
Univerzita Karlova  

Pedagogická fakulta 
Katedra preprimární a primární pedagogiky 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Empatie učitele a žáků 

The Teacher’s and the Pupils’ Empathy 
Kateřina Kryllová 

Vedoucí práce:  PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 

Studijní program:  Učitelství pro základní školy 

Studijní obor:  Učitelství pro 1. stupeň základní školy 

2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odevzdáním této diplomové práce na téma Empatie učitele a žáků potvrzuji, že jsem ji 

vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených 

pramenů a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo 

stejného titulu. 

 

V Praze dne 19. dubna 2021 

 



 

Ráda bych touto cestou poděkovala PhDr. Tereze Krčmářové, PhD. za její trpělivé vedení, 

odborné rady a důvěru, se kterou mi umožnila vstoupit do jejích seminářů. 

Dále bych chtěla poděkovat rodičům, kteří mi pomáhají rozmotávat mé spletité myšlenky, 

inspirují mě k tématům jako je empatie a jsou mi vždy oporou. Děkuji celé mé rodině, že o 

mě nikdy nepochybuje. 

  



ABSTRAKT 

 

Tématem této diplomové práce je dovednost empatie učitele, žáků a její vztah 

k efektivitě učení. V teoretické části je vymezený pojem empatie a problematika definice 

tohoto pojmu. Autorka se dále věnovala tématu rozvoje empatie a jejímu vztahu k 

bezpečnému třídnímu klimatu. V diplomové práci jsou dále popsány faktory, které ovlivňují 

úroveň empatie u jedince. Práce vysvětluje roli empatie v komunikaci učitele a žáka a 

komunikační bloky, které projevování empatie brání.  Dále je popsán vliv empatie na 

efektivitu vzdělávání v oblastech, ve kterých emoce žáků hrají klíčovou roli. V závěru 

teoretické části jsou uvedené také možnosti rozvíjení učitelovy dovednosti empatie a 

praktiky, kterými je možné rozvíjet empatii žáků v prostředí třídy na 1. stupni.  

V praktické části diplomové práce je cílem zjistit, jaké představy mají budoucí učitelé 

o empatii. Výzkum si klade za cíl zjistit, jak studenti učitelství definují empatii, zda si myslí, 

že mohou svou úroveň empatie rozvíjet, zda je možné rozvíjet úroveň empatie žáků ve třídě 

a jak. Druhým cílem praktické části je sestavení výukové lekce a její realizace. Lekce přinese 

výzkumníkům hlubší porozumění o tom, jak studenti učitelství nad tématem empatie 

přemýšlejí. K naplnění výzkumného cíle pracovala autorka s metodou dotazování a jejími 

respondenty byli studenti učitelství prvního stupně.  
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ABSTRACT 

 

The subject of this thesis is the teacher’s and the pupils’ skill of empathy and its 

connection to the effectiveness of the learning process. In the theoretical part of the thesis 

the author defines empathy and states the issue of its definition. The author also focuses on 

the topic of development of empathy and how it is connected to the safe classroom 

environment. Also, the factors that influence the level of empathy within a person are 

explained. The thesis describes the role of empathy in the communication of a teacher and 

the pupils and how communication blocks obstruct expressions of empathy. The influence 

of empathy in the educational process is described on areas where emotions of the pupils 

play a key role. The thesis describes the possibilities of the teacher’s development of 

empathy as well as practices that allow this development with the students of first five grades 

in elementary school.   

The aim of the empirical part is to find out how the future teachers view empathy. 

The research is aimed at finding out how students of education define empathy, whether they 

think it can be cultivated, whether teachers can influence the level of empathy of their 

students and if so, how. The second aim of the empirical part is to create and teach a lecture 

that would bring a deeper understanding of how students think about empathy. To full fill 

the aims, the researcher worked with the method of questionnaires and her recipients were 

the students of Teacher training for Primary Schools. 
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emotional intelligence  
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ÚVOD 

 Empatie není tématem, nad kterým bychom se často zamýšleli. Myslíme si, že ji 

máme vrozenou. Komu bylo dáno do vínku velké množství empatie, je za ni vděčný, protože 

mu pomáhá ulevit přátelům, rodinným příslušníkům, nebo dokonce cizincům, kteří trpí. Kdo 

se považuje za méně empatického jedince, možná se nepohrne do zachraňování uslzených a 

nešťastných lidí. V každodenním životě se však příliš často nezamýšlíme nad úrovní naší 

empatie.  

 Ani já jsem tomuto tématu nikdy nevěnovala moc pozornosti. Vždy jsem se 

považovala za velmi empatickou osobu, ke které si chodí přátelé pro rady, a která je oporou 

v těžkých chvílích. Stejný názor mi potvrzovalo i mé okolí. Zvrat přišel ve chvíli, kdy jsem 

na praxi v první třídě učila hodinu matematiky, během které jsem rozplakala jednu z mých 

studentek a do konce hodiny jsem si jejího smutku vůbec nevšimla. Tato zkušenost mě 

znejistila. To, co studentku rozplakalo, byla moje reakce na její nesplněný úkol, kterou jsem 

já považovala za dostatečně empatickou. Na základě tohoto incidentu jsem se rozhodla se 

do tématu empatie ponořit a zjistit o něm více. Napadaly mě otázky typu: Je empatie opravdu 

vrozená? Jak správně reagovat ve chvílích, kdy je jedinec zranitelný? Můžu se svojí empatií 

nějak pracovat? Jakou roli hraje učitelova empatie ve vzdělávání? Odpovědi na ně jsem 

hledala během psaní této práce, která se soustředí na empatii učitele a její vliv na žáky. 

 Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se budu 

věnovat vymezení pojmu empatie a faktorům, které ji ovlivňují. Dále se budu zabývat vlivem 

empatie na proces vzdělávání, ve kterém jsem našla důležité propojení s emoční inteligencí. 

Poslední část teoretické části se bude věnovat možnostem rozvoje empatie u samotného 

učitele, ale i ve třídním prostředí. V praktické části je mým cílem zjistit, jaké představy o 

empatii mají studenti učitelství. Mým výzkumným cílem je zjistit, jak empatii definují, jestli 

ji považují za vrozenou či za něco, co se dá rozvíjet. Dále budu zjišťovat, jaký má podle 

studentů empatie učitele vliv na žáky a zda se dá empatie žáků ve třídním prostředí nějakým 

způsobem rozvíjet. Získaná data využiji pro tvorbu výukové lekce, která respondentům 

přinese hlubší porozumění o empatii. Na základě odučení této lekce získám ještě hlubší 

porozumění toho, jak studenti o empatii uvažují. Přínos výzkumu vidím ve vzdělávání 

budoucích učitelů. Na základě mého výzkumu bude jasnější, co již o tématu vědí a odhalí se 
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mezery, které studenti mají. Vzdělavatelé studentů učitelství mohou zjištění využít pro 

přizpůsobení výuky na téma empatie. 
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1 Empatie 

Pro pojem empatie existuje mnoho různých definic. Například pro Titchenera, který 

použil pojem empatie jako první, toto slovo znamená „jakési fyzické napodobování utrpení 

druhého člověka, které v nás poté vzbuzuje stejné pocity“ (Titchener in Goleman, 2020, str. 

97). V českém prostředí nalezneme například definici Čápa a Mareše (2007), kteří ji popisují 

jako „vcítění, porozumění druhému, chápání jeho stavu, názorů a emocí, jeho problémů, 

zkušeností odlišných od těch mých“ (str. 354). Pod charakteristiku empatie autoři také řadí 

schopnost projevit výše definované porozumění, vyjádřit ho dané osobě a projevit spoluúčast 

na jeho prožívání. Protikladem empatie je podle nich „nezájem o druhé, lhostejnost, 

neschopnost porozumět jim, podívat se na situaci z jejich hlediska, v krajním případě až 

bezohlednost“ (Čáp & Mareš, 2007, str. 354). 

Vágnerová (2017) vysvětluje opak empatie pomocí termínu alexithymie, který znamená 

„neschopnost rozpoznat, vyjádřit a popsat vlastní emoce (a obvykle i emoční projevy někoho 

jiného)“ (str. 277). Empatii pak definuje jako „schopnost sdílet a rozpoznávat emoční 

prožitky jiných lidí“ (Vágnerová, 2017, str. 277).  

Britský výzkum Empathy: A Review of the Concept se zabýval problematikou 

nejednotné definice pojmu empatie. Nesrovnalosti podle autorů způsobují nesoulad ve 

způsobu, kterým je empatie zkoumána a jak je s ní zacházeno v edukačních programech, 

které cílí na její rozvoj. Autoři se během výzkumu zabývali 43 různými definicemi, které na 

základě důkladného prozkoumání sjednotili pod definici, která zní v následovně: „Empatie 

je emoční odpovědí (afektivní empatie), která je závislá na interakci mezi charakterovými 

vlastnostmi jednice a vlivy, které na něj působí. Procesy empatie vznikají automaticky, ale 

jejich součástí jsou rovněž deduktivní procesy. Výsledkem je emoce podobná té, kterou 

vnímáme u druhé osoby (přímo jí prožíváme, nebo si ji představujeme) a porozumění stimulu 

(kognitivní empatie), který emoci vyvolal, s tím vědomím, že zdroj emoce není náš.“ (Cuff et 

al., 2016). Definice je přeložena autorkou této práce. 

Odpovídající definicí z českých autorů nabízí Jedlička (2018). Empatii vysvětluje jako 

„porozumění na základě ‚vcítění’ do duševního stavu nějaké osoby; neznamená ztotožnění 

nebo souhlas s druhým, ale pochopení motivace, potřeb či orientace jeho jednání. To 
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znamená, že jedinec bere v úvahu jeho afektivní či emoční stav, zaměření apod., ale volí 

vlastní strategii jednání,“ (str. 315). 

Mezi současnými výzkumy empatie vyvstává otázka, zda je empatie vrozená vlastnost 

člověka, nebo je to dovednost, která se dá naučit. Podle Vágnerové (2017) hraje v empatii 

ústřední roli schopnost lidského mozku stimulovat pozorovaný stav a aktivovat tatáž centra 

mozku, jež jsou aktivována u pozorovaného u jedince. Tento proces se děje pomocí 

zrcadlových neuronů. Empatie je podle autorky neuvědomovaný proces, jehož výsledkem je 

uvedení jedince do podobného emočního stavu jako jeho komunikačního partnera.  

Někteří autoři, na rozdíl od Vágnerové, popisují empatii jako dovednost, nebo dokonce 

sadu dovedností, jež se dají trénovat. Rozdílem tedy je, že v pojetí Vágnerové je empatie 

vlastnost, se kterou se jedinec narodil a během života ji nemůže rozvíjet. Autoři, 

kteří pojímají empatii jako dovednost, tvrdí, že jedinec může svou empatii trénovat a během 

svého života ji rozvíjet.  

1.1 Rozvíjení úrovně empatie 

Zaki věnoval svůj TEDx Talk (2017) diferenciaci v chápání empatie jako vlastnosti 

a jako dovednosti. Během svého výstupu divákům prozradil, že empatie je dovednost, která 

se dá trénovat a že uvědomit si tento fakt je prvním krokem k jejímu rozvoji. Toto tvrzení 

podporuje práce Dweckové, která se věnuje výzkumu nastavení mysli. Ve své práci odlišuje 

fixní a růstové myšlení. Růstové myšlení „spočívá ve víře, že lidé dokážou rozvíjet své 

schopnosti“ (Dwecková, 2017, str. 232). Ve společnosti převládá názor, že se člověk rodí s 

vlastnostmi (například hodnota IQ), které jsou v průběhu života neměnné. Výzkumy 

Dweckové ukazují, že se tyto schopnosti během života dají trénovat a rozvíjet. Základem 

růstového myšlení je ochota člověka učit se novým věcem, a přirozenost mozku vytvářet 

v důsledku učení nové spoje. „Když se učíte něco nového, tyto maličké spoje v mozku se 

vlastně násobí a zesilují. Čím víc svůj mozek nutíte k učení, tím víc mozkových buněk v něm 

roste“ (Dwecková, 2017, str. 247).  

Zaki se mimo jiné (2020) věnuje odůvodnění, proč lidé věří, že empatie je vrozená 

vlastnost, ne dovednost, která se dá trénovat. Autor popisuje vliv vědeckého odhalení o 

zrcadlových neuronech na chápání empatie širokou veřejností. Funkci zrcadlových neuronů 

ve své době někteří výzkumníci chápali jako podstatu empatie a jakmile se výzkumy 
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rozšířily mezi širokou veřejnost, v lidech se ukotvila představa, že se na jejich schopnosti 

empatie nedá nic změnit, protože je vrozenou součástí jejich mozku. Zatímco následující 

výzkumy v oblasti empatie prokázaly, že schopnost neuronů zrcadlit emoce je pouze 

součástí empatie, ne její podstatou, obecné mínění se nezměnilo a lidé stále vnímají empatii 

jako neměnnou. 

Není to tak, že by zrcadlové neurony a empatie nesouvisely. Pfeifer a Dapretto (2009) 

popisují prokázané spojení zrcadlových neuronů s afektivní empatií, která je jedním z druhů 

empatie. Především u dětí prý zrcadlení emocí pokládá základy pro mezilidské spojení a 

porozumění. Avšak jejich vliv na empatii kognitivní, druhý druh empatie, zůstává nejistý.  

Zaki tvrdí, že pohled na empatii jako vrozenou vlastnost je nekompletní. Riessová 

(2018) shrnuje výzkumy, které se tomuto tématu věnují a které Zakiho tvrzení podporují. 

Z výsledků vyplývá, že naše dovednost reagovat empaticky je na genetické výbavě jedince 

závislá pouze z 10-35 % a způsob, jakým empatii přijímáme, je ovlivněn věkem, pohlavím, 

zkušenostmi a kombinací prostředí, ve kterém jedinec vyrůstal. Ze Zakiho zkoumání 

vyplývá, že empatii je možné rozvíjet také úmyslně, například přátelstvím s různorodými 

lidmi nebo čtením fiktivní beletrie. Empatii přirovnává ke svalu, který atrofuje, pokud ho 

nepoužíváme. Pokud sval opakovaně trénujeme, naopak sílí. Podstata fyzického tréninku je 

podle Zakiho stejně důležitá i v rozvíjení empatie, kterou můžeme usilovným a záměrným 

tréninkem v průběhu života rozvíjet (Zaki in Stanford News, 2019).  

Gillernová empatii také zařazuje mezi dovednosti, o kterých tvrdí, že je možné je 

rozvíjet. Náročnost rozvoje těchto dovedností popisuje následovně: „Osvojení některých 

dovedností dokonce předpokládá obtížné změny v postojích k interakci učitele a žáka 

(akceptace, empatie). Sebereflexe, seberegulace a sebevýchova hrají důležitou roli pro 

otevřenost k hledání nových cest a způsobů zvládání školních interakcí a tím i k rozvíjení 

profesních dovedností učitele“ (Gillernová et al., 2012, str. 62). 

1.2 Pojetí empatie jako sady dovedností 

Brownová (2013) tvrdí, že fundamentálním základem empatie je spojení mezi dvěma 

lidmi. Základem empatie podle Brownové není prožití identických situací nebo zrcadlení 

emocí. Základ empatie tvoří zkušenost s pocitem, který člověk prožívá. To, co člověku 

opravdu uleví, je uvědomění, že i ostatní lidé takové pocity cítí a že tím pádem není sám. To 
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podle Brownové činí empatické reakce pro posluchače náročnými. Aby došlo 

k opravdovému spojení, musí si posluchač vybavit situaci, ve které zažil stejný pocit, což 

někdy nemusí být příjemné (Brownová in RSA, 2013). Zároveň se však nesmíme nechat 

pohltit pocitem druhého člověka. To si v praxi můžeme představit tak, že pokud se někdo 

cítí osaměle, nepomůže mu, když se začneme osaměle cítit i my sami. Pokud bychom chtěli 

být empatičtí k jedinci, který prožívá pocit samoty, sáhneme do našich vzpomínek a 

vybavíme si, kdy jsme sami tento pocit prožívali. Naše vlastní zkušenost s pocitem poté 

vytváří základ pro vzájemné pochopení, a výše zmíněný pocit úlevy že v tom nejsme sami 

(Brownová, 2015). 

Výzkumná metoda, kterou Brownová používá, se jmenuje zakotvená teorie. Cílem této 

metody, jak popisují Noble a Mitchell (2016), je vytvoření teorie, která bude podložena 

systematicky sesbíranými a analyzovanými daty. K jejich sběru se nejčastěji používá metoda 

hloubkových rozhovorů. Sesbíraná data jsou mezi sebou porovnávána a výzkumník hledá 

souvislosti a podobnosti mezi výpověďmi recipientů. Poté, co výzkumník najde souvislosti 

ve výpovědích, data kategorizuje a hledá podporu pro jeho zjištění v již existující odborné 

literatuře na dané téma. Konkrétně Brownová opírá výsledky svých dat o definici empatie 

podle Wisemanové a Neffové. Z výzkumů Brownové vyplývá, že empatie je sada pěti 

dovedností. Každou z těchto dovedností je pak možné samostatně trénovat a zlepšovat tak 

svou celkovou dovednost empatie. Jednotlivými aspekty empatie jsou:  

1. Dovednost změnit perspektivu 

2. Dovednost neodsuzovat 

3. Dovednost pochopit pocity druhých 

4. Dovednost komunikovat toto porozumění  

5. Dovednost být přítomný 

Dále jednotlivé aspekty empatie rozebereme detailněji.  

Dovednost změnit perspektivu 

V pedagogickém slovníku najdeme dvě definice slova empatie. První zní: „uvědomění 

si pocitů, prožitků, momentálních stavů jiného člověka a snaha je pochopit, porozumět jim“ 

(Průcha, 2013, str. 69). Znění druhé definice je: „přijetí (alespoň v duchu) sociální role 

jiného člověka, pohled na lidi, problémy, události z jiné perspektivy; snaha vidět svět ‚jinýma 
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očima‘“ (Průcha, 2013, str. 69). Tyto definice se liší v pohledu dovednosti změnit 

perspektivu. První definice popisuje změnu perspektivy ve smyslu, že bychom měli usilovat 

o pochopení perspektivy jiného člověka, na čemž svou definici zakládá i Brownová. Druhá 

definice popisuje dovednost změny perspektivy jako snahu vžít se do něčí kůže, na čemž 

stavějí například autoři Decety a Lamm.  

Podle Decetyho a Lamma je dovednost změnit perspektivu důležitou součástí empatie 

z toho důvodu, že nám dovoluje překročit vlastní ego a přizpůsobit své chování a komunikaci 

komunikačnímu partnerovi, kterému empatii projevit chceme. Změna perspektivy je podle 

autorů dále spojena s dovedností představit si situaci či emoční stav druhého člověka. Jinými 

slovy jsme pak schopni chodit v jeho botách (Decety & Lamma in Decety & Icket, 2009). 

Brownová (2018) toto pojetí rozporuje. K vysvětlení dovednosti změny perspektivy 

používá metaforu optických čoček, které formují náš pohled na svět. Těmi čočkami jsou 

podle Brownové faktory jako věk, pohlaví, rasa, víra, sexuální orientace a naše dovednosti 

a zkušenosti. Množství optických čoček, kterými se jedinec dívá na svět, nabývá s tím, jak 

se vrství jeho životní zkušenosti a znalosti o fungování světa. Naše perspektiva je podle 

autorky utvářena u každého jedince naprosto unikátním setem čoček. Dále se autorka 

vyjadřuje k fenoménu, který můžeme nazvat jinou metaforou, a to vžít se do něčí kůže. Podle 

Brownové si nemůžeme od jiného člověka půjčit výše zmíněné optické čočky, když chceme 

světu či situaci porozumět z jeho perspektivy. Ženy si nemůžou propůjčit pohled na svět 

z mužské perspektivy, stejně jako si dospívající nemohou půjčit optické čočky starších 

generací, aby nahlídli svět jejich očima. Proto je perspektiva každého jedince 

nepřenositelnou. Podle Brownové tedy není možné vžít se do něčí kůže. Brownová navrhuje, 

že bychom se místo snahy identifikovat se s perspektivou druhého člověka měli snažit brát 

tuto perspektivu jako legitimní fakt, i přesto, že se někdy může od našeho pohledu na svět 

lišit. U dětí je učení dovednosti změny perspektivy podle autorky jednodušší z toho důvodu, 

že je dětskou přirozeností zajímat se o svět a o to, jak v něm různí lidé fungují.  

Dovednost neodsuzovat 

 Jednu z překážet empatie může způsobit odsouzení člověka, který se nám s něčím 

svěřil. Brownová (2018) popisuje, že lidé mají velké tendence odsuzovat druhé v oblastech, 

ve kterých sami cítí stud či hanbu, nebo v oblastech, kde se druhým daří hůř než jim 
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samotným. Brownová tvrdí, že je velmi důležité vědět o těchto dvou oblastech. Jakmile o 

nich víme, můžeme si na naše odsuzování dávat větší pozor. 

 Rogers (2014) tvrdí, že „je nemožné správně přijímat svět druhého člověka, pokud 

jsem si k němu vytvořil hodnotící stanovisko“ (str. 156). Empatie by tím pádem měla být 

vždy oproštěna o soudy a hodnocení. 

Dovednost pochopit pocity druhých a dovednost komunikovat toto porozumění 

 Brownová tyto dvě dovednosti ve svém výkladu empatie spojuje z toho důvodu, že 

jsou vzájemně velmi provázané. Zároveň zdůrazňuje roli emoční inteligence, specificky 

emoční gramotnosti, která v obou výše zmíněných dovednostech hraje klíčovou roli. Její 

důležitost odůvodňuje tvrzením, že pokud nerozumíme vlastním emocím, nedokážeme 

pochopit ani emoce druhých lidí a následně o nich mluvit. Propojení dovednosti pochopit 

pocity druhých, toto porozumění komunikovat a jejich návaznost na emoční gramotnost 

vysvětluje na metafoře návštěvy lékaře. Pacienta trápí bolest v rameni, ale v ordinaci u 

lékaře má svázané ruce a ústa přelepená páskou. Lékař pokládá návodné otázky, ale pacient 

nemůže odpovědět, ani ukázat, co ho bolí a s čím potřebuje pomoct. Pacient jinými slovy 

nemá komunikační prostředky, kterými by lékaři sdělil své trápení, a proto se mu nedostane 

pomoci. Brownová tvrdí, že identifikace pocitů, jejich pojmenování a komunikace o nich je 

nedílnou součástí empatie, kterou ale ztěžuje efekt ledovce (Brown, 2018). 

 Efekt ledovce je podle autorky stav, kdy se jednání člověka projevuje jako vztek a 

my se soustředíme na to, že jedinec se vzteká. Goleman uvádí praktickou ukázku práce 

s efektem ledovce v jednom ze vzdělávacích programů v Americe: „Vykládáme-li o vzteku, 

vedeme děti k tomu, aby pochopily, že tato reakce je téměř vždy druhotnou reakcí, a že je 

tedy třeba hledat, co se pod ní skrývá. Žárlíš? Jsi uražený?“ (Goleman, 2020, str. 241).  

Mimo žárlivost a uraženost se podle Brownové pod vztekem často skrývají pocity hanby 

nebo zármutku. Vzhledem k nedostatečné práci s emoční inteligencí, kterou Pedagogický 

slovník definuje jako „schopnost jedince jednak rozpoznat, rozvíjet a promyšleně brát 

v úvahu city druhých lidí, uplatňovat své vlastní city při zvládání různých sociálních situací“ 

(Průcha, 2013, str. 68), nás často nenapadne pod hněvem hledat něco jiného, a dochází tak 

k nesprávné identifikaci emoce a jejímu pojmenování. Proto Brownová (2018) tvrdí, že 
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empatická konverzace je o snaze porozumět pocitu, který nám druhý člověk svými slovy a 

signály sděluje a dávat mu prostor k vyjádření, zda jsme emoci správně identifikovali.  

O problematice identifikace vlastních pocitů a pocitů jiných se zmiňuje také Jedlička 

(2018), který tento aspekt uvádí u autentické komunikace. Za náročnou považuje autentickou 

komunikaci z toho důvodu, „že na jedné straně je třeba se naučit vyjadřovat vlastní pocity, 

na straně druhé se vyvarovat hodnotících soudů, odsudků či hodnocení. Jde o následující: 

naslouchat aktérům v rozhovoru bez hodnocení, akceptovat jejich osobnost, povzbuzovat je 

v tom, aby se vyjadřovali otevřeně a uměli přitom objasňovat své vlastní pocity“ (Jedlička 

et al., 2018, str. 442). 

Čáp a Mareš dovednosti pochopit pocity druhých a komunikovat je shrnují pod 

pojmem parafrázování. Za důležité aspekty parafrázování považují nezlehčovat to, co nám 

dítě říká a nepoužívat hodnotící výrazy. Díky tomu „dítě zjišťuje, že našlo porozumění a 

emoční odezvu, je pobídnuto k další akci. Pokud dospělý ve své výpovědi hodnotí nebo 

rozhoduje za dítě, udržuje je tím v závislosti, nezralosti,“ (Čáp & Mareš, 2007, str. 354).  

Dovednost být přítomný 

Čáp a Mareš o dovednosti být přítomný píšou jako o dovednosti naslouchat, kterou 

považují za jeden z aspektů empatického vztahu. Podle autorů jedinci naslouchám, když mu 

„svým výrazem a celým projevem dávám najevo, že považuji za důležité to, co mi říká, 

nepřerušuji a nechávám jedince se vyjádřit“ (Čáp & Mareš, 2017, str. 354). 

 Výrazům těla přiřazuje důležitost i Brownová (2018), která dovednost být přítomný 

popisuje jako snahu věnovat pozornost tomu, co se v konverzaci odehrává, jakou řeč těla 

používá řečník, ale i posluchač. Problém vidí v tom, že se v některých situacích posluchači 

začnou během hovoru soustředit na vymýšlení své odpovědi, zatímco na ně druhý člověk 

stále mluví. V těchto chvílích může docházet k opomenutí důležitých informací. 

1.3 Empatie a bezpečné třídní klima 

Klima třídy Průcha zahrnuje do definice edukačního prostředí třídy. To se podle něj 

skládá z fyzikálních a psychosociálních faktorů. Fyzikálními faktory jsou například 

osvětlení, konstrukce nábytku a prostorové dispozice třídy. Psychosociální faktory Průcha 

dále dělí na klima a atmosféru třídy, přičemž klima popisuje dlouhodobé sociální vazby mezi 
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účastníky výuky a atmosféra popisuje krátkodobé, proměnlivé stavy (Průcha in Čapek, 

2010).  

 Za spolutvůrce třídního klimatu Čapek (2010) považuje učitele, žáky, i rodinu. Roli 

učitele v kontextu třídy vnímá jako zásadní a argumentuje tím, že „on může vše zlepšit anebo 

pokazit. Jsme to přece my, učitelé, kdo máme v rukou nejúčinnější způsoby ovlivňování 

klimatu ve třídě…“ (str. 15). Učitel, především třídní, by měl neustále vyhodnocovat, jaké 

klima ve třídě panuje. Pokud rozhoduje o kázeňském přestupku, mělo by jeho rozhodnutí 

směřovat k dlouhodobému prospěchu celé třídy. Ve třídním kolektivu by měl učitel 

podporovat jedinečnost každého žáka a aktivně vytvářet dobré klima. Toho může dosáhnout 

tak, že „nejen žáky učí, kontroluje a hodnotí jejich vědomosti, ale také tím, že se zajímá o 

jejich problémy a těžkosti s učením a na základě toho, co zjistí, jim pomáhá, radí a usměrňuje 

je… Čím víc jsou učitelé empatičtí, tím lépe chápou potřeby a postoje žáků, rozumějí jim a 

na jejich základě umějí vytvářet a ovlivňovat klima třídy“ (Petlák in Čapek, 2010, str. 19). 

Empatii uvádí Čapek (2010) jako součást pilíře sociální pohody, který je jednou 

z podmínek takzvané školy podporující zdraví (ŠPZ). ŠPZ je projekt Světové zdravotnické 

organizace, do nějž se zapojila Česká republika, a jehož cílem je podporovat zdraví 

obyvatelstva. Projektem jsou definovány tři pilíře, na nichž škola podporující zdraví stojí. 

První pilíř se nazývá „pohoda prostředí“ a zahrnuje jak prostor školy, tak sociální prostředí. 

Pohoda sociálního prostředí je jednou z podsložek „pohody prostředí“ a zahrnuje „důvěru, 

úctu, uznání, empatii…“ (Čapek, 2010, str. 202-203). Empatie učitele, ale i všech žáků, tedy 

hraje v bezpečném třídním klimatu klíčovou roli. 
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2 Faktory ovlivňující úroveň empatie 

V této kapitole jsou popsány faktory, které ovlivňují úroveň a samotný vývoj empatie. 

Je důležité následující faktory znát, abychom mohli adekvátně přizpůsobovat rozvoj empatie 

žáků vzhledem k jejich psychologickému a sociálnímu vývoji.  

2.1 Vývoj empatie  

Knafo a Uzefovsky (2013) své shrnutí vývoje empatie uvádějí tvrzením, že ve 

vědecké obci neexistuje konsenzus týkající se vývoje empatie. Ve svém článku autoři 

popisují teorii vytvořenou Hoffmanem, který vývoj empatie dělí na několik období. 

V prvním období rozvoje empatie dochází k rozvoji schopnosti rozlišit „moje-

jejich“. Toto období trvá většinu prvního roku života. Goleman (2020) jako typický projev 

tohoto období uvádí pohybové napodobování. Příkladem může být dítě, které se rozpláče při 

pohledu na plačící osobu, nebo batole, které si utírá oči, když vidí plakat maminku, ale samo 

slzy v očích nemá. Je to období, kdy dítěti ještě nedochází, že utrpení, které vidí, není jeho.  

Druhé stádium, začínající kolem prvního roku života, se projevuje tím, že dítě hledá 

v nelehkých situacích útěchu, nehledě na emoční rozpoložení druhých.  

Kolem druhého roku života dochází k posunu do třetího období vývoje empatie. 

V tomto období už má dítě vyvinutou schopnost rozlišit mezi „moje-jejich“, ale nerozumí 

ještě tomu, že jiní lidé mohou mít jiné vnitřní stavy. To se projevuje tím, že dítě se 

nerozbrečí, vidí-li někoho plakat. Plačícímu jedinci nabídne útěchu, která by byla v takové 

chvíli útěchou samotnému dítěti – například oblíbenou hračku (Knafo & Uzefovsky, 2013). 

Goleman (2020) dodává, že v tomto období se začínají dětské reakce na utrpení lišit. Některé 

děti bolest jiných ignorují, jiné děti emoce velmi dobře vnímají a reagují na ně. Průzkumy 

prokázaly, že za tímto jevem stojí přístup rodičů. Pokud rodiče své děti vedou ke všímání si 

utrpení druhých, děti jsou k takovým situacím více všímavé. „Dále se přišlo na to, že 

empatie dětí se formuje také podle toho, jak lidé v jejich okolí reagují na citové utrpení 

ostatních. Tím, že děti napodobují to, co vidí doma, si rozvinou svůj repertoár empatických 

reakcí; zejména schopnost pomáhat lidem v emoční tísni“ (str. 98).  

Poslední období, které autoři popisují, probíhá v druhém roce života. Dochází zde 

k rozvoji kognitivních procesů, které dítěti umožňují uvědomovat si pocity druhých a 

pochopit, že se mohou lišit od jeho vlastních pocitů. Dítě se tak stává pozornější k potřebám 
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druhých. S rozvojem jazyka dochází k mnohem širšímu porozumění emocím. Postupným 

rozvojem abstraktního myšlení se dítě stává empatickým i k utrpení lidí, které nevidí (Knafo 

& Uzefovsky, 2013).  

Po zvážení faktorů, které vývoj empatie ovlivňují, autoři usuzují, že celý proces 

vývoje probíhá od narození až po třináctý rok života, a pravděpodobně pokračuje i 

v dospělém věku. Faktory, které vývoj ovlivňují v dospívání jsou pak podle autorů stejné, 

jako faktory ovlivňující vývoj empatie v pozdějších letech (Knafo & Uzefovsky, 2013).  

2.2 Emoční vývoj 

Knafo a Uzefovsky (2013) kriticky poznamenávají, že Hoffmanova teorie vývoje 

empatie není dostatečně podložená systematickým a dlouhodobým výzkumem, který by se 

tématu věnoval. Pro teorii však můžeme najít důkazy v emočním vývoji, který popsala 

Vágnerová.  

Jako příklad neschopnosti odlišit vlastní prožitky od emocí jiných lidí používá 

Vágnerová (2012), stejně jako Hoffman, dítě, které se rozpláče, když vidí plakat někoho 

jiného. Autoři se shodují i v zařazení této neschopnosti do batolecího věku. Díky vcítění se 

do prožitků jiného člověka, jinými slovy díky empatii, děti v tomto věku dokážou rozlišit a 

částečně přizpůsobit své chování emočnímu stavu rodičů. Rozvoj dovednosti vcítit se do 

prožitků jiného člověk podle Vágnerové „závisí na dosavadní zkušenosti dítěte s nejbližšími 

lidmi. Pokud by byla negativní, nejasná nebo rozporuplná, pak se žádoucím způsobem 

rozvíjet nemůže… Rodiče, kteří dítě učí uvědomovat si a rozlišovat vlastní emoce, mu takto 

pomáhají rozvíjet i empatické schopnosti“ (Vágnerová, 2012, str. 149). Podstatným 

nástrojem rozvoje empatie je doprovodný komentář pečující osoby. Kolem osmnáctého 

měsíce dítě začíná chápat význam slov „veselý“ a „smutný“, ale samo tyto výrazy ještě 

nepoužívá, protože si vystačí se slovem „dobrý“ (Ridgeway a kol. in Vágnerová). Výrazy 

popisující emoce začíná dítě používat až ke konci druhého roku. V průběhu třetího roku se 

naučí „rozeznat, ale i pojmenovat základní emoce, s nimiž se na různé úrovni setkávají“ 

(Vágnerová, 2012, str.149). 

V období předškolního věku dochází ke značnému posunu v orientaci v pocitech jiných 

lidí a empatii. „Předškolní děti již obvykle mají dostatečně bohatý slovník pro označení 

různých emocí. Porozumění jednotlivým pojmům si mohou zlepšit v rozhovoru s dospělými, 
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při čtení pohádek, vyprávění příběhů apod.“ (Saarni et al., 1998; Denham, 1998; Denham 

et al., 2003 in Vágnerová, 2012, str. 220-221). Posuzování pocitů není nadále závislé na 

vnějších projevech emocí, jak tomu bylo v batolecím věku. Dítě chápe, že lidé v některých 

situacích výrazem klamou, nebo že se snaží své pocity maskovat. Děti orientující se 

v pocitech druhých bývají už v předškolním věku hodnocené jako oblíbenější (Vágnerová, 

2012).  

Dále je téma oblíbenosti rozebíráno v období školního věku. I zde se ukazuje, že 

empatičtější děti patří v třídním kolektivu k oblíbenějším. Objevuje se zde nový faktor 

tohoto jevu, a tím je práce s přenosem emocí z jednoho jedince na druhého. „Pro udržení 

přijatelného ladění je důležité nenechat se ovlivnit negativními pocity někoho jiného, 

schopnost ovládat vlastní emoce se rozvíjí ve školním věku. (Snadnost přenosu nepříjemných 

pocitů je důvodem, proč špatně laděné děti nebývají oblíbené, ať už by byly podrážděné či 

úzkostné.)“ (Vágnerová, 2012, str. 306-307) 

Školní věk je dále charakteristický poklesem kognitivního egocentrismu a rozvojem 

metakognice, díky čemuž je pro dítě snadnější logicky uvažovat o svých emočních 

prožitcích. To usnadňuje orientaci ve vlastním prožívání, ale i chápání pocitů druhých. 

Školák si dokáže představit, jak se kdo cítí za různých okolností v různých situacích. Díky 

propojení toho, co si člověk myslel a co prožíval, se usnadňuje komunikace v oblasti emocí. 

Děti dokážou lépe vnímat kvalitu a délku prožívání a lépe se orientují v souvislostech. 

Předškolní dítě by dokázalo popsat pocit, který druhý člověk prožívá, ale nevědělo by, co se 

za pocitem skrývá. Školák dokáže popsat, jaké chování mu na druhých není sympatické a 

dokáže svůj názor odůvodnit. Poprvé kolem desátého roku života zažíná dítě chápat 

ambivalenci emocí. Dokáže tedy vnímat, že lidé někdy mají smíšené pocity k jednomu 

objektu nebo události (Vágnerová, 2012).  

2.3 Sociální potřeby žáka 

Chování jedinců je podle Vágnerové (2017) ovlivněné motivy, které „slouží k navození 

aktivity, která je zaměřena na nějaký cíl, a k jejímu udržení. Vysvětlují, proč lidé něco dělají 

a proč jednají určitým způsobem,“ (str. 329). Vedle biologických potřeb, které „se projevují 

puzením k aktivitě, která vede k jejich uspokojení“ se autorka rozepisuje také o potřebách 

psychických (Vágnerová, 2017, str. 341). Mezi psychické potřeby řadí mimo jiné i potřebu 
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jistoty a bezpečí, u níž tvrdí, že „má širší psychologický význam, než jaký jí přičítal Maslow,“ 

(Vágnerová, 2017, str. 346). Autorka vysvětluje, že potřeba jistot se může projevovat také 

jako potřeba jistot sociálních, mezi které řadí například potřebu bezpečných vztahů a 

upřednostňování známého prostředí. V této psychické potřebě hraje emoční podpora dítěte 

klíčovou roli a neuspokojení potřeby jistoty a bezpečí se může projevovat „nedůvěrou 

v kohokoli a cokoli, pocitem generovaného ohrožení a s tím spojenou tendencí reagovat buď 

úzkostí a stažením nebo agresí, často neselektivní a zdánlivě nesrozumitelnou,“ (Vágnerová, 

2017, str. 346).  

S potřebou blízkých vztahů velmi úzce souvisí potřeba sounáležitosti a akceptace jinými 

lidmi, kterou zahrnul už Maslow do své hierarchie motivační struktury. Jde o potřebu „žít 

v přátelských vztazích a být součástí nějaké sociální skupiny, … Jejím základem může být 

potřeba sdílení života s jinými lidmi, ale i potřeba vyhnout se izolaci a samotě. “ 

(Vágnerová, 2017, str. 347). Aby se jedinci vyhnuli pocitům frustrace způsobené zavržením 

sociální skupinou, může docházet k přejímání názorů, postojů a norem, které sociální 

skupina zastává. Z tohoto důvodu mají sociální skupiny silný formativní vliv (Čáp & Mareš, 

2007). 

Podle výzkumů Cacioppa vyplývá, že naše potřeba sounáležitosti je dána naším nervovým, 

hormonálním a genetickým uspořádáním, které podporuje vzájemnou závislost lidí před 

jejich nezávislostí. Cacioppo tvrdí, že jsme biologicky naprogramovaní k tomu, abychom 

byli součástí společnosti a žili s lidmi ve vzájemné závislosti (Cacioppo in Brownová, 2018). 

Vágnerová (2017) tvrdí, že sounáležitost ovlivňuje naše chování ve společenství. Zmiňuje, 

že „lidé potřebují vědět, že někam patří a že jsou součástí nějakého společenství, což 

ovlivňuje jejich vztah k němu a ochotu respektovat pravidla, která si stanoví, i pro toto 

společenství něco dělat“ (str. 347). 

Každý člověk, kterému se nedostává pocitu lásky a sounáležitosti, trpí. Toto tvrzení 

zakládá Brownová (2015) na výsledcích výzkumů, které prokázaly, že pocity lásky a 

sounáležitosti jsou bazálními potřebami všech žen, můžu a dětí. Empatie hraje v pocitu 

sounáležitosti zásadní roli, kterou popsal Rogers následovně: „Empatie především eliminuje 

odcizení. Alespoň na okamžik se její adresát cítí být součástí lidského druhu.“ (Rogers, 2014, 

str. 153)  
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Potřeby jistoty, bezpečí a sounáležitosti jsou součástí každodenních mezilidských 

vztahů. Právě pro každodenní život poukazuje Gardner na důležitost interpersonální 

inteligence, jejíž součástí je mimo jiné i empatie. „Pokud ji nemáte, budete se chybně 

rozhodovat, s kým vstoupit do manželství, jaké zaměstnání si vybrat a tak dále. Potřebujeme, 

aby si naše děti osvojovaly tyto schopnosti už ve škole“ (Gardner in Goleman, 2020, str. 46).  

2.4 Sociální učení 

„V období mladší školní třídy závisí struktura třídy a vztahy mezi žáky především na 

učiteli. Děti v mladším školním věku, především v 1.-2. třídě ještě spontánně přijímají 

autoritu dospělého… Na začátku školní docházky je osoba učitele tou nejdůležitější, je pro 

dítě nepopiratelnou autoritou někdy téměř až na úrovni rodičů a vztah k němu je klíčový pro 

mnoho oblastí školního života“ (Čapek, 2010, str. 21). 

Toto postavení učitele je důležité v procesu sociálního učení napodobením. Dítě 

vybranou autoritu pozoruje a učí se od ní vzorce chování, uvažování a prožívání, které 

zahrnují například to, jak jistý jedinec gestikuluje, mluví či projevuje své city. Proces 

sociálního učení je často neuvědomovaný, je však možné ho posílit odměnami či tresty. 

Během školní docházky se dítěti dostává mnohých vzorů, ať už mezi dospělými nebo 

vrstevníky. Tyto vzory podněcují nápodobu v různých činnostech, způsobech chování a 

jednání (Gillernová et al., 2012).  

Učení nápodobou, jak ji popisuje Gillernová (2012), probíhá v několika krocích. 

V první fázi zaměřuje jedinec pozornost na model chování. Důležitou roli v této fázi hraje 

atraktivita vzoru, kterou v případě učitele zajišťuje již zmíněné spontánní přijímání autority 

dospělého. V druhé fázi dochází k zapamatování pozorovaného chování. Tento krok lze 

podpořit různými způsoby, mezi které patří různé parafráze informace, cvičení či hry. 

Jakmile je chování zapamatováno, nastává třetí fáze učení nápodobou. Tou je reprodukce 

chování. Zda se jedinec pro reprodukci pozorovaného chování rozhodne z velké míry 

ovlivňuje to, jestli je chování nějakým způsobem odměňováno. V případě, že chování 

odměňováno je, například přímou pochvalou, způsoby tohoto chování se ve třídě upevňují. 

Nemusí však jít o pochvalu přímou. Stejnou funkci zastává, pokud žák vidí, že je jistá forma 

chování pochválena u spolužáka, což ho motivuje ke stejnému chování. „Výsledkem je 

kognitivní obraz o činnosti a chování vzoru, podle něhož jedinec s různým časovým 
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odstupem i rozdílnými způsoby chování zpodobňuje či zobrazuje svůj vzor“ (Gillernová et 

al., 2012, str. 22). 

V sociálním učení hraje podle kolektivu autorů významnou roli zóna proximálního 

vývoje, jejímž autorem je Vygotskij. Autoři tvrdí, že „právě v rozvoji sociálních dovedností 

žáků základní školy je důležité pohybovat se v oné zóně proximálního vývoje. Připravit je na 

konflikty a jejich zvládání, naučit asertivnímu jednání, naučit odhadovat vlastní přiměřenou 

reakci v různých situacích, adaptovat se v rozdílných sociálních situacích a čerpat 

informace a dovednosti z předchozí zkušenosti“ (Gillernová et al., 2012, str. 24). 

Goleman (2020) shrnuje výsledky výzkumu, který probíhal v Oaklandu v Kalifornii 

a který se soustředil na vliv sociálního a emočního učení na žáka. Na školách, kde učitelé 

sociální a emoční učení vědomě používali pro rozvoj dítěte, se ukázalo, že „studenti byli 

v průměru odpovědnější, asertivnější, oblíbenější a trávili více času ve společnosti 

kamarádů, byli více sociálně aktivní a vstřícní, schopni mít větší míru pochopení pro ostatní, 

starostlivější, ohleduplnější, orientovanější ve větším výběru sociálně přijatelných postupů 

pro řešení problémů, harmoničtější, „demokratičtější“ a schopni lépe řešit konflikty“ (str. 

272). 

  



23 

 

3 Empatie v komunikaci 

Podle Rogerse fakta „svědčí o tom, že čím větší mírou citlivého porozumění je terapeut 

či učitel charakterizován, tím větší je pravděpodobnost, že pod jeho vedením dojde 

k tvořivému učení či změně.“ (Rogers, 2014, str. 153) 

Aby jedinec cítil, že mu druhý člověk skutečně rozumí, je v komunikaci „nutné 

vyhnout se každému náznaku odmítání či nepřátelství, ať jsou myšlenky či jednání toho, kdo 

mluví, jakékoliv,“ tvrdí Kaufmann (2010, str. 61). Abychom toho dosáhli, musíme 

k rozhovoru přistupovat s touhou pochopit a porozumět tomu, co se nám jedinec snaží sdělit, 

aniž bychom jeho vyjádření jakkoliv soudili. 

Rogers (2014) popisuje, že empatické vyslechnutí zanechává v adresátovi pocity úcty 

a přijmutí vlastní osoby. Pokud jako učitelé vstoupíme do žákova světa s upřímným zájmem 

a bez soudů, vysíláme mu tím zprávu, kterou si může vyložit jako: „Tento člověk mi věří, 

myslí si, že mám svoji cenu. Možná že skutečně mám svoji cenu. Snad bych si mohl začít 

vážit sám sebe. Možná bych se o sebe měl víc zajímat.“ (Rogers, 2014, str. 154-155) Tato 

změna uvažování o sobě samotném může v žákovi nastartovat změnu vlastního sebepojetí. 

Autor zmiňuje souvislost mezi změnou sebepojetí a chováním. Žák s nově nabitým 

poznáním sebe sama mění své chování tak, aby dorovnalo krok s tím, jak se právě v danou 

chvíli vnímá.  

K takovýmto změnám nedochází ve všech třídách. Jsou odvislé od klimatu, které ve 

třídě panuje a od komunikačního stylu učitele. Za jednu z podmínek naplnění bezpečného a 

facilitujícího klimatu ve třídě považuje Rogers empatii. Empatické naslouchání je podle něj 

takové naslouchání, které je oproštěno o jakéhokoliv hodnocení a interpretace učitelem. 

Jejím cílem je žáka s upřímným zájmem vyslechnout a porozumět jeho světu (Rogers in 

Mikoška, 2016). 

Podle Kaufmanna (2010) v situacích empatického naslouchání „tazatel musí být 

aktivní a rozhovor vést, ale zároveň musí umět vystupovat zdrženlivě a taktně. Hlavní 

hvězdou je respondent, tazatel se mu musí snažit porozumět, pozorně a soustředěně mu 

naslouchat a dát mu tak najevo, že jím poskytnutý rozhovor má velký význam; měl by 

vyjadřovat živý zájem o jeho názory, včetně těch nejbanálnějších a nejpodivnějších, a 

projevovat dotazované osobě svoje sympatie.“ (str. 60) 
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3.1 Komunikační dovednosti respektující komunikace 

Kopřiva (2005) popisuje detailněji, jak postupovat v konverzacích, aby se recipient 

cítil pochopeně. Konkrétními komunikačními dovednostmi, které k tomu mají přispět, jsou: 

1. Popis, konstatování 

2. Informace, sdělení 

3. Vyjádření vlastních očekávání a potřeb 

4. Možnost volby 

5. Dvě slova 

6. Prostor pro spoluúčast a aktivitu děti 

Popis, konstatování 

U této komunikační dovednosti se Kopřiva shoduje s výše zmíněnými autory, 

protože popis má být oproštěn o jakékoliv hodnocení situace. Popisná interakce by měla 

být konstatováním něčeho, čeho jsme si všimli a zaměřovat bychom se měli na to, co se 

stalo – ne kdo to udělal. K popisu situace je vhodné použít formulaci „Vidím (slyším), 

že…“ (Kopřiva, 2005, str. 49) 

Informace, sdělení 

Pokud v konverzaci namísto rozkazů a rad použijeme prosté sdělení informace, 

nebude se druhá osoba cítit ohrožena a hodnocena. Rozdíl mezi příkazem a sdělením 

informace je také v tom, že u příkazu očekáváme, že se dítě zachová tak, jak mu rozkážeme. 

V případě sdělení informace, je pouze na něm, jak s informací naloží. Ovšem čím zábavnější 

či nápaditější formu sdělení zvolíme, tím pravděpodobněji se ji dítě rozhodne využít ve svůj 

prospěch. Formulace, které Kopřiva (2005) doporučuje, zní: „Je…; Je potřeba…; Tohle 

děláme (tak a tak)…; Pomůže, když…; Když…, tak…“ (str. 56). Informaci bychom měli vždy 

formulovat jako oznamovací větu s podmětem v 1. či ve 3. osobě.  

Vyjádření vlastních potřeb a očekávání 

Použijeme-li v konverzaci vyjádření vlastních potřeb namísto vyjádření negativních 

pocitů, které v nás jednání druhého člověka zanechalo, je větší pravděpodobnost, že recipient 

nepocítí potřebu se bránit, a naše sdělení tak přijme. Formulace, které bychom v tomto 
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případě měli volit jsou: „Potřebuji, aby…; Očekávám, že…“ (str. 63). Věty by měly být 

vyjádřeny pozitivně v 1. osobě jednotného čísla. 

Možnost volby 

Nabídka volby je jednou z dalších možností navázání partnerského vztahu 

v komunikaci. Záleží na recipientovi, kterou z možností si pro řešení své situace zvolí, a zda 

vůbec. Kopřiva uvádí: „Když dáváme na výběr, jako bychom říkali: Považuji tě za 

kompetentní osobu, která je schopná se rozhodnout a udělat, co je třeba.“ (Kopřiva, 2005, 

str. 64) Obě varianty, které nabídneme, musí být schůdné pro oba účastníky interakce. 

Dvě slova 

Komunikační dovednost dvě slova bychom měli volit poté, co nezafungovalo sdělení 

informace, ani možnost volby. Tato dovednost slouží k přátelskému upozornění na 

problematiku, kterou s dítětem řeším. Podle Kopřivy tato dovednost působí dojmem: „Já 

vím, že to víš, považuji tě za zodpovědného, kompetentního člověka a vycházíme spolu velice 

dobře – jen je tady ten problém s… Věřím, že když se o něm zmíním, uděláš, co je potřeba.“ 

(Kopřiva, 2005, str. 72) Prvním slovem by mělo být jméno dítěte, druhým pak daná 

problematika. Někdy ale ke slovní interakci podle autora nemusí dojít. V některých 

případech stačí dítěti problematiku naznačit pohledem či gestem. 

Prostor pro spoluúčast a aktivitu děti 

V respektující interakci dítěte a dospělého, žáka a učitele, je důležité, aby se dospělý 

nepovyšoval. Rozkazy jsou podle Kopřivy (2005) znakem mocenského přístupu. Dítě je 

v tomto přístupu pasivní, co se týče vymýšlení dalších kroků. Pokud děti přizveme 

k rozhodování o věcech, do kterých jsou zainteresovaní, budou ve vymýšlení dalších 

postupů aktivními spoluautory. Formulace, které můžeme podle Kopřivy volit, jsou: „Co 

s tím uděláš (uděláme)? Co navrhuješ (navrhujete)?“ (str. 74) 

3.2 Komunikační bloky 

Vědecky prozkoumané jsou také komunikační bloky, kterým bychom se měli v interakci 

s druhými lidmi vyhýbat. Gordon (2015) popisuje dvanáct komunikačních bloků kterými 

jsou: 

1. Nařizování, přikazování, rozkazování 
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2. Varování, vyhrožování 

3. Moralizování, kázání, „měl bys“ a „máš“ 

4. Rady, nabízení řešení, předkládání návrhů 

5. Přednášení, poučování, logická argumentace, předkládání fakt 

6. Odsuzování, kritizování, nesouhlas, obviňování 

7. Hanlivé označování, vysmívání, stereotypy 

8. Analyzování, diagnostikování, interpretace 

9. Chvála, souhlas, pozitivní hodnocení 

10. Uklidňování, litování, utěšování 

11. Otázky, zjišťování, výslech, křížový výslech 

12. Stáhnutí se, odvádění pozornosti, sarkasmus, humor 

Nařizování, přikazování, rozkazování 

Gordon (2015) tvrdí, že pokud jako učitelé rozkazujeme, vysíláme tím žákovi signál, 

že jeho pocity, problémy či potřeby jsou podružné těm učitelovým.  

Varování, vyhrožování 

 Varování a vyhrožování mají podle autora na žáky stejné dopady jako nařizování, 

s tím rozdílem, že ještě přidávají hrozbu, co se stane, když rozkaz neuposlechne. Žák 

k pocitu podružnosti může začít cítit ještě strach. 

Moralizování, kázání, „měl bys“ a „máš“ 

Moralizování zanechává v žákovi pocit, že učitel nevěří jeho úsudku, a měl by raději 

poslouchat, co učitel považuje za správné. Tento komunikační blok může vyústit v pocit 

viny a žák sám sebe může začít vnímat jako že je „špatný“. 

Rady, nabízení řešení, předkládání návrhů 

Problém, který může nastat, pokud učitel používá komunikační blok rad a 

předkládání návrhů, je ten, že se žáci stanou závislí na radách autorit. I tento komunikační 

blok je založen na nadřazenosti učitele a pořízené roli žáka. Závislost na radách dospělých 

může přetrvávat do dospělosti, kdy bude jedinec ve stresových situacích vyhledávat rady 

autorit, namísto snahy vymyslet vlastní řešení, které by situaci či problém vyřešilo. 
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Přednášení, poučování, logická argumentace, předkládání fakt 

Gordon (2015) uvádí, že je zcela legitimní používat logickou argumentaci ve vztahu 

mezi žákem a učitelem, který je bezproblémový. V ostatních případech však může tento 

komunikační blok způsobovat pocity ponížení a nepatřičnosti. Autor to odůvodňuje 

tvrzením, že „logika a „fakta“ často vyvolávají obranné reakce a odpor, protože implikují, 

že žák je nelogický a neznalý.“ (str. 93) 

Odsuzování, kritizování, nesouhlas, obviňování 

„Tato sdělení více než kterákoliv jiná vyvolávají v žácích pocit, že jsou hloupí, 

chovají se nepatřičně, nestojí za nic a vůbec jsou špatní,“ uvádí Gordon (2015, str. 94). Toto 

tvrzení staví na tom, že negativní kritika autorit ovlivňuje dítě ve velké míře a má dopady na 

žákovo sebepojetí.  

Hanlivé označování, vysmívání, stereotypy 

Tento komunikační blok má podle autora stejně negativní dopady jako odsuzování, 

kritizování, nesouhlas a obviňování. Důvodem je to, že hanlivé označování, vysmívání a 

stereotypy jsou dalšími formami negativní kritiky. 

Analyzování, diagnostikování, interpretace 

Používá-li učitel tento komunikační blok, dochází k pocitu, že žáka odhalil a 

„prokouknul“. Gordon (2015) se k problematice vyjadřuje následovně: „Tyto amatérské 

psychoanalýzy mohou být pro žáka frustrující a děsivé. Pokud je učitelova analýza správná, 

žák je odhalen, cítí se přede všemi „nahý“ a stydí se. Pokud je učitelova analýza chybná, 

což se stává většinou, má žák vztek, že byl nespravedlivě obviněn.“ (str. 95) 

Chvála, souhlas, pozitivní hodnocení 

Pozitivní hodnocení žáků je problematické ze dvou důvodů. Prvním důvodem je 

vztek, který nastane, když pozitivní hodnocení učitele nezapadá do sebepojetí žáka. Druhým 

důvodem je fakt, že chvála může být vnímána jako snaha o manipulaci. V některých 

případech se mohou žáci stát na vnější pochvale závislí a její absenci považovat za kritiku.  

Uklidňování, litování, utěšování 

Uklidňování, litování a utěšování vnímá autor jako blok v komunikaci z toho 

důvodu, že žák vycítí, že učiteli jsou jeho negativní emoce nepříjemné a snaží se je co 
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nejrychleji změnit. V litování je známka toho, že si učitel myslí, že žák dramatizuje. 

Výsledkem je, že žák se nadále cítí nepochopen. 

Otázky, zjišťování, výslech, křížový výslech 

Výslech často způsobuje pocity ohrožení, nedůvěry, podezíravosti. Žák, který hledá 

u učitele prostor vyjádřit své starosti, může mít po výslechu pocit, že se učitel jen snaží 

zasahovat do řešení daného problému. Otázky navíc určují směr rozhovoru, a žák tak nemá 

svobodu vyjádřit jen to, co sám chce. Žák z rozhovoru odchází nevyslechnut a nepochopen.  

Stáhnutí se, odvádění pozornosti, sarkasmus, humor 

Gordon (2015) tvrdí, že „pokud má žák potřebu mluvit o svém problému, pak je 

zpravidla vážný a soustředěný. Dostane-li se mu odpovědi, která celou věc zesměšňuje nebo 

je sarkastická, může ho to ranit, může se cítit odmítnutý a ponížený.“ (str. 98) Žák za 

učitelem, který takto reagoval, se svým problémem pravděpodobně znovu nepřijde, protože 

ho nebude považovat za důvěryhodného. 
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4 Vliv empatie na proces vzdělávání 

„Empatie je faktor, který může do přípravy na svět plný matoucích neznámých vnést 

pořádek a jistoty, naučit nás, jak ve vzdělávání podporovat intelekt, učit děti spolupracovat 

na řešení problému, kreativně zvládat výzvy a zajistit sociálně-emoční rovnováhu,“ 

(Markham in Perpetuum, 2016). Pozitivní vliv empatie na učení se podle autorů článku 

odráží konkrétně v oblastech plánování, řešení problémů nebo kreativitě. Brackett (2020) se 

o empatii vyjadřuje ve spojení s dovednostmi, které rozvíjejí emoční inteligenci. Zvládnutí 

těchto dovedností podle něj obohacuje jedincovu empatii například v tom, že dokáže vnímat 

hranici mezi tím, které pocity jsou čí. Stejně jako Brownová, i Brackett nachází mezi empatií 

a emoční inteligencí spojení, kdy se tyto dvě oblasti vzájemně propojují. „Správné 

rozpoznávání pocitů a prožitků pomáhá lépe rozumět sobě i druhým… Určitá situace přináší 

různé pocity a zároveň jednotliví žáci mají odlišné pocity v téže situaci. Považujeme za 

důležité tuto skutečnost reflektovat a pracovat s ní. Nerozpoznané pocity jsou často zdrojem 

nedorozumění,“ popisuje Gillernová (2012, str. 89) a jako příklad uvádí, že je pro efektivní 

řešení situace nutné rozlišit mezi naštváním a únavou žáka. Projevy únavy se podle autorky 

mohou u některých žáků podobat projevům smutku či zlosti. Unavený žák však potřebuje 

jiné zacházení než žák smutný nebo zlostný (Gillernová, 2012). Pro pochopení vlivu empatie 

na efektivitu učení je nutné nejprve definovat roli, kterou emoce ve výuce zastávají.  

Brackett (2020) se věnuje emoční inteligenci, konkrétně vlivu emocí na jednotlivé 

oblasti vzdělávání a každodenního života. Upozorňuje na fakt, že žák, jako každý člověk, 

neustále něco prožívá a že se emoce zřídkakdy objevují samostatně. Naopak se většinou mísí 

více emocí dohromady, což činí práci s nimi složitější.  Jejich role byla v historii 

podceňována a přehlížena, ale novější výzkumy soustředěné na emoční inteligenci ukazují, 

že emoce mají v životě člověka a v procesu učení důležitou roli. Z výzkumů vyplývá, že 

rozvoj dovedností spojených s emoční inteligencí a empatické vedení ve školství se projevují 

například sníženým počtem případů šikany a stresu, lepší docházkou, a lepšími 

akademickými výsledky. Učitelé ovládající dovednosti emoční inteligence jsou méně 

vystresovaní, je u nich menší tendence k syndromu vyhoření, jsou v práci spokojenější a více 

se zapojují do dění v jejich třídách. Ve třídách učitelů, kteří umějí pojmenovat emoce, umějí 
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o nich mluvit a regulovat je, studenti méně vyrušují, lépe se soustředí a mají lepší 

akademické výsledky. 

Brackett (2020) definuje pět konkrétních oblastí, v nichž mají emoce klíčovou roli. 

Podněcují nás k akci, směřují nás k jistému cíli a prioritám, a zaměřují naši pozornost. 

Těmito oblastmi jsou: 

1. Pozornost, paměť, učení  

2. Rozhodování 

3. Kreativita 

4. Vztahy 

5. Zdraví 

Tyto oblasti jsou tematickými okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální 

výuky, zanesené v RVP ZV. V okruhu osobnostního rozvoje je například cvičení pozornosti 

a soustředění součástí rozvoje schopností poznávání a kreativita je samostatnou součástí 

tohoto tematického okruhu. Mezilidské vztahy jsou součástí sociálního rozvoje a 

rozhodovací dovednosti jsou součástí morálního rozvoje osobnosti (RVP ZV, 2017).  

4.1 Pozornost, paměť, učení 

Pozornost, paměť a schopnost se soustředit na proces učení jsou podle Bracketta 

(2020) kontrolovány emocemi, a nelze je řídit racionálně. Silné negativní emoce vyvolávají 

hormonální změny v mozku, v jejichž důsledku je omezena schopnost efektivně zpracovávat 

informace, které přicházejí z venku. Pozornost se zúží a kriticky se zaměří na vybrané 

detaily. Schopnost soustředit se na okolní dění a učit se novým věcem je na základě těchto 

procesů narušena. Negativní emoce, stejně jako všechny ostatní, mohou být jedinci ku 

prospěchu, pokud se naučí využít jejich potenciálu. Kritický pohled, způsobený 

pesimistickou či úzkostlivou náladou, usnadňuje jedinci zaměřit se na detaily, čehož je dobré 

využít například při kontrole psaného projevu. Pocit viny slouží jako morální kompas pro 

další jednání. Úzkost může motivovat ke snaze vylepšit to, na čem pracujeme. Cítíme-li 

nadšení, produkujeme velké množství nápadů (Brackett, 2020).  
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Role empatie 

Podle Bracketta (2020) mají emoce vliv na kognitivní procesy, bez ohledu na IQ. Co 

žáci prožívají určuje jejich zaměření pozornosti určitým směrem a determinuje, zda si žák 

látku osvojí a zapamatuje. Provázanost emocí a učení jinými slovy zajišťuje, že žák shledá 

dění ve třídě relevantním. Empatie učitele pomáhá žákům v oblasti regulace emocí. Učitel, 

který je sám schopný rozpoznat vlastní emoce, pochopit, co je spustilo, správně je 

pojmenovat, vyjádřit a regulovat je, dokáže pomoci svým žákům orientovat se v jejich 

pocitech a regulovat je. Popsané dovednosti (rozpoznat emoci, pochopit spouštěč, 

pojmenovat, vyjádřit a regulovat) jsou součástí Brackettova nástroje emoční inteligence 

RULER.  

 Z pozice učitele bychom se měli vyhnout posuzování validity pocitů žáka. Tento 

přístup může vést žáka k pocitu odmítnutí, viny či k obraně. Empatický přístup učitele může 

žákovi pomoci zorientovat se ve vlastních pocitech, v tom, co je spustilo a uvědomit si, jak 

jeho pocity ovlivňují jeho myšlenky a činy. Pokud jsou pocity ignorovány nebo potlačovány, 

hromadí se a jejich vliv na pozornost, paměť a proces učení je ničivější, než když učitel 

pomůže žákovi pocit pochopit a vyjádřit (Brackett, 2020). 

Vliv empatie na efektivitu učení sledovali také autoři Feshbach a Feshbach. Z jejich 

dat, shrnutých v knize Decetyho a Icketa (2009), vyplývá, že empatie je relevantní složkou 

ovlivňující edukační proces a jeho výsledky. Mezi benefity empatie ve vzdělávání zařazují 

autoři zvýšení prosociálního chování žáků a sociální tolerance ve třídě, a snížení agresivity, 

což jsou vše faktory nepřímo ovlivňující výuku ve třídě. Výzkumy však ukazují i přímé 

spojení mezi empatií a akademickými výsledky žáků, především ve spojení s výukou 

literatury. 

Role empatie ve výuce literatury 

V kurikulární oblasti se empatie podle autorů projevuje především v oblasti literatury, 

čtenářství a sociálních studiích. Školy, které jsou zapojené v programech soustřeďujících se 

na rozvoj empatie a vytváření bezpečného prostředí, si vedou lépe v průzkumech čtenářské 

gramotnosti než školy, které s empatií systematicky nepracují. Vztah empatie a literatury je 

oboustranný. To znamená, že stejně jako čtení textů pomáhá žákovi rozvíjet dovednost 

empatie, pomáhá i empatie porozumět čtenému textu. Pokud s empatií při hodinách 

literatury pracujeme, je poté žák schopnější prožívat příběhy postav, sdílet a prožít jejich 
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zkušenosti a pocity. Fakt, že je dítě schopno sdílet s postavou pocity, může žákovi pomoci 

zdůraznit a posílit to, co si právě přečetl, což mu pomůže si informace zapamatovat (Decety 

a Icket, 2009). 

  Empatie je zmiňována i v Rámcovém vzdělávacím programu České republiky, kde 

se například u charakteristiky vzdělávací oblasti Člověk a společnost objevuje poznámka, že 

je „podstatné rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatii, které umožňují žákům 

lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů.“ (RVP, 2017, str. 51) 

4.2 Rozhodování 

Brackett (2020) definuje proces rozhodování jako pokus předvídat budoucí výsledky, 

během kterého zvážíme všechny možnosti a rozhodneme se pro tu, u které předpokládáme, 

že nás co nejpravděpodobněji přiblíží požadovanému výsledku. Negativní emoce nutí 

jedince tyto možnosti zvažovat velmi pečlivě a soustředit se na detaily. Rozhodování 

ovlivněné negativními emocemi zřídka kdy končí riskováním. Jedinec se raději rozhodne 

něco neudělat, než aby selhal. Naopak při rozhodování, ve kterém převládají pozitivní 

emoce, nevěnuje jedinec tolik pozornosti zvažování různých možností a nevadí mu riskovat. 

V případě nezdaru se poučí ze svých chyb. Možnosti, které jedinec zvažuje, jsou v obou 

případech stejné, ale proces rozhodování se liší v závislosti na citovém rozpoložení. 

Jedním z cílů základního vzdělávání definovaným v RVP ZV (2017) je „pomáhat 

žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat 

je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní́ 

orientaci“ (str. 9). Mají-li žáci činit uvážlivá, zodpovědná a podložená rozhodnutí, jak je 

definováno v klíčových kompetencích (kompetenci k řešení problémů, občanské 

kompetenci a pracovní kompetenci), měli by žáci vědět o vlivu, který mají emoce na jejich 

rozhodování.  

Role empatie 

Gillernová a Štětovská (2012) popisují vliv empatie v rozhovoru orientovaném na 

partnera a dopady tohoto komunikačního stylu v případě, kdy žák řeší problém a rozhoduje 

se o jeho řešení. To, že učitel využívá empatii, naslouchá, akceptuje pocity žáka a poskytuje 

mu podporu, pomáhá žákovi lépe porozumět svým pocitů a prožitkům, a situaci tak lépe 
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zvládnout. Výsledkem je, že učitel pomůže žákovi učinit vlastní rozhodnutí o způsobu, 

kterým chce problém zvládnout.  

Jedním z témat současné pedagogiky jsou rozhodnutí týkající se etických problémů, a 

jak žáky pro tyto situace připravovat. Podle Rogerse hrají v rozhodování o etických 

problémech velkou roli emoce. Spojitost emocí a rozhodování popisuje následovně: „A 

protože vnímání a řešení etických problémů nemůže zpracovat pouze rozum, vzdělávání 

nemůže opomíjet či dokonce potlačovat konstruktivní formování postojů a hodnot“ (Rogers 

in Mikoška, 2016, str. 86). Rogers v problematice odstranění emocionálních aspektů z výuky 

vidí velké nebezpečí, protože „jsou-li např. informace o aktuálních válečných konfliktech 

vnímány pouze prostřednictvím rozumových schopností, žáci si osvojují přístup, v němž 

absentuje soucit, pocit zodpovědnosti a angažovanost.“  (Rogers in Mikoška, 2016, str. 85) 

V procesu formování postojů a hodnot hraje empatie klíčovou roli, protože díky ní je 

snazší se dívat na problémy z jiných úhlů pohledu, jsme pak citlivější k pocitům druhých a 

daří se nám lépe naslouchat (Goleman, 2020).  

4.3 Kreativita 

Emoce ovládají kreativní proces. Pokud jedinec pociťuje stres a frustraci, jeho 

motivace přemýšlet kreativně se snižuje. Toto tvrzení platí obzvláště v dětství, kdy dítě nemá 

velkou kontrolu nad svým životem a v náročných podmínkách proto necítí motivaci 

přicházet s novými řešeními, které by jeho životní situaci posunuly k lepšímu (Brackett, 

2020). 

V kreativním procesu můžeme dále pociťovat strach ze selhání. Brackett (2020) 

uvádí, že kreativní proces, týkající se i těch nejmenších záležitostí, jistým způsobem říká, že 

máme lepší nápad, jak situaci řešit. Jedinec se poté obává zpětné vazby okolí a bojí se, že 

věci svým řešením namísto ulehčení zkomplikoval.  

 Kreativita jedince je však podle výzkumů lepším predikátorem úspěchu, než je IQ. 

Proto je důležité kreativitu podporovat už ve školním věku (Brackett, 2020). Český 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se zmiňuje o rozvoji kreativity jako 

o rozvoji „pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti 

dotahovat nápady do reality“ (RVP ZV, 2017, str. 127). Tohoto rozvoje lze podle Bracketta 
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(2020) dosáhnout podporou divergentního myšlení, především pak metodami projektové 

výuky. 

Role empatie 

O konkrétní provázanosti kreativity a empatie hovoří Tiptonová v rozhovoru pro 

EDUin. Kreativita „vyžaduje určitý stav, kdy se člověk cítí bezpečně, aby mohl uvolnit svou 

představivost,“ (Tipton in EDUin, 2015). Bezpečné klima působí jako motivační faktor 

nejen v oblasti kreativity, ale v procesu učení obecně. První podoba bezpečného klimatu ve 

školách vypadala tak, že školy zajistily jednu ze základních lidských potřeb. V 60. letech 

chodily některé děti z amerických komunit do škol hladové a po zajištění této základní 

potřeby si žáci ve škole vedli lépe. Pomocí výzkumů toho dnes víme o fungování mozku víc 

a ukázalo se, že efektivitu učení ovlivňují i výše postavené potřeby na Maslowově pyramidě 

potřeb. K efektivitě učení zásadně přispívá osobnost učitele. „Nedávná analýza metadat, 

zaměřená na to, který faktor nejvíce ovlivňuje učení, ukázala, že zdaleka nejdůležitějším 

faktorem je učitel, zejména to, jakou péči a empatii s učícím se člověkem má a jakou míru 

entusiasmu dává do jeho podpory při učení“ (Tipton in EDUin, 2015). Žáci jsou 

motivovanější k učení, pokud je jejich učitel respektující a je na něm vidět, že má svou práci 

rád. Tiptonová (2015) kreativitu u svých studentů rozvíjí skrze vědomé zaměření pozornosti 

na myšlenky a pocity, které z aktivit v hodinách cítí. Reflexe vlastních myšlenek a pocitů je 

centrem pozornosti při diskusích, které aktivity ukončují.  

4.4 Vztahy 

Z mnohých výzkumů vyplývá, že vztahy mají zásadní vliv na mentální a fyzické 

zdraví jedince. Lidé se silnými sociálními vazbami jsou zdravější a žijí déle. V případě, že 

jedinec silné sociální vazby nemá, strádá. Strádající dítě školního věku se může navenek 

projevovat úzkostlivě, agresivně a jeho chování je často problematické. Tyto projevy jsou 

často snahou jedince dosáhnout podpory učitele, ale protože se dítě projevuje navenek 

negativními emocemi, vyvolává to v učiteli negativní odpověď namísto soucitu a empatie. 

To je přirozená reakce mozku. Strádajícímu jedinci, který vysílá ambivalentní signály, se 

proto někdy nedostane podpory, kterou potřebuje, a jeho problematické chování přetrvává. 

Výzkumy ukazují, že v životě dítěte je podstatná alespoň jedna dospělá osoba, která by 

v takovém stavu projevila zájem, aby dítě mohlo dále prospívat (Brackett, 2020).  
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Role empatie 

Samotný Rámcový vzdělávací program České republiky zmiňuje empatii hned 

několikrát. V oddílu 10 „Materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky 

pro uskutečňování RVP ZV“ je empatie zmíněna jako součást psychosociálních podmínek. 

Empatie je popsána jako jedna ze složek příznivého sociálního klimatu (RVP, 2017, str. 

150). V rámci průřezových témat je pak empatie zmiňována v kapitole 6.4 „Multikulturní 

výchova“, kde je zahrnuta mezi složky ovlivňující mezilidské vztahy (RVP, 2017, str.134). 

Podle Riessové (2018) se dovednost empatie u dítěte projevuje v jeho postavení ve 

třídním kolektivu. Empatické děti lépe pracují ve skupinách, snadněji vychází se svými 

spolužáky a mají méně problémů s chováním. Méně empatické děti častěji projevují 

negativní emoce jako je hněv. Chovají se agresivněji a obecně je pro ně těžké vycházet 

s dětmi ve svém okolí.  

Autoři Feshbach a Feshbach také spojují empatii s regulací agresivního chování a 

jiných projevů antisociálního chování žáka (Feshbach & Feshbach in Decety & Icket, 2009). 

Konkrétní data pak nabízí meta analýza publikovaná v roce 2011. Ta sledovala vliv 

amerických programů nazvaných Social and Emotinal Learning (sociální a emocionální 

učení) na efektivitu učení.  Zaměřením programů je rozvoj klíčových kompetencí, které 

žákovi slouží k rozpoznání a ovládání vlastních pocitů, určování a dosahování pozitivních 

cílů, respektování perspektivy jiných lidí, udržování kladných vztahů s okolím, 

zodpovědným rozhodováním a zvládáním mezilidských situací konstruktivně. Mezi 

sledované kompetence patří také samotná empatie (Elias et al., in Durlak, 2011).  

Autoři meta analýzy zpracovávali vzorek 213 studií, z nich více než polovina (56 %) 

se zaměřovala na žáky studující základní školu (v USA tomu odpovídá věková skupina žáků 

ve věku 5 až 10 let). Výsledky studie shrnuje Goleman ve své knize Emoční inteligence. „Ve 

školách, ve kterých byly tyto programy zavedeny, prokázalo až 50 % dětí zlepšení ve studiu 

a až 38 % si zlepšilo známky. Programy SEL rovněž učinily školy bezpečnějšími: Výskyt 

špatného chování klesl v průměru o 28 %, dočasná vyloučení o 44 % a další kázeňské 

přestupky o 27 %. Současně vzrostlo procento docházky a u 63 % žáků se projevilo výrazně 

pozitivnější chování“ (Goleman, 2020, předmluva).  
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4.5 Zdraví 

Emoce v mozku vyvolávají fyziologické reakce, na jejichž základě se do těla uvolňují 

hormony a jiné látky, které ovlivňují zdraví jedince. Příkladem emočního stavu, který 

negativně ovlivňuje zdraví, je dlouhodobý stres. V dětství se dopady stresu mohou 

projevovat narušenou imunitou, bolestmi břicha a hlavy, nespavostí, neschopností se 

soustředit a pamatovat si. Přetrvávající stres může způsobovat špatné stravovací návyky, 

fyzickou neaktivitu a sociální izolaci, které z dlouhodobého hlediska zvyšují jedincovu 

predispozici k srdečním onemocněním, rakovině, cukrovce typu B, závislostem či demenci 

(Brackett, 2020).  

Role empatie 

Není možné negativní emoce ze života eliminovat, a nebylo by to ani přínosné. Snahou 

by mělo být pomoci žákům vybalancovat pozitivní a negativní emoce tak, aby byly co možná 

nejvíce v rovnováze. Dlouhodobé vychýlení emocí na jednu či druhou stranu má 

z prokazatelných výzkumů negativní vliv na jedincovo zdraví (Brackett, 2020). 

Goleman (2020) popisuje výsledky výzkumů, které se soustředily na vztah emocí a 

fyzického zdraví. Jeden z výzkumů se věnoval léčbě žen s onkologickým onemocněním a 

závěr studie byl takový, že ženy, kterým se dostává citové podpory, přežívají mnohem déle 

než ženy, které onemocněním procházejí samy. Když pacientky sdílely své utrpení a byly 

někým vyslechnuty a pochopeny, prodloužila se jejich délka života s onemocněním.  

Jiný výzkum prokázal, že nezadržování negativních emocí v sobě přináší mnohé 

zdravotní benefity. U lidí, kteří s někým sdíleli silné emoce, které prožívali, se prokázala 

„zlepšená funkce imunitního systému, výrazně méně návštěv u lékaře v následující šesti 

měsících, nižší počet pracovní neschopnosti, a dokonce i zlepšená funkce jaterních enzymů.“ 

(Goleman, 2020, str. 168) 
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5 Rozvíjení empatie 

V kapitole 1.1 jsou uvedené závěry vědeckých studií, které potvrzují, že empatie je 

dovednost, kterou je možné rozvíjet. V kapitole 4 jsem shrnula, jaké dopady má empatie na 

proces vzdělávání žáků. Z uvedených dat v těchto kapitolách vyplývá, že empatie má ve 

vzdělávání klíčovou roli. Proto v této kapitole uvedu příklady aktivit, které rozvoj empatie 

podporují.  

Psychologický vývoj dítěte zajišťuje učiteli v prvních dvou letech školní docházky 

výsadní postavení a názor učitele a jeho chování je pro žáky v tomto období více než 

relevantní (Čapek, 2010). Toto tvrzení dále podporuje Rogers, který zkoumal roli učitelovy 

osobnosti ve vztahu k rozvoji celé osobnosti. Z jeho výzkumů vyplynulo zjištění, že 

„opravdovost učitele, empatické porozumění dětským potřebám, důvěra v žáka, jeho přijetí 

a oceňování dosahovaných výsledků“ hrají zásadní roli (Rogers in Jedlička et al., 2018, str. 

631). Rogers tvrdí, že „učitel, který dokáže vřele přijímat, nabízet bezpodmínečné kladné 

oceňování a empaticky vnímat pocity strachu, očekávání a nedůvěry při setkání s novým 

učebním materiálem, udělal velmi mnoho pro vytvoření podmínek podporujících učení“ (C. 

R. Rogers in Jedlička et al., 2018, str. 896).  

Pokud budeme hovořit o učení sociálním kompetencím, mezi které empatie patří, 

konstatuje Krejčová (2011), že žákům nestačí tyto kompetence předávat pomocí výkladu či 

pomocí studia z učebnic. Autorka upozorňuje, že pro úspěšné osvojení těchto kompetencí 

potřebují žáci v první řadě vidět, že je schopně ovládají jejich učitelé. „Teprve potom je 

možné, aby vytvořili takové podmínky výuky a vzdělávání, za nichž jsou žákům sociální 

dovednosti náležitě zprostředkovány a oni mají možnost jejich praktického nácviku a 

využití“ (Krejčová in Gillernová et al., 2012, str. 35). Proto jako první představím možnosti 

tréninku učitelovy dovednosti empatie. 

V pozdějších letech školní docházky se postavení učitele přirozeně mění a větší 

význam má pro dítě názor jeho vrstevníků (Čapek, 2010). Žáci se učí pohybovat 

v interpersonálních vztazích mezi vrstevníky, ve kterých vznikají konflikty, a žákům by 

proto měly být představené sociální dovednosti, které jim pomohou krizové situace zvládat. 

Sociální dovednosti Gillernová (2012) definuje jako „učením získané předpoklady pro 

sociální interakce a komunikaci. Sociální dovednosti, sociální inteligence, emoční 
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inteligence jsou pojmy, které vyjadřují část schopností a dovedností jedince pro 

psychologicky přiměřené poznávání a ovládání sebe samého a jednání s ostatními lidmi, 

vyjadřují sociální obratnost v interpersonálních vztazích“ (str. 32). Empatie je jednou 

z dovedností, kterými autorka charakterizuje sociální dovednosti. Ty jsou podle ní důležité 

v procesu sebepoznávání jedince, ale i v poznávání druhých. Žáci potřebují „získané 

komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní 

spolupráci s ostatními lidmi“ (RVP ZV, 2017, str. 11). Se vzrůstající důležitostí 

vrstevnických vztahů, jejichž dopady získávají postupem času na důležitosti, je klíčové 

rozvíjet empatii každého jednotlivce v kolektivu. Proto se bude kapitola 6.2 věnovat 

možnostem rozvoje empatie žáků. 

5.1 Rozvíjení učitelovy empatie 

V této kapitole budou představeny aktivity, které učiteli pomohou rozvíjet jeho 

dovednost empatie během komunikačních situací jak s žáky, tak s ostatními lidmi obecně. 

Dále je zde popsán nástroj E.M.P.A.T.H.Y., který může učiteli sloužit jako pomůcka všímání 

si nonverbálních signálů, které hrají v empatické komunikaci důležitou roli. 

Empatie v komunikaci 

Gillernová a Štětovská představují sociálněpsychologický výcvik, který je 

efektivním postupem rozvíjející sociální kompetence učitelů. Výcvik je založený na 

poznatcích z psychologie osobnosti a učitelům nabízí různorodé cesty k rozvoji profesních 

kompetencí. Konkrétně se výcvik zaměřuje „na dovednosti související se sebereflexí, 

sebepoznáváním a poznáváním druhých v sociálních vztazích, na rozvíjení empatie a 

citlivosti k sociálnímu dění, na komunikační dovednosti, na konflikty ve škole a jejich 

zvládání apod.“ (Gillernová et al., 2012, str. 76). 

Aktivity 

1. Slovní sdělení 

Cvičení Slovní sdělení je zaměřené na dovednost identifikace pocitů. Učitel si připraví 

„sérii různých slovních sdělení (stačí jednoduché věty), jež klademe skupině a zjišťujeme, 

které prožitky žáků (rodičů, kolegů) se v nich mohou objevovat.“ (Gillernová, 2012, str.89) 
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Cvičení vede k uvědomění, jaké emoce respondenti ve sděleních vnímají, aniž by o tom 

učitel věděl. 

2. Naslouchající trojice 

V tomto cvičení je nutné pracovat ve trojici. Každý participant dostane jednu roli: 

mluvčí, naslouchající nebo pozorovatel. „Mluvčí bude asi tři minuty hovořit o něčem, co je 

pro něj důležité, například co by chtěl na sobě změnit, co chce změnit ve své práci, o nějaké 

obtížné nebo nepříjemné situaci, kterou nedávno zažil. Naslouchající člen trojice procvičuje 

naslouchání a pozorovatel sleduje jejich interakci a konfrontuje ji s ohledem na pravidla 

aktivního naslouchání.“ (Gillernová, 2012, str. 89-90) Poté naslouchající shrne, v čem pro 

něj byla jeho role náročná, co naopak šlo dobře. Pozorovatel nakonec sdělí, na co svým 

pozorováním interakce přišel. Všichni tři participanti si vyzkouší všechny tři role a společně 

je reflektují. Cílem cvičení je především procvičování aktivního naslouchání. Gillernová 

uvádí, že pro učitele může být v tomto ohledu těžké nedávat rady či názory, protože s rolí 

učitele je předávání informací často spojeno. V aktivním naslouchání je ale dávání rad či 

výkladu komunikačním blokem (viz kapitola 4) a jeho pravou podstatou je vyslechnutí bez 

odsuzování a hodnocení.  

Rozvíjení vnímavosti k nonverbálním signálům 

Nonverbální signály hrají v empatické komunikaci důležitou roli. Riessová, která se 

věnuje empatii v oblasti zdravotnictví, pro své studenty vytvořila nástroj usnadňující 

posuzování nonverbálních signálů. Nástroj E.M.P.A.T.H.Y. je, jak sama autorka zmiňuje, 

možné použít pro zvýšení vnímavosti k nonverbálním signálům u pracovníků v rozličných 

pomáhajících profesích, například v oblasti vzdělávání. Jméno nástroje je akronymem pro: 

E – Eye Contact (oční kontakt) 

M – Muscles of Facial Expression (mimické svaly) 

P – Posture (postoj) 

A – Affect (emoce) 

T – Tone of Voice (tón hlasu) 

H – Hearing the Whole Person (empatické naslouchání) 

Y – Your Response (tvá odpověď) 

(Riessová, 2018, str. 59-81) 
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Jejich význam je rozebrán níže.  

1. E – Eye Contact (oční kontakt) 

Síla očního kontaktu se odráží v hodnocení, zda je člověk empatický či 

nikoliv. Z výzkumů, které Riessová (2018) používá, vyplývá, že lidé vnímají jiné 

jedince jako více empatické v případech, kdy jim jedinci více hledí z očí do očí. 

2. M – Muscles of Facial Expression (mimické svaly) 

První, co Riessová (2018) zmiňuje u kapitoly věnované svalům v obličeji je 

naše schopnost automaticky a často nevědomě napodobovat výrazy v obličejích 

ostatních jedinců. Skrze zrcadlení výrazu našeho komunikačního partnera se v našem 

těle vyvolá často právě ta emoce, která odpovídá výrazu, který v tu chvíli zrcadlíme, 

a kterou zažívá náš partner. Napojení se na emoci je pak základem empatického 

spojení, jak je již zmíněno v popisu dovednosti pochopit pocity druhých definované 

Brownovou (viz. kapitola 1.2). Riessová zároveň upozorňuje na fakt, že stejný výraz 

neznamená vždy stejnou emoci, což může být dáno kulturou nebo se za výrazem 

může něco skrývat. Proto bychom se podle autorky měli soustředit na detaily výrazů, 

kterými jsou například oči ale také náš pocit, který během setkání s osobou máme 

(Riessová, 2018).  

3. P – Posture (postoj) 

Postoj prozrazuje mnohé o emočním rozpoložení jedince. Jako příklad jsou 

uvedena skleslá ramena, která mohou signalizovat odmítnutí, smutek, nebo depresi. 

Zato vzpřímený postoj může naznačovat pocity štěstí a sebevědomí.  

Riessová dále uvádí, že číst náš postoj mohou i naši komunikační partneři. Proto je 

důležité myslet na svou řeč těla a při komunikaci být například na stejné úrovni očí 

a těly být otočení k sobě (Riessová, 2018).  

4. A – Affect (emoce) 

Rozpoznání emoce je podle Riessové stavebním kamenem pro komunikaci a 

naladění se na člověka, se kterým mluvíme. Pokud se snažíme někoho podpořit, 

inspirovat, utěšit nebo chceme, aby převzal zodpovědnost za svoje činy, nejdříve si 

musíme uvědomit, jakou emoci jedinec prožívá a od té se posouvat v komunikaci 

dál. Bez rozpoznání emoce nebude komunikace efektivní, protože jedinec může být 

emocí ovládán a pokud jí nepojmenujeme a na jejím pojmenování se neshodneme, 
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jedinec nemusí slyšet nic z toho, co mu říkáme. Emoce se může navenek nějak 

projevovat, ale my bychom měli pracovat s tím, co je její podstatou. Může to být 

například pocit ohrožení, viny, zlosti, beznaděje, nebo zostuzení. Naše vlastní 

zkušenost s těmito emocemi nám je může pomoci úspěšně pojmenovat (Riessová, 

2018).  

5. T – Tone of Voice (tón hlasu) 

Tón hlasu tvoří 38% nonverbální komunikace. Tempo, rytmus a výška hlasu 

často vypovídají o významu sdělení více než slova samotná. Riessová (2018) tento 

jev popisuje na příkladu věty: „On je v tom opravdu dobrý.“ Tón hlasu dokáže změnit 

tuto větu z projevu obdivu na projev sarkasmu, překvapení, dokonce odporu. Pokud 

je věta vyslovena svižně a s naznačením vykřičníku na konci, můžeme z ní cítit 

obdiv. Pokud tónem klesneme a slova odsekáváme, naznačujeme spíše znechucení. 

Tento příklad demonstruje, proč je tón hlasu často důležitější než slova samotná a 

proč bychom při dekódování významu sdělení měli sledovat oboje. Zároveň může 

být tón hlasu nástrojem, který naznačuje, že jedince chápeme a jsme k jeho situaci 

empatičtí. Pokud se lidé svěřují s něčím těžkým, často se ztiší. Pokud se této změně 

přizpůsobíme, může to v jedinci vyvolat pocit, že ho někdo skutečně vnímá a 

poslouchá. (Riessová, 2018). 

6. H – Hearing the Whole Person (empatické naslouchání) 

Empatické naslouchání definuje Riessová (2018) jako věnování pozornosti 

druhému člověku, identifikování jeho emocí a reagování na jeho sdělení se soucitem 

a bez odsuzování. Na základě tohoto procesu je možné pochopit druhého člověka na 

emoční, ale i racionální rovině. Prvním předpokladem pro úspěšný průběh 

empatického poslouchání je porozumění perspektivě druhého člověka. To se může 

stát pouze tehdy, je-li posluchač ochotný poslouchat otevřeně. Pokud se dva lidé 

během komunikace dostanou do situace, kdy cítí ohrožení a oba brání své vlastní 

postoje, nikdo v tu chvíli opravdu neposlouchá, pouze se brání. Středem pozornosti 

se stává takzvaná klíčová stížnost. Pro takové případy navrhuje autorka, aby se lidé 

domluvili na tom, že se budou v komunikaci střídat bez přerušování. Pokud se lidé 

nepřerušují, hlubší emoce se dostávají napovrch, což umožňuje odhalení takzvané 

klíčové obavy.  
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Pro vysvětlení rozdílu mezi klíčovou stížností a klíčovou obavou používá 

autorka následující příklad. Můžeme si představit žáka, který přišel za svojí učitelkou 

a dohaduje se s ní ohledně špatné známky. Špatná známka je v tomto případě 

klíčovou. Pokud se učitelka rozhodne věnovat pozornost tomu, co je pravým 

důvodem žákova znepokojení, může se jí v konverzaci podařit odhalit, že ona 

známka může rozhodnout, zda se žák kvalifikuje pro stipendium, které potřebuje, 

aby mohl jít studovat vysokou školu. Porozumění opravdovému důvodu a emoci, 

proč je žák nespokojený se známkou ukazuje, že učiteli na žákovi opravdu záleží a 

v takové chvíli je empatie projevena (Riessová, 2018). 

7. Y – Your Response (tvá odpověď) 

Pod posledním bodem nástroje k rozvoji empatie autorka nepopisuje 

odpověď ve smyslu reakce v komunikaci. Riessová (2018) tvrdí, že bychom měli 

věnovat pozornost reakcím našeho těla, které vypovídají o tom, jak se vedle daného 

člověka cítíme. Z výzkumů vyplývá, že s empatií je spojená fyziologická reakce. 

Ukázalo se, že když lidé vedou empatický rozhovor, může se například jejich tep 

synchronizovat. Projevy našeho těla nám můžou být nápomocné k pochopení 

emočních stavů člověka, se kterým interagujeme (Riessová, 2018).  

5.2 Rozvíjení empatie žáků 

Pro trénink empatie žáků je v této kapitole rovněž představeno několik aktivit, které 

k rozvoji této dovednosti mohou být nápomocné.  

Vymezení empatie 

Brownová (2019) navrhuje, že prvním cvičením, které bychom s dětmi měli udělat, 

je vymezení pojmu empatie. K vymezení používá následující cvičení: 

Žáci si vybaví vzpomínku, ve které někomu svěřili něco osobního a cítili se při tom 

zranitelní. Vzpomínku nemusí sdílet nahlas. Učitel následně doplňuje navržené 

nedokončené věty a pokud je odpověď žáků ANO, zvednou ruku. 

Nedokončená věta 1: Když sdílím něco osobního, chci, aby posluchač… 

1. …navázal oční kontakt. 

2. …koukal jinam, abych se necítil/a nejistě. 

3. …objal mě. 
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4. …dal mi prostor. 

5. …odpověděl okamžitě. 

6. …jenom poslouchal a byl potichu. 

Nedokončená věta 2: Když někdo sdílí něco osobního se mnou… 

1. …strachuji se, abych neřekl něco špatně. 

2. …chci říct něco, co ho opravdu utěší. 

3. …jsem nervózní. 

4. …bojím se, že nebudu nic cítit. 

5. …nevím, co mám dělat, když to opravdu nechci slyšet. 

6. …chci to spravit. 

Následná hromadná diskuse by měla zavést debatu k tomu, že každý má na empatii trochu 

jiné nároky a potřebuje jiný přístup. Brownová (2019) dále navrhuje s žáky probrat, co 

empatie je, že její podstatou je porozumění emoci (ne ztotožnění se situací jedince). Dále 

doporučuje věnovat se komunikačním blokům, které jsou v empatické reakci škodlivé. 

Rozvíjení empatie pomocí skupinové práce 

Z pohledu Akose (2000) představuje práce ve skupinách bezpečné prostředí pro žáky, 

což jim umožňuje rozvíjet prosociální dovednosti. Práci ve skupinách rozděluje na dva 

způsoby práce. První způsob práce se soustředí na růst, druhý na řešení problémů. V obou 

způsobech práce se využívají stejné metody. Rozdílem je podle autora složení skupin. U 

způsobu práce soustřeďující se na řešení problémů autor upozorňuje, že je vhodnější 

pracovat s menší skupinou žáků (4-6 studentů), protože se většinou využívá u žáků 

s problémovým chováním a je třeba věnovat více prostoru diskusi. Proto je pro prostředí 

školy vhodnější způsob práce soustředící se na růst.  

Vhodné aktivity pro rozvoj empatie umožňují jedinci sebeuvědomění vlastních emocí a 

interakci s vrstevníky. Měly by postupovat od používání jednoduchého slovníku týkající se 

emocí, přes rozpoznávání emocí, po trénink dovednosti změnit perspektivu. Příkladem 

aktivit, které jsou pro rozvoj empatie ve třídním prostředí vhodné jsou: koláž z časopisu, 

„Jak by ses cítil?“ a porovnávací komunikace (Feshbach in Akos, 2000). 
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Aktivity 

1. Koláž z časopisu 

Učitel rozdělí třídu do skupin. Zadáním práce je ve skupině vytvořit koláž obrázků, které 

zobrazují emoci, kterou si skupina zvolí. Všechny obrázky, které skupina do koláže 

zakomponuje, by se měly vztahovat k dané emoci. Učitel v průběhu práce podporuje ve 

skupinách diskusi a podněcuje žáky k zamyšlení nad tím, co pro ně samotné emoce znamená 

a jak přesně obrázky této představě odpovídají. Jakmile mají skupiny koláže hotové, celá 

třída se sejde. Skupiny jednotlivě představují své koláže a nechávají zbytek třídy hádat, jakou 

emoci koláž zobrazuje. Učitel facilituje diskusi tak, aby žáci argumentovali jednotlivé 

aspekty, které jim k odhalení emoce posloužily (Akos, 2000).  

2. Jak by ses cítil? 

Učitel předem vybere 10 až 12 situací, které vyvolávají emoce, které chce se třídou 

probrat. Třída se rozdělí do skupin a v těch si žáci čtou jednotlivé situace a každý ze členů 

skupiny řekne, jak by se cítil, kdyby se situace stala právě jemu. Důraz v diskusi by měl 

být na pocity, které situace vyvolávají. Všichni členové skupiny by se měli prostřídat. 

Nadstavbou této aktivity je, že skupina vybere jednoho ze svých členů, přečtou si situaci, a 

snaží se říct, jak by daný člen tuto situaci prožíval. Vybraný člen poté skupině sdělí, jestli 

se jim povedlo uhodnout jeho či její reakci správně (Akos, 2000). 

3. Porovnávací komunikace 

Cílem aktivity je trénink dovednosti změnit perspektivu. Všichni žáci sedí v kruhu, dívají 

se na sebe a mají připravené papíry a pastelky. Úkolem je kreslit podle instrukcí, které musí 

žáci pozorně poslouchat. Instrukce jako první zadává učitel, dále se zapojují jednotlivý žáci. 

Nikdo by se neměl dívat ke svému spolužákovi. Jakmile je hotovo, žáci si ukazují a 

porovnávají obrázky. V závěrečné diskusi se třída věnuje odůvodnění, proč se od sebe 

obrázky liší. Pozornost by se měla věnovat i instrukcím a zda bylo jejich zadání od všech 

jednoduché, jednoznačné (Akos, 2000). 
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6 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části mé diplomové práce bylo jedním z cílů vymezení pojmu empatie. 

Zjistila jsem, že neexistuje jedna definice empatie, na níž by se vědecká obec shodla. 

K detailnějšímu objasnění toho, co empatie představuje, jsem zvolila definici Brownové 

(2018), která o empatii píše jako o sadě dovedností. Tuto definici považuji za stěžejní z toho 

důvodu, že empatie je dovedností, kterou můžeme záměrným tréninkem rozvíjet. Pokud se 

učitel rozhodne zabývat rozvojem vlastní úrovně empatie nebo rozvojem empatie žáků ve 

třídě, definice Brownové je dostatečně konkrétní na to, aby věděl, na co se při rozvíjení 

soustředit. V závěru teoretické části jsem uvedla několik námětů na aktivity či témata, které 

empatii rozvíjejí. Souběžně s jednotlivými dovednostmi empatie je důležité rozvíjet také 

svou dovednost empatické komunikace. Učitel by měl mít povědomí o tom, jakých 

komunikačních bloků se v interakci s žáky dopouští a snažit se je nahrazovat komunikačními 

dovednostmi, které v druhých zanechávají pocit, že jim někdo opravdu naslouchal, 

porozuměl jim a nesoudil nic z toho, co v konverzaci řekli. 

Empatie je popisována jako jedna z klíčových kompetencí učitele už dlouho, 

například Rogersem (2014). Málokterý zdroj popisuje konkrétní dopady samostatné empatie 

učitele na žáka v každodenních situacích a obecně na efektivitu výuky. Vědecky 

probádanější oblastí je vliv emocí na kognitivní procesy žáka a na oblasti ovlivňující 

efektivitu učení. Empatie učitele může v tomto ohledu pomáhat žákům zvládat jejich, často 

neuvědomované, emoce a rozvíjet tak oblasti důležité pro vzdělávání.  

Během této práce jsem došla k závěru, že téma empatie a emoční inteligence jsou 

v literatuře velmi úzce spjaté a v některých zdrojích je náročné rozpoznat, k čemu konkrétně 

se autoři vyjadřují. Brackett (2020) benefity empatického přístupu učitele a práce s emoční 

inteligencí žáků spojil a uvádí, že díky této kombinaci dochází mimo jiné ke snížení případů 

šikany, žákům se zlepšuje docházka, lépe se soustředí a mají lepší akademické výsledky. 
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Praktická část 

V praktické části mé diplomové práce se zaměřuji na zodpovězení výzkumných otázek 

a vytvoření výukové lekce, která studentům učitelství prohloubí porozumění empatie.  

1 Cíle, metody a organizace výzkumu 

V této kapitole jsou popsány výzkumné cíle, výzkumný vzorek a metody, které mi 

sloužily k získání dat. 

1.1 Cíle a charakteristika výzkumného vzorku 

Praktická část mé diplomové má dva cíle: 

1. Zmapování prekonceptu empatie u budoucích učitelů 

2. Vytvoření výukové lekce a její realizace 

Prvním výzkumným cílem je zjištění prekonceptu empatie, který mají studenti učitelství 

(konkrétně studenti oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Prekoncepty, jak je definují Doulík 

a Škoda, jsou „individuálními charakteristikami učícího se jedince (žáka) a jsou utvářeny 

všemi dosavadními vlivy a zkušenostmi, které na něj působily po celý jeho předchozí život, 

často jsou emocionálně zbarvené, mají zážitkovou povahu“ (Doulík & Škoda, 2003, str. 

177). Struktura prekonceptu je tím pádem podle autorů mnohem složitější než struktura 

pouhé kognitivní znalosti a diagnostika prekonceptu proto musí být schopna obsáhnout celou 

jeho šířku. 

Pro zmapování prekonceptu empatie jsem určila čtyři podotázky, kterým byli studenti 

učitelství opakovaně vystaveni. Těmi otázkami jsou: 

1. Co je empatie? 

2. Lze ji ovlivnit? 

3. Jak ovlivňuje empatie učitele žáky? 

4. Jak lze rozvíjet empatii žáků? 

Druhým výzkumným cílem praktické části mé diplomové práce je vytvoření výukové 

lekce na téma empatie a její realizace. Lekci vytvořím na základě zjištění z dotazníků, jehož 

sekundárním cílem je evokace poznatků, které studenti o empatii mají. Díky společné 

interakci v semináři věřím, že se mi podaří hlouběji porozumět tomu, jak studenti o empatii 
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uvažují. Přínos, který si z lekce odnesou studenti, bude spočívat v prohloubení jejich 

poznatků o empatii. 

Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek tvořili studenti prvního ročníku Univerzity Karlovy v Praze, jejichž 

oborem je Učitelství pro první stupeň základní školy. Celkem se výzkumu účastnilo 91 

studentů a studentek, z nichž většina byla ženského pohlaví. Výzkum byl realizován v 

březnu 2021 v semináři povinného předmětu Osobnostní a sociální výchova. Skupiny jsou 

v tomto předmětu zvyklé pracovat na osobnostně rozvojových tématech, což činilo práci na 

tématu empatie jednodušší, než kdybychom tak pracovali v jiném předmětu. Vzhledem 

k vládním nařízením, která byla v čase výuky nastavena s ohledem na situaci spojenou 

s koronavirem, probíhala výuka online v programu ZOOM. 

1.2 Metody 

Pro dosažení komplexního zmapování prekonceptu empatie u budoucích učitelů jsem 

zvolila metodu dotazníkového šetření. Dále v této kapitole popisuji metodologii výukové 

lekce, kterou jsem vytvořila na základě získaných dat z dotazníků. 

1.2.1 Dotazník 

První zvolenou výzkumnou metodou byl dotazník, který Gavora (2010) popisuje jako 

„způsob písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí“ (str. 122). Dotazník byl 

strukturován do tří částí. Cílem dotazníku bylo zjištění prekonceptu empatie jednotlivých 

respondentů. 

Způsob vyhodnocování dat 

Otevřené otázky byly vyhodnocovány pomocí metody otevřeného kódování (viz. 

Příloha č. 3). Švaříček popisuje metodu otevřeného kódovaní jako „operace, pomocí nichž 

jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a složeny novým způsobem“ (Švaříček & Šeďová, 

2014, str. 211). Výzkumník v tomto procesu rozbije text odpovědí, které v dotazníkovém 

šetření sesbíral, na jednotlivé sekvence. Těmito sekvencemi mohou být jednotlivá slova, 

slovní spojení, věty či odstavce. Doporučení autorů je text sekvencovat podle významu, 

nikoliv po formální stránce textu. Vzniklým sekvencím přiřazuje výzkumník kódy, které 

vystihují sdělení sekvence. Tyto kódy se nejprve vytváří víceméně náhodně a slouží spíše 
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jako prvotní „nálepka“. Dle autorů Švaříčka a Šeďové (2014) v tomto procesu hraje 

důležitou roli výzkumná otázka, která „tvoří pomyslné síto, skrze které svoje data 

„pasírujeme“, a tvar jednotlivých kódovaných segmentů tak závisí na tom, jak jsou 

tvarovaná oka tohoto síta“ (str. 214). Kódy, které výzkumník jednotlivým sekvencím 

přiřadí, se později kategorizují. Kódy jsou seskupovány na základě jejich vnitřních 

souvislostí, některé jsou slučovány. Tuto práci s kódováním výpovědí označují autoři 

Švaříček a Šeďová za pracnou, avšak velmi přínosnou analytickou metodu kvalitativního 

výzkumu, která je výhradně induktivní. Ve výsledku dochází podle autorů „ke tvorbě něčeho 

nového, v mnoha případech nepředpokládaného a překvapujícího. Tím novým, co v průběhu 

otevřeného kódování vzniká, je sada pojmů, kategorií a konceptů, které jsou následně 

seskupovány podle podobnosti, a tak se buduje základ pro jejich další „síťování“, definování 

vztahů a závislostí mezi nimi“ (Švaříček & Šeďová, 2014, str. 222). Největším přínosem je, 

že výsledek je založený na detailní analýze, která vychází přímo z výpovědí respondentů.  

1.2.2 Výuková lekce 

Lekce s názvem Empatie je sestavena na míru pro studenty, kteří byli respondenty 

v mém dotazníkovém šetření. Celý seminář byl koncipován tak, že navazoval na otázky, na 

něž respondenti v dotazníku odpovídali, a měl sloužit jako spojení zážitkového učení a 

jistého shrnutí poznatků, které jsem se během výzkumu k diplomové práci dozvěděla. Jejím 

výzkumným cíle bylo: Prostřednictvím výukové lekce získat hlubší porozumění o tom, jak 

studenti o empatii přemýšlí. Konkrétní znění výukového cíle, který jsem si pro seminář 

stanovila, zní: Žák si bude lépe schopen vybavit, co je součástí empatie a jaké jsou její 

dopady na výuku. Lekci jsem tvořila na základech zážitkové pedagogiky a na principech 

výukové metody E–U–R. 

V pojetí Hanuše a Chytilové „zážitková pedagogika klade nároky na jedince, skupinu, 

společnost a uskutečňuje změnu způsobu myšlení, jednání a konání. Upozorňuje na spojitost 

„mozku, srdce, ruky“, na tři důležité rozměry lidského života“ (Hanuš & Chytilová, 2009, 

str. 20). V tomto semináři došlo ke spojení „mozku, srdce a ruky“ pomocí práce s vlastní 

vzpomínkou na neempatickou reakci učitele, jejím výtvarným ztvárněním, analyzováním 

emocí, které v danou chvíli jedinec pociťoval a vymýšlením adekvátní reakce, kterou by v tu 

chvíli chtěl jedinec slyšet a jejíž znění by v danou chvíli pomohlo.  
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Seminář byl sestaven na principech výukové metody E–U–R, což je třífázový model 

výuky definovaný programem RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking). Model 

byl zkonstruovaný na základě psychologických výzkumů o učení, stejně jako na základě 

výzkumů na téma fungování mozku. Jeho ideální využití by bylo pro situace, kdy je naším 

cílem u žáků osvojit nové znalosti a dovednosti a propojit je s prekoncepty, se kterými do 

výuky vstupují (Hausenblas & Košťálová in Kritické listy, 2006). 

Podle modelu E–U–R by měla každá vyučovací jednotka začínat fází evokace, po ní by 

měla přijít fáze uvědomění si významu nových informací a poslední fází by měla být reflexe 

vlastního učení. Ve fázi evokace dochází u žáků k probuzení vnitřní motivace k učení. Ukáže 

se, co všechno už o daném tématu vědí, ale poukáže se i na věci, které jim zatím nejsou 

jasné, jaké jsou jejich obavy ohledně zadaného tématu. Ve fázi druhé, tedy uvědomění si 

významu nových informací, je úkolem učitele udržet vnitřní motivaci žáků nastavenou díky 

evokaci za pomocí poskytnutí dosti podnětných materiálů, které budou mířit ke vzdělávacím 

cílům. Zároveň by v této fázi mělo dojít k propojení práce na to, co se odehrálo během fáze 

evokace. Fáze reflexe sice ukončuje uzavřenou učební jednotku, i tak jí ale nemůžeme nazvat 

závěrečnou fází, protože pro program RWCT je velmi důležité stanovisko, že učení nikdy 

nekončí. V této fázi se žáci ohlížejí za tím, co se dělo během evokace a propojují s tím nově 

získané informace a poodkryté souvislosti z fáze uvědomění si významu nových informací 

(Košťálová in Rutová, 2003). 

Způsob vyhodnocování dat 

Fáze reflexe byla, se souhlasem všech účastníků, zaznamenána pro výzkumné účely na 

diktafon. Studenti byli v této části semináře dotazováni na důležitý poznatek o empatii, který 

se během semináře dozvěděli. Přepis jejich výpovědí byl zahrnut do výsledků výzkumu.  
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2 Dotazníkové šetření 

Dotazník byl vytvořen a následně zaslán respondentům ve formě Google Forms. 

V první části byl respondentům, tedy osobám vyplňujícím dotazník, představen výzkumník 

a výzkum samotný. V úvodní části bylo explicitně popsáno, k čemu získaná data slouží (tedy 

k výzkumu diplomové práci), a že jejich zpracování bude anonymní. Respondenti byli 

vyzváni k vyjádření upřímného názoru na danou problematiku a motivováni k vyplnění a 

odeslání dotazníku.  

Druhá část dotazníku se skládala ze samotných položek dotazníku. Dotazník obsahoval 

12 položek, mezi kterými bylo 7 otevřených otázek, 3 uzavřené otázky, 2 škálované otázky 

a jedna polouzavřená otázka. Otevřené otázky dávají respondentům velkou volnost vyjádření 

vlastní odpovědi. Nasměřují respondenta na danou problematiku, ale nepodsouvají mu 

žádnou alternativní odpověď a tím pádem nijak neomezují svobodné vyjádření vlastního 

názoru. Polouzavřená otázka alternativní odpověď nabízí. Respondent je však následně 

vyzván, aby svou odpověď objasnil v podobě otevřené otázky. Uzavřené otázky nabízí 

respondentům kompletní alternativní odpovědi, ve kterých respondent označuje 

nejvhodnější odpověď. Škálované otázky respondentům nabízejí odstupňované hodnocení 

dotazovaného jevu. Tyto otázky byly sestaveny na základě Likertovy škály, které jsou 

využívány pro měření postojů a názorů respondentů (Gavora, 2010). Škály v dotazníku měly 

4 stupně (zcela nesouhlasím – nesouhlasím – souhlasím – zcela souhlasím). 

Poslední, třetí, částí dotazníku bylo poděkování respondentům za jejich účast ve 

výzkumu a jejich čas, který vyplňování dotazníku věnovali.  

Sekundárním cílem dotazníku byla evokace dosavadních vědomostí a zkušeností 

studentů s empatií ve školním prostředí. Na tuto evokaci navazoval připravený pracovní 

seminář, který se odehrál v předmětu Osobnostní a sociální výchovy. Zúčastnění studenti 

v tomto semináři pracovali s vybavenými vědomostmi a zkušenostmi.  

Otázky dotazníkového šetření  

1. Co je podle tebe empatie? 

2. Domnívám se, že jsem spíše více empatický/á než většina. 

3. Na základě čeho tak soudíš? 

4. Myslíš si, že můžeme ovlivňovat úroveň naší empatie? 
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5. Jak podle tebe učitelova empatie ovlivňuje žáky? 

6. Empatie učitele je důležitá pro efektivitu učení. 

7. Na základě čeho tak soudíš? Uveď argumenty. 

8. Zažil/a jsi někdy situaci, kdy se ti od učitele dostalo neempatické reakce?  

9. Co se v té situaci stalo? 

10. Jaký to na tebe mělo vliv? 

11. Je podle tebe možné rozvíjet empatii žáků? 

12. Pokud jsi odpověděl/a „ano“, uveď jakým způsobem. 

(plné znění viz. Příloha č.1) 

2.1 Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazník byl zaslán celkem 91 studentům prvního ročníku oboru Učitelství 1. stupně 

základní školy na Karlově Univerzitě v Praze. Ze zaslaných 91 dotazníků byla návratnost 

92,3 %, tedy 84 se jich vrátilo zpět vyplněných (ukázka viz. Příloha č. 2). Z odpovědí 

vyplývají následující závěry. 

2.1.1 Definice empatie 

V odpovědích se nejčastěji opakovalo slovo „vcítění“ (respondent č. 7). To zaznělo 

celkem v 69 odpovědích a objevovalo se jako samostatná odpověď, i jako součást 

obšírnějších definic. Konkrétně studenti odpovídali následovně: 

„Vcítění se do někoho.“ (respondent č. 35) 

„Chápání a snaha vcítění do druhé osoby.“ (respondent č. 26) 

„Schopnost vcítit se do jiného člověka, do jeho pocitů a myšlení.“ 

(respondent č. 33) 

 

Odpovědi v dotazníku byly rozličné, co se délky i obsahu odpovědí týče. Analýzou 

výpovědí pomocí otevřeného kódování vyplynuly tři hlavní kategorie, které popisují, jak 

respondenti pojem empatie chápou. Těmito kategoriemi jsou: 

1. Pochopení 

2. Podpora 

3. Reakce 
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Pochopení 

Respondenti se často odkazovali na pochopení pocitů, chování, situace. Jinými slovy 

popisovali dovednost člověka změnit perspektivu. Nejčastěji se v odpovědích vyskytl popis 

empatie ve smyslu pochopení pocitů jiného člověka a ztotožnění se s nimi. V různých 

obměnách se kombinace pochopení a vcítění se do pocitů druhých objevovala zhruba u 

čtvrtiny dotazovaných. Příkladem tohoto porozumění empatii je odpověď respondentky č. 

1. Její slova popisují empatii jako „schopnost pochopit a vcítit se do pocitů druhých.“ 

Někteří respondenti vnímají pochopení perspektivy jako formu identifikace 

s emocemi, situací či chováním druhého člověka. Fenomén identifikace se situací druhého 

nalezneme například ve výpovědi respondentky č. 27, podle které je empatie „schopnost 

vcítit se do ostatních. Pocítit jejich emoce, pocity, situaci.“ Respondentka č. 77 používá ve 

své definici přímo slovo ztotožnění. Empatii chápe jako „umění dokázat se vcítit do situace 

(emocí) někoho jiného, ztotožnit se s chápáním situace, světa někoho jiného.“ 

Fenomén identifikace potvrzuje dále také definice získaná od respondentky č. 22, 

v jejímž pojetí je empatie pravý opak sebestřednosti. V odpovědi se věnuje především 

schopnosti pochopit druhého člověka, pro což je dle respondentčina názoru klíčová 

dovednost aktivního naslouchání. Na výzvu o definování empatie odpověděla respondentka 

takto: 

„Jako empatii vnímám schopnost vidět svět očima druhého. Schopnost 

se vcítit do jeho pocitů. Většina lidí má v sobě nastavený automatický 

vzorec sebestřednosti, tedy toho vyjádřit to, co JÁ si myslím, to, co JÁ 

cítím nebo udělat něco, za co JÁ dostanu uznání. Empatie je ale pravý 

opak. Je to kouzlo, že člověk neposlouchá, ale naslouchá. To je velký 

rozdíl, poslouchat a naslouchat. Často po nás druhý nechce žádné 

zhodnocení situace, komentář, radu. Jenom chce, aby mu někdo 

naslouchal. Jeho slovům, pocitům, radostem a trápením. Aby ho 

pochopil. Empatie je vytvoření takového energetického prostředí pro 

druhého člověka, ve kterém se bude cítit bezpečně, přijímaný takový, jaký 

je. Pochopeně. Nesouzeně.“ (respondent č.22) 
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Ztotožnění se s prožíváním a pohledem na situaci někoho jiného je možné jen do určité míry, 

jak popisuje Brownová (viz. kapitola 2.2). V odpovědích respondentů jsem našla také 

definice empatie, které v práci s perspektivou vnímají primární roli pochopení. Příkladem 

této definice empatie je výpověď respondentky č. 70: „Když dokážeme pochopit co cítí, nebo 

co se děje někomu jinému.“ Ztotožnění bylo některými dotazovanými připsáno k pochopení. 

Konkrétně ve výpovědi respondentky č. 21 je však znatelné, že vcítění se do druhého člověka 

a ztotožnění s jeho pocity není samozřejmé a vyžaduje úsilí. Jejími slovy je empatie 

„schopnost pochopit pocity druhých a snaha se do nich vcítit.“ 

Podpora 

Další kategorií po pochopení, která rovněž vystoupila z dotazníků po analýze 

otevřeným kódováním, je kategorie podpora. Role podpory je ve výpovědi respondentky č. 

31 je popsána jako „schopnost člověka vcítit se do druhé osoby (popřípadě zvířete). 

Schopnost respektovat cizí pocity a umět na ně reagovat tak, aby druhá osoba nebyla 

zraněna, naopak se cítila podpořena.“ Cílem empatie je podle respondentky taková reakce, 

která druhého člověka podpoří. Podporu respondenti vnímali různě. Z jejich výpovědí 

vyplývají tři podkategorie, které uvádějí, jak je možné jedince podpořit. Těmi kategoriemi 

jsou: 

1. Poskytnutí pomoci 

Kategorie poskytnutí pomoci se objevuje například ve výpovědi respondentky č. 

6, jejímiž slovy je empatie „schopnost vcítit se do druhého a porozumět jeho 

problému. Snažit se ho podpořit a pomoct mu.“ Pomoc vnímám v této výpovědi 

jako snahu jedince poskytnout druhému člověku dostatečnou podporu, aby na své 

trápení nebyl sám a aby se po ukončení vzájemné interakce cítil alespoň trochu 

lépe než na začátku konverzace. 

2. Poskytnutí rady 

Naopak od předem popsané pomoci nemusí být vždy rada žádanou formou 

podpory. Přesto v dotaznících vyplynulo poskytnutí rady jako jedna z kategorií 

podpory. Poskytnutí rady jako součást empatie popisuje respondentka č. 59 jako: 

„Schopnost vcítit se do druhého. Naslouchat, pochopit, poradit.“ Na rozdíl od 

jejího pojetí vnímá respondentka č. 39 radu jako jednu z možností reakce, ne jako 
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automatickou součást poskytnutí podpory. V jejím podání je empatie: „Vcítění 

se do druhého, jak do jeho emocí, tak vnímání situací. Umět si představit, čím 

člověk prochází, popřípadě mu poradit.“ 

3. Projevení soucitu 

Poslední podkategorií podpory, která vyplynula z analýzy odpovědí, je projevení 

soucitu. „Soucit, porozumění, pochopení“ jsou například jediná tři slova, která 

zvolila respondentka č. 13. 

Reakce 

Kategorii reakce lze vysvětlit na výpovědi respondentky č. 10, která jako definici 

empatie uvedla: „Schopnost vcítit se do pocitů, psychického stavu druhých a přistupovat k 

nim podle toho.“ Potřebu adekvátní reakce uváděli ve svých výpovědích mnozí dotazovaní. 

Jejich představy toho, co adekvátní reakce je, se však lišily a pomocí otevřeného kódování 

z odpovědí vystoupily nejvýrazněji tyto podkategorie: 

1. Neodsuzování 

2. Naslouchání 

3. Věnování pozornosti 

Jednotlivé odpovědi není možné přiřadit k jedné konkrétní podkategorii, protože se ve 

výpovědích často vzájemně prostupují. Například výpověď respondentky č. 51 se dá zařadit 

do podkategorie naslouchání a zároveň do neodsuzování. Jejími slovy je empatie: 

„Schopnost umět vcítit se do druhého, schopnost naslouchat druhým, aniž bychom je soudili 

podle vzhledu, bydliště, původu, barvy pleti...“ Výpověď respondentky č. 50 se dá přiřadit 

k podkategoriím neodsuzování a věnování pozornosti, jak vyplývá z jejích slov: „Empatie 

pro mě znamená být plně s druhým, nehodnotit, nesoudit a umět se vcítit do druhého.“ 
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2.1.2 Úroveň empatie budoucích učitelů 

Úkolem respondentů bylo v této otázce vyznačit, kam podle nich spadají na 

čtyřstupňové škále (zcela nesouhlasím 1–2–3–4 zcela souhlasím). Otázka zjišťovala aktuální 

vnímání úrovně empatie, kterou si studenti myslí, že mají. Odpovědi respondentů popisuje 

následující graf. 

 

Graf č. 1 – Vyjádření k výroku „Domnívám se, že jsem spíše více empatický/á než 

většina.“ 

 

Velmi málo zvolilo variantu „zcela nesouhlasím“. V procentech tuto odpověď zvolila 

pouze 2 % respondentů. Nejčastěji volenou odpovědí byla odpověď souhlasím, kterou 

zvolilo 55 % respondentů a kterou říkají, že souhlasí s tvrzením, že se domnívají, že jejich 

úroveň empatie je vyšší než většiny. Na konci výukové lekce se někteří studenti neubránili 

porovnání tohoto údaje a vnímání vlastní empatie potom, čím si v semináři prošli. Vnímaná 

úroveň empatie se u několika studentů po skončení semináře změnila. 

Odůvodnění 

V této otázce byli respondenti žádáni, aby objasnili svůj náhled na úroveň svojí 

empatie. Z procesu otevřeného kódování vyšlo několik kategorií, do kterých lze výroky 

zařadit. Těmi kategoriemi jsou: 
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56 

 

1. Citlivost 

Ve výpovědích, které spadají do této kategorie, odkazovali respondenti často na svoji 

citlivost či vnímavost vůči citům jiných lidí. K vnímavosti se vyjadřovala například 

respondentka č. 13: „Myslím si, že jsem vnímavá a dokážu odhadnout druhé lidi.“ 

Citlivost byla zmíněna explicitně, například ve vyjádření respondentky č. 7: „Jsem 

velmi citlivá duše a když se trápí, trápím se také. Většinou se je snažím vyslechnout 

a pomoct jim, pokud si to přejí a otevřou se mi...“ Častěji se však citlivost či 

vnímavost objevují ve výpovědích implicitně. Respondentka č. 18 tuto dovednost 

popsala slovy: „Často jsem schopná se u filmu rozbrečet, protože se tak vcítím do 

hlavního hrdiny, že to všechno prožívám s ním.“ Stejně tak nad empatií přemýšlí 

respondentka č. 11, která se „často až moc vcítím do toho, jak se cítí druzí a 

nadměrně o tom přemýšlím.“ 

2. Názor okolí 

Kategorie názor okolí se v mnohých výpovědích prolíná s předchozí kategorií 

citlivosti. Jasné propojení popsala respondentka č. 29. Ve své odpovědi zmiňuje: „Od 

malička jsem hodně citlivá na věci, které se dějí kolem mě. Kamarádi za mnou často 

chodí pro rady a svěřují se mi – znají mě a vědí, že se umím vcítit do jejich pocitů a 

situace. Díky tomu jsem jim schopná porozumět lépe než ostatní (někdy ani nemusí 

říkat, že je něco trápí, poznám to na nich).“ Dotazovaní se často odkazovali na počet 

lidí, kteří se jim v krizových situacích svěřují. Podle tohoto kritéria se za empatickou 

považuje respondentka č. 23, jejíž odpověď zní: „Sama pociťuji, že tuto schopnost 

mám, a to především na základě zrcadla, které mi dává mé okolí. Kromě toho, že se 

mi se svými strastmi a radostmi často a rádi svěřují moji nejbližší lidé, všímám si, 

že se mi svěřují rádi i lidé, které vidím třeba poprvé v životě. Většinou sami od sebe, 

přirozeně, rádi a následně se často dozvídám, že se v mé přítomnosti cítí dobře. A 

jsem za to doopravdy neskutečně vděčná!“ 

3. Reakce v krizové situaci 

Množství respondentů se v reakci na otázku, která zjišťovala, proč svou úroveň 

empatie ohodnotili tak, jak ji ohodnotili, odkazovalo na způsob, jakým reagují 

v krizových situacích. „Soudím tak podle svého chování v krizových situacích u 

mých kamarádů. Dle mého názoru na mě dají, přijdu jim, jako člověk, u kterého se 
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cítí bezpečně,“ odpovídala respondentka č. 30. Z konkrétněji sepsaných odpovědí 

vyplynulo pomocí otevřeného kódování několik podkategorií, do kterých jsem 

výpovědi respondentů rozdělila. Těmi podkategoriemi jsou: naslouchám, neodsuzuji, 

snažím se pochopit, rozveseluji/utěšuji, aktivně nabízím pomoc.  

Naslouchám  

Nejvýraznější zastoupení má podkategorie naslouchám. Někteří dotazovaní, jako 

například respondentka č. 16, vnímají naslouchání jako dovednost, která se dá rozvíjet. 

„Jsem dobrý posluchač, snažím se na tom pracovat.“ Často se tato podkategorie objevovala 

v kombinaci s jinou. Respondentka č. 9 ji uvádí v kombinaci s neodsuzuji. Svou úroveň 

empatie obhajuje slovy: „Dokážu ostatní vyslechnout bez toho, aniž bych je soudila.“ 

 

Neodsuzuji 

Jako nedílnou součást empatie vnímá podkategorii neodsuzuji také respondentka č. 

52, která se ve své výpovědi věnovala především problematice předsudků. „Čím jsem starší, 

více si uvědomuji, že to, jakou barvu pleti máme, kdo jsou naši rodiče nebo kde jsme 

vyrůstali, nemusí nutně znamenat, že jiní už nebudeme. Nerada lidi škatulkuji a vadí mi, když 

to dělá někdo jiný.“ Další výpovědi v podkategorii se věnovaly spíše problematice 

odsuzování člověka za jeho chování či situaci, ve které se nachází. 

 

Snažím se pochopit 

Odpovědi zabývající se perspektivou druhého člověka jsou shrnuty především 

v podkategorii snažím se pochopit. V odpovědích je často popsána snaha porozumět pocitům 

jedince, jeho situaci či jeho chování. Ve výpovědích je znatelný upřímný zájem o 

porozumění všem zúčastněným. „Snažím se zamýšlet nad ostatními a snažím se jim 

porozumět, případně poté nějak pomoci (pokud chtějí).“, odpověděla respondentka č. 68 na 

otázku, na základě čeho usuzuje, že je empatická. 

Odpověď respondentky č. 41 nespadá do žádné z výše zmíněných kategorií. Jako 

jediná svou úroveň empatie explicitně argumentuje tím, že s empatií vědomě pracuje. 

„Snažím se být vědomě empatická, což dle mého ne každý dělá. Zda jsem od přírody 

empatičtější než ostatní, to nedokážu posoudit.“  V její výpovědi je znatelné, že rozumí 
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tomu, že aktivní prací s empatií její úroveň můžeme měnit a že to není automatický proces. 

Naopak se pro akt empatie vědomě rozhodujeme. 

2.1.3 Rozvíjení empatie 

Vzhledem k mé osobní zkušenosti a názoru mého okolí jsem očekávala velké 

procentuální zastoupení odpovědi NE. Tu však studenti volili pouze ve zhruba 20 %. 

Z výsledků vyplývá, že studenti mají široké povědomí o faktu, že empatie je dovednost, jejíž 

úroveň můžeme v průběhu života ovlivňovat. 

 

Graf č. 2 – Vyjádření k otázce „Myslíš si, že můžeme ovlivňovat úroveň naší empatie?“ 

Údaje v grafu jsou zaokrouhlené. Jejich přesné znění je 20,2 % pro NE a 79,8 % pro ANO. 

2.1.4 Vliv učitelovy empatie na žáky 

Jak podle tebe učitelova empatie ovlivňuje žáky? byla otevřená otázka, na kterou 

respondentka č. 1 nabídla ve své odpovědi jednoduché shrnutí: „Čím empatičtější učitel, tím 

lepší.“  Žádná z odpovědí toto tvrzení nevyvracela, většina však byla detailnější v popisu, 

jaký způsobem empatie učitele žáka ovlivňuje. Data jsem zpracovávala analýzou výpovědí 

pomocí otevřeného kódování. Tímto procesem jsem získala dvě hlavní kategorie a dvanáct 

podkategorií, do nichž můžeme výpovědi zařadit.  

 

ANO
80%

NE
20%

Myslíš si, že můžeme ovlivňovat úroveň naší empatie?
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Roli učitelovy empatie vnímali respondenti ve dvou typech situací: 

1. Za běžného chodu 

2. V krizových situacích 

Za běžného chodu 

Za situací běžného chodu třídy vnímali respondenti roli učitelovy empatie v oblastech: 

1. Vytváření bezpečného prostředí 

2. Vnímání individuálních potřeb žáků 

3. Ovlivňování žákovy otevřenosti (v procesu učení) 

4. Ovlivňování sebepojetí žáků 

5. Ovlivňování vztahu k učení 

6. Udávání příkladu vlastním chováním 

Vytváření bezpečného prostředí  

Nejčastějším tématem výpovědí bylo vytváření bezpečného prostředí, ke kterému 

učitelova empatie výrazně napomáhá. Obšírnější výpovědi některých respondentů nabízejí 

konkrétní návrhy, proč tomu tak je. Studenti často uváděli potřebu žáka cítit se pochopeně, 

kterou mu empatický učitel může snáze nabídnout. „Myslím si, že empatický učitel lépe 

rozumí dětem a má s nimi hezčí vztah. Žáci si mohou připadat ve škole příjemně a pochopeni 

a lépe se jim pracuje,“ uvedla respondentka č. 36. Někteří z dotazovaných vnímali fakt, že 

pro některé děti může být učitel jedinou osobou v jejich životě, která se je opravdu snaží 

pochopit a být jim oporou, což podporuje vyjádření respondentky č. 54: „Pro učitele je 

empatie nesmírně důležitá, protože ne všichni žáci mají doma ideální podmínky a učitel pro 

ně může znamenat někoho, kdo je pochopí a pomůže. Projevy žáků se totiž z velké části 

odvíjí od toho, jaké mají doma prostředí.“ Jiní studenti vztah učitelovy empatie a 

bezpečného třídního klimatu vztahovali k tématu šikany. V tomto případě popisovali, že 

empatický učitel si spíše všimne, že se ve třídě něco děje a problém začne řešit včas. K této 

problematice se vyjadřovala respondentka č. 51: „Empatie je u učitelské profese velmi 

důležitá. Učitel by se měl starat o své žáky, být vnímavý a zajímat se o to, jak se cítí. Žáci 

pak cítí větší důvěru a ví, že kdyby se cokoliv dělo, můžou zajít za učitelem/učitelkou a svěřit 

se. To může být zásadní například při řešení šikany mezi žáky.“ Jak dopadá učitelova 

empatie na žáky a na třídní klima zhodnotila respondentka č. 48 následovně: „Podle mě 
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opravdu hodně, pokud je učitel empatický, žáci se cítí ve třídě mnohem lépe a přispívá to k 

pohodě všech.“ 

 

Vnímání individuálních potřeb žáka  

Dalším výrazným aspektem, který podle respondentů ovlivňuje empatie učitele je 

vnímání individuálních potřeb žáků. Učitelova empatie na individualizaci dopadá 

„pozitivně, protože je k nim citlivější a studenti se cítí vyslyšení, navíc se vyhne spoustě chyb, 

které může člověk, co děti nechápe, nedopatřením udělat,“ vypověděla respondentka č. 64. 

Pozitivní dopady na jednotlivce popsala respondentka č. 52, která ve svém vyjádření 

zmiňuje: „…pokud žák vidí, že si daný učitel např. všiml že má špatný den a díky tomu se 

snaží na něj nezvyšovat hlas a pomoct mu tak to je pro něj určitě příjemnější.“ Přizpůsobení 

výuky na základě aktuální atmosféry ve třídě popsala dále respondentka č. 17: „Pomáhá jim 

tím, že se učitel lépe orientuje v potřebách žáků a dokáže jim tak lépe připravit hodiny ‚na 

míru‘.“ Tuto myšlenku dále rozvedla respondentka č. 34, která si myslí, že, „… jednou ze 

základních schopností učitele je chápat, že určitá látka, cvik, příklad, cvičení pro ně může 

být velmi těžký. Pro dospělého člověka, jako je učitel, ta věc je velmi snadná a 

bezmyšlenkovitě zná odpověď, ale učitel se musí vcítit do problému žáků při řešení 

látky/příkladu atd. Musí pochopit, co žáci shledávají složitým a když rozumí původu jejich 

problému, může jim ho efektivněji vysvětlit.“ Z výpovědí dotazovaných je evidentní, že 

vnímají individualizaci jako velké téma, v němž má empatie učitele zásadní postavení. 

 

Výpovědi z ostatních podkategoriích jsou vzájemně propojené, a proto není možné se 

podkategoriím věnovat detailně. Uvedu zde příklad výpovědi, která popisuje důležité 

aspekty, které jsou empatií učitele ovlivňovány a blíže vysvětlím, které aspekty v ní vidím.  

„Podle mého názoru je to jeden z nejdůležitějších aspektů v učitelské praxi. Děti 

potřebují to samé, co dospělí. Svěřit se, být přijímání, sdílet to, z čeho mají radost, co je 

baví. Když učitel žáka odsekne s tím, že na něj nemá čas, nebo ho to nezajímá, má to 

především dopad na nastavení žáčka v jeho budoucím životě. Na jeho sebedůvěru. Na jeho 

otevřenost či uzavřenost vůči okolí. Každé slovo, které mu v tomto věku učitel řekne, ho 

ovlivňuje několikanásobně větší mírou v jeho budoucím životě. Je to strašně křehké. Ale když 

učitel empatický je, je to o to krásnější…“ tvrdí respondentka č. 22. Její výpověď lze přiřadit 
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do podkategorií vytváření bezpečného prostředí, vnímání individuálních potřeb žáků, 

ovlivňování žákovi otevřenosti (v procesu učení) a ovlivňování sebepojetí žáků.  

Několik respondentů popisovalo pozitivní dopady, které má empatický učitel, který 

jde svým chováním žákům příkladem. „Učitel je neustále středem dětské pozornosti. Když 

u něj uvidí empatičnost vůči spolužákům, tak si tento vzor osvojí…,“ uvedla respondentka č. 

74. Respondentka č. 42 argumentovala tím, že „pokud to žáci uvidí u učitele, budou to 

považovat za normální a následně se tak budou chovat také.“ Vzhledem ke všem způsobům, 

kterými lze podle dotazovaných ovlivnit dění ve třídě a žáka samotného, je důležité si 

uvědomit fakt, že sociální učení hraje ve třídě plné žáků důležitou roli. Proto vypichuji také 

odpovědi, které zdůrazňují podkategorii udávání příkladu vlastním chováním. 

V krizových situacích 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že empatie učitele je důležitá v krizových 

situacích, kterými mohou žáci během výuky procházet, protože empatický učitel: 

1. Je důvěryhodný 

2. Poskytuje podporu 

3. Adekvátně reaguje 

4. Dokáže pochopit žákovu perspektivu 

5. Ovlivňuje vztah k učení 

6. Ovlivňuje sociální vazby ve třídě 

Nejvíce odpovědí spadá do podkategorií důvěryhodnost a poskytnutí podpory, které 

detailněji představím níže. 

 

Důvěryhodnost  

„Žák v učitelovi potřebuje vidět podporu. Když žákovi něco nejde, neměl by mít 

strach se dojít zeptat. I kdyby měl problémy doma. Je potřeba si vybudovat důvěru,“ uvedla 

respondentka č. 6. Důvěru si podle respondentky č. 9 může učitel vybudovat právě díky 

empatickému přístupu. Tvrdí, že „s empatickým učitelem se mohou cítit lépe. Více mu 

důvěřují, protože vycítí, že jim porozumí.“ Snaha o pochopení a porozumění se v této 

podkategorii vyskytovaly velmi často. Z výpovědí je patrné, že je respondenti pokládají za 

stavební kámen důvěry mezi učitelem a žákem, což dokládá i tvrzení respondentky č. 33: 
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„Myslím si, že děti vycítí, jak moc jim učitel skutečně rozumí, a to ovlivňuje jejich důvěru 

k němu.“ 

 

Poskytnutí podpory  

Spojená s důvěrou a pochopením je také podkategorie poskytnutí podpory. Podle 

respondentky č. 44 je to tím, že „…učitel vycítí situaci, tak s tím může pracovat – snažit se 

klima změnit/pomoct. Ví, s čím a jak může pracovat. Žáky to ovlivňuje tím, že se budou cítit 

lépe.“ Dotazovaní se často zmiňují o tom, že empatický učitel dokáže vycítit problém a 

vzápětí zareagovat. Forma podpory se ve výpovědích liší. Někteří ji vnímají jako 

individualizaci výuky, jiní jako přizpůsobení výkladu, nebo nezvyšování hlasu na žáka, který 

má špatný den. Shrnutí respondentky č. 45 podle mého názoru vystihuje podstatu toho, proč 

poskytnutá podpora empatickým učitelem může žákovi pomáhat: „…Když se dokáže učitel 

dobře vcítit do žáka, tak mu dokáže lépe pomoci a dostane se k němu blíže, budou si rozumět 

(mohou mít lepší vztah).“ Vidím úzkou propojenost mezi podkategoriemi důvěry a 

poskytnutí podpory. V mnoha výpovědích se nevyskytuje jedno bez druhého, ať už řečeno 

explicitně nebo implicitně. Čím více empatický učitel vnímá individuální potřeby žáků a 

jejich těžkosti, tím více poskytuje podpory a tím důvěryhodnější pro žáky je.  

Tento závěr potvrzuje i sdělení respondentky č. 40, která jej rozšiřuje o provázanost 

na motivaci k učení žáka: „Na základě vztahu žáka k učiteli se dále formuje žákova motivace 

ke studiu, snaha v hodinách atd.…; tento vztah je zase postaven na tom, jak moc může žák 

učiteli "věřit", jak se žáky učitel jedná, zda bere v úvahu jejich subjektivní potřeby atd. 

Pokud učitel bude ke všem žákům přistupovat stejně a nebude respektovat jejich 

individualitu, nemůže být vztah učitel-žák dostatečně silný, tím pádem žák bude i k učivu 

přistupovat jinak.“ Podle respondentky č. 65 se „díky empatii můžeme na žáka koukat 

jednotlivě a můžeme jim vždy nějak pomoct.“  
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2.1.5 Vliv empatie na efektivitu učení 

Vzhledem k faktu, že studenti měli své odpovědi zaznamenávat pomocí Likertovy 

škály, dají se jejich výsledky velmi přehledně popsat pomocí následujícího grafu.  

 
 

Graf č. 3 – Vyjádření k výroku „Empatie učitele je důležitá pro efektivitu učení žáků.“ 

Odůvodnění 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že empatie učitele je efektivním nástrojem k: 

1. Individualizaci učiva 

2. Vytváření bezpečného prostředí 

3. Zvýšení motivace k práci 

4. Zvýšení aktivity žáka v hodině 

Tyto faktory podle respondentů přispívají ke zvýšení efektivity učení.  

1. Individualizace učiva 

Nejčastěji vyskytujícím se tématem odpovědí byla jednoznačně učitelova schopnost 

individualizovat učivo. Individualizace podle respondentky č. 77 znamená, že si žáci 

„lépe zapamatují danou látku, když je vysvětlena pro jejich chápání.“ V tomto 

ohledu se empatie učitele zdála respondentům jako neoddiskutovatelná výhoda. 

„Pokud se učitel nedokáže vžít do každého žáka zvlášť, nebude nikdy schopen dovést 
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ho k jeho možným maximálním úspěchům. Jinak bychom po všech dětech požadovali 

stejnou úroveň ve všech nabitých znalostech, což není možné. Abychom jejich hranice 

pochopili, musíme pochopit i dítě samotné,“ vyjádřila se respondentka č. 32. Prvním 

krokem k dosažení plného potenciálu žáka je podle respondentky č. 74 to, že si učitel 

„všimne, že někomu daná látka nejde a pokusí se najít jiné metody, aby to všem 

vysvětlil.“ Podle respondentky č. 70 je empatie učitele důležitá, protože „když učitel 

soucítí se žáky, může upravovat učivo, pomáhat těm, kteří něčemu nerozumí a 

pochopit, že se neúspěšní nemusí cítit dobře. Když bude upravovat to co učí, může 

tak zlepšit efektivitu učení.“ Individualizaci učiva respondenti považovali za 

důležitou ve chvílích, kdy žáci nerozumí výkladu, ale i ve chvílích, kdy se jednotliví 

žáci nacházejí v psychické nepohodě. Podle respondentky č. 38 je empatický učitel 

ten, který „…svého žáka zatěžuje adekvátně jeho psychickému rozpoložení.“ 

Projevem takového jednání je podle respondentky č. 64 „když učitel chápe, že je dítě 

třeba unavené a nemá svůj den, ale ví, že jindy je aktivní, nevyvíjí na něj takový tlak 

a klidné a vyrovnané dítě, co není neustále pod tlakem, určitě podává lepší výkony 

než dítě, které se do školy chodit bojí,“ čímž navazuje na další téma, které se 

v odpovědích respondentů objevilo a kterým je bezpečné prostředí. 

2. Vytváření bezpečného prostředí 

Bezpečné klima je podle některých dotazovaných východiskem pro efektivitu učení. 

„Pokud se dítě necítí dobře, cítí se nepochopené nebo nějakým způsobem ohroženo, 

nemůže se soustředit na nabývání nových vědomostí. Už jen z hlediska přírody se 

nemůže organismus učit násobilku nebo efektivně pracovat, pokud má pocit, že se 

musí bránit, je ve stresu a pod tlakem,“ argumentovala respondentka č. 31. Naopak 

v případě, že „…učiteli děti věří, nebojí se mu svěřit, stejně tak se v jeho hodinách 

cítí dobře, ví, že se nemusí bát říct svůj názor, nebo odpovědět na otázku, i když si 

nejsou odpovědí jistý.“ (respondentka č. 30). Pro bezpečné klima „je důležité, aby 

učitel věděl, jak se jeho žáci cítí. Jestli ve třídě nejsou nějaké problémy či šikana. 

Zajištěním dobrého klima ve třídě vytvoří ideální prostředí pro učení,“ uvedla 

respondentka č. 57. Její tvrzení zastává i respondentka č. 67, podle které je prevence 

šikany téma, kterým bychom se jako učitelé měli zabývat. Empatický učitel je 

vnímavější k dění ve třídě a věnuje pozornost vztahům, proto podle dotazovaných 
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„může předcházet šikaně. Může pracovat s příběhy dětí a díky tomu chápat, proč děti 

dělají/umí/neumí určité věci a přihlížet k tomu. Děti budou více otevřené a ve třídě 

budou lepší vztahy.“ (respondentka č. 67) 

3. Zvýšení motivace k práci 

Empatický učitel „…dokáže žáky i více motivovat. Když je učitel empatický, má s 

žákem lepší vztah, a to může vést k větší aktivitě žáků v hodině a učení,“ míní 

respondentka č. 45. Dopad empatie učitele by podle respondentky č. 15 mohl 

spočívat v tom, že žáci „můžou mít větší motivaci k plnění úkolů.“ 

4. Zvýšení aktivity žáka v hodině 

S nedostatkem empatie může podle respondentky č. 21 komunikace mezi učitelem a 

žákem váznout. Argumentuje tím, že „když si jako žák budu myslet, že mi učitel 

nerozumí nebo mi nechce rozumět, nebudu se například hlásit a účastnit se debat ve 

třídě.“ Práce s emocemi ve třídě je tedy podle respondentů klíčová pro aktivitu žáků 

během vyučování. „Řekla bych, že záleží na tom, jak ten učitel učí a jak k tomu 

využívá city, protože to pak ovlivňuje aktivitu dětí, jejich náladu ve třídě atd.,“ 

uvedla respondentka č. 65. Empatický učitel je podle respondentů vnímavější na 

výkyvy nálad a je schopnější na ně adekvátně reagovat. 
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2.1.6 Neempatické reakce v roli žáka 

Výsledek otázky zaměřené na zjištění, kolik respondentů ve škole zažilo 

neempatickou reakci učitele, pro mě byl překvapující. Má očekávání byla taková, že 

odpověď ANO zvolí alespoň okolo 85 % respondentů. Reálná čísla vyplývající z odpovědí, 

kdy odpověď ANO zvolilo 68,2 % respondentů, byla nečekaně pozitivním zjištěním. 

 
Graf č. 4 – Vyjádření k otázce „Zažil/a jsi někdy situaci, kdy se ti od učitele dostalo 

neempatické reakce?“ 

2.1.6.1.1 Popsání situace 

68,2 % respondentů v předchozí otázce odpovědělo, že se během svých školních let 

setkali s neempatickou reakcí učitele. Tito dotazovaní byli vyzváni, aby si na situaci 

vzpomněli a popsali ji do dotazníku. Pro kategorizaci odpovědí jsem použila komunikační 

bloky popsané Gordonem (viz. kapitola 3.2).  

Nařizování, přikazování, rozkazování 

Kategorie komunikačního bloku, ve kterém učitelé žákům rozkazovali ve chvíli, kdy 

žáci naopak potřebovali vyslechnout, byla hojně zastoupená. V odpovědích byly uvedené 

situace jako: „U nás v domě hořelo a já jsem se tam nedostala pro učebnice. Další den ve 

škole mě vyzkoušel učitel. Prosila jsem ho, jestli bych nemohla jít jiný den. Byl neúprosný. 

ANO
68%

NE
32%

Zažil/a jsi někdy situaci, kdy se ti od učitele dostalo neempatické 

reakce?
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Tak mě vyzkoušel a já jsem dostala za 5 a kvůli tomu, že jsem něco řekla, jsem dostala ještě 

těžké otázky.“ (respondentka č. 5).  

Varování, vyhrožování 

Vyhrožování či varování má, stejně jako všechny komunikační bloky, mnoho podob. 

Ta, kterou popisovala respondentka č. 40, zní: „…Nejvíce mi v hlavě utkvěla vzpomínka ze 

1. stupně, kdy jsem kvůli rodinným problémům nepřišla na první dvě hodiny a táta do 

omluvenky neuvedl konkrétní důvod. Učitelka ze mě pod výhružkou neomluvených hodin a 

třídní důtky vypáčila, že se mi rozvádí rodiče.“ Podobnou situaci zažila i respondentka č. 62, 

která popisuje, že „v 8. třídě mě učitel matematiky donutil před třídou zpívat, protože jsem 

zrovna měla mít absolventský koncert ze zpěvu na tamní ZUŠce. Zpívat mě baví, ale před 

lidmi mám hroznou trému a celý život, vlastně i doteď bojuji s trémou (klepe se mi hlas, ruce, 

zvedá se mi žaludek). V hodině matematiky mě učitel vyvolat a vyzval mě, ať zazpívám, když 

mám ten koncert, přemlouvala jsem ho, že ne, že mi z toho není dobře. Dal mi na vybranou 

buď zazpívat nebo spočítat rovnici na známku – byla jsem malé dítě a samozřejmě jsem si 

vybrala, že zazpívám, než abych domů přinesla špatnou známku. Bylo mi strašně, a právě 

tenkrát bych ocenila, kdyby pan učitel měl jenom trochu empatie.“ Na této výpovědi je 

zřejmé, že učitel má ve svém postavení poměrně velkou moc nad žákem. Z toho vyplývá, že 

žáci, často ze strachu z možných trestů, raději uposlechnou učitelův rozkaz, i přes fakt, že je 

jim situace velice nepříjemná. 

Přednášení, poučování, logická argumentace, předkládání fakt 

Komunikační blok poučování velice vystihuje situace, kterou popsala respondentka 

č. 41: „Žák byl zraněn při basketbalovém zápase, došlo k trvalému poškození oka a v daný 

moment, kdy se to stalo, učitel řekl: "To nic není, bulva se může zatlačit víc do oka až o 5 

mm, to je v pohodě." - Poté byl žák odvezen do nemocnice a tam mu bylo řečeno, že bude ve 

svém zorném poli vidět černé fleky a jeho zrak se bude velmi rychle zhoršovat.“ 

Respondentka č. 21 stručně shrnula, že „daná osoba argumentovala v konfliktu tak, že mě 

ranila.“ 
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Odsuzování, kritizování, nesouhlas, obviňování 

I s blokem odsuzování, kritizování, nesouhlasu a obviňování se setkali studenti, 

jejichž odpovědi jsem v dotazníku sbírala. Z výpovědi respondentky č. 3 je nesouhlas 

učitelky velmi zřetelný: „Zlomila jsem si ruku, ale učitelka mi nechtěla věřit, že mě to bolí, 

myslela si, že přeháním a ‚hraju divadlo‘.“ Respondentka č. 34 tuto problematiku popsala 

obecněji svou odpovědí: „Pokud jsem se chtěla svěřit, co mě trápí a já to osobně posuzuji 

jako problém, který si v sobě musím řešit, a posluchač vyhodnotí můj "problém" jako 

bezvýznamný.“ Znevažování problému či emocí jedince je často se opakující fenomén. 

S velmi osobní vzpomínkou se svěřila i respondentka č. 54. „Byla jsem poměrně živé dítě. 

Nemyslím si, že bych přímo zlobila, ale nevydržela jsem dlouho sedět na jednom místě a stále 

jsem vyhledávala zaměstnání. Jednou mi jedna učitelka řekla, že nechápe moji maminku, jak 

to se mnou doma může vydržet a že kdyby ona byla na jejím místě, buď by se zbláznila, nebo 

by mě dala k adopci. To mě hodně zasáhlo jednak z důvodu, že jsem byla nespravedlivě 

nařčena z něčeho, co jsem neudělala (kluci z okna pokřikovali na cizí lidi a já jsem se zrovna 

také pohybovala u oken, takže vina automaticky padla i na mě), ale především proto, co mi 

řekla.“ I v tomto případě je reakce učitelky za hranicí neempatického jednání. Odsouzení 

studentky mohlo v tomto případě velmi silně ovlivnit její sebepojetí. 

Hanlivé označování, vysmívání, stereotypy 

Nejvíc situací, které účastníci popisovali, spadá do kategorie hanlivé označení, 

vysmívání, stereotypy. Nálepkování spojené s výkonem během výuky zažila například 

respondentka č. 8, která popisuje: „Při odmítnutí provedení gymnastického prvku mi učitel 

tělocviku řekl, že jsem jen líná a že se mi nechce nic dělat. Já jsem se však jen bála viset 

hlavou dolů ve stojce, jelikož jsem měla špatnou předchozí zkušenost.“ Výsměch ve své 

odpovědi popsala respondentka č. 60: „Nešel mi spočítat příklad a když jsem ho konečně po 

dlouhé době sama spočítala, tak se mi paní učitelka vysmála, že mi to trvalo tak dlouho, 

přitom jsem byla unavená a frustrovaná z toho, jak mi to nešlo.“ Z příběhů respondentů je 

však evidentní, že učitelé často reagují hanlivě nejen na situace spojené s výkonem ve třídě. 

Za nelibé považovala učitelka v jedné z výpovědí například tón hlasu své žákyně. „Učitelka 

si ze mě dělala srandu kvůli pronikavému hlasu a tomu, že dávám otázky, které jsou podle 

ní jasné,“ svěřila se respondentka č. 64.  Její spolužačku si učitel dobíral za ještě osobnější 



69 

 

téma. „Učitel se dozvěděl o mé sexuální orientaci a začal mít podivné narážky, rádoby vtipy 

a ponižoval mě,“ odpověděla respondentka č. 11. Fakt, že tato kategorie byla mezi 

výpověďmi dotazovaných nejvíce zastoupená, je zarážející a některé příběhy jsou za hranou 

neempatického reagování. 

Analyzování, diagnostikování, interpretace 

Nepříjemné dopady diagnostikování a analýzy zažila například respondentka č. 53. 

Její vzpomínka na neempatickou reakci učitele zní: „Učitelka mě rozplakala u tabule, 

protože mi řekla, že nemám na dané škole co dělat.“ Respondentka popsala, že v ní 

amatérská analýza situace, kterou učitelka udělala, probudila nejistotu o jejím výběru školy. 

Její pochybnosti stále trvají. 

Otázky, zjišťování, výslech, křížový výslech 

Výslech je další komunikační blok s výrazným zastoupením. Nevhodné zjišťování 

zažila respondentka č. 17, jejíž učitelka „zlehčovala situaci, kdy jsem byla velmi unavená a 

před třídou se mě zeptala, co jsem dělala v noci, a pak mě poslala jít se projít na chodbu.“ 

Rozhořčení ze vzpomínky na podobnou situaci je patrné u odpovědi respondentky č. 13: 

„Když jsem musela vysvětlovat profesorce, že jsem nebyla ve škole, protože jsem byla na 

pohřbu a ona se ještě ptala koho!“ Otázkami se v rozpacích ocitla i respondentka č. 1. Její 

vzpomínka na neempatickou reakci učitele zní: „Učitelka se mě na jedné hodině zeptala dost 

povýšeným způsobem, co se stalo, když se neusmívám a nekomunikuji nad rámec svých 

povinností. Učitelka moc empatická nebyla nikdy a cítila jsem, že je její chování i v jiných 

případech nepříjemné ostatním.“ 

Stáhnutí se, odvádění pozornosti, sarkasmus, humor 

Humor má ve vyučování své místo, pokud s ním zacházíme opatrně. Jakmile jej ale 

učitel namíří na citlivé místo žáků, dostává se za hranu, kterou by neměl překračovat. 

Opakované překračování této meze popisuje respondentka č. 33: „Často se mi to dělo u 

omluvenek, bývala jsem často nemocná s antibiotiky, bylo to těžké období a neustále jsem 

lítala po doktorech kvůli své slabé imunitě, jeden učitel si z toho dělal spíše srandu a myslel 

si asi, že zatahuju.“ 
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Ve výpovědích respondentů nebyly zastoupeny kategorie: 

1. Moralizování, kázání, „měl bys“ a „máš“ 

2. Chvála, souhlas, pozitivní hodnocení 

3. Uklidňování, litování, utěšování 

Bylo by zajímavé zjistit, zda se studenti s těmito komunikačními bloky opravdu nikdy 

nesetkali, nebo je nepovažují za tak neempatické, a proto si na ně nevzpomněli. Některé 

z výpovědí nebylo možné zařadit k definovaným komunikačním blokům a z analýzy těchto 

výpovědí vznikly pomocí otevřeného kódování tři podkategorie: favorizování, porovnávání 

a nerespektování kontextu. Studenti ve svých vzpomínkách popisovali, že častým 

problémem ve třídě bylo upřednostňování některých jedinců, porovnávání žáků učitelem a 

nerespektování souvisejících událostí, které například žákovi znemožnily se připravit na test.  

2.1.6.1.2 Vliv situace na žáka 

Situace, které respondenti v předchozí otázce popisovali, je ovlivnily v danou chvíli, 

a některé i dlouhodobě. Při kódování odpovědí jsem rozdělila výpovědi do dvou kategorií: 

vyvolané emoce a dlouhodobé následky. 

Vyvolané emoce 

V této kategorii pouze vyjmenuji emoce, které mají studenti s danou vzpomínkou 

spojené. Jsou jimi: 

1. Nedůvěra 

2. Vztek 

3. Smutek 

4. Bezmoc 

5. Trapnost 

6. Strach 

Dlouhodobé následky 

Dlouhodobými následky, které studenti popisovali, jsou: 

1. Strach se projevit (stažení do sebe) 

Aktivní zapojení žáků v hodině není samozřejmost. Pokud učitel na žáky 

reaguje neempaticky, ze zapojení mají strach a raději ve třídě nereagují. To potvrzují 



71 

 

výpovědi respondentů jako: „Bála jsem se cokoli říct před ostatními.“ 

(respondentka č. 8). Strach respondentky nebyl způsobený pouze reakcí učitele, ale 

také obavami, jak budou reagovat její spolužáci. Strategii, kterou někteří respondenti 

volili bylo stažení se do sebe. Popisují, že v hodinách promlouvali pouze na přímé 

oslovení, samovolně ne. „Bylo mi smutno, už nikdy jsem v jeho hodině nechtěla nic 

říct, když jsem k tomu byla nucena, bylo mi to extrémně nepříjemné,“ svěřila se 

respondentka č. 49. 

2. Ztráta důvěry 

Ztrátu důvěry a její dopady popisovali dotazovaní rozličně. Respondentka č. 

50 popisuje: „Neměla jsem důvěru v učitele natolik, abych se jich nadále na něco 

ptala.“ Ztráta důvěry je v tomto případě spojena se strategií stažení se do sebe jako 

tomu bylo u respondentů, kteří popisovali strach se projevit jako důsledek 

neempatické reakce učitele.  Respondentka č. 60 ztrátu důvěry popisuje v souvislosti 

se ztrátou respektu: „Ztratila jsem k ní důvěru. Méně jsem si jí následně vážila.“ 

Respondentka č. 79 popisuje ztrátu důvěry v souvislosti s pochybnostmi o morální 

integritě dané učitelky: „Nebrala jsem ji jako spravedlivou osobu, na kterou se mohu 

jako dítě spolehnout a mít v ní vzor.“ 

3. Ztráta motivace 

V případech, kdy se neempatické reakce učitele opakovaly, popisovali 

respondenti úplnou ztrátu motivace cokoliv pro daný předmět dělat. Rezignaci na 

snahu se na předmět připravovat popsala například respondentka č. 57: „Shledala 

jsem, že vůbec nemá smysl se v tomto předmětu o něco pokoušet, protože mé snahy 

přicházejí vniveč. Po několika letech jsem zjistila, že i když se na test učím tři večery, 

dosahuji naprosto stejných výsledků, jako kdybych se na něj podívala hodinu 

předem.“ Bez ohledu na vztah k probírané látce či předmětu obecně popisuje ztrátu 

motivace i respondentka č. 30, jejíž odpověď: „Ztratila jsem motivaci cokoli pro 

daný předmět dělat,“ není ojedinělá. 

4. Negativní vztah k učiteli 

„Cítila jsem se špatně, bylo mi smutno, přestala jsem mít profesorkou ráda,“ 

je dopad neempatické reakce, kterou popsala respondentka č. 14. V některých 

případech se takto narušený vztah u studentů projevoval až pocity úzkosti, které 
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zažila například respondentka č. 5: „Na její hodiny jsem nerada chodila, jednou jsem 

kvůli dopravě přišla pozdě do školy a představa, že bych přišla pozdě na její hodinu 

mi způsobila úzkostnou reakci a šla jsem raději ke školní psycholožce.“ 

5. Negativní vztah k předmětu 

Negativní vztah k učiteli a k předmětu byli často ve výpovědích spojovány. 

Tento dopad neempatické reakce popsala například respondentka č. 6: „Od té doby 

jsem toho učitele a ten předmět neměla ráda.“ V případě respondentky č. 68 došlo 

až na „strach a nechuť k danému předmětu.“ 

6. Negativní vztah ke škole 

„Měla jsem v následujících letech negativní přístup ke škole,“ je dopad 

neempatické reakce učitele, který pocítila respondentka č. 54. Opakující se 

nepříjemné situace narušily vztah k instituci školy i respondentce č. 53, jejíž 

odpověď zní: „Celkově naše třídní na základce nebyla moc empatická, a proto jsem 

tu základku neměla ráda, často jsem se díky ní cejtila hloupá a neschopná.“ Situace 

s učitelem v jejím případě ovlivnily i sebepojetí studentky. Stejné dopady popisuje 

respondentka č. 32: „Bála jsem se. Nechtěla jsem chodit do školy. Asi jsem i začala 

být ostražitější před lidmi celkově.“ 

7. Pochybnosti o sobě 

Neempatická reakce učitele ovlivnila sebepojetí mnoha respondentů, jak 

vyplývá z jejich výpovědí. Jedním z dopadů bylo „snížení sebevědomí“, které uvedla 

respondentka č. 31. Studenti začali v reakci na učitelova slova zpochybňovat své 

jednání. „Cítila jsem se, že za všechno můžu já,“ uvedla respondentka č. 72. 

Pochybnosti o sobě měla i respondentka č. 23: „Upřímně jsem si následky nesla ještě 

poměrně dlouho, nevěřila jsem si. Ve škole, v kolektivu. Ale věděla jsem, že to, jak 

mě pojímá, je naprostá lež. Tyto situace mi naopak dávají spoustu užitečného. 

Spoustu energie jít dopředu. Zpětně jsem za to ráda. O to víc je to lepší teď, protože 

jsem sama sebe musela více poznat. Pracovat na sobě. A o to víc vyrůst. Každá 

situace nám dává na výběr, jestli budeme v roli oběti, nebo jestli ji pojmeme jako 

možnost k růstu.“ Její přístup k negativní zkušenosti vypovídá o velké morální síle a 

odhodlání. 
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8. „Takhle učit nechci“ 

Někteří studenti explicitně pojmenovali, že v jejich budoucí praxi se jako 

učitelé chtějí zachovat jinak. Vliv, který popsala respondentka č. 40 je „nejspíš 

takový, že takto by se učitelka neměla zachovat. A také ten, že bych v budoucnu takto 

nechtěla reagovat.“ Východiskem, které si odnesl ze situace respondent č. 48 zní: 

„Poučil jsem se o tom, že každý člověk nemůže být pedagogem.“ 

 

9. „Nakoplo mě to“ 

Stejně jako respondentka č. 23, jejíž výpověď je zmíněná v podkategorii 

pochybnosti o sobě, i jiní dotazovaní nevzpomínají na neempatickou reakci učitele 

jako na čistě negativně zkušenost. Naopak popisují, že vliv, který na ně daná 

zkušenost měla, není „žádný negativní – posunulo mě to. Povznesl jsem se nad celou 

situací. Věděl jsem, za kým příště zajít/nezajít,“ jak uvedl respondent č. 70. I 

respondent č. 78 zhodnotil situaci pozitivně. „Přineslo mi to několik nových poznatků 

– takže vliv byl v celku pozitivní.“ 
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2.1.7 Rozvíjení empatie žáků 

Otázka „Je podle tebe možné rozvíjet empatii žáků?“ byla položena jako uzavřená 

otázka s možností volby mezi odpovědí ANO či NE. Jak vyplývá z přiloženého grafu, většina 

respondentů zastává názor, že empatii žáků můžeme rozvíjet. Přesný počet odpovědí pro 

ANO byl 88,1 %, NE zvolilo 11,9 % respondentů.  

 
Graf č. 5 – Vyjádření k otázce „Je podle tebe možné rozvíjet empatii žáků?“ 

Nabízí se zajímavé porovnání s otázkou „Myslíš si, že můžeme ovlivňovat úroveň 

naší empatie?“ Výsledky těchto dvou otázek se liší. Odpověď NE zvolilo 20,2 %, pro ANO 

se rozhodlo 79,8 %. Zaujal mě odlišný přístup k rozvoji vlastní úrovně empatie a úrovně 

empatie žáků. Při vytváření dotazníků mě nenapadlo, že by se odpovědi těchto dvou otázek 

mohly lišit. Z výsledků vyplývá, že 8 % respondentů si myslí, že úroveň vlastní empatie 

nemohou nijak ovlivňovat, ale mohou svým působením ve třídním kolektivu ovlivňovat 

úroveň empatie jejich žáků. 

Možné způsoby kultivace empatie u žáků 

Mezi odpověďmi respondentů byl očividný rozdíl v tom, jak nahlížejí na rozvoj 

empatie. Někteří, jako respondentka č. 30, se domnívají, že „můžeme s žáky dělat nějaká 

cvičení na rozvoj empatie nebo jim empatii více ukázat či vysvětlit. Je bohužel asi pravdou, 

že nějakou část budeme mít vrozenou a to nezměníme.“ Jiní, například respondentka č. 24, 

ANO

88%

NE

12%

Je podle tebe možné rozvíjet empatii žáků?
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usuzují, že „určitou míru empatie má podle mě každý už vrozenou, ale do menší míry by se 

to asi ovlivnit dalo…“ S pohledem na rozvoj empatie, který je popsaný v teoretické části této 

práce (viz. kapitola 1.1), se asi nejvíce shoduje odpověď respondentky č. 41. Ta na rozvoj 

empatie pohlíží jako na „trénink. Myslím, že se empatie dá trénovat podobně jako čtení a 

psaní. Např. cvičení na naslouchání ostatním dětem v kolektivu lze dle mého zapojit do výuky 

hned na 1. stupni.“ Respondenti uvedli mnohé tipy, jak je podle nich možné rozvíjet empatii 

žáků. Z analýzy uvedených tipů vznikly dvě kategorie. Těmi jsou: 

1. Aktivity 

2. Témata 

Aktivity 

Podkategorie, které vystoupily z analýzy odpovědí, jsou: 

1. Osobnostně a sociálně rozvojové aktivity 

V odpovědích respondentů je evidentně znát vliv předmětu Osobnostní a sociální 

výchova, kterým v době naší interakce procházeli. Aktivity z předmětu byly často 

doporučovány jako jedna z možností rozvoje empatie. Jedna z odpovědí například 

navrhuje, abychom rozvoj podpořili „povídáním, rozborem nějakého příběhu, 

aktivitami z osv,“ (respondentka č. 68). 

2. Sdílení 

Sdílení v komunikaci, ať už příběhů, či vlastních emocí a pohledů na situace, bylo 

dalším tipem, jak lze rozvíjet empatii žáků ve třídě. Podle respondentky č. 48 

„bychom se měli naučit být sdílní, komunikativní. Měli bychom se naučit si pomáhat 

a naučit se odpouštět. Pořád jsme lidi, a nemůžeme se dívat jen na kariéru či peníze. 

Jde o každého z nás.“ 

3. Příběhy 

Výuka empatie skrze příběhy a knihy je velmi efektivní cestou rozvoje empatie (viz. 

kapitola 4.1). Tuto spojitost evidovali i respondenti ve svých výpovědích. Například 

podle respondentky č. 56 „existují různé příběhy pro děti, ve kterých se mají např. 

vcítit do někoho a představit si, jak se asi cítí.“ 

4. Skupinová práce 

Podle respondentky č. 9 lze „empatii rozvíjet díky různým činnostem, kdy děti budou 

muset spolupracovat mezi sebou, vzájemně se respektovat, aktivně si naslouchat 
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atd.“ Stejnou cestu by volila i respondentka č. 10, podle které by bylo příhodné: 

„pořádat skupinové práce, aby mohly děti společně spolupracovat a poznávat se 

navzájem…“ 

5. Drama 

„Žáci mohou hrát nějakou danou situaci a střídali by si role, tak by každý poznal, 

jak se člověk v takové situaci asi cítí (mně osobně nejvíce pomáhá, když si 

představím, že se jedná např. o někoho z mé rodiny) …“ navrhuje respondentka č. 

36. Drama by ve výuce používala i respondentka č. 45, která by empatii rozvíjela 

„scénkami, povídáním a sdělováním vlastních zážitků, různými aktivitami, jejichž 

výsledkem bude např. “rozhodování”, jak se třeba správně zachovat...“ 

Témata 

Témata, kterými bychom se ve výuce podle budoucích učitelů měli věnovat, jsou:  

1. Změna perspektivy 

Změna perspektivy je podle respondentky č. 57 klíčovým tématem rozvoje empatie 

u žáků, a proto uvádí, že je důležité „rozvíjet v nich pohled na věc z několika stran, 

nedopustit, aby se třída "do někoho pustila" - naopak je přimět pochopit cizí situaci. 

Rozvíjet diskuzi na téma menšin – kdo se jak asi cítí v určité situaci.“ Podle 

respondentky č. 82 je možné trénovat změnu perspektivy následovně: „Můžeme to 

cvičit na různých situacích, už jen slovním spojením "zkus si představit, že by ti bylo 

takhle"...dle mě jde o jistou míru trénování a rozvíjení empatie.“ 

 

2. Naslouchání 

„Vést je k naslouchání druhých,“ je podle respondentky č. 81 téma, kterému bychom 

se měli ve spojitosti s rozvojem empatie žáků věnovat. Respondentka č. 46 navrhuje, 

že bychom měli „učit děti, že by si měly navzájem naslouchat a vysvětlit jim, že každý 

člověk vnímá různé situace jinak.“ Dochází zde tedy ke spojení tématu naslouchání 

a změny perspektivy.  

3. Spolupráce 

Respondentka č. 23 přináší k tématům naslouchání a změny perspektivy další téma, 

kterému bychom se při rozvíjení empatie žáků měli věnovat. Tím tématem je 

spolupráce. „Učit děti vzájemnému naslouchání (aktivity, které tomu nahrávají), 
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umění druhé ocenit, nerozvíjet u nich soutěživost a rivalitu. Naopak, rozvíjet 

spolupráci a radost ze společných dobrých výsledků.“ 

4. Empatie 

Respondentka č. 28 navrhuje, že ve snaze rozvíjet empatii žáků by bylo vhodné 

„nejprve je s tím seznámit, co to vlastně je a poté pomoci nějakých her a cvičení, jim 

to „nenápadně” vštěpovat.“ Explicitní přednášku na téma empatie pak zmiňovali 

především ti respondenti, kteří na empatii nahlíželi jako na vrozenou schopnost, jejíž 

úroveň nelze výrazně ovlivňovat. Takovým příkladem je i odpověď respondentky č. 

30, která navrhuje, že „můžeme s žáky dělat nějaká cvičení na rozvoj empatie nebo 

jim empatii více ukázat či vysvětlit. Je bohužel asi pravdou, že nějakou část budeme 

mít vrozenou a to nezměníme.“ 

5. Vlastní příklad 

S obsahem odpovědi respondentky č. 52: „Myslím si, že nejlepší je jít dětem 

příkladem,“ je ztotožněno velké množství dalších odpovědí. Respondenti spatřovali 

důležitost v roli učitele, který svým chováním nastavuje morální vzor svým žákům. 

Jako učitelé bychom měli na svou moc v této oblasti pamatovat hlavně v krizových 

situacích. Podle respondentky č. 74 bychom měli „jít příkladem, mluvit o tom s dětmi 

třeba formou příběhů, ptát se dětí, co by udělali, nezesměšňovat, hodně s dětmi 

mluvit, naučit ho pomáhat druhým – tady je důležité být příkladem.“ 

6. Emoce 

Z odpovědí rovněž vyšlo téma komunikace o vlastních pocitech. Podle respondentky 

č. 65 bychom měli děti „vést k tomu, aby mluvily o svých pocitech a sdělovaly 

ostatním, jak se cítí a co prožívají. A naopak, pokud se k sobě navzájem třeba 

nezachovají hezky, zeptat se, jak by se cítili, kdyby se situace obrátila. A jak si myslí, 

že se cítí jejich spolužák. A co udělají příště, aby se to neopakovalo a neranili jeho 

city.“ I v této oblasti bychom měli podle respondentky č. 70 jít příkladem. V její 

odpovědi se zmiňuje, že bychom měli „efektivně se žáky komunikovat, dávat najevo 

své emoce (ne příliš, avšak v určité míře by najevo svým způsobem vyjít měly), mít 

dobrý vztah se žáky.“ 
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7. Komunikace 

Předchozí téma emocí úzce souvisí s tématem komunikace. Respondentka č. 73 

navrhuje, abychom ve třídě trénovali komunikaci například tím, že budeme „mluvit 

o všech situacích, co se dějí mezi žáky i učitelem a žáky. Poukazovat na to, jak která 

situace na koho působila, při nějakém konfliktu diskutovat o tom, jak by se dala 

situace vyřešit lépe.“ Postupným tréninkem by se u žáku měla „prohlubovat jejich 

schopnost komunikace, porozumění ostatním i sobě…“ uvedla respondentka č. 69. 
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3 Výuková lekce 

Na základě získaných dat z dotazníkového šetření jsem sestavila lekci, která měla za cíl 

prohloubit povědomí studentů o tom, co je empatie. Seminář byl rozdělen do dvou bloků.  

Obsah semináře 

V prvním bloku si studenti během fáze evokace nejprve zpětně vybavili neempatickou 

reakci učitele, kterou zažili na vlastní kůži. Měla to být tatáž vzpomínka, kterou studenti 

popisovali do dotazníků. Nejprve byl prostor vlastní zkušenosti sdílet. První, kdo situaci 

sdílel, jsem byla v každé skupině já. Důvodem bylo motivovat ostatní studenty ke sdílení, 

ale také to, že ne všichni měli vlastní situaci a moje vzpomínka tak sloužila jako modelová 

situace pro ty studenty, kteří by jinak neměli s čím pracovat.  

Vzpomínka, kterou jsem sdílela zněla takto:  

„Jsem v první třídě. Sedím na hodině matematiky a učitelka zadává 

instrukce ke kontrole domácího úkolu. Cvičení nemám vyplněné. Zvedám 

se a jdu učitelku upozornit, že se určitě spletla, protože tohle úkol nebyl. 

Ona mi říká, že jsem asi zapomněla, protože úkol včera zadávala. Říká 

mi, že to nevadí, že si ho můžu dodělat doma, ale že teď ho jdeme všichni 

spolu zkontrolovat. Jdu si sednout a rozpláču se. Učitelka si toho celou 

hodinu nevšimla.“ 

Následovala fáze uvědomění si významu nových informací. Studenti byli vyzváni, aby 

sami sebe v oné situaci výtvarně znázornili. Na kus papíru namalovali, jak v té chvíli 

vypadali, jak se tvářili (viz. Příloha č. 5). Následoval popis myšlenek, které se jim v danou 

chvíli honily hlavou. Kolem postavy si různě vepisovali myšlenky a věty, které si v tu chvíli 

říkali (viz. Příloha č. 6). Dalším krokem bylo popsání emocí, které v tu chvíli cítili. Někteří 

studenti na papír připsali jednu emoci, někteří jich napsali více (viz. Příloha č. 7). Poté byl 

studentům promítnut seznam základních emocí podle Brownové (viz, Příloha č. 8) a jejich 

úkolem bylo si seznam důkladně pročíst a připsat na papír všechny emoce ze seznamu, které 

rovněž vystihují, jak se v dané chvíli cítili (viz. Příloha č. 9). Celý tento proces jsem 

modelovala na práci s vlastní vzpomínkou a studentům jsem ukazovala práci na vlastním 

výtvarném znázornění své vzpomínky. Všechny tyto aktivity směřovaly k tomu, abychom 
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se mohli bavit o roli emocí žáka ve výuce. Jakmile měli studenti na papíře zaznamenané, jak 

asi při neempatické reakci učitele vypadali, co všechno si mysleli a co všechno cítili, bylo 

snadněji viditelné, jaké dopady mají neempatické reakce učitele na žáky ve třídě. Pro diskusi 

na toto téma byly zvolené následující návodné otázky: 

1. Řekli byste v tu chvíli někomu, že se vám tohle všechno honí hlavou?  

2. Na co se v tu chvíli soustředíte?  

3. Přijde vám v tu chvíli učení důležité?  

Diskusí na téma vlivu emocí na efektivitu učení byl zakončen první blok pracovního 

semináře. Následující blok byl věnovaný přímo tématu empatie učitele. Nejprve bylo 

studentům předloženo pojetí empatie jako sady dovedností, které je popsáno blíže 

v teoretické části diplomové práce (viz. kapitola 1.2). Pro vysvětlení jednotlivých 

dovedností, které do sady empatie podle definice Brownové spadají, jsem použila citace 

odpovědí, které jsem sesbírala z dotazníků. Empatie tak byla vysvětlena vlastními slovy 

studentů. Citace, které jsem vybrala, zní následovně:  

1. Dovednost změnit perspektivu 

„Pochopit problémy druhých v kontextu jejich života. Myslím, že tento 

kontext je velmi důležitý, protože každý máme jiné zkušenosti a 

předpoklady, jak vnímáme určitý problém. Malý problém pro někoho 

může být velmi těžký pro jiného.“ 

2. Dovednost neodsuzovat 

„Nejprve bych žáky zkusila oprostit od všech předsudků, protože člověk, 

který něco odsuzuje, nemůže být empatický.”  

3. Dovednost pochopit pocity druhých a dovednost komunikovat toto porozumění 

„Schopnost respektovat cizí pocity a umět na ně reagovat tak, aby druhá 

osoba nebyla zraněna, naopak se cítila podpořena.” 

4. Dovednost být přítomný 

„Je to schopnost, která nám umožňuje být pozorný, chápavý a milý.” 
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Po vysvětlení empatie v tomto pojetí následovaly aktivity, které navazovaly na 

předchozí práci s vlastní vzpomínkou. Úkolem studentů bylo vybrat si jednu z myšlenek, 

které si ke své postavě na papíře připsali. Měli si představit, že si jejich učitel všiml, že se 

něco stalo a s upřímným zájmem se jich přišel zeptat, co se děje. Zvolenou větu měli ve 

svých představách učiteli říct nahlas. Následně měli studenti za úkol vymyslet empatickou 

reakci učitele na onu vyřčenou větu. I celý tento proces jsem studentům modelovala na práci 

s vlastní vzpomínkou (viz. Příloha č. 10). Proces vymýšlení empatické reakce byl rozebrán 

v hromadné diskusi. 

Součástí semináře bylo rovněž odhalení faktu, že vzpomínka, se kterou jsem celou dobu 

pracovala, je sice situace, kterou jsem opravdu prožila, ale ne v roli žáka. Prozradila jsem, 

že onu situaci jsem prožila v roli učitele a že mi tato zkušenost změnila pohled na moji 

úroveň empatie a donutila mě se o empatii začít zajímat více do hloubky. 

Ve fázi reflexe byla studentům položena následující otázka: „Co důležitého jste si 

dneska uvědomili?“ Odpovědi z části reflexe byly zaznamenané na diktafon a vybrané citace 

jsou uvedeny v kapitole Výsledky pracovního semináře. 

Seminář byl realizován, vzhledem k probíhající distanční výuce nařízené státem během 

pandemie koronaviru, v online prostředí aplikace ZOOM a trval devadesát minut s každou 

ze čtyř skupin.  

3.1 Výsledky reflexe výukové lekce 

V reflektivní části semináře jsem se ptala na otázku: „Co důležitého jste se dnes o 

empatii dozvěděli?“ Chtěla jsem zjistit, jestli seminář v této oblasti přinesl studentům hlubší 

porozumění, nové poznatky, souvislosti nebo utvrzení něčeho, za čím si stojí. Odpovědi jsem 

analyzovala pomocí otevřeného kódování a získala jsem sedm opakujících se témat a některá 

zajímavá sdělení, která se objevují samostatně. Kategoriemi, které z výpovědí vyplynuly, 

jsou: 

1. Empatie je těžší, než se zdá 

2. Empatii můžeme rozvíjet 

3. Každé dítě vyžaduje individuální přístup 

4. Důležitost empatie ve výuce žáků na prvním stupni 

5. Škála a síla emocí, které prožíváme 
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6. Stavba empatické reakce 

7. Role pozornosti v empatii 

Empatie je těžší, než se zdá 

Tato kategorie se ve výpovědích studentů objevovala nejčastěji. Představení definice 

empatie podle Brownové, která o empatii mluví jako o sadě dovedností (viz. kapitola 1.2), 

mělo na některé studenty stejný efekt jako na mě samotnou. Dokud jsem se nezačala 

dozvídat o jednotlivých dovednostech empatie a jejich tréninku, přišla mi empatie jako něco 

jednoduchého, často neuvědomovaného. Podobný názor zastávala i studentka A, které 

v reflexi na seminář řekla: „Mě třeba přišlo, že empatie je jako hrozně jednoduchá. Že je to 

prostě snadný. Vidíte, že někdo brečí, tak tam prostě jdete a utišíte ho nebo takhle. Ale zjistila 

jsem, že vlastně i z toho tvýho příběhu, že je to strašně složitý a je potřeba na tom pracovat. 

A je to vlastně hrozně těžký no…“ K závěru, že empatie toho obsahuje mnohem více než 

pouhé „utěšování“ došla i studentka B, která si „…taky o sobě myslela, že jsem nějakým 

způsobem jako empatická dost. Jakože i s tím, jak jsi ty říkala, že jako se ti kamarádi svěřujou 

a takhle, tak jsem si jako taky říkala: ,No jako já snad taky budu jako empatická.‘ Ale když 

se nad tím jako zamyslím, tak vlastně ani nevím, co bych v nějaký určitý situaci jako dělala. 

Protože jako samozřejmě, jak jsi tam byla ta věta o těch předsudcích, tak jako taky na něco 

mám předsudky. I když vím, že bych nemusela, ale prostě mám už jako od rodičů a takhle, 

co jsem v tom žila, i když s tím bojuji. A v tu chvíli, kdy by nějakej takovejhle člověk, ke 

kterýmu já mám nějakej předsudek, na mě něco vybalil, tak já vůbec nevim, jak bych jako 

reagovala. Takže vlastně si uvědomuju, že asi taky nebudu až tak empatická, jak jsem si o 

sobě myslela.“ V závěrečné fázi semináře jsem studentům a studentkám pověděla příběh o 

tom, jak jsem na sebe vždy nahlížela jako na empatického člověka a nikdy mě nenapadlo 

tuto svou dovednost zpochybňovat, dokud jsem si na konci hodiny, kterou jsem učila, 

nevšimla, že jsem rozbrečela dítě a ani jsem o tom nevěděla. Příběhem jsem chtěla 

demonstrovat, že mě tato zkušenost vedla k zamyšlení se nad úrovní empatie. Podle reflexí 

semináře to ve studentech zanechalo impuls k podobnému zamyšlení: „Tak já spíš jako 

teďka, jak jsi říkala na závěr, že si připadáš hrozně empatická a že sis toho vlastně nevšimla. 

Tak to mě docela překvapilo, protože já si taky připadám hrozně empatická a hrozně taková 

na jednu stranu přátelská a potom jako: ,Aha. Ono by mohlo nastat něco jako že udělám 
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tohle špatně.‘ Tak pro mě jako celkově takový uvědomění, že si musim vlastně pořád dávat 

pozor a nemyslet si, že: ,Jasně, tuhle vlastnost mám a nemusim se už o to už tak nějak vůbec 

starat.‘ Tak celkově jako furt se v tom nějak rozvíjet a tak, tak to je pro mě jako takový docela 

nový.“ (studentka D). V důsledku pracovního semináře reflektovala svou úroveň empatie i 

studentka E: „Mě třeba překvapilo, nebo jsem si myslela, že jsem docela dost empatickej 

člověk. Ale jak jsme se bavili o tom, jak je to vlastně náročný, i jak jsem tady vymýšlela, co 

bych vlastně řekla sobě v nějaký tý situaci, tak jsem si uvědomila, že si nejsem úplně jistá, 

jestli bych to zvládla vůbec něco takovýho. Nebo jestli bych odhalila takovou situaci podobně 

jako to bylo v tom tvým příběhu. Mám asi trochu jinej názor na svoje empatický já, že na 

tom musím ještě pracovat vlastně.“ Mým cílem, který jsem si pro seminář určila, nebylo 

probudit ve studentech pochybnosti o tom, že nejsou empatičtí. Proto jsem se po skončení 

reflektivní diskuse vrátila právě k těmto sdělením a snažila jsem se studentům naznačit, že 

o jejich empatii nepochybuji. Mým cílem bylo ukázat studentům, že dovednost empatie 

možná není tak samozřejmá, jednoduchá a automatická, jak ji ve společnosti často vnímáme 

a že je dobré se čas od času zaměřit na to, že „v rámci empatie je toho mnohem víc než 

vcítění se do druhých,“ jak uvedla studentka F. 

Empatii můžeme rozvíjet 

Zhruba 20 % studentů, kteří v dotazníku odpověděli, že naši úroveň empatie 

nemůžeme ovlivňovat, bylo s tímto názorem během semináře konfrontováno. Stejně jako 

pro mě bylo důležité studentům předat poznatky vědců vypovídají o tom, že empatie je sadou 

dovedností, chtěla jsem s nimi sdílet i zjištění, že úroveň naší empatie můžeme ovlivňovat a 

rozvíjet. Tato informace byla nová například pro studentku G, která seminář reflektovala 

těmito slovy: „Pro mě třeba je i nový to, jak ty jsi říkala, že empatie se může nějak rozvíjet. 

Protože já jsem byla jedna z těch mála asi, která v dotazníku odpověděla, že ne. Protože já 

už to mám třeba z domu, kdy já si myslím, že já jsem docela empatickej člověk a o dva roky 

starší bratr je podle mě absolutně neempatickej. Takže i z toho jsem to tak brala, že prostě 

někdo to má vrozený a někdo to prostě tak nemá. Takže pro mě je třeba nový i to, že opravdu 

se to dá nějak rozvíjet.“ Studentů, kteří reflektovali změnu v náhledu na ovlivňování 

empatie, bylo více. Studentka H ve své reflexi přiznala, že vnímala rozdíl mezi rozvíjením 

empatie u dětí a u dospělých: „Já bych tady chtěla takhle veřejně říct, se přiznat, co jsem 
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odpověděla v tý anketě. Já jsem si myslela, že u malých dětí ta empatie rozvíjet jde, ale 

v celku, když už jsme dospělí, tak že už to teda jako moc nejde. A tou tvou zkušeností jsem si 

uvědomila, že vlastně jo, jde to rozvíjet. A to mi dalo tak jako naději, že třeba i když… že na 

sobě můžu ještě zapracovat a být ještě lepší...“ Pro některé studenty nebyla tato informace 

novinkou. Do společného semináře už vstupovali s vědomím, že úroveň naší empatie 

můžeme rozvíjet a náš společně strávený čas je utvrdil v jejich přesvědčení. Tento přístup 

reprezentuje odpověď studentky CH: „Já třeba jsem si ještě víc jako uvědomila, že empatie 

se dát jako rozvíjet. Já, přestože jsem napsala do toho dotazníku, že je to vlastně nějaká 

dovednost, která se dá rozvíjet, tak… Ještě víc jsem si to utvrdila. A je to pro mě i takovej 

impulz k tomu, říkat to třeba lidem. Aby se třeba víc snažili, vzdělávali se ohledně empatie. 

Dřív jsem měla pocit, že je to něco, s čím se člověk narodí a úplně to nedává smysl… nelze 

změnit.“ Pro mě, jako pro školitele, bylo zajímavé, že se k rozvoji empatie v reflexi 

vyjadřovaly i ty studentky, pro které tato informace nebyla ničím objevná. Zaujalo mě, že ji 

považují za natolik důležitou, že by o ni rády dál mluvily s dalšími lidmi a vzdělávaly své 

okolí o empatii obecně. 

Každé dítě vyžaduje individuální přístup 

Za nejdůležitější poznatek ze semináře někteří studenti považovali „…individuální 

přístup k jednotlivým dětem. Protože si myslím, že spoustu dětí by tohle nechalo jako úplně 

klidnými a byli by úplně v pohodě a šťastný, že vlastně nedostali třeba tu pětku. Ale některý 

to právě může úplně vykolejit.“ (studentka I). Na situaci, ve které jsem studentům popsala 

svou neempatickou reakci v roli učitele, některé zaujalo právě to, že situace měla na moji 

žačku takový dopad. Překvapilo je, že moje reakce, kterou považovali za empatickou, žačku 

ve skutečnosti rozplakala. Proto někteří studenti uváděli, že je „…celkem důležitý to, 

uvědomit si, že každý máme tu empatii na jiné úrovni. Že vlastně každý jsme úplně 

individuální a že i když my se třeba snažíme být empatičtí, a myslíme si to o sobě, že jsme 

empatičtí, tak právě třeba i jako ten vzor toho, co se stalo té holčičce, té žákyni, tak vlastně 

ty jsi byla v té pozici, že sis myslela, že je to dostatečná odpověď, že jsi dostatečně empatická, 

ale pak jsi vlastně zjistila, že to dítě, ta její osobnost, na to reaguje úplně jinak. Tak to mi 

přijde hodně důležitý, že vlastně i když my si myslíme, že to myslíme dobře, tak někoho se to 

může dotknout.“ (studentka J) 
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Důležitost empatie ve výuce žáků na prvním stupni 

Přes práci na vlastní vzpomínce došli někteří studenti uvědomění, „…že ta empatie, 

kort ještě v tý první třídě, je hrozně důležitá pro to dítě. Protože je hrozně důležitý si ujasnit, 

si uvědomit to, co já tomu dítěti říkám. Protože třeba z mý zkušenosti si to pak může nést 

celej život.“ (studentka K). Nebylo nijak omezené, z jakého období si mají studenti svou 

vzpomínku na neempatickou reakci učitele vybrat. Proto některé studentky pracovaly i se 

vzpomínkami ze střední školy. Tyto studentky vedla práce v semináři ke srovnání, jaký vliv 

by na ně měla neempatická reakce, kdyby se odehrála na prvním stupni ZŠ. Studentka L se 

k tomuto tématu vyjádřila následovně: „Já souhlasím, že teda hodně důležitá je zvlášť na 

tom první stupni. Protože když se na to podívám ze svého pohledu, jak jsem se cítila já ve 

třeťáku, v šestnácti, tak jak se musí cítit to malý dítě v šesti-sedmi letech. To je… asi hodně 

špatný. A je důležité se tohle naučit, pokud chceme jako pracovat s dětma…“ 

Škála a síla emocí, které prožíváme 

Vědomí, kolik emocí v reakci na neempatickou komunikaci učitele prožíváme, bylo 

pro některé studenty tím nejdůležitějším, co si ze semináře odnesli. Studentka M v reflexi 

uvedla, že „…pro mě třeba asi to uvědomění spočívalo v tom, když jsme měli vypisovat ty 

vlastně další pocity, který ještě spadaly do nějaký tý naší situace. Mě přišlo teda 

neuvěřitelný, kolik těch pocitů se jako k jedný nějaký situaci váže. Kolik věcí to v nás vlastně 

vytvoří, kolik pocitů. Takže určitě bych předtím neřekla, bych třeba byla schopná vyjmenovat 

dva si myslim. Ale když jsme tady před sebou měli vlastně ten seznam všech těch pocitů a 

měli jsme z toho vybrat, tak jich bylo mnohem víc.“ Nad tím, jaký dopad má množství emocí 

na dítě, přemýšlela studentka N, která za důležité považovala: „…shrnutí, co všechno se 

v tom dítěti jakoby mele a bouří. A že i to bychom si měli uvědomovat, že prostě ten pláč 

není všechno, co to dítě vnímá.“ Studentce se podařilo vlastními slovy shrnout podstatu 

efektu ledovce, kdy se soustředíme na vnější projevy chování, na jejichž základě 

odvozujeme emoce, které dítě cítí. Vnější projevy emocí jednotlivých dětí se můžou velmi 

lišit, a proto bychom se v komunikaci s dítětem měli ujišťovat o tom, co konkrétně se v něm 

odehrává a na to reagovat (viz. kapitola 1.2). 
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Stavba empatické reakce 

Někteří studenti jako důležitý poznatek ze semináře popisovali stavbu empatické 

reakce. Studentka O ocenila „…jak jsi tam dávala tu ukázku vlastně tý empatický reakce, 

protože si myslím, že když třeba jako přijde člověk a chce se někomu svěřit, tak často ten 

druhý člověk neví, co mu na to má říct. Nechce ho samozřejmě soudit, ale zároveň mu 

nepřijde do hlavy ta věta, kterou by měl říct. A ono najednou stačí doopravdy někdy jako 

ukázat, že existujou takový ty výroky, který jenom popíšou tu situaci nebo jí jenom trochu 

definuje. Řekne: „Vidím, že jsi smutná,“ nebo: „Chápu, že tohle je pro tebe nepříjemný.“ A 

není to vlastně nic, že by toho druhýho soudil nebo že by prostě mu nějak dával rady, jak to 

má udělat a co…“ Podle studentky P je užitečné „…vědět třeba, že by se mohla ta situace 

jako popsat. Jak i ty jsi řekla, to: ,Vidím, že pláčeš,‘ nebo: ,Vidím, že tě to rozhodilo.‘ A 

potom zakončit to tím, že se dá jeden ten návrh, jak jako vyřešit ten problém…“ 

Role pozornosti v empatii 

Věnování pozornosti sdělení druhého jedince je důležitým poznatkem, který 

reflektovala studentka Q. Svěřila se, že má někdy „…potřebu vyjádřit se, jak to vnímám já, 

podobnou situaci. Jak to prožívá ten druhý člověk. Což si myslím, že je jako hrozně špatně, 

vím to a dneska jsem si to jako ještě potvrdila.“ Tím studentka popisuje častou chybu 

v komunikaci, jejímž výsledkem je znehodnocení jedincových pocitů či myšlenek (viz. 

kapitola 3.2). I studentku R nejvíce zaujalo uvědomění, že „… když se ti někdo vyzpovídá a 

v nějakým určitým bodě ty začneš přemýšlet nad tím, co mu jako odpovíš, protože mu chceš 

dát tu nejlepší možnou odpověď. Tak to úplně přesně jsem se v tom viděla. A je pravda, že 

jako několikrát se mi stalo, že mi pak právě unikl, a nemuselo to být neverbální, ale prostě, 

že třeba na pár vteřin jsem přestala trošku vnímat a pak jsem se v tom třeba maličko 

ztratila...“  

 

Během reflexe se studenti vyjadřovali k rozličným tématům a některé výpovědi proto není 

možné zařadit ke zvýše zmíněným kategoriím. Myšlenky, které z reflexe vyplývaly, 

pokládám za velmi nosné, a proto některé z nich zmíním samostatně.  

Studentka S „si uvědomila, že ta empatie je vlastně úplně každodenní záležitost. Že 

i tady to, i ta odpověď tý holčičce, že je vlastně strašně důležitá. A že to fakt můžeme 
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vyjadřovat v každým, v každý větě, tu empatii. Nebo že… Prostě je to mnohem častější, než 

jsem si myslela.“ Empatii nadále nevnímá jako něco, co se odehrává pouze během velkých 

dramatických situací, jako jsou například rozchody kamarádek. Možná i proto popsala 

studentka T, že „…ta situace vlastně není jenom jedna, co jsem si vzpomněla na začátku, ale 

že jich je o hodně víc…“ Studentka v reflexi odhalila, že si vybavila i situace z pozice učitele, 

kdy ona reagovala neempaticky a že nyní vnímá potřebu se v této oblasti vzdělávat a rozvíjet.  
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4 Shrnutí praktické části 

V následujících kapitolách jsou shrnuté výsledky dotazníkového šetření a reflexe semináře. 

4.1 Shrnutí dotazníkového šetření 

V rámci praktické části mé diplomové práce jsem se snažila zjistit, jakou představu o 

empatii mají budoucí učitelé, tedy studenti PedF UK oboru Učitelství pro 1. stupeň základní 

školy. Konkrétně jsem hledala odpovědi na výzkumné otázky:  

1. Co je empatie?  

2. Lze ji ovlivnit? 

3.  Jak ovlivňuje empatie učitele žáky?  

4. Jak lze rozvíjet empatii žáků?  

Co je empatie? 

Drtivá většina studentů empatii definovala slovem vcítění. Kdybych se dnes ptala na 

stejnou otázku, požádala bych dotazované, aby empatii vysvětlili bez použití slova vcítění. 

Věřím, že získaná data by přesněji ukázala, co konkrétně si pod tímto slovem a empatií 

obecně představují. 

 Respondenti si s empatií spojují především dovednost změnit perspektivu, která je 

jednou ze sady dovedností empatie definovaných Brownovou (viz. kapitola 1.2). Dotazovaní 

často vyjadřovali tuto dovednost ve spojitosti s pochopením chování daného jedince, jeho 

emocí či životní situace.  

Empatii si dále spojovali s vyjádřením podpory. Tu ale někteří popisovali ve smyslu 

snahy změnit emoční rozpoložení jedince či poskytnutí rady k vyřešení jeho situace. O tom 

empatie ve své podstatě není. Naopak jsou tyto dvě strategie popsány jako komunikační 

bloky, které v interakci mezi učitelem a žákem škodí (viz. kapitola 3).  

Někteří respondenti popisovali empatii jako jistou formu reakce v krizové situaci. 

Podkategorie, které z analýzy těchto odpovědí vyšly, jsou naslouchání, neodsuzování a 

věnování pozornosti. Pokud bychom naslouchání brali jako součást podkategorie věnování 

pozornosti, dostaneme dvě ze sady dovedností empatie, jak je definuje Brownová (2018), 

dovednost neodsuzovat a dovednost být přítomný.  

Drtivá většina respondentů popisovala empatii ve spojení s nějakou krizovou situací 

nebo velkou životní událostí. Jak ale jedna ze studentek zmínila v reflektivní části 
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společného semináře, empatie je něco, co můžeme projevovat v každodenních běžných 

situacích. Tento přístup k empatii je obzvláště vhodný, pokud chceme empatii trénovat a 

rozvíjet.  

Velmi zřídka se respondenti k empatii vyjadřovali ve vztahu s vlastní emoční 

gramotností. Myslím si, že je velice důležité brát v potaz fakt, že dokud sami neporozumíme 

vlastním emocím, nedokážeme je rozpoznat a pojmenovat, je naše dovednost empatie silně 

limitovaná. Vycházím z definic Gardnera a Brownové. Podle Gardnera je empatie součástí 

personální inteligence a „s rostoucím emočním sebeuvědomění se prohlubuje“ (Gardner in 

Goleman, 2020). V definici Brownové (2018) je jednou z dovedností empatie také 

dovednost pochopit pocity druhých, kterou jen těžko zvládneme, dokud nepochopíme vlastní 

pocity. 

Lze ji rozvíjet? 

Předpokládala jsem, že většina studentů bude empatii považovat za vrozenou a 

neměnnou. V tomto ohledu jsem se velice mýlila. Názor většiny vypovídá o rozšířeném 

povědomí o tom, že úroveň naší empatie můžeme v průběhu života ovlivňovat.  

Jak ovlivňuje empatie učitele žáky? 

Studenti vnímají spojení učitelovy empatie a jeho vlivu na žáka v tom smyslu, že 

empatický učitel snáz vytvoří bezpečné prostředí ve třídě a díky dovednosti vcítit se do svých 

žáků bude schopný individualizovat výklad, požadavky a svůj přístup k dětem ve třídě. Tím 

se shodují například s názory Rogerse (viz. kapitola 5.1). 

Některé z odpovědí týkající se vztahu empatie učitele a bezpečného třídního klimatu 

byly velmi obecné. Vypovídaly o tom, že studenti v tomto spojení vnímají velkou důležitost, 

a sami v praxi chtějí svou empatii k budování pozitivního klimatu využívat. Bylo by 

zajímavé se v příštím zkoumání ptát na detailní představy studentů o tom, jaký konkrétní 

vliv má bezpečné prostředí na žáka a jakou konkrétní roli v něm hraje učitelova dovednost 

empatie. Myslím si, že je důležité, aby budoucí učitelé věděli přesně, jaké benefity přináší 

bezpečné třídní klima a jaké to má dopady na efektivitu výuky. Jak správně jedna 

z respondentek podotkla, v bezpečném klimatu dítě nemá potřebu se bránit a výuka je tím 

pádem efektivnější. Z mého pohledu by bylo dobré rozšířit povědomí studentů o fakt, že 

emoce mají vliv na kognitivní procesy každého jedince (viz. kapitola 4). Znát konkrétní 
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dopady emocí na kognitivní procesy je podle mého názoru důležité, protože pak můžeme 

lépe pomoci žákům pochopit, jakou sílu mají emoce i na naše akademické úspěchy a proč je 

tím pádem dobré se věnovat práci s nimi. Empatii učitele v takové interakci vidím jako 

důležitou zaprvé proto, že empatický učitel si všimne pravděpodobněji, že se s dítětem něco 

děje a zadruhé proto, že rozebírat téma pocitů bez empatického přístupu není podle mého 

názoru možné. 

Jak lze rozvíjet empatii žáků? 

Byla jsem překvapená rozdílem mezi respondenty, kteří si myslí, že je možné rozvíjet 

empatii žáků, ne však empatii svou. Myslela jsem si, že tato dvě čísla se budou shodovat. 

Někteří studenti se domnívali, že během dospívání se naše úroveň empatie stane neměnnou, 

i když ji v dětském věku ovlivňovat můžeme. Způsoby, kterými to je možné, popisovali 

studenti opravdu bohatě. Některé jejich nápady se shodovaly s citovanou literaturou. Velmi 

často se objevovaly odpovědi, které uváděly skupinovou práci jako jednu z možností rozvoje 

empatie (viz. kapitola 5.2.1), příklad chování učitele (viz. kapitola 2.4) nebo využití příběhů 

– ze života či z literatury (viz. kapitola 4.1). Některé návrhy studentů mi nabídly nový pohled 

na věc a obohatily mě. Navrhovali například konkrétní knihy na výuku emoční gramotnosti 

a rozvoj empatie (Emušáci). 

4.2 Shrnutí výukové lekce 

Studenti v reflexi odpovídali, že po absolvování naší lekce se změnilo jejich vnímání 

empatie. Zatímco dříve ji považovali za jednoduchou a samozřejmou, nyní vnímají její 

komplexnost a nadále si ji nespojují pouze s krizovými situacemi, ale vnímají její roli 

v každodenní životě. Někteří studenti, na základě nových poznatků, zpochybňovali svou 

úroveň empatie, se kterou byli do našeho semináře spokojení. Zároveň však odcházeli ze 

semináře s vědomím, že pokud budou chtít, mohou tuto dovednost dále trénovat a rozvíjet. 

Dovednost, která je, podle reakcí, nejvíce oslovila, byla dovednost být přítomný. Studenti se 

často identifikovali s tím, že v krizových situacích chtějí druhému člověku nabídnout tu 

nejsprávnější odpověď a namísto pozorného naslouchání vymýšlí tuto odpověď.  

Ve vztahu k profesi učitele si studenti uvědomili, jakou roli hrají emoce žáků v procesu 

učení. V reflexi zmiňovali uvědomění individuálních potřeb každého z žáků ve třídě, že 

každý prožívá různé situace jinak a že je důležité žákům pomáhat zvládat jejich, často 
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neuvědomované, emoce, aby se mohla jejich pozornost z emočních procesů přesunout zpět 

na výuku.  

Pro tyto účely ocenili někteří studenti, že jsme v semináři opakovali, jak vymyslet 

empatickou a respektující odpověď. Překvapilo mě, že to mnozí ze studentů zmínili v reflexi, 

protože od vedoucí semináře vím, že respektující komunikaci bylo v semináři věnováno 

hodně času. Odnáším si z toho poznatek, že je možná potřeba se ke komunikačním 

dovednostem se studenty učitelství častěji vracet, aby se jim teoretické poznatky podařilo 

plně aplikovat do praktických nácviků. 
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ZÁVĚR 

V úvodu mé diplomové práce jsem vyjádřila svůj názor, že empatie je tématem, nad 

kterým se málokdy zamýšlíme do hloubky. Často ji definujeme slovem vcítění a máme pocit, 

že se automaticky spouští pokaždé, když někdo v našem okolí prochází nelehkou situací, ve 

které mu či ji chceme být oporou.  

Zdroje, které se empatií zabývají do hloubky, toto tvrzení vyvrací a uvádějí, že 

empatie není neuvědomovaný automatický proces a rozhodně to není pouhé vcítění. Není 

lehké empatii přesně vymezit, protože neexistuje konsenzus na jedné definici. Někteří autoři 

empatii popisují jako fyzické napodobení emocí jiných lidí, pro jiné jde spíše o porozumění 

druhé osobě, její situace a chování. Jiné zdroje souhlasí, ale dodávají, že je stěžejní toto 

porozumění dané osobě projevit. Definice, která podle mého názoru spojuje všechny výše 

zmíněné atributy, je ta, která empatii popisuje jako sadu pěti dovedností. Důvodem, proč 

jsem této definici v teoretické části věnovala nejvíce prostoru, je ten, že je podle mého 

názoru nejlepším východiskem pro rozvíjení dovednosti empatie. Popsaných pět dovedností 

je dostatečně konkrétních na to, aby jedinec věděl, na co se při trénování empatie soustředit. 

Tím se dostávám k dalšímu, pro mě nejdůležitějšímu, poznatku, který mi průzkum 

odborné literatury přinesl. Tím zjištěním je, že empatii můžeme záměrným tréninkem, jehož 

možnosti jsou v teoretické části zmíněny, rozvíjet.  

Pro většinu studentů, kteří byli mými respondenty ve výzkumu k praktické části 

diplomové práce, nebyl poznatek o rozvíjení empatie novinkou. Z dotazníkového šetření 

vyplynulo, že o této skutečnosti většina z nich ví. Z ostatních odpovědí jsem došla k závěru, 

že porozumění empatii, tak jak ho studenti popisovali, je neúplné. Při definování empatie se 

studenti vyjadřovali především k dovednosti změnit perspektivu a poskytování podpory, 

kterou někteří popisovali komunikačními bloky. Při objasnění dopadů empatie na efektivitu 

výuky uváděli studenti témata jako bezpečné klima a individualizace výuky. S tím 

samozřejmě souhlasím. Problém jsem viděla v tom, že některé výpovědi uváděly tato témata 

velmi obecně a měla jsem z nich pocit, že studenti nevědí, jaké konkrétní souvislosti mezi 

těmito tématy a empatií učitele jsou. Proto jsem se rozhodla v semináři věnovat prostor 

především prohloubení porozumění toho, co všechno je součástí empatie a jaké konkrétní 

dopady může mít v procesu vzdělávání.  
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Pro mě samotnou bylo velmi těžké najít v literatuře oporu pro konkrétní dopady 

empatie na výuku ve třídě. Ve zdrojích jsem nacházela zmínky o tom, že je empatie učitele 

velmi důležitým aspektem výuky, ale konkrétní důvody, proč tomu tak je, zmíněné nebyly. 

Z mého průzkumu vyplývá, že je tato oblast nedostatečně prozkoumaná. Proto jsem se 

rozhodla téma empatie ve výuce spojit s průzkumy souvisejícími s emoční inteligencí a 

jejími dopady na výuku. Toto propojení jsem si dovolila, protože empatie a emoční 

inteligence jsou úzce spojené. Empatie je v některých zdrojích uváděna jako součást emoční 

inteligence, a některé z dovedností empatie jsou zase uváděny jako samostatné dovednosti 

emoční inteligence. Závěr, který jsem si pro sebe z propojení těchto dvou témat udělala je, 

že empatie učitele je důležitým nástrojem v rozvoji emoční inteligence žáka. Soudím tak 

podle toho, že pro empatického učitele je důležité nastavení bezpečného třídního klimatu, 

ve kterém je bezpečné mluvit o svých pocitech. Když se žák ocitne v krizové situaci, učitel 

mu může pomoci se zorientovat v emocích, které prožívá, vypořádat se s nimi a situaci řešit 

ve větší emoční pohodě. Tím mu nejen ukáže strategie na práci s emocemi, které mohou být 

žákovi užitečné po zbytek života, ale rovněž mu pomůže přesunout pozornost z emočního 

napětí zpět na výuku. 

V tomto procesu je však klíčové ovládání komunikačních dovedností, což je oblast, 

která se v našem semináři ukázala jako problematická. Studenti znají teorii komunikačních 

dovedností, ale její převedení do praxe některým dělalo problémy. Mé doporučení pro 

vzdělavatele budoucích učitelů by bylo věnovat více prostoru rozvíjení vnímavosti ke 

komunikačním blokům. Když studenti rozpoznají, jaké bloky jsou proti nim v komunikaci 

používány a jaký to na ně má vliv, je pravděpodobnější, že se budou sami snažit vyvarovat 

těchto chyb v interakci s ostatními. Dále bych studenty vedla k uplatňování zásad 

respektující komunikace a empatie v každodenních situacích. Čím častěji budeme tyto 

dovednosti trénovat, tím spíše se zautomatizují a v situacích, kdy je budeme potřebovat, nám 

samy naskočí. A až budeme mít pocit, že jsme empatii zvládli a není, kam se posouvat, 

můžeme ji začít praktikovat sami na sobě. Tam se teprve ukáže, jak moc jsme se v tréninku 

posunuli. 
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Příloha 3 – Ukázka otevřeného kódování odpovědí z dotazníku 
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Příloha 4 – Ukázka otevřeného kódování odpovědí v reflexi semináře 

KÓDY 

1. Empatie je těžší, než se zdá 

2. Empatii můžeme rozvíjet 

3. Každé dítě vyžaduje individuální přístup 

4. Důležitost empatie ve výuce žáků na prvním stupni 

5. Škála a síla emocí, které prožíváme 

6. Stavba empatické reakce 

7. Role pozornosti v empatii 

- Zbytek po jednom 

 

Skupina 1 

Studentka 1 

„Pro třeba je i nový to, jak ty jsi říkala, že empatie se může nějak rozvíjet. Protože já jsem 

byla jedna z těch mála asi, která v dotazníku odpověděla, že ne. Protože já už to mám třeba 

z domu, kdy já si myslím, že já jsem docela empatickej člověk a o dva roky starší bratr je 

podle mě absolutně neempatickej. Takže i z toho jsem to tak brala, že prostě někdo to má 

vrozený a někdo to prostě tak nemá. Takže pro mě je třeba nový i to, že opravdu se to dá 

nějak rozvíjet.“ 

 

Studentka 2 

„Tak pro mě třeba asi to uvědomění spočívalo v tom, když jsem měli vypisovat ty vlastně 

další pocity, který ještě spadaly do nějaký tý naší situace. Mě přišlo teda neuvěřitelný, kolik 

těch pocitů se jako k jedný nějaký situaci váže. Kolik věcí to v nás vlastně vytvoří, kolik 

pocitů. Takže určitě bych předtím neřekla, bych třeba byla schopná vyjmenovat dva si 

myslim. Ale když jsme tady před sebou měli vlastně ten seznam všech těch pocitů a měli 

jsme z toho vybrat, tak jich bylo mnohem víc.“ 
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