnosti. 

Trpišovská definuje osobnost jako individuálně odlišné a relativně stabilní 

uspořádání způsobů, jimiž se lidé vztahují k okolí.1 Středoškolské učebnice 

psychologie často pojem osobnosti definují jako organickou jednotu tělesného a 

psychického, vrozeného a získaného, která je typická pro daného jednotlivce a 

projevuje se v jeho chování a jednání.2 Osobností je každý člověk, tedy i každé dítě a 

žák. Pojem osobnostní pak znamená týkající se osobnosti. 

2.2 Sociální 

Také pojem sociální je používán v různých významech a spojeních. Termín 

pochází z latinského slova socius = druh, společník. Sociální potom může znamenat 

společenský, týkající se vztahu ke společnosti? Každý jedinec je součástí společnosti 

a každý jedinec se také ve vztahu ke společnosti, k ostatním lidem a společenským 

jevům různě chová, používá různé způsoby jednání. Zkoumáním jedince jako 

součásti společnosti se zabývá mimo jiné vědy i sociální psychologie, která spolu 

s psychologií osobnosti patří mezi jedno z hlavních zdrojů osobnostní a sociální 

výchovy dítěte. 

2 TRPIŠOVSKÁ, D. Základy psychologie. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem, 2001. s. 98 
3 STEFANOVIČ, J. Psychologie pro gymnázia. Praha, SPN, 1987. s. 122 

REJZEK, J. Český etymologickýslovník. Voznice, LEDA, 2001. s. 588 
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2.3 Výchova 

Výchova provází lidstvo odnepaměti. Podobně jako u předešlých pojmů, také 

výchova je slovo běžně a každodenně používané námi všemi. Tento pojem je 

v různých teoriích a učebnicích pedagogiky vymezen různě. Výchovou obecně 

rozumíme určité formování osobnosti, usměrňování duševního i tělesného rozvoje 

s souladu s určitými cíli. Podle Průchy je výchova v pedagogickém pojetí 

považována za záměrné působení na osobnost jedince s cílem dosáhnout změn 

v různých složkách osobnosti,4 

2.4 Osobnostní a sociální výchova 

Co si můžeme představit pod tímto názvem? Doc. PhDr. Josef Valenta, Csc. 

vymezuje ve své publikaci Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi OSV 

jako praktickou disciplínu zabývající se rozvojem klíčových životních - konkrétněji 

řečeno : „osobnostních a sociálních" - dovedností pro každý den.5 Podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělání průřezové téma Osobnostní a sociální 

výchova akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt i objekt, je praktická a 

má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální 

potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické 

životní dovednosti. 

RVP dále uvádí, že specifikou OSV je, že se učivem stává sám žák, stává se 

jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace 

každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu 

k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a 

světu.6 Osobnostní a sociální výchova se tedy snaží rozvíjet u žáka zejména 

osobnostní, sociální a morální vlastnosti osobnosti. 

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

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

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

napříč předměty, projekty, semináři a školními prožitkovými kurzy. 

V další kapitole se budu zabývat tím, kde a jak se OSV v českém školství poprvé 

vyskytla. 

5 PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Akt. vydání. Praha, Portál 2006. s. 16 
VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno, Aisis 2006. s. 13 

6 RVP ZV. Praha, VÚP 2007. s. 91 
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3 KOŘENY OSV V ČR 

V předcházející kapitole byly vysvětleny základní pojmy, které bezprostředně 

souvisejí s OSV, v této kapitole nahlédneme na historii OSV v ČR a zmíníme hlavní 

projekty, které se v současnosti problematikou OSV a jejím zaváděním do škol 

zabývají. 

Kdy, kde, jak a odkud se vůbec OSV v českém školství poprvé objevila? Její historie 

u nás není dlouhá. Podle Valenty má OSV svůj původ v jednom z principů britského 

národního kurikula - personál and sociál education. U nás se pojem začal objevovat 

na počátku 90. let v souvislosti s převratem a novým reformním snažením 

směřujícím k tomu, aby se obsah vzdělání více přiblížil k praxi „každodenního" 

života. Teoretici i praktici v oblasti výchovy a vzdělávání se v dokumentech a v praxi 

školy začali radit o tom, jak na životní dovednosti ve škole.7 

Koncept britské personál and sociál education nabídl i název (OSV), několik 

témat a nástin metodiky. Vše se propojilo se zkušenostmi našich pedagogů, 

s materiály pocházejícími i z jiných míst než z Británie a začaly se vytvářet vlastní 

projekty. Jedním z takových projektů byl projekt „Dokážu to?" organizovaný 

občanským sdružením Aisis Kladno. Tento projekt vyvinul řadu kurzů pro učitele 

zajímající se právě o osobnostní a sociální výchovu. Dalším takovým projektem na 

podporu OSV je právě probíhající projekt Odyssea. 

Akademickým zázemím pro OSV se v 90. letech 20. století stala katedra pedagogiky 

Filozofické fakulty UK v Praze, kde pro tuto oblast existuje studijní specializace. 

Působí zde přední odborníci zabývající se tematikou OSV jako jsou již zmíněný doc. 

Josef Valenta nebo doc. Hana Kasíková (oba zmiňovaní jsou ještě i s doc. 

Hermochovou představeni v příloze č. ...). Dále se v současné době téma OSV 

objevilo v RVP pro základní vzdělávání jako jedno z průřezových témat, 

v navazujících kapitolách představím výše zmíněné projekty zaměřené na podporu 

OSV - projekt „Dokážu to?" (kap. 3.1) a projekt Odyssea (kap. 3.2). 

7 VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno, Aisis, 2006. s.7 
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3.1 „Dokážu to?" 

Motto: „ Věříme, že každý člověk má svůj život ve svých rukou. Proto vzděláváme 

dospělé, aby v dětech dokázali rozvinout a posílit schopnost přijímat svobodná a 

odpovědná rozhodnutí." 

Projekt „Dokážu to?", jehož garantem se stala paní docentka Soňa 

Hermochová, je vzdělávací program pro jednotlivé pedagogy i celé školy, který 

vznikl na přelomu let 1998 a 99 jako pilotní program primární prevence 

patologických jevů. Cílem nebylo vytvořit pouze „standardní" program prevence 

kouření, ale vytvořit program, který sahá až k samé podstatě věci - k formování 

osobnosti člověka. Od roku 1999 začal projekt nabízet pedagogům nové přístupy 

k práci se žáky, návody k budování partnerského vztahu nejen žák-učitel, ale i učitel-

učitel nebo učitel-vedení, celá komunita - tzv. osobnostní a sociální výchovu. 

Realizátorem projektu je občanské sdružení Aisis Kladno, jehož posláním je 

tvorba a realizace obecně prospěšných a vzdělávacích programů, které umožňují 

lidem rozvíjet klíčové životní dovednosti, napomáhají k rovným příležitostem a 

podporují trvalý rozvoj organizací. 

Od roku 1998 došel projekt až k programu, který naplňuje oficiální vzdělávací 

politiku státu, je zcela v souladu s programovými dokumenty MŠMT a jejich 

praktickým řešením i v souladu s aktuálními trendy v evropském školství. 

Projekt se zaměřuje na rozvoj osobnosti a sociálních kompetencí, pomáhá tím 

učitelům lépe poznávat žáky a vést výuku tak, že je pro děti zajímavá a motivující. 

Projekt „Dokážu to?" je založen na akreditovaném vzdělávacím systému osmi kurzů, 

má lektorské týmy a experty, ucelenou řadu metodik a odborných publikací a síťvíce 

než stovky spolupracujících škol, databázi více než 5000 absolventů. Podporuje 

spolupráci rodiny a školy (vytváření podmínek pro otevřenou komunikaci a budování 

atmosféry důvěry mezi rodiči a učiteli, modelové příklady i konkrétní akce pro 

rodiče, učitele a děti, zapojování rodičů do života školy ...). 
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Tento projekt OS V zavedl do škol: 

praktické příklady a metody pro účinnější práci s osobností žáka 

- porozumění hodnotám a motivace žáků pro celoživotní vzdělávání 

změna atmosféry a otevírání komunikace mezi učitelem a žákem 

výchova k tvořivému a samostatnému myšlení 

Osobnostní a sociální výchova tvoří dnes jeden z hlavních pilířů projektu. 

Řekli o projektu: 

Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc. 

„Projekt "Dokážu to?" pomáhá měnit vztahy. Vztahy mezi učitelem a žáky, mezi 

školou a rodiči. Pomáhá měnit atmosféru ve školách. Je stále náročnější, aby škola 

dokázala reagovat na prudké změny ve společnosti a zůstala nadále "základem 

života". Už by neměla být "jen" místem, kde se předávají znalosti a vědomosti. Ve 

škole by se mělo dítě naučit hledat, naučit se být zvídavé. Učitel by měl dokázat 

zvídavost podpořit a ne zjišťovat, co dítě nezná a neumí. " 

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 

„Základnífilozofie kurzů pro učitele se opírá o tzv. "osobnostní a sociální výchovu". 

Je to praktický pedagogický koncept, který si klade za cíl věnovat pozornost rozvoji 

různých stránek osobnosti dítěte (ale i učitele), rozvoji jeho sociálních dovedností a 

praktické mravní výchově. Je to výchova dovedností pro život. Účastníci se s užitím 

aktivizujících metod, her a cvičení učí prakticky sebepoznání, sebeovládání, 

organizaci vlastního života, kvalitní komunikaci, řešení konfliktů, tvorbě 

mezilidských vztahů, tvořivosti, rozhodovacím a dalším dovednostem. " 

3.2 Projekt Odyssea 

V současné době (od ledna 2006) se dokončuje jeden z hlavních projektů 

podporujících realizovat cíle OSV na školách projekt Odyssea - aneb Zavádění 

osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů základních škol a 

víceletých gymnázií v Praze. Projekt by měl být ukončen v na konci roku 2007. 

Projekt byl vytvořen z důvodu poptávky samotných učitelů. Školy podle 

zákona musí systematicky naplňovat OSV, ale jen malá část učitelů je dostatečně 
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vybavena znalostmi a dovednostmi pro používání metod OS V natolik, aby je mohla 

používat ve svém vyučování. Hlavním cílem projektuje pomoci pražským základním 

školám a osmiletým gymnáziím při zavádění OSV do školních vzdělávacích 

programů. 

Na projektu spolupracovali přední odborníci z příbuzných oborů pedagogiky, 

například PhDr. Zdenko Matula (psycholog, problematika komunikace), PaedDr. 

Michal Kolář (etoped, problematika šikany), prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. (lékař, 

problematika závislostí), PhDr. Petr Kříž (psycholog, problematika psychické 

bezpečnosti). Klíčovou roli konzultanta měla také spolupracující škola ZS Dr. J. 

Malíka v Chrudimi, která má s realizací OSV dlouholeté zkušenosti* 

Během projektu vznikla i praktická příručka pro učitele s názvem Jak na 

osobnostní a sociální výchovu, která je volně přístupná na webových stránkách 

projektu (www.odyssea.cz). Jedná se o výchozí příručka ke všem metodikám OSV 

od o. s. Projekt Odyssea. Jsou zde vysvětleny základní metodické principů účinné a 

bezpečné osobnostní a sociální výchovy a obsaženy zkušenosti ze dvouletého 

projektu „Zavádění OSV do školních vzdělávacích programů". 

Hlavní cíle projektu: 

> vyškolit všechny učitele partnerských škol v problematice OSV 

> zapracovat OSV do školních vzdělávacích programů partnerských škol 

> vytvořit společně s učiteli metodiky OSV a vyzkoušet je v praxi 

> předat metodiky všem základním školám a gymnáziím v Praze 

> zpřístupnit metodiky všem učitelům na internetu 

3.3 Shrnutí pramenů OSV 

Při zpracovávání své práce jsem vycházela z autorů, kteří se problematikou OSV 

zabývají. Snažila jsem se nají více autorů a více pohledů na věc, přesto mi jako 

klíčové postavy vycházejí Doc. Josef Valenta, Doc. Soňa Hermochová a Doc. Hana 

Kasíková (tito autoři jsou představeni v příloze č.l). Josef Valenta je i autor 

koncepce OSV v RVP a stojí i v pozadí zmíněných projektů „Dokážu to?" nebo 

8 PROJEKT ODYSSEA, o.s. [on line], [cit. 24. září 2007] Dostupné na www: 
http://www.odyssea.cz/projekt_esf/zakladni_info/info.htm 

8 

http://www.odyssea.cz
http://www.odyssea.cz/projekt_esf/zakladni_info/info.htm


Odyssea. Podporou OSV se z různých důvodů však v současnosti zabývá i řada 

odborníků zejména z psychologie, např. prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr. 

Petr Kříž, PaedDr. Michal Kolář, kteří již byli zmíněni v souvislosti s projektem 

Odyssea. Osobnostně sociální výchově je totiž také přikládán v současnosti i význam 

preventivní. 

To bylo stručně k historii OSV v našem školství. V následující kapitole se 

budeme podrobněji zabývat obecnými cíli vzdělávání v souvislosti s OSV. 
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4 CÍLE OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVY 

Tato kapitola bude celá věnována cílům OSV, jelikož cíl jakékoli vyučovací 

hodiny či lekce (čeho chci v hodině dosáhnout) nám určuje řadu dalších věcí - výběr 

tématu, vhodné metody, strategie, postupu. 

Systémy vzdělávání a výchovy v celém světě jsou neustále ovlivňovány mnoha 

faktory a měnícími se podmínkami života. Společnost, ve které žijeme, se stále 

proměňuje, pokrok vědy a techniky ani politicko-hospodářské změny pomalu 

nestačíme sledovat, natož se v nich orientovat. A právě tyto změny mají hlavní vliv 

na úlohu a cíle výchovy a vzdělávání i na samotnou osobnost člověka. 

Cíle OSV se rozvíjejí v souladu s nejobecnějšími cíli naší vzdělávací soustavy. 

Ty jsou zaměřené mimo jiné například na rozvoj lidské individuality - kultivaci a 

podporu seberealizace každého z nás, kognitivní, psychomotorický a afektivní rozvoj 

člověka, posilování soudržnosti společnosti, podporu demokracie a lidské 

soudržnosti, výchov k partnerství, spolupráci a solidaritě aj. OSV dává těmto cílům 

jen jakýsi konkrétnější charakter. 

4.1 Cíle RVP pro základní školy a OSV 

Podle RVP ZV má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně 

rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání 

orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. S pojmem 

klíčové kompetence zacházejí různí autoři odlišně. Podle Belze a Siegrista klíčové 

kompetence zahrnují schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty a další charakteristiky 

osobnosti, které umožňují člověku jednat adekvátně a efektivně v různých životních 

a pracovních situacích.9. Jako soubory předpokladů pro vhodné jednání (vhodné ve 

smyslu účelnosti jednání) tvoří podstatnou složku RVP. Jednotlivé kompetence se 

v RVP ZV nazývají takto: 

• kompetence k učení 

• kompetence k řešení problémů 

• kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální 

• kompetence občanské 

• kompetence pracovní 

9 BELZ, H. - SlEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha, Portál 1995. s. 29 
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Zejména první čtyři kompetence obsahující výrazy „učení, řešení problémů, 

komunikativní, sociální a personální" se blízce setkávají se záměry OSV. 

Proto se v základním vzdělávání usiluje o naplňování těchto cílů: 

> umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní 

učení 

> podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 

problémů 

> vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

> rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy 

vlastní i druhých 

> připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a 

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti 

> vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v 

prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 

prostředí i k přírodě 

> učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být 

za ně odpovědný 

> vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a 

duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

> pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s 

reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a 

dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

Nyní jsme se seznámili s cíly RVP ZV a pokud pohlédneme na výše uvedený 

výčet cílů základního vzdělávání, zjistíme, že jsou výrazně osobnostně a sociálně 

orientované (tak jak je to vytýčeno v Bílé knize). 

V RVP ZV jsou definovány i obecné a východiskové cíle systému OSV jsou také 

definovány (jako „přínos" OSV k rozvoji osobnosti žáka): 
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V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

vede k porozumění sobě samému a druhým 

napomáhá k zvládání vlastního chování 

- přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 

- rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 

utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 

- umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací 

(např. konfliktů) 

formuje studijní dovednosti 

podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

- pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k 

druhým 

vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení 

problémů 

- přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského 

chování 

- napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých 

způsobů chování 

4.2 Cíle RVP GV a OSV 

I obecné cíle gymnaziálního vzdělávaní vymezené v pilotní verzi RVP GV se 

shodují s cíli OSV. Usiluje se zejména o naplnění těchto cílů: 

- vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni, kterou předpokládá RVP 

GV 

- vybavit žáky širokým vzdělanostním základem na úrovni, kterou popisuje 

RVP GV 

- připravit žáky na další studium i profesní život 
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Ve čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií by si žák měl 

osvojit: 

kompetence k učení 

kompetence k řešení problémů 

kompetence komunikativní 

kompetence sociální a personální 

kompetence občanské 

Cíl a přínos průřezového tématu OSV na střední škole obecně spočívá (podle RVP 

GV) v rozvoji osobnosti žáka, a to v následujících oblastech: 

V oblasti postojů a hodnot má pomoci žákovi: 

> uvědomit si a respektovat přirozenost a hodnotu rozmanitosti projevů života, 

kultury a každého jednotlivého člověka 

> uvědomit si, že téměř každý sociální nebo komunikační akt má svůj mravní 

rozměr; 

> uvědomit si hodnotu lidské spolupráce 

> uvědomit si, že v různých životních situacích často nebývá pouze jediné 

řešení 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností má žákovi pomoci: 

> směřovat k porozumění sobě samému, vytvářet vyvážené sebepojetí: 

rozpoznávat a zvládat vlastní pocity, uvědomovat si své osobní kvality, 

dovednosti, úspěchy a potenciál a hodnotit je, uvědomovat si svou vlastní 

identitu, rozvíjet sebedůvěru a zodpovědnost a využívat svých schopností, 

uvědomovat si, jak mne vnímají ostatní, umět přijímat chválu i kritiku, 

úspěch i neúspěch 

> hledat cesty, jak čelit zátěžím vyplývajícím z charakteru života v dané době 

> rozpoznávat faktory ovlivňující duševní energii a kreativitu 

> nabýt specifické dovednosti (seberegulativní i komunikační) pro zvládání 

různých sociálních situací (komunikačně složité situace; soutěž; spolupráce; 

pomoc atd.) 

> vytvořit si rejstřík různých variant chování a zodpovědně se rozhodovat o 

využití různých typů chování a jednání v různých situacích 
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> porozumět sociální skupině, v níž žije 

> tvořit kvalitní mezilidské vztahy, brát ohled na druhé; být si vědom svých 

práv, závazků a zodpovědnosti v rámci skupiny i práv a závazků druhých 

> umět spolupracovat 

> věnovat pozornost morálnímu jednání a interpretaci etických fenoménů ve 

vlastním jednání 

> zkoumat reálie a témata každodenního života člověka 

> znát základy teorie jevů, s nimiž se v OS V setkává, a zamýšlet se nad nimi 

Cíle, kterými jsme se doposud zaobírali, byly cíle obecné a východiskové. Proto 

na závěr kapitoly představím konkrétněji formulované cíle OSV pro základní školu. 

4.3 Konkrétní cíle OSV 

Formulací naprosto konkrétního cíle je třeba začít při plánování jakékoli práce 

s tématy OSV. Z časového hlediska rozlišujeme v OSV dva typy cílů: krátkodobé 

(obvykle trénink konkrétní dovednosti - př.: žák si vyzkouší řešení modelového 

konfliktu a uvede, k jakým důsledkům jeho řešení vedlo, jak je s tímto řešením 

spokojen, pojmenuje, co se pokusí přenést do vlastní praxe) a cíle dlouhodobé 

(obvykle změna v postojích nebo jednání žáků - př.: žák bude oslovovat své spolužáky 

křestním jménem nebo vyžádanou přezdívkou). 10 Cíle v OSV můžeme formulovat 

jako: 

a) zážitky - žáci zažijí situaci, kdy ...., reflektují získaný prožitek 

b) znalosti - žáci sdílí své zkušenosti, názory, potřeby k tématu, ... 

c) dovednosti - žáci si vyzkoušejí, procvičí, natrénují, vytvoří, použijí, . . . 

d) pravidla - žáci formulují, reflektují, dodržují,. . . 

e) postoje - žáci vyjádří, reflektují, posílí postoj, . . . 

Ve struktuře své diplomové práce se snažím o to, aby obsah jednotlivých 

kapitol na sebe logicky navazoval. Jelikož v návaznosti na cíle je třeba zvolit správný 

postup při výuce, proto se následující kapitola věnuje metodickým a didaktickým 

principům OSV. 

10 SRB,V. a kol. Jak na Osobnostní a sociální výchovu? Praha, Projekt Odyssea 2007. s. 13 
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5 DIDAKTICKÉ A METODICKÉ PRINCIPY 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVY 

Jak již vyplývá z názvu, tato kapitola se bude zabývat základními didaktickými a 

metodickými principy OSV, dále tím, jaké struktury by se měla lekce OSV držet a 

jaká pravidla by se měla dodržovat, aby nebylo žákům během práce s tématy OSV 

nijak ublíženo. 

Součástí studia každého člověka, který má v úmyslu se někdy zabývat 

učitelským povoláním, je i určitá teorie, která se zabývá různými postupy, formami a 

cíli vyučování - didaktika. Neméně důležitá je i nauka o konkrétních pracovních 

postupech (metodách) vyučování - metodika. 

5.1 Východiska a principy OSV 

OSV je definována jako praktická disciplína, která se zabývá rozvojem klíčových 

životních dovedností, reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti, 

... 11. Specifikou OSV je, že se učivem stává žák sám, stává se jím konkrétní žákovská 

skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. Jejím 

smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti 

založené na dobrých vztazích ksobě samému i k dalším lidem a světu12 Z této 

definice můžeme odvodit různé předpoklady, ze kterých metodika OSV vychází, a 

principy či zásady, kterými by se měli učitelé OSV řídit: 

• OSV je vzdělání orientované na konkrétního žáka - žák se neučí pro školu, ale 

pro sebe. OSV by měla být co nejvíce vztahována ktéto osobnosti žáka, ke 

konkrétním událostem odehrávajícím se v rámci dynamiky třídy jako sociální 

skupiny - žákům je třeba neustále vytvářet příležitost vztahovat si probíraná 

témata k vlastní osobnosti, k vlastní zkušenosti a k vlastním potřebám. 

Například umožňujeme žákům pojmenovávat a řešit jejich aktuální problémy, 
' 13 které jim přinesl společný život (například spor o to, kdo měl uklidit ve třídě). 

^ VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno, Aisis 2006. s.45 
13 VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno, Aisis 2006. s.44 

SRB, V. a kol. Jak na Osobnostní a sociální výchovu. Praha, Projekt Odyssea 2007. s. 10 
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• OSY vyžaduje kvalifikovaného učitele, vzdělaného v oblasti sociálních, 

psychologických a komunikačních atd. jevů, učitele, který má pro tuto práci i 

určité osobnostní předpoklady. Učitel musí reagovat na osobnosti a potřeby 

jednotlivců, na charakter třídy, situaci ve třídě, průběh aktivit a společně se 

žáky tvoří optimální výsledky vázané na výše uvedená témata v oblastech 

mnohem osobnějších a sociálně dynamičtějších než v jiných předmětech. Měl 

by vytvářet bezpečný prostor pro otevřenou komunikaci a samostatné 

rozhodování žáků. Neměl by vstupovat do role odborníka a říkat žákům, co je 

„správné" či „špatné", co se říkat může či nemůže. OSV není věda, kterou 

učitel vlévá do hlavy žáka. Učitel je tu proto, aby s žáky reflektoval a učil je 

reflektovat sebe samé, aby kladl otázky k zamyšlení, k úvahám o cílech žáka 

apod. Takový přístup učitele označujeme za „provázející". Učitel často mluví 

až jako poslední a se svými návrhy přichází až na konec, nechá žáky 

samostatně rozhodovat, zkoušet si ... Provázející přístup však nevylučuje 

direktivní zásah učitele typu „Dost! Přestaň s tím ... ", který je potřeba použít 

v krizových situacích.14 

• OSY by měla byt praktická. Výstupem OSY jsou tzv. klíčové kompetence -

dovednosti, které se žák učí použít v různých situacích. Dovednosti si nejlépe 

osvojujeme tím, že porozumíme jejich smyslu, zkoušíme si je a opakovaně 

procvičujeme v reálných nebo modelových situacích. V OSV se žáci učí 

přímým tréninkem dovedností. Například: žáci se učí bránit se manipulaci tím, 

že si v modelových situacích zkoušejí různé způsoby, jak lze na manipulaci 

reagovat. Praktická činnost může mít povahu různých úkonů - intelektového, 

senzorického, sociálního, aj. 

• Základním východiskem metodiky jsou různé druhy aktivit - cvičení, her, 

technik, OSV ale není soubor her a cvičení, která musí vždy dopadnout podle 

nějakého předem daného vzoru, naopak je to proces, v němž jsou problémy a 

obtíže vítány. V OSV je třeba pracovat převážně s činnostními strategiemi 

vyučování, které umožňují praktické jednání žáků. Metodu je třeba vybírat ve 

vztahu ke konkrétním cílům, nikoli naopak. 

14 SRB, V. Jak na OSV. Praha, Projekt Odyssea 2007. s. 11 
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5.2 Struktura lekcí OSV 

Základní schéma hodiny, lekce nebo určitého časového úseku věnovanému 

OSV obsahuje tři základní části: instrukci, akci a reflexi, které následují po 

úvodním motivačním rozhovoru či debatě. Tento časový celek - sekvence může 

zabrat i celý čas vyučovací hodiny, může se však uskutečnit i jen v části hodiny, nebo 

zabrat času i více}5 

Podobně jako v každé jiné vyučovací hodině, v jiném vyučovacím předmětu, i 

v hodině OSV si nejprve zvolíme cíl - co chceme žáky učit. Je dobré stanovit cíl 

naprosto konkrétně. Pro efektivní dosažení cíle vybereme vhodnou aktivitu. 

5.2.1 Instrukce 

Aktivitu, kterou jsme vybrali, pak ve třídě zadáme - instruujeme, vysvětlíme 

podstatu, podmínky a okolnosti činnosti, kterou mají žáci vykonat. Pravidla aktivit 

by měl učitel sdělit stručně, jasně a srozumitelně. 

5.2.2 Akce 

Na základe této instrukce nastává vlastní akce, která je primárně -

prostřednictvím instrukce - vyvolanou učební situací, ve které probíhá činnost žáků i 

učitele (aktivita probíhá, žáci jednají, učitel sleduje dění a průběh, zapojuje se do 

hry, ...j.16 Hlavním úkolem je získat co nejvíce materiálu pro reflexi, učitel se snaží 

pozorovat, co se děje, je možné psát si i poznámky, je však třeba dávat pozor, aby 

nebyly učitelem využity pro hledání konkrétního „viníka". 

5.2.3 Reflexe 

Po skončení akce většinou probíhá reflexe - rozbor, rozjímání, přemýšlení, 

uvědomění si, zhodnocení zkušenosti nabyté v průběhu akce. Reflexe je velmi 

potřebná a důležitá. Pedagogika zkušenostního učení upozorňuje, že necháme-li to, 

co se odehrálo, jen na vnitřním zpracování jedince bez opory v dalším učení cestou 

názorové konfrontace s druhými, ujasňování, pojmenovávání jevů, zážitků 

zkušeností atd., má učení ztráty a menší efekt. Reflexe tedy bývá stejně užitečná jako 

15 VALENTA, J. Učit se být. Kladno, Aisis 2003. s. 33 
VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno, Aisis 2006. s. 50 
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akce sama.17 Pomáhá usnadnit, usměrnit a prohloubit učení žáků, systematizovat 

zkušenost a zážitek, včlenit je do struktury stávající zkušenosti a obohatit jím naše 
r r 1 8 

prožívání a jednání do budoucna. Cíl reflexe je dán cílem konkrétní lekce a aktivity. ' 

Možností reflexe je více, může mít různou formu i různý obsah. Obvykle má 

podobu verbální - diskusní - společná debata (ve skupinách, v párech, v celé 

třídě),učitel se ptá či vyzývá k úvahám. Může mít i formu dotazníku, který žáci 

vyplní, slohové práce, dopisu učiteli, i podobu výtvarnou - žáci nakreslí obrázek. 

Jednou z možností reflexe i je forma práce zvaná „volné psaní". Žáci si vybaví 

souvislosti mezi probíraným tématem a svou zkušeností, nebo vyjádří svůj názor na 

nějaké téma, popř. shrnou svými slovy, co se dozvěděli nového. 

Obsah reflexe je obecně zaměřen na zkonkrétnění zážitku (rekapitulace toho, 

co se dělo, zpětná vazba druhým/od nich,...), zobecnění zážitku (učení o jevech, 

postupech a procesech, které nastaly během aktivity), specificky je pak obsah reflexe 

zaměřen na dovednosti, zkušenosti, vědomosti a postoje dané formulací cíle aktivity 

a na jevy, které během konkrétní aktivity nastanou, aniž by byly plánovány jako cíl. 

V některých případech lze reflexi vynechat., například pokud by narušila silný 

zážitek, který chceme nechat působit. Reflexi můžeme vynechat i u tzv. doplňkových 

technik - počáteční aktivity na rozhýbání apod.'9 

5.3 Princip psychické bezpečnosti 

V osobnostní a sociální výchově se zabýváme tématy, která se nás, učitelů, i žáků 

a žákyň, osobně dotýkají, máme k nim blízký citový vztah. Proto, pokud nechceme 

žákům ublížit, je třeba důsledně dodržovat základní pravidla psychické bezpečnosti. 

K osvojení těchto pravidel pomáhá, když si je učitel prožije sám na sobě, během 

vlastního vzdělávání. Vytvořit ve třídě atmosféru bezpečí může trvat několik měsíců 

i déle, většinou se tato pravidla stávají přirozenou součástí školního klimatu. 

V příručce Jak na OSV jsou vymezena následující pravidla psychické bezpečnosti 

v OSV: 

17 VALENTA, J. Učit se být. Kladno, Aisis 2003. s. 34 
VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno, Aisis 2006. s. 50 

19 VALENTA, J. Učit se být. Kladno, Aisis 2003. s. 34 
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1. Předem žáky seznámíme s nejdůležitějšími pravidly psychické bezpečnosti. 

a) Žák má právo neúčastnit se konkrétní aktivity - tzv. pravidlo STOP. 

b) Učitel má právo kdykoli zastavit aktivitu (např. z důvodu bezpečnosti). 

c) Respektujeme právo na soukromí, o omezeních informujeme předem. 

2. Jasně strukturujeme aktivity žáků. 

3. Vytváříme co nejvíce prostoru pro žáky. 

4. Přemýšlíme o rizicích předem a zohledňujeme je v instrukci. 

5. Podporujeme a povzbuzujeme žáky, aby projevovali i akceptovali různé 

názory. 

6. Při probírání citlivých témat vedeme diskusi na obecnější úrovni. 

7. Ošetřujeme emočně vypjaté situace. 

8. Používáme zpětnou vazbu. 

9. V případě potřeby operativně zavádíme další pravidla. 

10. Vzděláváme se v OS V. Pouštíme se jen do těch témat, na která jsme 

připraveni. 

Tato pravidla psychické bezpečnosti (uvedená v již zmiňované knize autora 

Vladimíra Srby Jak na OSV ) se výrazně shodují s pravidly tzv. komunitního kruhu. 

Tento způsob práce se žáky je popsán v další podkapitole (5.4) a vycházím 

z poznámek doktorky Jany Nováčkové. 

5.4 Princip komunitního kruhu 

V dnešní škole často můžeme vidět sedět žáky i s učitelem v průběhu výuky 

v kruhu - pro takový postup se často používá pojem komunitní kruh. Avšak ne každé 

sezení v kruhu musí být komunitním kruhem - ve škole se můžeme setkat například 

s diskusním nebo výukovým kruhem, které jsou zaměřeny především na rozvoj 

znalostí a dovedností a přispívají k rozvíjení klíčových kompetencí (kompetence 

sociální a personální, komunikativní, občanské). 

Jiným typem práce je metoda tzv. komunitního kruhu. Tento typ práce lze ve 

škole využít nejen při OSV, ale často i v jiných předmětech (Ov, Rv, ...). Je to jedna 

z hlavních metod, jejímž cílem je jednak vytváření soudržnosti, důvěry a dobrých 

vztahů ve třídě, vytváření bezpečného klimatu třídy, jednak sociální, emoční a 

morální rozvoj osobnosti dítěte. To vše patří do psychosociálních podmínek 
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uskutečňování RVP ZV. Je to tedy metoda základního významu. Nutnou podmínkou 

pro naplňování cíle je vytvoření pocitu bezpečí u každého dítěte, které se 

komunitního kruhu účastní. PhDr. Jana Nováčková, CSc. v článku na metodickém 

portálu RVP ZV20 uvádí čtyři základní pravidla, kterými se komunitní kruh odlišuje 

od ostatních kruhů používaných ve výuce, a která je třeba dodržovat. 

1) Pravidlo naslouchání 

Bez naslouchání nemůže komunitní kruh plnit svou úlohu. Naslouchání je 

dovednost, která patří mezi základní předpoklady dobrých vztahů. Je výrazem 

respektu k druhým lidem, podmiňuje úspěšnou komunikaci. Umět naslouchat - to je 

stále vzácnost i mezi dospělými, natož mezi dětmi. Je třeba, abychom toho, kdo 

mluví nepřerušovali, nekladli mu žádné otázky, nekomentovali, co říká. 

2) Právo nemluvit 

Toto pravidlo znamená, že se kdokoli může rozhodnout neúčastnit se určité 

aktivity, nevyjadřovat se k tématu, nemluvit, mělo by tak vytvářet pocit bezpečí. 

Smyslem pravidla je, aby žáci vstupovali do aktivit dobrovolně a aby se aktivně sami 

rozhodovali, co je jim příjemné či nepříjemné. Žákovo rozhodnutí neúčastnit se 

respektujeme, aniž bychom vyžadovali vysvětlení. Dovednost "říci ne" je 

významnou komunikační dovedností, která může žákům pomoci odolat například 

nabídce drog či alkoholu. 

3) Pravidlo úcty 

Toto pravidlo znamená, že o nikom nemluvíme nepěkně, nikoho konkrétního 

nekritizujeme (ani přítomnou, ani nepřítomnou osobu), nikomu se nevysmíváme, 

neironizujeme. Dokonce ani nezpochybňujeme, co kdo v kruhu říkal. Tato zásada se 

promítá v tom, že v komunitním kruhu se přímo nereaguje na to, co řekl někdo 

předtím (to je naopak základní rys diskusního kruhu), ale řadí se názor vedle názoru. 

20 NOVÁČKOVÁ, J. Komunitní kruh. [on line]. Praha, VÚP 2007. [cit.2. října 2007], Dostupné na 
www: http://www.rvp.ez/elanek/318/424 
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4) Pravidlo diskrétnosti, zachování soukromí 

Dodržování tohoto pravidla je podstatné pro to, aby se žáci v komunitním kruhu 

neobávali, že to, co řeknou, bude za chvíli veřejným tajemstvím, a tím pádem 

nesdělovali jen nic neříkající klišé. Každý si sám rozhoduje o tom, o čem chce 

hovořit veřejně a o čem ne, může zvážit, co druhým řekne a co si nechá pro sebe. 

Současně může učitel nabídnout, že je k dispozici, kdyby si někdo o takových věcech 

potřeboval promluvit mezi čtyřma očima. 

Výše popsaná pravidla se shodují s pravidly psychické bezpečnosti OSV, vyjma 

pravidla „naslouchání", které je popsáno pouze u komunitního kruhu, je otázkou, 

zdali autoři knihy Jak na OSV pravidlo zapomněli uvézt, jelikož jim přijde 

samozřejmé, nebo hojen nepovažovali za nezbytné. 

Po kapitole věnované cílům je zařazena kapitola s přehledem tematických okruhů 

OSV. 
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6 TEMATICKÉ OKRUHY OSV 

Tato kapitola je věnována přehledu tematických okruhů OSV, která jsou rovněž 

obsažena v RVP ZV. 

Lidské dovednosti, vlastnosti, schopnosti, postoje, modely lidského chování - to 

jsou vlastně oblasti témat OSV. Jsou součástí nás samých, našich životů. 

Tematické okruhy OSV jsou rozděleny do tři hlavních částí: osobnostní rozvoj, 

sociální rozvoj, morální rozvoj. U každé oblasti je jen na ukázku zařazen příklad 

aktivity či hry k danému tématu s popisem a možnými otázkami pro reflexi. 

6.1 Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání 

• Cvičení pozornosti a soustředění 

• Cvičení dovedností zapamatování 

• Cvičení dovedností řešení problémů 

• Cvičení dovedností pro učení a studium 

Jen pro ilustraci uvádím příklad aktivity, která je zaměřena na koncentraci, cítění rytmu a 
motorickou koordinaci: 

Předáváni tužky (podle M. Mašatové) 
Hráči stojí v kruhu. Každý drží v pravé ruce tužku. Na dané znamení si všichni hráči svou tužku 
předají z pravé ruky do levé ruky a pak posunou levou ruku k sousedovi po levici tak, aby mohl tužku 
vzít do své pravé. Avšak v okamžiku, kdy soused vlevo přebírá (svou pravou rukou) tužku z levé ruky 
hráče, současně tento (tedy i každý) hráč přebírá do své pravé ruky tužku z levé ruky vpravo stojícího 
hráče. A protože hráči stojí v kruhu, tužky de facto koluj ¡.Předávání je ovšem řízeno rytmicky. Tedy 
na pokyn např.: Ááá raz a dva, ááá raz a dva, ...", přičemž na „ááá" se vždy přenáší tužka vlastní 
pravou rukou směrem k vlastní levé, na „raz" se předá z pravé do levé, na „a" se ruce rozcházejí (levá 
vlevo a pravá vpravo) a na „dva" levá ruka předává tužku vlevo a pravá současně bere tužku zprava, 
na další „ááá" se celý cyklus začíná opakovat. 
Reflexe: Co mi dělalo problémy? Jakou cestu jsem si ke zvládnutí úkolu našel? Jaké byly mé pocity? 
Co to znamená rytmus v mém životě? ... 
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Sebepoznání a sebepojetí 

• Já jako zdroj informací o sobě 

• Druzí jako zdroj informací o mně 

• Moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty) 

• Co o sobě vím a co ne 

• Jak se promítá mé já v mém chování 

• Můj vztah ke mně samé/mu 

• Moje učení 

• Moje vztahy k druhým lidem 

• Zdravé a vyrovnané sebepojetí 

Příklad aktivity k tématu sebepoznání 

Vizitka (S. Hermochová) 
Každý účastník lekce obdrží papírovou kartu (větší, než je rozměr skutečné vizitky) a na ni se pokusí 
s použitím tužky (příp. pastelek) jakoukoliv výtvarnou či grafickou formou, ale bez použití písma, 
vyjádřit sebe. 
Hotové vizitky pak lze shromáždit tak, aby nikdo neznal autora jiné než vlastní, a hádat, co vyjadřují 
prvky vizitky i její celek a komu vizitka patří. 
Reflexe: Jak bylo snadné přenést sebe samého na vizitku, co se na vizitku nevešlo, co chtějí hráči ke 
svým vizitkám ještě říci, co je překvapilo, co pro ně znamenají symboly a obrázky, které se objevují 
na vizitkách, jak bylo snadné uhádnout, čí vizitka je, jakým způsobem se hádalo, co je to , j á " . . . ? 

Seberegulace a sebeorganizace 

• Cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, 

vůle 

• Organizace vlastního času, plánování učení a studia 

• Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení 

Příklad aktivity, která je zaměřena na regulaci vlastního neverbálního výrazu 

Kočička 
Hra pro dvojice. Jeden hráč stojí na místě a druhý se k němu blíží, krouží a neustále opakuje: „Já jsem 
smutná kočička, usměj se na mne!", přičemž se všelijak pitvoří a snaží se svým chováním druhého 
rozesmát. Ten by ovšem měl zachovat kamennou tvář. Akce může trvat cca 3 minuty. Je užitečné 
zakázat „kočičkám", aby se druhých dotýkaly. 
Reflexe: Ovládli jste se nebo ne, proč ano, proč ne, jestliže ano, jakou máte „strategii" pro udržení 
vážné tváře, jak se vám stylizovala kočička, jaké máte zkušenosti s tímto druhem sebeovládání ve 
svém životě, je to správné, ovládat svou tvář a tvářit se J inak" . . . ? 
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Psychohygiena 

• Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému 

• Sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích 

• Dobrá organizace času 

• Dovednosti zvládání stresových situací 

• Hledání pomoci při potížích 

Příklad aktivity: 

Malování na hudbu (Mertin, Šimanovský) 
Zvolíme příjemnou orchestrální hudbu - pro relaxační cíle může být spíše klidná - a účastníkům dáme 
k dispozici papíry a kreslící (malovací) „náčiní" (pastelky, tužky, uhly, akvarely). Do hudby je pak 
necháme 10-15 minut přenášet nálady vznikající na základě poslechu hudby na papíry jakoukoliv 
formou. 
Reflexe: Reflexe směřuje především k povídání o hudbě, představách, které vyvolala, a jejich 
následném vtělení do obrazů ... 

Kreativita 

• Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, 

schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti „dotahovat" nápady do 

reality) 

• Tvořivost v mezilidských vztazích 

Příklad aktivity: 

Nedokončené příběhy - zaměřeno na tvorbu „osudů", příběhovou kreativitu, estetickou kreativitu. 
Učitel si připraví jakýkoliv příběh z literární předlohy nebo z „neliterárních" zdrojů a přečte jej nebo 
rozdá na papíře, avšak neúplný (bez závěru, vyústění apod.). Hráči ve skupinách příběh dokončují 
buď zcela volně, nebo s akcentem na např. různé možné způsoby řešení problému obsaženého 
v příběhu, nebo pod instrukcí typu: 1. skupina zakončí děj jako bajku, 2. skupina jako tragédii, 3. 
humoristicky atd. Hráči mohou různé typy konců zahrát. 
Reflexe: Záleží na zvolené variantě - co jsem se naučil, co charakterizují jednotlivé tvůrčí styly a 
žánry, jaká je jejich „neumělecká" podoba v běžném životě, kolik možných řešení se nabízí, která jsou 
podle vašeho názoru dobrá a proč, která ne, jak byly ztvárněny hrané scény, jaké prostředky tvorby 
byly použity . . .? 
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6.2 Sociální rozvoj 

Poznávání lidí 

• Vzájemné poznávání se ve skupině/třídě 

• Rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech 

• Chyby při poznávání lidí 

Příklad aktivity, která zaměřena na hledání shod a rozdílů 

Co máme společného a co ne 
Skupiny o 4-5 účastnících zjišťují, co shodného členové mají (zájmy, přání, názory, plány, věci . . . ) a 
co naopak ne, tedy co mají rozdílného. Možným dalším rozvíjením může být vypracování určitého 
společného artefaktu, který by se zjištěními pracoval dále, např.: 
• vymyslet heslo členy skupiny charakterizující jako celek, pak je převézt do kresleného obrázku (v 

němž není žádné ze slov, z nichž se heslo skládá) - obrázky jsou pak předloženy ostatním 
k uhádnutí slovní podoby hesla 

• zpracovat televizní nebo rozhlasový reklamní šot nebo plakát pro skupinu jako firmu/instituci - ve 
vymýšlení firmy/instituce v reklamě by se mělo ideálně odrazit právě to, jak jsou různí členové 
rozdílní a jak lze této rozdílnosti využít 

Mezilidské vztahy 

• Péče o dobré vztahy 

• Chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, 

respektování, podpora, pomoc 

• Lidská práva jako regulativ vztahů 

• Vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako 

sociální skupiny) 

Příklad aktivity: 

Místo po mé pravici je volné 
Tato technika spočívá v tom, že žáci/studenti sedí v kruhu, ve kterém je o židli více. Hráč, na nějž 
vyšla volná po jeho pravé ruce řekne: „Místo po mé pravici je volné a zvu na něj Lenku, protože mi 
pomáhá s matikou." Pozitivní zpětná vazba, která se tu podává, by měla být více zaměřena na 
vlastnosti a skutky než na charakteristiky typu „protože se mi líbí jej í nový mobil", což je jednak 
charakteristika „spíše technická" a jednak se v tomto případě netýká Lenky, ale toho, kdo ji zve. 
Hrozí-li, že skupina některého žáka vynechá, je užitečné instruovat vystřídání všech hráčů. 
Reflexe: . . .může směřovat k pocitům, k uvědomování si snadnosti či nesnadnosti takových 
pozitivních výroků, k tomu, jaké je tyto výroky poslouchat atd. 
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Komunikace 

• Řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, 

řeč lidských skutků 

• Cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání, dovednosti pro 

sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení 

v neverbálním sdělování) 

• Specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu 

„rétorika") 

• Dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů) 

• Komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, 

prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost 

apod.) 

• Efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany 

proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace 

• Pravda, lež a předstírání v komunikaci 

Příklad aktivity: 

Horká židle (A. Vališová) - zaměřeno na přijímání komplimentu i kritiky a na jejich sdělování 
Hráči utvoří podkovu okolo židle, na které sedí postupně všichni hráči. Ostatní mu přímo sdělují, co si 
o něm myslí. Je užitečné dodržovat formulky typu: „Myslím si ...", „Děláš na mne dojem, že . . ." atd., 
protože tím se účastníci současně učí v této komunikační oblasti formulovat sdělení jako osobní názor 
či vizi (a ně jako absolutní pravdu, s níž to v oblasti vzájemného poznávání se bývá složitější . . .) . 
Reflexe: Jak jsem se cítil na židli, jak přijímám různé typy sdělení, jak kdo na židli reagoval, na co se 
chci ještě koho zeptat, jak je možné či užitečné v podobných situacích reagovat, co je analogií „horké 
židle" v běžném životě ... 

Kooperace a kompetice 

• Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci 

nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, 

dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, 

pozitivní myšlení apod.) 

• Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, 

řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny) 

• Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací 

soutěže, konkurence 
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Příklad aktivity: 

Společná kresba - zaměřeno na tvorbu společného díla z děl jednotlivých a překonávání překážek 
v komunikaci při spolupráci 
Navrhne se téma pro kresbu (budoucnost, přátelství, naděje, zdraví, ...). Pak dostane každý člen třídy 
list papíru a výtvarně své téma zpracuje. Pak se třída rozdělí na skupiny po čtyřech osobách. Ty si 
prohlédnou své výtvory a pokusí se nonverbálně dohodnout na tom, jak by se dal z jejich obrazů 
sestavit jeden společný obraz. Domalovávat či doplňovat při tomto procesu další výtvarné prvky je 
dovoleno, ale musí se to dít se souhlasem všech členů skupiny. 
Reflexe: Jaké jsem měl pocity, díky čemu se nám podařilo dosáhnout výsledku, co znamenalo pro 
činnost vyloučení slov, jak jste si rozuměli, jaké „kritické" situace nastaly, jak jste se rozhodovali, jak 
kdo ve skupině jednal . . .? 

6.3 Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

• Dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů 

problémů a sociálních rolí 

• Problémy v mezilidských vztazích 

• Zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů 

• Problémy v seberegulaci 

Příklad aktivity: 

Nový svět I. - zaměřeno na „teoretické" řešení problémů v rovině obecných vztahů. 
Hráči si představí, že je na nich, aby formulovali pravidla existence ve zcela novém světě (při 
kolonizaci jiné planety - po válce, po živelné katastrofě, ...). Pravidla se budou týkat zatím jen desítek 
tisíc lidí. Úkol lze nasadit v této šíři (již volba toho, o čem budou hráči jednat, je zajímavá, ale lze též 
zužovat např. na oblast toho, „co bude rozhodně zakázáno" apod.). 
Reflexe: Obsah, resp. závěry našeho jednání.. . o čem všem jsme hovořili, jak probíhala debata, kde 
jsme se rozhodovali těžko, jak probíhaly rozhodovací procesy, co ovlivňuje rozhodování...? 
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Hodnoty, postoje, praktická etika 

• Analýza vlastních i cizích postojů a hodnota jejich projevů v chování lidí 

• Vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, 

spravedlivost, respektování atd. 

• Pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu) 

• Dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne 

Příklad aktivity: 

Hodnoty - zaměřeno na průzkum vlastních hodnotových orientací. 
Žáci obdrží seznam věcí - jevů, které mohou být lidmi označovány jako „hodnoty" (sebedůvěra, mír, 
zdraví, přátelství, láska, peníze, rodina, svoboda, popularita, . . .) a jejich úkolem je seřadit podle 
preferenčního klíče - tedy: hodnota, kterou žák/student nejvíce vyznává - připadá mu nejdůležitější 
pro jeho život, dostává číslo jedna atd. Postup po vytvoření žebříčku hodnot může být didakticky 
zcela standardní - tedy buď skupinové sdílení žebříčků nebo debata v celé třídě. Lze zjišťovat, jaké 
hodnoty jsou obecně ve třídě preferovány, žáci mohou udělat i předpokládaný žebříček např. 
dospělých lidí a pak (i mimo hodinu) požádat několik dospělých, aby mu rovněž udělali svůj žebříček, 
s nímž může porovnat vlastní předpoklady. 
Reflexe: Probíhá prakticky již ve fázích sdílení - jejím předmětem je srovnávání žebříčků hodnot, 
vyjasňování přesného obsahu pojmů označujících hodnoty, důvody preferencí, projevy uznání 
hodnoty v životě - v chování a jednání, společné hodnoty a rozdílné hodnoty, vývoj hodnotových 
preferencí ... 

To byl výčet jednotlivých tematických okruhů k OSV. Možností, kdy a jak se 

tématům OSV věnovat ve školní praxi, je několik. Náměty na způsoby začlenění 

témat OSV do práce školy jsou popsány v další kapitole. 
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7 CESTY OSV K ŽÁKŮM 

Jakým způsobem lze zapojit OSV do života školy? Existuje několik forem 

začlenění OSV do práce školy. Rámcový vzdělávací program neurčuje přesně formu, 

jakým způsobem mají být průřezová témata naplněna. Záleží na možnostech každé 

školy. 

Docent Josef Valenta ve své publikaci Osobnostní a sociální výchova a její cesty 

k žákovi nabízí několik základních forem (cest) implementace OSV do práce školy. 

Každá z nich vyžaduje specifické znalosti, dovednosti, případně i vzdělání učitele. 

Témata OSV svým žákům učitel přináší: 

1. Prostřednictvím svého chování a jednání - způsobem, jakým s nimi běžně 

komunikuje a jedná. 

2. Využitím potenciálu témat OSV v běžných školních situacích. 

3. Začleněním témat OSV do předmětu, který vyučuje. 

4. Začleněním témat OSV do práce školy v samostatných časových blocích. 

1. Uplatnění témat OSV prostřednictvím chování a jednání učitelů 

Učitel pro své žáky neustále představuje jakýsi model „člověka" a jeho dobrého 

chování, je osobnostním vzorem. Toto tvrzení také ověřuji ve výzkumné části (viz 

položka č. 2 v dotazníku). 

Témata OSV rezonují v komunikačně, vztahově, eticky hodnotném chování 

učitelů.21 Pokud se jedná o komunikaci mezi učitelem a žákem - ze strany učitele by 

se mělo jednat o komunikaci vztahově symetrickou (respektující, vstřícnou), která je 

podmínkou pro OSV. V příručce Jak na OSV je v bodech vyznačeno, v čem 

především tato respektující (vztahově symetrická) komunikace spočívá: 

> Sami se řídíme pravidly a principy, které požadujeme od žáků. 

> Dokážeme rozpoznat ironii, manipulaci, nevyžádané dobré rady a další 

projevy nerespektující komunikace u druhých i u sebe. 

> Během komunikace se žáky se dokážeme těchto prvků vyvarovat. 

> Vytváříme prostor pro otevřenou komunikaci a samostatné rozhodování žáků 

všude tam, kde je to možné. 

21 VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova v různých předmětech - kroskurikulární přístup 
k OSV. Moderní vyučování. 2007, č . l . s. 5 
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> Často používáme komunikační nástroje, jako jsou otevřené otázky, popisný 

jazyk, zpětná vazba, sebeotevření, nabídka, žádost apod. 

> Důsledně se držíme provázejícího přístupu OS V. 

2. Využití potenciálu témat OSV v běžných školních situacích 

Ve všech reálných a přirozeně vznikajících situacích, které jsou součástí života 

školy, se projevují témata OSV - komunikace, mezilidské vztahy, sebepojetí žáka 

atd. Jedná se o situace předem neplánované, ve kterých lidé prakticky jednají a které 

mají silný potenciál pro osobnostní rozvoj a sociální učení žáků. Základem této cesty 

je rozpoznat podstatu situace a identifikovat v ní téma OSV, abychom mohli zvolit 

vhodný zásah, situaci přesněji reflektovat nebo ovlivnit. 

Příklad: 

„ Říkáš, že se ti Milan posmíval, a tak jsi ho praštil. Hm. jak jinak bys to mohl udělat, 

když o tobě někdo říká věci, které se ti nelíbí? Co konkrétně bys mohl říci? Můžeš to 

Milanovi říci teď, až se vrátíme do třídy? "22 

3. Včlenění témat OSV do předmětů 

Všechny vyučovací předměty umožňují učitelům pracovat s tématy OSV. Pro 

většinu učitelů je to nejschůdnější cesta, jak se OSV věnovat. Tuto cestu můžeme 

nazvat cestou tzv. „kroskurikální". Existují dva hlavní způsoby, jak začlenit OSV do 

svého předmětu: 

a) Používanými výukovými metodami (v jakémkoli předmětu) - skupinové či 

kooperativní vyučování, brainstorming, myšlenková mapa, hraní rolí, atd. 

b) Realizací témat OSV, která jsou obsažená v očekávaných výstupech 

vzdělávacích oborů v RVP - sebepoznání (Výchova k občanství), aktivní 

naslouchání (Český jazyk a literatura), spolupráce při pobytu v přírodě (Tělesná 

výchova), apod. V příloze č. 2 můžete nalézt kompletní přípravu na vyučování 

s cíli OSV. 

22 SRB, V. Jak na Osobnostní a sociální výchovu? Praha, Projekt Odyssea 2007. s. 15 
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23 Cesta implementace OSV do předmětů má několik výhod: 

• možnost věnovat se tématům OSV v různých hodinách 

• posílení výsledků výuky předmětu spojením s osobním prožitkem tématu, 

s osobními tématy žáka 

• „zživotnění" tématiky předmětu spojením s tématy OSV 

• podpora rozvoje klíčových kompetencí napříč kurikulem 

• možnost efektivního a přirozeného vzájemného propojení témat a metod 

různých výchov a dalších průřezových témat RVP 

• podpora příjemného klimatu a vztahů ve třídě při výuce různých předmětů 

4. Začlenění témat OSV do práce školy v samostatných časových blocích 

Poslední cesta je cesta samostatného předmětu nebo časového bloku, kde obvykle 

není OSV spojena s jiným učivem, ale učitel využívá praktické, prožitkové, herní a 

jiné techniky osobnostního a sociálního rozvoje.24 Práce tak může být kvalitnější a 

intenzivnější, učitel ani žáci nejsou limitování časem 45 minut. Ve škole se nabízí 

hned několik forem práce s tématy OSV v samostatných časových blocích: 

• pravidelné třídnické hodiny 

• školní prožitkové kurzy 

• projektové vyučování 

• samostatný předmět OSV 

• volitelné semináře a kroužky 

Na základě rozhovoru s pedagožkou, která po dva roky učila OSV jako samostatný 

předmět jsem sepsala některé možné výhody tohoto přístupu: 

• s tématem OSV se setkají všichni žáci 

• možnost systematicky pracovat s osobností dítěte 

• možnost systematicky se věnovat dílčím cílům OSV 

• učení se o sobě je vědomé 

• nabízí se prostor modelových situacích ověřit si, kam se žák posunul 

23 VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova v různých předmětech - kroskurikulárnípřístup 
k OSV. Moderní vyučování. 2007, č . l . s. 6 
24 VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova v různých předmětech - kroskurikulární přistup 
k OSV. Moderní vyučování. 2007, č. 1. s. 5 
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V příloze č. 3 jsou zveřejněny některé fotografie z hodin věnovaných OSV a 

v příloze ě. 4 pak některé dětské práce rovněž z hodin OSV. Všechny materiály 

pochází ze Základní školy Norská, Kladno, kde jsem se byla podívat na samostatnou 

výuku předmětu OSV. 
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8 VÝCHODISKA K TÉMATŮM VÝZKUMU 

V teoretické části jsem se v jednotlivých kapitolách postupně zabývala historií 

OSV, jejími cíli, didaktickými zásadami, tématy a tím, jak zapojit OSV do života 

školy. Informace jsem hledala v dostupných zdrojích - odborné literatuře, odborných 

časopisech i na internetových stránkách. Získala jsem celkový přehled o literatuře 

k danému tématu i o seminářích či kurzech, které se této problematiky dotýkají a 

mohu konstatovat, že podpůrné literatury jsem našla značné množství. Dalo by se 

tedy předpokládat, že přístup k této literatuře mají i učitelé v současných základních 

školách. Jistě, nemusejí se o danou problematiku zajímat, v každém případě je ale 

pro ně závazný RVP. 

Přes výše vypsané cíle, didaktické zásady, témata a možnosti zařazení OSV do 

práce školy nemají mnozí pedagogové (jak vyplývá z výsledků následujícího 

výzkumu) ponětí o tom, co si pod pojmem OSV mají představit. Na základě 

prostudování odborné literatury a na základě několika rozhovorů s učiteli i řediteli 

škol jsem zjistila, že učitelům chybí zejména přístup k informacím týkajících se 

průřezových témat obecně. Jakým způsobem zařazovat, jaké formy práce použít, 

kdy, proč. Obecně učitelé potřebují větší podporu - školení, kurzy, odbornou 

metodickou pomoc. V příloze č. 5 je uveden seznam doporučené literatury k OSV 

obecně (jedná se jak o literaturu odbornou, tak o literaturu více či méně 

publicistickou), dále předkládám i adresy některých webových stránek, které se 

problematikou OSV zabývají - např. stránky občanských sdružení Odyssea a Aisis, 

která pořádají kurzy a školení na podporu OSV. Ktéto problematice také směřuji 

svůj výzkum, který vychází z poznatků obsažených v teoretické části. 

Studium teorie k OSV a úvahy o tom, co vše vědí současní učitelé ve mně 

vzbudily řadu otázek, na základě kterých jsem zformulovala příslušné hypotézy. 

Další část mé práce se tedy bude zabývat výzkumem provedeným mezi učiteli i žáky 

současných základních škol. 
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B) Výzkumná část 

9 CHARAKTERISTIKA A POPIS VÝZKUMU 

Ve svém výzkumu jsem se zaměřila jednak na žáky 2. stupně základních škol 

v Kladně nebo v kladenském regionu, jednak na učitele základních škol v Kladně 

nebo v regionu Kladno.V tomto výzkumu se opírám o dotazníkové šetření, které 

jsem provedla během měsíce září 2007. 

Údaje od učitelů i od žáků jsem získala z dotazníků, jež jsem dala ředitelům 

škol, kteří pak následně předali či nepředali dotazníky svým učitelům. Co se týká 

dotazníků pro žáky, vždy jsem požádala konkrétní učitele, aby dotazníky žákům 

rozdali. Učitelé i žáci vyplňovali dotazníky v psané podobě. Výběr respondentů byl 

tedy náhodný, což znamená, že nešlo o reprezentativní výběr. 

Celkem jsem oslovila šest škol. Sebraná data jsem rozřadila do různých kategorií 

vyplývajících zodpovědí respondentů - dotazníky určené žákům i učitelům 

obsahovaly pouze otevřené otázky, což bylo pro učitele i žáky časově náročnější, ale 

mohli volně odpovídat. Z tohoto důvodu však byly dotazníky zároveň i náročnější na 

zpracování a vyhodnocování. 

10 CÍLE A ÚKOLY VÝZKUMU (formulace problému a 
hypotézy) 

Cílem výzkumu je nalézt odpovědi na otázky týkající se problematiky zavádění 

OSV do škol v souvislosti s RVP. Studium teorie k OSV ve mně vzbudilo řadu 

následujících otázek: 

1. Jaké informace mají učitelé v současné škole (v Kladně nebo blízkém okolí) 

o průřezovém tématu OSV? 

2. Znají učitelé konkrétní témata OSV? 

3. Zúčastnili se učitelé nějakých kurzů či školení, které by jim pomohly v práci 

s tématy OSV? 
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4. Na jaké učitele současní učitelé nejvíce vzpomínají? Z jakého důvodu? 

5. Jaké jsou představy dětí o ideálních učitelích, jaké učitele oceňují? 

6. Jaký význam při výchově a vzdělávání má osobní příklad učitele? 

7. Jsou si učitelé vědomi toho, že svým osobním příkladem ovlivňují utváření 

osobnosti dítěte? 

8. Na co se dnes děti do školy těší a čeho se naopak obávají? 

9. Na co se učitelé do školy těšili a čeho se báli? 

10. Chtěli by se žáci věnovat ve škole ještě něčemu jinému? Schází jim nějaký 

předmět? Postrádají něco, co bychom mohli označit za OS V? 

Úkolem mého výzkumu je tedy potvrdit nebo vyvrátit určité hypotézy, které jsem 

si stanovila na základě výše vypsaných otázek. 

Formulace hypotéz 

a) Učitelé v současných základních školách, které jsem oslovila, se musí podílet 

na tvorbě školních vzdělávacích programů a jejich povinností je naplňovat cíle 

průřezových témat včetně cílů OSV. Na základě prostudované literatury a 

článků v příslušných časopisem předpokládám, že však pouze malá část učitelů 

bude znát základní témata OSV, někteří budou uvádět obecná témata občanské 

a rodinné výchovy, případně prvouky (učitelé 1. stupně), někteří nebudou 

vůbec mít představu, co OSV znamená. 

b) Vím, že již proběhly kurzy OSV a předpokládám, že se jich zúčastnila pouze 

malá část učitelů a jen někteří to, čemu se v nich naučili, cílevědomě zahrnují 

do své práce. 
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c) Jsou si učitelé vědomi toho, že svým chováním a jednáním ovlivňují utváření 

osobnosti dítěte? Předpokládám, že učitelé jsou si toho vědomi jen zčásti, 

mnozí nechtějí na své osobnosti pracovat, považují se za hotové a neomylné 

osobnosti, nepochybují, jsou dobře vybaveni pro svůj obor, OSV však považují 

za „výmysl" a chování a jednání dětí za výsledky výchovy rodin. 

d) Zároveň si mnozí neuvědomují, že i prostředí školy, na kterém se oni svým 

chováním a jednáním vůči žákům podílejí, může pozitivně či negativně ovlivnit 

utváření osobnosti žáků. S tím souvisí další hypotéza, čeho se dnes děti ve 

škole bojí a na co se těší (těší-li se na něco)? Předpokládám, že se většina dětí 

bojí špatných známek a těší se do školy zejména na své kamarády. 

e) Jaký je ze strany učitelů i žáků pohled na ideálního učitele? Je ideální učitel ten 

přísný, důsledný, který hodně naučí? Nebo ten, který je k žákům vstřícný, 

zajímá se o jejich problémy a potřeby, dokáže s dětmi lidsky promluvit. 

Předpokládám, že učitelé i žáci ocení člověka, který má lidskou i odbornou 

kvalitu, je spravedlivý, přísný, naučí, ale dovede si všímat i skutečností, které 

přímo souvisí s obyčejným životem. 

f) Čemu ještě by se chtěli žáci ve škole věnovat? Předpokládám, že žáci na tuto 

otázku nebudou znát odpověď, nebo budou odpovídat, že už se nechtějí 

věnovat ničemu. 
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11 CHARAKTERISTIKA A POPIS VZORKU 

Vzorkem, který sloužil jako podklad pro mé šetření, byla skupina 92 učitelů 

základních škol z Kladna nebo z regionu Kladno a skupina 165 žáků 2. stupně 

základních škol, to znamená děti ve věku od 12 do 15 let. Jednalo se vždy o instituce 

státní. V této kapitole rovnou předložím výsledky odpovědí na tzv. kontaktní položky 

zařazené na začátku obou dotazníků. 

11.1 Věk respondentů 

Položka týkající se věku respondentů byla shodná pro obě skupiny 

dotazovaných - žáky i učitele. Odpověděli na ni všichni dotazovaní, jak učitelé, tak 

žáci. Věk učitelů se pohyboval v rozmezí od 22 let do 68 let. Dolní hranici 22 let si 

můžeme vysvětli tak, že dotyčný respondent byl ještě student, nebo člověk, který 

vykonává profesi učitele bez příslušného vzdělání. Horní hranice 68 let nám naopak 

potvrzuje, že stále ještě učí ti, kteří jsou již v důchodovém věku. Věk žáků se 

pohybuje v rozmezí od 12 do 15 let, což odpovídá 2. stupni základní školy. Žáci 

v dotazníku neměli položku zjišťující označení třídy, z výsledků ale vyplývá, že se 

výzkumu zúčastnili pouze žáci a žákyně 7.,8. a 9. tříd základní školy, jelikož 

žádnému dotazovanému není 11 let - tento věk by odpovídal 6. třídě ZŠ. 

Procentuální vyjádření věku obou skupin respondentů je vyznačeno 

v následujících tabulkách (tabulka 1 - věk učitelů, tabulka 2 - věk žáků) a grafech, 

kdy je vždy popsán počet učitelů k věku (po desetiletích - graf č.l) a počet žáků ke 

konkrétnímu věku (graf č. 2). 

Tabulka 1: Věk učitelů 
Věk Počet Procentuál 

respondentů ní vyjádření 
20 - 30 let 18 19,5% 
31 - 40 let 21 22,5% 
41 - 50 let 23 25% 
51 - 60 let 20 22% 
61 - 701et 10 11% 

92 100% 

Tabulka 2: Věk žáků 
Věk Počet Procentuální 

respondentů vyjádření 
12 let 9 5% 
13 let 42 26% 
14 let 74 45% 
15 let 40 24% 

165 100% 
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Graf č. 1 - věk učitelů 

25-, 
20 

Počet učitelů ^ 
5-H mm 

20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 
Věk 

• % respondentů 

Graf č. 2 - věk žáků 
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11.2 Pohlaví respondentů 

Výzkumu prováděného mezi učiteli se zúčastnilo celkem 75 žen a 17 mužů. 

Převaha respondentů ženského pohlaví vyplývá ze současného stavu učitelské 

profese, školy jsou u nás stále ještě značně feminizované. Obecně by se dalo tvrdit, 

že více mužů působí na středních školách, gymnáziích a učilištích, zatímco na 

základních školách působí stále hodně žen. Respondenti, kteří se zúčastnili mého 

výzkumu, působí však na základních školách. Celkový počet zúčastněných 

respondentů - učitelů je 92 - z toho 75 respondentů (více než 81%) byly ženy, 17 

respondentů (více než 18%) muži, což jen potvrzuje výše zmíněnou skutečnost o 

převaze žen - učitelek. Tuto situaci znázorňuje graf č. 3 předložený na následující 

straně. 
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Graf č. 3 - pohlaví učitelů 
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U žáků byla situace trochu jiná. Výzkumu mezi žáky se zúčastnilo celkem 

165 dotazovaných, z toho 66 dívek a 99 chlapců. Rozdíl mezi počtem chlapců a 

dívek je dán patrně tím, že v jednom případě se jednalo o žáky sice z běžné základní 

školy, avšak ze třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V takových třídách je 

větší počet chlapců, mnohdy se jedná i o třídu, kterou navštěvují pouze chlapci. 

Celkově by však tato skutečnost neměla výsledky výzkumu ovlivnit. Graf č. 4 nám 

znázorňuje procentuální zastoupení chlapců a dívek zahrnutých do výzkumu. 
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11.3 Aprobace učitelů 

Tato položka se týkala pouze učitelů a zjišťovala jejich aprobaci. Výzkumu se 

zúčastnilo 23 učitelů působících na prvním stupni ZŠ a 64 učitelů působících na 

druhém stupni ZŠ. Většinou učitelé uváděli jen první či druhý stupeň, u druhého 

stupně pak konkrétní obor (např. Čj-D, Bi-Che, M-F, ...). Několik učitelů položku 

proškrtlo, či napsalo, že aprobaci nemají - z toho jsem usoudila, že se jedná o učitele, 

kteří nemají příslušné vysokoškolské vzdělání. Tuto otázku jsem do dotazníku 

zařadilo proto, že jsem se domnívala, že může nějakým způsobem ovlivnit výsledky 

- například, že učitelé rodinné či občanské výchovy budou mít větší přehled o 

tématech OSV než například učitel přírodovědných předmětů. Z výsledků výzkumu 

však nic takového nevyplynulo. Následující tabulka (č. 3) a graf (č.5) znázorňují 

počet učitelů jednotlivých stupňů a procentuální vyjádření: 

Tabulka č.3: Aprobace učitelů 
Aprobace Počet učitelů Procentuální 

vyjádření 
1. stupeň 23 25% 
2. stupeň 64 69% 
Bez udání 5 6% 

92 100% 

Graf č. 5 - aprobace učitelů 
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12 POPIS UŽITÝCH METOD 

Výzkumná metoda, pomocí které jsem získala data pro své šetření, je dotazník, a 

to v případě šetření mezi učiteli i mezi žáky. Podkladem pro vytvoření dotazníku mi 

byl rozhovor s paní docentkou Soňou Hermochovou. Vzorek nevyplněných 

dotazníků je součástí příloh č. 6 (dotazník pro učitele) a 7 (dotazník pro žáky). 

V příloze č. 8 a 9 jsou pak vzorky vyplněných dotazníků. Dotazníky obsahují pouze 

otevřené otázky, kdy respondent může volně odpovídat a nemusí se cítit omezen 

výběrem. 

První část dotazníku zjišťuje údaje o respondentovi, jako jsou: věk, pohlaví a 

v případě dotazníků pro učitele i aprobace. Druhá a třetí část jsou zaměřeny na 

konkrétní oblasti šetření, které přímo či nepřímo souvisí s problematikou osobnostní 

a sociální výchovy. 

12.1 Položky dotazníků - jejich charakteristika a popis 

a) První část dotazníku se týká obecných údajů - jedná se o položky kontaktní 

zjišťující věk respondenta, pohlaví respondenta a v dotazníku pro učitele se 

zjišťuje i aprobaci. 

b) Druhá část dotazníku se v obou případech zaměřuje na osobnost učitele/žáka a 

jejich vztah ke škole jako takové. Může se zdát, že uvedené texty s OSV přímo 

nesouvisí, ale osobnost učitele - to, jaký je „člověk", právě velice ovlivňuje i 

osobnost žáků. Stejně tak prostředí a atmosféra školy. Dalším důvodem 

zařazení těchto zdánlivě nesouvisejících položek s tématem byla moje snaha 

nastínit učitelům touto cestou (zařazením těchto otázek do dotazníku), že i 

např. to, jestli se žáci školy bojí a proč v podstatě souvisí s tématem OSV. 

Skrytým cílem bylo, aby si učitelé uvědomili např. to, že při výběru učitelského 

povolání je třeba někdo ovlivnil - učitel, který jim byl vzorem. Proto jsem do 

dotazníků zařadila následující položky. Položky č. 1- 4 v dotazníku určeném 

učitelům zjišťují důvody, proč si učitel vybral své povolání (položka č. 1), co 

na učitelích oceňoval (položka č. 2) a jaký vztah měl současný učitel ke škole 

coby žák - čeho se bál a na co se těšil (položky č. 3,4). V dotazníku pro žáky je 

to obdobné. Položky č. 1 - 3 zjišťují, jakého učitele si dnes žáci nejvíce cení a 
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proč (položka č. 1), na co se dnes žáci do školy těší a čeho se naopak ve škole 

obávají (položky č. 2, 3). 

c) Třetí, poslední část dotazníku, se konkrétně věnuje tématu OSV. V dotazníku 

pro učitele položky č. 5 - 7 zjišťují, co si vůbec učitelé představují pod 

samotným pojmem OSV (položka č. 5), jakým způsobem včleňují OSV do 

výuky (položka č. 6) a zdali se zúčastnili nějakých kurzů či školení, které by 

jim pomohly při práci s tématy OSV (položka č. 7). V dotazníkách pro děti 

spadá do této třetí části pouze jedna položka - č. 4, pomocí které zjišťujeme, co 

by se žáci ještě chtěli ve škole naučit. 
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13 ORGANIZACE, PODMÍNKY A PRUBEH SETŘENI 

Datum šetření: 

Šetření proběhlo během měsíce září 2007. 

Forma distribuce dotazníků: 

Osobní distribuce dotazníků ředitelům škol (v případě dotazníků pro učitele) 

+ osobní předání dotazníků škol konkrétním učitelům (v případě dotazníků pro 

žáky). 

Průběh výzkumu: 

Sběr dat probíhal v podstatě bez problémů, avšak všichni ředitelé škol mi 

naznačili, že sice dotazník učitelům předají, ale nebudou od žádného z nich striktně 

vyžadovat navrácení. Několik z oslovených škol projevilo zájem o výsledky mého 

šetření. Většina učitelů odpověděla na všechny otázky v dotazníku, i když vzhledem 

k tomu, že dotazníky obsahovaly pouze otevřené otázky, to bylo pro respondenty 

časově náročnější. Po shromáždění dat jsem dotazníky pečlivě prostudovala a snažila 

se interpretovat kvalitně výsledky šetření. 

Návratnost dotazníků: 

Celkem jsem oslovila šest škol - pět z nich se nacházejí ve městě Kladně, 

jedna z nich mimo Kladno, ale v kladenském regionu. Z důvody ochrany dat 

neuvádím n á z v y jednotlivých škol. Návratnost dotazníků je znázorněna v následující 

tabulce: 

Tabulka č.4: Návratnost dotazníků 
Škola Celkový počet učitelů Počet vrácených dotazníků 

2 
3 
4 
5 
6 

34 
21 
41 
15 
29 
22 

15 
19 
23 

7 
13 
15 

152 92 
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Celkový počet učitelů vyučujících na školách, které jsem oslovila, byl 152. Já 

ale nevím, zda oslovení ředitelé předali dotazníky všem svým učitelům, tudíž 

výpověďo návratnosti nemusí být stoprocentní. Pokud by je předali všem, návratnost 

by byla 60%. 
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14 VLASTNÍ VÝSLEDKY ŠETŘENÍ 

V této části své práce se pokusím interpretovat výsledky šetření, které jsem 

v průběhu září 2007 uskutečnila. Každá položka je podrobně popsána a rozebrána, 

doplněna grafy nebo tabulkami. Položky, které jsou shodné pro oba dva typy 

dotazníků, to znamená položky, které se objevily jak v dotazníku pro žáky, tak 

v dotazníku pro učitele, jsou vyhodnoceny zároveň. Kontaktní položky jsou 

vyhodnoceny již v kapitole 11 (Charakteristika a popis vzorku). Nyní tedy rovnou 

přistoupíme k vyhodnocení položek zaměřených již konkrétně na oblast OSV. 

Zároveň připojuji ještě výsledky průzkumu mezi nepedagogickou veřejností, který 

jsem provedla v říjnu 2007. 

14.1 Část 2 - položky zaměřené na oblast osobnosti učitele a jeho 
vztah ke škole / k práci 

POLOŽKA Č. 1 (učitelé): „Proč jste se stal(a) učitelem (učitelkou)?" 

Na tuto otázku odpověděli všichni dotazovaní. Často odpovídali spíše obecně, 

že mají rádi práci s dětmi, nebo že toto povolání chtěli dělat zkrátka od dětství. Jen 

velice málo učitelů si cíleně vybralo práci proto, že by chtěli předávat nové 

informace, vysvětlovat, vzdělávat - ti jsou zahrnuti v označení „ostatní" v grafu č. 6 -

jedná se sice o značné procento, obsahuje však odpovědi, pro které nebylo podstatné 

vytvořit samostatnou kategorii - např.: „Bavila mě škola." Přesto však jedno rčení 

stojí za zmínku - např. odpověď na výše zmíněnou otázku (Proč jste se stal/a 

učitelem/učitelkou?): „Náprava křivd na mně páchaných." I zde je totiž vidět, jak 

osobnost - chování a jednání pedagoga ovlivňuje chování a jednání dítěte, dokonce 

v takové věci, jako je výběr budoucí profese. Část učitelů si tuto práci vybrala, aby 

mohli studovat oblíbený obor, například biologii, historii apod. Zde předkládám graf 

a tabulku, které nám v procentech ukazují důvody, proč si učitelé vybrali své 

povolání. 
Tabulka č.5: Důvody výběru učit, povolání 

Důvody výhřru povolání Počet učitelů Procentuální vyjádření 
Zájem o práci s dětmi 
Dětské přání 
Zajímavá, tvůrčí práce 
Rodinná tradice 
Možnost studovat konkr. obor 
Ostatní 

31 
13 
12 
10 
9 

17 

34% 
14% 
13% 
11% 
9% 

19% 
92 100% 
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Graf č. 6 - důvody výběru povolání 
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POLOŽKA Č. 2 (učitelé): „Na jaké učitele vzpomínáte a proč?" 

Také na tuto otázku odpověděli všichni respondenti, někteří více či méně 

obsáhle. Tato otázka dává učitelům dostatečný prostor pro vyjádření. Výpovědi 

současných učitelů jsem rozřadila do sedmi kategorií podle četnosti, v sedmé 

kategorii „ostatní" jsou zahrnuty výpovědi, které se objevily méně než třikrát, tudíž 

jsem nepovažovala za nezbytné vytvořit pro ně samostatné kategorie. Učitelé často 

zmiňovali konkrétní jména učitelů a do detailů popisovali charakterové vlastnosti 

učitele. Z výpovědí všech učitelů vyplynulo, že nejvíce vzpomínají na učitele milé, 

vstřícné, empatické a přátelské, kteří se zajímali o potřeby a problémy žáků, kteří 

však byli zároveň přísní a spravedliví. Následující graf č. 7 znázorňuje procentuální 

zastoupení zejména vlastností učitelů a zároveň důvody, pro které na konkrétní 

učitele dnes vzpomínají. 

[fT j 

= l= I I- h n -
Zájem o Dětské Zajímavá, Rodinná Možnost Ostatní 
práci s přání tvůrčí práce tradice studovat 
dětmi konkr.obor 
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Graf č. 7 - učitelé, na které vzpomínají 
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• Ti, kteří naučili 

• Přísní 

• Spravedliví 

• Ti, kteří byli vzorem 
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POLOŽKA Č. 1 (žáci) : „Jakého učitele/učitelku nejvíce oceňuješ a proč (za 

co)?" 

Tato položka je podobná položce č. 2 v druhé části dotazníku pro učitele („Na 

jakého učitele nejvíce vzpomínáte a proč?"), proto ji zařazuji hned za ni. I zde 

zjišťujeme, koho si vlastně žáci nejvíce cení. Následující graf č. 8 a tabulka č. 6 

ukazují, že nejvíce oblíbení jsou učitelé hodní (pod tímto označením si však můžeme 

představit cokoli), milí, vstřícní a přátelští, kteří však dokáží látku dobře vysvětlit a 

zároveň mají patřičný smysl pro humor. Žáci v podstatě v první řadě uváděli 

charakterové vlastnosti, které u učitelů preferují. Mezi označení „ostatní" jsem 

zahrnula výpovědi žáků, které se objevily jen jednou. Byly to též charakterové 

vlastnosti jako např.: chytrý, upřímný, klidný, jedenkrát se ve výpovědích žáků 

objevilo: „ Oceňuji učitele, který se víc chová jako člověk než jako učitel " Můžeme 

se zamyslet nad tím, co tím dotyčný mínil. 

Z následujících výsledků uvedených v grafech vyplývá, že obě skupiny 

respondentů se shodují v tom, jakého učitele oceňují. 
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Tabulka č. 6: Jakého učitele/učitelku nejvíce oceňuješ 
Jaký učitel Počet žáků Procentuální vyjádření 

Hodný, milý, vstřícný, přátelský 
Umí vysvětlit a naučí 
Vtipný, se smyslem pro humor 
Má autoritu 
Přísný 
Spravedlivý 
Zajímá se o žáky 
Dokáže pomoci 
Chápavý 
Nekřičí 
Trpělivý 
Ostatní 

34 
30 
28 
16 
10 
8 
7 
7 
7 
5 
5 
8 

21% 
18% 
17% 
10% 

6% 
5% 
4% 
4% 
4% 
3% 
3% 
5% 

165 100% 
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Graf č. 8 - jakého učitele žáci oceňují 
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POLOŽKA Č. 3 (učitelé) - „Čeho jste se ve škole bál(a) a proč?" 

Tato položka vypovídá o tom, jaký měli dotazovaní učitelé vztah ke škole 

coby žáci. Stejná otázka byla položena i žákům, proto předkládám výsledky obou 

skupin zároveň. Otázka zjišťuje, z čeho měli ve škole strach a proč. U učitelů 29% 

zaujímají ti, kteří měli strach z předmětů, které jim dělaly obtíže, z předmětů, které 

jim nešly. Další důvod obav ze školy, který také zaujímá významné procento (20%), 

je „mluvení před třídou", kam jsem zahrnula i ústní zkoušení u tabule či přednes 

referátů. Poměrně velké procento (17%) učitelů se nebálo ničeho, menší procento se 

pak bálo učitelů, kteří křičeli a ponižovali (13%), špatných známek (9%), ostudy 
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(5%), písemek (4%) a zbytek učitelů si již nevzpomíná. V následujícím grafu (graf č 

9) je znázorněno procentuální vyjádření: 

Graf č. 9 - čeho se učitelé ve škole báli 

13% 

"17% 

• Předmětů, které jim nešly 

• Mluvení před třídou 

• Ničeho 

• Učitelů, kteři křičeli a ponižovali 

• Špatných známek 

• Ostudy 

Písemek 

• Nevzpomíná si 

POLOŽKA Č. 2 (žáci) - „Čeho se ve škole bojíš a proč?" 

Zde budu interpretovat přehled odpovědí na otázku, která byla shodná pro 

obě skupiny dotazovaných, můžeme je tudíž porovnat. Zatímco učitelé (viz graf č. 9) 

se nejvíce báli předmětů, které jim nešly, žáci tento strach pojmenovali jinak - nebojí 

se předmětu, ale písemek a testů. Přehled výsledků je zaznamenán v následující 

tabulce č. 7 a grafu č. 10. 

Tabulka č. 7: Čeho se ve škole žáci bojí 
Čeho se bojíš Počet žáků Procentuální 

vyjádření 
Písemek a testů 41 25% 

Špatných známek 25 15% 
Ponižování, ubližování, posměchu 23 14% 

Učitelů, kteří křičí 20 12% 
Mluvit před třídou 20 12% 

Ničeho 13 8% 
Předmětu, který mi nejde 12 7% 

Ostudy 7 4% 
Ostatní 3 2% 

165 100% 
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Graf č. 10 - čeho se žáci ve škole bojí 
• Písemek a testů 

• Špatných známek 

• Fbnižování, ubližování, posměchu 

• Učitelů, kteří křičí 

• Mluvit před třídou 

• Ničeho 

d Ostudy 

• Předmětu, který mi nejde 

• Ostatní 

Velké procento dětí se bojí špatných známek (15%) a písemek a testů (25%). 

Obě položky znamenají, že se děti bojí konkrétního hodnocení výsledků své práce. 

Dále ze 14% se obávají ponižování, ubližování či posměchu, 12% dětí se bojí 

učitelů, kteří křičí, 8% dětí se nebojí ničeho, zbytek (4%) se bojí ostudy. Je otázkou, 

zda-li učitel, který na žáky křičí (12% žáků se takových učitelů obává), je tím 

správným příkladem pro rozvoj osobnosti dítěte - vždyť OSV se děje i 

prostřednictvím vlastního příkladu učitele, navíc OSV předpokládá vztahově-

symetrickou komunikaci (partnerský vztah mezi učitelem a žákem - viz kapitola č. 

7). 

POLOŽKA Č. 4 (učitelé): „Na co jste se jako žák (žákyně) do školy těšil(a)? 

Položka č. 4 je obdobná jako položka předcházející s tím rozdílem, že 

tentokrát jsem zjišťovala, na co se kdo do školy těšil. Zde se většina učitelů poměrně 

shodla - téměř polovina (47%) se těšila na kamarády a spolužáky, také na společné 

akce (14%), kde uváděli různé výlety, zájezdy či návštěvu kina, velké procento se 

těšilo na oblíbené předměty (38%) a našli se i tací, kteří se těšili na oblíbené učitele 

(1%) Graf je předložen až na další stránce spolu s grafem výsledků žáků. 
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POLOŽKA Č. 3 (žáci): „Na co se do školy těšíš a proč?" 

Výsledky této položky můžeme porovnat s výsledky od učitelů - stejně jako 

učitelé, i jejich žáci se dnes do školy nejvíce těší na své spolužáky a kamarády. 

Proč? Protože si s nimi mohou povídat, je s nimi zábava a legrace, je to pro ně ta 

nejpříjemnější věc ve škole. Na své spolužáky se těší více než 60% dotazovaných 

žáků. Na oblíbený předmět se těší pouze 13% všech dotazovaných žáků, na nové 

informace pouze 1% žáků, zbytek se pak těší na projekty (2%), na srandu (4%), na 

oběd (1%) atd. Z uvedených výsledků vyplývá, že se žáci jen z malé části těší na 

vlastní práci ve škole. Situaci podrobně znázorňují následující grály - graf. č . l l + 

tabulka č.8 (učitelé) a graf č. 12 + tabulka č. 9 (žáci) 

Graf č. 11 - proč se učitelé těšili do školy 

• Kamarádi 
• Společné akce 
• Oblíbení učitelé 

• Oblíbené před 

Tabulka č. 8: Na co se učitelé do školy těšili 
Na co se učitelé těšili do Školy Počet učitelů Procentuální vyjádření 
Na kamarády 
Na společné akce 
Na oblíbené předměty 
Na oblíbené učitele 

92 100% 

47% 
14% 
38% 

1% 
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Graf č. 12 - na co se žáci do školy těší 

60 

40 
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W1—Osám , 

• Na kamarády, spolužáky 

B Na oblíbený předmět 

• Na přestávky 

• Na nic 

• Na projekty 

• Na srandu 

B Na nové informace 

• Na oběd 

B Na akce 

Tabulka č.9: Na co se žáci do školy těší 
Na co se těšíš? Počet žáků Procentuální vyjádření 
Na kamarády, spolužáky 102 62% 
Na oblíbený předmět 21 13% 
Na přestávky 12 7% 
Na nic 5 3% 
Na projekty 3 2% 
Na srandu 6 4% 
Na nové informace 2 1% 
Na oběd 2 1% 
Na akce 2 1% 
Ostatní 10 6% 

165 100% 

14.2 Část 3 - položky zaměřené na oblast OSV 

V této části jsou výsledky výzkumu obou skupin interpretovány odděleně - u 

učitelů se jedná o třetí část dotazníku - položky 1 - 3, u žáků o položku č. 1 

z poslední části dotazníku. 

POLOŽKA Č. 5 (učitelé)- „Co si Vy osobně představíte pod pojmem Osobnostní a 
sociální výchova? Znáte nějaká témata?" 

Zde měli učitelé dostatečný prostor k tomu, aby se vyjádřili, co pro ně 

znamená osobnostní a sociální výchova, co si pod tímto pojmem představují a zdali 

znají nějaká témata OSV. V grafu č. 14 vidíme výpovědi učitelů zaznamenané 

v procentech. Většina učitelů zredukovala pojem OSV na „mezilidské vztahy" či 

„komunikaci" (rovněž 17%), nebo zkrátka na „rozvoj osobnosti". Jistě, obecně vzato, 
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mají pravdu, například ale „rozvoj osobnosti" je označení velice obecné. Můžeme 

konstatovat, že „pravdu" ovšem měli téměř všichni, nikdo neuvedl nic, co by se do 

předmětu OSV nedalo zahrnout, jen malé procento učitelů však zdůraznilo, a to je 

pro OSV podstatné, že učivem je žák sám, že se učí o sobě. To zaznamenalo pouze 

9% všech dotazovaných. Stejné procento učitelů si pod pojmem OSV představí 

pouze průřezové téma RVP, nikoli jeho obsah. Nemalá část učitelů na tuto otázku 

však neodpověděla vůbec, nebo popravdě přiznali, že nevědí, netuší (10%). 

V letošním školním roce mají všechny ZŠ prakticky ověřovat svůj ŠVP (v 1. a 6. 

třídách) tvořený podle RVP, je tedy na pováženou, že jejich informace i znalosti o 

jednom z průřezových témat jsou na nízké úrovni. 

Graf č. 13 - pojem OSV 

Co se týká konkrétních témat OSV, překvapující pro mě bylo, že téměř 

polovina dotazovaných neuvedla téma žádné (49%), 29% znalo 1 - 2 témata, 14% 3 -

4 témata a jen 8% znalo více než 5 témat OSV. Situace je znázorněna v grafu č. 14. 
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Graf č. 14 - témata OSV 

8% 

• Neuvedli - neznají 

• Zná (1 -2 témata) 

• Zná ( 3 - 4 témata) 

• Zná (5 a více) 

Procentuální přehled výsledků konkrétních témat je vidět v následujícím 
grafu č. 15: 

Graf č. 15 - zastoupení konkr. témat OSV 

• • 

• Komunikace 

• Mezilidské vztahy 

• Sebepoznání 

• Kooperace 

• Seberegulace a sebeorganizace 

• Psychohygiena 

• Kreativita 

• Řešení problémů 

• Hodnoty, postoje, etika 

POLOŽKA Č. 6 - „ Včleňujete do svého předmětu průřezové téma OSV? Pokud 
ano, jakým způsobem? Pokud ne, odpovězte prosím proč." 

Z grafu č. 17 je zřejmé, že však značná část - 71 učitelů (77%) vědomě či 

nevědomě včleňuje témata OSV do své výuky. Otázkou pro nás zůstává, jak je 

možné, že 77% odpovědělo kladně na otázku, zda včleňují témata OSV do výuky, 

ale v předchozí otázce, kdy měli uvést nějaká konkrétní témata, 49% učitelů 

neuvedlo žádná témata. 
Na první pohled se zdá, že 77% je velká část učitelů pracující s tématy OSV. 

Jsou-li však průřezová témata povinnou složkou vyučovacího procesu, měli by si 

podle mě být učitelé v tomto oboru víc jisti všichni. 18% učitelů odpověděla záporně 
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- to znamená, že neimplemetují témata OSV do výuky svého předmětu, 5% učitelů 

na otázku neodpovědělo. 

Graf č. 16 - implemetace OSV do výuky 

5% 

77% 

• ANO 

• NE 

• Bez odpovědi 

Z následující tabulky č. 7 je patrné, jak ti, kteří odpověděli kladně na 

předchozí otázku, zapojují témata OSV do výuky. Někteří způsob implementace 

neuvedli (12%), ostatní odpovídali většinou jen obecně, např. „komunikace" 

(zejména u výuky českého či cizího jazyka), jiní uvedli např. formou různých metod 

práce (skupinové vyučování). 

Tabulka č. 10: Způsoby implementace OSV_do výuky 
Způsob implemetace Počet učitelů Procentuální vv[ádření_ 
Bez konkrétního udání 11 15% 
Komunikace 17 24% 
Nenásilným způsobem - z vyplývající situace 16 23% 
Mediální výchova - postoje, hodnoty 2 3% 
Do občanské, rodinné výchovy 6 8% 
Třídnické hodiny, projekty 5 7% 
Metodami práce 6 8% 
Sebehodnocení ve výuce 2 3% 
Diskusní techniky 2 3% 
Pravidla soužití 2 3% 
Tv - symboly v komunikace, mezilidské vztahy 2 3% 

71 100% 
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POLOŽKA Č. 7 - „Zúčastnil/a jste se nějakého kurzu, který by Vás připravil 
k práci s tématy OS V?" 

V položce č. 3 jsem zjišťovala, zdali vůbec učitelé prošli nějakými kurzy či 

školeními k OSV. 60% učitelů odpovědělo, že se takového kurzu zúčastnilo. Z těchto 

60% procent učitelů ale jen malá část uvedla konkrétní název kurzu. Přehled názvů 

kurzů je zaznamenán v grafu č. 18. Zbývajících 40% se nezúčastnilo žádného kurzu 

k OSV. O této skutečnosti vypovídá graf č. 17. 

Graf č. 17 - účast v kurzech 

Graf č. 18 - kurzy k OSV 

• Bez udání názvu 

• Dokážu to? 

• RWCT 

• Školení k RVP 

• Pg Montessorri 

• PAU 

• Ostatní 

I 
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Velká část učitelů, která je v současné době v plném pracovním procesu, 

nebyla v rámci svých studií připravena na práci s tématy OSV, i když se s nimi jistě 

v nějaké podobě setkala. V roce 1999 zahájila organizace AISIS Kladno (dříve 

Labyrint) projekt „Dokážu to?" a otevřela tak cestu k cílené přípravě učitelů v OSV. 

Dnes je více organizací a programů, které tato témata nabízejí (příkladem je i Projekt 

Odyssea, který je však zatím zaměřen na školy pražské, zatímco moji respondenti 

byli pouze z regionu Kladno), přesto se k nim nedostalo 40% učitelů. Bylo by jistě 

zajímavé sledovat, které důvody vedly učitele k tomu, aby se zapojili, ale to není 

předmětem této práce. 

POLOŽKA Č. 4 (žáci)- „Co nebo o čem by ses chtěl/a ve škole učit, ale co se 
v žádném předmětu nedozvíš?" 

Z grafu č. 20 a tabulky č. 8 je patrné, že 18% žáků na otázku neznala odpověď a 

stejné procento žáků by se ve škole už nechtělo učit nic. 15% žáků by ve škole 

ocenilo výchovu sexuální (je možné, že se jednalo o žáky nižších ročníků, kteří 

nevědí, že sexuální výchovu budou mít v dalších ročnících v rámci ...). 12% žáků 

by se chtělo učit „věci potřebné do života", 5% žáků o sportu (což je ovlivněno 

nejspíš tím, že v některých případech se jednalo o sportovní třídu), 4% žákům 

současný stav vyhovuje, stejné procento by se chtělo učit „nějaké zajímavosti" či 

více jazyků a 3% žáků pak řídit auto nebo zajímavější občanskou výchovu. Co 

považuji pro svůj výzkum za podstatné, to je 8% žáků, kteří v odpovědi zmínili to, 

co bychom mohli označit za téma OSV. Byly to následují odpovědi (v původním 

znění, jak je nazvali žáci): 

- seznámení a konverzace (1 x) 

- jak komunikovat s holkou (1 x) 

- slušné chování (2x) 

- řešení složitých situací v životě (1 x) 

- jak řešit hádky a konflikty (4x) 

- jak si užívat (lx) 

- učit se „učit se" (lx) 

- respektu (lx) 

- jak trávit den (lx) 
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Co bych se chtěl/a učit Počet žáků Procentuální vyjádření 
Nevím 30 18% 

Nic 30 18% 
Sexuální výchovu 25 15% 

Věci potřebné do života 20 12% 
0 sportu 9 5% 

Vyhovuje mi to 6 4% 
Zajímavosti 6 4% 
Více jazyků 5 4% 

Zajímavější OV 5 3% 
Řídit auto 5 3% 

Témata OSV 14 8% 
Ostatní 10 6% 

165 100% 

Graf č. 19 - co bych se chtěl/a ve škole naučit 
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Na závěr výsledků tohoto výzkumu bych chtěla, jen pro ilustraci, zmínit 

výsledky malého průzkumu, který jsem provedla během měsíce října 2007 mezi 

dospělými lidmi různého vzdělání a různých profesí, vždy se však jednalo o 

nepedagogy. Cílem průzkumu, který byl založen na osobních rozhovorech s těmito 

respondenty, bylo zjistit odpověď na otázku: „Na jaké učitele nejvíce vzpomínáte a 

proč?" Průzkumu se zúčastnilo celkem 29 dospělých (11 mužů, 28 žen), kteří mi 

ochotně a do detailů popsali učitele, na kterého vzpomínají. V příloze č. 10 je 

uvedena tabulka s přehledem profesí těchto respondentů, jejich pohlaví a věk. 

Těchto 29 dotazovaných lidí nejvíce vzpomíná na různé učitele - spravedlivé, 

obětavé, kamarádské, příjemné, vstřícné, férové, poctivé, lidské. Na takové, kteří se 

zajímali o názory a problémy žáků, dokázali naslouchat, měli pochopení, uměli se 

bavit i se slabšími žáky, uměli přiznat chybu a byli tak pro své žáky vzorem. Pouze 

2 z 29 dotazovaných odpověděli, že vzpomínají na učitele, který „naučil" (to 

znamená, že si žáci odnesli z vyučování znalosti). Všichni ostatní zmiňovali 

charakterové vlastnosti, oceňovali kvalitu jednání se žáky, pamatovali si, jaký to 

byl člověk. 

Oslovila jsem lidi rozmanitých profesí, protože jsem si uvědomila, že 

učitelské povolání může vlastně vzpomínky nějak ovlivnit. Ale zjistila jsem, že i 

ostatním lidem utkvěli ve vzpomínkách učitelé proto, že měli zejména lidské, 

osobnostní kvality. 
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15 ZÁVĚR VÝZKUMU - potvrzení či vyvrácení hypotéz 

V této kapitole se budu zabývat tím, zda se stanovené hypotézy mohou potvrdit či 
vyvrátit. 

a) Předpokládám, že pouze malá část učitelů bude znát základní témata OSV, 

někteří budou uvádět obecná témata občanské a rodinné výchovy, 

případně prvouky (učitelé 1. stupně), někteří nebudou vůbec mít 

představu, co OSV znamená. 

Tuto hypotézu mohu potvrdit, protože zvýše uvedených grafů (grafy č. 13, 14 

a 15) a výsledků výzkumu je patrné, že konkrétní témata OSV nezná 49% všech 

dotazovaných a skutečně 10% učitelů si pod pojmem OSV nepředstaví nic, z čehož 

mohu usuzovat, že nevědí, co to znamená. Více než 30% učitelů si představí jen 

rámcově, že v OSV se jedná o rozvoj osobnosti, komunikaci a mezilidské vztahy. 

b) Vím, že již proběhly kurzy OSV a předpokládám, že se jich zúčastnila pouze 

malá část učitelů a jen někteří to, čemu se v nich naučili, cílevědomě 

zahrnují do své práce. 

Co se týče účasti v kurzech obecně, hypotéza se nepotvrdila. Z výsledků 

v grafu č. 17 vyplývá, že kurzů se zúčastnilo 60% všech učitelů. Z těchto učitelů 

však 39% neudalo konkrétní název kurzu, a tak z výpovědí nelze posoudit, zda se 

s k u t e č n ě jednalo o kurzy, které pomohly učitelům v práci s tématy O S V . 

c) Předpokládám, že učitelé jsou si jen zčásti vědomi toho, že svým chováním 

a jednáním ovlivňují utváření osobnosti dítěte, mnozí nechtějí na své 

osobnosti pracovat, považují se za hotové a neomylné osobnosti, nepochybují, 

jsou dobře vybaveni pro svůj obor, OSV však považují za „výmysl" a chování a 

jednání dětí za výsledky výchovy rodin. 

Z grafu č 13 je patrné, že pouze 4% učitelů uvedla, že osobní příklad lze 

zahrnout k tématu OSV. Tuto hypotézu však nemohu považovat za potvrditelnou, 

jelikož otázka dotazníku přímo nevybízela k odpovědi: „Ano, i osobní příklad 
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učitele souvisí s tématem OSV." Je možné, že svůj osobní příklad považují za 

samozřejmost. 

d) Zároveň si mnozí neuvědomují, že i prostředí školy, na kterém se oni svým 

chováním a jednáním vůči žákům podílejí, může pozitivně či negativně ovlivnit 

utváření osobnosti žáků. S tím souvisí další hypotéza, čeho se dnes děti ve 

škole bojí a na co se těší (těší-li se na něco)? Předpokládám, že se většina dětí 

bojí špatných známek a těší se do školy zejména na své kamarády. 

Tato hypotéza se potvrdila. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že se dnes děti 

nejvíce bojí písemek a testů (25%), dále pak s testy souvisejících špatných známek 

(15%). Zároveň značné procento učitelů (20%) i žáků (12%) mělo (má) strach 

z veřejného projevu před třídou, ať už se jedná o referát, ústní zkoušení či nějakou 

prezentaci. To může souviset jednak s osobností člověka - je-li introvert či spíše 

extrovert, jestli mu je či není příjemné být středem pozornosti. Jinak to však může 

souviset i s klimatem a atmosférou ve třídě - jaké jsou vztahy mezi žáky navzájem, 

jaký je vztah spolužáků k někomu, kdo je odlišný, kdo má například vadu řeči ..., 

jaký je vztah učitele k žákům a naopak, zkrátka zdali má dotyčný důvody obávat se 

posměchu. I toto je předmětem OSV - obecně - budování dobrých vztahů mezi žáky. 

Druhou část této hypotézy můžeme také potvrdit, učitelé i žáci se do školy nejvíce 

těší na své kamarády a spolužáky, jak vyplývá z grafů č. 11 (učitelé) a 12 (žáci). 

Přivádí mě to k úvaze, zda způsob hodnocení v našem školství, který převažuje, je 

správný, když tak podstatně v negativním smyslu ovlivňuje osobnost dítěte. Testy a 

písemky jsou na denním pořádku. Když ktomu připočteme 12% křiku a 14% 

ponižování, ubližování, znamená to, že děti žijí ve strachu, který ovlivňuje nejen 

jejich výkon, ale celkový vývoj jejich osobnosti. 

Když vezmeme v úvahu, kolik času děti tráví ve škole při vyučování, je na 

pováženou, zda styl dnešní školy ovlivňuje pozitivně osobnost dítěte (velkou část 

dne tráví někde, kde je to nebaví). Je to přirozené („Škola není zábava"), užitečné 

(„Mají mít z něčeho respekt a nás dospělé také plno věcí nebaví a musíme je dělat."), 

nebo nesprávné (To, co člověk dělá z donucení není tak kvalitní jako to, co dělá se 

zájmem.)? 

Pokud se ještě jednou podíváme na grafy č. 9 a 10 (strach ve škole), myslím,že 

jako pedagogové bychom si z tohoto znázornění mohli vzít inspiraci pro své chování, 
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tedy zbytečně na děti nekřičet (mohou si pak myslet, že na někoho křičet je 

normální), nesnižovat jejich sebevědomí (např. v předmětech, které jim nejdou), 

neponižovat je a budovat mezi žáky pozitivní vztahy, aby se nebáli mluvit jeden před 

druhým. 

e) Jaký je ze strany učitelů i žáků pohled na ideálního učitele? Je ideální učitel ten 

přísný, důsledný, který hodně naučí? Nebo ten, který je k žákům vstřícný, 

zajímá se o jejich problémy a potřeby, dokáže s dětmi lidsky promluvit. 

Předpokládám, že učitelé i žáci ocení člověka, který má lidskou i odbornou 

kvalitu, je spravedlivý, přísný, naučí, ale dovede si všímat i skutečností, 

které přímo souvisí s obyčejným životem. 

Z grafů č. 7 a 8 vyplývá, že u obou skupin respondentů se na prvním místě 

objevil učitel milý, vstřícný, empatický a přátelský, na druhém místě pak učitel, 

který umí látku vysvětlit a naučí. U obou skupin se zároveň objevily vlastnosti, 

jako je přísnot a spravedlivost. Žáci navíc ocenili učitele, který se zajímá o jejich 

zájmy, problémy i radosti, učitele, který jim dokáže pomoci a poradit. Tuto 

hypotézu tedy také můžeme označit za potvrzenou. 

1) Čemu ještě by se chtěli žáci ve škole věnovat? Předpokládám, že žáci na tuto 

otázku nebudou znát odpověď, nebo budou odpovídat, že už se nechtějí 

věnovat ničemu. 

Na otázku (položka č. 4 v dotazníku pro žáky) - „Co by ses chtěl/a ve škole naučit, 

ale co se v žádném předmětu nedozvíš?", odpovědi 8% žáků neznalo a 18% žáků 

odpovědělo, že neví. Tuto hypotézu tedy rovněž můžeme potvrdit. 
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16 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se pokusila charakterizovat osobnostní a sociální 

výchovu, která je povinnou součástí vzdělávání na všech základních školách. Popsala 

jsem teoretický základ, který se týkal zejména cílů, didaktických zásad a přehledu 

témat OSV, zároveň jsem nastínila možnosti zařazení OSV do práce školy. 

Teoretickou část jsem rozšířila a doplnila o výsledky výzkumu provedeném 

mezi učiteli i žáky současných základních škol. Podařilo se mi zjistit, jaká je 

představa učitelů o OSV, jaká znají témata OSV a zdali jsou na práci s nimi nějakým 

způsobem připraveni. Zaznamenala jsem, jak učitelé a žáci vidí ideálního učitele, 

tedy člověka, který je jim vzorem díky svým osobnostním kvalitám. 

Nalezla jsem značné množství literatury, která zahrnuje témata OSV, 

prostudovala jsem různé teoretické publikace zabývající se např. psychologií 

osobnosti a rovněž příručky obsahující soubory nejrůznějších her a aktivit na 

podporu osobnostního a sociálního rozvoje žáka. Literatura, která se bezprostředně 

dotýká tématu OSV, tak početná není, často se jedná o stále stejné autory. 

Problematikou OSV se v současné době zabývá v diplomové práci několikrát 

zmíněný Projekt Odyssea a tím se poznatky obohacují o nové nápady, zkušenosti a 

podněty. 

Z rozhovorů s některými učiteli či řediteli školy vyplynulo, že existují překážky 

při zavádění OSV ve školách. Jedním z nich je tradiční školská politika, která ještě 

stále dbá více na výkon žáka, na znalosti, zkrátka na to, aby se žák „něco naučil", než 

rozvíjet své každodenní kompetence, a která navíc značně znemožňuje vytvářet 

optimální podmínky pro práci s tématy OSV (vysoké počty žáků ve třídách, 

slučování tříd, nedostatek finančních prostředků na podporu volnočasových aktivit a 

škol v přírodě). Další překážkou je připravenost či spíše nepřipravenost mladých 

učitelů, kteří, byť právě absolvovali pedagogickou fakultu, nejsou dostatečně 

informováni o OSV ani o možnostech jejího začlenění do výuky a do práce školy. 

Z toho pro mě vyplývá doporučení všem pedagogickým fakultám zavést do 

studijních programů povinné semináře OSV do pedagogicko-psychologické přípravy 

učitelů. 
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Závěrem své diplomové práce bych chtěla vyjádřit přesvědčení, že se OSV bude 

postupně dostávat pedagogům pod kůži, a že se OSV stane cíleně nedílnou součástí 

vzdělávání našich dětí. Je však třeba vyškolit pedagogy (budoucí na fakultách a 

stávající v kurzech), protože žádný předpis, zákon ani vyhláška nenaučí pedagogy 

dovednostem OSV. 
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18 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Osobnosti spojené s OSV 

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. (* 1954) 

Studoval latinu, dějepis, pedagogiku na FF UK v Praze, později v doplňujícím studiu výchovnou 

dramatiku na DAMU tamtéž. Na obou ústavech rovněž vyučuje (http://pedagogika.ff.cuni.cz-

http://www.damu.cz). Od roku 1998 je spolupracovníkem projektu "Dokážu to?" pro oblast 

osobnostní a sociální výchovy. V současné době se věnuje pedagogice osobnostního a sociálního 

rozvoje, dramatické/divadelní výchově a přípravě lektorů pro vzdělávání dospělých. Kurzy 

komunikace pro nejrozmanitější klientelu vede cca 25 let. K jeho nejoblíbenějším tématům a 

koníčkům patří řeč lidského těla. Chová k ní hlubokou úctu j ako ke svébytné spojnici současnosti (a 

možná i budoucnosti?) s milióny let evoluce živočichů včetně člověka. 

Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc. (* 1932) 

S výše zmíněným projektem „Dokážu to?" je od počátku spojeno j m é n o přední české psycholožky, 

paní Soni Hermochové. V letech 1952-57 vystudovala psychologii na katedře psychologie FF UK. Již 

během studia se zajímala o využití psychologie, zejména sociální, v každodenním životě. Využívala 

všech možností pro studium a rozvoj sociálních dovedností - sociální percepce, interakce, 

komunikace, kooperace a později v komplexnějším pojetí řešení konfliktů, vyjednávání, vedení 

skupiny, facilitace atd. Po roce 1990 založila českou pobočku „Partners for démocratie change" a 

Asociaci trenérů sociálně-psychologického výcviku". Výcvik sociálních dovedností se stal součástí 

studia - a to i postgraduálního - řady dalších oborů (např. pedagogiky, žurnalistiky, andragogiky, 

medicíny, alternativního herectví a dalších). I na tomto rozvoji využití sociální psychologie a sociálně-

psychologického výcviku se Soňa Hermochová podílí. 

Je autorkou mnoha praktických publikací z oblasti sociálních dovedností, např.: . . . 

Dne. PhDr. IP"™ Knsíková. CSc. (* 1952) 

Studovala pedagogiku a češtinu na FF UK v Praze, později výchovnou dramatiku na D A M U , kde 

dnes vyučuje. Od roku 1998 je spolupracovnicí projektu „Dokážu to?" pro oblast osobnostní a sociální 

výchovy. V současné době se věnuje tematice optimálních podmínek pro učení, ať už dětí, nebo 

dospělých - a to na obou příslušných fakultách nebo v kurzech pro učitele, ředitele, lektory, 

v publikační i ediční činnosti. Má radost z toho, že je j í oblíbené téma spolupráce propojuje přirozeně 

dva profesní světy, v kterých se pohybuje: svět divadelní výchovy a školního vzdělávání. Nemenší 

radost (tedy spíše větší) pak má z toho, že se téma spolupráce stává neodmyslitelnou součástí 

přemýšlení o cestách kupředu - pro školu a doufejme i širší komunitu.2 5 

25 M, „WPT C7 Hana Kasíková, o autorce, [on line], Praha [cit.25. srpna 2007], Dostupné na www: 
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Příloha č. 2: Příprava na vyučovací hodinu s cíli OSV (zdroj: Projekt Odyssea) 

© Projekt Odyssea, www.odyssea.cz 

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy 

Název lekce (téma) | Řecké báje a pověsti 

Časový rozsah lekce 11-2 vyučovací hodiny 

Věková skupina (ročník) 6. ročník 

Vzdělávací obor {dle RVP) Český jazyk a literatura- literární výchova 

Očekávaný výstup 
vzdělávacího oboru, 
na který se v lekci 
zaměřuji 

(přesné znění z RVP) 

Žák tvořivě pracuje s textem podle pokynů učitele a podle 
svých schopností 

Hlavní oborové cíle 

(tj. cíle vázané na 
očekávaný výstup 
vzdělávacího oboru a na 
odborné učivo oboru} 

Žáci charakterizují vybrané postavy z řecké mytologie a na 
základě svých schopností je dokáží dramaticky ztvárnit. 

Tématický okruh OSV Mezilidské vztahy 

Hlavni cíl/e OSV, 
které chci v lekci naplnit 
a reflektovat se žáky 
- nejlépe jeden cil OSV na 
jednu vyučovací hodinu 
- číslovat dle vyučovací 
hodiny, ve které cil chceme 
dosáhnout a reflektovat 
- více viz, materiál Pomůcka 
pro formulaci OSV cílů). 

Hlavní cíle OSV: nadřazenost a podřazenost v mezilidských 
vztazích 

- žák si na základě scénky vyzkouší nadřazenou a podřazenou 
pozici ve vztahu dvou a více lidí 

- žáci uvedou ze svého života příklady toho, kdy se oni sam! 
cítili v nadřazené nebo podřazené pozici 

- žáci analyzují tyto situace 

- žáci zformulují, co je pozitivní i negativní na obou pozicích 

Metody vyučování 

- stručný chronologický 
přehled použitých metod 

1.Přivítáni, seznámeni s odborným tématem i s tématem 

OSV 
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(technik, aktivit) 

- nejvýše 3 řádky na metodu 

| 2. zcitlivění (hra se smysly) 

| 3. zosobnění tématu 

I 4. dramatizace 

5. reflexe 

Základní reflektující 
otázky vztahující se k OSV 
cílům, které bych rád/a 
položil/a. 

- číslováno podle hlavních 
cílů OSV popsaných výše 

1. Co se vám líbilo, nelíbilo na práci ve skupině? 

2. Pojmenujte své pocity v roli boha 

3. Pojmenujte své pocity v roli poddaného, kulisy, 
atributu.. 

4. Kdy je lepší být bohem a kdy poddaným? 

5. Cítili jste se být někdy bohem? V jaké situaci? 

(a naopak) 

6. Kde se ve svém životě setkáváte s nadřazeným a 
podřazeným postavením? 

7. Jak se asi budeš chovat, až se dostaneš do pozice 
nadřazeného, podřazeného ve vztahu'' 

Jak budu zjišťovat (měřit) 1 
dosahování OSV cíle 
(metody evaluace). 

Škála 

rozhovor 

Autor lekce, škola Veronika Balíčková, ZŠ Jižní IV. Praha 4 

Závěrečná reflexe a evaluace uskutečněného vyučování 

Co se ml osvědčilo během 
vyučování (co fungovalo, 
mělo úspěch, z čeho jsem 
měl/a radost). 

žáky zaujalo téma hodiny i závěrečná reflexe 

S jakými problémy 
(obtížemi) jsem se během 
vyučování setkal/a. 

zjistila jsem, že je pro žáky problém práce ve skupinách 

Co bych příště udělal/a jinak 
(jak bych upravil/a tuto 
přípravu). 

více bych se zaměřila na pravidla spolupráce 
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Podrobná příprava na vyučování 

Pomůcky: 
• Šátky 
• neobvyklý předmět 

Doporučená literatura a další informační zdroie: 

E.Petiška - Staré řecké báje a povést 

Dostupná literatura k danému tématu 

Průběh vyučováni a časový odhad jednotlivých aktivit: 

První vyučovací hodina 

1. Seznámení s tématy hodiny 

Staré řecké báje a pověsti a vztah nadřazenosti a podřazenosti ve vztazích mezi 

lidmi. 

2. Hra "Jak vznikl mýtus"? (10 minut) 

Učitel vybere několik žáků a zaváže jim oči. Do rukou jim vloží předmět co nejméně 

obvyklý a vyzve je, aby pomoci všech smyslů, kromě zraku, začali předmět popisovat a 

vymýšlet jeho funkci. Děti použijí fantazii a postupně vznikne jistá podobnost s 

předmětem. Poté jim učitel rozváže oči a dojde k zobecnění a vysvětlení, jak vznikl mýtus: 

Jak jako vám dnes chyběl zrak, chyběly kdysi lidem zkušenosti, znalosti, věda a technika. 
Díky způsobům, jak lidé popisovali vznik přírodních jevů nebo různých zákonitostí v 
životě, vytvářeli řadů mýtů. Podobný mýtus tomto předmětu jste dnes vytvořili i vy." „Mýty, 
kterými se lidé vztahovali ke světu, nejsou pravdivé z hlediska vědy, ale podobně jako 
uměni mají svou vlastní vnitřní pravdu. " 

3. Zopakování pojmu "mýtus" (3-5 minut) 

Učitel a žáci společně shrnou, co je to mýtus a na tabulí zapíší jeho hlavní znaky. 

4. Zadání úkolu a nácvik dramatizace (25 min) 

"Četli a poslouchali jsme různé báje a mýty. Seznámili jsme se s řadou řeckých 

bohů a dnes si sami na božstvo z Olympu zahrajeme." 
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Učitel rozdělí žáky do 4-5 skupin. (Vzhledem k tématu z OSV je vhodné, aby učitel vybral 

4-5 žáků a oni sami si vybrali ostatní členy skupiny. Už zde se totiž objevuje nadřazená a 

podřazená pozice). 

Každá skupina dostane obálku, ve které najde v bodech napsanou nápovědu. Na základě 

této nápovědy musí rozpoznat jméno řeckého boha. Úkolem skupiny je potom nacvičit 

scénku (1-2 min), ve které tohoto boha ztvární, aniž by prozradila jeho jméno. Nápovědu 

musí každý učitel vytvořit sám podle toho, co se žáky četl v předchozích hodinách (proto 

nápověda není součástí této přípravy) 

Druhá vyučovací hodina 

5. Hraní scének (15 minut) 

Každá skupina předvede svoji scénku. Ostatní skupiny maji za úkol uhodnout 

jméno předvedeného boha (je možné správné odpovědi bodovat) a škálováním pomocí 

prstů na ruce scénku ohodnotit. 

6. Závěrečná reflexe (20-25 minut) 

Jaké jsou vaše pocity? 

Pojmenujte své pocity v roli boha. 

Pojmenujte své pocity v roli poddaného. 

Kdy je lepší být bohem a kdy poddaným? Proč? 

Cítili jste se někdy být bohem? V jaké to bylo situaci? 

Kdy se ve svém životě setkáváte s nadřazeným a podřazeným postavením? 

Jak se budeš příště chovat v nadřazené/podřazené pozici? 

7 Závěr hodiny 
"V těchto dvou hodinách jsme si zopakovali, co je to mýtus a názorně si předvedli, 

jak asi vznikal. Pomocí scének jsme si zopakovali některé výrazné bohy z řeckého 

Olympu. Diky situacím, které při těchto scénkách vznikaly, jsme se dostali k tématu 

nadřazenosti a podřazenosti ve vztazích mezi lidmi a toto téma jsme rozebrali v závěrečné 

reflexi. Na úplný závěr hodiny vás poprosím o její zhodnoceni. Ohodnoťte hodinu 

škálováním. pomoci prstů jedné ruky. Děkuji za spolupráci těším se na příští hodinu." 



Příloha č. 3: Fotografie žáků z hodin volitelného předmětu OSV - téma: 
neverbální komunikace (Základní škola Norská, Kladno) 







Příloha č. 4: Ukázky dětských prací z hodin OSV - různá témata - např. 
sebepoznání, mezilidské vztahy, hodnoty(Základní škola Norská, Kladno) 
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Příloha č. 5: Literatura k OSV (obecně) 

Balcar, K. Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN 1992. 

Bakalář, E. Psychohry. Praha, Mladá fronta, 1989. Psycholvy 2.Vyšehrad, Praha 1995. 

Nové psychohry. Portál, Praha 1998. Předposlední psychohry. Praha, Portál 2000. Jedná se o 

zásobníky společenských her pro všestranný rozvoj osobnosti. Psychohry patří ke společenským 

hrám, které poskytnou inteligentní zábavu a zároveň prohlubují sebepoznání i poznání druhých, 

zlepšují komunikaci a vyzývají k tvořivému myšlení, jak naznačují např. názvy Jak zlepšit svět a 

Použití manekýnů. Některá kontroverzní témata, třeba Hormony, nebo ideologie, mohou vyvolat i 

zaujaté diskuse, v nichž si účastníci ověří svou toleranci a schopnost vzájemného pochopení. 

Belz, H.- Siegrist, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha, Portál 1995. Klíčové 

kompetence jsou v současnosti požadovány pro velké množství různých pracovních funkcí a 

zařazení. Autor se na základě výzkumů soustředí na tyto kompetence: komunikace a spolupráce, 

řešení problémů a tvořivost, samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, myšlení a učení, 

zdůvodňování. Charakteristiku jednotlivých kvalifikací doplňují hry a cvičení k jejich rozvíjení. 

Bláhová, K. Hry pro tvořivé vyučování. Praha, STROM 1997. Jedná se o sborník více než 140 her 

a cvičení pro rozvoj osobnosti. 

Canfield, J.- Siccone, F. Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha, Portál 1998. 

Canfield, J.- Wells, H.C. Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Praha, Portál 1995. Kniha 

je určena učitelům všech typů škol, vychovatelům, vedoucím skupin mládeže a rodičům. Hry, 

které jsou uvedeny v této knize, pomáhají budovat vstřícnou atmosféru ve třídě. Hry přispívají 

k tomu, že žáci poznávají svou vlastní identitu, takže se začínají sami vnímat jako jedinečné 

individuality. 

Čáp, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha, Karolinum 1993. 

Erkert, A. Hry pro usměrňování agresivity. Praha, Portál 2004. Sto námětů pro činnosti s dětmi 

ve věku od tří do osmi let. Už malé děti by se měly učit zacházet se svým vztekem a agresivitou. 

Jak by měli rodiče a vychovatelé reagovat, když jsou děti vzteklé a agresivní? Jak j im pomoci, 

aby se lépe vyrovnávaly se svým strachem a frustrací? Jak je přesvědčit, že konflikty s druhými je 

možno řešit konstruktivně? Autorka nabízí sto námětů na jednoduché hry a dramatizace, při 

kterých děti překonávají své negativní emoce a procvičují jednání, které neústí v konfrontaci, ale 

vede ke spolupráci. Prostřednictvím her se děti učí jednání podle pravidel a dalším sociálním 

dovednostem. 

Gwyneth, D.-S. Neverbální komunikace dětí. Praha, Portál 2005. Kniha je určena pracovníkům 

pomáhajících profesí, kteří chtějí porozumět neverbální komunikaci svých klientů. V knize, jejíž 

autorkou je zkušená vývojová psycholožka, je neverbální komunikace rozdělena do čtyř 

základních částí: gesta rukou, pohledy očí, výrazy tváře, dotyky. Je zde popsán vývoj každé z 

těchto oblastí od narození do mladšího školního věku a také možnosti, jak lze neverbální 

komunikaci rozvíjet a tím zároveň podněcovat komunikaci verbální. Kniha je doplněna 

fotografiemi. 
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Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Praha, Portál 1998. Přehledná a systematická, ale 

čtivě napsaná publikace britské psycholožky a autorky řady úspěšných učebnic shrnuje základní 

teorie a výzkumy jednoho z nejdůležitějších oborů psychologie. 

Helus, Z. Ditě v osobnostním pojetí. Praha, Portál 2004. Náš přední odborník v oblasti výchovy a 

socializace člověka ukazuje, jaký konkrétní obsah může a má tento obrat v praxi školy i rodinné 

výchovy mít. Uvádí důležité poznatky z psychologie, sociálních věd a dalších oborů, které 

pomohou vychovateli převzít větší odpovědnost za příznivé působení na osobnost dítěte. Autor 

ukazuje historické kořeny potřeby obratu k dítěti a analyzuje i současné podmínky života mladé 

generace, které představují jak vývojové šance, tak i rizika. Vysvětluje, co konkrétně znamená 

"vidět v dítěti vznikající a rozvíjející se osobnost", a jaké to na vychovatele klade nároky a 

popisuje hlavní činitele úrovní vývoje osobnosti. Zvláštní pozornost věnuje tzv. citlivým 

(zlomovým či kritickými) údobím a událostem, které sehrávají obzvláště významnou roli při tom, 

jak se dítě stává samo sebou, objevuje smysl událostí i svého života a stará se o jeho naplnění -

utváří sebe jako osobnost. 

Hermochová, S. Hry pro život 1, 2. Praha, Portál 1994. 

Hermochová, S., Neuman, J. Hry do kapsy I - VI. Praha, Portál 2003, 2004. Soubory přehledně 

uspořádaných her na jednotlivých listech, které lze nosit s sebou. Hry jsou rozděleny a barvou 

podkladu listu odlišeny podle svého zaměření na hry sociálně psychologické, motorické a 

kreativní. Každý list obsahuje následující informace: zaměření hry, jej í téma a název, cíl 

(například rozvoj důvěry, spolupráce, vytrvalosti, obratnosti), počet účastníků hry a jejich věk, 

čas potřebný na přípravu a na hru, její náročnost, vhodné prostředí a potřebné pomůcky, 

upozornění pro vedoucí (například na možná nebezpečí), popis průběhu hry s možností různých 

variant, způsoby vyhodnocení. 

Hermochová, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno, AISIS 2005. Kniha je zaměřena 

především na téma mezilidských vztahů ve školní třídě s využitím práce s tzv. dynamikou školní 

třídy jako sociální skupiny. Chcete-li pěstovat vztahy, musíte se zabývat řadou jevů - komunikací, 

hodnotami, rozhodováním, různými formami lidského chování a jednání, seberegulací atd. Díky 

tomu skupinové vztahy působí na jednotlivce - učí mnoha sociálním dovednostem, mohou být 

významným faktorem primární prevence patologických a společensky nežádoucích jevů, jejichž 

výskyt a šíření mezi mládeží trápí v současné době nejen pedagogy. 

Hewstone, M., Stroebe, W. Sociální psychologie. Praha, Portál 2006. Moderní učebnice sociální 

psychologie hledá odpovědi na otázky, které zajímají nejen psychology, ale také pracovníky 

mnoha dalších profesí, kde je důležitá komunikace s lidmi: Jak si vytváříme dojem o druhých 

lidech? Jak předsudky působí na sociální přesvědčení a postoje? Co ovlivňuje skutečnost, že 

někoho máme rádi a jiný nám je nesympatický? Jak si vybíráme životního partnera? Učebnice 

kombinuje vědecký přístup se srozumitelným jazykem, je doplněna schématy a obsahuje 

pomůcky, které usnadňují studium - klíčová slova, shrnutí, otázky k zamyšlení, rozsáhlý 

slovníček. Kniha, která poprvé vyšla v roce 1988, pokrývá celou oblast sociální psychologie. 

Respektuje evropskou tradici a nabízí příklady odpovídající našemu kulturnímu zázemí. Na jejím 

vzniku se podílel rozsáhlý autorský kolektiv psychologů z různých evropských zemí. 
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Hrkal, J„ Hanuš, R. Zlatý fond her II. Praha, Portál 2007. Popis každé hry obsahuje přehledné 

informace o tématu hry, věkové kategorii, počtu účastníků i organizátorů, prostředí pro realizaci 

hry a potřebném materiálu. V závěru jsou hry rozčleněny podle časové náročnosti, fyzické či 

psychické zátěže, výchovného cíle (rozvoj intelektu, tvořivosti, motoriky a pohybových 

dovedností, vůle, sociálních dovedností) či podle prostředí, v němž lze hru realizovat (v místnosti, 

na hřišti nebo v členitém terénu). Kniha je neocenitelným pomocníkem pro všechny, j imž se 

výchova a vzdělávání staly nezbytnou životní náplní a posláním. 

Karnsová, M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha, Portál 1995. 

Kasíková, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha, Portál 1997. Autorka nabízí všem 

učitelům a studentům pedagogiky konkrétní náměty pro činnosti, hry a cvičení vedoucí k větší 

spolupráci ve třídě. Jsou řazeny od jednodušších, převážně pohybových aktivit ke složitějším, 

komplexnějším formám kooperativního učení a zahrnují také prostředky pro hodnocení. Úvodní 

část knihy shrnuje teoretická východiska i praktické zkušenosti se způsoby i úskalími zavádění 

tohoto způsobu učení do škol. 

Kasíková, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací. Praha, Portál 2005. Kniha se věnuje těm 

nejpraktičtějším věcem v tématu spolupráce a učení. Strategiím, technikám, tomu, co má dělat 

učitel, aby vše fungovalo, co se očekává od žáků, jak je připravovat a vést k optimálnímu učení 

prostřednictvím spolupráce se spolužáky. V neposlední řadě pak řešení obtíží - když se něco 

zadrhne, nejde tak, jak by si zúčastnění představovali. Že to nepůjde od začátku úplně hladce? 

Nejspíš skutečně ne. Přechod od vyučování, kde učení stálo především na předávání poznatků od 

učitele k žákovi, ke způsobům, kde jsou si v učení nápomocni žáci sami, je během na delší trať -

pro učitele i jejich svěřence. Knížka ukazuje možnosti, jak je v tomto běhu podporovat zkušeností 

jiných učitelů a poznáním lidí, kteří zasvětili tématu spolupráce kus svého badatelského života. 

Právě oni tvrdí, že vše jde hladčeji a učitel má více svobody ve svém výukovém stylu, pokud 

porozumí podstatě věci. Knížka tedy - kromě návodů - poskytuje i vysvětlení této podstaty - proč 

potřebujeme právě kooperaci ve vyučování a na jakých základech funguje. 

Kopřiva, P. a kol. Respektovat a být respektován. Kroměříž, Spirála 2005. Kolektiv autorů, který 

se zabývá výchovou dětí řadu let, nás v této knize přesvědčí, že opakem poslušnosti není 

neposlušnost, ani vzdorovitost, ale zodpovědnost! Zodpovědnost sama k sobě, za svoje chování i 

za jeho následky, která bude působit i tehdy, když zrovna rodič nebo jiný dozorce nebude 

nablízku. A o to jde - pomoci dítěti, způsobem přiměřeným jeho věku, vybudovat systém 

vlastních hodnot, kterým se bude řídit v celém životě. Není to snadné a jde o běh na dlouhou trať. 

Ale naučíme-li se potlačovat své zlozvyky ve výchově již v zárodku, stane se brzy nový systém 

naší druhou přirozeností. Navykneme si dětem lépe naslouchat, často je budeme nechávat, tam 

kde ¡e to možné, rozhodovat (musíme ale být ochotni se pak těmito rozhodnutími řídit). Budeme 

se snažit nacházet společná řešení problémů, méně trestat, ale také snižovat důležitost odměn. 

Křivohlavý, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda 1988. 

Křivohlavý, J. Tajemství úspěšného jednání. Praha, Grada 1995. 

Křivohlavý, J. Jak zvládat stres. Praha, Avicentrum 1994. 
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Kříž, P. Kdo jsem, jaký jsem. Kladno, AISIS 2005. Tato publikace nabízí aktivity pro osobnostní 

a sociální výchovu k podpoře sebepoznání a sebepojetí. Smyslem této příručky je nabídnout 

učitelům základní pohled a vodítko pro využívání her zaměřených na sebepoznání a sebepojetí a 

upozornit na možná nebezpečí. Nabízí třicet šest her, které tvořivému učiteli poslouží jako 

inspirace pro vytváření dalších variant nebo her nových. 

Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál, 1996. Stručné a přehledné shrnutí 

současných poznatků o dovednostech a technikách, bez kterých se úspěšný učitel neobejde, 

umožňuje čtenáři zhodnotit, nakolik je on sám zvládá. Kniha obsahuje i praktické náměty pro 

zlepšení práce učitelů v základních oblastech pedagogické činnosti. Ústřední myšlenkou je, že 

efektivní vyučování spočívá především ve schopnosti navodit takové procesy učení samotných 

žáků, které vedou k dosažení vyučovacích cílů stanovených učitelem. Kniha je určena učitelům, 

ředitelům škol, studentům učitelství, inspektorům a každému, kdo se zajímá o kvalitu vzdělávání. 

Machková, E. Metodika dramatické výchovy. Praha, ARTAMA 1992. Základní příručka pro 

učitele dramatické výchovy na všech typech a stupních škol, pro vychovatele a vedoucí dětských 

divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů. Obsahuje zásobník dramatických her, cvičení 

a improvizací, doplněný obsáhlou statí o dramatické výchově, její metodice a historii. 

Míček, L. Duševní hygiena. Praha, SPN 1984. 

Nakonečný, M. Základy psychologie osobnosti. Praha, Management Press 1993. 

Neumann, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha, Portál 1998. Obsáhlý sborník her, 

kterému předchází několik stran textů o fenoménu dobrodružství ve výchově, o přípravě a vedení 

her. 

Pelikán, J. Pomáhat být. Praha, Karolinum 2002. 

Pelikán, J. Výchova pro život. Praha, Institut sociálních vztahů 1997. 

Pike, G.- Selby, D. Cvičení a hry pro globální výchovu. Praha, Portál 1999. 

Portmannová, R.- Schneiderová, E. Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění. Praha, 

Portál 1993. 

Portmannová, R. Jak zacházet s agresivitou. Praha, Portál 1996. Téměř 150 interakčních her 

obsažených v této knize poskytuje možnost naučit se konstruktivně zvládat zlost a agresivitu. 

Řezáč, J. Sociální psychologie. Brno, Paido 1998. 

Říčan, P. Psychologie osobnosti. Praha, Orbis 1992. 

Silberman, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha, Portál 1997. 

Smith, Ch.A. Třída plná pohody. Praha, Portál 1994. Knížka tvoří ucelený program her pro 

výchovu dětí k dobrým mezilidským vztahům, ke spolupráci, k prosociálnímu jednání. Hry jsou 

vhodné pro mateřské školy, pro dramatickou výchovu v 1.-3. ročníku základních škol, pro 

integrační zařízení i pro výchovu v rodinách. Předkládané hry pomohou vytvářet v dětech smysl 

pro skupinovou práci, ochotu dělit se s ostatními a konečně i atmosféru porozumění. Jsou 

uspořádány podle věku dětí a dovedností, na jejichž pěstování se zaměřují. Pedagogům poskytují 

i podněty pro spolupráci s rodiči. 

Štembergová, Š. Metodika mluvní výchovy dětí. Praha, STD-ARTAMA 1994. 

Vacek, P. Průhledy do psychologie morálky. Hradec Králové: Gaudeamus 2005. 
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Valenta, J. Manuál k tréninku řeči lidského těla. Kladno, Aisis 2004. Publikace přináší informace 

o tom, jak lze zdokonalovat žáky, studenty i vzdělávající se dospělé v oblasti neverbální 

komunikace - důležitého tématu osobnostní a sociální výchovy. Obsahuje na 160 her a 

praktických cvičení pro trénink řeči těla, velmi podrobné přehledy cílů výuky neverbální 

komunikace, přehledy typů metod (pantomimy, reálné situace, video-metody apod.) a popisy 

základních principů aktivní výuky tohoto tématu (jak formulovat instrukce, jak vést reflexe atd.). 

To vše na pozadí vybraných základních informací o podstatě lidského (tělově-komunikačního) 

chování, o chování autentickém i hraném, o znacích v řeči těla (mimické, gestické atd.). 

Publikace obsahuje i kapitolu o kompetencích pro vyučování řeči těla. Text je určen učitelům 

prvního stupně, občanské a rodinné výchovy, pedagogům osobnostní a sociální výchovy, 

dramatické výchovy, pedagogům volného času, sociálním pedagogům, lektorům vzdělávání 

dospělých apod. 

Valenta, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha, Institut sociálních vztahů 2005. 

Valenta, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno, Aisis 2006. Tato 

publikace je určena všem pedagogickým pracovníkům, kteří se o OSV zajímají, všem školním 

poradcům a studentům pedagogických fakult. Přináší čtenářům informace o OSV obecně, dále 

pak ukazuje možné cesty jak OSV zprostředkovat žákům. 

Valenta, J. Učíme (se) komunikovat. Kladno, Aisis 2005. Kniha je součástí ediční řady 

pedagogického projektu „Dokážu to?", který je zaměřen na implementaci osobnostní a sociální 

výchovy do škol jakožto prostředku rozvoje osobnosti a získávání klíčových kompetencí. Edice je 

součástí záměru zmapovat zkušenosti šestiletého projektu a standardizovat jeho obsah tak, aby 

byl využitelný na kterékoliv české škole. Kniha není jen o komunikaci samotné, nýbrž především 

o nástrojích výuky komunikace jako součásti obsahu všeobecného vzdělání na základních a 

středních školách. Obsahuje poznámky k didaktice komunikace a je zásobníkem metod a technik, 

které mají potenciál učit různým komunikačním dovednostem. 

Valenta, J. Učit se být. Kladno, Aisis 2003. Kniha obsahuje přehled základních témat osobnostní 

a sociální výchovy (dovedností pro život) a dále řadu praktických aktivit k sebepoznání, k rozvoji 

sociálních dovedností a komunikace, dovedností pro řešení konfliktních i jiných situací, k 

ovlivnění vztahů v žákovském kolektivu či kolektivu dospělých, k psychohygieně, k nastolování 

otázek praktické morálky. Obsah knihy tematicky souvisí s průřezovými tématy Osobnostní a 

sociální výchova a Výchova k sociálním dovednostem obsaženými v Rámcových vzdělávacích 

programech pro základní a gymnaziální vzdělávání. Text je určen učitelům a pedagogickým 

pracovníkům zajímajícím se o výchovu dovedností pro každodenní situace. 

Vališová, A. Asertivita v rodině a ve škole. Praha, H&H 1992. 

Vališová, A. Komunikace a vzájemné porozumění. Hry pro dospívající. Praha, Grada 2005. Kniha 

chce přispět k rozvíjení otevřených vztahů mezi lidmi. Nenajdete v ní, jak najisto uspět ve 

vzájemném kontaktu. Na to žádný recept neexistuje. Hry, cvičení, úkoly a testy mohou ale 

podpořit snahu o získání potřebných sociálních dovedností. Využití této knihy může však být 

daleko širší. Pomůže vám rozvíjet rozmanité aktivity v rámci sociální skupiny, při nichž si ověříte 

účinnost vlastního chování ve zpětné vazbě ke členům rodiny, mezi přáteli, v pracovním týmu. 
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Jednotlivé liry jsou také inspirací účastníkům sociálně psychologického výcviku na základě 

interaktivních metod. Tato cvičebnice mezilidských vztahů bude vaším dobrým pomocníkem. 

Vybíral, Z. Psychologie komunikace. Praha, Portál 2005. Tato kniha se zabývá analýzou 

mezilidské i vnitřní, skryté komunikace, shrnuje verbální a neverbální sdělování, kognitivní 

základy a soudobé přístupy k porozumění komunikačním výměnám. Pozornost je věnována tomu, 

jak používáním jazyka a řeči ovlivňujeme myšlení a postoje druhých lidí. Jednotlivé kapitoly 

rozebírají komunikaci mediální, poruchy komunikace, terapeutické sdělování nebo komunikaci v 

internetovém prostředí. Kniha vznikla přepracováním a podstatným rozšířením Psychologie 

lidské komunikace (Portál, 2000). 

Zounková, D. Zlatý fond her lil. Hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy 

Lipnice. Nejnovější lny shromážděné k jubileu 30 let působení Prázdninové školy Lipnice. Kniha 

obsahuje asi 60 strukturovaných her, které se soustřeďují na rozvoj osobnosti a vzájemných 

vztahů ve skupině. Popis každé hry přehledně uvádí informace o tématu hry, vhodném věku, 

počtu účastníků i organizátorů, o vhodném prostředí a potřebném materiálu. Zlatý fond her III 

poskytuje užitečné náměty vedoucím a instruktorům programů v přírodě či různých akcí 

zaměřených na rekreaci a volný čas. Hry využívají metod zážitkové pedagogiky a jsou připraveny 

pro mládež a dospělé. Mnohé z nich jsou vhodné i pro kurzy ke zlepšení vztahů ve skupinách 

nebo podněcují kreativitu a akceschopnost účastníků. Kniha navazuje na předchozí dva díly, které 

vyšly také v nakladatelství Portál (1998 a 2002). 

Žák, P. Kreativita a její rozvoj. Brno, Computer Press 2004. 

Kolektiv autorů. Zlatý fond her I. Praha, Portál 2002. Hry a programy připravené pro kurzy 

Prázdninové školy Lipnice. Nejznámější a nejúspěšnější hry pro dospívající a dospělé, které 

vznikly na kurzech Prázdninové školy Lipnice během prvních dvaceti let trvání tohoto 

experimentálního střediska výchovy v přírodě. Silné osobní prožitky rozvíjejí sebedůvěru, 

zlepšují komunikaci, spolupráci, tvořivost a zodpovědnost účastníků, zvyšují jejich citlivost pro 

přírodní a sociální prostředí. Stane se dobrým pomocníkem vedoucím a instruktorům různých 

akcí zaměřených na rekreaci a volný čas. Inspiraci může poskytnout i učitelům, vychovatelům a 

manažerům. 
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Příloha č. 6: Dotazník pro učitele 

Dobrý den, 

prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Výsledky budou využity jen pro zpracování 
diplomové práce, neuvádíte své jméno, dotazník je zcela anonymní. Oceňuji, že napíšete vše 
podle skutečnosti. 
Předem děkuji za Vaše odpovědi a Váš čas. 

Aprobace: Věk: 
Pohlaví: 

1. Proč jste se stal(a) učitelem (učitelkou)? 

2. Na jaké učitele vzpomínáte a proč? 

3. Čeho jste se ve škole bál(a)? 

4. Na co jste se jako žák (žákyně) do školy těšil(a)? 

5. Co si Vy osobně představíte pod pojmem Osobnostní a sociální výchova (dále jen 
OS V)? Znáte nějaká témata OSY? (Pokud ano, uveďte je.) 

6. Včleňujete do svého předmětu průřezové téma OSV? Pokud ano, jakým způsobem? 
Pokud ne, odpovězte prosím proč. 

7. Zúčastnil/a jste se nějakého kurzu, který by Vás připravil k práci s tématy OSV? 
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Příloha č. 7: Dotazník pro žáky 

Ahoj, 

prosím Tě o vyplnění následujícího dotazníku. Oceňuji, že napíšeš vše tak, jak si ve 
skutečnosti myslíš. Dotazník je anonymní, nemusíš uvádět své jméno. Napiš jen svůj 
věk a pohlaví. 
Za odpovědi na následující otázky Ti předem děkuji. 

1. Věk: 
2. Pohlaví: 

3. Jakého učitele/učitelku nejvíce oceňuješ a proč (za co)? 

4. Čeho se ve škole bojíš a proč? 

5. Na co se do školy těšíš? Proč? 

6. Co nebo o čem by ses chtěl/a ve škole učit, ale co se v žádném předmětu 
nedozvíš? 
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Příloha č. 8: Vzorek vyplněných dotazníků (učitelé) 
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Dobrý den, 



Dobrý (ku, 

prosím Vás a vyplněni následujícího (¡otazníku. Výsledky budou využity jen pro ¿pracováni diplomové 
práv. neuvádíte své jméno, dotazník je zcela anonymní. Oceňuji, že napíšete vše podle skutečnosti. 
Předeni děkuji za Vaše odpovědi a Váš čas. 
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Příloha č. 9: Vzorek vyplněného dotazníku (žáci) 



Příloha č. 10: Tabulka profesí k průzkumu mezi nepedagogy 

Profese Pohlaví Věk 
Personalistka Z 25 
Administrativní pracovnice ž 25 
Chemik M 25 
Administrativní pracovnice Ž 25 
Programátor M 25 
Psycholožka Ž 51 
Technik M 42 
Administrativní pracovnice Ž 56 
Dělnice (v důchodu) Ž 73 
Krejčí (v důchodu) M 80 
Kuchařka Ž 58 
Administrativní pracovnice Ž 42 
Prodavačka ž 55 
Projektant M 42 
Administrativní pracovnice Ž 55 
Administrativní pracovnice Ž 50 
Administrativní pracovnice Ž 26 
Administrativní pracovnice ž 67 
Starostka města ž 52 
Technik (v důchodu) M 68 
Manažer M 42 
Administrativní pracovnice Ž 25 
Terénní inspektor „SZIF" M 55 
Školnice Ž 33 
Vrátná Ž 62 
Elektromechanik M 56 
Technik M 64 
Podnikatel ve stavebnictví M 58 
Ekonom Ž 26 


