UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Pedagogická fakulta
Katedra školní a sociální pedagogiky

Využití práce s přírodními a technickými
materiály jako výchovný a vzdělávací prostředek
v etopedii

Autor: Erik Landecki
Vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.

Praha 2008

Prohlubuji, ž e j s e m b a k a l á ř s k o u práci v y p r a c o v a l s a m o s t a t n ě p o d v e d e n í m

doc. PhDr. Jiřího Dvořáčka, CSc. V práci jsem použil informační zdroje uvedené
v seznamu.

Jihlava, 5. března 2008

Děkuji panu doc. PhDr. Jiřímu Dvořáčkovi, CSc. za vedení mé bakalářské práce,
za cenné rady a připomínky, které mi trpělivě poskytoval. Zároveň bych chtěl
poděkovat paní doc. Ing. Jitce Vodákové, CSc. za inspiraci a motivaci k práci.

Název:
Využití práce s přírodními a technickými materiály jako výchovný a vzdělávací
prostředek v etopedii.

Abstrakt:
Cílem práce je využití činností s přírodními a technickými materiály jako
motivace ke zlepšení studijních výsledků, školního klimatu a zjištění možností navození
změn v chování žáků. Výzkumnými metodami (pozorováním, dotazníkem, rozhovorem,
shromažďováním dat) došlo k potvrzení, či vyvrácení stanovených hypotéz. Závěr
výzkumu ukazuje na pozitivní vliv vhodně volených činností, které se podílejí na
zlepšení školního a třídního klimatu, zlepšení studijních výsledků žáka, zlepšuje se i
chování žáka. Vyvrácena byla hypotéza, že osobnosti pedagogů pozitivně ovlivňují
integraci z pohledu žáka.
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Úvod

Cílem mé bakalářské práce je využití činností s přírodními a technickými
materiály jako motivace ke zlepšení studijních výsledků, školního klimatu a zjištění
možností navození změn v chování žáků. Práce je zaměřena na sledování těchto činností
a změn chování jednoho konkrétního žáka ve spolupráci s třídním kolektivem. Výzkum
byl prováděn na základní škole.
V teoretické části se zabývám společenskou důležitostí výchovy a vzdělávání,
uvádím definice pojmů - výchova, kázeň, morálka, etika a definuji etopedii jako vědu,
uvádím základní etopedické pojmy a zároveň pohled na etopedii v historickém
kontextu. Myslím si, že je důležité vycházet a ponaučit se z historie, proto zmiňuji
osobnosti, které zásadním významem ovlivnily etopedii a její formaci. V poslední
podkapitole uvádím úkoly a cíle praxe etopedie.
Ve výzkumné části se zabývám výběrem vhodných činností s materiály, které by
vedly k pozitivní změně chování vybraného žáka. Analyzuji výzkumný materiál a
snažím se výzkumnými metodami ověřit stanovené hypotézy. Jako výzkumné metody
jsem

v práci

zvolil

dotazník,

sociometrický dotazník,

rozhovor,

pozorování a

shromažďování dat.
V praxi jsem se setkal u některých kolegů s tím, že žáka, který má problémy ve
škole a chová se odlišně od majority, okamžitě odsuzují bez zkoumání příčin jeho
projevů. Toto zjištění mě velice trápí a hrálo významnou roli při volbě tématu mé
bakalářské práce. Myslím si, že pedagog je velice důležitým člověkem, který by měl být
zprostředkovatelem vzdělání, hodnot, norem, pomocníkem dítěte na jeho cestě
poznáním, která je velice dlouhá, náročná a strastiplná. Pedagog by měl být vedle
rodiny jistotou, na kterou se dítě může kdykoliv obrátit se svým problémem. Dále je
třeba přemýšlet o hodnotové orientaci. V žádném případě nevnucovat svým svěřencům
hodnoty, ale vhodným vedením docílit vytvoření hodnot, které jim budou vlastní, které
zvnitřní (interiorizují) právě na základě osoby, která je jejich vzorem a od které cítí
porozumění a lásku. Hodnoty jsou velice důležité, protože pokud je člověk nemá, může
mu připadat jeho život zbytečný a vede to k celoživotní hluboké krizi. V konečném
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důsledku tato skutečnost může vést až k sebevraždě. Popisovaná výchova je účinná
pouze

za

předpokladu,

který

vyžaduje

hluboké

porozumění

životní

cesty

vychovávaného.
Pedagog, vychovatel, jako osoba zodpovědná za několik generací svěřenců,
musí vyvolat v dětech opravdovou a vroucí přesvědčivost, že mu na nich záleží, že je tu
pro ně, že jim je připraven a vždy nápomocen radit a řešit jejich problémy a otevírat
vidinu budoucnosti.
Je třeba, aby dítě vidělo opravdový cit, tedy pedagogickou lásku, která dítěti
dává porozumění a podporu. Správný pedagog musí mít také pedagogickou moudrost,
která nezakládá vztah k dítěti pouze na poznatcích vědních, ale na praktické zkušenosti.
Musí dítě přesvědčit, že toto povolání vykonává s láskou a rád, a že pro něj nekončí
pracovní doba odzvoněním poslední vyučovací hodiny. I ve volném čase má zájem na
kultivaci osobnosti svých svěřenců. Rozvíjí je v oblasti zájmové, volnočasové a pomáhá
jim řešit jejich složité dětské problémy při vývojové transformaci. Dítě musí chápat, že
není pouze složkou v katalogových listech, ale jedinečnou, nezaměnitelnou osobností,
která je právě v daném kolektivu nenahraditelná a nepostradatelná.
Druhý fakt, který se podílel na mém rozhodování při volbě tématu je zvyšující se
výskyt žáků s výchovnými problémy ve školách. Vzhledem k četnosti a závažnosti
výskytu odlišného chování žáků bychom měli sami cítit potřebu těmto lidem porozumět
a měli bychom se snažit porozumět rovněž jejich příčinám a důsledkům chování.
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1 Teoretická část

1.1

Společensko- filosofická úvaha, definice pojmů

V úvaze vycházím z definice kázně, kterou uvádím:

Výchova je cílevědomá, záměrná činnost, směřující k všestrannému rozvoji
osobnosti, jejímž cílem je

rozvíjet a usměrňovat aktivitu vychovávaného, kultivovat

jeho osobnost i jeho vztah ke světu, a tak mu umožnit aktivní a pozitivní začlenění do
světa dospělých (Dvořáček, 2004, s.5).
Výchovu můžeme definovat podobně jako samotnou vědu věd tj. filosofii. Péče
o duši a výchova se zabývá hlavně psychickou stránkou osobnosti. Jde především o
duševní péči, hledání své osobní identity a svého já, porozumění sobě samému.
Pro Platóna bylo rozpomínání duše zdrojem poznání. Jeho filozofická výchova
vedla vychovávaného k dobru. Výchovu a vzdělání chápal jako péči o náležité
uspořádání duše.
Výchova má přinášet vědomosti, formovat u vychovávaného hodnotovou
orientaci, společenské normy a vzorce chování, ale rovněž má vést jedince k hledání
dobra, moudrosti, ctnosti a vlastní identity. Z toho vyplývá, že výchova a péče o duši
mají společný cíl. Kultivace duše či osobnosti vychovávaného k rozvinutí potencialit,
vědomí a poznání, by mělo vést k zodpovědné bytosti nejen za sebe sama, ale i za
okolní svět. Tato bytost by měla vždy jednat přirozeně ve smyslu dobra.
Co je naším úkolem? Na co se zaměřit při vlastní pedagogické praxi? Žijeme
v době, ve které se mění poměry ve vztahu člověka, přírody a celkově světa vlivem
konzumní a „zkažené" společnosti.
Ve svém pedagogickém působení bychom se měli snažit, abychom dětem šli
příkladem a dávali jim takové vzorce chování (co je ideální rodina, ideální vztah,
partnerství, manželství, jaké hodnoty jsou důležité), protože hodnotová orientace a
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morálka mládeže dnes upadá. Člověk je myslící tvor, uvědomuje si zodpovědnost za
sebe sama, za společnost, budoucnost generací, přírodu a za celý svět. Důležité je, aby
všichni účastníci pospolitosti odpovídali nejen za své usilování, ale aby si vážili jeden
druhého.
Výchova k odpovědnosti by se měla v dětech utvářet již v útlém věku. Děti by si
měly být vědomy, že na tomto světě nejsou samy, ale žijí společně s ostatními. Každý
z nich a z nás má samozřejmě odpovědnost sám za sebe, ale právě také za druhé lidi.
Žijeme ve světě plném interakcí, navzájem se ovlivňujeme, působíme na sebe. Slovo
odpovědnost znamená se do jisté míry starat o sebe, ale i o druhé.
Dle mého názoru je rovněž důležité vést žáky k tradici a multikulturní výchově,
jelikož člověk jako bytost biosociální má předpoklad lidského bytí. Prostřednictvím
socializace, kdy se jedinec utváří a vyvíjí,

rozvíjí se jeho osobnost působením

sociálních vlivů i vlastních činností jedince, kterými na tyto vlivy reaguje, vyrovnává se
s nimi, mění je a zvládá. Člověk vrůstá do společnosti skrze tradici, která mu není
vrozená, ale učí seji. Tímto způsobem se stává i bytostí historickou. Člověk je vystaven
změnám, navazuje na získané tradice. Těmito tradicemi se neučí pouze jednotlivec, ale
celá společnost, která se navzájem ovlivňuje. Role tradice je velice významná a důležitá
při tvorbě hodnotové orientace, při učení se vzorců chování v lidské společnosti.
Multikultura hraje velmi důležitou roli při výchově dětí. Je důležité poznat nejen
naši historii, ale i menšin, se kterými žijeme. Tradice je opakování určitých věcí, které
se předávají z generace na generaci. Jsou důležité pro pochopení minulosti.
Okamžikem narození člověk vplouvá do světa a postupně se v něm vyvíjí,
začleňuje se do společnosti, vrůstá do ní a tato společnost ho ovlivňuje a formuje.
Z tohoto vyvozujeme, že člověk je sociální tvor. Pokud vyrůstá lidské dítě mimo
t

v

sociální prostředí, může přežít biologicky, nikoli sociálně. Člověk nemůže ve světě
přežít jako samostatná bytost, jelikož je přímo odkázán na společnost. Svou tvořivou
prací se podílí na chodu společnosti, budování a formování světa jako celku.
Kázeň ve smyslu sebeukázněnosti je třeba chápat jako synonymum osobní
odpovědnosti jedince vůči sobě i vůči světu. Dosažení smyslu odpovědnosti je jedním
ze základních znaků psychické zralosti individua. Vůči pojmu kázeň existuji i výhrady
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terminologické. U mnohých vyvolává asociaci s poslušností, která je „slepá" a snadno
zneužitelná. Nepříjemné pocity při vyslovení pojmu kázeň má na svědomí i historická
tradice jejího prosazování. Tvrdé postihy za porušování kázně nacházíme v celém
starověku a jsou dokladem společenského významu, jaký byl kázni přisuzován. Přestože
morálka křesťanského středověku zdůraznila řadu humanistických ideálů, otázka kázně
byla zjednodušena na požadavek poslušnosti - k vrchnosti, k panovníkovi, k církvi,
k Bohu. Ve stejném smyslu byla chápána poslušnost dětí vůči rodičům. Ke změně v
pojetí dochází v renesanci a humanismu - do středu dění staví člověka (Dvořáček, 2004,
s.99).
Pro názornost a vymezení pojmu uvádím definici kázně podle Jana Uhera
(1924): „Kázeň je buď dobrovolné, buď nucené podřizování se jednotlivce nebo určité
skupině, určité autoritě, určitému pořádku, řádu, a to buď svobodně zvolenému, nebo
zvenčí ukládanému".
Současné pojetí kázně v pedagogické teorii je diferencováno na dvě složky.
Vnější kázeň - je to kázeň vynucená, kterou můžeme nazývat poslušností a disciplínou.
Vnitřní kázeň - je to kázeň dobrovolně přijatá, uvědomělá, odpovědná, která vzniká
interiorizací (zvnitřněním) norem a vědomým souhlasem s nimi (Dvořáček, 2004,
s.100).
Snahou každého pedagoga je docílit vnitřní kázně, což je složitý a dlouhodobý
proces kultivace a zrání osobnosti, vlivu výchovy a efektivity procesu výchovy jako
takové. Jak chápeme a vymezujeme kázeň z hlediska školy?
Školní kázeň můžeme tedy definovat jako vědomé dodržování školního řádu
(eventuelně pravidel chování ve třídě) a pravidel (pokynů) stanovených učiteli, popř.
ostatními zaměstnanci školy (Bendi, 2004, s.38).
Kázeň velice těsně souvisí s morálkou a etikou, proto uvádím definice těchto
pojmů.
Morálka vychází z latinského slova mos, což znamená obyčej, nebo mrav. Je
chápána jako souhrn společenských vztahů k tomu, „co má být", tedy k mravní normě.
Je užívána ve významu praktického řešení morálních situací vyžadujících odpovědné
morální usuzování, jednání a cítění, v souladu se svědomím (Dvořáček, 2004, s.90).
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Etika - tento pojem odvozujeme z řeckého slova ethos,

což znamená zvyk,

obyčej, způsob jednání, pořádek, ráz, kvalita. Etymologicky jsou pojmy etika a morálka
synonyma. V dnešní době jde o označení vědní disciplíny.

1.2

Uvedení do problematiky etopedie
Filosofická koncepce světa ovlivňuje

speciální pedagogiku svými stanovisky

ontologickými, gnoseologickými a metodologickými. Filosofické názory přirozeně vždy
ovlivňovaly postoje společnosti ve vztahu k jedincům stojícím mimo normu. Etopedie
se nezabývá pouze člověkem s poruchami chování, ale studuje etiologii vzniku
mravních poruch a řeší otázku , která směřuje k nápravě. V tomto případě je důležité
znát zákonitosti vývoje společnosti (Vocilka, 1994).
Pro názornost uvádím některé definice etopedie.

E T O P E D I E ( z řec. éthos = mrav, paidea = výchova)
„ ...je vědní obor speciální pedagogiky, který se zabývá výchovně vzdělávacím
procesem sociálně narušených - obtížně vychovatelných jedinců, jak po stránce
teoretického rozpracování, tak i následně praktické realizace." (Kuja, 1989, s.9).

„ ...se zabývá problematikou výchovy, převýchovy a vzdělávání dětí a mládeže
s poruchami chování, se sociálně maladaptivním ( nepřizpůsobivým ) chováním, které
bývá primárně zapříčiněno poruchou v sociálních vztazích jedince směrem k majoritní
společnosti." (Průcha, 2000).

„ ...je v celé své šíři zaměřena na výzkum jedince s poruchou emocí a chování. Jejím
předmětem jsou sekundární důsledky sociálního defektu jedince , které označujeme jako
funkční defektivitu. Projevem této defektivity jsou konkrétní poruchy chování.
V obecné rovině etopedie se tedy snažíme zaměřit na morální formování osobnosti, na
výzkum etiologie poruch chován, jejich symptomy, nápravu a prevenci . Specifickým
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znakem etopedického postižení je narušená rovina sociálních vztahů daného jedince, a
tím také jeho vztah k sociálnímu prostředí" (Vitásková, 2005, s.5).

1.3

Pojmosloví etopedie v historickém kontextu

Etopedie je poměrně mladým oborem, který se začal profilovat jako samostatná
disciplína speciální pedagogiky. Původně byla tato problematika zahrnuta v oboru
psychopedie. K osamostatnění dochází v roce 1969, kdy na třech pedagogických
fakultách, kde byly zřízeny katedry speciální pedagogiky, byl obor etopedie začleněn
jako studijní obor (Vocilka, 1994).
V roce 1930 byla publikována první souborná práce Aloise Zikmunda „Mládež
mravně vadná", kde autor označuje a dělí skupinu jedinců s kázeňskými problémy na
mládež mravně ohroženou, narušenou a vadnou (Vitásková, 2005).
Mravně ohrožená mládež -jedinci, kteří jsou neporušení, hrozí jim riziko z okolí. Bývá
spojováno se špatným prostředím.
Mravně narušená mládež - takto je označován jedinec, který se občas a ojediněle
dopouští špatných a negativních vlivů. Tento jedinec vybočuje z mravního života.
Porušování norem je ale u těchto jedinců ojedinělé a přechodné.
Mravně vadná mládež - dnes se můžeme setkat podle novější terminologie s tzv.
antisociálním chováním, které nelze napravit, nemá perspektivu.
Z šedesátých let pochází termín mládež obtížně vychovatelná, který nahrazuje
termín mládež mravně vadná. Tímto termínem byli označováni jedinci s poruchami
chování.
V sedmdesátých letech se začal používat termín poruchy chování. V tomto
ohledu se oblast speciální pedagogiky zaměřuje na defekt jedince, na odchylku od
normy.
Poruchy školní přizpůsobivosti je další vymezený termín, který je spojován
s LMD a DMO nebo s nesprávnou výchovou převážně v předškolním období.
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Poruchy zapříčiněné nepřiměřenou emoční a citovou reaktivitou dítěte jsou
označovány jako poruchy afektivní a citové (Vitásková, 2005).

1.4

Vymezení termínů a hesel v etopedii

Rád bych vymezil některé termíny, se kterými se v etopedii setkáváme.
Abnormalita - odklon od normy.
Delikvence -

termín používaný na označení protispolečenské činnosti dětí ve

věku do 15 let (které nejsou trestně odpovědné), a to takového stupně společenské
nebezpečnosti, že by byla trestným činem, kdyby se jí dopustila osoba trestně
odpovědná (Vocilka, 1994, s. 16).
Deprivanti - (od slova deprivace - lat.zprostit). Odborná literatura takto
označuje jedince, kteří z biologických, psychologických nebo sociokulturních důvodů
se nejsou schopni přizpůsobit normám ve společnosti.
Narušenost mravní - znak jedinců s poruchami chování, který charakterizuje
narušený vztah k hodnotovému systému.
Reedukace - převýchova osob s poruchami chování, ve které se s použitím
komplexního systému metod pedagogicko-psychologických usiluje o takové změny
chování jedince, které mu umožní návrat do běžného života.
Resocializace - opětovné úplné zapojení do společnosti. Resocializace je cílem
reedukace.
Sociální deviace - tímto termínem jsou označovány odchylky, které mají
význam v sociálních interakcích.
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1.5

Osobnosti v historii etopedie

Problémy ve výchově provází lidstvo od nepaměti. Názory a hodnocení
protispolečenských jevů souvisí s postoji, dobou a rovněž s rozvojem společnosti.
Uvádím osobnosti, které se zabývaly výchovou a převýchovou. Těchto osobností je celá
řada, proto zmiňuji některé v ukázce:
John Locke (1632-1704)
Ve své knize Úvahy o výchově (1693) se zabývá léčením asociálních a
deprivovaných jedinců. V době, kdy ve společnosti převládá puritanismus, přichází
s revoluční myšlenkou. Locke říká, že „dětem je třeba

učinit život tak zábavný a

příjemný, jak to jen jde" (Helus, 2004). Locke rovněž zdůrazňuje potřebu pěstovat
ovládání a sebekázeň od nejútlejšího věku. Podle něj má být vychovatel ze začátku co
nejpřísnější, aby se po čase mohl stát přítelem a rádcem adolescenta. Zdůrazňuje
praktičnost a užitečnost

vzdělání,

racionalismus,

proto je

mu

někdy vytýkán

utilitarismus. Zaměřuje se na výchovu chlapců. Neřeší otázku výchovy dívek
(Dvořáček, 2004).
Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
Vyzdvihuje přirozené a praktické působení. Zároveň vystupuje proti tělesným
trestům. Ve svém díle „Emil, čili o vychování", v němž prosazuje myšlenku, že člověk
je od přírody dobrý, ale zlá společnost jej kazí. Zdůrazňuje tedy přirozenou výchovu.
Jean Jacques Rousseau považuje za nutné a důležité vychovávat dítě mimo lidskou
společnost,
Rousseauovy

neboť jen

v přírodě

se

může

rozvíjet příznivě.

Výrazným rysem

pedagogiky je jeho citlivý vztah k dítěti. Láska k dítěti je jedním

z nejsilnějších prvků jeho pedagogiky (Jůva, 1995).
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827)
Na svém statku se věnoval výchově opuštěných dětí. V románu Lienhart a
Gertruda popisuje přirozenou výchovu dětí v rodinných podmínkách. Kladl důraz na
formální vzdělání, které nevidí cíl vyučování v osvojených poznatcích, ale v rozvoji
žákových schopností, hlavně myšlení. Hlavní cíl výchovy vidí v mravním rozvoji, ve
stálém sebezdokonalování a v postupném „odhalování lidskosti" v každém jedinci.
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Umírá jako jeden ze zakladatelů moderní humanistické' pedagogiky a na náhrobku má
napsáno: „Vše pro jiné, nic pro sebe", čím jej velice dobře můžeme charakterizovat
(Jůva, 1995).
Jan Bosko (1815-1888)
Tento italský katolický kněz založil řeholní společnosti salesiánů. V roce 1845
zřizuje své první oratorium, v němž se věnoval mládeži převážně sociálně zpustlé a
opuštěné.
Anton Semjonovič Makarenko (1888-1939)
Pokládal kolektiv za jeden ze základních výchovných prostředků. Organizoval
pracovní kolonie pro děti a mladistvé, z nichž mnozí měli problémy s chováním, kradli
a žebrali. Zdůrazňuje sílu,práce, kolektivu a režimu. Jeho pedagogika se projevuje úctou
k osobnosti žáka. Byl hluboce přesvědčen o účinnosti výchovy. Výchozím principem je
pedagogický optimismus (Jůva, 1995).
Etopedii provázel v začátcích prof. Sovák, který zaměřil své bádání na odchylku
od normy - defekt a její projev - defektivitu. Později dr. Klíma, který propagoval
multifaktoriální etiologický pohled a poprvé diferencoval primární a sekundární příčiny
postižení v sociální oblasti. Další pokračovatelé, kteří obohatili a rozšířili tuto disciplínu
o nové poznatky, např. Zikmund, Zeman, Kuja, Vocilka, Matějček, Dytrych, Koukolík,
Koť a, Pilař, Drtilová ad. (Vitásková, 2005).

1.6

Cíle a úkoly praxe etopedie

Specifické cíle etopedie

•

reagovat na společenské změny a změny v přístupu k jedincům s poruchami
chování

•

přijímat poznatky ze zahraničí a z výzkumu
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•

ovlivňovat diskusi zařazování klientů do běžného prostředí (integrace)

•

individualizovat a humanizovat speciálně pedagogickou intervenci

•

posilovat důraz kladený na prevenci a pozitivní hodnocení jedinců

•

orientovat edukační proces na zvládání krizových životních situací a jejich
řešení

•

cíleně seznamovat společnost s odlišnostmi specifických skupin dětí a
mládeže (Vitásková, 2005, s.l 1).

Úkoly etopedie ve fázi prevence
V této fázi je naším cílem rozpoznat charakter problémového chování jedince.
Tato fáze souvisí s informovaností, průběžným vzděláváním pedagoga a jeho znalostmi,
které vedou k podpoře jedince.
Hlavní úkoly etopedie ve fázi prevence:
•

Rozpoznat charakter problému

•

Zvýšit kompetence pedagoga, který jedince podporuje, vede a usnadňuje jeho
setrvání v přirozeném edukačním procesu

•

Pomoc jedinci orientovat se v sobě samém a pomoc sjeho problémovým
chováním

•

Snažit se odstranit aspekty, které jedince ohrožují a škodí mu v jeho sociálních
podmínkách

•

Pomoc sociálnímu okolí orientovat se v rizikové situaci

Formy realizace - poradenství, vzdělávání, spolupráce (Vojtová, 2005, s.36).

Specifické cíle etopedické intervence
•

správné rozpoznání prvních signálů rizika v chování jedince

•

poznání charakteru nežádoucího chování
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•

výběr optimální intervence, metody, techniky

•

odstranění defektivity - změnou postojů, motivů, zájmů, narušených vztahů
ke světu i k vlastní osobě

•

odstranění negativních vlivů v sociálním okolí jedince (Vitásková, 2005).

Úkoly etopedie ve fázi intervence:
V této fázi je naším cílem naplánovat pedagogické opatření, které proniká do
přirozených situací jedince s výchovnými problémy . Musí však respektovat jedince
jako osobnost a musí co nejméně omezovat jeho sociální vztahy.
Hlavní úkoly etopedie ve fázi intervence
•

Odstranit, či eliminovat zdroje nežádoucích vlivů

•

Usměrňovat aktivity, probouzet zájem

•

Vytvářet sebeúctu, důvěru

•

Posilovat pozitivní sociální vztahy jedince k sobě samému i k druhým

•

Pomáhat jedinci orientovat se ve vlastním chování a v reakcích okolí na něj

•

Poznávat a analyzovat chování jedince v situacích přirozených i uměle
vytvořených (Vojtová, 2005).

Úspěch intervence dle mého názoru závisí na osobnosti pedagoga, jeho
vlastnostech morálních, volních, na schopnosti získat si u dítěte důvěru, na jeho
vědomostech, přizpůsobivosti, empatii, protože pokud svými vlastnostmi nebo
čímkoliv jiným dokáže v dítěti vzbudit něco nového, ovlivnit hodnotovou orientaci
svěřence, tak se mu podaří nastolit cestu, která vede do nového, neznámého
prostoru, ve kterém se bude muset jedinec pohybovat. Buď tuto cestu přijme a
pochopí, nebo bude v začátcích potřebovat někoho, o koho se může opřít,
zprostředkovatele nového jsoucna. Kdo jiný by měl být právě tímto pomocníkem a
zprostředkovatelem, než jeho pedagog.
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Úkol etopedie ve fázi rehabilitace
Opatření v této fázi navazují na intervenci a naším cílem je směřovat k poruše samé,
k jejímu odstranění a rovněž i k omezení vedlejších negativních vlivů. V této fázi
užíváme analýzu sebereflexe jedince.
Hlavní úkoly etopedie ve fázi rehabilitace:
•

Pomoci jedinci s poruchami chování a emocí orientovat se v jeho sociálním
prostředí

•

Snažit se vytvářet prostor pro budování důvěry, sebeúcty a pomáhat mu
vytvářet pozitivní vztahy s okolím

•

Otevřít mu hlubší nové poznání a formou např. prožitkové pedagogiky
zprostředkovat nové zážitky

•

Poskytnout prostor pro chápání vztahů a hodnot

•

Vytvářet nový systém hodnot (Vojtová, 2005).

Formy realizace v této fázi jsou individuální, které slouží k poznání potíží a
skupinové, které by měly jedince podporovat, rozvíjet a ovlivňovat jeho chování.
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2 Výzkumná část

2.1 Vymezení cíle a formulace hypotéz

Cíl práce:
Využití činností s přírodními a technickými materiály jako motivace ke zlepšení
studijních výsledků, školního klimatu a zjištění možností navození změn v chování
V

/]

o

zaku.

Formulace hypotéz
H l : Záměrné a vhodně volené činnosti s materiály pozitivně ovlivňují chování jedince.
H2: Záměrné a vhodně volené činnosti zlepší třídní a školní klima.
H3: Osobnosti pedagogů významným faktorem pozitivně ovlivňují integraci žáka.
H4: Záměrné a vhodně volené činnosti zlepší studijní výsledky žáka.

2.2 Metodika práce
Před samotným výzkumem jsem se snažil prostudovat literaturu, která je dostupná
k dané problematice. Ujasnil jsem si, které konkrétní jevy chci zjišťovat a stanovil jsem
příslušné hypotézy. Nejdříve jsem s žákem provedl dotazník, ve kterém jsem se snažil
zjistit, které činnosti a jaké materiály by žáka zajímaly, a jaké by preferoval. Jako
výzkumnou metodu jsem použil škálování v dotazníku.
Oblíbenost jednotlivých materiálů, podle toho, jak by s nimi chtěl žák často
pracovat jsem chtěl zjistit proto, abych mohl zvolit nejvhodnější činnosti, které by vedly
k ověření hypotéz.
Myslím si, že zapojit žáka přímo do volby činností je zajímavé a nutné, jelikož
ho činnosti nejen více baví, protože se za ně cítí spoluodpovědný, a zároveň má pocit,
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že on je v procesu výchovy a vzděláváni důležitý, protože bereme v ohledu jeho názory.
Zvláště v etopedii je důležité dětem nechat prostor pro jejich názor, nepřikazovat jim,
protože příkaz a nucená činnost by vedly opět k další blokaci jedince.
Uvádím konkrétní dotazník, který žák vyplňoval:
Zakroužkuj odpověď, podle toho, jak často bys chtěl procovat s uvedeným
materiálem.
1) Práce s papírem

Stále

-

1

velmi často

-

2

často

-

občas

3

-

4

nikdy
5

2) Modelovací hmota

Stále

-

1

velmi často

-

2

často

-

občas

3

-

4

nikdy
5

3) Přírodní materiály

Stále

-

1

velmi často

-

2

často

-

občas

3

-

4

nikdy
5

4) Odpadové materiály
Stále

-

1

velmi často

-

2

často

-

občas

3

-

4

nikdy
5

5) Textilní materiály
Stále
1

-

velmi často
2

-

často

-

občas

3

4
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-

nikdy
5

Předvýzkum

Než jsem začal pozorovat žáka při jednotlivých činnostech, potřeboval jsem
zjistit jeho postavení

ve třídě. Jako výzkumnou metodu jsem zvolil sociometrický

dotazník. Tohoto dotazníku se účastnilo devět ze třinácti žáků, jelikož čtyři žáci byli
v den konání testu nepřítomní.

Žáci odpovídali na tyto otázky:

1. Mezi mé přátele v naší třídě patří:

1
2
3

2. Jako přítele (přítelkyni) bych si nevybral

1
2
3

Tyto otázky jsem použil ze standardizovaného dotazníku B-3. Jednotlivé žáky jsem si
označil pracovně velkými písmeny (pro anonymitu).

Pozorování
Pro popisovaný výzkum jsem použil metodu zúčastněného strukturovaného
pozorování. Pro záznam výsledků pozorování jsem vytvořil pozorovací arch, který není
standardizovaný a vyrobil jsem ho podle konkrétních jevů, které jsem chtěl zjistit.
Pozorovací arch vypadal takto:
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Pozorovací arch
Činnosti směřující k fázi hledání sebe sama
činnost s
materiály
Dekorace
Haloween
Vánoční
dekorace Zvon
Vánoční
dárek svícen
Vánoční
dekorace
k výzdobě
chodby školv
Dekorace
k výzdobě
třídy
Výroba
vánočního
řetězu do
vestibulu
školy
Dvě ozdoby
z odpadových
materiálů

Je
agresivn

klidný

soustředěný

jistý

podceňující
se

nerozhodný

ostýchavý

pracuje
sám

pracuje se
skupinkou

ano

ano

ne

ne

ne

ano

ano

-

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ano

ne

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ano

ne

Činnosti směřu jící k sebeprosazování a vp ouvání do kolektivu
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ne

ne

ano

ne

ano

ne

ne

ne

ne

ano

ne

ano

ano

ne

ne

ne

ano

ano

ne

ne

ne

ne

Kooperace
ne
ne

ano

ano

ano

ne

ne

Fáze splynutí
Stavba hradu
Vytvoření
pomazánek

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ano

ano

šloví

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ano

ano

ne
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Metodou strukturovaného zúčastněného pozorování jsem ověřoval H1 a H2.
Při samotném pozorováním jsem se snažil dbát zásad, které uvádí Braun (Praha,
2003) tj. nejobjektivnější pohled na dítě, překonání vlastních předsudků a vyrovnání se
s haló-efektem. Tento haló-efekt definuje Hadj-Moussová (Praha,2003) jako chybu
v sociální percepci takto: „Jde o neodůvodněné zobecnění prvních informací, které o
druhém člověku získáme (první dojem). Zobecnění pak přenášíme i na další projevy a
předpokládané vlastnosti".

Rozhovor

Metodou strukturovaného rozhovoru jsem ověřoval stanovenou hypotézu č.3.
Důležité bylo žáka emočně přijmout, motivovat, vytvořit co nejlepší podmínky, aby se
žák cítil dobře. Některé formulace otázek byly předem připraveny a některé vycházely
z reakce na žákovu odpověď. Rozhovor probíhal v místě, které má žák rád. Tímto
místem byla zoologická zahrada. Je velice důležité vybrat správné místo, ke kterému má
žák kladný vztah, jelikož toto místo vede k „odblokování" respondenta. Celkový
přehled otázek vypadal takto:

Ahoj, jak se Ti dnes daří?
Copak se stalo, že jsi smutný?
Kdo Tě nemá rád a obviňuje Tě?
Copak Ti vadí na učitelích a vychovatelích?
A jak vnímáš třídní učitelku?
Jak to myslíš všechno řeší? Mohl bys uvést příklady, co pořád řeší?
Na co by se měli učitelé a vychovatelé zaměřit, aby ses ve škole cítil dobře?
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Kdybys byl ředitelem školy, co bys změnil?
A myslíš si, že Tvoji spolužáci jsou s Tebou rádi?
Chtěl bys to změnit? Zamýšlel jsi se nad tím?
Co si myslíš o mně, jako učiteli?
Představ si situaci, že potřebuješ o velké přestávce s něčím poradit. Kolik
pedagogů

si

myslíš,

že

Tě

„odmítne",

případně

neochotně

pomůže

z

celého

pedagogického sboru nebo Tvůj problém zlehčí a odloží na jindy.
Představ si situaci, že potřebuješ o velké přestávce s něčím poradit. Kolik si
myslíš, že by Ti učitelů bylo ochotno pomoci z celého pedagogického sboru?
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Shromažďování dat
Shromažďováním známek v jednotlivých měsících a předmětech jsem ově
záznam dat jsem si vytvořil následující tabulku:

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Matematika
Českýjazyk
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Pracovní
činnosti
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Německý jazyk
Občanská
výchova
Fyzika
Informatika
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Leden

Únor

Březen

2.3 Charakteristika skupiny, vybraného žáka a prostředí

Charakteristika skupiny

Celý výzkum práce se odehrává ve třídě, která je složena z 12 dětí šestého
ročníku a integrovaného žáka s poruchami chování na běžné základní škole V této třídě
mi jde o sledování změn třídního klimatu. Tato třída je dle mého názoru ideální počtem
žáků a lze zde dobře sledovat spolupráce dětí, změny v třídní hierarchii. Skupina z této
třídy se podílela na práci při činnostech s integrovaným žákem.

Charakteristika vybraného žáka

Anamnéza žáka
Chlapec navštěvuje šestý ročník základní školy. Je integrovaný do režimu běžné
základní školy. Má problémy s chováním od raného věku.
Ve třech letech byl odebrán biologické matce. Od té doby střídal různé dětské
domovy. Byl v pěstounské péči u paní, která ho znovu vrátila do dětského domova,
protože ho nezvládala. Opět střídal různé domovy

a nakonec se ho ujali manželé,

jejichž manželství se záhy rozpadlo a chlapec zůstal v péči pěstounky.
Po stránce intelektové je hoch bystrý, má nepatrné problémy v českém jazyce,
hůř čte. Potíže má i v psaném projevu, kde jsou pro něj problematické především
diktáty. K oblíbeným předmětům patří tělesná výchova, výtvarná výchova, přírodopis.
K předmětům, které nemá rád, patří český jazyk a dějepis. V oblastech, které ho
zajímají, je schopen velice dobře a soustředěně pracovat. Všeobecná informovanost je
průměrná, logické myšlení dobré. Názorově logické myšlení nadprůměrné. Schopnost
porozumění významu slov je průměrná. Dlouhodobá paměť je mírně nadprůměrná, což
dokazují testy, které provedl speciální pedagog našeho ústavu.

26

V praxi jsem vysledoval následující reality, které mi pomohly hlouběji
proniknout do jeho v jádru citlivé osobnosti.
U chlapce se objevují zkratové reakce, často je vzteklý, je drzý ve škole na
dospělé a agresivní ke spolužákům. V konfliktu s cizími lidmi je zaražený, patrná je
ostražitost v chování. Sám si uvědomuje, že je někdy vzteklý, když ho k tomu někdo
vyprovokuje (nadává mu, vyhrožuje mu). Pokud něco provede, je ochoten se omluvit a
mrzí ho to.
Má velký strach, že půjde zpátky do dětského domova, což by nechtěl, protože
sám říká, že má maminku (pěstounku) moc rád. Chlapec nesnáší nečinnost a nudu,
proto je třeba ho zabavit poutavě nejen při výuce, ale i ve volném čase. Projevují se
emoční agrese, které se těžko ovlivňují racionálním myšlením - jedná se o výbuchy,
pod kterými je vždy silný negativní podnět. Myslím si, že si své věci a místo brání, bojí
se o něj přijít. Je neuspokojen potřebou místa - tzn. někam patřit. Tuto potřebu mu lze
plně uspokojit pouze vciťováním se do něj, důvěrou, láskou a ujišťováním, že někam
náleží, že je někde jeho místo, které mu nikdo nemůže vzít. Je těžké mu toto vysvětlit,
protože

má předchozí zkušenost z chaotického

střídání domovů

a z předchozí

pěstounky. Jak sám uvádí, má pocit, že je vším vinen, vše se na něho svede. Při
jakémkoliv problému se hledělo vždy na něho, jako na neschopného a neomaleného.
Tato skutečnost může navodit tzv. sebeznehodnocující sebepojetí, tzn. navodíme dojem,
že dítě je špatné, že nikdy nemůže být lepší, že vždy bude zlobivé a vyvrhel kolektivu.
Tato reálie se stává podstatou snížené výkonnosti, a to i když má žák potenciality se
zlepšit. Dítě přejímá od pedagoga, který je za něj zodpovědný, skutečnost, vztah k sobě
samému, že nemůže být lepší, že je neschopné, nezapadá do kolektivu, a tím je
méněcenné. Je třeba vytvořit sebezhodnocující sebepojetí, jež má účinek, který příznivě
povzbuzuje a reguluje aktivitu svěřence díky přesvědčující důvěře, která umožňuje
dítěti obstát při složitých úkolech a aktivitách a dosahovat tak lepších výkonů. Všiml
jsem si, že pokárání, či konflikt s jinou osobou u něj vede k rozmanitým únikovým
reakcím - pláč, vztek nebo skutečný útěk. Proto potřebuje stálý dohled. Velice dobře
reaguje na pochvalu a pozitivní motivaci. Pokud pozná, že vychovatel, vyučující mu
dává

šanci

v některé

oblasti

vyniknout,

spolupracovat.
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je

schopen

celkově

bezproblémově

Charakteristika prostředí

Zvolené činnosti s materiály probíhaly v běžné základní škole buď v prostorách
školního klubu, přímo ve třídě, nebo v dílně. Děti nebyly k činnostem nuceny, ale dbal
jsem na jejich volbu a názor, aby se nejlépe ukázaly vztahy, ověřily hypotézy a celý
výzkum probíhal v nejlepších podmínkách.
Celá koncepce práce vychází ze sledování výskytu jevů ve třídě a u samotného
žáka. Některé informace jsem zjistil z dlouhodobějšího sledování a rozhovorů
s pedagogy. Samotný výzkum ovlivnění vybraných jevů záměrnou a cílevědomou
činností s materiály trval od září 2007 do března roku 2008.
Činnosti s dětmi byly prováděny ve volném čase, po vyučování a děti ze třídy
ochotně spolupracovaly a docházely dle předem dohodnutých termínů.

2.4 Výsledky práce a jejich analýza

Jednotlivé činnosti s materiály jsem rozdělil do jednotlivých skupin podle
záměrných činností a podle toho, jak by mohly na dítě působit. Pojmenoval jsem čtyři
fáze, a to takto:

•

hledání sebe sama

•

nenásilné sebeprosazování a vplouvání do kolektivu

•

kooperace

•

fáze splynutí

Před samotnými činnostmi jsem žákovi předložil dotazník, abych zjistil oblíbenost
jednotlivých materiálů. Výsledek dotazníku nyní uvádím:
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Na otázku: „Které materiály se ti líbí, podle toho, jak bys s nimi chtěl č
pracovat?" Žák vyznačil odpovědi takto:

1) Práce s papírem

Stále

-

velmi často

1

-

často

2

-

občas

3

-

nikdy

4

5

2) Modelovací hmota

Stále

-

velmi často

1

-

často

2

-

občas

3

-

nikdy

4

5

3) Přírodní materiály

Stále

-

velmi často

1

-

často

2

-

občas

3

-

nikdy

4

5

4) Odpadové materiály

Stále

-

velmi často

1

-

často

2

-

občas

3

-

nikdy

4

5

5) Textilní materiály

Stále

-

velmi často

-

často

-

občas
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-

nikdy

1

2

3

4

5

Výsledek mě překvapil, jelikož jsem zjistil, že žák jednotlivé druhy materiálů,
které jsem mu předložil jako možnosti výběru, má rád a k žádnému materiálu nevyjádřil
vysloveně negativní postoj. Toto zjištění mi do jisté míry usnadnilo práci v tom, že jsem
mohl zvolit různé materiály při samotných činnostech, a tím žáka více poznat, jak
reaguje při práci s různými materiály a jak spolupracuje s majoritou.

Výsledek předvýzkumu

• Počet pozitivních vazeb
• Počet negativních vazeb

A B C D E

F G H C H I

J K

Nejvíce negativních vazeb dostal integrovaný žák, který mě zajímal. Překvapilo
mě, že jsem objevil další dva žáky, kteří mají vysoký počet negativních vazeb. Je třeba
tuto zjištěnou skutečnost brát při práci v úvahu.

2-4.1 Hledání sebe sama

Pro vytvoření této fáze byly voleny činnosti a vybrány takové výrobky, které
ám žák chtěl, aby docházelo k pochopení sebe samotného, aby nepovažoval
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individuální odlišnosti za problém a

pomocí

jednoduchých činností došlo k tomu, aby se

uklidnil a mohl dále rozvíjet.

1) Výroba dekorace na Haloweena
Pomůcky: okrasná dýně, nůž, fixa
Postup: Žák si nejprve na dýni nakreslil fixou obličej, poté vydlabal nožem vnitřek
dýně, jemně a s citem vyřezával předkreslená místa.
Reflexe: Nápad na tuto činnost vymyslel žák sám, měl radost, že nebyl odmítnut a bylo
mu vyhověno. Pracoval klidně, ale nejisté a ostýchavě.
Fotografie toho výrobku viz Příloha č.l.

2) Výroba vánoční dekorace - Zvon
Pomůcky: Karton, nůžky, lepidlo, pastelka, drát, kleště, seno, sláma, dekorační ozdoby
dle vkusu ( mašle, zlacený ořech, nasušené plátky pomeranče, atd.)
Postup: Na karton si žák nakreslil s mou pomocí tvar zvonu, poté jej vystřihnul, potřel
lepidlem a pomalu začal pokládat seno. Nechal chvíli zaschnout a vrstvil na sebe seno,
které obvazoval drátem a stále musel hlídat šablonu zvonu. Nakonec připevnil zlacený
ořech, mašli a nasušené plátky pomeranče.
Reflexe: Při tvorbě toho výrobku žák pracoval klidně, jistě a už nebyl ostýchavý.
Fotografie toho výrobku viz Příloha č.2.

3)

Vytvoření dárku pro maminku - svícínek

Pomůcky: skleněná čirá sklenička, barvy na sklo, ocet.
Postup: Žák nejprve skleničku omyl v octu, aby ji odmastil. Poté si skleničku rozdělil
svislými a vodorovnými čarami na jednotlivé obdélníčky černou konturou na sklo. Poté
nechal zaschnout do druhého dne. Druhý den jednotlivé obdélníčky vybarvil barvami na
sklo dle svého vkusu.
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Reflexe: Při práci pracoval klidně, jistě. Dobré bylo práci rozdělit na dva dny, jelikož to
vzbudilo u žáka ještě větší zájem. Těšil se na odpoledne, až bude moci práci dokončit.
Fotografie toho výrobku viz Příloha č.3.

2.4.2 Nenásilné sebeprosazování a vplouvání do kolektivu

Pro splnění této fáze je důležité, aby pedagog byl pomocníkem na cestě
vplouvání žáka do kolektivu. Svěřenec musí mít pocit bezpečí, jistoty a opory
v pedagogovi, který s ním tyto činnosti provádí.
Smyslem činností zařazených do této fáze je, aby se jedinec nenásilně prosadil
v kolektivu a vplul do něj. Prosadit se může

prostřednictvím činností např. výrobků

z materiálů, které vystavíme ve třídě nebo budově školy.

1)
Pomůcky:

Výroba vánoční dekorace k výzdobě chodby školy
špejle, polystyrénová koule, červený karton, alobal, červená stuha, korálky,

tavná pistole.
Postup: Polystyrénovou kouli žák obalil alobalem, jednotlivé špejle rovněž a poté je
zapíchal do koule. Následovalo vystříhání hvězdiček z kartonu, které umístil na kraje
špejlí a zajistil je korálkem, který přilepil tavnou pistolí. Nakonec jsme společně
vánoční dekoraci zavěsili v prostorách chodby školy.
Reflexe: Pokud žák věděl, že tento výtvor bude umístěn v areálu školy byl neklidný,
nejistý, podceňoval se, práce byla chaotická, zřetelná byla také nerozhodnost,
projevovaly se i znaky agresivity k používaným materiálům. Toto zjištění ukazuje na
vnitřní nesoulad, nejistotu, že si myslí, že něco dělá špatně, nevěří si, podceňuje se,
možná se bojí, že se mu bude někdo smát. Výsledek byl ten, že žáci z jiných tříd mu
výtvor pochválili, což ho ještě více motivovalo.
Fotografie toho výrobku viz Příloha č.4.
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2)

Výroba dekorace k výzdobě třídy

Pomůcky: Květináč, bílá barva, lepidlo na ubrouskovou techniku, ubrousek s motivem,
štětec na nanášení barvy, štětec na nanášení lepidla, nůžky
Postup: Žák natřel květináč barvou a nechal ho dobře proschnout. Mezi tím si
vystřihnul obrázek z ubrousku a oddělil dvě spodní vrstvy. Poté jemně natřel místo, kam
chtěl vlepit list břečťanu z ubrousku lepidlem pro ubrouskovou techniku, přiložil
obrázek z ubrousku a jemně uhlazoval prsty směrem od středu ven, aby nevznikly
bubliny a zvlněná místa. Poté celý obrázek ještě jednou přetřel lepidlem.
Reflexe: Žák pracoval neklidně, soustředěně, už se nepodceňoval a nebyl nerozhodný,
neobjevuje se agrese. Myslím si, že k tomuto posunu dochází předchozí motivací (viz
vánoční dekorace k výzdobě chodby školy), žák získal částečnou podporu ostatních
žáků z jiných tříd a dle mého názoru se bojí, jak budou reagovat jeho spolužáci
Spolužáci reagovali příznivě, líbil se jim jeho výtvor.
Fotografie toho výrobku viz Příloha č.5.

Myslím si, že tato pozitivní reakce jednak ze strany spolužáků i ostatních žáků
školy pozitivně ovlivnila vnímání žáka. Sám vidí, že se nemusí prosazovat pouze pěstmi
a nevhodným chováním, ale že to jde také jinak.

2.4.3 Kooperace

Tím, že najednou žák zažil aspoň maličký obdiv ze strany spolužáků, je na sebe
Pyšný, možná až příliš. Chtěl by se výrobky před ostatními vytahovat sám

a stále

nechce spolupracovat s majoritou. Hledal jsem kompromis - je nutné, aby si uvědomil,
že část úkolu udělá sám, ale podělí se o něj s ostatními. Je zde důležité mluvit o úloze a
vztazích jedince ke společnosti, jak se navzájem ovlivňují atd. Tím si žák uvědomí svoji
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společenskou úlohu a svoje místo, které v ní zaujímá. Do této fáze zařazuji tyto činnosti
s materiály:

1)

Výroba vánočního řetězu z oveček do vestibulu školy

Třída dostala za úkol udělat vánoční řetěz do vestibulu školy. Zkoumaný žák
spolupracovat nechtěl. Jediná cesta, jak ho motivovat pro výkon byla přes vzájemnou
domluvu, že nejdříve vyrobí něco jiného a poté to, co ostatní. Zvolil si udělat nejdříve
pasáčka a ostatní dělali ovečky. Poté byl ochoten dát svůj výtvor do společného.
Pomůcky, tvrdý papír, nůžky, zlatá šňůrka
Postup: Žák vystřihl dle předlohy pasáčka, ovečku a poté je společně se spolužáky
navlékali na zlatou nit.
Reflexe: Veliký pokrok nastává při této činnosti v tom, že žák je ochoten spolupracovat
se skupinkou, přistupuje na nějaká pravidla a je ochoten domluvy. V pozorujícím archu
vidíme, že je při činnosti neklidný, nesoustředěný, nejistý, ale nepodceňuje se, pracuje
sám i se skupinkou. Agresivita není patrná. Pokud uvažuji nad příčinnou neklidu,
nesoustředěnosti, nejistoty, tak si myslím, že je to pro žáka těžké dát výsledek svoji
práce někomu jinému (do společného), protože doposud vždy dělal něco jiného a nebyl
ochoten přistoupit na domluvu. Veškeré změny, které zde spatřuji, ukazují na cestu
vpřed.
Fotografie toho výrobku viz Příloha č.6.
2)

Vytvoření libovolné ozdoby z odpadových materiálů

Hvězdička ze dřívek od nanuku
Pomůcky, dřívka od nanuku, lepidlo
Postup: Dřívka od nanuku žák slepil do tvaru hvězdičky.
Fotografie výrobku viz. příloha č.7.
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Ozdoba z vyhořelé svíčky
Pomůcky: hliníkový kalíšek z vyhořelé čajové svíčky, barvy na sklo, drátek
Postup: Žák nastříhal hliníkový kalíšek z vyhořelé svíčky do tvaru „sluníčka", poté
dozdobil barvami na sklo a zavěsil na stromeček.
Reflexe: Při této činnosti s materiály se žák choval naprosto bez problémů. Myslím si,
že tato činnost byla i velice poučná tím, že si děti uvědomily, že vše hned nemusíme
vyhazovat, ale můžeme využít v tvořivé práci.
Fotografie výrobku viz příloha č.8.

2.4.4 Fáze splynutí

Tato fáze je pro mne ta, která mi dodává sílu, když nastává nějaký problém. Je to
takové vyvrcholení integrace ve výchově a vzdělávání, kdy je jedinec brán takový, jaký
je. Splývá s majoritou a zároveň je docíleno toho, že ho majorita bere jako
rovnocenného partnera, který má podobné problémy, zaslouží si být mezi námi a má na
to plné právo, i když je v něčem jiný.

1)

Stavba Hradu

Pomůcky: Modelovací hmota, figurky rytířů, zvířátek
Postup: Tato aktivita byla vymyšlená cíleně ke spolupráci žáka se skupinou. Žákům
byly rozdány funkce např. stavbyvedoucí, projektant, zedník, průvodce, pokladní atd. a
děti se musely vžít do této společenské role a podle ní se pohybovat v kolektivu.
Aktivita byla zakončena pozváním ostatních žáků z jiných tříd a tvůrci jim o hradu
vyprávěli.
Fotografie viz příloha č.9.
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Reflexe:

Zkoumaný žák byl

ve funkci

stavbyvedoucího.

Projevoval se klidně,

soustředěně, ale nejisté. Pracoval samostatně i s ostatními. Někdy se objevovala slovní
agrese. Myslím si, že tato agrese je takovým útěkem od stresu a pocitu zodpovědnosti.

2)

Krabí

Vytvoření různých pomazánek

pomazánka

Pomůcky: balení krabích tyčinek, 1 majonézu, lOOg taveného sýra, 4 stroužky česneku,
sůl, pepř
Postup: Tyčinky nakrájíme na malé kousky, vmícháme sýr, majonézu, prolisovaný
česnek, poté osolíme, opepříme a můžeme podávat.

Fotografie tohoto výrobku viz Příloha č.10.

Špenátová

pomazánka

Pomůcky: špenát, 50 g tuku, 1 cibule, 3 lžíce bílého jogurtu, strouhaný sýr, 2 vejce, sůl,
pepř
Postup: Povaříme špenát na osmahnuté cibulce, přidáme jogurt a zahustíme moukou.
Nakonec natíráme na rohlíky a sypeme sýrem.

Fotografie tohoto výrobku viz Příloha č.l 1.

Sýrová pomazánka s jogurtem
Pomůcky: 150g nastrouhaného sýra, bílý jogurt, 2 natvrdo uvařená vejce, cibule, sůl.
Postup: Sýr nastrouháme na hrubší nudličky, přidáme jogurt, jemně rozkrájená vejce a
cibuli, jogurt a promícháme. Dosolíme dle chuti a můžeme podávat.
Fotografie tohoto výrobku viz Příloha č.12.
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Pomazánka z krabích tyčinek
Pomůcky: krabí tyčinky, vejce, bílý jogurt, majonéza, hořčice, mrkev, kyselá okurka,
Vegeta, pažitka
Postup: K drobně nasekaným krabím tyčinkám přidáme nastrouhané vejce vařené
natvrdo, jemně nastrouhanou mrkev a kyselou okurku. Ochutíme lžičkou hořčice,
přidáme pažitku, Vegetu, nakonec bílý jogurt a majonézu v poměru podle chuti.

Fotografie tohoto výrobku viz Příloha č.13.

Židovská pomazánka
Pomůcky: 4 vejce uvařená natvrdo, 150 g cibule, olej, pažitka, sůl, pepř, hlávkový salát
Postup: Vejce posekáme na malé kousky, cibuli nakrájíme nadrobno, poté přidáme
trochu oleje, rozkrájenou pažitku a promícháme. Podle chuti pomazánku osolíme a
opepříme. Nakonec dozdobíme pažitkou a listy hlávkového salátu.

Fotografie tohoto výrobku viz Příloha č. 14.

Salámová

pomazánka

Pomůcky: 250g měkkého salámu, 5 natvrdo uvařených vajec, kyselé okurky, máslo,
hořčice, sůl
Postup: Salám a okurky nakrájíme na kostičky. Oloupeme vejce a posekáme je.
Našleháme hořčici s máslem, poté všechny ingredience promícháme. Nakonec dle chuti
dosolíme a můžeme natírat.

Fotografie tohoto výrobku viz Příloha č.15.

Rybí pomazánka
Pomůcky: 4 vejce uvařená natvrdo, sardinky v oleji, 1 cibule, sůl, citrónová šťáva,
mrkev, kyselé okurky
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Postup: Vejce oloupeme, rozkrojíme a vyjmeme žloutky. V misce utřeme žloutky se
sardinkami. Podle potřeby přidáme olej ze sardinek, rozsekané bílky a osolíme. Podle
chuti přidáme citrónovou šťávu. Poté můžeme namazat na pečivo. Nakonec můžeme
posypat dle chuti povrch jemně rozkrájenou cibulí a dozdobit kolečky z okurek a
mrkve.

Fotografie tohoto výrobku viz Příloha č.16.

Pomazánka na chlebíčky
Pomůcky: 300g měkkého salámu, 6 větších kyselých okurek, 5 vajec uvařených
natvrdo, 1 velká cibule, 4 trojúhelníčky taveného sýra, 1 majonéza, sůl, pepř.
Postup: Všechny ingredience nakrájíme najemno a promícháme, nebo umeleme. Poté
dozdobíme plátky okurek a mrkve.
Fotografie tohoto výrobku viz Příloha č. 17.

Reflexe: Tato činnost s materiály byla opět volena záměrně, aby docházelo ke
spolupráci žáka se skupinou dětí. Při této činnosti se žák choval nenápadně, celá činnost
ho bavila.. Aktivita vyvrcholila tím, že žák pozval některé členy pedagogického sboru a
žáky z jiných tříd na ochutnávku.

Výsledky pozorování při jednotlivých činnostech jsem zaznamenal do pozorovacího
archu, který nyní uvádím:
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Pozorovací arch
Činnosti směřující k fázi hledání sebe sama
činnost s
materiály
Dekorace
Haloween
Vánoční
dekorace Zvon
Vánoční
dárek svícen
Vánoční
dekorace
k výzdobě
chodby školy
Dekorace
k výzdobě
třídy
Výroba
vánočního
řetězu do
vestibulu
školy
Dvě ozdoby
z odpadových
materiálů

klidný

soustředěný

jistý

podceňující
se

nerozhodný

ostýchavý

pracuje
sám

pracuje se
skupinkou

ano

ano

ne

ne

ne

ano

ano

-

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ano

ne

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ano

ne

Činnosti směřu jící k sebeprosazování a vp ouvání do kolektivu
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ne

ne

ano

Je
agresivn

ne

ano

ne

ne

ne

ne

ano

ne

ano

ano

ne

ne

ano

ano

ne

ne

ne

ne

Kooperace
ne
ne

ano

ano

ano

ne

ne

ne

Fáze splynutí
Stavba hradu
Vytvoření
pomazánek

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ano

ano

slovi

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ano

ano

ne
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2.4.5 Výsledky rozhovoru

1)Ahoj, jak se Ti dnes daří?
„Dneska to nestojí za nic."

2) Copak se stalo?
„Pořád mě obviňují a nemají mě rádi."

3) Kdo Tě nemá rád a obviňuje Tě?
„Skoro všichni. Hlavně učitelky."

4) Copak Ti vadí na učitelích a vychovatelích?
„To, že musí všechno bejt po jejich. Třeba, když něco řeknu nebo udělám, už vím, že
je to špatné".
5) A jak vnímáš třídní učitelku?
„Nemám jí rád a vůbec učitelky. Všechno pořád řeší. Vyjdu lip s chlapama."

6) Jak to myslíš všechno řeší? Mohl bys uvést příklady, co pořád řeší?
„Třeba nenapíšu do sešitu datum a je problém. Nepodtrhnu nadpis, trochu se zavrtím,
zeptám se na něco a už vyrušuju a chovám se hloupě a chcou žákovskou."
7) Na co by se měli učitelé a vychovatelé zaměřit, aby ses ve škole cítil dobře?
„Nedívat se na mě, že jsem jinej, že mám problémy a jsem adoptovanej."

8) Kdybys byl ředitelem školy, co bys změnil?
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„Vybral bych učitele a vychovatele, kteří jsou vtipní a rozumí si s námi. Líbí se mi,
když za někým můžu přijít se poradit a mám v něm důvěru."

9) A myslíš si, že Tvoji spolužáci jsou s Tebou rádi?
„Asi moc ne. Jsem strašně výbušnej, když mě něco naštve."

10) Chtěl bys to změnit? Zamýšlel jsi se nad tím?
„Rád bych."

11) Co si myslíš o mně, jako učiteli?
„Jste fajn, sice hodně toho po nás chcete. Vím, že když o velké přestávce zaklepu na
sborovnu, tak mi neřeknete: „Teď mám přestávku a nech mě, ale popovídáte si se mnou.
Také se mi líbí, že pořádáte mimoškolní akce a výlety."

12) Představ si situaci, že potřebuješ o velké přestávce s něčím poradit. Kolik si myslíš, že
Tě „odmítne", případně neochotně pomůže z celého pedagogického sboru nebo Tvůj
problém zlehčí a odloží na jindy.
9

13) 7)Představ si situaci, že potřebuješ o velké přestávce s něčím poradit. Kolik si myslíš,
že by Ti učitelů bylo ochotno pomoci z celého pedagogického sboru? Napiš číslo.
3
/
*

Na základě toho rozhovoru mohu stanovit vyvrácení H3.
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2.4.6 Ověření hypotézy č.4

V tabulce uvádím přehled klasifikace žáka v jednotlivých měsících.

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

i Únor

Březen

3,4,3,4,

3,4,4,.

3,2,2,3,

3,2-

3,2,4

2-,3-

l-,2-,3

4

3,3

Český jazyk

2-,5,4

3,4

4,4,2-

2-,3,5

2,4,2

4,3,3-

3,5,2

Přírodopis

2,1,1-

3,1,2

2,2

2

l-,2-

1,2,1-

1-,1-

Zeměpis

3,3

2,3

1,3

2,1-

2-, 1-

2,2,1

1,2

Dějepis

4,5

4-,3,5

5,4,4

4,4

3-,4

5,3

4,3-

Pracovní

3,2

2,1

1,1,1

1,1,2

2,1,1,1

1,1,1,1

2,1,1,1

3,2-

2,3

2,2

1,2

2,2

2-,l

1-,1-

2,3

2,2

1,1

1,1

1-,1

1-,1-

1,1

Německý jazyk

4,3-

2-,3

3-,3,2

2,3,2-

2,l-,3

2,2,2-,3

2,2,1-,2

Občanská

2

2

1,2

3,2

1,2,3

2,2-

1,2-

Fyzika

3,3,2-

2-,3

4,2,

3,2,3

4,3,2-

2,1-

3,2-

Informatika

1,2

1,1,

2,1,1

1

2,1,

1

Matematika

činnosti
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova

výchova

H4

byla

ověřena

prostřednictvím

sledování

klasifikace

v jednotlivých

předmětech. Záměrné a vhodně volené práce rozvíjí i logickou stránku dítěte.
Z uvedené tabulky poukazuji na souvislost zlepšení v předmětech, kde je důležitá
logika. Zlepšení nastává v přírodovědných předmětech (usuzuji tak i s přihlédnutí
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k loňské klasifikaci)

a ve výchovách. Předměty, kde je potřeba se něco naučit

mechanicky činí žákovi potíže nadále.
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Resumé

Cílem mé bakalářské práce je využití činností s přírodními a technickými
materiály jako motivace ke zlepšení studijních výsledků, školního klimatu a zjištění
možností navození změn v chování žáků. Práce je zaměřena na sledování těchto činností
a změn chování jednoho konkrétního žáka ve spolupráci s třídním kolektivem. Výzkum
byl prováděn na základní škole.
V teoretické části se zabývám společenskou důležitostí výchovy a vzdělávání,
uvádím definice pojmů - výchova, kázeň, morálka, etika a definuji etopedii jako vědu,
uvádím základní etopedické pojmy a zároveň pohled na etopedii v historickém
kontextu. Myslím si, že je důležité vycházet a ponaučit se z historie, proto zmiňuji
osobnosti, které zásadním významem ovlivnily etopedii a její formaci. V poslední
podkapitole uvádím úkoly a cíle praxe etopedie.
V samotné výzkumné

části

šlo o

naplnění cíle práce:

Využití činností

s přírodními a technickými materiály jako motivace ke zlepšení studijních výsledků,
tf 1
školního klimatu a zjištění možností navození změn v chování žáků. Výzkumnými
metodami pozorováním došlo k ověření hypotézy, že záměrné a vhodně
činnosti
H volené
L
s materiály pozitivně ovlivňují chování jedince a zlepší třídní a školní klima.. Zároveň
došlo k vyvrácení H3 a byla potvrzena H4. Na základě pozorování jsem rozdělil
vybrané činnosti s materiály do čtyř fází, ke kterým uvádím vhodné činnosti s materiály.

Hledání sebe sama
Pro vytvoření této fáze byly voleny činnosti a vybrány takové výrobky, které žák
sám chtěl, aby docházelo k pochopení sebe samotného, aby nepovažoval individuální
odlišnosti za problém a pomocí jednoduchých činností došlo k tomu, aby se uklidnil a
mohl se dále rozvíjet.
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Sebeprosazování a vplouvání do kolektivu
Pro splnění této fáze je důležité, aby pedagog byl pomocníkem na cestě
vplouvání žáka do kolektivu. Svěřenec musí mít pocit bezpečí a jistoty a opory
v pedagogovi.
Smyslem činností zařazených do této fáze je, aby se nenásilně jedinec prosadil
v kolektivu a vplul do něj. Prosadit se může prostřednictvím činností např. výrobků
z materiálů, které vystavíme ve třídě nebo budově školy.

Kooperace
Tím, že najednou žák zažil aspoň maličký obdiv ze strany spolužáků je na sebe
pyšný, možná až příliš. Chtěl by se výrobky před ostatními vytahovat sám

a stále

nechce spolupracovat s majoritou. Hledal jsem kompromis - je nutné, aby si uvědomil,
že část úkolu udělá sám, ale podělí se o něj s ostatními. Je zde důležité mluvit o úloze a
vztazích jedince ke společnosti, jak se navzájem ovlivňují atd. Tím si žák uvědomí svoji
společenskou úlohu a svoje místo, které v ní zaujímá.

Fáze splynutí
Tato fáze je pro mne ta, která mi dodává sílu, když nastává nějaký problém. Je to
takové vyvrcholení integrace ve výchově a vzdělávání, kdy je jedinec brán takový, jaký
je. Splývá s majoritou a zároveň je docíleno toho, že ho majorita bere jako
rovnocenného partnera, který má podobné problémy, zaslouží si být mezi námi a má na
to plné právo, i když je v něčem jiný.

Hypotéza, že záměrné a vhodně volené činnosti zlepší studijní výsledky žáka byla
ověřena prostřednictvím sledování klasifikace v jednotlivých předmětech. Záměrné a
vhodně volené práce rozvíjí i logickou stránku dítěte. Z uvedené tabulky (viz. str.42)
poukazuji na souvislost zlepšení v předmětech, kde je důležitá logika. Zlepšení nastává
v přírodovědných předmětech (usuzuji tak i s přihlédnutí k loňské klasifikaci)
výchovách. Předměty, kde je potřeba se něco naučit mechanicky činí žákovi potíže.
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a ve

Hypotéza, že osobnosti pedagogů

významným faktorem pozitivně ovlivňují

integraci žáka byla vyvrácena rozhovorem s žákem (viz str. 40-41).
Na

základě

zjištěných

výsledků

bych

doporučil

rodičům

nepodceňovat

v dnešním světě praktické činnosti. Měli by si uvědomit, že jsou stejně důležité jako
každý jiný předmět. V dosažených výsledcích spatřujeme jejich příznivý účinek nejen
na dítě samotné, ale podílí se na zlepšení celkového školního a třídního klimatu.
Pedagogům bych doporučil dívat se na každé dítě jako na bytost jedinečnou,
která zaujímá v kolektivu své místo, patří do něj i když má nějaké poruchy, problémy.
My pedagogové bychom se měli stát pro dítě pomocníkem na složité a strastiplné cestě
ve výchovném procesu.
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Závěr

Velice mě potěšil praktický dopad práce na samotné děti. Je radostné vidět, jak
žák lépe prospívá v jednotlivých předmětech, jak se začlenil do kolektivu a má už
konečně alespoň nějaké kamarády.
Při samotné práci jsem se setkal s ochotou a pochopením u třídního učitele,
speciálního pedagoga, ale někteří kolegové rádi nebyli, jelikož se ukázaly některé jejich
nedostatky.
Jsem si vědom, že zjištěné výsledky jsou platné pro určitou konkrétní skupinu a
jedná se o případovou studii konkrétního žáka. Uvědomuji si, že zjištěné výsledky nelze
paušalizovat a zobecňovat..
Co se týče třídního kolektivu, tak děti práce bavila a z dosažených výsledků
měly společně radost. Myslím si, že v tom je také smysl této práce. Praktický dopad na
to nejcennější, čím by pro pedagoga měli být jeho žáci.
Toto téma mě velice zaujalo. Věřím, že se touto problematikou budu zabývat i
nadále.
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