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Resumé 

Tato práce vychází z potřeby reagovat na existenci sociálně 

rizikového jevu šikanování ve školním prostředí. Cílem práce je 

ukázat jednu z možností, jak sestavit a realizovat preventivní 

program pro žáky 2. stupně ZŠ či studenty nižších tříd víceletých 

gymnázií. 

V první části jsou nabídnuta teoretická východiska. Práce se 

zabývá rozpoznáním šikany, profily obětí a agresorů, třídní 

dynamikou v rizikové školní třídě, provází jednotlivými stádii 

šikany a zamýšlí se nad negativním vlivem tohoto jevu na 

všechny zúčastněné. 

V dalších kapitolách je problematika šikanování zasazena do 

širšího rámce primární prevence ve škole. 

Ve druhé části této práce jsou zmapovány vztahy v konkrétních 

třídních kolektivech a navržen konkrétní program pro třídy. 

Závěrem je snaha o zhodnocení práce. 

Klíčová slova 

Šikana, agresor, oběť, skupinová dynamika, riziková školní třída, 

specifická primární prevence, efektivní program primární 

prevence, aktivity primární prevence. 
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Resumé in English 

This work issues frorn the need to react to the existence of social 

negative act ofbullying at school. 

The airn of this work is to show one of the possibilities, to show 

of devising and realising a prevention prograrnrne for students of 

secondery schools. 

In the first part teoretical ways out are offered. The work engages 

in understanding of bullying, in profiles of aggressors and 

victirns, in dynarnisrn of relation at endangered classes. It guides 

particular stages of bullying and thinks about the negative 

influence of this act upon all the participants. In the succesive 

chapters is the topic of bullying refered to the prirnary prevention 

at school. 

In the second part of this work the relationships at the classgroup 

are rnapped and the prograrnrne of specific prirnary prevention is 

described. 

Closing chapter tries to evaluate all this work. 

Keywords: 

Bullying, aggressor, victirn, dynarnisrn of group, endangered 

class, specific prirnary prevention, prograrnrne of prirnary 

prevention, activities of prirnary prevention 
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Předmluva 

V době hledání vhodného tématu ke zpracování mé 

diplomové práce byla šikana a možnosti, jak jí předcházet, 

jedním z velmi aktuálních a diskutovaných témat nejen 

pedagogické veřejnosti. Protože jsem z pozice metodika a 

koordinátora preventivních aktivit byla s učiteli v častém 

kontaktu, rozhodla jsem se zabývat právě tímto tématem. 

Vznikla tak práce Šikanování na 2. stupni ZŠ a v nižších třídách 

víceletých gymnázií a možnosti prevence. 

Jedná se o teoretickou práci propojenou s výzkumem 

věnujícím se zmapování vztahů v kolektivech jednotlivých tříd. 

Práce zpracovává oblast primární prevence šikanování. 

Jejím cílem je v teoretické rovině vyjasnit pOjem 

šikanování, porozumět rizikovým osobnostním charakteristikám 

agresora i oběti a v souvislosti s vývojovými specifiky dětí 

staršího školního věku pochopit vliv skupinové dynamiky ve 

třídě vzhledem k sociálně negativnímu jevu šikanování. Dalším 

cílem je představit jednotlivá stádia onemocnění šikanou a 

uvědomit si negativní vlivy, které s sebou šikana nese, na 

všechny zúčastněné. 

Dalším z cílů, které si tato práce klade, je uchopení tématu 

šikanování v úhlu specifické primární prevence. Představuje 

východiska primární prevence a návod pro školy k sestavení 

Minimálního preventivmno programu. 

Výzkumná část pracuje s dotazníkem B3-U a sleduje dva 

základní cíle: 

Vzhledem k tomu, že znalost vztahů v třídním kolektivu je 

základním předpokladem efektivního působení, představuje 

zmapování nedílnou součást a odrazový můstek pro tvorbu 

jakéhokoli programu specifické prevence šikanování. Cílem číslo 

jedna je tedy získat základní informace, na nichž lze poté 
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postavit konkrétní program. Dalším cílem je ověření vhodnosti 

použití dotazníku B3-U pro získání dat v souvislosti s prevencí 

šikanování. 

Cílem poslední části je zamyslet se nad otázkou sestavení 

efektivního preventivního programu a nad efektivním využitím 

prožitkových aktivit. V souvislosti s předchozím šetřením 

v jednotlivých třídách navrhuje také konkrétní program. 

Při zpracování teoretické i praktické části diplomové práce 

jsem vycházela z pramenů uvedených v Seznamu použité 

literatury ve spojení s osobními zkušenostmi získanými na postu 

koordinátora a metodika preventivních aktivit. 

Výzkumná část byla prováděna na dvou pražských školách 

- základní škole a gymnáziu. Školy bohužel musím uvádět jako 

nejmenované, neboť si jejich ředitelé nepřáli, aby se jméno školy 

objevilo v jakékoli souvislosti s problematikou šikanování. Toto 

jejich přání jsem bohužel nucena respektovat. 

Práce má celkový rozsah 118 stran a dále obsahuje pět 

příloh o rozsahu 39 stran. Citace jsou uváděny vždy v poznámce 

pod čarou dle normy ISO 690 a ISO 690-2. 

Části práce byly konzultovány s externími odborníky: 

PhDr. Ivanou Bernardovou, ředitelkou Křesťanské pedagogicko

psychologické poradny v Praze, Ing. Věrou Nouzovou, 

koordinátorkou prevence Magistrátu hl. m. Prahy a Mgr. Pavlou 

Karmelitovou, obvodní koordinátorkou prevence MČ Praha 8. 

Těm všem patří velké poděkování. Největší díky ale patří 

vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Aleně Vališové, CSc. za 

cenné připomínky a trpělivost při vedení. 
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1. ÚVOD 

Šikana je v poslední době slovo skloňované velmi často -

v médiích, v odborné i širší veřejnosti. Co se tím rozumí, když 

se řekne šikana? Jak ji poznat? Jak rozeznat, kdy se jedná o 

"obyčejnou rvačku", kdy o běžnou neshodu, kdy o nepodařený 

pokus o legraci a kdy už se jedná o šikanu? 

2. PROBLÉM ŠIKANOVÁNÍ 

2.1 Vymezení pojmu šikana 

Termínem ŠIKANA označujeme takové chování, které je 

vedeno s cílem ublížit jedinci, ohrozit ho, nebo ho zastrašit. 

Může být vedeno jedincem či skupinou proti jinému jednotlivci 

či skupině. Toto cílené násilí není většinou osamoceným 

jediným atakem, ale dochází k němu opakovaně. Může mít 

podobu fyzické agrese i psychického týrání. 1 

Fyzická agrese se může projevovat např. jako bití, kopání, 

kousání, strkání, štípání, svazování a kroucení končetin, trhání 

vlasů, opalování nehtů, škrcení či házení předmětů 

po oběti. 

V případě, že na oběť útočí sám agresor, mluvíme o přímé 

aktivní agresi. Nepřímou se tato aktivita stává v okamžiku, kdy 

agresoři zaútočí na tělo oběti na rozkaz svého vůdce. 

Pokud agresoři brání oběti v uskutečnění jejího záměru, jedná se 

o přímou aktivní fyzickou agresi, nepřímou se stává, jestliže 

agresoři odmítají splnit oprávněný požadavek oběti? 

Psychickou agresí rozumíme chování, kdy je oběť cílem 

nadávek, urážek (rodiny, z náboženských důvodů atp.), 

posměšných či sexistických poznámek na svou adresu, 

I Srov. Metodický pokyn čj. 14514/2000-51, čl. 1. 
2 Srov. Kolář, 2001, s. 32. 
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výhrůžek, opomíjení nebo ponižování kvůli chování či oblékání. 

Může se také projevit jako nátlak na žáka, aby přinášel věcné 

nebo peněžní dary, či ve formě rozkazů od spolužáků, které 

musí žák proti své vůli plnit. Do této kategorie zahrnujeme i 

nežádoucí doteky. Oběť a její prožívání jsou ostatními 

ignorováni a nikdo se neodváží zastat spolužáka. 

Na pomezí obou kategorií projevů fyzické a psychické šikany je 

možno zařadit také schovávání, poškozování a ničení věcí 

patřících oběti. 

Zaznamenání jednoho či více těchto projevů však ještě 

nemusí nutně znamenat, že se jedná o šikanu. Může se jednat 

o běžný konflikt, který je řešitelný běžnými výchovnými 

prostředky jako trest či domluva. Jak tedy poznat, že se jedná 

o šikanu? 

1. Prvním vodítkem jsou pocity samotné oběti. To, co 

jeden člověk přejde s klidem a nevadí mu to, může pro druhé 

znamenat trauma, takže je důležité, jak situaci prožívá konkrétní 

jedinec. Problém však je, že snažíme-li se to zjistit, oběť 

negativní pocity nepřizná, a je-li šikana již v pokročilém stadiu, 

naopak se může agresoru zastávat. 

2. Dalším znakem, jak poznat, že máme co dělat se šikanou 

je, že se nejedná o jednorázovou akci, ale že k chování s cl1em 

ubllžit dochází opakovaně. Oběť je napadána několikrát 

v rámci měsíce, týdne či dne. Intenzita ataků se časem stupňuje 

a útoky jsou často vázány na konkrétní opakující se situace -

přestávka, cesta ze školy, stresová situace např. před písemkou. 

3. Míra bezmocnosti je významným faktorem v rizikovosti 

stát se obětí. Nejedná se o konflikt dvou stejně silných soupeřů, 

a to jak ve fyzickém, tak i psychickém smyslu. Pokud se jedná 
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o šikanu, je oběť slabší a neumí či nemůže se atakům bránit. 

4. Škála jejích projevů je velmi rozmanitá a usuzovat jen 

z nich na to, že jsme svědky šikany, by mohlo být zavádějící. 

Tak jako jsme na počátku přikládali velkou váhu pocitům oběti, 

je též třeba přihlédnout k motivu agresora. Rozhodujícím 

faktorem je jeho postoj: "Mám právo oběť ničit." Při šikaně je 

agrese samoúčelná. Cílem agresora není odstranit či překonat 

nějaký problém či úkol, cr1emje způsobit bolest a ponížení. 

Při identifikaci šikany je třeba dát si pozor na to, že je 

v současné velmi populárním tématem, o kterém se často mluví 

nejen v odborné, ale i širší veřejnosti. Je jistě dobře, že 

všeobecné povědomí o této problematice obecně vzrostlo, 

na druhé straně bývá termín šikana nadužíván. 

Při plném vědomí si existence tohoto fenoménu je třeba 

být ostražitý k tzv.falešným obětem. Jejich motivem je upoutat 

na sebe pozornost nebo odvést pozornost od svých problémů či 

neúspěchů. 

Když se v 6. třídě jedné pražské ZŠ ztratil mobil a peněženka, rozhodla se 

učitelka situaci vyšetřit. V následující hodině se třídou mluvila o tom, co se ve třídě 

stalo a vyzvala děti, aby se vyjádřily ty, které o tom něco ví. Protože se to stalo 

v době, kdy nikdo jiný kromě žáků třídy nemohl do učebny vstoupit, bylo jasné, že 

pachatelem je někdo z nich. Navrhla tedy, aby každý z nich před ostatními vyndal 

všechny věci z tašky a z kapes. Tři děti to odmítly s tím, že nechtějí, aby někdo věděl, 

co nosí v tašce. Poté, co proběhla prohlídka, si vzala učitelka tři děti do kabinetu 

s tím, že počkají na přijezd policie. K tomu už však nedošlo, neboť se jedna z dívek 

pod tlakem situace přiznala a peněženku i mobil z tašky vyndala. S dívkou bylo 

domluveno, že učitelka vše ohlásí rodičům a také si s nimi na další den domluvila 

schůzku. Rodiče však na schůzku dorazili velmi rozezleni s tím, že jejich dcera 

vypověděla, že byla ke krádeži donucena ze strany spolužáků a že je dlouhodobě obětí 

šikany. Protože bylo ve třídě nedlouho před tím prováděno sociometrické šetření, 

mohla učitelka prokázat, že postavení dívky v kolektivu je spíše pozitivní, je 

označována jako přátelská a se všemi zadobře, má ve třídě své přátele a ani jednou 

nebyla označena za ubližovanou. Jen jednou byla označena svou kamarádkou jako 

nešťastná (jako důvod ona kamarádka uvedla "protože nemá discman a mobil"). 

3Dívka se obviněním spolužáků ze šikany chtěla vyhnout zodpovědnosti za svůj čin 

krádeže. 

3 Phběh ze 6. třídy pražské ZŠ, která si nepřála být jmenována. 2004 
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4 Kratz, s. 15. 

S ohledem na popularizaci termínu ŠIKANA je třeba 

také vždy zvážit, kdy jej použít. Vzhledem k tomu, že vyvolává 

velmi silné emoce ve všech, jichž se jakýmkoli způsobem 

dotýká, a že tímto termínem lze označit velmi odlišné projevy 

chování, které zákonitě vyžadují i naprosto odlišný přístup 

k řešení, je podle mého názoru na místě s označováním tímto 

termínem značně šetřit a do doby než bezpečně víme, že se 

opravdu jedná o šikanu, hovořit spíše o ublížení či ubližovánÍ. 

Toto platí především ve školách a školských zařízeních 

(internáty, dětské domovy, diagnostické a výchovné ústavy 

atp.), resp. všude tam, kde se jedná o dětskou a dospívající 

populaci. 

S šikanou se však můžeme setkat nejen u dětí a 

dospívající mládeže, ale i ve skupinách s dospělou populací -

např. v kasárnách či na pracovišti. 

Pro označení šikany týkající se dospělých se v češtině 

začala užívat slova mající původ v angličtině. Termín 

MOBBING, vycházející z anglického slovesa "to mob" -

dotírat, obtěžovat, je spjat s pracovním prostředím. Používá se 

pro označení úmyslného intrikování a šikanování ze strany 

spolupracovníků. Kratz uvádí, že o mobbingu4 můžeme hovořit 

tehdy, znepříjemňuje-li někdo někomu systematicky život 

alespoň jedenkrát týdně po dobu půl roku.5 Termín BOSSING 

znamená v podstatě totéž, ale používá se v případě, že 

agresorem Je vedoucí pracovník. Termín BULL YING6 Je 

používán ve smyslu našeho českého slova šikanování a 

zastřešuje oba předchozí termíny. 

6 Nepříliš používaný termín, týká se jak dětí, tak dospělých. 
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V tématu ŠIKANA je třeba uvědomit si několik úhlů 

pohledu7
, z nichž každý akcentuje jinou část složité 

problematiky. 

Tím prvním rozměrem Je náhled na šikanu jako 

nemoc. Hlavní důraz je zde kladen na patologické chování ve 

formě psychické či fyzické agresivity vzhledem k oběti.8 

Druhým pohledem je vnímání šikany jako závislosti. Tento 

úhel pohledu ukazuje na vzájemnou vazbu mezi agresorem a 

obětí, kdy se agresor snaží skrýt vlastní strach a zároveň využít 

strachu druhého. Tento princip dělí žáky ve většině skupin 

na "silné" a "slabé".9 Agresor potřebuje svou obět', která mu 

umožňuje prožívat pocity všemocnosti a nadřazenosti. 

V průběhu šikany dochází k identifikaci oběti s agresorem a 

závislost se stává oboustrannou. Obět' paradoxně považuje 

svého trýznitele za kamaráda - také proto, že je pro něj 

přijatelnější být obětí násilí než být zcela ignorován. 

Znalost tohoto rozměru šikanování je třeba mít na mysli 

v okamžiku, kdy chceme šikanu vyšetřovat a řešit, nebot' se 

vzhledem k výše uvedenému v případě pokročilých fází šikany 

často obět' agresora zastává a jeho činy omlouvá. 

Třetí rozměr staví na tezi, že šikanování není nikdy pouze 

záležitostí agresora a oběti, ale děje se vždy v rámci vztahů 

konkrétní skupiny. Vztahy ve skupině, kde se šikana objevila, 

mohou procházet vývojovými stádii, v nichž se fenomén násilí 

stále více vplétá do vztahových struktur a značně je pokřivuje. 

Na šikanu lze tak pohlížet jako na poruchu vztahů ve skupině. 

Následující kapitoly si kladou za cíl navázat na tyto tři 

teorie a zamyslet se nad specifiky rolí agresorů, obětí a skupiny. 

7 Kolář, 2001, s. 27 - 35. 
8 Podrobněji k fyzické a psychické agresi viz výše. 
9 Tournier, 1995, s. 38 
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2.2 Charakteristika osobností šikanujícího 

(agresora) a šikanovaného (oběti) 

Budeme-li mluvit o charakteristických rysech obětí a 

agresorů, musíme si uvědomit, že následující vlastnosti nemusí 

platit stoprocentně pro všechny, kdo se hlavními aktéry šikany 

stanou. Existují ale vlastnosti, které jsou rizikové. 

Příslušníci obou kategorií mají často spíše horší prospěch, 

bývají méně oblíbeni u učitelů a ve srovnání s ostatními dětmi 

zakoušejí v průměru trojnásobně častěji potíže nějakého druhu 

doma. 10 

2.2.1 Kdo šikanuje? 

Jestliže si položíme tuto otázku, chce se ve světle 

předešlých kapitol odpovědět, že těmi, kteří systematicky a 

cíleně ubližují, mohou být jen psychopatičtí jedinci. Mezi 

útočníky se samozřejmě takoví vyskytují, ale bohužel je nutné 

přiznat, vezmeme-li v úvahu častost výskytu šikany, že většina 

agresorů se nijak významně neliší od běžné populace a nelze 

u nich stanovit žádnou psychiatrickou diagnózu. 

To, co je agresorům společné, je velká míra sebestřednosti 

a sobeckosti. 11 

Každý člověk se rodí jako egoistická a egocentrická bytost 

a v optimálním případě se postupně věkem, vlivem výchovného 

působení, prostředí, v němž žije a vyrůstá, a sebevýchovy, tato 

bytost otevírá a snaží se o sebetranscendenci prostřednictvím 

orientace na smysluplný cíl či službu lidem. 

V dnešní době, kdy MYSLET PŘEDEVŠÍM NA SEBE a 

DBÁT O VLASTNÍ BLAHO je téměř zaklínadlem, a kdy mít 

tzv. "OSTRÉ LOKTY" se stalo jednou ze žádoucích 

10 Fontana, s. 303. 
II Kolář, 2001, s. 72. 
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dovedností, má rozvoj egoismu i egocentričnosti poměrně velký 

prostor. 

Sobeckost a sebestřednost agresoru není však výrazem 

sebelásky12 a kladného sebepřijetí. Naopak, uvnitř jsou útočníci 

nespokojeni sami se sebou ajsou nejistí a úzkostní. 

Svůj strach však umějí výborně zakrýt a zároveň 

rozpoznat a obratně využít strachu druhých pro potlačení 

vlastních pocitů slabosti. Násilí páchané na oběti umožňuje 

agresorovi prožívat pocity nadřazenosti a všemocnosti. Útočník 

je fascinován svými vlastními možnostmi a tato fascinace je 

náplastí na nízké sebevědomí. To však netrvá dlouho, a tak je 

roztočen bludný kruh opakovaného násilí. 

Agresor v podstatě vždy hraje hru na silného a slabého. 

Nikdo pro něj není rovnocenným partnerem - ten druhý je vždy 

bud' slabší - postoj agresora vyjadřuje "MÁM PRÁvo HO 

NIČIT", nebo silnější, a pak Je chování agresora hnáno 

motivem "PŘIZPŮSOBÍM SE A ZíSKÁM PRO SEBE 

NĚJAKOU VÝHODU." V životě agresora bývají tak obvykle 

všechny vztahy prospěchářské či parazitně manipulativni 

Dalším z typických rysů útočících protagonistů šikany je 

větší sklon k agresivitě. 

Dispozice jednat agresivně, tzn. jednat s cílem ublížit, 

nebo způsobit bolest či škodu, jsou součástí vrozené výbavy 

člověka. Ti, kteří se stávají agresory, neumějí se svou 

agresivitou pracovat a kontrolovat ji. 

Jednu z příčin absence této dovednosti můžeme najít ve 

výchovném působení rodičů, příp. vychovatelů. 

Pokud je přístup rodičů a vychovatelů natolik liberální, že 

odmítají omezovat potomka i tehdy, chová-li se hrubě 

12 Kolář, 200 I, s. 52. 
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k ostatním dětem, dospělým, zvířatům nebo věcem, dochází u 

dítěte k fixaci tohoto vzorce chování a využívat ho v případě 

potřeby se pro něj stává běžné. V okamžiku, kdy takovéto dítě 

přichází do kontaktu s ostatními lidmi, kteří odmítají "pro něj 

běžné" chování tolerovat a reagují adekvátně situaci, ono vnímá 

jejich zásah jako velmi tvrdý. Dochází k frustraci a následně 

k hromadění agrese, kterou tento jedinec neumí zpracovat 

sociálně přijatelným způsobem. Pro vznik šikany stačí, aby byla 

v dosahu "vhodná oběť" a "vhodné prostředí". 

Rizikové pro větší sklon k agresivitě je také 

hyperprotektivní prostředí, kde jsou dítěti ihned plněny veškeré 

přání a prosby a ze života jsou mu systematicky odstraňovány 

všechny překážky, jejichž překonání by vyžadovalo z jeho 

strany úsilí. Takové dítě se později obtížně vyrovnává s nároky 

života a agrese je jednou z variant, jak vnitřnímu tlaku uniknout. 

Živnou půdou pro vzrůst agrese a fixaci agresivního 

chování jsou rodiny, kde se rodiče dopouštějí fyzického nebo 

citového násilí. Vzor, který si děti odnášejí, říká, že agrese a 

násilí jsou vhodné prostředky k tomu, aby člověk dosáhl svého. 

Rodiče mohou být nedůslední ve svém chování a vůči sobě 

navzájem hrubL V rodině se mohou vyskytovat i agresivní 

sourozenci. Ve chvíli, kdy se dítě takového jednání dopustí vůči 

lidem mimo rodinu, nevidí rodiče na jeho jednání nic špatného. 

Velkým nebezpečím je generační cyklus, kdy dívky -

agresoři vyrůstají v tyranské matky a jejich děti se znovu stávají 

agresory. Podobný vzorec rodičovství vykazují v pozdější době i 

šikanující chlapci. 13 

I3 Přednáška Moniky Šepsové na téma: Šikana mezi dětmi. Projekt Kaskáda. Linka bezpečí. Leden 2004 
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Kromě výše zmíněné sebestřednosti, sobeckosti, 

schopnosti skrýt svůj strach a větší agresivity obvykle můžeme 

agresorům připsat tyto charakteristiky: extrovertní, 

temperamentní, dominantní, impulsivní, nervózní.14 

Díky oslabené či zcela chybějící schopnosti empatie 

nejsou schopni vcítit se do prožívání obětí. Agresoři mají 

posunutou hranici ve vnímání intenzity agresivity. To, co ostatní 

vnímajíjako agresivní, oni vnímajíjako přijatelné. 15 

Díky nedostatku schopnosti vcítění v kombinaci 

s nevědomým vytěsněním a popřením prostřednictvím 

racionalizace nebo projekce většinou odmítají sebe sama vidět 

negativně jako nelítostné tyrany systematicky ubližující 

bezmocným, kteří se neumějí bránit. 

Některé zdroje16 poukazují ještě na tělesné dispozice a 

agresorům přisuzují nadprůměrnou výšku a sílu. Toto tvrzení 

bych zmírnila: agresory se podle mého názoru obvykle nestávají 

ti, kteří jsou fyzicky nadprůměrně slabí. 

Agresory se občas stávají i bývalé oběti šikanování. 

Osobní zážitek opakujícího se násilí v nich vzbudilo odhodlání 

už nic takového nedopustit. To, že oni jsou těmi, kdo ubližují, 

je obranou před tím, aby se oni sami znovu stali oběťmi. 

Zdánlivé subjektivní oprávnění k tomu, že mohou systematicky 

ubližovat, čerpají právě ze své zkušenosti. 

Vzpomínám na chlapce, který na tvrzení, že šikanuje svého spolužáka, 

odpověděl: " Vždyť mě to taky dělali a taky jsem to přežil. Tak vo co de?" 

14 Kariková, Šimegová, s. 35. 
15 Kariková, Šimegová, s. 36. 
16 Elliotová , s. 53. 
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Jedním ze zavedených mýtů Je, že agresor Je 

nesympatický, hrubý a za všech okolností jednající sociálně 

nepřijatelně. 

Vedle agresorů, kteří ve svém běžném chování vykazují 

vysokou míru hrubosti, primitivismu, impulzivity a kteří se 

neustále potýkají s konflikty ve vztahu k autoritám, však mohou 

být těmi, kdo ubližují i jedinci, jejichž projev je velmi slušný a 

kultivovaný. Slušné a kultivované chování zakrývá vnitřní 

úzkosti a sevřenosti, případně sadistické tendence.17 Potřeba 

zůstat před ostatními "čistý" a zároveň uspokojit své vnitřní 

potřeby vedou tento typ agresora k velmi rafinovaným 

způsobům šikany beze svědků, takže je velmi těžké ji odhalit. 

Šikanovat mohou i jedinci vzbuzující sympatie. Určitě jste 

se s ním už setkali - optimismem hýřící a na pohled 

sebevědomý typ, který rád zkouší nové věci. Pokud mu ale 

chybí empatie a míra jeho sebestřednosti přesáhne únosnou mez, 

své schopnosti využije k tomu, aby prostřednictvím žertíků na 

slabší oběti pobavil ostatní. 

Jednoduše: pokud chceme být schopni rozpoznat šikanu, 

je třeba vědět, že agresorem nemusí být jen strašný padouch, 

ztělesněné zlo a hrubost, ale může to být úplně obyčejný člověk, 

bohužel však bez zvnitřnělé pro sociální orientace, který dokáže 

pracovat se strachem druhých, a to mu dává nad nimi moc. 

2.2.2 Kdo je šikanován? 

Stejně tak, jako jsme zbořili v předchozí kapitole mýtus 

o psychopatologickém agresorovi, dává si tato kapitola za cíl 

podrobit pravdivé optice i pojem OBĚŤ. Klademe-li si otázku, 

kdo se může stát obětí šikanování, musíme si upřímně 

odpovědět, že v případě souhry okolností jsme šikanou ohroženi 

17 Kolář, 2001, s. 87. 
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téměř všichni. Záminkou k šikaně se totiž ukazuje být jakákoli 

odlišnost oproti většině. 

Odlišnost rasy, náboženství, socioekonomického prostředí, 

inteligenční úrovně, zdravotního stavu či fyzického vzhledu - to 

vše může prvotní záminkou k posměškům, rádoby vtipným 

poznámkám a následnému vytěsňování z kolektivu. 

Riziko, že se člověk stane obětí šikany, se zvyšuje 

v případě, že se tato jinakost propojí s nízkým sebevědomím, 

vyšší úzkostností, nejistotou, opatrností či submisivitou. Pro 

člověka s těmito atributy je nesnadné skrýt strach - naopak jeho 

prožívání strachu je poznatelné, viditelné - a tato zranitelnost jej 

více disponuje pro roli oběti. Pokud k šikanování dojde, cítí se 

v důsledku toho ještě izolovanější a navíc u něj může vzniknout 

pocit, že si všechno trápení a obtěžování vlastně zaslouží. To 

ještě více poškozuje jeho obraz o sobě, který už tak bývá 

nepříliš pozitivní. 

Oběťmi se častěji stávají i tzv. sociálně neobratní, tedy ti, 

kteří neumějí adekvátně reagovat v sociálních situacích. V 

sociálním kontaktu jsou až přecitlivělí, mívají obtíže se vcítěním 

a vžitím se do pocitů jiných lidí. "Často tak ostatním svým 

chováním ublíží a přitom nevědí čím. Nedokáží odhadnout, jaké 

chování od nich očekávají ostatní. ,,18 Stručně by šlo jejich 

chování také charakterizovat jako "slon v porcelánu". Skupina 

jejich chování vnímá jako nevhodné a také to ve svých postojích 

vyjadřuje. Nezřídka se však tato zcela adekvátní zpětná vazba 

časem transformuje do ostrakismu a přerůstá v regulérní šikanu. 

K tomu přispívá i fakt, že ten, kdo se veřejně postaví proti 

obecně neoblíbenému člověku, získává body na svou stranu a 

vylepšuje tak vlastní postavení ve skupině. 

18 Jucovičová, Žáčková: Metody práce s dětmi s LMD, s. 6. 
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Vedle obětí, u kterých je prediktivní jejich sociální 

neobratnost, tzn. chtějí se chovat adekvátně, ale nevědí, jak na 

to, jsou ještě ti, kteří se záměrně chovají tak, že útoky na svou 

osobu provokují. V pozadí bývá nevědomý cíl být centrem 

pozornosti, být vidět a nebýt opomenut. Násilí směrované na 

svou osobu vnímají jako projev zájmu. Takové chování může 

mít kořeny 

ve striktním neláskyplném výchovném prostředí, které 

zdůrazňuje především neúspěchy a nesplněné úkoly. 

Dva posledně zmíněné typy oběti často vzbuzují 

nesyrnpatie a svým chováním bourají mýtus, že oběť je jen 

nevinný ubožák. Sociální neobratnost či provokující chování 

však nesmí být omluvou systematického ubližování. 

Potenciální obětí jsou tak všichni, kteří jsou nějakým 

způsobem, fyzicky či psychicky, krátkodobě či dlouhodobě, 

oslabeni. Velmi hezky to vystihuje Adrian Mitchel v jednom 

z úryvků své básně "Blues o opuštěnosti na hřišti" 

Schytáš to za to, že jsi Žid, 

za to, že černou kůži máš, 

za to, že rány nevracíš, 

za to, že v tísni ránu dáš. 

Schytáš to za to, že jsi nejtlustší, 

za to, že nejsi velký dost. 

Jsou lidé, kteří slíznou to 

za každou pitomost. 

Šikana však nikdy není jen záležitostí agresora a oběti, ale svou 

významnou úlohu, ať již v pozitivním či negativním smyslu, zde 

vždy hraje dynamika skupiny, do které oba patří. Touto otázkou 

se budeme zabývat v následující kapitole. 
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2.3 Problematika šikany ve školní třídě 

2.3.1 Vývojová specifika dětí staršího školního 

věku 

Děti v tomto věku vstupují do období puberty. U děvčat 

začíná toto období první menstruací, u chlapců prvními ranními 

polucemi. Mezi chlapci a dívkami jsou patrné jisté rozdíly nejen 

v době nástupu, ale také průběhu a způsobech prožívání puberty. 

Dívky se projevují navenek zpravidla klidněji než chlapci, jsou 

společenštější a přizpůsobivější. 

Panuje obecný názor, že puberta je obdobím krizí a 

konfliktů s dospělými, to ale platí jen asi u části dospívajících. 

Zhruba ve čtvrtině případů probíhá relativně klidně. Závisí to na 

celé řadě faktorů, z nichž nejdůležitější je adekvátnost přístupu 

samotných vychovatelů respektujících individualitu a varujících 

se ponižování dospívajících. Rozkolísanost a konfliktnost mládí 

je výsledkem působení biologických, psychických i sociálních 

tlaků. Puberta se obecně vyznačuje celou řadou rozporů. Typická 

je pro ni fyzická a psychická nevyváženost. 

Všechny jistoty jsou znovu zpochybněny, dospívající 

začíná navíc projevovat zvýšený zájem o vlastní duševní dění. 

Přitom dochází k uvědomění jejich nesouladu 

Dospívající si tak uvědomuje, že "myslí","cítí" a "chce", 

a zároveň i to, že mnohdy něco jiného myslí, něco jiného cítí, 

něco jiného chce a něco jiného dělá. Tato intrapsychická 

disharmonie, která provází ve větší či menší míře celou první fázi 

dospívání, je také jednou z příčin typické nejistoty a vnitřního 

napětí, které tvoří pozadí charakteristických projevů puberty -

labilita nálad, střídání podrážděnosti, nepokoje, neklidu až 

horečné aktivity s rozmrzelostí, apatií, depresí až úzkostí spolu se 

snadnou unavitelností, s poruchami soustředění až zhoršení 

prospěchu, neklidným spánkem atp. Tyto projevy mohou mít až 

nezvládnutelnou intenzitu. 
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Nástupem puberty se dovršuje výkonnost poznávacích 

procesů, což dává možnost radikálního rozšíření obzoru; to je 

však možné bud' využít, zneužít či zcela zanedbat a spokojit se 

jen s "konvenčními pravdami". Naproti tomu široká oblast 

"subjektivné-prožitkových" komponent jako jsou sebepojetí, 

sebehodnocení, seberozvíjení, seberealizace, integrace a 

harmonizace obrazu světa, hledání smyslu existence aj. může 

díky počáteční neujasněnosti východisek a vtíravé naléhavosti 

výkony jednodušších složek osobnosti jako je např. pozornost či 

myšlení i narušovat. 

Puberta je období vymykání se z pout rodiny a hledání 

nezávislé cesty životem, doba vnitřních i vněj ších konfliktů bez 

jasných životních norem, plánů, stylu, s kolísavým sebevědomím 

atp. Nedůtklivost a přecitlivělost napovídá, že jedinec ještě 

nedospěl k vnitřní harmonii. Po vrcholné fázi dětství tak nastává 

vlivem hormonálních změn a nového sociálního zařazení období 

s řadou charakteristických projevů. V oblasti citů jde o zvýšenou 

emocionalitu a projevy lability emocí, poslušnost střídaná 

s nedůtklivostí, přátelskost s urážlivostí až hrubostí. V oblasti 

sebepojetí je zřetelná nejistota projevu, společenskost se snahou 

po izolaci, labilita sebehodnocení, halasná předvádivost 

přehlušující pocity méněcennosti, nadšení střídané nezájmem až 

apatií. V oblasti vůle se střídá činorodost s leností 

charakteristické jsou nevyvážené reakce a výkony. 

S věkem se dospívající začínají dožadovat větší svobody. 

Vadí jim, když za ně rozhoduje někdo jiný, domnívají se, že by 

už sami dokázali sledovat vlastní povinnosti. Stále více tak 

u nich sílí snaha výrazněji zasahovat do výběru osobních zájmů a 

cílů. Přestávají se již omezovat jen na pasivní přebírání názorů 

autorit a snaží se pozvolna v rámci svých možností o stále 

samostatnější úsudky. Proto se mezi sebou často přou. 
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Usměrňujícím faktorem se však stávají mínění ostatních 

kamarádů, zvláště "hodnoty, normy a cíle" referenční skupiny 

vrstevníků. 

Demonstrativní pseudodospělost se projevuje zvláště ve 

vzdorovité nedůtklivosti vůči jakýmkoliv radám, v siláckém 

jednání, obhroublých výrazech, halasných, avšak neobratných 

projevech hochů a v afektovanosti, prázdném povídání i 

negativizrnu dívek. Dospívající narážejí neustále na řadu jevů, 

které jim brání v rozletu, zpočátku se proti nim jen dětsky bouří, 

jsou však stále více schopni o ních i otevřeně diskutovat, třebaže 

tím riskují i konflikt. 

Hodnocení má však tendenci být stále povrchně černobílé. 

Konec dětství je tak svým způsobem i obdobím vstupu do světa 

společných hodnot, vše je ale "hodnotné" jen tehdy, má-li to 

hodnotu i v očích druhých. Dokonce i oblečení musí mít znaky 

oceňované vrstevníky. 

Charakteristickým znakem dospívajících chlapců a děvčat 

je jejich kolektivnost. Dospívající jsou někdy až otrocky závislí 

na skupinových hodnotách a na skupinových názorech. Chtějí 

mít pocit, že někam patří. Proto tvoří svoje skupiny, které jsou 

podle nich samých lepší než skupiny dospělých. Vládne v nich 

přísná konformita, která se vztahuje nejen na styl oblékání, ale i 

na styl mluvy a způsob vystupování. 

V současnosti existuje mnoho různých směrů, které se 

od sebe navzájem silně odlišují. Mládež se podle svého zaměření 

k těmto skupinám řadí, nebo je alespoň stylem chování a 

oblékání napodobuje. 

Vydobytá pozice ve skupině vrstevníků je významným 

podnětem pro vlastní sebehodnocení, od kterého se pak odvíjí 

úroveň aspirací a náročnost cílů volených k seberealizaci. 

Vrstevníky však bývají oceňovány zcela jiné schopnosti a 
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dovednosti než např. školní prospěch 

Sebehodnocení Je ovlivňováno také subjektivním 

sebeposuzováním vlastního tělesného zjevu a fyzické síly. Také 

u dítěte s tělesnými nedostatky se může vypěstovat optimistický 

náhled na sebe sama, jestliže dané okolí nevěnuje jeho vadám 

nadměrnou pozornost a omezí se jen na nezbytnou péči. 

Od deseti do dvanácti let dívky a chlapci vykazují až ostrý 

antagonismus a vzájemně se vyhýbají. Dívky se již po 

dvanáctém roce, chlapci až po čtrnáctém, začínají snažit upoutat 

na sebe pozornost opačného pohlaví, pochopitelně každý sobě 

vlastním způsobem. Jak dívky, tak chlapci potřebují vzor obou 

pohlaví, aby mohli adekvátně převzít svou pohlavní roli. 

Z hlediska morálního vývoje Je podle Kohlberga 

charakteristická postkonvenční morálka. Mladí lidé v tomto věku 

získávají smysl pro spravedlnost a zákonnost. Vnímají pravidla 

jako něco, co lze měnit a co je žádoucí měnit. Hledají hranici 

mezi právem jednotlivce a společenskou úmluvou (užitečností). 

v 

2.3.2 Skolní třída jako sociální skupina 

Jednotlivec nejedná izolovaně od prostředí, ale naopak je 

významně ovlivňován mikrosociálním prostředím, v němž se 

pohybuje. Ve škole se jedná zejména o prostředí dané třídy 

s danou skupinou stejně starých vrstevníků, s nimiž se jedinec 

kamarádí či nekamarádí a jejichž mínění je pro něj důležité. 

Třída poskytuje příležitost k získání zkušeností v interakci 

a komunikaci s lidmi, kteří mu nejsou nadřazeni. Žáci jedné třídy 

se vzájemným soužitím jako jednotliví členové skupiny učí 

respektovat skupinové požadavky, spolupracovat, brát ohled 

na jiné, jednat s lidmi různých povah, komunikovat s osobami, 

které mají různé názory, plnit rozmanité sociální role, prosazovat 
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určitý názor či ho korigovat, řešit konflikty, vyjednávat, hledat 

kompromis, vyslechnout názor druhého, diskutovat i 

argumentovat, nebo se bránit a vyrovnávat s nespravedlností a 

neúspěchem. 

Třída je zpočátku sestavena "shora" a chybí jakékoli citové 

vztahy mezi jednotlivými členy. Postupně se uvnitř třídy formují 

menší neformální skupiny a celá třída se může tak ze skupiny 

formální vyvinout v neformální sociální skupinu. 

Míra kontaktů mezi členy skupiny je podmínkou 

rostoucího sbližování, zmenšování kontaktů zapříčiňuje sociální 

distanci. Např. ve školních třídách se žáci nejvíce sbližují na 

výletech a jiných akcích, které umožňují nové zážitky a nový 

úhel pohledu na spolužáky. Semknutí, či soudržnost skupiny je 

dána, pokud její členové mezi sebou pěstují živé styky. Tato 

soudržnost se navenek projevuje solidaritou. 

Soudržnost je žádoucím znakem dobrého kolektivu. Někdy 

je podtržena faktem izolace skupiny. Jestliže členové skupiny 

pěstují se členy druhé skupiny jen formální styky, nebo s nimi 

neudržují vůbec žádné styky, zvyšuje se mezi nimi sociální 

distance, a může to vést k záměrné či nechtěné izolaci skupiny. 

Toto zvlášť platí u školních tříd, které se často dělí na určité 

podskupiny. 

Problematika skupinové dynamiky - postavení žáků 

v třídní hierarchii a role ve skupině 

Přítomnost ostatních ovlivňuje chování jedinců zejména 

v pubertě. Žák napodobováním přejímá postoje k problémům, 

zájmy, sympatie i formy chování od neformálrnno vůdce 

skupiny, příp. od těch, kteří patří do jeho referenční skupiny, či 

od učitelů. Skupina dává zpravidla měřítko k pochopení a 

posouzení výkonů, schopností a názoru jednotlivce - má funkci 
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"vztahového rámce". Všechny kvality se objevují v pravém 

světle, jen pokud má jednotlivec možnost srovnávat se 

s ostatními členy skupiny. Skupiny si většinou také vytyčují 

závaznou normu, podle které se řídí jednání jejích příslušníků. 

Jde o pravidlo, jímž se stanoví postoje a jednání očekávané 

od jednotlivých členů a které zároveň specifikuje důsledky jeho 

vyhovění nebo nevyhovění. Vše, co se mezi žáky, jako členy 

skupiny, odehrává, jejich vztahy a vzájemné interakce, je 

označováno termínem skupinová dynamika.19 

Díky osobním vztahům jednotlivých členů skupiny se 

člověk učí žít s lidmi, vžít se do nich. Jednotliví žáci ve třídě 

mohou patřit do tzv. jádra třídy, či mezi průměrné jedince či 

mezi jedince izolované. 

Mluvíme o tzv. třídní hierarchii. Jedná se o pořadí 

vycházející z míry obliby a vlivu každého žáka ve skupině. Čím 

výše se žák v hierarchii umístí, tím je oblíbenější i vlivnější a 

naopak. Není to pořadí kontinuální, ale vyskytují se v něm určité 

vrstvy - horní, spodní a střední. Počet žáků ve vrstvách kolísá 

podle jednotlivých tříd. 

Největší počet žáků je ve střední vrstvě, naopak ve 

spodní vrstvě bývá malý počet. Když některý ze žáků opustí 

horní vrstvu, je téměř ihned nahrazen jiným žákem ze střední 

vrstvy. Pokud ale opustí třídu žák patřící do spodní vrstvy, 

nebývá nahrazen tak rychle, občas není nahrazen vůbec. 

Postavení jednotlivých žáků ve třídě lze zjistit použitím 

některého ze sociometrických dotazm'ků. Znalost pOZIC 

jednotlivých žáků je z hlediska prevence šikanování velmi 

důležitá. 

Zvláštní pozornost je při práci se třídou třeba věnovat 

outsiderům, žákům stojícím mimo skupinu, kteří byli pro 

19 Srov. Kožnar, 1992, s. 26. 
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některé své rysy z kolektivu vyloučeni /ostrakismus/, nebo se do 

něj nezačlenili, neboť jsou více než ostatní ohroženi stát se 

potenciální obětí šikany. Žáci z kolektivu vyloučení se většinou 

vyznačují chováním, které u zbytku třídy vyvolává odpor a 

jejich izolaci ještě zhoršuje. Často je možné, že toto chování je 

příčinou odmítnutí. 

Ve spodní části hierarchického uskupení proto často 

najdeme děti sociálně neobratné. 

Tyto děti se vyznačují nevhodným nebo nepřiměřeným 

chováním. Jejich chování může být dané bud' vlivem jejich 

výchovného prostředí, nebo se může jednat o poruchu chování 

na bázi LMD. V současnosti je tendence tuto poruchu 

označovat názvem ADD (syndrom deficitu pozornosti) nebo 

ADHD (syndrom deficitu pozornosti spojený s 

hyperaktivitou)?O Porucha může mít různý rozsah. Vyskytuje se 

od mírné formy po těžkou, která je spojena s odchylkami funkce 

centrální nervové soustavy. LMD vzniká minimálním 

poškozením centrální nervové soustavy v období většinou před, 

při a nebo těsně po porodu. Děti s LMD se většinou projevují 

několika specifickým příznaky: hyperaktivitou, snadnou 

unavitelností, problémy s motorikou, poruchami orientace v čase 

a prostoru, specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie, dyskalkulie), impulzivním jednáním, náladovostí 

atd. U všech dětí s touto poruchou se nemusí objevovat všechny 

tyto příznaky. Záleží také na rozsahu poruchy. Některé děti 

přitom mají v psychologických testech velmi dobré výsledky 

pokud se jedná inteligenci. 

V sociálním kontaktu, který je pro nás v tomto okamžiku 

důležitý, jsou až přecitlivělé, mívají obtíže se vcítěním a vžitím 

se do pocitů spolužáků i jiných lidí: "Často tak ostatním svým 

chováním ublíží a přitom nevědí čím. Nedokáží odhadnout, jaké 

20 Zatímco teorie LMD se opírá o pozitivní neurologický nález, ADD a ADHD je postavena na výskytu 
konkrétních projevů. 
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chování od nich očekávají ostatní. ,,21 Toto chování, které třída 

vnímá jako nevhodné, je sráží v hodnocení třídy, a tak se 

dostávají na ono hierarchické dno. Svoji pozici si samozřejmě 

uvědomují, a protože vlastní chování nedokáží změnit, snaží se 

na sebe upozorňovat jinými způsoby. Některé z těchto způsobů 

jsou pak hodnoceny poznámkami, napomenutími a případně 

důtkami. Jejich pozice ve třídě a neúspěch u učitelů pro ně 

představuje začarovaný kruh. 

Poslední místa v třídní hierarchii často zaujímají také 

děti s SPU22 a děti školsky neúspěšné. 

Patří sem děti, u kterých byla diagnostikována některá 

ze specifických vývojových poruch učení. Mezi ně patří 

dyslexie - porucha čtení, dysortografie - porucha pravopisu, 

dysgrafie - porucha psaní, grafického projevu a dyskalkulie -

porucha počítání, matematických schopností. 

Označení "školsky neúspěšné děti" rozhodně neznamená, 

že by tyto děti měly nízký inteligenční kvocient. Někdy je tomu 

právě naopak. Špatné výsledky ve vyučování oproti ostatním 

spolužákům většinou sráží jejich sebepojetí. Mohou se tak lehce 

stát nejistými i v sociálním kontaktu, nerozhodnou-li se pro roli 

třídního šaška. Třídou jsou tyto děti vnímány jako hloupé, a 

pokud jsou ještě nejisté, propadá se jejich postavení také pod 

hierarchickou půlicí čáru. V případě, že hrají roli třídních šašků, 

mohou být třídou oblíbené, a tak konečně získat uznání a 

pozornost, ale není tomu tak vždy a navíc to neblaze formuje 

jejich osobnost. 

Další skupinou dětí na sociometrickém chvostu jsou 

introverti. 

21 Jucovičová, Žáčková. Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol: (použitelné i pro střední školství). 
s. 6. 

22 POZll. Pod zkratkou SPU rozumíme specifické poruchy učení - nejčastěji dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, 
dysortografie. 
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Introvertně založení lidé většinou nezastávají přední místa 

(neformálních vůdců) ve skupinách. Jejich temperamentu 

vyhovuje pozice, ze které mohou přihlížet ději, aniž by museli 

být středem pozornosti. Samozřejmě, že i tyto děti potřebují 

zájem druhých lidí a přátelské vztahy v kolektivu, ale nejsou 

příliš schopné si je získat asertivním sebeprosazením. Tyto děti, 

pokud u nich nejsou zjevné ještě jiné charakteristiky, se 

neobjevují v hierarchii třídy na samém dně, spíše zastávají 

pozice tzv. šedých myší. To znamená, že se jedná o hraniční 

děti, ke kterým třída necítí vyhraněné pocity sympatií ani 

nesympatií. 

Další skupinou, která je ohroženější než jiné, jsou děti 

ze sociálně slabých rodin. 

Do této skupiny jsou zařazeny děti, které jejich spolužáci 

vnímají jako tzv. "socky". Pod tímto názvem se skrývá reakce 

dětí na jejich ne příliš drahé a moderní oblečení. Někdy to může 

být reakce i na špatné hygienické návyky a další podobné jevy. 

Spolužáci většinou vědí, že tito žáci za své oblečení nemohou, 

že vyplývá ze sociální situace jejich rodiny, přesto jsou v tomto 

ohledu často nemilosrdní. Posměšná reakce spolužáků opět sráží 

sebevědomí takových dětí, a ty se potom neodváží postavit 

posměškům třídy. Jejich postavení se v tu chvíli opět propadá 

do spodní části hierarchie. Dokonce se za ně někdy nepostaví 

ani jejich kamarádi, ze strachu, aby neztratili dobré postavení 

ve třídě. Na tomto chování je patrné, že dětem ve věku jedenáct 

až čtrnáct let do značné míry záleží na životě kolektivu a jeho 

reakcích na ně samé. 

Ve spodní části hierarchie najdeme také často nově 

příchozí děti. 

Nově příchozí děti se dostávají do situace, kjejímuž 

zvládnutí musí vynaložit značné úsilí. Pro ně zcela nový 

kolektiv má už dlouho vytvořené normy, hierarchii a cíle. Nový 
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člen je zprvu bedlivě sledován celou skupinou, která čeká na 

jeho reakce. Ze své pozice má v tuto chvíli možnost zaútočit na 

jakoukoli pozici ve třídě, záleží teď jenom na jeho sociální 

obratnosti, jak rychle vycítí atmosféru skupiny, její pravidla a 

postavení jednotlivých členů. Málokterý jedinec je však natolik 

bezprostřední a sociálně zdatný, a tak často dochází k tomu, že 

se po příchodu do nové třídy umisťuje ve spodní části hierarchie 

třídy. Časem si většinou vytvoří okruh kamarádů a své postavení 

si zlepší. 

Podobná situace s určitými specifiky nastává i v případě 

často nemocných dětí. Pro svoji častou absenci ztrácejí kontakt 

se členy skupiny a neúčastní se skupinového života. Po zotavení 

z nemoci se sice navracejí do kolektivu, který dobře znají, 

nicméně se pro svou nepřítomnost částečně odcizují a ztrácejí 

některé vazby. Pokud se absence neopakuje, není problém 

s opětovným získáním vazeb, ale v případech příliš časté 

absence spolužáci přestávají mít zájem o navazování 

kamarádských vztahů. Tím se pozice takových dětí ve třídě 

propadá na "hierarchické dno". 

Ve spodní části hierarchického uskupení se ale nacházejí 

i děti, které není možné zařadit ani do jedné z předchozích 

skupin. O příčinách jejich postavení prostě nic bližšího nevíme. 

V případě cizinců či minorit mohou působit na jejich postavení 

xenofobie a rasismus, které se mohou projevit u jejich 

spolužáků. 

Na druhou stranu je třeba říci, že dítě, které patří do 

některé z výše jmenovaných skupin, nemusí nutně být 

neoblíbené. Vždy záleží na celkové konstelaci třídního kolektivu 

a celkové osobnosti konkrétního dítěte. 
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Na vrcholu třídní hierarchie se vždy umísťují neformální 

vůdci. Sociální psychologové se shodují v názoru, že každá 

skupina si vytvoří vůdce, který k ní patří, a že skupinu bez 

vůdce si lze těžko představit. 

Výsledky výzkumů snažících se zachytit charakteristické 

rysy vůdcovské osobnosti mezi žáky jsou nejednoznačné?3 

Obecně se soudí, že chlapcům imponuje tělesně zdatný, 

dominantní typ, kdežto dívky uznávají spíše intelektuální 

hodnoty vůdce. Tento názor však není všemi psychology 

přijímán. Záleží totiž nejen na kvalitách vůdcovské osobnosti, 

ale i na kvalitách vedených žáků. Mezi časté vlastnosti vůdce 

patří vyšší sociální obratnost a zdatnost, větší míra schopnosti 

rozhodnout se, připravenost vést druhé, což znamená i větší 

míru zodpovědnosti a větší míru aktivity. 

Ze střední vrstvy žáků nesmíme opomenout průměrné 

z nejprůměrnějších, tzv. šedé děti. Těm je v rámci skupiny 

vlastní absolutní nenápadnost. V případě, že tyto děti 

na vyučování chybějí, často si toho spolužáci a někdy i učitelé 

ani nevšimnou. Tyto děti jsou tiché, příliš se neprojevují, 

v ostatních většinou nevzbuzují žádné výrazné emoce. V rámci 

třídní hierarchie se pohybují těsně kolem hranice sympatií a 

antipatií. 

Postavení ve skupině je většinou úzce propojeno se 

sociální rolí. O roli outsidera a vůdce jsme se již zmínili. 

Opomenuty nesmějí zůstat ale ani další role. Jednou z nich je 

např. třídní šašek. Tato role je nejednoznačná - na jednu stranu 

takové dítě svými kousky může vzbuzovat veselí a sympatie, 

na druhou stranu může být šaškování pouze maskou 

23 Nakonečný 1970, Kratochvíl 1978, KOŽllar 1992. 
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pro nejistotu a snahu odpoutat pozornost od vlastních projevů a 

prožitků. Významné jsou i další role: vyjednávač, usmiřovatel, 

rváč, osamělý vlk atp. 

Klima školní třídy 

Dynamika skupiny je nejdůležitějším faktorem, který 

ovlivňuje klima školní třídy. Hlavními aktéry, kteří klima třídy 

vytvářejí, jsou jednotliví žáci (členové třídy jako skupiny, 

podskupiny žáků v rámci jedné třídy) a učitel, příp. učitelé. 

Klimatem školní třídy rozumíme způsob vnímání, hodnocení a 

reagování všech výše zmíněných aktérů na to, co se ve třídě děje, 

nebo co se dříve stalo, či co se očekává, že se odehraje. Důležité 

však je, jak klima vnímají ti, kteří se ho přímo zúčastňují, ne jaké 

klima objektivně je. Nejedná se o jednorázový dojem, ale 

ustálené dlouhodobé vnímání, to co je typické pro konkrétní 

školní třídu a její učitele. 

Na klima ve třídě má vliv prostředí, atmosféra ve třídě, ale 

také klima školy či klima pedagogického sboru. 

Vnímání klimatu jednotlivými aktéry může být na široké 

škále od zcela pozitivního až po zcela negativní. Do některých 

tříd se žáci těší, cítí se tam velmi dobře a je jim líto, když ji musí 

s koncem školní docházky opustit. Existují však i třídy, 

ve kterých jsou někteří žáci nešťastní, zažívají posměch, 

napadání, mají strach mezi tyto spolužáky chodit. Stejně tak 

učitelé mohou do třídy chodit učit rádi více či méně. 

Šikana však, jak jsme již poznamenali, není záležitostí jen 

dvou jednotlivců, ale celé skupiny, mluvíme-li o šikaně 

ve školním prostředí, celé třídy. Podívejme se na školní třídu 

z hlediska rizika rozvoje šikany. 
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2.3.3 Mikroklima rizikové školní třídy 

Na úvod této kapitoly je nutné předeslat, že rizikový 

z hlediska možnosti vzniku šikany je každý kolektiv a tedy i 

každá třída. V každé skupině jsou totiž ti, kteří ze skupiny 

vyčnívají, kteří do ní nezapadají, kteří jsou jiní. 

To, zda má šikana ve třídě šanci zapustit kořeny, závisí 

především na postojích jednotlivých žáků k ní. Jestliže je tento 

postoj negativní či neutrální a je zde alespoň jeden žák 

s iniciativním postojem k týrání slabých, je to pro šikanu 

prostředí téměř ideální. Kjejím počátečním projevům je pak 

třída netečná a není schopna vnímat utrpení a bolest spolužáka, 

popř. se pohybuje na škále od zastrašeného nesouhlasu, přes 

nezúčastněnost až k sympatizování a aktivnímu připojení se. 

Faktor, který posiluje přehlížení či přijetí prvních známek 

šikanování třídou, představuje situace, kdy spolu děti ve třídě 

příliš nekomunikují a vzájemné vazby mezi nimi nejsou příliš 

silné. Tento faktor je obzvláště podstatný u nově vznikajících 

tříd a také u kolektivů, které vznikají spojením různých tříd. 

Velkou roli při vzniku šikany hraje také postoj třídního 

učitele a postoj ředitele školy. Jejich postoje se výrazně odrážejí 

v klimatu třídy a celé školy. Pokud pedagog přehlíží počáteční 

posměšky či odstrkování tzv. ,Jiných žáků", nebo toto chování 

svým přístupem ještě potvrzuje jako přijatelné, rozvoji 

šikanování nic nebrání. 

Šikana se rodí postupně a nejtvrdší formy (kruté fyzické 

násilí) se nikdy neobjeví z ničeho nic. V následující kapitole se 

tedy budeme zabývat jednotlivými stupni šikany, jak je popsal 

M K l 'v 24 . o ar. 

24 viz Kolář,2001, s.35-46. 
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2.3.4 Vývojová stadia šikanování ve skupině 

Víme-li, že se určitá skupina potýká s infekcí šikany, nelze 

účinně zasáhnout bez znalosti toho, jak hluboko do skupiny tato 

infekce zasáhla. M. Kolář nabízí pětistupňové schéma25
, které 

pomáhá rozlišit, v jakém stádiu se vztahy ve třídě napadené 

šikanou nacházejí. Popis těchto stadií může posloužit jako 

východisko pro vhodný odborný zásah. 

Stadium první - OSTRAKISMUS 

Na začátku je úplně obyčejná skupina úplně obyčejných 

dívek a chlapců a nic nenasvědčuje tomu, že by se zrovna zde 

mohla usídlit šikana. Ale po čase se v této, stejně jako v jakékoli 

jiné skupině vykrystalizují lidé oblíbení a lidé oblíbení méně. 

Pokud kolektiv není pozitivně sociálně naladěn, zažívají 

obvykle tito lidé na okraji skupiny, označovaní jako neoblíbenci, 

outsideři, černé ovce či nicky ze strany skupiny odmítání, 

pomlouvání a drobné legrácky a ústrky na svůj účet. Tito lidé 

vnímají, že jsou neoblíbení a nechtění a pobyt ve skupině se jim 

stává nepříjemným. 

Uvedený stav lze označit jako počáteční stadium rozvoje 

šikany a nese v sobě potencialitu dalšího negativního vývoje. 

Stadium druhé - FYZICKÁ AGRESE A PŘITVRZOVÁNÍ 

MANIPULACE 

Jako nejčastější příčiny změny ostrakismu ve :fYzickou 

agresi uvádí M. Kolář potřebu ventilace napětí nebo nudu. 

Příčinou může být i sama "přirozenost" výrazně agresivních 

asociálních jedinců, kteří používají násilí pro uspokojování 

svých potřeb. 

25 viz Kolář, 2001, s. 35-44. 
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Legrácky a posměšky jsou častější a stávají se běžnou 

součástí života skupiny. V tomto stádiu dochází k přitvrzování, a 

tak se ke slovním útokům postupně přidávají i fyzické ataky 

(aktivní nepřímé a pasivní přímé i nepřímé). Skupina se na úkor 

neoblíbeného jedince stmeluje. Někteří členové skupiny se 

snaží ze vzniklé situace vytěžit prospěch a přiživit svou 

popularitu, neboť když se postaví proti neoblíbenému člověku 

se souhlasem skupiny, mohou počítat s tím, že se s vysokou 

pravděpodobností zvýší jejich prestiž. 

Další vývoj zde závisí na míře pozitivního zaměření 

skupiny a na postojích členů skupiny k šikanování. Pokud jsou 

jejich postoje negativní, pokusy o šikanování nejsou úspěšné. 

Pokud je ale imunita skupiny vůči šikanování oslabena, pokusy 

o šikanování jsou trpěny a mohou přerůst do pokročilých 

stupňů. Imunita skupiny bývá porušena panováním lhostejných 

vztahů, atmosférou rivality a nepřátelství, nebo pozitivním 

postojem k šikanování. Pak už bývá jen krok k dalšímu stadiu. 

Stadium třetí - VYTVOŘENÍ JÁDRA 

Pro třetí stupeň je charakteristické utvoření skupiny 

agresorů, tzv. ,Jádro", kteří spolupracují a systematicky šikanují 

nejvhodnější oběti. Oběťmi se téměř vždy stávají ti, kteří jsou 

v hierarchii skupiny nejníže postavení, "outsideři", ti "slabí". 

Třída bývá rozdělena na podskupiny, které bojují o vliv. 

Pokud se nezformuje silná pozitivní podskupina, která bude 

rovnocenným partnerem podskupině agresorů, násilí bude 

pokračovat. Ona pozitivní skupina, pokud se ve třídě vyskytuje, 

je ale ve svém působení znevýhodněna, neboť její členové 

respektují běžná pravidla a než se odhodlají požádat o pomoc 

někoho zvenčí, snaží se o nápravu vlastními silami. Agresoři 

však žádná běžná pravidla nerespektují a naopak vytvářejí a 

snaží se vnutit ostatním svá vlastní pravidla. Bez vnějšího 

zásahu je tak šance, že pozitivní skupina uspěje a zvrátí situaci 

ve třídě, spíše méně pravděpodobná. 
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Stadium čtvrté 

AGRESORŮ 

VĚTŠINA PŘIJÍMÁ NORMY 

Ve skupině, kde pozitivní skupina není, nebo její působení 

nestačilo ke kladnému ovlivnění vztahů ve třídě, příp. neproběhl 

zásah zvenčí, dochází k přijetí norem agresorů většinou třídy. 

U členů skupiny dochází k vytvoření alternativní identity, zcela 

poplatné normám vůdců. Agresoři určují veškerá pravidla, 

pravidla určovaná kýmkoli zvenčí (rodiči, učiteli atp.) ustupují 

do pozadí. Šikanování a jeho projevy jsou přijímány jako zcela 

běžné a normální. 

Stadium páté - TOTALITA, DOKONALÁ ŠIKANA 

Normy agresorů jsou přijaty všemi, nebo téměř všemi. 

Třída je rozdělena na dvě skupiny - vykořisťovatele, pro které je 

největším důkazem moci působení bolesti a znásilňování všeho 

druhu a vykořisťované, kteří se naprosto nejsou schopni bránit. 

Původně neutrální nebo nesouhlasící žáci jsou stále 

konformnější, někdy se také zapojují do týrání. Násilí začne být 

považováno za normální. Ve třídě vládne atmosféra strachu -

výjimečnost či vlastní názor si nikdo ze strachu nedovolí. 

Naopak i ti, kteří do této chvíle vystupovali pasivně, mají pocit, 

že jediným způsobem, jak ve skupině přežít, je připojit se 

k šikanování. A tak ve víře, že bude-li obětí někdo jiný, 

nebudou oběťmi oni, bijí a kopou. 

Bylo by však zjednodušující myslet si, že se pokročilé stupně 

šikany projevují jen fyzickým týráním. Psychické násilí může 

dojít stejně daleko - skupinová obviňování oběti, referenda 

o vyloučení ze skupiny jen proto, že se skupina usnesla, že jim 

oběť vadí, vyhrožování, že bude oběť zbita, zabita atp. 

Nejdůležitějším vodítkem v případě psychických šikan je právě 

souhlas většiny nebo celé skupiny s těmito pokřivenými 

normami. 
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2.3.5 Negativní vliv šikany na její protagonisty 

Šikanování způsobuje škody všem členům skupiny a 

poškozuje i skupinu jako celek. M. Kolář jmenuje jeho hlavní 

destruktivní účinky26: 

1. Poškození fyzického a psychického zdraví obětí 

Toto poškození může být krátkodobé nebo dlouhodobé. Mezi 

fyzické následky patří různé hematomy, zlomeniny, popáleniny 

atd. Psychické následky mohou mít podobu vědomí, že jako 

oběť nemám žádnou cenu, že je lépe lidem nevěřit a nezbývá, 

než žít stále ve strachu. Oběti jsou často přesvědčeny, že je 

jejich chybou, když si nedovedou poradit s lidmi, kteří jim 

znepříjemňují život, že je nutné sebezapření, a že je třeba 

začlenit se do kolektivu, ať je jakýkoli. Mívají často pocit, že 

jsou na světě omylem. 

2. Fixování antisociálních postojů u agresorů 

Ti, kteří šikanují, se učí jednat s lidmi z pozice síly a potvrzují 

si, že tato hrubá síla je lepší než inteligence. Učí se, že je nikdo 

nezastaví, budou-li dost agresivní slovně nebo fyzicky, že určité 

situace je nejlépe řešit zlobou a naháněním strachu. Učí se, že 

mohou vnucovat svou vůli jiným lidem a že je mohou ovládat 

zastrašováním. Učí se, že je normální pohrdat slabostmi 

jakéhokoli druhu a že mají právo napadat kohokoli, kdo je slabší 

než oni sami. Agresoři se tak stávají "charakterovými mrzáky". 

3. Ztráta iluzí o společnosti u ostatních členů skupiny 

Ostatní členové skupiny, v našem případě třídy, si zvykají na to, 

že autority nejsou schopny zajistit ochranu a bezpečí slabým. 

Stejně přistupují k násilí a porušování zákona ve svém dalším 

životě, neboť nabyli přesvědčení, že s jemností a laskavostí 

daleko nedojdou a že je přípustné vyřazovat z kolektivu osoby 

26 Viz Kolář, 2001, s. 99 - 100. 
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odlišného chování, a protože se naučili, že se nevyplácí tyto 

problémy někomu oznámit, nic proti tomu nedělají. 

4. Snížený efekt pedagogického působení u skupiny 

jako celku 

Skupina v pokročilém stadiu šikanování je odolná proti 

výchovnému i výukovému působení, neboť život třídy má svá 

vlastní odlišná pravidla. 

" v , , 

3. PRlMARNI PREVENCE SIKANOV ANI 

3.1 Co je primární prevence šikanování 

Primární prevencí šikanování rozumíme cílené komplexní 

působení tak, aby šikana neměla možnost vzniknout. 

Základními teoretickými východisky je znalost toho, co je to 

šikana, kdo se může stát jejím aktérem, jaké prostředí lze 

pokládat za rizikové a faktory, které ji mohou vyprovokovat. 

• Znalost o problematice šikany - tzn. co šikanování je a co není, 

jak šikanování poznat. 

Šikanou rozumíme takové chování, které je vedeno s cílem ublížit 

jedinci, ohrozit ho nebo zastrašit. Může být vedeno jedincem či skupinou 

proti jinému jednotlivci či skupině. Toto cílené násilí není většinou 

osamoceným jediným atakem, ale dochází k němu opakovaně. Může mít 

podobu fyzické agrese i psychického týrání. 27 

• Aktéři šikany 

Je třeba uvědomit si, že aktérem šikany se může stát v podstatě každý 

- ať už v roli oběti, agresora či přihlížejícího. Riziko zvyšuje nízké 

sebevědomí a sebehodnocení, nízká výkonnost, nedostatek asertivity a 

schopnosti čelit tlaku vrstevníků, poruchy chování, nevhodné sociální 

vazby, úzkostnost, stres a jeho špatné zvládání, nedostatek sebeovládání či 

zdravotní handicap. 

• Prostředí 

27 Srov. Metodický pokyn k šikanování, čl. l. 
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a) společnost: vztah společnosti k šikaně, postoje a normy, 

výkonová a konzumní orientace, oslabení rodin, koncepce prevence 

sociálně rizikových jevů, investice a informovanost; 

b) rodinné prostředí: atmosféra rodiny, míra lásky a péče, výchovný 

styl, rodinný systém norem a hodnot, míra agresivity v rodině, přítomnost 

rodičů, hyperprotektívní či hostilní matka, či slabý, chybějící nebo naopak 

tvrdě výkonově orientovaný otec; 

c) vrstevnické prostředí: kamarádi, škola; Toto tzv. referenční 

prostředí je pro dítě velmi důležité. Záleží na hodnotách dané skupiny. Tato 

skuteČllostje využívána v prevenci ve strategii vrstevnických programů. 

• Provokující faktory 

Na počátku vzniku šikany nezřídka stojí zvědavost či nuda, snaha o 

zlepšení nálady a pobavení se na úkor druhého, snaha obstát v partě nebo na 

sebe upozornit. Někdy je to také snaha o řešení problému, leč sociálně zcela 

nepřijatelným způsobem. 

Vlastní smysl primární prevence spočívá v tom, že 

jakékoli projevy šikanování by neměly být společensky 

akceptovanou formou chování, a to ani mezi dětmi ani mezi 

dospělými. 

Zdravé vztahy v kolektivu dětí, tzn. vztahy založené na 

vzájemné akceptaci, toleranci, důvěře a spolupráci by měly být 

dětem předkládány ve vzoru chování dospělých a okolního 

prostředí. Vedle negativního poselství, že šikana jako model 

chování je nežádouCÍ, je třeba ukazovat a učit děti jak druhé 

pochválit, projevit mu důvěru, jak druhého oslovit, požádat o 

pomoc či laskavost, ale také konstruktivně a asertivně 

vytknout, asertivně odmítnout, zastat se druhého, efektivně 

spolupracovat. 

Hlavními charakteristikami primární prevence šikanování 

JSou jasný cíl, zvolené prostředky, zaměření a skupinový 

charakter. 

Aby primární prevence šikanování byla co 

nejefektivnější, je třeba používat více strategií vhodných pro 
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zvolenou cílovou skupinu. Je nutné, aby program primární 

prevence šikanování byl orientován především na kvalitu 

postojů a změnu chování, nikoli pouze na úroveň informací. 

Cílem by tedy mělo být posílení zdravého sebevědomí, nácvik 

schopnosti asertivity, celkové zkvalitnění sociální komunikace 

a řešení problémů společensky přijatelným způsobem. 

Preventivní programy jsou nejúspěšnější tehdy, když se na ní 

koordinovaně podílejí různé instituce. 

Pro efektivitu je také důležitá systematická návaznost 

jednotlivých aktivit, která je výsledkem pečlivého plánování. 

Jednorázové aktivity bez ohledu na rozsah a náklady obvykle 

nejsou příliš efektivní. Jednostranné a zjednodušující 

informace mohou být 

kontraproduktivní. 

i přes dobrý záměr zcela 

Vždy je však třeba uvědomit si, jakou cílovou skupinu 

chceme programem oslovit. Podle věku, míry rizikovosti, 

úrovně vědomostí i sociokulturního zázemí je třeba vybrat 

takové informace, které budou pro cílovou skupinu užitečné, 

vhodné a přijatelné. Pro žáky staršího školního věku jsou 

vrstevníci často významnější než učitelé či rodiče. Vrstevníci 

mají významný vliv na utváření jejich názorů a postojů, proto 

je dobré využít tzv. peer efektu. Aktivní účast dětí, jejich 

iniciativa a spontánní výměna názorů zvyšují pravděpodobnost 

úspěšnosti preventivního programu. 

Důležitá je také pozitivní orientace programu primární 

prevence šikanování. Samotné zastrašování a poukazování na 

tresty, které by mohly při výskytu tohoto sociálně nežádoucího 

jevu být uděleny, není z dlouhodobého hlediska přínosné. 

Z hlediska času platí známé čím dříve tím lépe. V podstatě od 

vstupu do 1. třídy je třeba starat se o pěstování pozitivních 

vazeb mezi dětmi. 

43 



Shrnuto, dobrý program specifické8 primární prevence 

šikanování29 je přiměřený věku, je malý a interaktivní, zahrnuje 

větší část žáků, podporuje získávání sociálních dovedností, 

bere v úvahu místní specifika, je soustavný, dlouhodobý a 

systematicky plánovaný a je realizován lidmi, kteří se v oblasti 

sociálně nežádOUCÍch jevů a jejich prevence dobře orientují. 

3.2 Koncepce školy k prevenci šikanování 

Každá škola by měla mít vypracován MINIMÁLNÍ 

PREVENTIVNÍ PROGRAM (dále jen MPP).30 Jedná se o 

systematický plán vztahující se na všechny sociálně nežádoucí 

jevy, tzn. vedle šikanování se zaměřuje též na prevenci 

závislostí, rasismu a xenofobie, zdravého přístupu k sobě sama, 

nezdravé sexuality atp. V některých školách je zpracován jako 

samostatný dokument, v jiných je integrovanou součástí 

rámcového vzdělávacího programu. 

Se zvláštním zřetelem k prevenci šikanování je cílem 

minimálního preventivního programu vytvořit bezpečné 

důvěryhodné prostředí s pozitivními vazbami meZI 

žáky/studenty i učiteli. Vedle poselství, že šikana Je 

nepřijatelná a nežádoucí, je cílem ukazovat a učit děti 

pozitivním sociálním dovednostem: jak druhé pochválit, 

projevit mu důvěru, jak druhého oslovit, požádat o pomoc či 

laskavost, ale také konstruktivně a asertivně vytknout, 

asertivně odmítnout, zastat se druhého, efektivně 

spolupracovat. 

Cílem je taková osobnost žáka, která bude "na svůj věk" 

natolik zralá, že dokáže na problém poukázat, zkoumat ho, ptát 

28 Pom. Specifická primární prevence je prevence přesně zacílená na předcházení či řešení sociálně nežádoucího 
jevu, zatímco nespecifická primární prevence má obecně za cíl podporu zdravého životního stylu. 
29 Srv. Minimální evaluační set. Standardy odborné způsobilosti. 
30 Pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů. 2000 
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se, srovnávat a pochopit ho a zároveň bude schopen jednat 

prosociálně. Cílem je působit na žáky/studenty tak, aby byli 

zodpovědní k sobě samým, ke svému okolí i ke své práci. 

Hlavní váha při realizaci MPP leží na dobře 

spolupracujícím učitelském kolektivu. Předpokladem 

úspěšnosti v primární prevenci je průběžné vzdělávání všech 

pedagogických pracovníků v oblasti sociálně nežádoucích jevů. 

Nedílnou součástí prevence je též rodičovská skupina. 

Dobrý MPP by měl vzhledem k potřebnosti kontinuity 

obsahovat jak dlouhodobé, tak i střednědobé a krátkodobé cíle, 

a to s ohledem na všechny cílové skupiny: žáky/studenty, 

pedagogy i rodiče. 

Dlouhodobé cíle MPP se plánují na cca pět let dopředu. 

Z hlediska žáků/studentů je cílem pomoci jim vytvářet 

pozitivní vztahy a spolupracovat v rámci třídního kolektivu i 

vzájemně s dalšími třídami v rámci školy, vést je k pozitivním 

lidským hodnotám a postojům a posilovat jejich kladné 

sebepojetí, sebepřijetí a zdravé sebevědomí. Z hlediska učitelů 

je dlouhodobým cílem zařadit a vnitřně přijmout metody 

prevence jako běžnou a nedílnou součást výchovně 

vzdělávacího procesu, zlepšit spolupráci pedagogů v oblasti 

prevence a zajistit kontinuitu MPP prostřednictvím kvalitního a 

stabilního školního metodika prevence (prostřednicvím 

prevence syndromu vyhoření). Co se týká rodičů, je cílem 

získat tuto skupinu pro užší spolupráci se školou a podílet se na 

její osvětě v oblasti sociálně nežádoucích jevů. 

Střednědobé cíle počítají s časovým obdobím 3 let. 

Oproti dlouhodobým cílům už jsou mnohem konkrétnější. 

Může se jednat o plánované zavedení třídnických hodin 

zaměřených na specifickou prevenci, o založení studentského 

parlamentu a plán jeho spolupráce s pedagogickým sborem. 

Součástí mohou být i plány na aktivity nespecifické primární 

prevence v podobě nabídky volno časových aktivit. Podrobněji 

45 



se rozpracovává vzdělávání učitelů - zajištění literatury, 

metodických materiálů, školení. Cíly, které se týkají rodičů 

může být navázání méně formálního, příp. častějšího kontaktu 

a podpora komunikace a vzájemné informovanosti 

prostřednictvím internetu a školních internetových stránek. 

Nejkonkrétnější jsou cíle krátkodobé, které mohou 

obsahovat plán zařazení jednotlivých témat prevence sociálně 

nežádoucích jevů s jasnými cíli přímo do vyučovacích hodin či 

výjezdových a volno časových akcí a aktivit v rámci školy. 

Pro učitele je užitečný plán předávání si informací 

z různých seminářů k problematice šikanování a dalších 

sociálně nežádoucích jevů a možnostem prevence. Je zde 

vytvořena síť konkrétních lidí na konkrétních postech (metodik 

prevence, výchovný poradce, ředitel školy, třídní učitel), kteří 

se podílejí na řešení situací spojených se sociálně nežádoucími 

jevy. Pro rodiče z hlediska krátkodobých cílů je vhodné 

naplánovat a seznámit rodiče s možností individuálních 

konzultací či možností přítomností ve vyučovacích hodinách. 

Velkou část MPP realizují školy svými silami pomocí 

vnitřních zdrojů. 

Vzhledem k tomu, že efektivní prevence znamená také 

různost různých přístupů a různých metod, často školy 

spolupracují s externími organizacemi. 

Tyto organizace nabízejí metodické vedení a pomoc 

v oblasti primární prevence sociálně nežádoucích jevů a 

přípravu a realizaci programů specifické primární prevence 

v rozličném rozsahu a rozličných forem od jednorázových 

přednášek až po několikaleté cykly preventivních programů 

s mnohočetnými metodami. 

Každá škola se při tvorbě MPP i jeho realizaci může 

obrátit na pedagogicko psychologickou poradnu, kde má oblast 

prevence na starost okresní metodik prevence. Jeho doménou 

je především metodická podpora v této oblasti. Přes 
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pedagogicko-psychologické poradny se obvykle škola 

kontaktuje i s místními a krajskými koordinátory prevence, 

kteří pomáhají se získáváním fmančních prostředků na 

realizaci jednotlivých aktivit. 

Prevencí a nabídkou rozličných programů specifické 

primární prevence se zabývá mnoho neziskových organizací. 

Kvalita těchto programů je různá, pro lepší orientaci při výběru 

organizace byly zpracovány Standardy odborné způsobilosti 

poskytovatelů programů primární prevence užívání 

návykových látek3
!. Od r. 2008 by soukromé neziskové 

organizace měly mít pro poskytování těchto služeb certifikát 

udělený certifikační agenturou pod záštitou MŠMT. 

Realizátorem programu specifické primární prevence by 

měl být člověk, který je na tuto práci připraven po odborné i 

osobnostní stránce. 

Z hlediska odbornosti se předpokládá, že preventista 

absolvoval kurz věnující se problematice šikany, 

v problematice šikany se orientuje, zná a akceptuje různé 

modely vzniku šikany, je schopen šikanu rozpoznat a 

poskytnout či zprostředkovat adekvátní pomoc. Preventista se 

stále vzdělává a udržuje aktivní kontakt s vývojem poznatků 

v problematice a je schopen poskytnout objektivní a pravdivé 

informace o problematice. 

Vedle odbornosti se kladou na preventistu i požadavky 

z oblasti pedagogicko-psychologických dovedností: umět 

zaujmout, efektivně komunikovat, respektovat zvláštnosti 

různých cílových skupin, efektivně organizovat, umět dávat i 

přijímat podporu, vnímat a citlivě reagovat na aktuální zakázky 

skupin, využít své zkušenosti a dovednosti při práci s dětmi. 

31 I přes zaměření na návykové látky obsahují i mnoho vodítek pro rozpoznání kvalitních preventivních 
programů orientovaných na prevenci ostatních sociálně nežádOUCÍch jevů včetně šikanování. 
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4. PROGRAM SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ 

PREVENCE ŠIKANOVÁNÍ 

V KONKRÉTNÍCH TŘÍDCH PRAŽSKÉHO 

GYMNÁZIA A ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

4.1 Mapování vztahů v třídním kolektivu 

jako základ prevence šikanování 

Děti na 2. stupni ZŠ a v nižších třídách víceletých gymnázií 

se často uzavírají do sebe a dění uvnitř jejich sociální skupiny je 

pro dospělé velkou neznámou. Vliv vrstevníků je ve vývojovém 

období staršího školního věku mnohem větší a pro dítě má 

výrazně větší váhu než názory a působení dospělých. Pokud ale 

chceme na děti - žáky preventivně či intervenčně působit 

v oblasti šikanování, je třeba znát stav sociální skupiny - vztahy 

mezi dětmi, klima a atmosféru ve třídě, třídní hierarchii. 

Je třeba mít na mysli, že vztahy ve třídě existují v několika 

rovinách, a to: 

1. jak se třída prezentuje navenek; 

2. jak vztahy ve třídě vidímjájako pedagog/lektor; 

3. jak vztahy ve třídě vnímají jednotliví žáci třídy. 

K mapování situace ve třídě se za účelem proniknutí do 

třetí z uvedených rovin používají speciální dotazníková šetření, 

tzv. sociometrie. Data získaná z těchto dotazníků mohou přímo či 

nepřímo ukazovat na míru rizikovosti vzniku šikany v dané třídě, 

či pomoci zjistit informace nasvědčující tomu, že ve třídě již 

šikana existuje. 

Nejznámějším a dlouhodobě nejpoužívanějším dotazníkem 

je Hrabalův SO-RAD. Vedle toho se také používají Braunův 

dotazník B-3 a B-4 či Dočekalův D-l. 
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SO-RAD 

Hrabalův socio-ratingový dotazník zjišťuje vliv a oblibu 

jednotlivých žáků. Každý žák obdrží arch se seznamem jmen 

svých spolužáků. Jeho úkolem je přiřadit ke každému žákovi 

známku od 1 do 5, přičemž 1 je nejlepší a 5 nejhorší, a to zvlášť 

v kategorii obliby a zvlášť v kategorii vlivu. Každému žákovi 

může také připsat jeho charakteristiku, jak ho v rámci třídy 

vnímá. 

Index vlivu a obliby vypovídá o postavení žáka v třídní 

hierarchii. Ukazuje na sociometrické hvězdy (vysoký stupeň 

obliby i vlivu), outsidery (nízká míra obliby a vlivu) i příp. 

agresory (velká míra vlivu ale nízký stupeň obliby). 

Indexy spolu s vlastnostmi přisouzenými jednotlivými 

spolužáky vytvářejí obraz postavení každého jednotlivce v rámci 

třídy. 

Výhodou výstupu z tohoto dotazníku je, že v případě 

podezření na šikanu ve třídě celkem bezpečně ukazuje na 

agresory a oběti, ať už skutečné či potenciální. Je opravdu 

výbornou sondou do toho, jak jsou jednotlivé děti vnímané 

svými spolužáky. Na druhou stranu na kvalitu kolektivu a na 

atmosféru ve třídě usuzujeme pouze z těchto charakteristik. 

B-3 

Braunův dotazník B-3 je standardizovaným dotazníkem, 

který vypovídá o kolektivu třídy. Mapuje pozitivní i negativní 

vztahové vazby mezi jednotlivými žáky, kvalitu kolektivu a 

atmosféru třídy. Dále prostřednictvím sebehodnocení každého 

žáka zjišťuje míru sebezapojení do dění ve třídě. A také to, kteří 

žáci jsou vnímáni třídou kladně (např. spolehlivost) či záporně 

(nespolehlivost, nevděčnost, osamělost atp.) 
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B-3U 

B-3U je upravená verze dotazníku B-3. Úprava vznikla pro 

potřeby realizace programu primární prevence SP J realizovaného 

Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou. K otázkám 

dotazníku B-3 tak byly přidány otázky mapující míru vnímání 

výskytu fyzického a psychického násilí v rámci třídního 

kolektivu. Navíc je zde otázka na specifikaci žáka, vnímaného 

jako ubližovaný a nešťastný. 

Nevýhodou všech sociometrických dotazníků je, že 

k vyhodnocení je třeba vědět konkrétní odpovědi jednotlivých 

respondentů, takže dotazovaní nemohou dotazníky vyplnit 

anonymně. 

Pokud existuje podezření na šikanu a obáváme se, že by 

mohl být problém právě s neanonymitou odpovědí, nebo prostě 

jen potřebujeme zjistit více, je vhodné zařadit nějaký další 

dotazník zaměřený přímo na výskyt šikany. Jedním z ověřených 

je Kolářův Depistážní dotazník šikanování n32 

Zjišťuje sebehodnocení v oblasti zapojení do kolektivu, ale 

především se zaměřuje přímo na zjištění, zda k ubližování 

dochází a jak, a na to, jak s touto informací respondent naložil. 

Tento dotazník se jeví jako vhodný pro zjištění výskytu 

šikany, pro potvrzení či vyvrácení podezření, že k šikaně 

v konkrétním kolektivu dochází. Neposkytuje však dostatek 

informací pro identifikaci oběti, agresora ani opěrné body pro 

preventivní práci se třídou. 

32 Kolář, 2001, s. 223-225. 
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4.1.1 Etika práce s dotazníky mapující vztahy v třídních 

kolektivech 

Ať už se rozhodneme pro použití jakéhokoli dotazníku 

mapujícího vztahy v třídním kolektivu, vždy bychom tak měli 

činit s cílem prospět třídě, případně jednotlivcům. Zadat a 

vyhodnotit dotazník bez další vize využití výsledků při budoucí 

práci se třídou, příp. zadáním dotazníku bez hlubšího 

opodstatnění, pokládáme za plýtvání lidskými zdroji. 

Vzhledem k faktu, že sociometrické dotazníky pracují 

s velmi citlivými údaji o žácích/studentech, kteří ho vyplňují, je 

nezbytné vysoké míry opatrnosti při zacházení s jeho výsledky. 

Je třeba zajistit především, aby: 

• se konkrétní vyplněné dotazníky a kompletní výsledky 

nedostaly do rukou žáků/studentů dané třídy či školy, příp. 

nepoučených dospělých osob. Je třeba být obezřetný a 

nenechávat výsledky na veřejně přístupných místech. Pokud 

chceme s výsledky někoho seznámit, opět je třeba postupovat 

velmi profesionálně: stanovit si cíl, jak tento krok prospěje 

jednotlivci či kolektivu, zjistit, zda tento cíl je shodný s cílem 

osoby, které chci výsledky svěřit a pak této osobě podrobně 

vysvětlit jednotlivé položky ve výsledcích dotazníku. Nepoučená 

osoba může i přes dobré úmysly použít výsledky dotazníku tak, 

že nebudou ku prospěchu, ale ke škodě celého kolektivu. 

• Žáci/studenti věděli, co se s dotazníky a výsledky bude dít 

a které osoby s nimi přijdou do styku. Pokud si vyloženě třída 

nepřeje, aby její data z přesvědčivých důvodů viděla konkrétní 

osoba, je namístě toto přání respektovat, pokud se lektor/pedagog 

nedomluví se třídou jinak. 

V dotazníku jsou kvantitativní data, se kterými mohou být 

seznámeni žáci/studenti i pedagogové školy. V dotazníku B-3 a 

B-3U je to tabulka mapující atmosféru ve třídě a kvalitu 

kolektivu. Vždy je však nutný komentář k této tabulce, abychom 
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se vyvarovali toho, že data budou chybně interpretována. 

Vyvěšovat výsledky z těchto tabulek na nástěnku, případně na 

veřejně přístupná místa se nedoporučuje, neboť by mohla vést 

k chybnému porozumění a příp. srovnávání jednotlivých třídních 

kolektivů mezi sebou. 

• Žáci/studenti, kteří se ocitli na konci třídní hierarchie, 

jsou vnímáni jako neobh'bení a vyčlenění z kolektivu. Je třeba, 

aby nedostali potvrzení o svém postavení. A to ani v případě, 

že o to budou osobně žádat s odůvodněním, že to potřebují vědět, 

aby na sobě mohli pracovat. 

• Pokud se rozhodneme využít výsledků k potvrzení 

s cílem motivovat žáky k větší aktivitě ve prospěch zlepšení 

kvality kolektivu třídy. Vždy je třeba výsadu vyvolenosti 

vyvážit zodpovědností za dění ve třídě. Ne všechny třídy a ne 

všechny sociometrické hvězdy jsou na to připravené. 

4.2 Mapování vztahů v kolektivech 

konkrétních tříd 

4.2.1 Charakteristika škol, ve kterých probíhalo 

mapování vztahů v třídních kolektivech 

Vzhledem k zaměření diplomové práce na problematiku 

šikanování na 2. stupni základních škol a v nižších třídách 

víceletých gymnázií bylo třeba najít dvě vhodné školy výše 

uvedených typů, kde by bylo možné provést výzkumnou sondu 

mapující vztahy v třídních kolektivech. 

Nakonec byly vybrány dvě pražské školy s podobnými 

charakteristikami tak, aby mohly být data snáze srovnatelná. 
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Charakteristika GYMNÁZIA 

Jedná se o osmileté pražské gymnázium s 16 třídami, vždy 

dvě od každého ročmKu. Celkový počet studentů je 228, nižší 

třídy (prima až kvarta) navštěvuje 112 studentů. Vzhledem ke 

specifickému zaměření gymnázia (orientace na hudbu) je 

průměrný počet žáků ve třídě 17. Celkově působí na škole 27 

pedagogů, mnoho z nich však spolupracuje se školou externě 

jako učitelé hry na jednotlivé hudební nástroje. Na gymnáziu je 

jmenován školní metodik prevence a výchovný poradce. Funkce 

není kumulovaná. Škola má vypracován Minimální preventivní 

program. Mezi nadstavbové aktivity gymnázia patří adaptační 

výjezdy pro primy, účast na soutěžích a olympiádách, pořádání 

školních a absolventských koncertů, spaní ve škole, třídní výlety, 

sportovní akce (lyžařský kurz, sportovní odpoledne atp.), dny 

otevřených dveří. Škola spolupracuje v oblasti primární prevence 

s pedagogicko psychologickou poradnou. 

Charakteristika ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Jedná se o základní škole na území Prahy, která učí podle 

programu "základní škola". Celkový počet tříd je 18 . Celkový 

počet žáků je 230, 2. stupeň ZŠ navštěvuje 117 žáků. Průměrný 

počet žáků ve třídě je 17. Počet pedagogů působících na škole je 

17. Ve škole je jmenován metodikem prevence pedagog zároveň 

vykonávající funkci výchovného poradce. Škola má vypracovaný 

Minimální preventivní program, je však pojatý pouze úzce 

s hlavním zřetelem na prevenci závislostí. Mezi nadstavbové 

aktivy patří školní výlety, účast na olympiádách a školních 

soutěžích, sportovní akce, dny otevřených dveří. Škola v oblasti 

primární prevence spolupracuje s pedagogicko psychologickou 

poradnou a Policií ČR. 

Ředitelé obou zmíněných škol souhlasili s výzkumným 

šetřením, jehož cílem bude zmapování vztahů ve vybraných 
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třídách, a které bude následně sloužit jako podklad k sestavení 

programu specifické primární prevence šikanování. Dále 

souhlasili s tím, že anonymní data budou použita pro účely této 

diplomové práce. Jejich souhlas však nebyl poskytnut ke 

zveřejnění názvu svých škol ze dvou důvodů: Za prvé by poté 

bylo teoreticky možné dohledat třídy a jména osob, kterých se 

data týkají, a mohlo by dojít ke zneužití těchto údajů. Za druhé 

chtěli předejít spojení jejich školy s výskytem šikany, pokud by 

se tento jev na jejich škole prostřednictvím dotazníku B3-U 

potvrdil. S uvedenými důvody souhlasím, a proto zůstávají obě 

školy v této práci anonymní pouze pod označením "Základní 

škola" a "Gymnázium". 

Výzkumné šetření proběhlo v prvním čtvrtletí roku 2004, a 

to celkem ve čtyřech třídách. Na gymnáziu se jednalo o dvě 

třídy PRIMA A a PRIMA B, na základní škole také o dvě třídy 

6.Aa6.B. 

Vzhledem k tomu, že se tato diplomová práce zaměřuje na 

primární prevenci šikanování, volila jsem takové třídy, které byly 

z hlediska vztahů ve třídě pedagogy vnímány jako běžné. 

4.2.2 Sbírání dat 

Pro zmapování byl použit dotazník B-3U (viz Příloha č. 2). 

Časová dotace byla 45 minut, tzn. jedna vyučovací hodina pro 

každou třídu. 

Plánovaná organizace hodiny: 

• Úvod - přívítání, připomenutí, zjištění chybějících žáků. 

(5 minut) 

• Motivace - vyjasnění cíle hodiny. (5 minut) 

• Zadání dotazníku s vysvětlením. (15 minut) 

• Vyplnění dotazníku. ( 15 minut) 

• Vybrání dotazníku od respondentů (5 minut) 
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Úvodní fáze 

Do tříd jsem vstupovala s tím, že mě žáci/studenti již znají. 

Výhodou bylo, že jsem nemusela získávat jejich důvěru. 

Také byli již předem informováni od svých třídních 

učitelek, že budou vyplňovat dotazník o své třídě. 

Do tříd jsem vstupovala s aktuálním jmenným seznamem 

žáků/studentů. Nejprve jsem zjišťovala, kdo je přítomen a kdo 

chybí. To je důležité ze dvou důvodů: 

• Procento přítomných žáků by nemělo klesnout pod 80%, 

a to z důvodu validity dotazníku. V případě, že by se tak stalo, je 

možné dotazník zadat chybějícím žákům v náhradním termínu. 

Uvědomme si však, že v případě, kdy respondenti nej sou ve třídě 

se svými spolužáky, mají poněkud ztíženou situaci. 

• Postavení žáků/studentů, kteří nejsou při vyplňování 

dotazníku přítomní, může být zkreslené, protože tím, že fyzicky 

ve třídě nejsou, mohou být ostatními spíše opomenuti. Čím 

mladší respondenti jsou, tím je toto riziko vyšší. Abychom 

uvedené riziko pokud možno zmírnili, jména chybějících nahlas 

zopakujeme a napíšeme na tabuli, tak aby je respondenti měli 

celou dobu před očima. 

Motivační fáze 

Žáci/studenti už od svých třídních učitelek věděli, že budou 

během hodiny písemně odpovídat na otázky týkající se jejich 

třídy. Byli zvědaví a připravení ochotně odpovídat. 

V rámci motivační části hodiny jsme si vysvětlili, že: 

• Celá dnešní akce se děje proto, že potřebujeme vědět, jak 

třídu vnímá každý z nich a abychom se o to mohli opřít při 

přípravě následných setkáních. 

• Výsledky a dotazníky uvidím jen já jako zadavatel a dále 

pedagogové, které si třída zvolí. Bez jejich souhlasu nebudou 

výsledky ani dotazníky předány nikomu dalšímu. 
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• Jako třída budou seznámeni s tím, jak vnímají atmosféru 

ve třídě, ale nebudou zveřejňována žádná jména. 

Zadání dotazníku - vysvětlovací fáze 

Před rozdáním dotazmru jsem poprosila o odložení tužek 

s tím, že nyní si dotazník společně projdeme, abychom dobře 

porozuměli jednotlivým otázkám. 

Poté, kdy měl každý svůj dotazník před sebou, jsem ještě 

jednou upozornila, že čas na vyplnění budou mít později. 

Otázku jsem vždy přečetla a komentovala tímto způsobem: 

"Máte před sebou dotazník o vaší třídě. Nahoře je kolonka 

na vaše jméno a příjmení a také na třídu. To bude to první, co 

později vyplníte. 

Otázka Č. 1 se ptá na to, kdo je vám ve vaší třídě nejbližší, 

kdo je váš přítel. Možná, že máte jako přátele všechny, přesto 

vyberte tři z nich a každého vepište do kolonky. Uvádějte prosím 

jméno i příjmení - to kvůli snazšímu vyhodnocení. Můžete 

samozřejmě napsat jen jednoho nebo dva, pokud to tak vnímáte. 

Maximálně však tři. Nepište sebe. Neurčité odpovědi jako např. 

všichni, prosím, nepište - shazujete tak práci všech, neboť tuto 

odpověď nelze vyhodnotit. 

Votázce Č. 2 uveďte, prosím, ty, se kterými se 

nekamarádíte, ani byste se kamarádit nechtěli. Tito lidé vás 

mohou štvát, nebo vám jen nemusí být blízcí. Opět: maximálně 

tři, ale můžete i dva, jednoho, nebo nechat kolonku prázdnou. 

Uvádějte jméno a příjmení - ne přezdívku. 

Otázka Č. 3 se ptá na to, jak vnímáte sebe sami v rámci 

třídy. Zaškrtněte, prosím, pouze jednu variantu. Pokud budete 

váhat mezi dvěma odpověďmi, rozhodněte se pro tu, která pro 

vás platí častěji. "Akce ve třídě" znamená např. plánování 

školního výletu, informace o dění ve třídě, škole atp. 

V otázce Č. 4 odpovídáte vždy ANO či NE. Vaši odpověď 

označíte kroužkem. Pokud víte o někom ze třídy, kdo je 
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nešťastný, nebo se mu ubližuje, napište, prosím, jeho jméno a 

proč si myslíte, že je nešťastný nebo ubližovaný. Pomůže nám to 

při dalším programu, abychom se třeba někoho zbytečně 

nedotkli. Jde nám hlavně o to, co má vztah k vaší třídě. U otázky 

"stává se, že se do školy těším" podtrhuji slovo "STÁVÁ SE"

třeba když je den bez písemek a zkoušení, jde se třeba do kina 

atp. "Většinou se najde někdo, kdo mi pomůže s problémy" - jde 

nám o někoho ze třídy, kdo je ochoten pomoci, když je třeba. 

"Společné problémy řešíme v klidu" - jaké problémy ve třídě 

řešíte? 

K otázce Č. 5 a 6 - vyzývám respondenty, aby uvedli 

příklady fyzického a psychického násilí. Upozorňuji, že nejde o 

pošťuchování a kočkování, které si všichni zúčastnění užívají. 

Jde o to, když je mezi žáky nepoměr sil a jedná se o ubližování. 

Otázka Č. 7 je nejsložitější k vysvětlení a pochopení, proto 

žádám žáky/studenty o naprosté soustředění. Jedná se o škálu, 

přičemž 1 znamená nejlépe a 7 nejhůře. Přečtu jednotlivé 

kategorie, ověřím, zda-li jste zadání pochopili. 

Otázka Č. 8 se ptá na ty, které vnímáte jako spravedlivé, 

spolehlivé... Vyberte z vaší třídy vždy jednoho, který tuto 

vlastnost má. Pokud najdete víc takových lidí, napište vždy toho, 

který je nejspravedlivější, nejspolehlivější. Pokud naopak nevíte 

o nikom, kdo by takovou vlastnost měl, nechte řádek prázdný." 

Poté byl ponechán prostor na dotazy. Znovu jsem 

zopakovala, že: 

• vepisují jméno i příjmení 

• jde nám o jejich osobní názor, není proto žádoucí ani 

nutné dívat se, co napsal soused, nebo odpovědi konzultovat se 

spolužáky 

• prosím o upřímnost a pravdivost, neboť zpracování 

dotazníku je časově náročná záležitost Gedna hodina snímání 

dotazníku a cca dvě hodiny u počítače), neupřímností či 

nepravdivými údaji hazardujete s mým časem a kazíte práci 

svých spolužáků, kteří k dotazníku přistoupili zodpovědně. 
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• v případě nejasností či dotazů se na mě mohou obrátit 

s dotazy i během vyplňování dotazníku. 

Vyplňovací fáze 

Vyzývám žáky/studenty, aby si vzali tužku a jako první 

vyplnili své jméno a příjmení. Žáci dostávají na vyplnění 

dotazníku 15 minut. Během této doby dávám pozor na to, aby se 

žáci mezi sebou neovlivňovali, nedívali se vzájemně do 

dotazníků, vysvětluji nejasnosti. 

Vybírací fáze 

Při přebírání dotazníku od respondentů Je třeba 

zkontrolovat: 

• zda jsou dotazníky podepsané; 

• zda jsou vyplněné všechny odpovědi; 

• zda je uveden požadovaný počet jmen Gedno, v prvních 

dvou otázkách maximálně tři); 

• zdajsou u osob uvedena jména i příjmení; 

• zda je zakroužkována vždy jen jedna možnost. 

Po vybrání všech dotazníků přepočítáváme, zda máme 

skutečně dotazníky od všech žáků/studentů. 

Poté složku vybraných dotazníků uschováme tak, aby pro 

žáky/studenty, příp. další osoby nebylo možné do nich 

nahlédnout. 

4.2.3 Vyhodnocení dat z jednotlivých tříd 

Dotazníková data jsem zpracovávala pomocí speciálně 

vyvinutého počítačového programu33
• 

Po zpracování dotazníků získáme tyto údaje: 

• Atmosféra ve třídě 

33 Autorem Mgr. Lukáš Bernard, k dispozici v KPPP Praha. 
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Vychází z otázky č. 7 a mapuje subjektivní pocity žáka ve 

třídě a jeho hodnocení klimatu třídy. Číslo na začátku řádku 

znamená součet hodnot, které žák na škále označil. Čím nižší je 

součet jeho voleb, tím lépe se cítí. 

• Sebevnímání 

Vychází z otázky č. 3, která ukazuje, jak vnímá své 

postavení sám respondent. Lze interpretovat v rámci celé třídy, 

tzn. kolik žáků se cítí být "uvnitř dění", kolik žáků se cítí být 

"mimo dění" a kolik z nich o dění ve třídě stojí. 

Z hlediska žáků ohrožených šikanou sledujeme obzvláště 

otázky odpovědi a), d) a e). 

Kvalitativně lze porovnávat, jak se vidí sám žák a jak ho 

vidí ostatní - míra shody a neshody. 

• Vlastnosti 

Mapuje, jaké vlastnosti si žáci navzájem přisuzují. Vychází 

z otázky č. 8. Votázce jsou v prvním sloupečku uvedené 

vlastnosti dětmi hodnocené jako kladné a v druhém vlastnosti 

záporné. Ty souvisí s postavením jednotlivých žáků ve třídě. 

• Atraktivita I Neatraktivita 

Vychází z otázek č. 1, 2 a 8. Číslo znamená počet bodů, 

které vyjadřují součet všech voleb (ať kladných nebo záporných), 

které byly učiněny směrem k jednotlivci. Podtržení jména 

znamená, že celkově jedinec skončil v záporné části třídy. 

Ty děti, které mají malý zisk ať kladných či záporných 

bodů, patří mezi děti "šedé". Takové děti nejsou ve třídě nijak 

výrazné. Stává se, že si spolužáci a často ani učitel nevšimne, že 

takové dítě při výuce chybL 

Nejvíce bodů mají většinou negativně hodnocené děti -

jsou pro děti čitelnější. 
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• Třídní hierarchie 

Také vychází z otázek č. 1, 2 a 8. Číslo, které představuje 

pozici v hierarchii třídy, je získáno součtem všech kladných 

voleb, od nichž se odečítají všechny volby záporné. Nejvíce bodů 

mají "sociometrické hvězdy", nejméně "outsideři", kolem nuly 

pak bývají "šedivé děti". Sledujeme také kolik dětí se ocitne 

v pozitivní části a kolik v negativní části třídy. Obvykle bývají 

dvě třetiny žáků v kladných bodech a třetina v záporných. 

Fyzické a psychické násilí 

Vychází z otázek Č. 5 a 6. Lze hodnotit za celou třídu, popř. 

jednotlivě. 

Závěrečná tabulka 

V závěrečné tabulce je kvantitativně vyhodnocena kvalita 

kolektivu a atmosféra ve třídě. S touto tabulkou mohou být 

prostřednictvím lektorů či pro školených učitelů seznámeni žáci a 

může být též předána vedení školy a dalším pedagogům 

s komentářem. 

Kvalita kolektivu 

Vychází z otázky Č. 4, která představuje subjektivní 

hodnocení kvality kolektivu. Pro kvalitní kolektiv by hovořily 

odpovědi: NE - NE - ANO - ANO - ANO. Za každou správnou 

odpověď je připsán jeden bod - nejvýše je tedy možné získat 5 

bodů. Číslo v tabulce značí aritmetický průměr odpovědí všech 

žáků na tyto otázky. Čím je číslo vyšší, tím lepší je kvalita 

kolektivu. 

Odpovědi na jednotlivé otázky jsou percentuá1ně 

zpracovány, tzn. x % dětí si myslí, že ve třídě je např. nešťastný 

žák. 

Atmosféra kolektivu (5-35) 

Jedná se o mapování klimatu a atmosféry v kolektivu. 

Vychází z otázky Č. 7, která mapuje subjektivní pocity žáka ve 

třídě a jeho hodnocení klimatu třídy. Číslo označuje aritmetický 
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průměr hodnot ze všech otázek celé třídy. Čím je číslo nižší 

(minimum 5, maximum 35), tím lepší je klima ve třídě. 

Pocit bezpečí (1-7) 

Vychází též z otázky Č. 7. Jedná se o průměr dané kategorie 

za celou třídu. Čím je číslo nižší (nejméně 1, nejvíce 7), tím je 

třída "bezpečnější". Obdobně "Pocit přátelství" atd. 

Sociogram 

Graficky jsou vztahy znázorněny v sociogramech (kladné 

vztahy vycházejí z otázky č. 1, záporné z otázky č. 2). Velké 

číslo znamená identifikační číslo žáka, malé čísílko značí součet 

počet bodů (za 1. místo 3 body, za 2. místo 2 body, za 3 místo 1 

bod). Čím blíže je žák středu sociogramu, tím více bodů 

získal.Ve středu se tak ocitnou sociometrické hvězdy, na okrajích 

outsideři. 

Např.: 6 ---> 8 = Žák Č. 6 zvolil žáka Č. 8. Silná čára 

znamená vzájemnou volbu. 

Dvojité kolečko = dívka. Jednoduché kolečko = chlapec. 

Čárkované kolečko = nepřítomnost žáka při zadávání dotazníku. 

Tyto body také umožňují zamyslet se nad tím, kolik který 

žák volí spolužáků, ke komu konkrétně směřují jeho sympatie i 

antipatie. Odhalují se různé koalice, uzavřené skupinky, 

potenciální spojenci atp. 

Důležitý je počet voleb u každého dítěte i počet voleb 

uvnitř třídy a počet vzájemných voleb. Ukazuje to na postavení 

jednotlivců a kvalitu kolektivu. 

Tolik průvodní vysvětlení a nyní již konkrétní data získaná 

při šetřeních v jednotlivých třídách. 
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4.2.3.1 VYHODNOCENÍ DAT Z DOTAZNÍKŮ B3-U 

Z GYMNAZIÁLNÍCH TŘÍD 

PRlMAA 

Celkový počet studentů a studentek zapsaných do třídy: 18 
Počet studentů: 5 
Přítomní studenti č.: 1,2,3,4,5 
Počet studentek: 13 
Přítomny studentky: 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

Individuální vnímání atmosféry ve třídě 

Počet bodů Studenti/studentky č. 
6 2 
7 8,13 
9 4, 7, 12 
10 10 
11 6, 11 
12 5, 17 
15 1, 14, 15 
16 3,9, 18 

Sebevnímání 

Varianty odpovědí Počet Počet Student/ka č. 
studentů studentů 

v 0/0 
a) j sem vždy v centru dění 6 35% 3, 6, 10, 12, 13, 

15 
b) občas se účastním a bývám 10 59% 2,4,5, 7, 8, 9, 11, 
informován 14,17,18 
c) párkrát jsem se účastnil, ale O 0% -----------------
nebývám informován 
d) zdá se, že o moji účast třída 1 6% 1 
nestojí 
e) o účast ve třídě nestojím O 0% -----------------

Vlastnosti 

VLASTNOST Studenti/studentky č. Počet voleb 
Spravedlivý 10 6x 

9, 12 3x 
18 2x 
7,13 lx 

Spolehlivý 10 6x 
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9, 12 3x 
1, 13, 15 lx 

Zábavný 3 8x 
1 3x 
2 2x 
6,8, 10, 13 lx 

Vždy v centru dění 3, 10, 16 4x 
13,15 2x 

Se všemi zadobře 13 4x 
3, 10, 12 2x 
9, 11, 18 lx 

Protivný 3, 16 2x 
4,5,8,17,18 lx 

Nespravedlivý 1, 13, 16, 18 lx 
Nevděčný 1 2x 
Nespolehlivý 6,14,15,17 lx 
Osamocený 17 5x 

5, 14 3x 

Nešťastní žáci 

Studentlka Počet Uváděné důvody 

č. voleb 
17 1 Někdy, když ji prosíme, aby třeba na chvíli odešla nebo 

něco udělala, začne své řeči o postižení. 

Ubližovaní žáci 

Studentlka Počet Uváděné důvody 

č. voleb 
5 4 Do všeho se plete. 

Nezapadá do kolektivu a má velmi zajímavé chování. 
Psychicky - nadávky, urážky. 

Atraktivita/neatraktivita 

Počet bodů 

29 
23 
23 
22 
18 
16 
16 
15 
15 
15 
14 

Student č. 
3 
9 
10 
12 
18 
13 
16 
1 
4 
8 
7 
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10 
9 
9 
8 
6 
5 
4 

Třídní hierarchie 

17 
2 

15 
5 

11 
6 
14 

Počet bodů Student č. 
23 10 
22 12 
19 3 
17 9 
14 13 
6 7 
5 2 
4 II 
3 6,8,15 
2 16 

- - - - - - - - - - - - -12 (67%) / 6 (33%)- - - - - - - - - - - - -
-1 1 
-2 18 
-4 14 
-8 5 
-9 4 
-10 17 

Fyzické násilí 

Varianty odpovědí Počet Počet Studentlka č. 
student studentů 

ů v% 
a) Nikdy 4 24% 3,6, 10, 18 
b) Výjimečně 9 53% 4,7,8,9, ll, 12, 

13, 15, 17 
c) Občas 3 18% 1,2,5 
d) Pravidelně O 0% ---------------
e) Stále 1 6% 14 

Psychické násilí 

Varianty odpovědí Počet Počet Studentlka č. 
student studentů 

o v% u 
a) Nikdy lx 6% 3 
b) Výjimečně 7 41% 6, 7, 8, 10, ll, 15, 
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18 
c) Občas 8 47 1,2,4,5,9, 12, 

14, 17 
d) Pravidelně 1 6% 13 
e) Stále O 0% ---------------

Závěrečná tabulka - přehled 

Třída Prima A 
Počet žáků 18 
Počet přítomných 17 (94%) 

Atmosféra třídy 
Celková atmosféra (*5 - 35) 11,53 
Pocit bezpečí (* 1 - 7) 1,94 
Pocit přátelství (* 1 - 7) 1,82 
Pocit spolupráce (* 1 - 7) 2,76 
Pocit důvěry (* 1 - 7) 2,35 
Pocit tolerance (* 1 - 7) 2,65 

Kvalita kolektivu 
Celková kvalita kolektivu (O - 5*): 3,82 
Ve třídě je nešťastný žák - ANO 6% 
Ve třídě je ubližovaný žák - ANO 29% 
Do školy se těším - ANO 100% 
Někdo mi pomůže s problémy - ANO 94% 
Společné problémy řešíme v klidu - ANO 24% 

Sociogramy pozitivních a negativních vztahů JSou 
uvedeny v Příloze Č. 3. 

PRlMAB 

Celkový počet studentů a studentek zapsaných do třídy: 17 
Počet studentů: 7 
Přítomní studenti Č.: 1,2, 3, 4, 5, 7 
Nepřítomen student Č. : 6 
Počet studentek: 10 
Přítomny studentky: 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

Individuální vnímání atmosféry ve třídě 

Počet bodů Studenti/studentky č. 
6 2, 16 
9 10 
11 4, 11, 13 
12 1,15,17 
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14 8 
16 12, 14 
18 3 
19 5 
23 9 
24 7 

Sebevnímání 

Varianty odpovědí Počet Počet Student/ka č. 
studentů studentů 

v 010 
a) jsem vždy v centru dění 1 6% 15 
b) občas se účastním a bývám 10 63% 2,4, 8, 10, 11, 12, 
informován 13, 14, 16, 17 
c) párkrát j sem se účastnil, ale 2 12% 1,5 
nebývám informován 
d) zdá se, že o moji účast třída 3 19% 3,7,9 
nestojí 
e) o účast ve třídě nestojím O 0% ---------

Vlastnosti 

VLASTNOST Studenti/studentky č. Počet voleb 
Spravedlivý 8 7x 

12, 16 2x 
2,4, 15, 17 lx 

Spolehlivý 8 4x 
13, 15, 17 2x 
2,4,5, 12 lx 

Zábavný 4 9x 
2 5x 
10, 14 lx 

V ždy v centru dění 3 6x 
2,4, 10 3x 
9 lx 

Se všemi zadobře 2, 17 3x 
4,5, 10 2x 
13, 16 lx 

Protivný 3 5x 
7 4x 
11 3x 
1 2x 
2 lx 

Nespravedlivý 3 5x 
7, 10 2x 
2,4,11,13 lx 

Nevděčný 3 5x 
1,6, 7 3x 
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Nespolehlivý 1,3 4x 
7 3x 
10 2x 
14, 15 lx 

Osamocený 6 7x 
11 5x 
5 lx 

Nešt'astní žáci 

Studentlka Počet Uváděné důvody 

č. voleb 
6 4x Nemá moc kamarádů. 

Drobnější postavy - snadný cíl šikany. 
Kluci se k němu nechovají občas dobře. 
Dlouho byl nemocný a už nepatří do naší party. 
Protože s ním nikdo nemluví. 

7 lx Některé děti ho ponižují tím, jak vypadá. 
11 lx Nemá moc kamarádů, dostává špatné známky a problémy 

s rodiči se kolem ní jen hemží. 

14 lx K vůli klukovi. 

Ubližovaní žáci 

Studentlka Počet Uváděné důvody 
v c. voleb 

6 8x Je malý. 
Neumí se chovat, je nesympatický. 
Neoblíbený, malý, provokuje a začíná si. 
Hrozně provokuje. 
Je malý, nemá sílu. 
Protože si myslí, že mezi ně nepatří. 
Nechává si všechno líbit. 
Je jiný než ostatní a nepodařilo se mu stále ještě mezi nás 
zapadnout. Většinou provokuje. 

7 2x Protože pořád na někoho křičí aje hrubý. 
Kluci se mu posmívají, že je tlustý. Holky nikdy. 

Atraktivita/neatraktivita 

Počet bodů 

44 
27 
25 
24 
24 
23 

Student č. 
3 
4 
2 
1 
7 
11 
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22 
19 
19 
14 
13 
13 
12 
12 
9 
8 
8 

Třídní hierarchie 

8 
6 

10 
5 

13 
14 
15 
17 
12 
9 

16 

Počet bodů Student č. 
22 8 
21 2 
19 4 
12 17 
9 12, 13 
8 15, 16 
6 5 
5 14 
4 9 
3 10 

- - - - - - - - - - - - -12 (71 %) / 5 (29%)- - - - - - - - - - - - -
-16 1 
-19 6 
-22 7 
-23 11 
~6 3 

Fyzické násilí 

Varianty odpovědí Počet Počet Student/ka č. 
studentů studentů 

v% 
a) Nikdy 2 12% 10,14 
b) Výjimečně 6 38% 2,3,8,9,15,17 
c) Občas 8 50% 1,4,5, 7, 11, 12, 

l3,16 
d) Pravidelně O 0% ---------------
e) Stále O 0% ---------------
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Psychické násilí 

Varianty odpovědí Počet Počet Studentlka č. 
studentů studentů 

v%) 
a) Nikdy O 0% --------------------
b) Výjimečně 2 12% 3, 7 
c) Občas 3 19% 1, 10, 11 
d) Pravidelně 5 31% 5,8, 12, 14, 16 
e) Stále 6 38% 2,4,9,13,15, 17 

Závěrečná tabulka - přehled 

Třída PrimaB 
Počet žáků 17 
Počet přítomných 16 (94%) 

Atmosféra třídy 
Celková atmosféra (*5 - 35) 13,75 
Pocit bezpečí (* 1 - 7) 2,38 
Pocit přátelství (* 1 - 7) 1,94 
Pocit spolupráce (* 1 - 7) 3,19 
Pocit důvěry (* 1 - 7) 2,81 
Pocit tolerance (* 1 - 7) 3,44 

Kvalita kolektivu 
Celková kvalita kolektivu (O - 5*): 3,31 
Ve třídě je nešťastný žák - ANO 44% 
Ve třídě je ubližovaný žák - ANO 62% 
Do školy se těším - ANO 100% 
Někdo mi pomůže s problémy - ANO 100% 
Společné problémy řešíme v klidu - ANO 38% 

Sociogramy pozitivních a negativních vztahů jsou 
uvedeny v Příloze Č. 3 
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4.2.3.2 VYHODNOCENÍ DAT Z DOTAZNíKů B3-U 
ZE TŘÍD ZŠ 

6.Á 

Celkový počet studentů a studentek zapsaných do třídy: 17 
Počet studentů: 9 
Přítomni studenti č.: 1,2,3,4,5, 7, 8, 9 

Počet studentek: 8 
Přítomnystudentky: 10,11,12,13,14,15,16,17 

Individuální vnímání atmosféry ve třídě 

Počet bodů Studenti/studentky č. 
5 5,6, 7 
8 12 
9 9, 14 
10 8, 16 
11 4, 10 
13 3, 15 
14 11, 13 
15 17 
17 1 
27 2 

Sebevnímání 

Varianty odpovědí Počet Počet 

studentů studentů 

v% 
a) jsem vždy v centru dění 2 12% 
b) občas se účastním a bývám 9 52% 
informován 
c) párkrát jsem se účastnil, ale 2 12% 
nebývám informován 
d) zdá se, že o moji účast třída 2 12% 
nestojí 
e) o účast ve třídě nestojím 2 12% 

Vlastnosti 

VLASTNOST Studenti/studentky č. 
Spravedlivý 11 

17 
5 
3,4,6, 10, 14 

Student/ka č. 

5, 7 
8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 
3,4 

1,2 

6,9 

Počet voleb 
4x 
3x 
2x 
lx 
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Spolehlivý 11 4x 
17 3x 
10,16 2x 
3,4,5,6,8, 14 lx 

Zábavný 6 7x 
3,4 2x 
1,5,9, 13, 16 lx 

Vždy v centru dění 6 4x 
11 3x 
16 2x 
3,5, 7, 10, 12, 13 lx 

Se všemi zadobře 3 7x 
5,11 2x 
10, 12, 14, 15, 16 lx 

Protivný 2, 7 5x 
1 3x 
3,4 lx 

Nespravedlivý 1 3x 
2 2x 
7, 16 lx 

Nevděčný 2 2x 
1,5,6, 7, 10, 12 lx 

Nespolehlivý 2, 7 4x 
1 2x 
6 lx 

Osamocený 2 11x 
1, 10, 14 lx 

Nešťastní žáci 

Studentlka Počet Uváděné důvody 
v voleb c. 

2 10 Všichni ho mlátí a ubližují mu. 
Protože ho mlátí. 
Všichni ho mlátí a nikdo s ním nekamarádí. 
Bijou ho a nikdo se s ním nebaví. 
Pořád ho někdo mlátí. 
Protože ho mlátí. 
Nemá kamarády. 
Protože ho ostatní šikanují a nadávají mu, mlátí ho. 
Nemají mě rádi. 

11 2 Protože chce do Béčka. 
Mamka změnila práci a celý týden ji neuvidím. 

9 lx 
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Ubližovaní žáci 

Studentlka Počet Uváděné důvody 

č. voleb 
2 15 Provokuje - 9x. 

Je nejslabší a provokatér. 
Většinou proto, že ho opustila máma a žije jen s tátou. 
Jeto šikana. 
Je jinej.; Chová se jak blbec. 

Atraktivita/N eatraktivita 

Počet bodů 

52 
34 
27 
25 
21 
20 
16 
16 
15 
14 
10 
9 
9 
8 
7 
6 
5 

Třídní hierarchie 

Student č. 
2 
7 
3 
11 
6 
1 
5 

17 
16 
4 
10 
12 
14 
8 
13 
15 
9 

Počet bodů Student č. 
25 3,11 
16 17 
15 6 
14 5 
13 16 
8 4,8 
7 13 
6 10 
5 12 
3 9 
2 15 
1 14 

- - - - - - - - - - - - -14 (82%) / 3 (18%)- - - - - - - - - - - - -
-6 1 
-28 7 
-52 2 
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Fyzické násilí 

Varianty odpovědí Počet Počet Student/lm č. 
studentů studentů 

v% 
a) Nikdy O 0% ---------------
b) Výjimečně 4 24% 1,7,9,15 
c) Občas 5 29% 5, 11, 13, 16, 17 
d) Pravidelně 1 6% 14 
e) Stále 7 41% 2,3,4,6,8, 10, 

12 

Psychické násilí 

Varianty odpovědí Počet Počet Studentlka č. 
studentů studentů 

v %, 
a) Nikdy O 0% --------------------
b) Výjimečně 4 24% 7,15,16,17 
c) Občas 4 24% 5,8,9, 13 
d) Pravidelně 1 6% 3 
e) Stále 8 47% 1, 2, 4, 6, 10, 11, 

12, 14 

Závěrečná tabulka - přehled 

Třída 6.A 
Počet žáků 17 
Počet přítomných 17 (100%) 

Atmosféra třídy 
Celková atmosféra (*5 - 35) 11,53 
Pocit bezpečí (* 1 - 7) 2,29 
Pocit přátelství (* 1 - 7) 1,94 
Pocit spolupráce (* 1 - 7) 2,41 
Pocit důvěry (* 1 - 7) 2,65 
Pocit tolerance (* 1 - 7) 2,24 

Kvalita kolektivu 
Celková kvalita kolektivu (O - 5*): 2,82 
Ve třídě je nešťastný žák - ANO 76% 
Ve třídě je ubližovaný žák - ANO 88% 
Do školy se těším - ANO 76% 
Někdo mi pomůže s problémy - ANO 88% 
Společné problémy řešíme v klidu - ANO 82% 

Sociogramy pozitivních a negativních vztahů JSou 
uvedeny v Příloze Č. 3 
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6.B 

Celkový počet studentů a studentek zapsaných do třídy: 17 
Počet studentů: 11 
Přítomni studenti č.: 1,2,3,5, 7, 8, 10, 11 
Nepřítomní studenti č.: 4, 9 
Počet studentek: 6 
Přítomny studentky: 12, 13, 14, 15, 16, 17 

Individuální vnímání atmosféry ve třídě 

Počet bodů Studenti/studentky č. 
5 12 
6 2, 11 
8 6 
10 14 
11 3, 7 
15 1,8, 10, 16, 17 
16 15 
20 5, 13 

Sebevnímání 

Varianty odpovědí Počet Počet 

studentů studentů 

v% 
a) j sem vždy v centru dění 6 40% 

b) občas se účastním a bývám 8 53% 
infonnován 
c) párkrát jsem se účastnil, ale 1 7% 
nebývám infonnován 
d) zdá se, že o moji účast třída O 0% 
nestojí 
e) o účast ve třídě nestojím O 0% 

Vlastnosti 

VLASTNOST Studenti/studentky č. 
Spravedlivý 8, 16, 17 

6, 12 
1,9 

Spolehlivý 12 
8,10,16,17 
1,6 

Zábavný 2 
10 
4,9 

Student/ka č. 

2, 10, 12, 13, 15, 
17 
1,5,6, 7, 8, 11, 
14, 16 
3 

--------------------

--------------------

Počet voleb 
3x 
2x 
lx 
5x 
2x 
lx 
6x 
3x 
2x 
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7, 17 lx 
Vždy v centru dění 16 5x 

11 4x 
2,5 2x 
10, 17 lx 

Se všemi zadobře 16 4x 
8 3x 
17 2x 
1, 3, 12 lx 

Protivný 5 12x 
11 2x 
10 lx 

Nespravedlivý 5 6x 
10 2x 
14 lx 

Nevděčný 5 6x 
10, 14 lx 

Nespolehlivý 5 9x 
3 2x 
2,10 lx 

Osamocený 15 9x 
5 5x 
9 lx 

Nešťastní žáci 

Studentlka Počet Uváděné důvody 
v voleb c. 

15 3 Protože ji nikdo nebere do kolektivu. 
Protože s ní nikdo nemluví. 
Nikdo si jí nevšímá. 
Kluci jí nadávají. 
Nikdo ji nebere do kolektivu. 

9 2 Pomlouvají ho. 
Je osamocený. 

10 lx Má většinou špatné známky. 

Ubližovaní žáci 

Studentlka Počet Uváděné důvody 
č. voleb 

5 8x Nadává. 
Provokuje. 
Provokuje. 
Buzeruje. 
Pořád ho lechtají. 
Oni ho pořád lechtají. 

10 lx Někdy provokuje. 
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Atraktivita/N eatraktivita 

Počet bodů 

58 
21 
21 
19 
18 
18 
14 
14 
13 
12 
11 
10 
8 
8 
5 
4 
3 

Třídní hierarchie 

Student č. 
5 
16 
17 
10 
9 
12 
6 
8 
15 
2 
7 
1 
4 
11 
14 
3 
13 

Počet bodů Student č. 
21 16 
18 12 
17 17 
14 6,8 
11 7 
10 1 
9 10 
8 2 
6 9 
4 13 
3 4 
1 14 

- - - - - - - - - - - - -14 (82%) / 3 (18%)- - - - - - - - - - - - -
O 11 
-2 3 
-11 15 
-54 5 
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Fyzické násilí 

Varianty odpovědí Počet Počet Student/ka č. 
studentů studentů 

v% 
a) Nikdy O 0% ---------------
b) Výjimečně 1 6% 6 
c) Občas 7 47% 2,5, 7, 11, 12, 14, 

17 
d) Pravidelně 4 27% 1,3, 10, 16 
e) Stále 3 20% 8, 13, 15 

Psychické násilí 

Varianty odpovědí Počet Počet Student/ka č. 
studentů studentů 

v% 
a) Nikdy 3 20% 2, 11, 12 
b) Výjimečně 5 34% 3,6,8, 10, 15 
c) Občas 6 40% 5, 7, 13, 14, 16, 

17 
d) Pravidelně O 0% ---------------
e) Stále 1 6% 1 

Závěrečná tabulka - přehled 

Třída 6.B 
Počet žáků 17 
Počet přítomných 15 (88%) 

Atmosféra třídy 
Celková atmosféra (*5 - 35) 12,53 
Pocit bezpečí (* 1 - 7) 2,60 
Pocit přátelství (* 1 - 7) 2,07 
Pocit spolupráce (* 1 - 7) 2,53 
Pocit důvěry (* 1 - 7) 2,47 
Pocit tolerance (* 1 - 7) 2,87 

Kvalita kolektivu 
Celková kvalita kolektivu (O - 5*): 3,47 
Ve třídě je nešťastný žák - ANO 40% 
Ve třídě je ubližovaný žák - ANO 80% 
Do školy se těším - ANO 93% 
Někdo mi pomůže s problémy - ANO 100% 
Společné problémy řešíme v klidu - ANO 73% 

Sociogramy pozitivních a negativních vztahů jsou 
uvedeny v Příloze č. 3 
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4.2.4 Analýza dat z jednotlivých tříd se zaměřením 

na rizikové studenty/žáky 

Postup při analýze 

Dotazník vypovídá o třídní dynamice. Lze z něj vytipovat 

sociometrické hvězdy, ale i jedince ohrožené - potenciální oběti 

agresorů, na agresory ukazuje tento dotazník pouze nepřímo. 

Potenciál třídy mapují i výpovědi dětí o vlastním postavení 

v třídním kolektivu - můžeme tedy zjistit ty, kteří se ve třídě 

necítí dobře. Cenným zdrojem informací jsou též vlastnosti 

projikované do spolužáků. Hierarchie pozic ve třídě je sestavena 

z několika výstupů z dotazníku, a tudíž ji lze vhodně využít jako 

východisko pro intervence v třídním kolektivu (více v kapitolách 

2.3.2 a 2.3.3). 

Sociometrické hvězdy mají největší akční rádius ve třídě. 

Zefektivňují výchovné intervence ze strany lektora/pedagoga. 

Jejich odhalením v třídním kolektivu se posuneme v tom smyslu, 

že jejich názory bývají respektovány - toho lze využít při 

programech primární prevence (tzv. peer efekt). 

Z výsledků zjistíme i odmítané jedince. Jsou nejsnazšími 

oběťmi třídy. U nich by nás mělo zajímat, jak jsou ve třídě 

spokojeni. V případě silných negativních pocitů je potřebné se 

dále angažovat a zjišťovat příčiny a konečně pracovat na změně 

jejich postavení pomocí technik na zlepšení vztahů v kolektivu. 

Základem je prostudování celkového stavu třídy. Sleduje se 

spokojenost dětí ve třídě - čísla, indexy i první část výstupů z 

dotazníku (kladné pocity a sebevnímání). 

Důležité je také hodnocení kvality třídy žáky/studenty a 

veřejné mínění dětí z hlediska vlastností jejich spolužáků. 
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4.2.4.1 ANALÝZA DAT Z DOTAZNÍKU B3-U 

Z GYMNAZIÁLNÍCH TŘÍD 

PRIMA A 

Charakteristika třídy: 

Jedná se o třídu o 18 žácích, 5 chlapců a 13 dívek. Jedna 

z dívek je nevidomá a při svém studiu nevyužívá služeb 

asistenta. 

Při zadávání dotazníku bylo přítomno 94% žáků. Výsledky 

je tak možno pokládat za validní. 

Ohledně přátelství a nepřátelství bylo provedeno 8 

vzájemných pozitivních a 3 vzájemné negativní volby. Žáci 

navazují přátelské vztahy převážně se stejným pohlavím, není 

zde však jednoznačná separace či gender boj. (Z hlediska věkové 

skupiny respondentů zcela odpovídající.) 

Index atmosféry v třídním kolektivu je 11,53. Můžeme tedy 

říci, že atmosféra ve třídě je studenty vnímána pozitivně. 

Nejpozitivněji vnímají studenti atmosféru přátelství (1,82) a 

bezpečí (1,94). V rámci výsledků tohoto třídního kolektivu jako 

nejhorší vycházejí pocity z tolerance (2,65) a spolupráce (2,72), 

avšak vzhledem k nízkým hodnotám můžeme i tyto faktory 

atmosféry považovat za kladné. 

Kvalitu kolektivu můžeme označit jako velmi dobrou. 

Všichni respondenti uvedli, že se těší do školy a 94% studentů 

má ve třídě někoho, kdo jim pomůže s problémy. Pouze jeden 

žák si myslí, že je ve třídě někdo nešťastný. 29% respondentů 

uvádí jméno jednoho studenta, kterému je občas ubližováno. 
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24% studentů vypovědělo, že se psychické násilí ve třídě 

nevyskytuje, 41% výjimečně, 47% občas, 6% pravidelně a 0% 

stále. Jedná se především o nadávky a urážky. 

24% žáků vypovědělo, že se fyzické násilí ve třídě nikdy 

nevyskytuje, 53% odpovědělo, že se děje výjimečně, 18% občas 

a 6% stále. 

Rizikoví studenti/studentky 

Studentč.5 

Student Č. 5 je v dotazníku označován jako osamocený 

(3x), ubližovaný (4x). Je bez přátelských vazeb, vyloženě 

negativní vztah k němu mají dva spolužáci, on sám negativní 

vazby nevysílá. Třída ho nevnímá negativně, neboť není 

zmiňován v záporně vnímaných vlastnostech - tedy kromě 

osamocení. Pozice v rámci třídní hierarchie je třetí od konce. 

Spolužáci vnímají jeho ne příliš obratné sociální chování: 

"Nezapadá do kolektivu. Je zvláštní. Do všeho se plete. Má velmi zajimavé 

chováni" 

Student Č. 5 hodnotí sám za sebe atmosféru kolektivu 

číslem 12, což zcela odpovídá průměru v této třídě, a z hlediska 

účasti ve třídě odpovídá variantou b) - necítí se tedy nijak 

vyčleněný z kolektivu. Výskyt fyzického a psychického násilí 

vnímá jako občasné. 

Z rozhovorů s pedagogy vyplynulo, že tento student má 

diagnostikovanou LMD. Pedagogové ho hodnotí jako zbrklého, 

leč velmi dobrosrdečného. 

Potenciální spojenci: studenti Č. 3 a 1 

Hypotéza: 

• Jeho postavení ve třídním kolektivu je odrazem 

neobratného sociálního chování, které má kořeny v LMD. 
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Cíl: 

• Podpořit sebevědomí a pozitivní sebepřijetí studenta 

(pochvala, uznání - nejlépe od spolužáků). 

• Podpořit vztahy s dalšími studenty-chlapci. (Při 

prožitkových aktivitách cíleně vřazovat k potenciálním 

spojencům) 

• Dát citlivou a neohrožující zpětnou vazbu při 

neadekvátním sociálním chování. 

• Podpořit jeho asertivitu. 

Student č.l 

Student č. 1 se ve třídě necítí dobře. V otázce sebevnímání 

uvedl variantu d), tzn. vnímá se ve třídě jako nechtěný. 

Atmosféru ve třídě hodnotí indexem 15, což je v celkovém 

kontextu třídy hodnocení spíše podprůměrné. Výskyt 

psychického i fyzického násilí hodnotí jako občasný. 

Jako přítele označil v dotazníku pouze jednu studentku (č. 

9), ostatní pole nevyplnil. Příliš se nevyhraňuje ani negativně -

jako přítele by si nevybral pouze jednu studentku (č. 18). Sám 

byl v negativních vztazích volen jednou. 

Třídou je však vnímán rozporně - v hierarchii zaujímá 

místo těsně pod čarou, v atraktivitě získal 15 bodů. Je vnímán 

jako spolehlivý (lx), zábavný (3x), nespravedlivý (lx), nevděčný 

(2x) a nespolehlivý (2x). 

Při snímání dat dotazníkem B-3U na sebe neustále strhával 

pozornost. 

Hypotéza: 

Student č. 1 se stylizuje do role třídního šaška s cílem 

zamaskovat tak svou vnitřní nejistotu. Třída jeho chování vnímá 

jeho chování jako zábavné pouze občas, stejně tak často ale jeho 

chování vnímají negativně. 

Cíl: 

• Podpořit sebevědomí studenta. 
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• Nepodporovat ho v jeho roli třídniho šaška a oceňovat 

všechny ostatní přínosy pro skupinu, 

• Zjistit, jak by poznal, že o něj třída stojí - nároky na třídu 

i sám sebe. 

• Nastavit mu citlivé zrcadlo, které chování spolužákům 

vadí - vychází z aktuálních situací při programu. 

Studentka Č. 14 

Studentka č. 14 Je vnímána jako osamocená (4x) a 

nevděčná (I x). V atraktivitě zaujímá poslední místo se ziskem 4 

bodů, v třídni hierarchii zaujímá 4. místo od konce také se 

ziskem 4 záporných bodů. Ve třídě ji nikdo nezvolil za přítele, 

ale ani za toho, s kým by kamarádit nechtěl. 

Studentka Č. 14 hodnotí atmosféru ve třídě Č. 15, tzn. 

negativněji, než je třídni průměr. Co se týče sebevnímání sama 

sebe v rámci třídy zhodnotila odpovědí b). Fyzické násilí se 

podle ní ve třídě vyskytuje stále, psychické občas. 

Potenciálními spojenci jsou studentky č. 8, 7 a 13. 

Hypotéza: 

Studentka č. 14 je typickou zástupkyní tzv. "šedých 

myšek". Pro spolužáky je téměř "neviditelná" a jestliže už si jí 

všimnou, vnímají ji spíše lehce negativně. 

Cíl: 

• Ukázat na studentku Č. 14 a vyzvednout její kladné 

vlastnosti. 

• Podpořit vazbu na dívky, které volila jako své přátele. 

• Podpořit její sebevědomí. 

Studentka Č. 17 

Studentka Č. 17 je vnímána jako osamocená (5x), nevděčná 

(Ix) a protivná (Ix) a nešťastná (lx). Nebyla volena jako přítel 

nikým ze třídy, sama volila tři studentky (č. 10, 18 a 12). Jako 

přítelkyni by si ji nevybrali dva spolužáci (č. 13 a 15), sama 

provedla jednu volbu směrem ke studentovi Č. 3. V třídni 
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hierarchii zaujímá poslední místo. Z vyhodnocení atraktivity 

vyplývá, že pokud byla v dotazníku zmíněna, tak s negativní 

konotací. 

Sama za sebe vnímá atmosféru ve třídě v souladu 

s průměrem třídy a o dění ve třídě je informována. Fyzické násilí 

se ve třídě podle ní vyskytuje výjimečně, psychické občas. 

Studentka je nevidomá a studium zvládá bez pomOCI 

asistenta. Studentka je vedena jako integrovaná, ale kromě 

drobností je k ní v podstatě přistupováno jako ke zdravé. Přitom 

její nevidomost na ní klade nepředstavitelné nároky při běžném 

fungování v rámci třídy. 

Hypotéza: 

Negativní vnímání studentky č. 17 jejími spolužáky souvisí 

s jejím handicapem. Už sám charakter jejího postižení, který se 

samozřejmě projevuje v jejím chování a jednání, ji vyděluje a 

vzdaluje od kolektivu. Proto je třeba ke čtení výsledků 

přistupovat s jinou optikou. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se domníváme, 

že to, že se studentka č. 17 cítí ve své třídě dobře, je velkým 

vítězstvím práce se třídou na poli respektu a tolerance. Vzhledem 

kjejímu handicapu je takovýto výsledek možno považovat za 

úspěch. 

Cíl: 

• Vést spolužáky k empatii a zcitlivění k její situaci 

ovlivněné handicapem. 

• Ukázat spolužákům, s jakými překážkami se musí 

potýkat. 

• Podpořit sebevědomí studentky č. 17 
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Studenti a studentky s dobrým postavením ve třídě: 

Jedná se o studenty a studentky č. 3, 12,9, 10. Tito studenti 

by mohli pozitivně působit na své spolužáky. Při programech je 

možné využít peer efektu. 

Hypotéza o třídě: 

Jedná se o pozitivně naladěnou třídu s celkově dobrými 

vzájemnými vztahy bez známek šikany. 

Cíle pro působení ve třídě: 

Podpořit vztahy k rizikovým jedincům. 

Podpořit spolupráci v rámci třídy. 

Posílit vzájemnou komunikaci v rámci třídy. 

Posílit vzájemnou důvěru. 

Podpořit zodpovědnost za dění ve třídě. 

PRIMAB 

Charakteristika třídy: 

Jedná se o třídu o 17 žácích, 7 chlapců a 10 dívek. 

Při zadávání dotazm'ku bylo přítomno 94% žáků. Výsledky 

je tak možno pokládat za validní. Chlapec, který nebyl vyšetření 

přítomen, je dlouhodobě nepřítomen z důvodu léčby následků po 

autohavárii. 

Ohledně přátelství a nepřátelství bylo provedeno 11 

vzájemných pozitivních a 4 vzájemné negativní volby. Žáci 

navazují přátelské vztahy převážně se stejným pohlavím, není 

zde však jednoznačná separace či gender boj. (Z hlediska věkové 

skupiny respondentů zcela odpovídající.) 
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Index atmosféry v třídnim kolektivu je 13,75, tzn. spíše 

kladný. Nejpozitivněji vnimají studenti atmosféru přátelství a 

bezpečí, hodnoty 3 přesahují tolerance a spolupráce. 

Kvalitu kolektivu můžeme označit jako velmi dobrou. 

Všichni respondenti uvedli, že se těší do školy a mají ve třídě 

někoho, kdo jim pomůže s problémy. 44% respondentů vnimá, 

že je ve třídě někdo nešťastný, nejedná se však jen o jednu 

osobu. 62% říká, že se občas ve třídě někomu ubližuje. 

V poslednich dvou jmenovaných kategoriích se objevují častěji 

jména dvou chlapců - studenti Č. 6 a Č. 7. 

12% žáků vypovědělo, že se psychické násilí ve třídě 

vyskytuje výjimečně, 19% občas, 31% pravidelně a 38% stále. 

12% žáků vypovědělo, že se psychické násilí ve třídě nikdy 

nevyskytuje, 38% odpovědělo, že se vyskytuje výjimečně, 50% 

občas. 

Rizikoví studenti/studentky 

Student č. 6 

Student č. 6 je v dotazníku označován jako osamocený, 

ubližovaný a nešťastný. Je bez přátelských vazeb, vyloženě 

negativni vztah k němu má pět spolužáků. Je vnimán jako 

osamocený (7x) a nevděčný (3x). V třídni hierarchii se nachází 

v poslední třetině. 

Při vyplňování dotazníku nebyl přítomen pro dlouhodobou 

nemoc, proto nebylo možné získat jeho dotazník a tím jeho 

pohled na věc. Do této třídy se už nevrátí, v novém školním roce 

nastoupí znovu do prvniho ročniku. 

Podle výpovědí pedagogů vnitřně velmi nejistý, sociálně 

neobratný, získává pozornost nešťastným způsobem. 
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Hypotéza: 

• Kombinace jeho sociální neobratnosti a dlouhodobé 

nemoci způsobila, že jej třída vnímá negativně. 

Cíl: 

Vzhledem k tomu, že se do třídy již nevrátí a třída je 

s tímto faktem obeznámena, nebudeme toto téma otevírat, pokud 

tato zakázka nevzejde přímo od studentů této třídy. V případě, že 

se toto téma otevře, bude cílem připravit třídu na setkání s tímto 

studentem a orientovat je pozitivně. 

Student č. 7 

Označen jako nešťastný, ubližovaný. Má jedinou 

vzájemnou přátelskou vazbu se studentem Č. 3, ten jej však volí 

až jako třetího v pořadí. Student Č. 7 se vztahuje k dívkám. Od 

pěti spolužáků má negativní zpětnou vazbu (11 bodů). Má pocit, 

že o něj třída nestojí, atmosféru ve třídě hodnotí nejhůře ze třídy 

číslem 24. Je opakovaně zmiňován v negativních vlastnostech 

(protivný 4x, nespravedlivý 2x, nevděčný 3x, nespolehlivý 3x), 

pozitivní vlastnosti mu spolužáci nepřisuzují. Fyzické a 

psychické násilí se podle něj ve třídě děje výjimečně. 

Hypotéza: 

Student Č. 7 je ohrožen šikanou. Jde o první, maximálně 

počínající druhý stupeň šikany. 

Cíl: 

• Ukázat studentovi, že jsou spolužáci, kteří ho ve třídě 

přijímají - pozvednutí sebevědomí a pozitivního přijetí. 

• Zjistit jeho představu třídy, ve které by se mu líbilo. 

• Zjistit, jak by poznal, že o něj třída stojí. 

• Nastavit mu citlivé zrcadlo, které chování spolužákům 

vadí - vychází z aktuálních situací při programu. 

Potenciální spojenci: studentky Č. 13 a 10. 
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Student č. 3 

Student č. 3 vede tabulku atraktivity. Je z jejího hlediska 

velmi výrazný. UzaVÍrá třídní hierarchii. Je označován jako 

protivný (5x), nespravedlivý (5x), nevděčný (5x), nespolehlivý 

(4x). Za přítele by si ho nevybralo 8 spolužáků, přičemž volby 

s dvěma z nich jsou vzájemné. Za přítele ho volí pouze student č. 

7 - volba je vzájemná. 

6 spolužáků ho označuje jako toho, který je v centru dění. 

Hypotéza: 

Vzhledem k tomu, že je student č. 3 v centru dění ale není 

oblíben, domníváme se, že se jedná o možného agresora. 

Vzhledem k tomu, že se s obětí vzájemně volí jako přátelé (i 

když na jiných pozicích) mě vede k domněnce, že student č. 7 a 

student č. 3 na sebe tzv. vzájemně zbyli (oba cítí od třídy 

odmítnutí). 

Studenti a studentky s dobrým postavením ve třídě 

Jedná se o studenty a studentky č. 8,2,4 a 17. Tito studenti 

by mohli pozitivně působit na své spolužáky. Při programech je 

možné využít peer efektu. 

Hypotéza o třídě: 

Třída se jeví jako vcelku dobrá, ale jsou zde jedinci, kteří 

se stávají terčem posměchu a agrese. 

Setkávají se zde disponovaný agresor a disponované oběti. 

Cíle pro působení ve třídě: 

Podpořit třídu v negaci násilí. 

Omezit násilí ve třídě. 

Podpořit pozitivní vztahy k ohroženým jedincům. 

Podpořit zdravé sebevědomí ohrožených i agresora. 

Podpořit spolupráci mezi studenty v rámci třídy. 
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Zvýšit práh tolerance k sobě navzájem. 

Podpořit zodpovědnost za dění ve třídě. 

4.2.4.2 ANALÝZA DAT Z DOTAZNÍKU B3-U ZE TŘÍD ZŠ 

6.A 

Charakteristika třídy: 

Jedná se o třídu o 17 žácích, 9 chlapců a 8 dívek. Při 

zadávání dotazníku bylo přítomno 100% žáků. Výsledky je tak 

možno pokládat za validní. 

Ohledně přátelství a nepřátelství bylo provedeno 13 

vzájemných pozitivních a žádná vzájemná negativní volba. U 

voleb pozitivních vztahů převažují volby ke stejnému pohlaví, 

ale není zde úplná separace. 

Index atmosféry v třídním kolektivu je 11,53. Můžeme tedy 

říci, že atmosféra ve třídě je studenty vnímána pozitivně. 

Nejpozitivněji vnímají studenti atmosféru přátelství (1,94) a 

tolerance (2,24). V rámci výsledků tohoto třídního kolektivujako 

nejhorší vycházejí pocity z důvěry (2,65), avšak vzhledem 

k nízkým hodnotám můžeme i tyto faktory atmosféry považovat 

za kladné. 

Do školy se těší 76% žáků, 88% má ve třídě někoho, kdo 

jim pomůže s problémy a 82% žáků se domnívá, že jako třída 

jsou schopni řešit problémy v klidu. Varovná jsou čísla u 

nešťastného a ubližovaného žáka. 76% žáků se domnívá, že je ve 

třídě někdo, kdo je nešťastný a 88% žáků vnímá, že je zde někdo, 

komu se ubližuje. V obou kategoriích je opakovaně zmiňován 

žák č. 2. 
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24% studentů vypovědělo, že se fyzické násilí ve třídě 

vyskytuje výjimečně, 29% občas, 6% pravidelně a 41 % stále. 

24% žáků vypovědělo, že se psychické násilí ve třídě 

vyskytuje výjimečně, 24% si myslí, že se děje občas, 6% zvolilo 

odpověď "pravidelně" a 47% "stále. 

EUzikovížácvžákyně 

Žák č.2 

Žák č. 2 je v dotazníku označován jako osamocený (l1x), 

nešťastný (lOx) a ubližovaný (15x). Je bez přátelských vazeb, 

sám se vztahuje ke třem spolužákům (č. 5, 13 a 4). Jako přítele 

by si ho nevybralo deset spolužáků. On sám neuvedl nikoho, 

s kým by se nechtěl přátelit. Třídou je tento žák vnímán 

jednoznačně negativně, nezískal ani jedno pozitivní hodnocení. 

V rámci třídní hierarchie zaujímá poslední místo, v atraktivitě je 

na místě prvním, samozřejmě s negativní konotací. 

Spolužáci vysvětlují jeho postavení tím, že provokuje. 

Žák Č. 2 se ve třídě necítí dobře. Atmosféru ve třídě vnímá 

nejhůře ze všech - číslem 27. Má pocit, že o něj třída nestojí. 

Fyzické i psychické násilí se podle něj děje stále. Sám sebe uvádí 

jako nešťastného a ubližovaného. Nemá ve třídě nikoho, kdo by 

mu pomohl s problémy, Do školy se ale těší. 

Žák Č. 2 je dlouhodobě klientem pedagogicko

psychologické poradny pro LMD spojenou s dyslexií. Pochází ze 

sociálně slabé rodiny, vzhledem k rodinné situaci procházel 

rodinnou terapií, leč pro nespolupráci rodičů nedošlo ke zlepšení. 

Žák má problémy se zařazením do kolektivu dlouhodobě - již od 

1. třídy. Všechny pokusy o nápravu zatím selhávají. 
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Potenciální spojenci: žáci č. 3 a 11 

Hypotéza: 

• Jedná se o žáka, který je obětí ubližování. 

Cíl: 

• Zastavit fyzické a psychické ubližování. 

• Podpořit sebevědomí a pozitivní sebepřijetí studenta 

(pochvala, uznání - nejlépe od spolužáků). 

• Podpořit vztahy s dalšími studenty-chlapci. (Při 

prožitkových aktivitách cíleně vřazovat k potenciálním 

spojencům) 

• Dát citlivou a neohrožující leč pro něj čitelnou zpětnou 

vazbu při neadekvátním sociálním chování. 

• Zjistit, co by si přál, aby udělala třída, aby se cítil lépe. 

(Osobní pohovor) 

• Zjistit, co je ochoten udělat pro nápravu on sám. (Osobní 

pohovor). 

Žák č.l 

Student č. 1 se ve třídě necítí dobře. V otázce sebevnímání 

uvedl variantu d), tzn. vnímá se ve třídě jako nechtěný. 

Atmosféru ve třídě hodnotí indexem 17, což je v celkovém 

kontextu třídy hodnocení spíše podprůměrné. Výskyt fyzického 

násilí hodnotí jako výjimečný, psychické násilí se však podle něj 

ve třídě vyskytuje stále. 

Jako přítele označil v dotazníku tři spolužáky (č. 4, 8 a 3), 

s žákem č. 4 je přátelská vazba vzájemná. Jako přítele by si ho 

nevybraly dvě spolužačky (č. 11 a 13), on jako se negativně 

vztahuje k žákům č. 7, 15 a 12. 

V třídní hierarchii zaujímá první místo pod čarou 

s celkovým skóre -6 bodů. V atraktivitě získal 20 bodů. Je 

vnímán jako protivný (3x), nespravedlivý (3x), nevděčný (lx), 

nespolehlivý (2x) a osamocený (lx). 

90 



Potenciální spojenci: Žáci Č. 3 a 4 

Hypotéza: 

Žák Č. 1, přestože má ve třídě přátelské vazby, se necítí být 

třídou přijímán a touží po zlepšení vztahů. 

Cíl: 

• Zjistit, jak by poznal, že o něj třída stojí - nároky na třídu 

i sám sebe. (Osobní rozhovor). 

• Posílit pocit sounáležitosti se třídou. 

• Nastavit mu citlivé zrcadlo, které chování spolužákům 

vadí - vychází z aktuálních situací při programu. 

Žáci a žákyně s dobrým postavením ve třídě: 

Jedná se o studenty a studentky Č. 3, 11 a 17. Tito žáci by 

mohli pozitivně působit na své spolužáky. Při programech je 

možné využít peer efektu. 

Hypotéza o třídě: 

Jedná se o třídu, kde je psychické i fyzické ubližování 

častým jevem. Žák Č. 2 je obětí ubližování. Žáci třídy si neví 

rady s tím, jak reagovat na jeho chování. 

Cíle pro působení ve třídě: 

Zastavit psychické a fyzické ubližování. 

Zvyšovat toleranci třídy k některým projevům chování žáka 

č.2. 

Ukázat způsob reagování na toto nevhodné chování bez 

použití nás. 

Podpořit zodpovědnost za dění ve třídě. 

Individuální práce s žákem Č. 2 - viz výše: cíle u žáka č.2. 
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6. B 

Charakteristika třídy: 

Jedná se o třídu o 17 žácích, 11 chlapců a 6 dívek. Při 

zadávání dotazníku bylo přítomno 88% žáků. Výsledky je tak 

možno pokládat za validní. 

Ohledně přátelství a nepřátelství bylo provedeno 10 

vzájemných pozitivních a žádná vzájemná negativní volba. U 

voleb pozitivních vztahů převažují volby ke stejnému pohlaví, 

ale není zde úplná separace. 

Tři žáci nezískali žádnou přátelskou vazbu, což mohlo být 

ovlivněno i tím, že při získávání dat dva žáci chyběli a tudíž 

nemáme jejich vyjádření. 

Index atmosféry v třídním kolektivu je 12,53. Můžeme tedy 

říci, že atmosféra ve třídě je studenty vnímána pozitivně. 

Nejpozitivněji vnímají studenti atmosféru přátelství (2,07) a 

důvěry (2,47). V rámci výsledků tohoto třídního kolektivu jako 

nejhorší vycházejí pocity z tolerance (2,87), avšak vzhledem 

k nízkým hodnotám můžeme i tyto faktory atmosféry považovat 

za kladné. 

Do školy se těší 93% žáků, 100% má ve třídě někoho, kdo 

jim pomůže s problémy, a 73% žáků se domnívá, že jako třída 

jsou schopni řešit problémy v klidu. 40% žáků se domnívá, že je 

ve třídě někdo, kdo je nešťastný - u dvou žáků je důvodem 

nepřijetí do kolektivu a u třetího ne příliš dobrý prospěch. 80% 

žáků vnímá, že je zde někdo, komu se ubližuje - osmkrát je 

uvedeno jméno jednoho žáka. 

6% studentů vypovědělo, že se fyzické násilí ve třídě 

vyskytuje výjimečně, 47 % občas, 27 % pravidelně a 20 % stále. 
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20% žáků vypovědělo, že se psychické násilí ve třídě nikdy 

nevyskytuje, 34% se domnívá výjimečně, 40% si myslí, že se 

děje občas, 6% zvolilo odpověď "stále. 

ElizUkovížácvžákyně 

Žákyně č.15 

Žákyně č. 15 je v dotazníku označována jako osamocená 

(9x) a nešťastná (3x). Má jednu vzájemnou přátelskou vazbu se 

žákyní č. 13. Sama se vztahuje ještě k dívkám sč. 14 a 12. Jako 

přítele by si jí nevybral pouze jeden spolužák, ostatní k ní mají 

neutrální vztah. Třída ji neumí definovat jinak, než jako 

osamocenou a nešťastnou. V rámci třídní hierarchie zaujímá třetí 

místo od konce. 

Samotná žákyně se cítí být v centru dění a atmosféru ve 

třídě vnímá jako dobrou, ale mohla by být i lepší (hodnotí ji č. 

15). Fyzické násilí se podle ní děje stále, psychické výjimečně. 

Potenciální spojenci: Nejvhodnější žákyně č. 12, s jistými 

omezeními a opatrností i žákyně č. 13 a 14 Oe třeba mít na 

paměti jejich ne zcela pevné postavení v třídním kolektivu). 

Hypotéza: 

• Jedná se o žákyni, který je objektivně na okraji kolektivu, 

ale sama to tak neprožívá. Pro spolužáky je nečitelná, uzavřená. 

Cíl: 

• Umožnit žákyni č. 15 pozitivní sebeprezentaci tak, aby to 

pro ni bylo vzhledem k její introvertní povahu přijatelné. 

• Umožnit spolužákům ji lépe poznat. 

• Podpořit vztahy s potenciálními spoJencI. (při 

prožitkových aktivitách cíleně vřazovat k potenciálním 

spojencům) 
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• Předat třídě prostřednictvím prožitku informaci, že jsou 

tým a dívka Č. 15 je součástí tohoto týmu. 

Žák č. 5 

Student č. 5 je neobdržel ani jednu přátelskou volbu. Sám 

volí tři spolužáky. Dva z nich se však pro svou nepřítomnost 

nemohli vyjádřit, a tak je možné, že v případě vyplnění 

dotazníku by jako přítele volili právě žáka Č. 5. 

Jako člověka, kterého by si nevybrali jako svého přítele, 

žáka Č. 5 vnímá sedm spolužáků. 

V otázce sebevnímání uvedl variantu b), tzn. nemá pocit, že 

by ho třída odmítala. Atmosféru ve třídě hodnotí indexem 20 -

nejhůře ze všech respondentů. 

Výskyt fyzického i psychického násilí hodnotí jako 

občasný. 

V třídní hierarchii zaujímá s velkou převahou poslední 

místo s celkovým skóre -54 bodů. Spolužáci mu přisuzují 

převážně negativní charakteristiky: Je vnímán jako protivný 

(l2x), nespravedlivý (6x), nevděčný (6x), nespolehlivý (9x) a 

osamocený (5x). Zároveň byl dvakrát uveden jako vždy v centru 

dění. 

Potenciální spojenci: žáci Č. 6, 9, 14 

Hypotéza: 

Jedná se o žáka, který je na jedné straně obětí násilí ve 

třídě, na druhou stranu násilí též vyvolává a sám provokuje. 

Žáci a žákyně s dobrým postavením ve třídě: 

Jedná se o studenty a studentky Č. 12, 17, 6 . Tito žáci by 

mohli pozitivně působit na své spolužáky. Při programech je 

možné využít peer efektu. 
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Cíle pro působení ve třídě: 

Zastavit psychické a fyzické ubližování. 

Zvyšovat toleranci třídy k některým projevům chování žáka 

č.5 

Ukázat způsob reagování na toto nevhodné chování bez 

použití nás. 

Podpořit zodpovědnost za dění ve třídě. 

Podpořit pozitivní komunikaci ve třídě 

Předat žákům základy asertivity 

Individuální práce s žákem Č. 5 

4.3 Program specifické primární prevence 

šikanování - plán konkrétních aktivit 

Když jsem se s oběma školami domlouvala o podmínkách, 

za kterých mi bude umožněno zmapovat vztahy v jednotlivých 

třídních kolektivech, jednou z oboustranně vyžadovaných 

podmínek bylo, že analýza výsledků bude sloužit jako podklad 

pro program specifické primární prevence šikanování ve 

sledovaných třídách. 

Vznikl tedy program, který si vytyčil za cíl zamezit 

vzniku a růstu šikany a pozitivně formovat vztahy v třídních 

kolektivech, potažmo pozitivní ovlivnění školního klimatu a 

zlepšení práce a spolupráce žáků/studentů i učitelů. 

Cílová skupina se rozšířila kromě žáků/studentů, také na 

učitele. Byli osloveni třídní učitelé mapovaných tříd, metodici 

prevence a výchovní poradci s možností se na realizaci podílet. 

Při konzultacích s preventivními týmy bylo rozhodnuto ještě o 
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další cílové skupině, a to skupině rodičovské, která bude s cíli 

programu seznámena. 

Plán konkrétních aktivit 

Pedagogové 

Oslovení pedagogové byli seznámeni s plánem programu. 

1. Pedagogové přečtou knihu Michala Koláře Bolest 

šikanování, příp. absolvují školení na toto téma. 

2. Pedagogové budou seznámeni s dotazníkem B3-

U a s analýzou výsledků. (předpokladem předání výsledků bude 

získaný souhlas třídy). 

3. Pedagogové budou seznámeni s možnostmi 

využití prožitkových aktivit při prevenci šikanování. Základní 

seznámení proběhne v rámci netradiční pedagogické rady 

s celým učitelským sborem. Někteří učitelé již absolvovali 

školení s tímto zaměřením. 

4. Spolu s pedagogy vytvoříme programy na 

základě vyhodnocených dat z dotazníku B-3U pro jednotlivé 

třídy za použití prožitkových aktivit. 

Realizace programů ve třídách 

Každý třídní učitel připraví pro svou třídu na základě 

výsledků sociometrického šetření program podporující pozitivní 

vztahy v kolektivu, který bude realizován ve škole jako blok čtyř 

vyučovacích hodin. 

V rámci třídnických hodin budou učiteli těchto předmětů 

realizovány jednotlivé dvouhodinové bloky (celkový počet 6). 

V každé škole bude určen pracovník, který bude realizaci 

celého programu koordinovat. 
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Metody a formy, 

jakým způsobem budou dílčí aktivity realizovány 

Pedagogové 

.přednášky, besedy, samostudium 

• nácvik psychosociálních aktivit 

• supervizní a konzultační setkání týmu 

Realizace programu ve třídách 

• Bloky jsou uspořádány podle pravidla: 

hra, která má uvolnit atmosféru ve třídě a rozrušit běžné 

koalice žáků, 

tématická aktivita k probíranému tématu 

diskuse o aktivitě, uvědomění si problematiky a osobního 

vztahu žáků k tématu 

Tento cyklus proběhne v bloku jednou až čtyřikrát - podle 

velikosti kolektivu, zájmu dětí a jejich ochotě komunikovat. Na 

konci každého bloku žáci odpovídají v dotazníku na to, co je 

v dnešním programu oslovilo a co by si přáli probírat příště -

zpětná vazba pro učitele. 

Učitelé se mohou pokusit vytvořit skupinu peer aktivistů 

v rámci třídy, kteří by měli zájem a sociální schopnosti 

spolupracovat s učiteli na atmosféře ve třídě a prevenci 

šikanování. 

Učitelé budou mít možnost supervizích konzultací 

s pracovníky pedagogicko psychologických poraden. Ve třídách, 

kde se šikana vyskytuje (6.A, 6.B) budou své postupy 
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konzultovat s PPP, příp. s neziskovou organizací, s níž 

spolupracují v oblasti prevence šikanování vždy. 

Počítá se s nabídkou možnosti konzultací pro žáky. 

Na třídních schůzkách budou rodiče žáků seznámeni 

s projektem a požádáni o spolupráci. 

Rámcový časový harmonogram projektu 

leden-únor 

únor 

březen - květen 

červen 

další školní rok 

Zapojení a příprava pedagogů, 

vytvoření preventivního týmu 

Sociometrická šetření pomocí 

dotazníku B-3U 

Seznámení rodičů s programem 

v rámci rodičovských schůzek 

Příprava a realizace programu 

v jednotlivých třídách 

Supervizní setkání 

Evaluace 

11ožnostpokračování 
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Způsob hodnocení efektivity, konkrétní hodnotitelné 

výstupy 

Hodnocení efektivity projektu se uskutečňuje tímto 

způsobem: 

a) Třídní učitel zpracuje po prvním čtyřhodinovém 

setkání se třídou zprávu, ve které popíše svoji práci a hodnotí 

dosažené cíle. Učitel si po každém setkání s žáky zjistí zpětnou 

vazbu přímo od žáků. 

b) Uskuteční se minimálně jedno evaluační setkání 

celého týmu. (Maximální počet dle potřeby.) 

c) V případě zájmu budou ve školním roce opět 

mapovány vztahy v těchto třídních kolektivech pomocí B-3U a 

na základě výsledků vyhodnocena účinnost programu. 

Jako manuál pro přípravu a realizaci programu byly 

vytvořeny Zásady k sestavení efektivního preventivního 

programu a Zásady efektivní práce s prožitkovými aktivitami, 

které naleznete v následujících kapitolách. 

4.3.1 Zásady k sestavení efektivního preventivního 

programu 

Chceme-li být v nějaké činnosti efektivní, je třeba jednat 

s ohledem na to, čeho chceme dosáhnout. Čím jasnější je 

představa o cíli, tím větší je naše kompetence zvolit takové 

prostředky a postupy, které nás k tomuto cíli dovedou. "Začít 

s myšlenkou na konec" se vyplatí při vytváření celého programu 

i při výběru jednotlivých aktivit, příp. jejich úprav. 

Krok první: vytyčit si cíl, kterého chceme dosáhnout. Tento 

cíl by měl být co nejkonkrétnější, mít jasné hranice. U příliš 

všeobecných cílů nelze po aktivitě říci, zda jich bylo dosaženo. 
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Čím určitější náš cíl bude, tím snadněji se nám poté podaří zjistit 

efektivitu našeho snažení. 

Cíl by měl být jasný, ale ne neměnný. Může se stát, že 

v průběhu programu lektor/učitel zjistí, že třída je naladěna 

jiným směrem, popř. se objeví nutnost řešit aktuálnější otázky. 

Potom je třeba dynamicky pozměnit připravený program, 

posunout a pozměnit cíl tak, aby více odpovídal aktuálním 

potřebám, možnostem a schopnostem skupiny. 

Cíle můžeme rozdělit do několika rovin: 

• Cíle v rovině OBSAHU. Cílem je otevřít určité téma a 

věnovat se mu. 

• Cíle v rovině FORMY. Aktivita musí splňovat určitou 

charakteristiku: zábavná, uvolňující, tmelící, tématická, vedoucí 

k přemýšlení atp. 

• Cíle v rovině VZTAHů. Chceme aktivitou ovlivnit 

vztahy lidí k sobě navzájem, k sobě samému, k určitým věcem. 

Všechny tři roviny by se při sestavování programu měly 

pro línat, i když nemusí být všechny tři roviny zastoupeny 

rovnoměrně. Například zařadíme-li diskusní aktivitu, bude 

převažovat cíl v rovině obsahu, u relaxačních pohybových her 

bude zase převažovat cíl v rovině formy. 

Otázka výběru vhodné aktivity 

Při vytváření programu a výběru jednotlivých aktivit je 

určující: 

• zda aktivita odpovídá cílům, které jsme si stanovili; 

• cílová skupina, tedy pro koho program vytváříme; 

• časová dotace; 

• prostorové podmínky; 

• propojenost jednotlivých aktivit; 

• kdo je organizátorem. 
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Pro problematiku stanovení cílů, kterých chceme 

prostřednictvím aktivit dosáhnout, platí totéž, co již bylo řečeno 

výše o cílech programu. 

Při výběru aktivity je třeba mít na paměti, že cílem nemůže 

a nesmí být jen samotná realizace aktivity. Aktivita je jen 

prostředkem, jak stanoveného cíle dosáhnout. 

Co se týká cílové skupiny, bereme v úvahu věk účastníků, 

mentální úroveň žáků, jejich zkušenosti s tímto typem práce, 

velikost skupiny a její složení. Standardní aktivitu je možné 

podle těchto limitů upravit, ovšem základní cíl aktivity by měl 

zůstat zachován. 

Časové plánování je velmi důležité. Je třeba si promyslet, 

kolik času pro kterou aktivitu vyhradit: čas pro instrukci, pro 

přípravu a uzpůsobení prostředí, samotnou akci, reflexi hry a 

shrnutí. Naplánovaný čas se podaří buď dodržet, nebo bude 

aktivita vyžadovat větší časovou dotaci. U popsaných aktivit je 

vždy uveden přibližný čas potřebný pro celou její realizaci -

tento uvedený čas je považován za minimální pro skupinu cca 

dvaceti žáků/studentů. Rychlejší realizace vyžaduje analýzu, 

proč se tak stalo. 

V případě, že se program vzhledem k plánu zpozdí, je 

třeba některou aktivitu vyřadit. Rozhodně není žádoucí zkracovat 

a utínat reflexe proto, abychom stihli více aktivit. Vzhledem 

k tomu, že reflexe jsou z celého programu nejnosnější, byl by 

takový postup zcela kontraproduktivní. 

Program se odehrává většinou ve škole v rámci běžného 

provozu, proto je třeba, aby načas ování bylo v souladu 

s vyučovacími hodinami a přestávkami. (U některých tříd a 

některých škol je možné spojit dvě vyučovací hodiny a po nich 

dát jednu delší přestávku, ale ta by se měla shodovat s dobou, 

kdy ve škole skutečně je přestávka.) 
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Výběr aktivity a sestavení programu je samozřejmě 

limitován i prostorově. Pro program realizovaný venku jsou 

vhodné jiné aktivity než pro program uskutečňovaný v interiéru. 

Je třeba dbát na bezpečnost žáků. 

V interiéru je vhodné vybrat pro program takovou místnost, 

která nesousedí s dalšími třídami a minimalizovat tak riziko, že 

probíhající program naruší svou hlučností výuku jinde. 

V případě, že se tuto podmínku nepodaří splnit, je třeba vybírat 

tzv. tišší aktivity. Apely typu: "A buďte, prosím tiše, vedle se 

učí.", berou za své v okamžiku, kdy se do hry zaberou. 

Místnost v interiéru musí být dostatečně prostorná 

vzhledem k počtu žáků. Musí zde být prostor na sezení v kruhu. 

Zcela nevhodné jsou třídy, kde jsou nastálo rozmístěné lavice -

např. chemické laboratoře apod. Je také dobré, když ve třídě není 

příliš mnoho předmětů, které rozptylují pozornost žáků, či je 

místnost pro žáky neobvyklá a lákavá. Např. v místnostech 

družiny bývá volně k dispozici množství her. Žáci se potom 

obtížněji soustředí a je těžší motivovat je k vážnější práci. 

Dalším aspektem výběru vhodné aktivity je koncepce 

celého programu. Aktivitami lze dosáhnout většího efektu 

v případě, že se činnosti v rámci bloku střídají, tzn. za 

tématickou aktivitou náročnou na pozornost, přemýšlení a 

formulaci názoru následuje pohybová aktivita. 

Celý blok by měl být logicky provázaný i tématicky. 

Vhodné je také zakončit každý blok aktivitou na podporu 

pozitivního sebepojetí, tzv. hladivou aktivitou. Žáci/studenti si 

pak odnášejí pozitivní zážitek, který není ničím jiným přehlušen. 

Z pozice organizátora je nejvhodnější volit tu aktivitu, 

kterou má pedagog prožitou na vlastní kůži a ví, kde jsou její 

silné stránky a jaká jsou její úskalí. Vlastní zkušenost s aktivitou 

také často znamená větší jistotu při zadávání, pozorování 

průběhu akce i vedení reflexe. 
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Pedagog by neměl volit aktivitu, která jemu samotnému 

byla při prožitku nepříjemná nebo u níž si není jist její účelností. 

Stejně tak by měl být obezřetný u aktivit otevírajících témata 

pedagogem nezpracovaná, příp. taková, která míří na jeho 

bolavá místa. Postoje pedagoga k aktivitě a otevíraným tématům 

se totiž specificky promítají do průběhu aktivity ve třídě. 

Shrnuto: z pozice pedagoga a s ohledem na něj je vhodné 

volit takové aktivity, které lektor prožil na vlastní kůži, je 

přesvědčen o jejich efektivitě a závěry jsou v souladu s jeho 

světonázorem a osobními postoji. 

Úprava aktivity 

Některé aktivity lze upravit tak, aby lépe vyhovovaly 

podmínkám, pro něž je chce pedagog použít. Pokud se rozhodne 

pro úpravu či změnu, je třeba: 

• Neměnit cíl aktivity a její smysl. Vzhledem k tomu, že cíl 

je stěžejní, v případě, že se cíl aktivity neshoduje s vaším cílem, 

je vhodnější vybrat jinou aktivitu. 

• Nezjednodušovat či nezesložiťovat příliš. Při úpravách je 

vždy třeba ptát se, proč tam tato instrukce je, popř. proč chybL 

Při zjednodušování dbáme na to, aby nevymizelo něco 

stěžejního. Při zesložitění je třeba vždy vědět, co tím sledujeme 

- jaké výhody a možnosti, příp. rizika přinese zamýšlená úprava. 

• Dát pozor na prodloužení doby samotné realizace aktivity. 

Čím delší je hra, tím časově i lidsky náročnější je následná 

reflexe. Příliš mnoho materiálu k reflexi skrývá nebezpečí 

přehlédnutí významných momentů a celkového rozmělnění. Také 

je třeba přihlédnout k věku a mentální úrovni žáků i jejich 

schopnosti se soustředit. 
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• Zaměřit se na pravidla - zda ta nová jsou v souladu s těmi 

původními, případně zda nejsou v konfliktu s těmi aktuálními. 

• Je třeba mít jasný přehled o tom, co je třeba v instrukci 

říci, aby nedocházelo k otevření nečekaných cest pro obcházení 

pravidel. 

4.3.2 Zásady efektivní práce s prožitkovými 

aktivitami 

Práce s prožitkovými aktivitami využívá přirozený proces 

zkušenostního učení, který se opírá o tři hlavní pilíře: instrukce, 

akce a reflexe. Efektivně využít možnosti, které prožitková 

aktivita nabízím, vyžaduje: 

1. Motivovat a nadchnout pro hru. 

2. Aktivitu srozumitelně vysvětlit a zadat. 

3. V průběhu aktivity pozorovat aktuální dění. 

4. Reflektovat průběh a prožitky v aktivitě. 

5. Shrnout základní prožitky a poznatky z aktivity a 

aktivitu uzavřít. 

Projděme si jednotlivé fáze podrobněji: 

1. MOTIVACE 

Při realizaci prožitkových aktivit je důležité, aby se žáci do 

hry zapojili aktivně a sami za sebe. K tomu je třeba, aby byli 

motivováni, aby je akce zaujala, aby vnímali, že je pro ně 

aktivita nějakým způsobem přínosná. Toho nedosáhneme 

přesvědčováním ani nucením. Pro motivaci spíše využíváme 

jednoho z těchto způsobů, případně kombinaci více z nich: 

• Úvodní příběh, dramatický výstup 
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Před samotnou aktivitou vyprávíme, předčítáme či 

přehrajeme příběh, který žáky a studenty na následnou akci 

naladí, připraví, vtáhne je do ní. 

• Osobní příklad pedagoga 

Žáci velmi citlivě vnímají rozpoložení učitele při zadávání 

aktivity a jeho vztah k ní. Motivačně na žáky působí, jestliže je 

lektor/učitel nadšený a zapálený pro hru. 

• Atraktivní název aktivity 

Název aktivity by měl být volen tak, aby byl pro žáky a 

studenty atraktivní, aby je zaujal a podnítil jejich zvědavost 

(např. Plavba přes oceán, Lanklozede, Lidské pexeso atp.). 

• Využití hudby a zvukových efektů 

K emocionálnímu naladění je možné využít Orffovy 

nástroje či relaxační nebo rytmickou hudbu podle typu aktivity. 

• Apel na zodpovědnost, motivace k samostatnému 

dosažení cíle 

• Apel na ctižádost žáků/studentů 

Například: Jedná se o obtížný úkol, ale jste šikovní, 

myslím, že to můžeme zkusit. Můžeme případně využít motivaci 

soutěže mezi dvěma družstvy - pozor ale, aby to nešlo na úkor 

cíle celé aktivity. 

Celkovému naladění a atmosféře pomohou zdánlivé detaily 

- jako vhodné pojmenování místa, účastníků hry či výběr 

pomůcek. 

Výběr způsobu motivace záleží na typu aktivity s ohledem 

na rovinu zvoleného cíle (obsahová, vztahová, formální). Cíl je 

třeba mít stále na paměti, neboť to, jak aktivitu uvedeme, se vždy 
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přímo odrazí na jejím průběhu. Například komický výstup na 

počátku aktivity, jejímž cílem je vážné zamyšlení nad tématem, 

může být kontraproduktivní, stejně jako apel na ctižádost ve 

chvíli, kdy se jedná o úkol triviální vzhledem ke schopnostem a 

dovednostem žáků. 

2. INSTRUKCE 

Po motivaci ke hře přichází na řadu instrukce. Cílem této 

fáze je jasně stanovit a vysvětlit pravidla, za jakých aktivita 

proběhne. Při instrukci je třeba dodržovat tyto zásady: 

• Pedagog, který aktivitu zadává, musí sám dobře 

rozumět pravidlům aktivity. Úplně nejlepší je, když si sám 

aktivitu předtím prožil jako účastník a je si vědom rizik a úskalí, 

ale i možností, které s sebou aktivita nese. 

• Instrukci je třeba zadat stručně a srozumitelně. 

Osvědčilo se používání krátkých vět. Vysvětlení by mělo 

proběhnout beze spěchu a bez vědomí časové tísně. 

• Při zadávání instrukce je třeba postupovat logicky: 

1. seznámit žáky/studenty, co je jejich úkolem, o co v aktivitě 

půjde; 2. čím hra začíná; 3. čím končí; 4. konkrétní podrobnosti 

(pravidla) hry. 

• Po instrukci zadané pedagogem je třeba dát 

žákům/studentům prostor pro dotazy. (Výjimkou jsou aktivity, 

které jsou založené na překvapení a spontánní reakci hráčů.) 

Složitější hra si žádá čas na rozmyšlení strategie - pokud 

ovšem nejde o hru, která pracuje s časovým stresem.) 

• Zadaná pravidla by se neměla v průběhu hry měnit. 

Výjimkou je pouze aktivita, kteráje na změně pravidel založena. 

• Jednotlivé aktivity vyžadují různý počet hráčů či 

skupin, a tak je třeba žáky/studenty rozdělit. Míra volnosti při 

rozdělování musí být v souladu s cílem konkrétní aktivity: 

a) Rozdělení necháme na žácích/studentech. 

(Např. vytvořením skupin po šesti.) 
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b) Vybereme jedince, kteří si sami volí další členy týmu. 

c) Náhodně rozdělíme. (Losováním, rozpočítáním.) 

Výhodou tohoto dělení je, že je rychlé a je vnímáno 

žáky/studenty jako spravedlivé. 

d) Přesně určíme skupiny. (Nalepením znamení, rozdáním 

bonbonů atp.) 

Pro aktivity zaměřené na stmelení a spolupráci třídního 

kolektivu, na odhalení interakcí v konkrétní třídě je vhodné třídu 

kolektivu nechat třídu celistvou či rozdělit na půl. Pro podporu 

spolupráce jednotlivých členů skupiny jsou vhodné skupinky po 

cca šesti. 

3. SAMOTNÁ REALIZACE AKTIVITY 

Po zadání instrukce je čas na samotnou aktivitu 

žáků/studentů. 

Pro lektora/učitele to znamená, že: 

• Sleduje, co se v průběhu aktivity děje. Při delších či 

složitějších hrách si může udělat písemnou poznámku. 

• Do průběhu hry se snaží spíše nezasahovat. V případě, že 

styl aktivity nebo její průběh tyto zásahy vyžaduje, pedagog tak 

činí citlivě a vždy s ohledem na celkový cíl celé aktivity. 

Důvodem k zásahu je porušení daných pravidel - míra zásahu 

záleží na okolnostech, od připomenutí pravidla až po zastavení 

hry. Pokud nejsou vnější zásahy opravdu nutné, nechá 

žáky/studenty pracovat. 

• I v případě, že aktivita nemá předpokládaný průběh, může 

být užitečná jako zrcadlo nastavené samotným aktérům hry 

při následné reflexi. Dobře reflektovaná nepovedená aktivita 

bývá často pro žáky/studenty přínosem. 

V průběhu hry je třeba si co nejvíce všímat situací, které 

souvisejí s cíli aktivity. Zaznamenáváme časové členění děje hry 

(např. kdo a jak dal impuls k činnosti), citáty účastníků 
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v konkrétních situacích, které nějakým způsobem souvisejí 

s cílem. 

Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné jako pedagog 

aktivitu organizovat a zároveň se soustředit na sledování toho, co 

se mezi žáky/studenty děje představuje obrovskou výhodu, když 

můžete pracovat ve dvojici a role si rozdělit. Jeden pak může 

věnovat maximální úsilí přípravě reflexe na základě aktuálních 

zážitků. 

U některých aktivit je možné po "nezdařeném" průběhu 

a následné analýze neúspěchu dát aktérům ještě tzv. jeden pokus 

(např. u aktivity Klíče). Cílem je dokázat, že žáci jsou schopní 

poučit se z vlastních chyb a úkol splnit. 

4. REFLEXE 

Reflexe je nedílnou a nejdůležitější částí každé aktivity. 

Představuje základní stavební kámen preventivního programu. 

Jejím cílem je převedení zážitků ze hry do vědomé roviny, 

verbalizovat je a sdílet s ostatními. Různé pohledy a odlišné 

zážitky z jedné aktivity se střetávají a dochází k upevňování či 

naopak rozkolísání postojů. 

Reflexe poskytuje prostor k následujícímu: 

• sdílení pocitů a zkušeností; 

• zaměření pozornosti na určité téma či jev; 

• zacílení pozornosti k analýze průběhu akce a k sobě 

samému ( sebereflexe), 

• všimnutí si a pojmenování podstatných momentů aktivity; 

• zaznamenání zkušeností a dojmů, které by jinak mohly 

zapadnout; 

• zmapování různosti prožitků, pocitů, přístupů a možností 

řešení; 

• ukázání na dlouhodobé a stále přítomné problémy; 

• nalezení vhodných možností k nápravě jednání a 

chování, které se ukázalo být nefunkčnÍ. 
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Základy pro reflexi vytváříme již při samotné přípravě hry. 

Je třeba se vždy při plánování aktivit ptát, co je jejím cílem a 

tedy i cílem reflexe samotné. Podle toho volí lektor/učitel způsob 

reflexe, postupy a otázky. Klíčovým momentem přípravy reflexe 

je zamyšlení nad tím, co se pravděpodobně bude při hře dít. 

Víme-li, jaká témata aktivita otevírá, můžeme si lépe těchto 

důležitých okamžiků všímat a při reflexi je využít. 

Před zařazením aktivity je třeba si rozmyslet, jakým 

směrem ji povedeme a způsob, který je pro aktéry hry z hlediska 

jejich schopností a zkušeností možný. Zohledňujeme především, 

v jak velké skupině či zda vůbec jsou účastníci hry schopni 

hovořit o svých prožitcích před svými kolegy a do jaké hloubky. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o terapii, ale o prevenci, je 

z hlediska bezpečnosti nastavit podmínky i prostředí tak, aby 

účastníci mluvili o sobě a svých prožitcích otevřeně, ale bez 

zbytečného sebeodhalování, kterého by později mohli litovat. 

Žáci/studenti nemají často chuť o prožité aktivitě mluvit. 

Důvodů může být několik: 

• žáci/studenti nejsou zvyklí na tento typ práce a bojí se 

neznámého; 

• nevidí v reflexi pro sebe žádný smysl; 

• aktivita odkrývá téma, které je pro žáky natolik osobní a 

živé, že o něm nechtějí mluvit. 

Proto než se do reflexe pustíme, je důležité přijatelnou 

formou žákům/studentům objasnit, k čemu jim může být 

ohlédnutí za aktivitou prospěšné. Čím více budou žáci/studenti 

vnímat smysl celé aktivity a důvod zařazení reflexe, tím větší 

efekt bude aktivita mít. 

Reflexi podněcuje lektor/pedagog kladením vhodných 

otázek, které pečlivě vybírá v souladu s cílem. 
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Z hlediska efektivity rozlišujeme otázky otevřené, které 

vyvolávají více možných odpovědí, a uzavřené, zaměřené na 

jednu myšlenku, jež podněcují omezené množství odpovědí. 

Z hlediska adresnosti se otázky dělí na přímé, adresované 

konkrétnímu člověku a nepřímé, určené všem účastníkům. 

Nepřímé otázky umožňují odpovědět všem, kteří odpovědět 

chtějí. 

Z hlediska obsahu rozlišujeme otázky faktické, zájmové, 

pocitové, postojové a hodnotové. 

Faktické otázky se táží na to, co se v průběhu aktivity dělo, 

co se skutečně stalo. Jde o fakta o průběhu. 

Zájmové a pocitové otázky se tážou na dojmy, např.: Co to 

ve vás vyvolalo? Jakjste se cítili? Jaký pocit máte teď? 

Cílem postojových a hodnotových otázek je zjištění postojů 

a hodnot zaujímaných ve vztahu k dané aktivitě a s ní 

souvisejícími tématy a prožitky. 

Pro začátek reflexe jsou vhodné otázky otevřené a nepřímé, 

které jsou nejméně ohrožující. Uzavřené a přímé otázky jsou 

dobrým nástrojem pro získání odpovědi - při nedostatku důvěry 

v kolektivu nebo pokud není kolektiv na tento typ práce zvyklý 

mohou však vyvolat nepříjemné pocity a napětí aktérů. Dalším 

nástrojem, jak získat odpověď od všech účastníků, je tzv. 

kolečko, kdy se postupně k tématu či otázce vyjádří každý. I zde 

je třeba být si vědom toho, že se jedná o direktivní nástroj a jako 

takový je spojen s klady i zápory. 

Diskuzi může pedagog podnítit i tím, že menším skupinám 

(3 - 6 osob) zadá dvě až čtyři otázky/úkoly. Výhoda tohoto 

postupu spočívá v tom, že v takto malých skupinkách mají 

všichni dostatek prostoru vyjádřit svůj názor a mají také na 

prezentaci či vysvětlení svého názoru více času. Pro 

introvertnější děti je to přijatelnější forma než hovořit před 

velkou skupinou. Každá jednotlivá skupina může mít odlišný 

110 



úkol, např. prodiskutovat jinou část hry nebo se zaměřit na jinou 

její část. Závěry z diskuze v každé skupince jsou pak 

prezentovány ostatním skupinám. 

Dalším způsobem nastartování diskuze JSou tzv. 

nedokončené věty, kreslení nebo ukazování škály, grafu, modelu. 

Funkce pedagoga při reflexi se nejvíce blíži roli 

moderátora: 

• ptá se; 

• dává prostor k vyjádření všem stranám; 

• určuje směr reflexe; 

• nehodnotí, spíše klade otázky podněcující k přemýšlení a 

potvrzení či naopak rozkolísání postojů; 

• na závěr shrnuje to podstatné, k čemu žáci/studenti při 

reflexi dospěli. 

Vedení reflexe s sebou nese svá úskalí, o kterých je třeba 

vědět a vyvarovat se jich. Reflexe není: 

• Rozbor či přednáška o tom, jak je aktivita či program 

geniální a jak jsou účastníci hloupí a neschopní, protože to 

nepochopili. 

• Hodnocení programu, případně hodnocení osob 

jednotlivých žáků/studentů. Reflexe není postavena na 

hodnocení, ale na popisu situací a rozboru jednání a chování. 

• Přednáška pedagoga/lektora o tom, o čem program byl 

nebo měl být. 

• Individuální ani skupinová psychoterapie. 

• Požadavky na učitele, co vše má změnit, příp. na osobu, 

která v kolektivu momentálně není. 

5. SHRNUTÍ 

Aby aktivita a její reflexe nevyzněly do prázdna, je vhodné 

na závěr shrnout to podstatné, co jsme zažili, řekli a slyšeli. 
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Žáci/studenti by měli sami formulovat, co si z aktivity odnesli, 

jaký účel aktivita měla. 

V závěru reflexe by měla být dodržena tato pravidla: 

• účastníci mají pocit, že řekli všechno, co říct chtěli; 

• závěr by měl být reálný, ale pozitivně laděný, tzn. 

vyzvednout to, co se povedlo, příp. "chyby" pojmout jako 

odrazový můstek k možnému následnému zlepšení. 

• pokud to není přímo cílem aktivity, žáci by měli odcházet 

z aktivity "v pohodě". 

Jednotlivé prožitkové aktivity obsahující cíl, cílovou 

skupinou, nutnou časovou dotací, nástin průběhu realizace i 

následné efektivní reflexe jsou k dispozici v Příloze č. 4 a 

v Příloze č. 5. 

, v 

5.ZAVER 

Tato práce vznikla z potřeby porozumět fenoménu 

šikanování ve školách, které pracují s dětmi staršího školního 

věku a najít způsob, jak tomuto jevu předcházet, případně na něj 

reagovat. 

Domnívám se, že práce dokázala nabídnout teoretická 

východiska k základnímu pochopení problematiky šikanování 

v souvislostech. Vymezuje tento sociálně nežádoucí jev a 

podrobně se zabývá profily hlavních aktérů šikanování 

s ohledem na vývojová specifika dětí staršího školního věku. 

Problematiku šikany zpracovává také z hlediska skupinové 

dynamiky v třídním kolektivu - zabývá se postavením a rolemi 

členů skupiny v korelaci s mírou ohroženÍ. Nechybí ani zmínka o 

vývojových stadiích šikanování. K uvědomění si závaŽllostijevu 

šikanování přispívá kapitola o negativním vlivu šikany na 

všechny zúčastněné. 
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Práce dále nabízí východiska k pochopení smyslu a 

základních cílů specifické primární prevence šikanování a nutné 

charakteristiky k tomu, aby byla efektivnÍ. Návaznou kapitolu o 

koncepci školy k prevenci šikanování ocení především 

pedagogové, kteří hledají vodítko pro sestavení Minimálního 

preventivmno programu. 

Prakticko výzkumná část vychází z faktu, že znalost terénu, 

tedy porozumění vztahům v konkrétních třídních kolektivech, je 

předpokladem efektivního preventivního působení v oblasti 

prevence šikanování. Proto bylo v rámci programu specifické 

prevence v konkrétních třídách ZŠ a gymnázia provedeno 

mapování vztahů v jednotlivých třídách prostřednictvím 

dotazníku B3-U. 

Práce nabízí metodiku využití dotazníku B-3U. 

Po vyhodnocení dat se potvrdila hypotéza, že dotazm'k: B3-

U bezpečně ukazuje na skutečné i potenciální oběti ubližování. 

Zda se jedná přímo o šikanu lze vyčíst z komentářů respondentů. 

Na agresory dotazník ukazuje pouze v náznacích, obvykle 

zpravidla kombinací vlastnostních charakteristik neoblíbený -

v centru dění, zároveň se neobjevuje mezi ubližovanými. Při 

používání tohoto dotazníku za tímto účelem by bylo vhodné 

přidat otázku, jejímž cílem bude odhalit i ty, kteří ubližují. 

Navrhuji přidat otázku ve znění: "Ve třídě je někdo, kdo ostatním 

ubližuje?" s možností odpovědi ANO - NE. Pokud by 

respondent odpověděl ANO, následovala by otázka po jeho 

totožnosti. Otázkou je, zda by to respondenti nevnímali jako 

"bonzování", ale vzhledem k podobné povaze stávajících otázek 

si myslím, že by zde neměly vyvstat žádné problémy. 

Výhodou dotazníku je možnost použít Závěrečné tabulky 

z vyhodnocení k motivaci žáků/studentů k práci na svém 

kolektivu. 

Výzkumná sonda potvrdila výskyt fyzického i psychického 

násilí v gymnaziálních třídách i v třídách ZŠ. Přestože jedním 
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z faktorů pro výběr tříd, kde bude výzkumná sonda provedena, 

bylo i to, že vztahy v nich jsou jejich pedagogy vnímány jako 

bezproblémové, ve třech ze čtyř tříd můžeme mluvit o existenci 

šikany. Z výsledků dotazníku však lze na stadium pouze 

usuzovat. Vzhledem k potvrzení by bylo asi vhodné doplnit data 

ještě dalším dotazníkem. 

Získaná data byla skutečně použita při realizaci programu 

v jednotlivých třídách. S plánem programu a zásadami pro jeho 

efektivní vytvoření a podmínkami plnohodnotného využití 

potenciálu prožitkových aktivit seznamují poslední kapitoly této 

práce. 

Jsem si vědoma, že práce není vyčerpávající a některé 

kapitoly by bylo vhodné ještě doplnit. Mám na mysli především 

podrobné rozpracování programu pro jednotlivé třídy, průběh 

v jednotlivých třídách a evaluace. To už je ale námět pro další 

písemnou práci. 

Domnívám se však, že cíl této diplomové práce, přispět 

k pochopení tak složitého problému, jakým šikana dozajista je, a 

přiblížit možnosti prevence, je možno považovat za splněný. 
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Příloha č. 1 Dotazník B3 
Jméno a příjmení: 

I. Mezi mé přátelé v naší třídě patří: I .............................................................. . 

2 .............................................................. . 

3 .............................................................. . 

2. Jako přítele ( přítelkyni) bych si nevybral: 1... .......................................................... . 

2 .............................................................. . 

3 .............................................................. . 

3. Sám sebe hodnotím: 

a) jsem vždy v centru dění ve třídě 

b) občas se účastním ajsem obvykle o akcích ve třídě informován 

c) párkrát jsem se akcí ve třídě účastnil, ale nebývám informován 

d) zdá se, že o mou účast třída příliš nestojí 

e) o dění ve třídě nejevím zájem 

4. Odpověz na následující otázky: ano - ne 

Ve třídě je nejméně jeden žák, který je nešťastný 

Ve třídě je někdo, komu ostatní občas ubližují 

Stává se, že se do školy těším 

Většinou se najde někdo, kdo mi pomůže s problémy 

Společné problémy řešíme většinou v klidu 

5. Zakroužkuj číslici, která vyjadřuje míru tvých pocitů ve třídě: 

pocit bezpečí 2 

pocit přátelství 2 

atmosféra spolupráce 2 

pocit důvěry 2 

tolerance 2 

6. Najdi jednoho ze spolužáků, který je: 

spravedlivý: 

spolehlivý: 

zábavný: 

vždy v centru dění: 

se všemi zadobře: 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

ano - ne 

ano - ne 

ano-ne 

ano-ne 

ano - ne 

6 7 

6 7 

6 7 

6 7 

6 7 

protivný: 

nespravedlivý: 

nevděčný: 

nespolehlivý: 

osamocený: 

Třída: 

pocit ohrožení 

pocit nepřátelství 

atmosféra lhostejnosti 

pocit nedůvěry 

netolerance 
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Příloha č. 2 Dotazník B3-U 

Jméno a příjmení: 

6. Mezi mé přátelé v naší třídě patří: I .............................................................. . 

2 .............................................................. . 

3 .............................................................. . 

7. Jako přítele (přítelkyni) bych si nevybral: 1... ............ " ............................................ . 

2 .............................................................. . 

3 .............................................................. . 

8. Sám sebe hodnotím: 
a) jsem vždy v centru dění ve třídě 
b) občas se účastním ajsem obvykle o akcích ve třídě informován 
c) párkrát jsem se akcí ve třídě účastnil, ale nebývám informován 
d) zdá se, že o mou účast třída příliš nestojí 
e) o dění ve třídě nejevím zájem 

9. Odpověz na následující otázky: ano - ne 
Ve třídě je nejméně jeden žák, který je nešťastný 

Kdo to je? 

Proč je nešťastný? 

Ve třídě je někdo, komu ostatní občas ubližují 

Kdo to je? 

Proč se mu ubližuje? 

Stává se, že se do školy těším 

Většinou se najde někdo, kdo mi pomůže s problémy 

Společné problémy řešíme většinou v klidu 

5. Fyzické násilí se v naší třídě vyskytuje: a) nikdy 
b) výjimečně 
c) občas 

ano - ne 

ano - ne 

ano - ne 

ano - ne 

ano - ne 

d) pravidelně (každý týden) 
e) stále (každý den) 

6. Psychické násilí se v naší třídě vyskytuje: a) nikdy 
b) výjimečně 
c) občas 
d) pravidelně (každý týden) 
e) stále (každý den) 

7. Zakroužkuj číslici, která vyjadřuje míru tvých pocitů ve třídě: 
pocit bezpečí I 2 3 4 
pocit přátelství I 2 3 4 
atmosféra spolupráce I 2 3 4 
pocit důvěry I 2 3 4 
tolerance I 2 3 4 

8. Najdi jednoho ze spolužáků, který je: 

spravedlivý: 

spolehlivý: 

zábavný: 

vždy v centru dění: 

se všemi zadobře: 

5 
5 
5 
5 
5 

6 
6 
6 
6 
6 

protivný: 

7 
7 
7 
7 
7 

nespravedlivý: 

nevděčný: 

nespolehlivý: 

osamocený: 

pocit ohrožení 
pocit nepřátelství 
atmosféra lhostejnosti 
pocit nedůvěry 
netolerance 

Třída: 
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Příloha č. 3 

Sociogramy k vyhodnoceným datům z dotazníku B3-U 
z jednotlivých tříd 
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SOCIOGRAM 

Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Tfída: Prima :\ 

POZlTIVNÍ VZTAHY: 

NEGATIVNÍ VZTAHY: 

:.-:--"" 

<~ 

I, 

,1 
r=.~' 
~' IV 



SOCIOGRAM 

Škola: GY:\f\AZIC\í 

POZITIVNi VZTAHY: 

1 
7l-----~ 

o 
6 

NEGATIVNÍ VZTAHY: 

® 
ýC~ 
\:;/ 

Třída: PRIMA B 

v 



socIOGRAM 

Škola: ZÁKLADNÍ SKOLA 

NEGATIVNÍ VZTAHY: 

Třída·.6.A 

Vl 



SOCIOGRAM 

Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

POZITIVNÍ VZTAHY: 

3 
4 

\ 
NEGATIVNÍ VZTAHY: 

CE 

Třída: 6.B 

VII 



Příloha č. 4 

AKTIVITY PRO PODPORU ZDRA VÉBO SEBEPOJETÍ, 
SEBEPŘIJETÍ A SEBEPOZNÁNÍ 

NÁLADA (OBLIČEJE ©, ®) 

Cíl: • zamyslet se a pojmenovat svou aktuální náladu; 
• uvědomit si své možnosti a příp. co potřebuji od ostatních, abych se cítil lépe; 
• naučit se sdělovat své pocity a potřeby; 
• posílit empatii ve skupině; 
• zmapovat aktuální náladu skupiny (aktivita vhodná na úvod setkání). 

Cílová skupina: od 1. stupně ZŠ 

Pomůcky: Tři papíry Al, na každém z nich je nakreslený jeden z emotikonů 

Čas: vysvětlení: 2 minuty; 
realizace: 3 - 10 minut; 
reflexe: 10 - 15 minut 

Popis aktivity: 

Motivace: 
Chtěla bych vědět, s jakou náladou sem dnes přicházíte - zkusíme to úplně jednoduše pomocí 
známých smajlíků. 

Instrukce: 
Tady na zemi máme tři smajlíky - jednoho usměvavého, druhého zamračeného a třetího, 
který se ani nemračí, ale ani neusmívá. Postavte se k tornu, který nejvíc vyjadřuje vaši 
aktuální náladu. 
Reflexe: 

Žáci zůstávají u emotikonů, které si zvolili (vytvoří se tak 1 - 3 skupinky). Necháme každého 
žáka jednotlivě vysvětlit svůj výběr a pojmenovat svou náladu. 

• Zkuste říct, proč jste si vybrali právě tento symbol? 
• Co můžeme udělat proto, aby tvá nálada byla o trochu lepší? 

Poznámka: 

• Po vytvoření skupinek u jednotlivých symbolů můžeme každé skupině dát fixy a pastelky, 
aby si svého smajlíka dotvořila tak, jak sama chce. Zde pak můžeme sledovat jako cíl 
skupinovou spolupráci, uvolnění a naladění se na sebe navzájem. Trochu nebezpečná je 
skupinka u zamračeného obličeje - ta se dotvářením negativního smajlíka může propadnout 
ještě do horší nálady - malování tedy doporučuji zařazovat jen v případě, že u tohoto 
emotikonu nikdo nebude. 
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ERB 

Cíl: • posílit sebeuvědomění a pozitivní sebepojetí (přemýšlení o vlastní budoucnosti, 
o důležitých momentech, tématech vlastního života); 

• nácvik pozitivní sebeprezentace; 
• nácvik naslouchání; 
• poznání druhých; 
• posílení sounáležitosti v kolektivu 

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ, nižší třídy gymnázií 

Pomůcky: obrys erbu na A4, pastelky, fixy 

Čas: zadání: 5 minut; 
samostatné tvoření vlastního erbu: 15 minut; 
reflexe: 20 - 60 minut. 

Popis aktivity: 

Motivace: Vzpomínáte si na erby u vstupní brány na hrad. Každý středověký pán či rytíř 
takový erb měl, aby ukazoval jejich ušlechtilost, vznešenost a slavné skutky. A my si dnes 
také takový erb nakreslíme. 

Instrukce: Každý z vás má před sebou papír s načrtnutým tvarem erbu. Vaším úkolem je teď 
dotvořit ten erb tak, aby bylo patrné, komu patří. Můžete do něj namalovat své koníčky, 
záliby, to na čem vám záleží, případně čeho byste chtěli dosáhnout. 

Další varianty aktivity ERB: 

• Erb je rozdělen do tří částí: J. Moje koníčky a dovednosti, 2. Mé hodnoty - co je pro mě v životě důležité, 3. Má budoucnost 
- čeho bych chtěl v životě dosáhnout. Tato varianta je vynikající pro starší žáky a studenty, cca od 8. třídy . 

• Lze rozšířit o osobní krédo či heslo. Opět pro starší žáky. 

Reflexe: 

Varianta 1.: 

• Ve skupině každý prezentuje svůj vlastní erb. Vloží ho doprostřed skupiny a popíše. Ostatní 
se mohou doptávat. Doporučuji pro malé skupiny do osmi žáků, v případě větších skupin 
časově omezit. 

• Každý jednotlivě položí svůj erb doprostřed skupinky. Ostatní říkají, co na erbu vidí ajak na 
ně působí. Během této doby vlastník erbu jen naslouchá a výroky nekomentuje. K tomu má 
prostor poté, co komentáře k jeho erbu dozní. 

Varianta 2.: 

• K instrukci zadáme, že si žáci nesmějí během práce erb ukazovat a až ho dokončí, odnesou 
ho učiteli či lektorovi. Ten erby zamíchá a náhodně rozdá tak, aby každý měl erb svého 
spolužáka. Každý pak představuje erb: Majitel tohoto erbu má rád ..... Na závěr si může 
tipnout, komu erb patří. 

Pozn.: Lze zařadit v těch kolektivech, které už se spolu delší dobu znají. Po každé prezentaci 
by měl mít majitel erbu možnost vyjádřit, zda byl s prezentací spokojený či nikoli, může 
řečené potvrdit či uvést na pravou míru. 

Varianta 3.: 

IX 



Poté, co žáci dokončí svou práci, svůj erb si podepíší a položí každý na vlastní židli. Vzniká 
tak tzv. galerie, kdy má každý možnost prohlédnout si erby svých spolužáků. Poté se ve 
velkém kruhu mohou ještě zeptat a dovysvětlit případné nejasnosti. 

Propojení: 

Ať se rozhodneme pro použití kterékoli výše uvedené varianty, na závěr necháme všechny 
Erby tak, aby na ně všichni viděli a vyzveme je, aby zkusili najít, zda mají něco společného. 
Voptimálním případě se podaří vytvořit z Erbů kruh, kde jsou všechna díla propojena 
(společným znakem mohou být stejné záliby, opakující se motiv, či naopak nevyplněno st 
některého políčka .... ). Pokud se nepodaří propojit všechny erby, je užitečné propojit erby 
v rámci menších skupinek. Posiluje se tak sounáležitost jednotlivců se skupinou. Jinakost 
označujeme za originalitu. 

Erby poté vyvěsíme ve třídě na nástěnku. 

Poznámky: 
• V případě, že některé dítě nechá svůj erb zcela prázdný s tím, že neví, je možné nechat 
spolužáky, aby mu navrhli, co tam může dokreslit, příp. mu to s jeho svolením dokreslit sami. 
• Verbech se mohou objevit různé provokace (sexuální symboly, injekční stříkačky, drogy 
atp.). Tyto provokace neskandalizujeme! Podle situace je buď záměrně přehlížíme, nebo 
pojmenujeme naši domněnku, že autoři záměrně chtějí upoutat pozornost a zjistit reakci 
učitele/lektora, nebo zcela vážně vyzveme autora, aby o svém díle veřejně promluvil. 

Obdobné aktivity 

OBAL NA ŽIVOTOPIS 

Úkolem je vypracovat obal na vlastní životopis, který má vyjít knižně a napsat jeho název. 
Tato aktivitaje vhodná zvláště pro starší žáky, 9. třída, příp. SŠ. Velmi akcentuje budoucnost. 

TRIČKO 

Každé dítě dostane předtištěný obrázek trička, na kterém ztvární to, co by rád ukázal druhým 
(reklama na sebe) - záliby, vlastnosti, dovednosti, to, čeho si na sobě váží. 
Tato aktivita je vhodná i pro mladší žáky, použitelná od 1. stupně ZŠ. 

NOVINÁŘI 
Cíl: • posílit sebeuvědomění a pozitivní sebepojetí (přemýšlení o důležitých momentech, 

tématech vlastního života); 
• poznání druhých; 
• nácvik pozitivní prezentace druhého; 
• nácvik naslouchání; 
• posílení sounáležitosti v kolektivu. 

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ, nižší třídy gymnázií 

Pomůcky: žádné 

Čas: zadání: 5 minut; 
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interview: 15 - 5 minut na každého z dvojice + zpětná vazba ve dvojici ???? 
reflexe: 20 - 60 minut - podle velikosti skupiny 

Popis aktivity: 

Instrukce: 
Najděte si někoho do dvojice. (Pokud z nějakého důvodu chceme složení dvojic ovlivnit, 
činíme tak s velkou citlivostí). 

Úkolem je, abyste o sobě v daném čase zjistili co nejvíce informací. Mladším žákům 
můžeme pomoci příklady otázek: nejoblíbenější předmět, největší záliba, nejoblíbenější 

hračka/hra, zvíře, největší přání... 

Po rozhovorech ve dvojicích si sedne celá skupina do kruhu. V kruhu pak ostatním svého 
kamaráda představí. Při představování novinář stojí za zády dotazovaného a má jednu ruku 
položenou na jeho rameni. Respondent sedí a představování v jeho průběhu nekomentuje. Po 
skončení prezentace má možnost se k ní vyjádřit, doplnit ji či informace uvést na pravou míru. 

Reflexe: 

Pocity: 

• Jaké to pro vás bylo? Příjemné? Nepříjemné? 
• Bylo jednodušší ptát se, naslouchat? Nebo o sobě hovořit? 
• Jak jste se cítili, když o vás druhý mluvil a vy jste mu do toho nemohli vstoupit? 
• Jaké bylo mluvit o druhém, když mu nevidíte do tváře a víte, že vás slyší? 

Poznání: 

• Zjistili jste něco, co jste ještě nevěděli - o sobě, o druhých? 
• Řekli jste o sobě v rozhovoru něco, co jste vlastně ani říct nechtěli? - vést děti k uvědomění 
institutu autorizace rozhovoru 

Poznámky: 

• Aktivitu můžeme využít i pro vysvětlení toho, jak se šíří fámy. 
• Upozorňujeme na jedno z pravidel třídy: nevynášet informace o ostatních ze skupiny. 

ODHAD NA PRVNÍ POHLED 

Používá se při prvním setkání se žáky. Zadává ho obvykle učitel či lektor. 
Cíl: • navázat kontakt s žáky zábavnou formou; 

• dát žákům možnost dozvědět se něco o učiteli - lektorovi; 
• podpořit schopnost empatie; 
• uvědomit si, jaké stereotypy ovlivňují mé mínění o druhých, podle čeho druhé 

POSUZUJI; 

• navodit příjemnou uvolněnou atmosféru. 

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ, nižší třídy gymnázií 

Pomůcky: pro žáky: papír A5 + tužka 
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pro učitele - lektora: Připravený dotazník o 8-10 otázkách vztahujících se k jeho 
osobě (s možnostmi) 

Čas: vysvětlení: 3 minuty; 
zodpovězení otázek z dotazníku: 15 minut; 
reflexe: 10-30 minut 

Popis aktivity: 
Jedná se o test, ve kterém mají děti tipovat odpovědi na otázky týkající se učitele - lektora 
(rodinné vztahy, záliby, vlastnosti, věk. .. ). 

Instrukce: 

Zajímalo by vás, jaký máte odhad na lidi? Můžete si to vyzkoušet teď. Připravila jsem si pro 
vás osm otázek a vaším úkolem je vybrat z nabízených odpovědí tu, o které si myslíte, že o 
mě platí. Je jasné, že odpověď nemůžete vědět - prostě si zkusíte tipnout. 

Nejprve na papír napište pod sebe čísla od 1 do 8. A teď ke každému číslu vyberte tu 
správnou možnost. Spoléhejte sami na sebe. Takže jdeme do toho, otázka 1.: ... 

Phldady otázek: 

• věk, oblíbená barva, obvyklá dovolená, sport, oblíbené jídlo, nejvíc nesnáším, když .... atp. 

Po zodpovězení poslední otázky znovu čtete otázky od začátku a ptáte se na tipy dětí. Za 
každou správnou odpověď si počítají žáci 1 bod. Po sečtení všech bodů necháme žáky udělat 
zástup - postavení každého žáka v něm koreluje se správnou odpovědí. 

Reflexe: 

Pocity: 

• Bylo to lehké? Těžké? 
• Které otázky byly nejlehčí? Které nejtěžší? 

Poznání: 

• Podle čeho jste tipovali své odpovědi? Lze najít nějaké stereotypy? 
• Jaké má výhody, když dokážete odhadnout člověka? Jaké to má nevýhody? 
• Jaké má výhody, jestliže vím, že nemám dobrý odhad na lidi? A nevýhody? 

Poznámky: 

• V případě, že s třídou pracuje dvojice lektorů, je dobré, když zadávají otázky jeden na 
druhého - je to pro žáky zajímavější a více vnímají spolupráci mezi lektory. 

• Zadat tuto techniku je velmi užitečné při prvním setkání, ale až poté, co mají žáci alespoň 
trochu možnost se na vás naladit, tzn. nejlepší je druhá hodina z prvního dvouhodinového 
bloku. 
• Tato aktivita je velmi oblíbená a navozuje přátelskou uvolněnou atmosféru. 

, v, v, v 

ME BALONKY A KOTVY V NASI TRlDE 

Cíl: • zamyslet se nad svými pocity ke třídě 
• uvědomit si, co mi má třída dává a co mi naopak bere 
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• uvědomit si své možnosti při ovlivnění klimatu ve třídě 
• naučit se sdělovat své pocity a názory 

Cílová skupina: od 8. třídy ZŠ - v kolektivu, který je zdravý, nejvýše se zde objevuje 
ostrakismus 

Pomůcky: předloha se třemi balónky a třemi kotvami pro každého žáka 

Čas: vysvětlení: 5 minut; 
zodpovězení otázek z dotazníku: 10 minut; 
reflexe: 20 - 40 minut 

Popis aktivity: 

Motivace: 
Dnes se budeme zabývat naší třídou. Pojďme se zamyslet, jaká ta naše třída vlastně je. 
Pojďme, zjistíme, v čem je naše třída dobrá, jaké jsou její silné stránky, a co by se tady mohlo 
zlepšit. 
Instrukce: 

Každý máte před sebou papír, na kterém jsou tři balónky a tři kotvy. 

První balónek a kotva jsou o vašich pocitech z naší třídy v této chvíli. Do balónku napište 
všechno, čím vám tahle třída, spolužáci, dělají radost, co vás povznáší - právě teď. Možná, že 
vás taky v tuhle chvíli něco tíží, trápí - něco, co se týká vaší třídy. To napište do první kotvy. 

Druhý balónek a kotva je o vaší třídě v dlouhodobějším smyslu - v čem je dobrá (balónek) a 
co vás trápí (kotva). 

Třetí balónek a kotva je o vás samotných. Možná máte nějaký nápad, co udělat pro to, aby 
vám ve vaší třídě s vašimi spolužáky bylo lépe, něco, co by se dalo zlepšit. Do balónku proto 
napište, co jste sami za sebe ochotni udělat pro vaši třídu. A do kotvy - to co vám v tom 
případně brání. 

Pracujte, prosím, samostatně, neopisujte nápady od spolužáků - jde o přínos každého z vás. 
Buďte, prosím, upřímní. 

Po vypracování od žáků jejich balónky a kotvy vyberte, zamíchejte a rozložte ve třídě tak, aby 
na ně všichni viděli a mohli si je číst. 

Reflexe: 

Při reflexi mějme na paměti, že naším úkolem je vyzdvihnout a využít to, co funguje a příp. 
najít cesty, jak zvládnout to, co se nedaří. Není v ničím zájmu poukazovat pouze na nezdary. 

• Jaká je dnes naše třída? 
• Co jsme se o třídě dozvěděli? 
• Které z návrhů vám připadají dobré? 

Ppzllámky: 

~ T~t~ ~l4ivita vyžaduje, aby ve vás měla třída důvěru a nebála se před vámi hovořit. 

• Dále vyžaduje znalosti skupinové dynamiky a zkušenosti s vedením reflexí v rámci třídy -
neopatrné zacházení s touto aktivitou může způsobit více škody než užitku. Vyvarujte se 
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jmenovitého označování autorů jednotlivých návrhů a nedovolte to ani žákům. 

Nezpochybňujte pocity a jednotlivé návrhy. Vaše role je moderátorská, laskavá a pozitivní, 
ale pevná. Celou dobu musíte mít před sebou cíl, ke kterému chcete třídu dovést. 

STROM RADOSTI 

Cíl: • posílit sebeuvědomění a pozitivní sebepojetí (přemýšlení o důležitých momentech, 
tématech vlastního života); 

• uvědomit si své zdroje, které dodávají energii; 
• nácvik pozitivní sebeprezentace; 
• nácvik naslouchání; 
• poznání druhých; 
• posílení sounáležitosti v kolektivu. 

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ, nižší třídy gymnázií 

Pomůcky: čisté papíry A4 (příp. papíry s předkresleným obrysem stromu), pastelky, fixy 

Čas: vysvětlení: 3 minuty; 
realizace: 5 minut; 
reflexe: 20 - 30 minut (podle počtu žáků) 

Popis aktivity: 

Motivace: 
Dnes budeme mluvit především o radosti - co vám dělá radost a kdy ji prožíváte. 

Instrukce: 
Každý máte před sebou nakreslený strom, který ale nemá žádné plody. Těmi plody bude to, 
co vám v životě dělá radost, co vás těší, u čeho si třeba odpočinete - mohou to být lidé, 
zvířata, činnosti, zájmy ... A všechno tohle do toho stromu nakreslete. 

Reflexe: 

Žáci si vzájemně své stromy představují a hledají, co mají společného či rozdílného. 

Varianta 1.: 

• Ve skupině každý prezentuje svůj vlastní strom. Vloží ho doprostřed skupiny a ostatním 
sdělí, co jemu osobně přináší radost. Ostatní mají možnost dotazů. Doporučuji pro malé 
skupiny do osmi žáků, v případě větších skupin časově omezit jednotlivé prezentace (např. 2 
minuty pro každého. Je třeba někoho ze žáků pověřit měřením času.) 

Varianta 2.: 

Poté, co žáci dokončí svou práci, svůj strom si podepíší a položí každý na vlastní židli. Vzniká 
tak: tzv. galerie, kdy má každý možnost prohlédnout si, co působí radost spolužákům. Poté se 
ve velkém kruhu mohou ještě zeptat a dovysvětlit případné nejasnosti. 

Propojení: 
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Ať se rozhodneme pro použití kterékoli výše uvedené varianty, na závěr necháme všechny 
stromy tak, aby na ně všichni viděli a vyzveme je, aby zkusili najít, z čeho čerpá radost 
většina lidí z jejich třídy - jde o hledání stejných motivů, které mohou být tmelicím činitelem 
mezi jednotlivými lidmi ve třídě a také o vzájemnou inspiraci, čím si mohu dělat radost a 
dobfjet energii. Posiluje se tak sounáležitost jednotlivců se skupinou. Jinakost označujeme za 
originalitu. 

Stromy můžeme po dohodě se žáky vyvěsit ve třídě na nástěnku. 

MÉ ŽIVOTNÍ ROLE - KDO JSEM 

Cíl: • posílit sebeuvědomění a pozitivní sebepojetí (přemýšlení o důležitých momentech, 
tématech vlastního života); 

• uvědomit si své role v životě; 
• uvědomit si své hodnoty; 
• poznání druhých. 

Cílová skupina: žáci 9. třídy ZŠ, studenti SŠ 

Pomůcky: pro každého žáka 8 lístečků na role 

Čas: vysvětlení: 3 minuty; 
realizace: 15 minut; 
reflexe: 30 minut (podle počtu žáků) 

Popis aktivity: 

Motivace: 
Co vás napadne, když se řekne "ŽIVOTNÍ ROLE". Každý z nás má v životě hned několik rolí 
- já mám v tuto chvíli roli učitele, až přijdu domů, budu plnit roli táty a manžela, pak půjdu 
na tenis, a tak budu v roli sportovce. 

Instrukce: 
Každý si vezměte tužku a jeden lísteček z hromádky před sebou. Na kartičku napište odpověď 
na otázku: KDO JSEM? (Lektor vždy dá čas na napsání odpovědi, poté žák napsanou kartičku 
odloží vedle sebe, vezme si další a lektor instrukci opakuje - na konci má každý žák před 
sebou 5-8 kartiček se svými rolemi). 
Reflexe: 

Ve skupinách (4 - 6 členů) si sdělují: 

• Jaké v životě zastávám role? 
• Která role mě těší nejvíc? 
• Která role mě těší nejméně? 
• Která z nich je pro mě nejnáročnější? 
• Která z nich přináší nejvíce uspokojení? 
• Které role bych se nedokázal vzdát? 

Ve velké skupině třídy pak sdělují mluvčí za skupinky: 
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• Které role měli členové skupiny stejné? 
• Které role byly originální? 

Shrnutí: 

• Byla pro vás tato aktivita lehká - těžká? 
• Kdo se dozvěděl- uvědomil si něco nového o sobě? 

Poznámka: 

• U studentů středních škol je možné ještě přidat tzv. odhazování rolí. Studenti si seřadí své 
role podle důležitosti od nejdůležitější po nejméně důležitou a pak je od té poslední odhazují. 
Doporučuji nechat poslední tři - odhození nejdůležitějších rolí by mohlo být velmi 
traumatické. U této varianty uvedené aktivity je obzvláště důležité mít na mysli, že naším 
cílem není působit terapeuticky, ale preventivně. 
• U této aktivity můžeme také pozměnit instrukci více akcentující budoucnost a to: Kým se 
chci stát? Cílem je ujasnit si své vlastní směřování v budoucnu: čeho chci dosáhnout a také co 
pro to musím udělat. 
• Také je možné na závěr pozměnit otázku na "Kým se mám stát?" - jde o to, co očekávám, 
že očekává okolí (přátele, rodiče nebo i já sám), ale já nejsem vnitřně přesvědčen, že to 
opravdu chci. 

JSEMHRDýl 

Cíl: • posílit sebeuvědomění a pozitivní sebepojetí (přemýšlení o důležitých momentech, 
tématech vlastního života); 

• nácvik pozitivní sebeprezentace; 
• posílit zdravé sebevědomí; 
• nácvik naslouchání. 

Cílová skupina: žáci od 2. stupně ZŠ 

Pomůcky: žádné 

Čas: vysvětlení: 3 minuty; 
realizace: 10 minut; 
reflexe: 10 minut (podle počtu žáků) 

Popis aktivity: 

Motivace: 
Často si vzpomínáme pouze na špatné zkušenosti. Každý z nás však v poslední době jistě 
zažil něco dobrého - něco se naučil nebo vykonal něco, na co může být hrdý. 

Instrukce: 
I vy i já - každý z nás. A nemusí to být jen něco velkolepého - stačí obyčejné věci běžného 

života. Zkuste říct:"Jsem hrdý na to, že .... " - a doplňte větu. 

Reflexe: 
• Je obtížné si na něco vzpomenout? 

I Viz Portmannová, s. 76 
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• Jak se člověk cítí, když to má vyslovit veřejně? 
• Jaký má člověk pocit, když slyší druhého o sobě takto hovořit? 

Poznámka: 
• Pro žáky je tato aktivita velmi těžká. Snadněji se jim hovoří v malých skupinkách. 
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Příloha č. 5 

, , , o 

AKTIVITY PRO POSILOV ANI POZITIVNICH VZTAHU 
V KOLEKTIVU 

AI DIAGNOSTICKÉ AKTIVITY 

" , 
PANDULACI 

Cíl: 

• zmapovat aktuální atmosféru skupiny - třídy; 

• zmapovat aktuální náladu jednotlivců; 
• posílit sounáležitost se skupinou. 

Cílová skupina: od 4. třídy ZŠ 

Pomůcky: 

• okopírovaná předloha A4 pro každého žáka; 
• lx okopírovaná předloha na velkém formátu pro celou třídu. 

Čas: vysvětlení: 2 minuty 
realizace: 4 minuty 
reflexe: 15 - 30 minut 

Popis aktivity: 

Motivace: 

S jakou náladou dneska přicházíte? Jak vám dneska je? 

Zavřete teď na chvilku oči a představte si, že by tady a teď uprostřed třídy vyrostl velký strom. 
Tak velký, že byste si na něj mohli všichni vylézt a všechny by vás unesl. A teď si na tom 
stromě představte sebe - kde jste, jakou máte polohu, jak se tváříte ...... Máte? Teď otevřete 
oči. 

Instrukce: 

Každý z vás má teď před sebou obrázek stromu, který je plný postaviček. Každá postavička 
má jinou polohu, každá se jinak tváři Která postavička nejvíc vystihzife vás, jak jste se před 
chvilkou v představě viděli na stromě? Až budete mít tu postavičku vybranou, vezměte si fixu 
oblíbené barvy a postavičku si vybarvěte. Můžete ji samozřejmě i dotvořit, domalovat. 

Reflexe: 

Žáci sedí v kruhu a jeden po druhém ukazují postavičku, kterou si vybrali a zdůvodňují svůj 
výběr. Poté se zvednou a označí na velkém formátu svou volbu. 

• Podle čeho sis vybral svého panáčka? 
• Jak se ten panáček cítí? Co dělá? 

Poznámky: 
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• Tato aktivita je určena pro aktuální mapování atmosféry ve třídě. Po hodině může být 
situace úplně jiná. Můžeme tak tuto aktivitu zařadit i na závěr (zrychleně) a uvidíme, kam se 
nám jednotlivé děti i kolektiv celkově posunul- může být použito i jako rychlá zpětná vazba. 

• Tuto aktivitu lze použít i sociometricky v případě, že zadáme, aby žáci přiřadili 
k jednotlivým postavičkám jména svých spolužáků tak, jak vnímají jejich roli ve třídě. Při této 
variantě necháme žáky jejich listy podepsat a po vyplnění je sebereme a ostatním dětem 
neukazujeme. Sociometricky je vhodné tuto aktivitu používat v malých kolektivech, zvláště 
pak s dětmi ze speciálních škol a tříd, příp. pro děti, které nerozumějí dobře česky. Je třeba 
trochu pozměnit instrukci. 

DOTKNI SE TOHO, KDO .... 

Cíl: 

• zmapovat, kteří žáci jsou pozitivně vnímáni svou třídou se zřetelem k využití jejich 
schopností a dovedností pro posilování pozitivních vztahů v kolektivu; 
• podpořit pozitivní sebevnímání a sebepojetí jednotlivých žáků; 
• posílit sounáležitost se skupinou; 
• překonat ostych a bariéry; 
• rozhýbat se. 

Cílová skupina: od 3. třídy ZŠ 

Pomůcky: žádné 

Čas: vysvětlení: 2 minuty 
realizace: 5 minut 
reflexe: 10 minut 

Popis aktivity: 

Instrukce: 

Žáci stojí volně rozmístěni po místnosti. Vždy řeknu nějakou vlastnost nebo charakteristiku a 
vaším úkolem je dotknout se člověka z vaší třídy, který tuto vlastnost má, či o kterém tato 
charakteristika platí. Dotýkat se mohu jednoho nebo dvou lidí zároveň. 

Reflexe: 

Velmi rychlá - pocitová: 

• Jaké to pro vás bylo? Příjemné - nepříjemné? (Využití škály.) 
• Dozvědělijste se o sobě něco nového - překvapivého? 

Poznámky: 

• U žáků 2. stupně ZŠ je třeba vysvětlit, že se mají dotýkat ramene. Předcházíme tím 
nepříjemným dotekům v intimních zónách. 
• Instrukce musí být vždy minimálně neutrální (dotkni se toho, kdo má na sobě kalhoty), ale 
spíše pozitivní (dotkni se toho, kdo umí bavit třídu .... ). Přídavná jména zadáváme vždy vl. 
stupni, nikdy ne v superlativu! - tzn. Dotkni se toho, kdo je spolehlivý. NE: Dotkni se toho, 
kdo je nejspolehlivější. 
• Pro větší dynamičnost hry můžeme přidat instrukci, aby úkol splnili co nejrychleji. 
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• Lektor může zadávat kategorie s cílem vést žáky, aby si vybavili, co se o sobě vzájemně 
dozvěděli při předchozích aktivitách. Tento "test" motivuje žáky k tomu, aby si i při dalších 
aktivitách vzájemně naslouchali. 

BI AKTIVITY PODPORUJÍCÍ SPOLUPRÁCI A VZÁJEMNOU 
KOMUNIKACI 

v , o 

SPOLECNY DUM 
Cíl: 
• podpořit spolupráci ve skupině; 
• posílit vzájemnou komunikaci; 
• prostřednictvím reflektování průběhu realizace této aktivity odkrýt reálné situace ve třídě a 
posilovat to, co funguje, a zároveň nabídnout alternativu k nefunkčním či antisociálním 
vzorcům komunikace ajednání v rámci třídy; 
• posílit vzájemnou empatii a toleranci. 

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ 

Pomůcky: balicí papír, fixy, pastelky, papíry a tužky pro pozorovatele 

Čas: zadání: 5 minut 
realizace: 15 - 20 minut 
reflexe: 30 - 60 minut 

Popis aktivity: 
Motivace: 
Přemýšleli jste o tom, že byste jako třída strávili nějaký čas spolu? Třeba jen pár dnů, nebo 
týden ... Představte si, že tu možnost máte a dokonce máte obrovskou šanci navrhnout dům, ve 
kterém budete po tuto dobu bydlet. 

Instrukce: 
Před sebou máte velký papír a fixy. Vaším úkolem je teď vymyslet a namalovat dům, ve 
kterém byste chtěli jako třída strávit nějaký čas. Je na vás, jaký bude, jen by vám tam všem 
mělo být dobře. 
Varianty: 

aj Velikost skupiny 
• Pokud je počet žáků ve třídě nižší (do cca 15 žáků), celá třída tvoří jeden dům: 
Lze pouze u tříd s menším počtem žáků, optimálně do 15 žáků. Výhodou je, že je to opravdu 
třídní záležitost a více se projeví charakteristické vazby a komunikační vzorce ve třídě. 
• Pokud se jedná o třídu s běžným počtem žáků, je lepší rozdělit ji na skupiny. Každá skupina 
pak maluje svůj dům: 
Skupiny vytváříme záměrně, každá má minimálně 6 a maximálně 15 členů. V takovýchto 
skupinách je větší prostor pro podporu nových vzorců komunikace. 

bJ Verbální či neverbální varianta 
Pro práci se třídou je mnohem vhodnější verbální varianta, tzn. že se žáci při tvoření domu 
mohou domlouvat slovně, jak jsou obyčejně zvyklí. Neverbální varianta se hodí v malých 
skupinách. 
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c) Pozorovatel 
Role pozorovatele je velmi užitečná obzvláště při reflexi pro přirozenou zpětnou vazbu pro 
skupinu. Úkolem pozorovatele je zachytit pokud možno vše, co se ve skupině při tvoření 
domu odehrává. Vybírá ho lektor/učitel (po motivaci ještě než začne skupina s malováním) 
s tím, že ví, že tento žák má dobrý pozorovací talent, je všímavý a také dokáže to, co vidí, 
přednést. Druhou variantou je, že ho vybírají žáci ze svého středu s tím, že znají výše uvedené 
požadavky na roli pozorovatele. Pozorovatele instruujeme zvlášť a důkladně. Má si všímat 
průběhu realizace úkolu, tzn. kdo skupinu řídí, kdo začíná kreslit, jak probíhá domluva, kdo se 
účastní a kdo nikoli, ... atp. Do samotného malování domu nezasahuje, se skupinou se 
v průběhu malování nedomlouvá. 

d) Pět pravidel společného soužití 
Po vypršení časového limitu na tvoření domu je možné přidat ještě instrukci: Dávám každé 
skupině papír a tužku. Máte ještě pět minut a vaším úkolem je stanovit pět pravidel, která vám 
pomohou k bezproblémovému a pohodovému pobytu v domě. 

Reflexe: 
• Pocity 
Jde o základní sdělení pocitů z práce. 
• Prezentace domů 

Každá skupina vybere dvojici ze svého středu, jejímž úkolem bude prezentovat společné dílo. 
Jde o představení domu - kde co najdeme, kde kdo bydlí, jak dům vznikal. Skupina pak má 
možnost doplnit prezentaci dvojice, příp. prostor pro zodpovězení otázek posluchačů. Poté 
jsou přečtena Pravidla společného soužití. 
Následně pozorovatel přečte své postřehy. Během jeho prezentace mu skupina nesmí do řeči 
vstupovat, příp. ho opravovat. Vedeme pozorovatele k tomu, aby jen popisoval, co viděl, a 
nevnášel do popisu svá hodnotící stanoviska. Teprve po skončení jeho prezentace dostává 
skupina možnost vyjádření. 
• Řízená diskuse 

Pro celou skupinu: 

D Jste spokojeni se svým domem? Jak se zasloužili jednotliví členové skupiny o vznik tohoto 
domu? 

Pro jednotlivce: 

-Jak se ti pracovalo? DMáš v domě svoje místo? DLíM se ti tam? D Souhlasíš se společnými 
pravidly? 

• Závěrečné shrnutí 

D Dozvěděl jsem se něco o sobě? Dozvěděl jsem se něco o své třídě? 

Poznámky: 

• Nikdy nedopusťme, aby se prezentace domu jedné skupiny zvrhla na soutěžení a srovnávání 
s domem té druhé. Komentáře typu: "Na našem domě se mi líbí, že je oproti tomu druhému 
mnohem větší", je třeba v začátku zarazit a důrazně připomenout, že není cílem srovnávání, a 
proto budeme každý mluvit o svém domě a za sebe. V opačném případě podporujeme 
nežádoucí řevnivost v rámci jedné třídy a jdeme proti vytyčeným cílům. 

• Při reflexi se zaměřujeme na to, co se povedlo, co se žákům líbí, co mají společného 
s druhým domem, příp. co by se dalo udělat proto, aby to příště dopadlo lépe, aby se tam 
někdo lépe cítil atp. Zkrátka, reflexi vedeme vždy s cílem podpořit, příp. najít východisko do 
budoucna. 
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• V případě, že se na vás v průběhu kresby společného domu obrací jednotlivý žák s prosbou, 
že ho skupina nechce k práci pustit, příp. že ho neposlouchá, odolejte pokušeni mu místo 
vybojovat z postaveni učitele. Spíše mu pomozte najít způsob, jak se včlenit bez vaší přímé 
asistence. Nezapomeňte toto téma pak vnést do reflexe. 

• Učiteli/lektorovi se velmi vyplatí, když bude při realizaci domu pozorovat práci skupiny. 
Postřehy může výborně využít při následné reflexi. 

Obdobné aktivity 

OSTROV 

Skupina vyhrála v soutěži měsíčni pobyt na ostrově. Kancelář zjišťuje, jak by měl ostrov 
vypadat. Úkolem je nakreslit ostrov, na kterém by společně strávili měsíc tak, aby se jim tam 
všem opravdu líbilo. 

Tato aktivitaje vhodnější pro starší žáky a studenty - žáci 9. třídy ZŠ a studenti SŠ. 

PROSTĚRADLO S KLíČI 

Cíl: 
• naladit se a zcitlivět se na děni ve skupině; 
• uvědomit si všechny členy skupiny; 
• podpořit spolupráci v rámci skupiny; 
• uvědomit si sounáležitost se skupinou a zodpovědnost za to, co se v ni děje. 

Cílová skupina: od 5. třídy ZŠ 

Pomůcky: prostěradlo, svazek klíčů (násobit počtem skupin) 

Čas: 
zadání: 3 minuty 
realizace: 5 minut 
reflexe: 10 - 20 minut 

Popis aktivity: 
Instrukce: 
Stoupněte si. Vezměte prostěradlo tak, abyste se všichni drželi jeho okrajů oběma rukama a 
prostěradlo bylo napnuté. Na prostěradlo za chvíli vhodím svazek klíčů a řeknu jméno 
jednoho z vás. Vaším úkolem bude k tomuto člověku klíče dopravit. Až bude mít tento člověk 
klíče před sebou, opět určí jméno někoho z vás a ... pořád dokola. A jsou tu dvě podmínky. 
První: Kromě vyslovení jména se v průběhu hry nesmí mluvit. Druhá: Klíče nesmějí spadnout 
na zem. 
Poté, co jsou vyslovena jména všech členů skupiny, klíče seberete a vyzvete skupinu, aby 
stále ještě beze slov složila prostěradlo do čtverce a předala vám ho. 

Reflexe: 
• Bylo lehké - těžké splnit úkol? 
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• Jakjste vymýšleli strategii? Jak jste se domlouvali, když jste nemohli mluvit? Měnila se 
nějak strategie v průběhu hry? 
• Cítili jste se při hře bezpečně? 
• Mohli jste vy sami za sebe ovlivnit pohyb klíčů? Na čem to záleželo? 

Poznámky: 

• Třídu je lepší rozdělit na více skupin - max. počet žáků v jedné skupině je 15. 
• V případě, že skupina záměrně a opakovaně nedodrží instrukci (spadnou klíče nebo spolu 
jednotliví žáci hovoří), aktivitu přerušíme a stanovíme časový limit na vzájemnou domluvu, 
aby byli schopni úkol splnit. Poté aktivitu znovu odstartujeme. Při reflexi se zaměřujeme 
především na to, co jim pomohlo úkol splnit, kdo přišel s jakým nápadem atp. 
• Pro práci lektora je užitečné sledovat, kdo komu posílá klíče - většinou zde bývají 
kamarádské vazby. Na druhou stranu je zde potenciální nebezpečí pro outsidera, že nebude 
vybrán. Toto riziko můžeme částečně ošetřit tím, že jako prvnímu pošleme klíče právě jemu, 
příp. se do hry může zapojit poučený lektor/učitel. Další zmírnění těchto nežádOUCÍch 
okolností můžeme ovlivnit přidáním věty do instrukce ve znění: Musí zaznít jméno každého 
člověka z vašeho kolektivu. 

PROSTĚRADLO 
Cíl: 
• podpořit spolupráci v rámci skupiny; 
• posílit pozitivní komunikační vzorce; 
• posílit rozvoj myšlení a fantazie (při vytváření strategie); 
• rozvíjet schopnost prosadit svůj názor či naopak ustoupit z něj v zájmu splnění úkolu 
v rámci skupiny; 
• uvědomit si sounáležitost se skupinou a vlastní odpovědnost za to, co se v ní děje. 

Cílová skupina: od 7. třídy ZŠ 

Pomůcky: prostěradlo, lepiCÍ cedulka (násobit počtem skupin) 

Čas: 
zadání: 3 minuty 
realizace: 8 minut 
reflexe: 10 - 20 minut 

Popis aktivity: 
Instrukce: 
Rozdělíme třídu do skupin po max. osmi žácích. 

Prosím každou skupinu, aby si ode mě vzala jedno prostěradlo, rozprostřela ho na zem a celá 
skupina si stoupla okolo něj tak, aby na sebe všichni navzájem viděli (čelem k sobě). 

Poté učiteVlektor nalepí na vrchní stranu prostěradla samolepicí štítek se symbolem. 

Nyní si všichni členové každé skupiny stoupněte na prostěradlo. Vaším úkolem je převrátit 
prostěradlo tak, aby nalepený štítek nebyl vidět - tzn. prostěradlo bude naruby. Aby to nebylo 
tak jednoduché, nikdo přitom ale nesmí z prostěradla sestoupit, vyskočit ani přešlá pnout, 
natož využívat židle či lavice. Samozřejmě se můžete domlouvat. 
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Reflexe: 

Po splnění úkolu necháme pár minut na to, aby žáci spontánně reflektovali svou činnost. Až poté si sesedneme 
do velkého kruhu a ptáme se jednotlivých skupin či jednotlivců. 

• Jak se vám povedlo splnit úkol? 
• Jakou jste zvolili strategii? Kdo ji vymyslel? Jak se povedlo ji prosadit? 
• Bylo to lehké? Co bylo lehké? - Co bylo nejobtížnější? 
• Jakjsi se cítil při plnění úkolu? 
• Koho byste přiřadili k jednotlivým rolím: ředitel O tmelič O zdroj nápadů O reptalO kazič. 
(Pokud nikdo z vaší skupiny tuto roli při realizaci aktivity nesehrál, nepřiřazujeme ji.) 
• Jaké informace si o své skupině, příp. o sobě odnášíte? Co jste o sobě zjistili? K čemu tato 
aktivita byla a proč jsme ji dělali? 

Poznámky: 

• Lze zadat též jako soutěž, která skupina splní úkol rychleji. Podporujeme tím ale kompetici 
v rámci třídy. 
• V případě, že skupiny opakovaně porušují stanovené podmínky, aktivitu stopneme a dáme 
čas na poradu skupiny. Poté aktivitu znovu odstartujeme. 

KOLEKTIVNÍ EMPATIE 

Cíl: 
• naladit se a zcitlivět se na třídní kolektiv; 
• uvědomit si všechny členy kolektivu; 
• prohloubit uvědomění sounáležitosti se třídou; 
• najít a vyzdvihnout věci společné i originální v rámci třídního kolektivu. 

Cílová skupina: od 7. třídy ZŠ 

Pomůcky: papír a tužka pro každého žáka 

Čas: 
zadání: 3 minuty 
realizace: 7 minut 
reflexe: 10 - 15 minut 

Popis aktivity: 
Motivace: 
Pojďme si zkusit, jak se dokážeme naladit na ostatní a vcítit se do toho, co napíše většina 
z vás. 

Instrukce: 
Vezměte si tužku a papír a pod sebe napište čísla od 1 do 9. Nyní vám budu říkat jednotlivé 
položky a vaším úkolem bude napsat to, co pravděpodobně napíše většina z vás. Například 
když řeknu "barva", vyberete a napíšete tu barvu, o které si myslíte, že ji napíší ostatní. 

Tipy pro lektora: barva, den v týdnu, místo v Praze, mužské jméno, ženské jméno, strom, oblíbený školní 
předmět, neoblíbený školní předmět, měsíc v roce, film, který by chtěla vidět většina třídy, hudební skupina, 
sport, místo na školní výlet atp. 
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Po zodpovězení všech otázkách se test vyhodnocuje. Většinová odpověď vyhrává, ten kdo ji 
má, napíše si tolik bodů, kolik lidí se na odpovědi shodlo. Je vhodné psát body za vyhrávající 
odpověď na tabuli, aby měli žáci přehled, kolik mohli maximálně dosáhnout bodů. 
Reflexe: 

• Která odpověď byla nejlehčí? - Která nejtěžší? 
• Podle čeho jste volili svou odpověď? 

Poznámka: 

• Při bodování většinových, a tedy správných odpovědí, je možné postupovat také tak, že si 
každý za správně tipnutou většinovou odpověď napíše pouze jeden bod. Je to přehlednější a 
snazší. Oproti prvnímu způsobu je ale méně transparentní. 

TEČKOVÁNÍ 2 

Cíl: 
• posílit toleranci žáků k jinakostem; 
• vcítit se do pocitů a prožívání těch, kteří jsou odlišní; 
• prožít a uvědomit si potřebu někam patřit a být respektován; 
• podpořit spolupráci v rámci třídy; 
• prohloubit uvědomění sounáležitosti se třídou; 
• posílit vlastní odpovědnost za to, co se v kolektivu děje. 

Cílová skupina: od 2. stupně ZŠ 

Pomůcky: lepicí štítky s různými znameními 
Obvykle se volí různě barevné tečky. Tečky tvoří různě velké skupiny - od dvojic, přes trojice až po velkou 
skupinu o např. osmi lidech. Dvě znamení jsou zcela odlišná, ale mají nějaký společný znak např. sluníčko a 
domeček namalované černou flXOU. 

Čas: 
zadání: 4 minuty 
realizace: 5 minut 
reflexe: 15 - 35 minut 

Popis aktivity: 

Instrukce: 
Žáci sedí v kruhu, lektor/učitel má v ruce připraveny označené lepicí štítky. 

Aktivita, kterou si teď zahrajeme, se odehrává v tichu - nikdo nesmí mluvit. Za chvíli vás 
vyzvu, abyste zavřeli oči. Poté každému z vás nalepím na čelo nějaké znamení. Pak vás 
vyzvu, abyste oči otevřeli a utvořili skupinky podle znamení, která máte na čelech. Nesmíte se 
domlouvat slovy a ke zjištění vlastního znamení na čele nesmíte použít zrcadla. Je také 
zakázáno gestem či ukázáním na jiný předmět prozradit barvu nebo tvar znamení, které má na 
čele spolužák. Tak ještě jednou: Úkolem je utvořit skupinky podle znamení, která máte na 
čelech. 

2 Šišková, str. 188 
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Ujistěte se, zda žáci instrukci dobře rozuměli. Instrukci jim případně zopakujte, ale neposkytujte jim návod, jak 
mají úkol vyřešit. Na to, že jedinou variantou splnění úkolu je vzájemná pomoc, musí přijít sami! 

Všechno jasné, tak tedy zavřete oči. Nalepíme znamení. Oči otevřete a vytvořte skupiny podle 
znamení, která máte na čelech. 

Reflexe: 

• Jaké to pro vás bylo? 

• Jak jste našli svoji skupinu? 
• Kdo vám ukázal, do jaké skupiny patříte? Jaký to byl pocit, mít svou skupinu? 
• Co jste dělali, když jste už věděli, kam patříte? Snažili jste se ostatním pomoct nalézt tu 
jejich skupinu? Kdo pomohl někomu dalšímu začlenit se? 
• Jak jste se cítili, když vás skupiny odmítali? 
• Jak jste se cítili, když jste zůstali sami? 
• Jak jste se cítili, když jste viděli, že někdo zůstává sám? 
• Co si myslíte, že by tomuto člověku pomohlo? Co byste mohli udělat vy, aby se cítil lépe? 
• Co by Ti pomohlo, aby ses cítil lépe? 
• Co může být v životě tím odlišným znamením? 
• Jak můžeme pomoci v reálných situacích? Co můžeme udělat, nabídnout sami za sebe? 

Poznámky: 
• Záměrné rozdělení znamení je nutné! Vycházejte z výsledků sociometrie (bez sociometrie 
je nutná dlouhodobá a hluboká znalost kolektivu). Zcela odlišná znamení dáváme vždy 
žákům, kteří mají v rámci třídy nadprůměrně pozitivní postavení, tzv. sociometrické hvězdy. 
Další podmínkou je, aby byli schopni své pocity pojmenovat a sdělit je v rámci skupiny. 
• Naopak outsidery zařazujeme do skupiny největší, aby měli větší možnost nalézt skupinu 
v co nejkratším čase. 
• Můžeme rozdělení do skupin využít i při další technice - nenásilně ale záměrně tím 
ovlivníme, kdo s kým bude v rámci skupiny pracovat. 

v v 

STAVBA VEZE 
Cíl: 
• podpořit spolupráci ve skupině; 
• posílit vzájemnou komunikaci; 
• prostřednictvím reflektování průběhu realizace této aktivity odkrýt reálné situace ve třídě a 
posilovat to, co funguje, a zároveň nabídnout alternativu k nefunkčním či antisociální 
vzorcům komunikace ajednání v rámci třídy; 
• posílit vzájemnou empatii a toleranci; 
• podpořit rozvoj tvořivosti a fantazie. 

Cílová skupina: od 5. tř. ZŠ 

Pomůcky: pro každou skupinu: lx čtvrtka Al, 2x čtvrtka A4, lx papír A4, lx lepidlo, lx 
nůžky, 1 ks lepicí pásky cca 20 cm dlouhý 

Čas: 
zadání: 5 minut 
realizace: 15 minut 
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reflexe: 20 - 60 minut 

Popis aktivity: 
Žáci jsou rozděleni do skupin po 6 - 15 žácích. 

Motivace: 
Městská rada se shodla, že by ráda postavila věž v centru městského parku. Obrací se proto na 
vás jako skupinu architektů, abyste navrhli a vyrobili model pro věž, která by mohla v parku 
stát. Protože při posuzování výběru bude hrát roli i to, jak návrh vznikal, musí v každé 
skupině být také jeden člověk - pozorovatel, který o průběhu tvoření návrhu podá zprávu. 

Instrukce: 

1. Volba pozorovatele: Zvolte si jednoho z vás, který umí pozorovat, vnímat, co se děje a umí 
to následně popsat. Poté, co skupina zvolí pozorovatele, instruujeme jej: Tvým úkolem je 
vnímat, jak věž vzniká - jak se skupina domlouvá, kdo diskuzi vede, jaké jsou návrhy, kdo 
začíná stavět, kdo se neúčastní, jak se kdo do stavby zapojuje .... Nesmíš do tvoření zasahovat 
- nesmíš na skupinu mluvit ani jí odpovídat. 
2. Stavba věže: Máte před sebou materiál. Vaším úkolem je postavit věž. Máte na to 15 minut. 

Reflexe: 
• Pocity 
Jde o základní sdělení pocitů z práce. Můžeme použít škálu. 
• Prezentace věží 

Každá skupina ukáže ostatním svou věž - příp. ji stručně představí 

Následně pozorovatel přečte své postřehy. Během jeho prezentace mu skupina nesmí do řeči 
vstupovat, příp. ho opravovat. Vedeme pozorovatele k tomu, aby jen popisoval, co viděl, a 
nevnášel do popisu svá hodnotící stanoviska. Teprve po skončení jeho prezentace dostává 
skupina možnost se k tomu vyjádřit. 

• Řízená diskuse 

Pro celou skupinu: 

D Jste spokojeni se svou věží? Jak se zasloužili jednotliví členové skupiny o vznik tohoto 
domu? 
D Co by Ti pomohlo aby ses do práce více zapojil? 

Pro jednotlivce: 

-Jak se Ti pracovalo? D Uplatnil se DLíbí se Ti tam? D Souhlasíš se společnými pravidly? 

• Závěrečné shrnutí 

D Dozvěděl jsem se něco o sobě? Dozvěděl jsem se něco o své třídě? 
D Kdybyste tento úkol dostali znovu, jaké strategie byste použili? Jak byste postupovali? 

Poznámky: 

• Úkolem je postavit věž. NENÍ ŘEČENO co nejrychleji, co nejkrásnější, co nejvyšší apod. 
Přesto toto zadání každá skupina slyší jinak - můžeme se zaměřit na to, jak. 

• Varianta verbální i neverbální. Verbální varianta je pro třídu vhodnější. 
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PUZZLE 

Cíl: 
• podpořit spolupráci ve skupině; 
• posílit vzájemnou komunikaci; 
• prostřednictvím reflektování průběhu realizace této aktivity odkrýt reálné situace ve třídě a 
posilovat to, co funguje, a zároveň nabídnout alternativu k nefunkčním či antisociální 
vzorcům komunikace a jednání v rámci třídy; 
• posílit vědomí, že jsem součástí třídního kolektivu; 
• posílit vědomí vlivu mého jednání na kolektiv s vědomím odpovědnosti za něj. 

Cílová skupina: od 5. tř. ZŠ 

Pomůcky: rozstříhaný obrázek odpovídající velikosti - počet dílků odpovídá počtu dětí 
zapsaných ve třídě, na zadní straně každého dílku jméno žáka 

velký bílý papír, který je rozdělen do dílků (stejné tvary jako dílky obrázku). 

Čas: 
zadání: 5 minut 
realizace: 15 minut 
reflexe: 20 - 60 minut 

Popis aktivity: 
Instrukce: 

Tady po třídě je schováno X dílků, které dohromady tvoří obrázek. (Pokud máme kopii, 
můžeme ji dětem ukázat.) 

Ty dílky nejsou ale ledajaké. Na každém z nichje napsáno jméno jednoho z vás. Vaším 
úkolem je najít všechny dílky a sestavit z nich obrázek. Je tu ale podmínka: Dílek z vaším 
jménem musí být také vámi podepsaný. Zkuste odhadnout čas, jaký na to budete potřebovat? 

Podle míry obtížnosti schování lístečků odsouhlasíme max. 10 min. a můžeme dát čas na 
vymyšlení a domluvení strategie. Potom hru odstartujeme. 

Reflexe: 

• Jaké to bylo -lehké/těžké? 
• Jakou strategii jste zvolili? 
• Jak se Vám podařilo vytvořit obrázek? 
• Co by se stalo, kdyby jeden dílek chyběl? 

Poznámky: 

• Je třeba zjistit, kdo momentálně není ve třídě přítomen a pověřit někoho z ostatních žáků, že 
za něj může čtvereček podepsat. 
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LIDSKÉ BINGO 
Cíl: 
• dozvědět se hravým způsobem více o spolužácích; 
• naladit se vzájemně na sebe; 
• posílit vzájemnou komunikaci; 
• posílit vědomí, že jsem součástí třídního kolektivu. 

Cílová skupina: od 4. tř. ZŠ 

Pomůcky: pro každého arch s předtištěnými otázkami 

Čas: 
zadání: 3 minuty 
realizace: 7 minut 
reflexe: 15 minut 

Popis aktivity: 
Instrukce: 
Každý z vás dostane formulář, na kterém bude seznam tvrzení. Vaším úkolem je sehnat 
podpis spolužáka, pro nějž toto tvrzení platí. Každý spolužák se na jeden formulář smí 
podepsat pouze jednou. Vy se do svého formuláře nesmíte podepsat pod žádné tvrzení. Vítěz 
je ten, kdo má jako první podpisy vyplněný celý formulář. 

Příklady otázek: Kdo umí uvařit krupicovou kaši .... , ............... , ........ , ....... ,. 
Kdo se chystá v únoru na hory ... ............................ , ......... . 
Kdo jezdí na kole ... ...................................... , .......... .... atp. 

Reflexe: 
Zveřejnění, kdo se k jednotlivým charakteristikám připsal. 
• Jakou strategii jste zvolili pro získání podpisu? Vybírali jste mezi spolužáky náhodně nebo 
jste šli s některým dotazem za určitým člověkem? 
• Byla pro vás některá informace nová I překvapivá? 

Poznámky: 
• Otázky obměňujeme podle vyspělosti žáků a podle aktuálního cíle setkání. V případě, že 
chceme podpořit některého z opomíjených žáků, postavíme jedno z tvrzeních tak, aby 
odpovídalo především jemu. Nesmíme však zapomenout, že tvrzení musí být k hodnocení 
žáků pozitivní či maximálně neutrální, nikdy však negativní. 
• Lze použít při úvodních setkáních se skupinou jako seznamovací techniku. 

" v 

ZVEDANI NA ZIDLI 

Cíl: 
• podpořit spolupráci ve skupině; 
• posílit vzájemnou komunikaci; 
• prostřednictvím reflektování průběhu realizace této aktivity odkrýt reálné situace ve třídě a 
posilovat to, co funguje, a zároveň nabídnout alternativu k nefunkčním či antisociální 
vzorcům komunikace a jednání v rámci třídy; 
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• posílit vědomí, že jsem součástí třídního kolektivu; 
• posílit vědomí vlivu mého jednání na kolektiv s vědomím odpovědnosti za něj; 
• posílit důvěru ke spolužákům. 

Cílová skupina: od 6. tř. ZŠ 

Pomůcky: pevná židle (počet podle počtu skupinek) 

Čas: 
zadání: 5 minut 
realizace: 15 minut 
reflexe: 20 - 60 minut 

Popis aktivity: 
Instrukce: 
Žáci j sou rozděleni na skupiny po cca 10 lidech. 
Stoupněte si. Každá skupina utvoří kroužek a do jeho středu umístí jednu prázdnou židli. Poté 
si postupně každý člen skupiny na židli sedne a úkolem vás jako skupiny je jej na židli 
vyzvednout, maličkou chvilku ho nahoře podržet a dopravit jej zpět na zem. Můžete se 
předtím domluvit, jak to udělat. 

Reflexe: 
• Jaké to pro vás bylo? Jaké pocity jste prožívali? 
• Domluvili jste si před samotnou akcí nějakou strategii, nějaký plán, jak na to? 
• Drželi jste se při zvedání plánu? 
• Co jste prožívali jako ti, kteří byli zvedáni? 
• Jaké pocity jste měli jako ti, kteří zvedají? 
• Vystřídali jste se na židli všichni? 
• V případě, že někdo na židli nebyl: Za jakých podmínek bys byl ochoten to zkusit? (Pozn. 
Není cílem žáka "donutit", aby absolvoval to, co jeho spolužáci, ale spíše dát mu možnost a 
zprostředkovat mu obdobný prožitek, který měli ostatní, za podmínek, které jsou pro něj 
přijatelné. ) 

Poznámky: 
• Zpočátku mají žáci strach a trochu nechuť k tomu to vyzkoušet. Po realizaci mívají většinou 
velmi euforické pocity. 
• Ve třídách můžeme zdůraznit v instrukci bezpečnost, tzn.: "Zvedněte jej co nejbezpečněji.". 
• I přes ne specifikovanou instrukci žáci často slyší: zvedněte jej co nejvýš, nejrychleji atp. I to 
je možné zmínit v reflexi. 

Další varianty: 
HOUPÁNÍ NA DECE 
• Místo židle je uprostřed skupiny deka, na kterou si jeden člen skupiny lehne. Ostatní oběma 
rukama deku chytnou, zvednou ji nad zem a chvilku člověka na dece houpají. Poté ho opět 
opatrně položí na zem. Reflexe probíhá stejně jako u ZVEDÁNÍ NA ŽIDLI. 
• Tato varianta se jeví jako více bezpečná. 
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DOTKNI SE MICKU 

Cíl: 
• podpořit spolupráci ve skupině; 
• posílit vzájemnou komunikaci; 
• prostřednictvím reflektování průběhu realizace této aktivity odkrýt reálné situace ve třídě a 
posilovat to, co funguje, a zároveň nabídnout alternativu k nefunkčním či antisociální 
vzorcům komunikace a jednání v rámci třídy; 
• posílit vědomí, že jsem součástí třídního kolektivu; 
• posílit vědomí vlivu mého jednání na kolektiv s vědomím odpovědnosti za něj. 

Cílová skupina: od 7. tř. ZŠ 

Pomůcky: 2 tenisové míčky 

Čas: 
zadání: Sminut 
realizace: 10 minut 
reflexe: 10 minut 

Popis aktivity: 
Instrukce: 
Třída j e rozdělena do dvou skupin. 
Každá skupina dostane míček. Vaším úkolem je poslat míček co nejrychleji tak, aby se ho 
dotkli všichni členové vaší skupiny. Máte 2 minuty na vymyšlení co nejlepšího plánu, jak to 
provést. 
Po 2 minutách hru odstartujeme. Můžeme ji několikrát zopakovat. 

Reflexe: 
• Jak vznikala vaše strategie? 
• Bylo těžké domluvit se? 
·Kdo dával první návrhy? Zrealizovali se? 
• Měl jste někdo nápad, který jste neřekl- z jakého důvodu? Co by vám pomohlo, abyste ho 
příště sdělili? 

Poznámky: 
• Žáci musí sami vymyslet strategii, proto je tato technika vhodná spíše pro rozumově 
zdatnější skupiny. 
• Nejrychlejší způsob je udělat z rukou tunýlek a nahoře do něj míček pustit. 
• Tato aktivita může být použita jen pro rozhýbání se po diskuzní aktivitě - potom reflexi 
nezařazujeme vůbec nebo jen ve velmi zkrácené formě. 
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VERBÁLNÍ KOMUNIKACE 

" ,,, 
PRlSERKY 

Cíl: 
• uvědomit si nutnost přesné formulace své myšlenky a nácvik této dovednosti; 
• uvědomit si sílu, možnosti a omezení verbální složky komunikace; 
• uvědomit si rozdílnost představa přístupů; 
• uvědomit si důležitost zpětné vazby a nonverbální komunikace; 
• uvědomit si princip vzniku nedorozumění; 
• nácvik naslouchání. 

Cílová skupina: od 7. tř. ZŠ 

Pomůcky: 2 předlohy příšerek - počet kopií podle počtu žáků (vždy polovina dostane jednu 
příšerku, druhá druhou příšerku) 

Čas: 
čisté papíry 

zadání: 3 minuty 
realizace: 7 minut /1 obrázek 
reflexe: 20 - 60 minut 

Popis aktivity: 
Žáci jsou ve dvojicích. Určí si, kdo je A a kdo je Al. Skupina A udělá ze židlí kruh a posadí 
se na ně tak, aby na sebe všichni A viděli. Al si pak sedne na židli zády ke svému A. Kruh co 
nejvíce rozvolníme, aby jednotlivé dvojice měli co nejvíce prostoru a vzájemně se nerušili. 

Instrukce: 
Al si vezměte papír a tužku. Váš parťák za chvilku dostane předlohu, na níž bude nakreslená 
nějaká postava. Jeho úkolem bude vám tuto postavu popsat tak, abyste ji vy byli schopni co 
nejvěrněji nakreslit. Parťák A vám tento obrázek nesmí ukázat - může ho pouze popsat - a 
nesmí ani vidět, co malujete. Je k vám zády, takže vám nebude pomáhat ani gesty. Vy se 
nesmíte na nic ptát - jen malovat. Všechno jasné? Máte na to 7 minut. 
Po 7 minutách dáme prostor, aby si ve dvojici vzájemně obrázky ukázali a zreflektovali, co 
jim při komunikaci fungovalo a co ne. Poté si dvojice vzájemně vymění místa, Al dostává 
novou příšerku, A tužku a papír a zopakujeme instrukci. 
Po 7 minutách dáme opět prostor pro vzájemnou zpětnou vazbu k právě proběhlé společné 
činnosti. 

Reflexe: 
Společná v rámci jedné třídy či ve dvou skupinách. Hovoří vždy dvojice před celou skupinou. 
• Jak se vám plnil zadaný úkol? 
• Co vám více vyhovovalo - vysvětlovat a popisovat či naslouchat a kreslit? 
• Co se vám při popisování osvědčilo? 
• Jaké informace byste jako kreslící uvítali? Co by vám pomohlo? 
• Co zapříčinilo to, že obrázky nejsou zcela stejné? 
• Jak je možné, že jedné větě rozumíme každý trochu jinak? 

Poznámky: 
• Aktivita je náročná na prostor. Je třeba zajistit, aby ti, kteří malují, neměli možnost vidět 
obrázek - např. u souseda. A také aby se ve dvojici dobře slyšeli. 
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NÁCVIK ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ 

Cíl: 
• znát pojmy asertivita, agresivita, pasivita; 
• umět rozeznat asertivní, agresivní a pasivní jednání/chování; 
• znát zásady asertivní komunikace; 
• nácvik asertivního chování v různých situacích; 
• uvědomění si zodpovědnosti za to, co se děje ve třídě. 

Cílová skupina: od 8. tř. ZŠ, s modifikací i v nižších ročnících 

Pomůcky: Příloha ASERTIVITA 

Čas: 
zadání: 3 minuty 
realizace: 15 minut 
reflexe: 60 minut 

Popis aktivity: 
Výchozí teorie: 
Pasivní lidé se chovají, jako kdyby na právech druhých záleželo víc než najejich vlastních. 
Agresivní lidé se chovají, jako kdyby na jejich právech záleželo víc než na právech druhých. 
Asertivní lidé respektují sebe stejně jako druhé. 
Asertivní práva: 
Právo na vlastní názor. 
Právo posoudit své chování a převzít za ně odpovědnost. 
Právo posoudit, do jaké míry se cítíme za druhé zodpovědní. 
Právo změnit svůj názor. 
Právo dělat chyby. 
Právo něco nevědět. 
Právo být nezávislý na vůli druhých 
Právo nebýt jasnovidcem, tj. nevědět, co si druhý myslí, chce, cítí nebo po čem touží. 

Instrukce: 
Asertivita x agresivita x pasivita: Děti rozdělíme do skupin. Jejich úkolem je najít příklady 
asertivruno, agresivního a pasivního chování. (Úkol můžeme nechat bud' takto volně, nebo dát 
každé skupině na formuláři předtištěné příklady chování a skupina se rozhoduje, které 
chování odpovídá asertivitě - agresivitě - pasivitě). 

Nácvik asertivního chování: 
Vyzveme skupinky, aby si zkusili vzpomenout na situace ve škole či mezi kamarády mimo 
školu, kde by mohli uplatnit asertivní chování. Každou skupinku necháme sehrát jednu 
takovou situaci. Další skupiny sledují a posléze reflektují, co viděli. (Tato varianta je vhodná 
spíše pro středoškoláky.) 

Pro žáky základní školy je nutné situace vymyslet (případně je můžeme po rozhovoru s nimi upravit, aby byly 
reálné). Např.: 
o Spolužáci se ti posmívají, že jsi šprt. 
o Spolužák se nemá k tomu, aby ti vrátil tužku, kterou jsi mu včera půjčil. 
o Spolužák chce, abys sám udělal referát, na kterém jste se měli podílet oba. 
o Byl jsi nemocný a potřebuješ půjčit od spolužáka sešity pro dopsání zameškané látky. 
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• Spolužák tě láká, abyste šli místo školy do města, ale ty nechceš. 

Reflexe: 
Zařazujeme vždy po odehrání scénky. Reflexi zaměřujeme vždy na toho, který reaguje na 
situaci - odmítá. Vyhneme se tak tomu, aby se scénka zvrtla v nácvik např. posmívání. 
• Jaké to pro Tebe bylo? 
• Co podle Tebe zafungovalo? Jakou strategii jsi použil? 
• Co nezafungovalo? 
• Co jste viděli? Co mělo úspěch? 
• Co byste udělali pro větší úspěšnost jinak? 

JEDNA PANÍ POVÍDALA 

Cíl: 
• uvědomit si zákonitosti vzniku komunikačních šumů, polopravd, fám a pomluv; 
• nácvik soustředění a naslouchání; 
• rozvoj verbálního projevu. 

Cílová skupina: od 6. tř. ZŠ 

Pomůcky: tištěný příběh (pohádka, článek z novin, pověst, obsahující více jmen, názvů, 
s členitým dějem, ale ne příliš dlouhý). 

Čas: 
zadání: 3 minuty 
realizace: 15 minut 
reflexe: 10 - 20 minut 

Popis aktivity: 
Instrukce: 
Potřebujeme pět dobrovolníků, kteří mají dobrou paměť a umějí vyprávět. (Přihlásí se buď 
sami, nebo je mohou navrhnout spolužáci, popř. lektor/učitel). 
Dobrovolníci půjdou za dveře a budou vcházet po jednom. Tomu, kdo půjde první, přečteme 
příběh/článek a jeho úkolem ho bude převyprávět tomu, kdo přijde jako druhý. Druhý ho 
převypráví třetímu a tak dále, až nakonec pátý převypráví příběh celé třídě. 
Vyzveme dobrovolníky, aby šli za dveře a můžeme začít. 
Poté, co pátý dovypráví svou verzi příběhu, příběh znovu přečteme v originálu. 

Reflexe: 
• Jak se to stalo, že na konci byl příběh jiný než na začátku? 
• Co se na zkreslení příběhu podílelo? 
• Stává se to i v běžném životě? Potkali jste se s něčím podobným? 
• Co může taková fáma způsobit? 
• Jak se cítí ten, kdo se stane obětí nějaké fámy? 
• Jak lze zabránit šíření fám a polopravd? 

Poznámky: 
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• Vzhledem k tomu, že část dětí (dobrovolníky) posíláme za dveře, je nutné zajistit dozor
tzn. že musí být k dispozici dvě dospělé osoby. V případě, že to není možné, lze použít např. 
sluchátka či špunty do uší - je ale třeba ověřit, zda dobrovolníci skutečně neslyší. 

AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ3 

Cíl: 
• osvojit si a posílit schopnost naslouchat; 
• uvědomit si faktory přispívající k efektivnímu naslouchání (pozornost směřovaná výhradně 
k řečníkovi, ochota naslouchat, udržování očního kontaktu, projevování zájmu, kladení 
doplňujících otázek, sumarizace a ujištění, že jsme správně rozuměli); 
• uvědomit si faktory bránící efektivnímu naslouchání (zaměření na sebe, nesoustředěnost, 
netrpělivost, neochota k naslouchání); 
• rozvoj verbálního projevu. 

Cílová skupina: od 8. tř. ZŠ 

Pomůcky: poznámkový papír pro pozorovatele 

Čas: 
zadání: 3 minuty 
realizace: 20 minut 
reflexe: 60 minut 

Popis aktivity: 
Motivace: 
Už se vám někdy stalo, že vám někdo něco vyprávěl a vy jste se přistihli, že vlastně nevíte o 
čem mluví? Nebo že jste zjistili, že jste mu rozuměli úplně něco jiného, než chtěl říct? 
Dnes budeme mluvit o naslouchání a také si zkusíme. 

Instrukce: 
Rozdělte se do trojic a rozdělte si mezi sebou písmena A,B a C. 
A budou pro tuto chvíli řečníci. Řečník vypráví po dobu 2 minut nějaký zajímavý zážitek -
z prázdnin, z víkendu ... 
B budou se pro tuto chvíli stanou posluchači. Vaším úkolem je porozumět příběhu a 
zapamatovat si co nejvíce informací z celého vyprávění. 
C se pro tuto chvíli stávají pozorovateli - sledují, jak probíhá komunikace mezi řečníkem a 
naslouchajícím a zaznamenává si, které projevy naslouchajícího považuje za přínosné a 
pozitivní pro komunikaci. 
Poté, co řečník skončí své vyprávění, pozorovatel řekne oběma spolužákům co viděl a 
vyzdvihne pozitivní momenty v komunikaci, příp. upozorní na nedostatky. Řečník i 
naslouchající mají chvilku pro reflektování svých pocitů z jednotlivých rolí a uvědomění si 
zpětné vazby od pozorovatele. 
Poté se role vymění. V rámci této aktivity by si každý měl vyzkoušet všechny tři role. 

Reflexe: 
• Jak vám bylo v roli naslouchajícího? 
• Dařilo se vám naslouchat celou dobu? Co vám naslouchání rušilo, nebo jej znemožňovalo? 

3 Komárková, R., Slaměník, 1., výrost J., 2001, s. 68 
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• Kdy jste měli jako řečníci pocit, že vám váš spolužák opravdu naslouchá? Jak jste to 
poznali? 
• Které zásady jste jako naslouchající použili? 
• Co vám přinesla role pozorovatele? 
• Využili jste postřehů pozorovatele v další roli? 
• Pojďme tedy shrnout, co všechno přispívá k efektivnímu naslouchání? 

KOMUNIKACE BEZE SLOV 

KRUHY 
Cíl: 
• uvědomit si, jak působí chování skupiny na prožívání jednotlivce 
• prožitkem nepříjemných pocitů zcitlivět žáky na téma odmítaného žáka 
• uvědomit si sílu nonverbálních komunikačních projevů 
• uvědomit si rozdílnost prožívání stejných situací v závislosti na osobnosti člověka 

Cílová skupina: od 8. tř. ZŠ 

Pomůcky: žádné 

Čas: 
zadání: 3 minuty 
realizace: 15 minut 
reflexe: 20 - 30 minut 

Popis aktivity: 
Motivace: 
Budeme dnes mluvit o tom, jak mohou druzí ovlivnit naši náladu, to jak se cítíme. 
Instrukce: 
Pojďme si stoupnout do kruhu. (Dbáme na to, aby to byl opravdu kruh a aby byl semknutý 
s tím, že v něm ale nikdo není utiskován.) Potřebujeme jednoho dobrovolníka, který je 
odvážný a přitom citlivý a vnímavý a dokáže své pocity popsat. (pokud se nikdo nepřihlásí 
nebo třída někoho s jeho souhlasem nevybere, volí tohoto člověka lektor/učitel). 
Dobrovolník si stoupne doprostřed kruhu. Skupina bude plnit povely lektora. Úkolem 
dobrovolníka je vnímat, jak prožívá jednotlivé situace ve skupině a tento prožitek si 
zapamatovat. Může se otáčet a dívat se na jednotlivé spolužáky v kruhu. 
Aktivita se odehrává zcela beze slov. 
Každý dobrovolník prožije 4 - 5 situací, vždy první a poslední instrukce je vždy pozitivně laděná. V případě, že 
se na místě dobrovolníka ocitne dítě, které je na okraji třídního kolektivu, zařazujeme instrukce prožitkově 
pozitivní a neutrální. 
Příklady pokynů pro skupinu: 
• Vždy, když se na vás dobrovolník (D) podívá, usmijte se. 
• Dívejte se skrz D. 
• Vždy, když se na vás D podívá, uhněte pohledem. 
• Vždy, když se na vás D podívá, otočte se zády. 
• Ruce v bok a naštvaný pohled. 
• Vždy, když se na vás D podívá, spiklenecky na něj mrkněte. 
• Vždy, když se na vás D podívá, vyjádřete radost, že ho vidíte. 
• Vyjádřete D obdív. 
• Vyjádřete D podporu. 
• Čelem do kruhu zvednuté ruce nahoru, / dopředu v pěst, / dopředu hrozící, / dopředu ukazující. 
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• Ruka nabízí pomoc. 

Snažíme se, aby se v kruhu vystřídalo co nejvíce dětí. 

Reflexe: 
• Při kterých pokynech jste zažívali příjemné pocity? 
• Co pro vás bylo naopak nepříjemné? 
• Jak jste jednotlivé pozice četli - co pro vás znamenali? 
• Funguje to tak i v běžném životě? 
Reflexe je u této techniky obzvláště důležitá. 

Poznámky: 

• Technika bývá vnímána jako užitečná, ale nepříjemná. 
• Tuto techniku zadáváme tehdy, když zapadá do momentální atmosféry ve třídě - žáci musí 
být z předchozí práce být namotivovaní. Nelze ji zadat jen tak podle plánu. 
• Nejcennější z hlediska prevence šikanování je, jestliže si pocity odmítnutí prožije 
sociometrická hvězda třídy aje schopna o svých negativních pocitech hovořit. V tom případě 
posiluje sebevědomí odmítaných dětí (mé pocity jsou normální) a zároveň se tato hvězda 
dokáže pak lépe vcítit do reálných pocitů outsiderů a to může být odrazový můstek pro 
zlepšení jejich postavení ve třídě. 

VLÁČKy4 

Cíl: 
• podpořit spolupráci v rámci skupiny; 
• posílit schopnost empatie; 
• zcitlivět se a soustředit se na činnost členů skupinky; 
• posílit dovednost hledat pozitiva; 
• uvědomit si, že jsem potřebnou součástí skupiny; 
• podpora sebepoznání a kladného sebepřijetí. 

Cílová skupina: od 6. tř. ZŠ 

Pomůcky: žádné 

Čas: 
zadání: 10 minuty 
realizace: 10 minut 
reflexe: 20 minut 
celkem: 40 minut 

Popis aktivity: 
Motivace: 
Zahrajeme si hru na vláčky. Co dělá vlak vlakem - jasně - mašinka, vagónek a taky 
strojvůdce. Zkusíme sestavit takový vláček. 

4 Martincová, N.: Použití skrytého vrstevnického programu v prostředí třídy, kde dochází k negativním 
sociálním jevům. In. Prevence šikanování ve školách. S. 25 
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Instrukce: 
Rozpočítám vás do tří skupin na prvý, druhý, třetí. Prví - to jsou mašinky - udělají skupinu 
po mé pravici, druzí - vagónky - se seskupí po mé levici a skupina třetích - strojvůdci si 
stoupne přede mě. 
Lektor/učitel potom sestaví zjednotlivců zjednotlivých skupin vláčky. Vodítkem mujsou výsledky ze sociometrie 
s tím, že se snaží dodržet tyto zásady: 
• k outsiderům přiřazujeme děti, které je vnímají pozitivně, max. neutrálně; 
• agresory přiřazujeme k sociometrickým hvězdám; 
• snažíme se o heterogenní skupiny. 
První si stoupne mašinka - má zavřené oči a ruce před sebou jako nárazník. Za ní je vagónek, 
který má taktéž zavřené oči, a poslední je strojvůdce, který jako jediný vidí. Děti se drží 
v pase. Žádná část vláčku nesmí v průběhu hry mluvit. 
Je vhodnější nedávat před startem hry možnost se domluvit - děti jsou nutné více vnímat další 
dva členy trojice. Pokud však vybereme takový cíl, v jehož naplnění předběžná domluva 
pomůže, můžeme ji zařadit. 

Po odstartování hru slovně řídíme. Vždy po 3 minutách vyzveme děti, aby se v rolích 
vystřídali, takže každé dítě by si mělo zkusit být mašinkou, vagónkem i strojvůdcem. 

Poté, co se všichni vystřídají, následuje reflexe: 

Reflexe: 
• Kdo z vás se nejlépe cítil jako mašinka? 
• Komu z vás nejvíce vyhovovala pozice vagónku? 
• Kdo z vás se nejlépe cítil v roli strojvůdce? 
Necháme děti rozdělit se do tří skupin. 
• Jaké vlastnosti a dovednosti potřebují mašinky/vagónky/strojvůdci, aby byly dobrými 
mašinkami/vagónky/strojvůdci? Vždy necháme mluvit dvě skupiny k té třetí, které se to týká 
- děti vycházejí ze zkušenosti, kdy samy byly jednou z částí vláčku. 

Poznámky: 
• První část aktivity, tzn. sestavení vláčků, je lektorsky poměrně náročná. Je proto třeba mít 
tuto část velmi dobře připravenou a držet ji pevně v rukou. 
• Při této aktivitě není vhodné vyzývat děti ke spontánnímu rozdělení do trojic. 

Cíl: 
• uvědomit si členy naší skupiny; 
• posílit vědomí kolektivu třídy; 
• posílit vzájemné poznání. 

Cílová skupina: od 4. tř. ZŠ 

Pomůcky: prostěradlo/ velká deka 

Čas: 
zadání: 5 minut 
realizace: 10 minut 
reflexe: 10 minut 

KDO CHYBÍ? 
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celkem: 35 minut 

Popis aktivity: 
Motivace: 
Jste jedna třída, už se znáte docela dlouho. Každý z vás tady má své místo. Pojďme zkusit 
takovou hru. 

Instrukce: 
Děti sedí v kroužku na židlích. 
Každý z vás řekněte jméno svého souseda po pravici a doplňte, jakého má koníčka nebo co 

rád dělá. 
Poznali byste, kdyby někdo z vás chyběl? Pokud si myslíte, že byste si toho určitě na 100% 
všimli, dejte ruku úplně nahoru, pokud si myslíte, že možná ano - možná ne, dejte ji dopředu 
a pokud si myslíte, že byste si určitě nevšimli, kdo chybí, nechte ruce dole. Zkuste to brát 
sami za sebe. 

Tak a teď to vyzkoušíme: Pustím vám hudbu a vy můžete tancovat, chodit libovolně po třídě. 
Jakmile hudba přestane hrát, zavřete oči. Já vyberu jednoho z vás, ten si sedne do dřepu a já 
přes něj hodím prostěradlo. Na můj pokyn oči otevřete a vaším úkolem bude uhádnout, kdo se 
skrývá pod prostěradlem. Člověk pod prostěradlem nesmí mluvit ani vydávat jiné zvuky, 
ostatní se ho nesmí dotýkat. 

Varianta 1: Každý žák má u sebe tužku a papír a vždy si zapíše svůj tip. Na konci se 
vyhodnocuje tak, že za každou správnou odpověď se počítá jeden bod. 

Varianta 2: Kdo řekne jméno toho, který se skrývá pod prostěradlem jako první, dostává bod. 

Reflexe: 
• Kolikrát jste uhádli, kdo se skrývá pod prostěradlem? 
• Co vám v hádání pomáhalo? Jak jste postupovali? 
• Co bychom mohli udělat proto, abychom byli příště ještě úspěšnější? 

Poznámky: 
• Lze hrát také tak, že se skupina shromáždí okolo velkého prostěradla či deky a všichní se jej 
chytnou oběma rukama. Prostěradlo zvednou do výše hrudi a to tak, aby bylo napjaté. Žáci se 
nesmí jeden druhého dotýkat. Poté všichní zavřou oči, učitel/lektor určí dotykem jednoho 
žáka, ten se prostěradla pustí a vleze si pod něj. Skupina oči otevře a hádá, kdo je uprostřed 
skupiny pod prostěradlem. Při této variantě je pro děti jednoduší uhádnout, kdo je ten, který 
chybí. 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 
Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým 
podpisem, že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

V Praze, 27. července 2007. 
} 

Radka Fraňková 

Jméno Katedra / Pracoviště Datum Podpis 


