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Úvod 
Každý učitel by měl při svém pedagogickém působení vnímat sociální klima 

své třídy a pomocí znalostí o tomto klimatu upravovat způsob výuky i přístup 

k žákům. K tomu, aby učitel mohl ovlivnit klima ve třídě, potřebuje získat důvěru 

svých žáků a pochopit příčiny jejich chování. Jsem si vědoma, že práce se 

sociálním klimatem třídy je obtížná i pro zkušeného pedagoga, natož pro mne 

jako začínající učitelku, ale na základě prostudované literatury a zkušeností 

z mé dosavadní krátké pedagogické praxe se domnívám, že tato práce je velice 

důležitá a přínosná. Proto jsem se rozhodla jít touto cestou a hledat způsob, jak 

se v sociálním klimatu neznámé třídy rychle zorientovat, aniž by to negativně 

ovlivnilo život této třídy, ale abych získala potřebné informace o vztazích mezi 

žáky, které využiji ve své budoucí pedagogické činnosti. 

Cílem mé diplomové práce bylo ověřit možnosti ovlivnění sociálního klimatu 

ve třídě záměrným působením učitele. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla 

zaměřit svoji práci spíše prakticky, teorie mi sloužila pouze jako základ, 

z kterého jsem vycházela při své empirické práci s konkrétní třídou. Výzkumnou 

část mé diplomové práce jsem realizovala v pražské základní škole, jež se 

nachází v klidné části Vinohrad a vzdělává přes 400 žáků 1. a 2. stupně podle 

Školního vzdělávacího programu „Úspěch pro každého", ve třídě velmi vstřícné 

paní učitelky, která mi umožnila samostatně pracovat s jejími žáky. Práce se 

třídou a jejím klimatem byla pro mne velice zajímavá, i když časově náročná. 

V rámci přípravy na svou diplomovou práci jsem absolvovala kurz 

„SO-RA-D" v IPPP ČR pod vedením psycholožky PhDr. Ivany Slavíkové, která 

mi nejen umožnila zúčastnit se tohoto kurzu (který je určen především pro 

psychology, speciální pedagogy, výchovné poradce a školní metodiky 

prevence, kteří dosud nemají s touto metodou žádné zkušenosti), ale též mi 

poskytla cenné rady pro získávání informací o sociálním klimatu. Osvědčení o 

absolvování kurzu je v příloze č. 1. 

Přínosem mé diplomové práce je zjištění, že moderní metody snímání 

a vyhodnocování dat týkajících se sociálního klimatu třídy umožňují zvláště 

začínajícím pedagogům rychle se zorientovat v neznámé třídní skupině, tím 

urychlit proces navázání kontaktu učitele s žáky a zároveň zavčasu podchytit 

sociálně patologické jevy, jako např. šikanu. 
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I. Teoretická část 

1. Sociální klima jako obecný pojem 

Sociální klima jakékoliv skupiny je fenomén, který působí na všechny členy 

skupiny (ovlivňuje jejich pocity, jednání, spokojenost atd.). Toto klima je tvořeno 

nejen vnějším prostředím, ale i všemi členy skupiny a jejich vzájemnými vztahy. 

Při potřebě ovlivnit sociální vztahy ve skupině považuji za důležité zabývat 

se sociálním klimatem skupiny (působením a vzájemnými interakcemi 

jednotlivých členů skupiny), což dokládá například text z knihy S. Hermochové. 

„Chcete-li ,pěstovat' vztahy, musíte se zabývat řadou jevů - komunikací, 

hodnotami, rozhodováním, různými formami lidského chování a jednání, 

sebereguíací atd. Díky tomu skupinové vztahy působí na jednotlivce - učí 

mnoha sociálním dovednostem. ... Ovlivňování skupinových vztahů může být 

pro zkušeného učitele významným nástrojem ovlivňování akceschopnosti 

skupiny jako celku, což může výrazně napomoci při budování pozitivního 

školního klimatu, partnerských vztahů mezi učitelem a žákem a v neposlední 

řadě také efektivnímu učení." (Hermochová, 2005, str. 7). 

Vlastní sociální klima je časově dlouhodobě i krátkodobě vytvářeno 

společně interakcemi (vztahy, činnostmi, komunikací) uvnitř skupin (např. žáky 

nebo studenty třídy), formálními i neformálními autoritami (pedagogy, trenéry 

apod.) v rámci společně prováděných aktivit (vzdělávání, tréninky, společné 

soužití, pracovní úkoly, zájmové činnosti), které se dlouhodoběji odehrávají 

v konkrétním prostředí (třída, klub, město, část přírody apod.). Taková skupina 

společně sdílí hodnoty a společné cíle. Lidé vytvářejí klima kolem sebe svým 

chováním a jednáním. Především jeden vůči druhému a zprostředkovaně i vůči 

věcnému prostředí, v němž se právě nacházejí. Jde tudíž o sociálně -

psychologický fenomén, který je přítomen všude tam, kde se sejdou alespoň 

dva lidé. Chování a jednání, které produkují, na ně zpětně působí a projevuje se 

v dalších a dalších aktech jejich vzájemné komunikace. 

„Na dítě působí souběžně větší počet dospělých, proto by celkové klima 

mělo být vytvářeno s maximální zodpovědností. Dítě je na počátku sekundární 
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socializace, orientuje se v obklopující společnosti prostřednictvím nápodoby a 

identifikace (se vzory a s rolemi). Velmi senzitivně vnímá chování dospělých, 

jejich osobnostní vlastnosti, způsoby komunikace a řešení všech situací, u 

kterých je přítomno." (Koťátková, 2005, str. 9-11) Pokud se každý den podaří 

udržovat pozitivní atmosféru mezi všemi subjekty, kteří se zúčastní interakcí 

(rodiči, dětmi, učitelkami, ředitelkou, ostatními pracovníky), pokud se podaří 

rozvíjet přirozené vztahy, předkládat transparentní plánování vzdělávací práce 

a vytvořit tak dobré klima, podaří se otevřít u rodičů i dětí zájem o školu jako 

vzdělávací instituci a individuální zájem jednotlivých dětí o vzdělávání. Z tohoto 

pohledu vyplývá, že nejvýznamnějšími nositeli kvality klimatu jsou v prostředí 

školy učitelky/učitelé a ředitelka/ředitel školy. 

Pozitivní sociální klima je podmíněné tím, jak jsou kvalitní jednotlivé faktory, 

které jej ovlivňují. Zdá se, že sociální klima má primárně rozměr živelně a 

nekontrolované působícího jevu (sociální prostředí vždy na nás nějak působí a 

my je prožíváme), ale má i rozměr jevu, který je zároveň možné pozitivně 

ovlivňovat a kontrolovat (vytvářet podmínky, zdokonalovat, kultivovat). Špatně 

pociťované klima je většinou výsledkem ponechání věcí živelnosti, zanedbání 

kultivace, komunikace, cílevědomých snah o kvalitu. 

1.1. Historie vývoje zkoumání sociálního klimatu 
Realitou je, že dosavadní učebnice pedagogiky a pedagogické 

psychologie se o sociálním klimatu školní třídy zmiňovaly spíše okrajově 

(výjimky viz např. Mareš, Křivohlavý, 1995; Průcha, 1997; Čáp, Mareš, 2001). 

V publikaci od autorů Mareše a Křivohlavého (1995, str. 148) je uvedeno, 

že výzkum vyučovacího klimatu má tradici především ve Spojených státech 

amerických, kde jej již v první polovině 20. století realizovali např. D. Thomas, 

K. Lewin, J. Withall, později ve druhé polovině tohoto století např. D. M. Medley, 

H. E. Mitzel, N. Flanders. K rozvoji výzkumu vyučovacího klimatu zde však 

došlo až v letech 60. a 70. zásluhou např. R. H. Moose, H. J. Walberga, 

G. J. Andersona. V evropských podmínkách navázali na výsledky těchto 

výzkumů (ovšem až v 70. a 80. letech) především odborníci v Německé 

spolkové republice. K výsledkům jejich práce se obrací výzkum vyučovacího 
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klimatu v Německu i dnes. V české republice se objevily výzkumy vyučovacího 

klimatu ojediněle již v 70. a 80. letech, větší zájem pedagogické veřejnosti však 

zaznamenal výzkum vyučovacího klimatu až po roce 1990. Této problematice 

se věnovali např. J. Mareš, J. Lašek, M. Klusák, A. škaloudová atd. 

Výpověď o aktuálním vývoji přístupů k sociálnímu klimatu školní třídy 

představuje přehledová studie Sociální klima školní třídy - Jiří Mareš (1998), ve 

které najdeme základní terminologii týkající se problematiky sociálního klimatu 

školní třídy, přehled zahraničních teorií a výzkumů a také přehled teoretických i 

empirických studií realizovaných v ČR. 

V současnosti se situace v oblasti sociálního klimatu školní třídy pozvolna 

mění k lepšímu: objevují se dílčí výzkumné sondy a rýsuje se pomoc 

odborníkům v terénu. Odborným garantem v této oblasti je Institut pedagogicko 

psychologického poradenství v Praze, který pořádá školení pro odborníky 

z praxe v práci s těmito diagnostickými nástroji. 

Podrobněji se problematikou klimatu třídy zabývají například J. čáp a J. 

Mareš (2001, str. 565-579), nebo J. Mareš a J. Křivohlavý (1995, str. 142-158). 

Zajímavé podněty pro posílení facilitačního působení školní třídy lze najít 

v práci C. R. Rogerse a H. J. Freiberga (1998). 
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2. Sociální klima školní třídy 

Každodenní zkušenosti učitelů, výchovných poradců, školních a 

poradenských psychologů upozorňují na skutečnost, že učení a chování žáků 

není pouze individuální záležitostí, ale je ovlivňováno mikrosociálním 

prostředím - sociálním klimatem, v němž se žáci pohybují. Platí to zejména o 

sociálním prostředí konkrétní školy, konkrétního učitelského sboru, konkrétní 

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

jejíž mínění dá. Taková referenční skupina mívá (zejména na dospívající) 

mnohem větší vliv než učitelé a rodiče. 

Lašek (2001) charakterizuje klima tříd jako subtilní předivo sociálních 

vazeb, emocí, prožitků, snů a zklamání, které působí na zrání a učení jedince, 

na utváření jeho já a sociálního postavení, na výkonnost a úspěšnost. Tento 

fakt, že učení je sociálně podmíněné, byl myslím v minulosti dosti opomíjen. 

Z následujícího obrázku je dle mého názoru dobře patrné, jak sociální klima 

ve třídě vzniká. Obrázek graficky znázorňuje vztahy mezi individuálním 

vnímáním objektivního prostředí (elipsy) a klimatem výuky (průnik elips). 

Obrázek č. 1: Dreesmannův sociálně-kognitivní model klimatu výuky 

(1979), převzato z Grecmanové (2008) 
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Na tomto místě považuji za důležité objasnit rozdíly mezi často 

zaměňovanými pojmy: prostředí, atmosféra a klima. 

Termín prostředí je užíván hlavně pro to, co žáky ve třídě obklopuje, např. 

vybavení, osvětlení a výzdoba třídy. 

Atmosféra třídy je okamžitý stav, který působí na žáka nebo celou skupinu. 

Bývá ovlivněna momentální činností, jiná je např. při zkoušení a jiná při tělesné 

výchově. 

Třetí pojem sociální klima vyjadřuje dlouhodobě vytvářený a méně 

proměnlivý stav. 

Abych doplnila vlastní charakteristiku těchto pojmů, uvádím citaci 

z Slavíková, Homolová, Doležel (2005, str. 8): „V této souvislosti se dosti hovoří 

o dvou pojmech, a to klimatu a atmosféře sociální skupiny. Podle našeho 

názoru podléhá atmosféra rychlejším a častějším změnám, zatímco klima 

skupiny je charakteristika stabilnější a do jisté míry méně ovlivnitelná zvenčí. 

Podobně Jan Lašek (2001, str. 40) uvádí, že klima třídy představuje trvalejší 

sociální a emocionální naladění žáků ve třídě, které tvoří a prožívají učitelé a 

žáci v interakci. Klima chápe jako jev sociální, skupinový, který je vázán 

recipročně na své tvůrce: je jimi vytvářen a zároveň na ně působí. Termín 

atmosféra se podle Laška používá jako krátkodobé, situačně podmíněné 

sociální a emoční naladění ve třídě; například v průběhu jedné hodiny, při 

zkoušení, písemných pracích atd." 

Ve své práci jsem se věnovala převážně zkoumání klimatu třídy, ale 

sociální prostředí a atmosféru ve třídě považuji také za podstatné aspekty. 

2.1. Charakteristika klimatu třídy 
Většina z nás si ze základní školy pamatuje mnoho důležitých informací 

a dovedností, jako například čtení, psaní, počítání, základy estetické výchovy 

atd. Do školy však nechodíme jen proto, abychom získali znalosti, ale také 

abychom se naučili sociálnímu chování. Dobrému sociálnímu chování se 

mohou žáci naučit pouze tehdy, když ve třídě panuje pozitivně laděné sociální 
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klima. Připomeňme si slavnou větu Jana Amose Komenského: „Smyslem 

vzdělání nejsou znalosti, ale moudrost." 

Jaký druh klimatu lze považovat za ideální? Domnívám se, že dobré 

sociální klima má vytvářet pocit bezpečí, vzájemné důvěry a spolupráce. Mezi 

dětmi by neměly být vztahové ani komunikační bariéry. Ve vztahu učitele a žáka 

by měla být oboustranná důvěra a úcta. 

Vytvoření tohoto ideálního klimatu je těžké jak pro učitele, tak i pro žáky, ale 

učitel by měl o dobré sociální klima třídy vždy usilovat, protože v dobrém 

klimatu se žáci nejen cítí lépe, ale také se více naučí. 

Ale jaká je skutečnost? Problémem naší doby je fakt, že přirozené pozitivní 

sociální učení v rodině nebo v předškolních a mimoškolních kolektivech často 

neproběhne vhodně a ani dostatečně intenzivně. Z tohoto důvodu se u dětí 

a mladistvých projevují v této oblasti velké nedostatky, které se promítají do 

života nejen školní třídy, ale celé společnosti. Konkrétně mám na mysli 

agresivitu, šikanu, vzrůst absencí, hrubé výrazy, drogy, kouření, kriminalitu atd. 

Tyto nedostatky v oblasti sociálních dovedností a rozvoje osobnosti jsou jednou 

z hlavních příčin školního neúspěchu, protože vedou k neschopnosti 

komunikovat a kooperovat, k pocitu osamění, apatii nebo naopak agresivitě a 

k rozšíření dalších patologických jevů. Učitelé proto mají děti naučit poznávat 

důsledky vlastního jednání, poznávat druhé, spolupracovat a pomáhat si. Tato 

úloha se postupně přenáší z rodiny na školu, ale ta na to není dostatečně 

připravena a často ji odmítá. 

V řešení problémů spojených s narušeným sociálním klimatem třídy mohou 

učiteli pomoci různé sociometrické metody, z nichž v ČR je nejuznávanější 

metodou „Sociometricko-ratingový dotazník V. Hrabala, st.", prvně uveřejněný 

v roce 1976, nyní doplněný o počítačové zpracování odpovědí žáků. Je 

pravdou, že tento dotazník je určen (pro svoji náročnost při interpretování 

výsledků) především pro pedagogicko-psychologické poradny a pro druhý 

stupeň ZŠ, přesto výsledky tohoto dotazníku pro mnou sledovanou skupinu 

žáků (5. ročník ZŠ) mi pomohly v diagnostice sociálních vztahů ve třídě. Ve své 

práci čerpám z příručky „Sociometricko-ratingový dotazník V. Hrabala, st.", 

vydané „Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR" v roce 2005. 
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Školní třída na 1. stupni ZŠ jako sociální skupina: 
Vstupem dítěte do školy pro něj začíná věk povinností místo dosavadního 

věku her a relativní bezstarostnosti. Dítě si musí osvojit nové stereotypy 

a standardy, vyvinout smysl pro povinnost a systematickou školní přípravu. 

Vstupuje do nové sociální skupiny, školní třídy, v níž se objevují nové normy 

a role. Třída rovněž dítěti poskytuje srovnávací rámec pro jeho postoje 

a jednání, představuje tedy i jakési sociální zrcadlo. 

Za velmi krátkou dobu začne být patrná pozice, kterou dítě ve třídě zaujalo. 

Mezi jednotlivci se začnou vytvářet vztahy sympatií, antipatií či lhostejnosti. 

Některé z dětí se chovají zdrženlivě a nenápadně, jiné naopak dávají podněty 

k různým společným akcím - vznikají tzv. sociometrické pozice (čáp, Mareš, 

2001). 

„Školní třídu zařazujeme mezi formální skupiny, to znamená, že byla 

vytvořena pro určitý účel (výchova a vzdělávání) v rámci instituce, jíž je škola, 

která také určuje podle vlastních kritérií, kdo do skupiny ve třídě bude patřit. 

Jsou určena pravidla chování (normy), jimiž se členové skupiny mají řídit, je 

určeno, k čemu skupina slouží, tj. jaký má cíl, a jaké jsou hodnoty, na kterých je 

tento cíl založen (dosahovat co nejvyššího vzdělání, pilně se učit, dodržovat 

školní řád, plnit školní povinnosti). 

To plně platí především na počátku školní docházky, postupně se situace 

ve třídě mění, mezi dětmi se začínají vytvářet sociální vztahy a z formální 

skupiny se začíná tvořit skupina neformální. Není to už pouhé seskupení 

jednotlivců - ve skupině se vytváří složitá struktura sociálních vztahů, sociální 

hierarchie, jsou sdíleny určité společné hodnoty, chování je řízeno vlastními 

sociálními normami. Skupina začíná žít svým vnitřním životem, podléhajícím 

neformálním pravidlům a řízeném neformálními autoritami skupiny. 

Neformální skupina v rámci školní třídy se vytváří v závislosti na tom, jak 

žáci vyspívají, jejich vztahy jsou trvalejší a stále více založené na vazbě na 

vrstevnickou skupinu." (Hadj Moussová, 2000, str. 5) 

čím jsou žáci starší, tím je mnohem obtížnější rozpoznání a diagnostika 

vnitřního života třídy - malé sociální skupiny. V období staršího školního věku 

se žáci často uzavírají a pro dospělé či jiné pozorovatele je sociální dění uvnitř 

této skupiny těžko dostupné (Hadj Moussová, 2000). 
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2.2. Druhy klimatu 
V zásadě nelze vyjmenovat všechny druhy klimatu, které mohou ve třídě 

nastat, proto se zmíním o některých, podle mého názoru nejdůležitějších, pro 

přehlednost vyjádřených v protikladech (inspirovala jsem se od autorů Prokop, 

1996; Mareš, Křivohlavý, 1995; Lašek, 2001): 

POZITIVNÍ DRUHY KLÍMATU x NEGATIVNÍ DRUHY 

otevřené X uzavřené 

laskavé X agresivní 

vřelé X chladné 

demokratické X autoritativní 

přátelské X nepřátelské 

bezpečné X s pocitem strachu nebo 

ohrožení 

Nyní se pokusím jednotlivé typy klimatu blíže charakterizovat: 

• otevřené - žáci pociťují důvěru, angažovanost a podporu učitelů; 

• uzavřené - vyskytují se zábrany v komunikaci mezi žáky a učiteli, i 

mezi učiteli a ředitelem školy; 

• laskavé - žáci na sebe navzájem neútočí, respektují učitele i své 

spolužáky; 

• agresivní - žáci se vzájemně napadají, provokují učitele; 

• vřelé - žáci cítí náklonnost učitele a jeho zájem o ně; 

• chladné - učitel je příliš zaujat svým výkladem (oborem), neprojevuje 

osobní zájem o žáky; 

• demokratické - jde především o styl řízení třídy, v tomto klimatu jsou 

podstatná rozhodnutí přijímána celým kolektivem; 

• autoritativní - o tom, co se bude ve třídě dít, rozhoduje pouze učitel; 

• přátelské - žáci se vzájemně podporují, chovají se k sobě vstřícně; 

• nepřátelské - žáci nemají mezi sebou dobré vztahy (neochota 

pomáhat si, radost z cizího neštěstí/neúspěchu...); 
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• bezpečné - žáci se necítí ohroženi ani ze strany spolužáků, ani ze 

strany učitele; 

• s pocitem strachu nebo ohrožení - typickou situací může být šikana 

ve třídě, respekt z učitele přerůstá ve strach. 

Každý žák i učitel by si přál navštěvovat takovou školu, kde panují pouze 

pozitivní druhy klimatu. Skutečnost je ale taková, že do třídy chodí i žáci, kteří 

nemají správné sociální návyky, jejich přístup k učení (někdy i ke škole jako 

takové) bývá negativní, mají zkrátka jiné priority, než podřídit se dobrým třídním 

pravidlům a učit se předloženou látku. Tito žáci ve třídě způsobují negativní 

druhy klimatu, čímž nutí učitele používat autoritativní metody výuky, což může 

vést k dalšímu zhoršování klimatu. 

Pro zjištění typu sociálního klimatu konkrétní třídy (skupiny) lze mimo jiné 

použít „Sociometricko-ratingový dotazník", na základě jehož výsledků můžeme 

usuzovat, jaké jsou interakce mezi žáky jak z pozice jednotlivců, tak i z hlediska 

celého kolektivu. Této diagnostické metodě se budu podrobněji věnovat 

v kapitolách 3.2 a 3.3. 

2.3 Učitel a žáci jako tvůrci klimatu 
Tak jako rodiče a děti vytvářejí rodinu, tak učitel a žáci vytvářejí školní třídu 

a zároveň i její klima. V rodině musí probíhat dobrá komunikace mezi 

jednotlivými členy, stejně tak i ve třídě. Jakákoliv chyba v komunikaci žáků mezi 

sebou i žáků s učitelem signalizuje hlubší problémy ve vztazích v dané skupině. 

Učitel má nejsilnější vliv na klima na prvním stupni základní školy, protože 

učí ve své třídě sám všechny předměty. Učitel má v tomto období největší 

důvěru a autoritu ve třídě a ještě se příliš neprojevují negace v osobnostech 

jednotlivých žáků. Na druhém stupni se v jedné třídě učitelé střídají, proto třídní 

učitel již nemá dostatek času silněji působit na sociální klima. Navíc se někteří 

žáci začínají snažit upoutat na sebe pozornost, případně se chovají 

autoritativně, což třídní klima zhoršuje. 
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Obrázek č. 2: Ilustrativní obrázek zachycující interakci mezi učitelkou a 

jejími žáky, převzato z Cangelosi (1994) 

Osobnost pedagoga 

Jak jsem se již zmínila, nejvýznamnějšími nositeli kvality klimatu jsou 

v prostředí školy - autority - učitelky/učitelé a ředitelka/ředitel školy. Vztah mezi 

učitelem a žákem, mezi učitelem a třídou, můžeme chápat jako osu výchovy, 

výchovně vzdělávacího působení, na jehož kvalitě bude záviset kvalita 

osobnostního růstu všech jednotlivců ve skupině - žáků konkrétní třídy. 

Na osobnosti pedagoga se podílí řada momentů: jeho odbornost, zdravotní 

stav, jeho obliba ve sboru kolegů, míra tvořivosti, věk, pohlaví, způsob interakce 

se žáky, délka pedagogické praxe, organizační schopnosti, schopnost a úroveň 

komunikace, dovednost řešení konfliktů atp. (Čáp, Mareš, 2001) 

Jestliže má pedagog, „výchovný poradce, školní psycholog, školní speciální 

pedagog úspěšně pracovat v prostředí konkrétní školy, musí zvládnout nejméně 

tři relativně samostatné činnosti: 

' získat dostatečné teoretické znalosti o sociálně-psychologických jevech, 

které se ve školství vyskytují 
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• umět diagnostikovat klima školní třídy, klima školy, příp. klima 

učitelského sboru 

- umět (na základě zjištěných skutečností) navrhnout a provést vhodnou 

intervenci, která by pomohla jak žákům, tak učitelům." 

(www.klima.pedagogika.cz) 

Podle autorky Vašutové (2004) má pedagog několik rolí. Je: 

• poradce a podporovatel 

• projektant a tvůrce 

• diagnostik a klinik 

• reflektivní hodnotitel 

• třídní a školní manažer 

• socializační a kultivační model 

• poskytovatel poznatků a zkušeností 

Tento přehled mě vede k zamyšlení, zda je vyučování spíše „věda nebo 

umění"? Jednoznačné je však to, že učitelé, kteří přemýšlejí o svých 

vyučovacích metodách a postupech, budou jistě lepšími odborníky než ti, kteří 

tak nečiní. Že pro „úspěšné" vyučování a pozitivní sociální klima je třeba víc, 

než pouze ovládat „dobré techniky". K předpokladům kvalitní pedagogické 

činnosti patří i sebehodnocení a autodiagnostika pedagogických činností, ke 

kterým je vhodné učitele motivovat. 

Co je tedy zárukou učitelské způsobilosti? Co je podstatou osobnosti 

učitele? Na tuto otázku není snadná odpověď. Jednak jde o jeho profil -

odborně předmětový, pedagogicko psychologický, všeobecný, praktický. 

Jednak jde o jeho náhled na výukovou problematiku, jak dokáže provázat teorii 

a praxi. K zásadním předpokladům však patří klíčové dovednosti učitele 

(Kyriacou, 1996): plánování a příprava výuky, realizace vyučovací jednotky, 

řízení vyučovací jednotky, klima třídy, kázeň, hodnocení prospěchu žáků, 

reflexe vlastní práce, evaluace (hodnocení) a autoevaluace (sebehodnocení). 

„Ukazuje se, že učitelovy přístupy k jednotlivým žákům ovlivňuje daleko 

více, než šíje ochoten připustit, i jeho smýšlení, názory, které si o nich tvoří, a 

postoje, které k nim zaujímá. Úkolem je, aby si učitelé uvědomovali možné 
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důsledky těchto svých vnitřních pochodů a měli je pod kontrolou tak, že 

eliminují jejich negativní dopady na žáka/studenta. V tomto směru mohou 

inspirovat poznatky z výzkumů, vlivu očekávání, kauzálních atribut a 

schematického typizování."(Z. Helus, 2001, str. 193) 

Ráda bych nyní podrobněji rozvedla schematické typizování žáků. „Učitel 

realizuje vyučování v náročných podmínkách. Je to dáno třeba již tím, že má ve 

třídě až třicet žáků, z nichž každý je svým způsobem individualitou... 

Náročnost, která z toho plyne, je dále umocněna i tím, že v průběhu výuky musí 

učitel řešit celou řadu různých úkolů..." a proto má „...tendenci situaci si 

zjednodušit podle určitých schémat." Helus (2007, str. 252, 253) 

Autor má za to, že Jednou z takových zjednodušujících tendencí v nazírání 

a jednání učitelů, umožňujících orientovat se v příliš složité situaci, je i 

schematické typizování žáků. Podstatou je, že učitel vnímá své žáky ve třídě, 

jako by patřili do několika málo typů, přičemž v každém z nich jsou žáci 

víceméně stejní, takže lze s nimi jednat (hodnotit je) víceméně obdobným 

způsobem. Schematické typizování, podobně jako např. projevy haló efektu 

není reflektované a má na žáky determinující vliv... 

Nejčastěji ústí sklon některých učitelů ke schematizovanému typizování ve 

vyčleňování následujících pěti typů žáků (Hofer, 1982): 

1. Žáci výborní, spolupracující s učitelem. Jde o žáky, kteří jsou oporou 

a chloubou učitele ve třídě. Spoléhá na ně a spojuje s nimi pocity 

zadostiučinění z dobře vykonané práce, smysluplnost svého úsilí. 

2. Žáci, které učitel považuje za schopné, eventuálně vysloveně nadané, 

ale v určitém směru obtížné (nespolehlivé, neukázněné, nepracující 

systematicky, trestuhodně nevyužívající svých schopností). Často se 

s nimi ocitá v konfliktech, nejednou jej rozčilují a roztrpčují. 

3. Žáci hodní, vděční učiteli za projevy sympatie a pomoci, ale 

považovaní za málo schopné, špatně prospívající. Učitel od nich 

očekává slabé výkony, ale přesto jim projevuje určité sympatie. 

4. Žáci vysloveně problémoví, s nimiž je učitel v častých rozporech 

a konfliktech, které považuje za „zlo třídy"; má pocit, že kdyby ve třídě 

nebyli, vše by šlo lépe; případně je přesvědčen, že do třídy nepatří, a 

podle toho i jedná. 
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5. Žáci, které lze označit za neurčitý, málo diferencovaný soubor. Patří 

sem žáci, kteří se z hlediska učitele „ničím nevyznačují", nejsou ani 

dobří ani nedobří, neupoutají ničím pozornost učitele, nehlásí se, 

nezlobí. 

V souladu s determinujícím dopadem schematického typizování ovšem 

nezůstává jenom u toho, že učitel si takto žáky mimoděk rozčleňuje. Důležité je, 

že s každým z uvedených typů žáků také typově specificky jedná, což má zase 

důsledky pro jejich chování a výkony." 

Osobnosti žáků 

Žáci základní školy chodí do třídy se stejnými spolužáky poměrně dlouho, 

prožívají společně příjemné i těžké situace, a tak se sžívají se třídou, nacházejí 

si ve třídě své místo, mluví o ní jako o „naší" třídě. Postupně se vytváří mezi 

žáky stále hlubší vztahy, a pokud převažují přátelské vztahy, stává se třída 

soudržnější. Soudržnost třídy nevzniká ihned, ale musí se určitým způsobem 

cíleně budovat. Zejména na počátku školní docházky je soudržnost velice 

labilní a neustálená. 

Vágnerová (2000, str. 122) uvádí, že dítě, které nastoupilo do školy, 

posuzuje svoje spolužáky hlavně podle toho, jak se mu aktuálně jeví: 

„Významnou roli zde budou hrát nápadné znaky, které snadno upoutávají 

pozornost. Dítě se svým spolužákům prezentuje nejprve svým zevnějškem. Ten 

je dán somatotypem dítěte a jeho úpravou, zejména oblečením, které má 

značný sociální význam. Tendence odmítat odlišnosti a preferovat stereotypy 

se projevuje i u dětí tohoto věku. Nápadný spolužák vzbuzuje u ostatních dětí 

určitou nejistotu, protože neodpovídá jejich očekávání. Dětský postoj je snadno 

ovlivnitelný... Děti, které uvažují zralejším způsobem, svoje spolužáky posuzují 

podle různých hledisek a neulpívají jen na těch nejnápadnějších znacích. 

Dětské preference se mění pod vlivem zkušenosti, ve vyšších třídách děti 

hodnotí své spolužáky na základě jejich dlouhodobých projevů a osobních 

vlastností." To, jak se děti navzájem vnímají a hodnotí, velmi ovlivňuje jejich 

vzájemné vztahy. 
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Osoby mající autoritu (rodiče, učitelé,...) uznává dítě na počátku mladšího 

školního věku nekriticky a maximálně se snaží dostát jejich očekáváním (období 

"hodného dítěte"). Své chování hodnotí jako dobré nebo špatné podle odezvy 

autorit. Je to proto, že tyto osoby jsou pro dítě stále ještě nejdůležitější, pokud 

jde o uspokojení potřeby jistoty. S postupným stále větším osamostatňováním 

se však vliv autorit na myšlení dítěte zeslabuje a přibližně v deseti letech je už 

dítě ve svých názorech kritičtější. Tento posun lze dobře sledovat ve školní 

třídě: zpočátku je dítě silně fixováno na učitele, který je subjektivně mnohem 

významnější, než spolužáci. Tento poměr se ale časem vyrovnává a zhruba po 

desátém roce věku dítěte jsou před učitelem upřednostňováni spolužáci. 

Jedním z vnějších důkazů, že taková změna proběhla, je skutečnost, že dítě 

přestává na ostatní žalovat - stává se solidárním. 

Dítě od zhruba 10 let má silnou potřebu začlenit se do skupiny vrstevníků. 

Z hlediska sociálního vývoje dítěte je ztotožnění se se skupinou důležité, 

protože plní funkci jakési přípravy na budoucí intimní a přátelské vztahy. 

Upřednostňováni jsou takoví vrstevníci, kteří se dítěti podobají, nebo se alespoň 

výrazně neliší. Skupiny bývají často diferencované podle pohlaví, přičemž 

chlapci bývají poněkud fundamentalističtější, ale na druhé straně i soudržnější, 

než dívky. Děti se ve skupinách učí solidaritě a sounáležitosti; jejich náklonnost 

k ostatním však bývá často pouze přechodná. V době dospívání už bude pocit 

"my" a skupina vrstevníků obecně hrát v životě jedince důležitější úlohu. 

2.4. Faktory ovlivňující klima 
Pozitivní sociální klima je podmíněné tím, jak jsou kvalitní jednotlivé faktory, 

které jej ovlivňují. Klima je závislé nejen na pedagogické interakci, ale také je 

silně ovlivňováno prostředím, tedy tím, jak třída jako místnost vypadá - její 

velikost, prosvětlení, teplota, čistota, tvar místnost (tj. jak vidí žáci učitele 

z různých míst ve třídě), akustické vlastnosti. Také rozestavění lavic a výzdoba 

třídy jsou nedílnou součástí prostředí třídy. Lašek (2001) uvádí, že klima je 

ovlivňováno ergonomickými hledisky (vhodnost školního nábytku, vhodnost 

sdělovačů a ovládačů - všech technických zařízení pro výuku). 
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„Klima třídy se často nedokáže vyjmout z klimatu celé školy, které se 

přenáší do učitelovy práce a jeho sebepohledu." (Lašek, 2001, str. 119) Tak je 

klima třídy dále ovlivněno i umístěním školy - zda je to vesnická či sídlištní 

škola, charakterem školy, zda se jedná o školu málotřídní či školu s velkou 

kapacitou žáků, stupněm a typem školy (základní, střední, vysoká, učiliště), 

programem školy, kterým se škola řídí a samotným vedením školy. 

Níže uvedený obrázek nám nabízí pohled na sociální klima jako na 

strukturu, ve které se vzájemně ovlivňují společenské podmínky, školní 

prostředí a znaky jednotlivce. Vnímání klimatu má důležitou funkci při 

zprostředkování vztahů mezi jedincem a prostředím. 

řiosifrili Jřdiufr 

Obrázek č. 3: Transakční model vnímání klimatu ve škole podle R. Pekruna 

(1985), převzato z Grecmanové (2008) 

2.5. Jak ovlivňují sociální vztahy výuku 
Sociální vztahy mají na vztah dítěte ke škole a na klima ve třídě velký vliv. 

Proto se tomuto tématu chci věnovat podrobněji. Jak je tento vliv realizován, 

přiblížím pomocí pohledu různých autorů. 
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Výzkumné práce týmu Passowa a McKenzieho jednoznačně ukázaly, že 

onen silný vliv, který v učební skupině patrně působí na jednotlivé děti, 

nespočívá ve vztahu dítěte k vyučujícímu, ale ve vzájemném působení každého 

jednotlivce a spolužáků. (Růckeová-Voglerová, 1994, str. 106). 

„člověk se naplno stává člověkem, jeho lidství se aktualizuje a uskutečňuje 

jen skrze hluboké osobní vztahy, v nichž se naplňují jejich vitální potřeby 

psychické a sociální povahy. "(Šturma, 2001, str. 20). Je všeobecně známo, že 

skrze ostatní lidi kolem, skrze skupinu, ve které se nachází, poznává člověk i 

sám sebe. Tento fakt se uskutečňuje prostřednictvím mezilidských vztahů. 

„Člověk nejprve musí,vejít do mezilidských vztahů', naučit se technikám 

zvládání těchto vztahů i pochopit jejich smysl. Tak postupně nalézá i sám sebe, 

nachází místo v lidské společnosti." (Helus, 1983, str. 59). 

Pozitivní sociální klima ve třídě má přímý vliv na efektivitu vyučovacího 

procesu. Z výzkumné studie E. Millerové (2002) vyplývá, že pokud se zaměříme 

na rozpoznání pozitivního - bezpečného sociálního klimatu školy (třídy, 

kolektivu), dostaneme se k momentům, které podporují efektivitu vzdělávání, 

hned „ve čtyřech ohledech: 

a) bezpečné klima posiluje motivaci a zlepšuje neuropsychické 

předpoklady žáků i učitelů k plnění úkolů - má význam pro aktuální průběh 

výuky a učení a z dlouhodobého hlediska pro kvalitu výsledků vzdělávání; 

b) bezpečné klima navozuje pozitivní prožívání, snižuje riziko stresu 

a úzkostných stavů a ve svém důsledku posiluje vyrovnané sebevědomí 

osobnosti iako základu jejího zdravého vývoje a duševní odolnosti 

v dospělosti: 

c) podmínky a procesy, jimiž se daří bezpečné sociální klima ve 

škole vytvářet, působí na žáky i učitele formativně. odnášejí si do dalšího 

života a jiných oblastí života vzorce pro svoje sociální chování v kterékoliv 

komunitě; 

d) bezpečné prostředí zvyšuje otevřenost a spolupráci žáků, rodičů 

a učitelů uvnitř i vně školy a vytváří předpoklady pro to, aby škola dokázala 

řešit včas, adekvátně a na odborné úrovni výskyt takových nežádoucích jevů 

mezi dětmi a mládeží jako jsou zdraví škodlivé návyky a sociálně 

patologické chování, např. šikanování, jehož výskytu se nevyhne žádná 
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škola - rozdíl však bude v tom, zda je připravena šikaně čelit nebo se 

snaží ji zakrýt." (Millerové, 2002, str. 10-11 ) 

Z výše zmíněných myšlenek vyplývá, že bude-li celý kolektiv ve třídě v klidu 

a pohodě, je pravděpodobné, že se bude i každý člen cítit spokojený. Je však 

otázkou zda lze tohoto ideálního stavu dosáhnout. Určitě nejdůležitější je si 

tento fakt uvědomit a pokusit se pro něj udělat maximum. Úkol vytvářet vztahy 

mezi dětmi připadá zejména na učitele a není vůbec jednoduchý. Učitel vede 

své žáky ke vztahům buď formálním, rutinním, neosobním nebo k intimním, 

povzbuzujícím a podporujícím. Ve skupině se tak jedinec může naučit zvládnout 

dovednosti sociální interakce, spolupráce, solidarity, sebeovládání, způsoby 

specifické komunikace a role určitého typu, které spoluurčují jeho budoucí 

sociální úspěšnost. 

Než v následující kapitole rozvedu různé vlivy na vztahy ve třídě, uvedu na 

závěr této kapitoly podstatnou skutečnost, která se obrací do budoucnosti. 

Podle Vágnerové (2000, str. 168-169) „...to, jaké vytvoříme vztahy, má nejen 

vliv na naše třídní klima, ale je to základem sociální úspěšnosti jiného druhu -

v partnerských vztazích, mezi spolupracovníky a jinde". 

2.6. Co ovlivňuje sociální vztahy ve třídě 
Komunikace je základem pro utváření vzájemných vztahů ve třídě. Tímto 

tématem se podrobně zabývají Mareš a Křivohlavý ve své knize Komunikace ve 

škole (1995). Dobrá komunikace usnadňuje sdílení a přispívá k vytvoření 

dobrého klimatu, neboť skrze komunikaci si nejen sdělujeme informace o nás, 

naše zážitky, ale vyjadřujeme své postoje a názory, a to často nevědomě. Ale 

nejen komunikace mezi žáky ovlivňuje vztahy mezi nimi a klima ve třídě. Velice 

důležitá je samozřejmě i komunikace ze strany učitele - zejména její přesnost, 

srozumitelnost, jasnost instrukcí, atd. S tím souvisí i následující faktor klimatu. 

Styl výuky - z této oblasti nejvíce ovlivňuje klima hodnocení učitele, které 

by mělo být spravedlivé, adekvátní, spíše soukromé (neveřejné), dále způsob 

organizace aktivit, existence jasných pravidel chování. Klima třídy má zásadní 

vliv na motivaci žáků a jejich postoj k učení. Výsledek může být buď strach a 
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vysoká míra stresu, což určitě není dobrý motivující činitel, nebo naopak 

spokojenost, vnitřní vyrovnanost a klid (Hermochová, 2005). Z hlediska podpory 

procesu učení žáků se za optimální považuje takové klima třídy, které je možno 

charakterizovat jako cílevědomé, orientované na úlohy, se smyslem pro 

pořádek, ale zároveň jako uvolněné, vřelé a podporující žáky. Takové klima 

napomáhá procesu učení v podstatě tím, že vytvoří a udržuje kladné postoje 

žáků k výuce a také k jejich vnitřní motivaci. 

Vztahy ve třídě jsou zejména ovlivněny jednotlivými žáky ve skupině a jejich 

charakteristikami. Do těchto charakteristik zahrnují odborníci (Průcha, 

Walterová, Mareš, 1998, str. 312) pohlaví, věk, osobnostní zvláštnosti 

(temperament, charakter, emoce, motivace, sebepojetí, zájmy, schopnosti), 

příslušnost k určité sociální či zájmové skupině, postoje (kladné, neutrální, 

záporné). 

Postupně s prohlubováním vzájemných vztahů se utváří pevná pravidla a 

normy ve skupině, které jsou nezávislé na učitelské autoritě. Později se 

dokonce pravidla skupiny a autorita učitele v důležitosti vyrovnávají. Hrozba 

zavržení a izolace je tak silná, že všichni členové skupiny se pravidlům podřídí. 

Jedním z častých problémů v žákovském kolektivu je situace, kdy nejvlivnější 

skupinou jsou žáci, kteří nemají dobrý vztah k učení, mají špatný prospěch a co 

hůř, všechny, kteří se učí lépe než oni, odsuzují a zavrhují. K tomuto jevu se 

vyjadřuje Lašek (2001, str. 82). Prospěch je v kolektivu kriteriem sociální 

úspěšnosti, a je podkladem pro vytvoření negativních nebo pozitivních 

emočních vazeb. Na základě prospěchu zvláště dívky navazují nové kontakty a 

sdružují se. Má-li žák horší známky, je prokázáno, že se také následkem toho 

méně angažuje do třídních aktivit a méně se orientuje na zadané úkoly. Často 

má frustrace z neúspěchů za následek to, že se žák snaží projevit jinde než 

v intelektu, ale spíše se snaží projevit sílu, energii, emoce. Jedním ze způsobů, 

jak se negativnímu dopadu hodnocení vyhnout, je zavést hodnocení slovní 

(popř. obrázkové apod.), a to zejména na nižších stupních základních škol. 
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Kromě osobností žáků mají na vztahy v kolektivu silný vliv následující 

měřitelné oblasti sociálního klimatu (při jejich výběru jsem vycházela 

z dotazníku MCI): 

• Spokojenost - je určena tím, zda žák cítí nebo necítí uspokojení 

z pobytu ve třídě, zda má ke třídě pozitivní vztah, zda se angažuje 

a je zaujatý školní prací. 

• Třenice - zahrnují komplikace ve vztazích, míru a častost napětí 

a sporů, rvaček, nevhodného sociálního chování. Třenice se více 

uskutečňují mezi chlapci, kteří projevují větší míru agresivity. 

Třenice často stoupají při vysokém počtu dětí. Dále stoupají 

tehdy, když jsou ve třídě děti, které mají problémy chovat se 

přátelsky k ostatním spolužákům, a to zejména z důvodu 

problémů v rodině. 

• Soutěživost - posuzujeme-li soutěživost ve třídě, máme na mysli 

oblast konkurenčních vztahů mezi žáky, míru snah po vyniknutí, 

prožívání školních neúspěchů. Někteří autoři uvádějí, že žáci 

potřebují vrstevníky, s nimiž soutěží a kteří fungují jako 

komparativní skupina, jiní se domnívají, že soutěživost je zejména 

v dnešní době (v naší konkurenční společnosti) pro děti důležitá a 

také přirozená. 

• Obtížnost učení - je dána subjektivním dojmem žáka, jak prožívá 

nároky školy, nakolik se mu zdá učení namáhavé. Podle mého 

názoru příliš obtížné úkoly, které žák není schopen bez cizí 

pomoci splnit, snižují jeho motivaci k učení. Pro život je velmi 

důležité naučit se překonávat problémy (překážky), ale je potřeba 

postupovat po zvladatelných krocích (úměrně obtížných úkolech). 

• Soudržnost - je charakterizována mírou přátelských 

a nepřátelských vztahů, mírou pospolitosti. Zde je otázkou, zda 

jsou žáci v kontaktu rádi, zda mají chuť se seznamovat, zda se 

snadno nadchnou nějakým projektem nebo nápadem. Zdeněk 

Helus (2007, str. 251-252) uvádí, že soudržnost neboli koheze Je 

definována mírou motivace členů ve skupině setrvat, respektive 

dávat ji přednost před jinými skupinami. Soudržnost je tím vyšší, 
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čím je v podskupinách více lidí, kteří mají sympatii (necítí antipatii) 

ke členům druhých podskupin. Kohezi také zvyšuje integrování 

izolovaných jedinců do podskupin (skupiny jako celku). Růst 

koheze skupiny/školní třídy může mít pozitivní vliv na studium, 

ovšem za jedné základní podmínky - a sice té, že skupina/třída, je 

pozitivně orientována - tzn. že v zásadě akceptuje výchovné a 

vzdělávací hodnoty školy. Není-li tomu tak, koheze působí na 

studijní výsledky negativně. Je rovněž prokázáno, že izolace 

jedince ve třídě je jím zpravidla prožívána zátěžově a často se to 

projeví i ve sníženém prospěchu." 
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3. Metody zkoumání klimatu (diagnostika) 

K čemu nám slouží diagnostika sociálního klimatu třídy? Lze ji efektivně 

využít k plánovitým krokům, které povedou k očekávaným změnám v klimatu 

školní třídy a celé školy. 

„Na základě celosvětových zkušeností se dá říci, že klima třídy je možné 

postupně měnit, jde však o záležitost, která trvá měsíce; některé složky 

sociálního klimatu se přitom daří ovlivnit více, jiné méně." (Millerová, 2002, str. 

Postup, který ústí ve změny, má řadu etap. Nejprve aktéři zachytí reálný 

(přesněji aktuální) stav v té podobě, jak jej sami vnímají, prožívají a hodnotí. 

Potom, nejméně s týdenním odstupem, diagnostikují podle týchž kritérií žádaný 

stav, tj. preferovaný stav, kterého si přejí dosáhnout. Aktuální a preferovaný 

stav porovnají, zjistí rozdíly a promyslí riziková a citlivá místa aktuálního stavu. 

Rozhodnou o změnách: vyberou znaky klimatu, jež je nutné změnit k lepšímu, a 

znaky, které je vhodné udržet na stávající úrovni. Promyslí pedagogické 

postupy, jimiž toho lze dosáhnout. Provádějí zásahy do klimatu třídy citlivě, 

systematicky a dlouhodobě. Sledují účinky zásahů; v případě potřeby modifikují 

původně zvolené postupy. Nakonec zjišťují účinnost zásahů, vyhodnocují směr i 

velikost změn. Porovnávají stav před a po změnách a stav, který si přáli, se 

stavem, jehož dosáhli. (Mareš, 1998). 

V České republice se objevily výzkumy vyučovacího klimatu ojediněle již 

v 70. a 80. letech 20. stol., větší zájem pedagogické veřejnosti však 

zaznamenal výzkum vyučovacího klimatu až po roce 1990. Této problematice 

se věnovali např. J. Mareš, J. Lašek, M. Klusák, A. Škaloudová atd. (Mareš, 

Křivohlavý, 1995, str. 148). 

Jaké jsou možnosti pro diagnostiku sociálního klimatu třídy? Jak 

z výzkumné studie E. Millerové vyplývá, můžeme pro naši praxi využít 

v podstatě tři možnosti: 

1. standardizované pozorování činnosti učitele a žáků během vyučovací 

hodiny, zaznamenávání a vyhodnocování jejího průběhu třetí osobou, 

nezávislým pozorovatelem, 
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2. nepřímé metody - dotazníky a posuzovací škály, 

3. „autoevaluace sociálního klimatu ve třídě, ve škole, která není založena 

na žádné nutně standardizované metodě, nýbrž se odvíjí od toho, že aktéři 

sami popíšou ukazatele, které charakterizují pozitivní klima a naopak ty, které 

indikují, že klima má negativní účinky na zúčastněné. Hodnotíme změnu, 

pokrok nebo úpadek."(Millerové, 2002, str. 11) 

Zmiňované přístupy 2. a 3. se opírají o jiné předpoklady než vnější 

standardizované pozorování, tzn. že klima třídy posuzují sami jeho aktéři, sami 

jeho spolutvůrci (tj. žáci, učitelé, rodiče). Tito aktéři vycházejí ze svých pocitů, 

zážitků, postojů, zkušeností odvozených ze všech situací, které se ve třídě 

odehrály (a to nejen ve vyučovací hodině). Dále pak vycházejí z jevů, které 

nejsou přístupné přímému pozorování a měření, vyžadují od posuzovatele 

osobní zkušenost a značnou míru dedukce. (Millerová, 2002) 

„Základem první možnosti je standardizované pozorování činnosti učitele a 

žáků, vyučovací hodiny, kódování a vyhodnocování jejího průběhu. S postupem 

let převzala kódování a vyhodnocování dat technická zařízení a nakonec 

počítače. Metodický přístup se opírá o tři předpoklady: Klima třídy by měl 

posuzovat vnější nezávislý pozorovatel; měl by vycházet z pozorování průběhu 

vybraného vzorku vyučovacích hodin; měl by se opírat o jevy, které jsou snadno 

pozorovatelné, měřitelné, hodnotitelné, nevyžadující příliš dedukce. S tímto 

přístupem jsou u nás už výzkumné zkušenosti: Pelikán a Lukš (1973), Mareš 

(1974), Furman (1985), Průcha (1988), Samuhelová (1993) apod. 

Základem druhé možnosti jsou nepřímé metody - dotazníky a posuzovací 

škály. Uvedený metodický přístup ke zkoumání klimatu se opírá o jiné tři 

předpoklady než směr předchozí: klima třídy by měli posuzovat sami jeho 

aktéři, sami jeho spolutvůrci, tj. žáci a učitelé; měli by vycházet ze svých pocitů, 

zážitků, postojů, zkušeností odvozených ze všech situací, které se ve třídě 

odehrály (a to nejen ve vyučovací hodině); Měli by při hodnocení klimatu 

vycházet z jevů, které nejsou přístupné přímému pozorování a měření, vyžadují 

od posuzovatele osobní zkušenost a značnou míru dedukce. Jakkoli se tento 

přístup u nás začal rozvíjet až po listopadu 1989, bylo nashromážděno už dost 

zkušeností nejenom výzkumných, ale také praktických (inspektoři, ředitelé, 

učitelé). Připomeňme např. práce: Mareš a Lašek (1990/91), Lašek a Mareš 
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(1991), Klusák a Škaloudová (1992), Lašek (1994), Miezgová (1994) a 

Duzbaba (1994)."{Mareš, Křivohlavý, 1995, str. 148) 

Dotazníkové šetření jako metodický přístup ke zkoumání vyučovacího 

klimatu se více rozšířilo až v posledních letech. Zadávání dotazníků vychází 

z předpokladu, že nejlepšími „experty" na zhodnocení vyučování jsou sami žáci, 

kteří mohou poskytnout množství informací o svém subjektivním prožívání 

vyučovacích situací, což stále vzbuzuje obavy u mnohých učitelů v případě, že 

žáci hodnotí jejich projevy. 

3.1. MCI - diagnostický dotazník 
Jedním z dostupných diagnostických nástrojů je dotazník Naše třída (My 

Class Inventory - MCI; australští autoři Fraser, Fischer (1986), překlad Lašek, 

Mareš, 1991). Dotazník je určen pro žáky třetích až šestých tříd základní školy 

a vznikl zjednodušením rozsáhlejšího dotazníku LEI, který se používá pro žáky 

středních škol. Českou verzi dotazníku se svolením autorů připravil a v našich 

podmínkách vyzkoušel J. Lašek (1988). 

Dotazník umožňuje posoudit sociální klima třídy podle pěti hledisek, podle 

pěti proměnných: 

1. Spokojenost ve třídě - zjišťuje se vztah žáků ke své třídě, míra 

uspokojení, pohody. 

2. Třenice ve třídě - zjišťují se komplikace ve vztazích mezi žáky; míra 

napětí, sporů, rvaček. 

3. Soutěživost ve třídě - zjišťují se konkurenční vztahy mezi žáky; míra 

snah po vyniknutí, prožívání školních neúspěchů. 

4. Obtížnost učení - zjišťuje se, jak žáci prožívají nároky školy, nakolik se 

jim zdá učení namáhavé. 

5. Soudržnost třídy - zjišťují se přátelské a nepřátelské vztahy mezi žáky, 

míra pospolitosti dané třídy. 

Na každou z těchto proměnných se ptá pět otázek, které jsou v dotazníku 

seřazeny tak, aby nešly bezprostředně za sebou. 
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Dotazník MCI má mnohostranné použití. První možností je prostý popis 

reálného stavu ve třídě. Druhou možností je porovnávání názorů žáků a učitelů 

na klima školní třídy. Nejprve si dotazník vyplní učitel na základě svých 

zkušeností s danou třídou, potom zadá dotazník žákům a vyhodnotí jejich 

názory. Třetí možností, kterou jsem si vybrala pro svůj výzkum, je porovnat 

aktuální a preferované klima. Učitel zadá alespoň s týdenním časovým 

odstupem dva dotazníky, z nichž první se zaměřuje na aktuální klima a druhý 

na preferované. Zjištěné výsledky zobou dotazníků učitel porovná a vyvodí 

závěry. Čtvrtou možností je použít dotazníku Naše třída k měření účinnosti 

promyšleného zásahu do výuky. Dotazník se zadává před začátkem 

experimentu a po jeho skončení. Výsledky se porovnají. Kromě těchto hlavních 

možností využití dotazníku jsou zde ještě další, o kterých se zde již nebudu 

zmiňovat. 

3.2. Základní informace o SO-RA-Du 
SO-RA-D = „Sociometricko-ratingový dotazník Vladimíra Hrabala st." vznikl 

na základě potřeby rozpoznat sociální klima třídy pokud možno jednoduchou 

metodou. K tomuto účelu vytvořil V. Hrabal st. v 70. letech 20. století 

v návaznosti na obdobný výzkum u nás i ve světě sociometricko-ratingový 

dotazník (socius a metrus - měření druhého, rating - hodnocení, v tomto 

případě se jedná o pětibodovou škálu Likertova typu). 

Dotazník byl nejprve ověřován v pedagogicko-psychologických poradnách 

v Praze a v Plzni, posléze byl standardizován a roku 1979 vydán tiskem pod 

názvem „Sociometrický test". Je určen především pedagogicko-psychologickým 

poradnám, ale nevylučuje se jeho použití ve školách, kupříkladu výchovnými 

poradci. 

Hrabal vychází z předpokladu, že školní třídě nelze rozumět bez znalosti 

osobností, které ji vytváří. Z tohoto důvodu byl dotazník koncipován tak, aby 

poskytoval dostatečná data pro diagnostiku jednotlivce i celé skupiny. Vypovídá 

především o aktuálním stavu, ale z výsledků můžeme usuzovat i o stabilnějších 

vlastnostech jednotlivců i skupiny. 
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V příručce k dotazníku (Slavíková, Homolová, Doležel, 2005, str. 8) jsou 

uvedeny tři základní možnosti využití dotazníku: „prvním směrem, kterým lze 

dotazník využít, je zjišťování charakteristik skupiny jako celku (např. soudržnost, 

integrovanost skupiny), druhým je zjišťování charakteristik jednotlivce jako 

komponenty skupiny, jako terče a východiska vztahů a třetím zjišťování 

charakteristik skupiny jako souboru jedinců ve vzájemných vztazích a pozicích, 

i podskupin a členů, kteří k nim patří." 

Oproti původnímu pracnému ručnímu vyhodnocování je nyní SO-RA-D 

podporován kvalitním počítačovým programem, tím se výrazně urychlilo 

zpracování dat a následné získávání výsledků. Díky tomu mohou používat 

SO-RA-D kromě odborných pracovníků pedagogicko-psychologických poraden 

a středisek výchovné péče i další osoby, např. školní psychologové, výchovní 

poradci a školní metodici prevence. Výsledky dotazníku mohou sloužit jak 

k preventivní a intervenční práci se skupinou (třídou), tak k dalším, na příklad 

výzkumným účelům. 

Sociometricko-ratingový dotazník je diagnostickým nástrojem hlavně pro 

malé sociální skupiny a dovede diagnostikovat i některé sociálně psychologické 

charakteristiky členů těchto skupin. Jeho pomocí můžeme odhalit i informace 

o ideálech, hodnotách a normách jednotlivců (čeho si na svých spolužácích 

váží a co na nich odsuzují) i dané skupiny. 

Použijeme-li SO-RA-D opakovaně (což jsem ve své práci učinila), můžeme 

zjistit například změnu stavu po intervenci, nebo dynamický vývoj třídy i jedinců. 

Případně můžeme stanovit prognózu dalšího vývoje třídy. 

3.3. SO-RA-D jako nástroj k ověření změny klimatu 
ve třídě 

Pomocí SO-RA-Du získáme údaje o vzájemných vztazích mezi žáky ve 

třídě a zároveň se dozvídáme informace o osobnostních charakteristikách žáků. 

Výsledky je možné analyzovat jak z hlediska celé třídy, tak i vzájemných vztahů 

uvnitř sociometrické struktury. Dále získáme informace o oblíbenosti či 

neoblíbenosti jednotlivých žáků navzájem. Údaje umožňují také ověřovat 
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hypotézy o úrovni sociální a zčásti i etické vyspělosti jednotlivých žáků a třídy. 

Obecným cílem metody je sonda do struktury meziosobních vztahů ve třídě, 

zvlášť zjišťování pozic z hlediska vlivu a obliby jednotlivých žáků. Naplnění 

tohoto cíle je velice jednoduché, každý žák ohodnotí své spolužáky ve třídě ze 

dvou hledisek: 

1. za jak vlivné je považuje, 

2. jak jsou mu sympatičtí. 

Toto hodnocení provádí žáci pomocí škály 1-5, kde jednička znamená 

nejlepší a pětka nejhorší hodnocení v daném kriteriu. 

Číselné hodnocení doplňují žáci vlastním slovním hodnocením, kterým 

zdůvodňují své sympatie (např. rozdělí se, je s ním sranda, strká do nás atd.). 

„Výchozími údaji pro zpracování jsou tedy jednotlivá číselná hodnocení 

vlivu a sympatie podle předložené škály a volné vzájemné slovní 

charakteristiky. Výsledky Sociometricko-ratingového dotazníku tedy poskytují 

informace o vlivu každého jedince na ostatní členy skupiny, o jeho oblibě u 

ostatních a celkové pozici ve zkoumané skupině, o vyváženosti nebo 

nevyváženosti jeho vlivu a obliby. Jejich další zpracování umožňuje 

interpretovat celkovou soudržnost a stav emocionální atmosféry ve zkoumané 

skupině, zjistit, zda je tato skupina rozdělena na nějaké podskupiny, jaké jsou 

mezi těmito podskupinami interakce a vztahy, jak probíhá komunikace mezi 

nimi atd." (Slavíková, Homolová, Doležel, 2005, str. 8) 

Šetření pomocí dotazníku SO-RA-D provádíme hlavně v případě, kdy se ve 

třídě vyskytly vážnější problémy. Vyhodnocení dotazníku může být doplněno 

dalšími diagnostickými metodami, kupř. odborným psychologickým vyšetřením 

konfliktních jedinců. 

Velkou výhodou diagnostiky metodou SO-RA-D je to, že jde o nepřímou 

metodu odhalování šikany, díky čemuž případní agresoři nerozpoznají, o co 

nám při sociometrickém šetření jde. Tento diagnostický postup je účinný 

nejenom při zkoumání školního kolektivu, ale lze ho též využít pro řešení 

problému mládeže a dospělých. SO-RA-D má ovšem i své nevýhody, např. se 

nezabývá vztahem učitele a žáků. 

Formulář (záznamový list), který mají žáci vyplňovat, a instrukce kjeho 

vyplnění jsou k nahlédnutí v přílohách 2 a 3. 
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Odpovědi žáků jsou počítačem zpracovány do textových vyhodnocení: 

sympatií, vlivu, náklonnosti, ovlivnitelnosti a jako celkové a slovní hodnocení. 

Dále získáváme grafická vyhodnocení: orbitální sociogramy, čtvercový diagram, 

lineární sociogram (meziskupinový), hodnocení třídy a histogramy. Konkrétní 

podoba jednotlivých počítačových výstupů bude uvedena ve výzkumné části 

práce. 

34 



4. Možnosti změny klimatu ve třídě (intervence) 

Chceme-li intervenovat do psychosociálního klimatu třídy, musíme brát 

v potaz, že v každé třídě je toto klima jiné a že pro každou třídu by bylo třeba 

alespoň minimálně upravit způsob intervence, ale při zachování hlavních zásad. 

Učitel by měl vnímat žáky nejen jako jednotlivce, ale i jako sociální skupinu, ve 

které na sebe tito jednotlivci vzájemně působí. Za nejdůležitější považuji upravit 

vztahy mezi žáky, případně vztahy mezi žáky a učitelem. Vzhledem k tomu, že 

sociální klima je důležité pro spokojenost žáků ve třídě, dále má vliv na jejich 

učení a výkony, působí i na výkon a spokojenost učitele, musí být zásahy do 

klimatu třídy odůvodněné a promyšlené. 

Důvodů proč intervenovat do sociálního klimatu třídy může být více, o 

některých z nich se zmiňuje Helus (2007, str. 255-256), píše: „Klima může 

působit na učení žáků jak negativně, tak i pozitivně. V prvním případě se žáci 

navzájem ruší, případně ti, které učení nebaví, vylučují z kolektivu třídy, 

zesměšňují či dokonce šikanují ty, kteří by se učit chtěli." 

Vhodnou intervencí můžeme naopak mnoho získat, viz další citace 

z Heluse (2007, str. 255 - 256): „Vpřípadě druhém, kterého chceme za každou 

cenu dosáhnout, jsou vzájemné vztahy mezi žáky takové, že vyvolávají a 

posilují vzdělávací úsilí každého jedince i všech společně. Jednotliví žáci 

pociťují podpůrné zázemí své třídy, svých spolužáků, a to pozitivně působí na 

jejich vzdělávací motivaci, učební výkon, osobnostní rozvoj." 

Za jemnou intervenci lze považovat i každodenní učitelovu podporu 

nekonfliktního sociálního klimatu, vycházející z kvalifikovaného přístupu učitele 

k žákům. Mezi hlavní kompetence napomáhající rozvoji pozitivního sociálního 

klimatu řadí Helus (2007, str. 255-256) tyto: 

„1. Jasně a plynule prezentovat žákům učivo, organizovat učební aktivity 

samotných žáků a adresně vzhledem k nim konkretizovat úkoly a 

požadavky. 

2. Čerpat z reakcí, činností a výkonů žáka zpětné informace o účinnosti 

svého vlastního pedagogického působení na ně, o efektivitě svého 

vyučování. 
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3. Projevovat ve vztahu k žákům bytostný osobní zájem o jejich vzdělávací 

pokroky a osobnostní rozvoj. Dávat žákům přesvědčivě najevo, že mu 

nejsou lhostejní, ale naopak, že se s nimi identifikuje, že spoluprožívá jejich 

úspěchy a neúspěchy, jako by byli jeho vlastní, že s jejich pokroky spojuje 

smysl svého snažení. 

4. Projevovat intelektuální nadšení pro vyučovací předmět a konkrétní 

učivo, které s žáky probírá, tj. strhnout žáky pro svůj předmět a pro dané 

učivo tím, že je dokáže přesvědčit, že on sám je tímto předmětem a učivem 

také stržen. 

5. Motivovat žáky přejímat za své vzdělání a za svoji budoucnost, za své 

studijní úspěchy i kvalitu vzájemného soužití osobní a kolektivní 

zodpovědnost." 

Jemnou i závažnou intervenci do sociálního klimatu školní třídy nemusí 

učitel provádět vždy s celou třídou osobně, může pro to využít možností 

vedoucích osobností třídy (například sociometrických hvězd), viz Helus (2007, 

str. 250-251): 

„Sociometrícké hvězdy mají zpravidla rozhodující vliv na jednání a 

hodnotovou orientaci příslušné podskupiny, případně skupiny jako celku. Proto 

Hrabal doporučuje identifikovat tyto osoby/hvězdy určujícího vlivu ve školní třídě 

a působením právě na ně nebo skrze ně dosahovat větší účinnosti 

pedagogického působení. Tento postup označuje termínem restrukturace třídy." 

Při důraznějších zásazích do sociálního klimatu třídy je třeba provést 

napřed diagnostiku (viz kapitola 3). Teprve poté může následovat konkrétní 

intervence, například posloupnost kroků doporučených v kapitole L. Valentové -

Diagnostika třídy a spolupráce se „zdravým jádrem třídy" - (in Hadj Moussová, 

2004, str. 72-73): 

„- Učitel zvolí vhodnou sociometrickou techniku, realizuje statistickou 

i kvalitativní analýzu údajů ze sociometrického šetření. 

- Na základě diagnostických údajů je pro další práci se třídou vybrána 

skupinka žáků oblíbených, vlivných, s přijatelným vztahem k učení. 

- Učitel prodiskutuje se sociálně zdatnými žáky situaci ve třídě s cílem 

hledat taková řešení, aby se žáci ve třídě cítili lépe. Hlavním smyslem 
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tohoto otevřeného rozhovoru je vytvoření nového jádra třídy, dát průchod 

některým potlačeným pozitivním názorům. 

- Ve zvláště složitých případech učitel kontaktuje rodiče pozitivního jádra 

třídy, vysvětlí jim očekávané změny ve třídě a pokusí se vytvořit i z nich 

zázemí pro restrukturalizaci třídy." 

4.1. Skupinová dynamika 
Ocitám se před problémem, jak definovat pojem skupinová dynamika. 

Myslím si, že je možno jej chápat dvěma způsoby, jednak jako přirozený vývoj 

skupiny v čase, nebo jako termín pro označení sociálně-psychologické oblasti, 

viz Hermochová (2005, str. 15): „Obecně lze charakterizovat skupinovou 

dynamiku jako pohled na skupiny, jejich vznik a existence očima sociálního 

psychologa." 

Sociální klima třídy se během docházky žáků do školy mění nejen 

z hlediska zlepšování a zhoršování jeho kvality, ale také zaznamenává 

pozvolný vývoj při dospívání žáků, přechodu do vyšších tříd a kladení vyšších 

studijních i osobnostních požadavků školy na žáka. Školní třídu nemůžeme 

chápat jenom jako prostor pro vzdělávání v určených předmětech, ale také 

(podle Hermochové, 2005) jako důležité prostředí pro získání nezbytných 

sociálních návyků, potřebných pro současný i budoucí život žáků. 

V rámci skupinové dynamiky řešíme otázky soudržnosti skupiny, vytváření 

skupinových hodnot a norem, zabýváme se příčinou toho, proč jsou skupiny tak 

různé a dále strategiemi, taktikami a metodami ovlivňování skupin. Znalosti 

z této sociálně-psychologické oblasti můžeme využít pro účely vědeckého 

výzkumu nebo, jak je použito v této práci, jako nástroj intervence, například 

s cílem stmelit skupinu. 

Skupinová dynamika nám nabízí možnost ovlivňovat vztahy ve třídě 

s ohledem na věk a vývojovou úroveň žáků. Sociální klima třídy můžeme 

v rámci dlouhodobých dynamických procesů ovlivňovat nejen například změnou 

postoje učitele, ale i navozováním modelových situací (cílenými interaktivními 

hrami), při kterých žáci zdokonalují své sociální dovednosti a zlepšují vzájemné 
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vztahy. Praktické použití některých vybraných sociálně-psychologických her a 

cvičení bude okomentováno ve výzkumné části této práce. 

Bylo by naivní myslet si, že zásah učitele (nebo psychologa) do sociálního 

klimatu třídy přinese své výsledky rychle. Skutečností je, že intervence přináší 

své plody pozvolna, tedy také dynamicky. V knize „Komunikace ve škole" v kap. 

4.4.2 autoři Mareš a Křivohlavý upozorňují na velmi zajímavý postřeh časového 

zpoždění reakcí třídy na jednání učitele (z výzkumu A. J. Gordina): 

„Jakmile se experimentátor pokusil změnit situaci v oné „horší" třídě, 

ukázalo se, že to není ani snadné, ani rychlé. Na základě předchozí interakce si 

třída o učiteli vytvořila představu, že se sním „dá orat" a nehodlala se jí vzdát. 

Přestože učitel (v rámci promyšleného experimentu) najednou změnil svůj 

způsob jednání se žáky, trvalo několik měsíců, než se mu podařilo přebudovat 

předchozí žákovské postoje k učení, vztahy k učiteli i nevhodné žákovské 

návyky (Gordin, 1977, s. 134)." 

Dlouhodobou záležitostí (probíhající prakticky po celou dobu trvání školní 

docházky) je i příprava žáka na první pohled protichůdné vlivy, žák musí být 

zároveň schopen kooperace i soutěže, proto by měl být ohleduplný a 

empatický, ale také asertivní až tvrdý, aby uměl spolupracovat a zároveň se 

prosadil a obstál v konkurenčním prostředí. 

Na postupném zvládání těchto dovedností závisí nejen dobré sociální klima 

třídy, ale i sociální postavení jednotlivce ve skupině a v jeho dalším životě. 

V rámci práce se skupinovou dynamikou využíváme sebezkušenostních 

metod a technik, jako např. her, které mají svůj základ v sociologii, 

brainstormingu, hraní rolí, interakční a pohybové aktivity. Tyto metody 

zviditelňují skupinové vztahy a napomáhají vytváření prostředí pro intervenci 

zkvalitňující postavení jednotlivců i výkon celých skupin. 

Cílem této práce se skupinou je za prvé vyvolat změny v pohledu na sebe 

sama a za druhé změny v chování. Těchto cílů můžeme dosáhnout 

prostřednictvím výcvikových programů, jejichž podstata spočívá vtom, že ve 

cvičeních a hrách se řeší aktuální situace a problémy dané skupiny. Tomuto 

principu říkáme zásada „Zde a nyní" (Tady a teď). Pokud chceme, aby se 

zvýšila iniciativa skupiny, necháme účastníky podílet se na struktuře a obsahu 

výcvikového programu. Takto získané zážitky ze simulované situace se 
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přenášejí jako zkušenosti do dalšího reálného života skupiny i jednotlivců. 

Tohoto cíle dosahujeme pomocí zpětné vazby - jak své chování hodnotím já a 

jak je hodnotí druzí. 

4.2. Sociálně psychologické hry 
Sociálně psychologické hry jsou sice pouze jedním z intervenčních nástrojů, 

ale v rukou zkušeného pedagoga nebo psychologa se mohou stát velmi 

účinným nástrojem. Přesto, že mé pedagogické zkušenosti nejsou zatím příliš 

velké, zvolila jsem tyto hry pro účely svojí práce jako hlavní intervenční metodu. 

Interakční hry a cvičení psychosociálního výcviku (ať verbální nebo 

neverbální) motivují k sociálnímu učení. Probouzejí zvědavost dětí a radost ze 

schopnosti učit se zvláštních zkušeností. Mohou přispět ke zvýšení aktivity 

pasivních členů skupiny i k regulaci chování těch, kteří převzali ve skupině roli 

„tahounů". 

Cvičení modelují reálné situace, ke kterým ve skupinách dochází, či by 

k nim mohlo dojít. Vedoucí nebo trenéři jsou připraveni vznikající jevy 

pozorovat, upozorňovat na ně ostatní účastníky a i ti se postupně stávají na 

projevy skupinových procesů citlivější. 

Psychosociální hry pomáhají dětem zlepšovat jejich sociální dovednosti: 

zostřují vnímání, napomáhají otevřené komunikaci, učí je formulovat jejich 

přání, učí je, že si mají pomáhat, jak si mají sami o pomoc říci a že mají 

vzájemně spolupracovat. Dále se děti při hrách učí, že pokud se chtějí samy 

rozhodovat, musí za tato svá rozhodnutí nést zodpovědnost. Dalším možným 

cílem je změna vzájemných vztahů mezi dětmi, např. tolerance k názorům a 

hodnotám druhých. 

Vopel (2007, str. 10-16) uvádí možné cíle, kterých chceme interaktivními 

hrami dosáhnout (domnívám se, že tyto zásady jsou obecně platné pro výchovu 

dětí), z těchto cílů cituji pro stručnost jen jejich názvy: 

- „Musíme spojit děti s ostatními dětmi." 

- „Musíme dát dětem naději... odvahu..." 

- „Učme děti respektu." 

- „Pomáhejme dětem jasně myslet." {ve smyslu odlišit pravdu od fantazie) 
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- „Pomáhejme dětem, aby se samy nebo společně s jinými uměly 

rozhodnout." 

- „Učme děti soucitu." 

- „Pomáhejme dětem rozvíjet osobnost." 

- „Podporujme otevřenost a dodávejme dětem odvahu, aby čelily obtížím." 

- „Pomáhejme dětem poradit si se strachem a stresem." 

- „Snažme se děti naučit, jak se lze vyhnout násilí." 

- „Pomáhejme dětem najít rovnováhu mezi snahou po individuální svobodě 

a láskyplné sounáležitosti." 

- „Přesvědčujte děti o hodnotě humoru." 

- „Pomáhejme dětem rozvíjet kladné stránky jejich povahy." 

Někteří odborníci (např. J. Valenta) považují sociálně psychologické hry za 

tak důležité, že doporučují jejich zařazení do běžné školní výuky, a to do 

osobnostní a sociální výchovy, která je jedním z průřezových témat RVP ZV. 

Podle Hermochové (2005, str. 22) můžeme rozeznávat hry dvojího 

charakteru, kdy v jedné skupině jsou hry: „...didaktické, strategické či 

manažerské (tj. takové, kde skupina má společně dojít k jednomu správnému 

řešení), ..." 

Do druhé skupiny zařazuje: „...především neverbální techniky a cvičení 

zaměřené na sebepoznání a percepci druhých." 

Obě tyto skupiny dále Hermochová (2005, str. 22) rozvádí takto: „Na jedné 

straně tedy věcné cíle, kde v popředí je řešení úkolu, úspěšnost, schopnost 

pracovat ekonomicky a bezkonfliktně; na druhém pólu jsou konflikty využívány 

k nácviku různých forem jejich řešení, tedy ve smyslu dosažení schopnosti je 

zpracovávat, což je chápáno jako projev zralosti osobnosti." 

Daná cvičení je možno přizpůsobit aktuálním potřebám, to znamená 

zaměřit jejich reflexi na jednotlivce nebo skupinu a na daný problém. 

Pozitivním faktorem her je to, že žáci získávají sociální dovednosti 

nenásilnou formou, která zároveň vnáší do hodiny uvolňující charakter a 

podporuje kreativitu žáků. Díky hravé formě cvičení můžeme odlehčit závažné 

problémy a pomocí prožití rolí je řešit. 

Sociálně psychologické hry/cvičení lze využívat podle Hermochové (2005) 

k různým cílům: 
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a) k demonstraci neboli navození tématu (význam pro přenos zkušeností 

ze hry do života, tzv. transfer, který je nejdůležitějším smyslem užívání 

her); 

b) jako prostředku k překonávání stagnace vývoje skupiny - cvičení 

urychlují a prohlubují proces vzájemného poznávání i sebepoznávání, 

zlepšují atmosféru ve třídě, vytvářejí hlubší porozumění mezi členy 

skupiny, pomáhají odhalit a řešit konflikty a pozitivně ovlivňují 

postavení jednotlivců ve skupině; 

c) jako motivaci k řešení problému; 

d) k ověřování změn v rámci skupiny; 

e) jako způsobu, jak konfliktům předcházet. 

Náměty na další využití psychosociálních her můžeme čerpat z Vopela 

(2007), který upozorňuje učitele na možnost naučit při hře děti vzájemně si 

naslouchat, srozumitelně komunikovat, nekonfliktně řešit vzájemné rozepře, 

s uznáním se navzájem pochválit, neskákat si do řeči, zkrátka slušně 

vystupovat. 

Vopel (2007, str. 10-16) dále uvádí, že: „Můžeme dětem pomoci objasnit 

jejich hodnoty a stanovit priority; pomoci jim k tomu, aby byly tolerantnější, 

flexibilnější a pozornější; aby se méně bály, byly méně stresované a necítily se 

tak osamělé. Můžeme je naučit jednoduché životní moudrosti: 

- Přezkoumej svou situaci a rozhodni se, nenechej se vláčet osudem; 

důležité jsou vztahy, musíme je pěstovat, aby nezanikly. 

- Neočekávej, že ostatní dovedou číst tvé myšlenky; řekni jim, co bys chtěl, 

co cítíš a co si myslíš. 

- Nezraňuj ostatní děti a neponižuj je. 

- Nevylévej si vztek na ostatních, když se tobě samému nedaří!" 

V dalším textu z knihy Vopela (2007) se dovídáme, že učitel má během 

svého působení na děti (a při hře je toto působení silnější) možnost vštěpovat 

jim morální zásady, jako například vážit si pravdy, neutrácet zbytečně peníze, 

snažit se dodržovat svá předsevzetí a sliby. 

Dospělí často považují dětské starosti za nedůležité (podceňují je), ale 

pokud se dovede učitel do dítěte vcítit a pomůže mu v řešení jeho obtíží, dá se 

to považovat až za jakoby zázrak. To však neznamená, že by se to mělo stávat 
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jen výjimečně, jak u zázraků očekáváme, naopak by to mělo být jedním 

z poslání učitele. 

Použití her ve skupině má další pozitivní vlivy na sociální klima, což dokládá 

i Hermochová (2005, str. 18): „Při realizaci výcvikových cílů dochází ve skupině 

k procesům jako uvolnění atmosféry, zvýšení vzájemné důvěry, zlepšení 

vzájemné komunikace, reflektování a respektování pocitů druhých, vzájemné 

vyrovnávání a sbližování hodnot." 

Jak zajistit podmínky pro úspěšnou realizaci cvičení/her, tedy pro úspěšnou 

intervenci? Cvičení je třeba vybrat tak, aby odpovídalo schopnostem vedoucího 

cvičení, stavu skupiny a cíli, kterého chceme dosáhnout, to znamená, že projekt 

je třeba ušít skupině na míru. I když je projekt připraven co nejlépe, není 

rozumné se ho striktně držet, naopak je někdy vhodné využít i nenadále vzniklé 

situace, která se žáků bezprostředně týká, a proto pomáhá lépe řešit daný 

problém než při dodržování připraveného scénáře. 

Hermochová (2005, str. 26) upozorňuje i na morální odpovědnost toho, kdo 

cvičení vede: „Provokování pocitů, řízené rozvíjení dynamiky skupiny vyžaduje 

znalost, schopnost předvídání a zodpovědnost. Samoúčelné vyvolávání emocí 

druhých lidí považujeme za zneužívání." 

Je zvykem využívat psychosociální hry hlavně k intervenčním účelům, ale 

tyto hry je možno použít i v nekonfliktních případech za účelem předcházení 

problémům nebo snadnějšího seznámení ať už žáků v nově vzniklé třídě, při 

příchodu nového žáka nebo nového učitele. Hermochová (2005) doporučuje 

používat interaktivní hry po celou dobu školní docházky jako neustálou podporu 

sociálního klimatu ve třídě. 

Pozitivní důsledky psychosociálních her jsou již v praxi ověřené: „Ve všech 

případech, kde se o využití hravých postupů zasadili, došlo ke změnám 

v klimatu třídy i školy - popsáno je snížení agresivity, školních přestupků, 

případů užívání drog, šikany i nižší výskyt absencí." (Hermochová, 2005, str. 

Cenné rady k realizaci psychosociálních her nabízí v úvodu ke své knize 

Klaus W. Vopel (2007, str. 10-16): „Pozvete-li svou třídu k interaktivní hře, 

poskytujete tím dětem mimořádný čas, který jim nabídne jiné zážitky, odlišné 

struktury výuky a více interakce, než umožňuje běžný průběh vyučování. 
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Doplňte tento dar dětem ještě srdečností, empatií a respektem. Navrhněte 

některý z mnoha experimentů, některou z her a pomozte dětem vyhodnotit 

jejich zkušenosti. Kdykoli je to možné, vyjádřete jim uznání za to, jak si 

s hodnocením poradily. 

Na začátku navrhujte hry sami; čím více se s nimi budou děti během času 

seznamovat, tím častěji je mohou samy vyžadovat." 

Při hře by měl učitel poskytnout žákům co největší prostor pro vlastní 

rozhodování a vyjádření, a sám by se měl soustředit hlavně na to, aby hra 

směřovala ke svému cíli (například řešení nastalého problému). Je důležité, aby 

měli žáci při hře pocit bezpečí a aby se nebáli otevřeně mluvit o svých zážitcích 

nebo problémech. Žáci by neměli mít pocit časové tísně nebo obavy ze 

zesměšnění. Učitel je zde v roli moderátora, dohlíží na průběh hry a příliš do ní 

nezasahuje. Na konci hry by mělo být vyhodnocení, ve kterém by měl učitel 

žáky pochválit a mluvit s nimi o jejich pocitech a reakcích během hry. Pokud se 

hra dobře zreflektuje, tak si z ní žáci odnesou více cenných zkušeností. 
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II. Výzkumná část 

5. Úvod k výzkumné části 

Ve výzkumné části diplomové práce jsem se zaměřila na zjištění sociálního 

klimatu a jeho dynamiky. U vybrané školní třídy prvního stupně ZŠ jsem na 

začátku a na konci prvního pololetí školního roku 2008/09 diagnostikovala 

sociální klima, zaměřila jsem se zejména na měření vlivu a obliby (sympatií), 

dále na proměnné, jako je spokojenost ve třídě, komplikace ve vztazích, 

soutěživost, obtížnost učení a soudržnost třídy. Tato zjišťovaná hlediska mě 

vedla k hledání souvislostí např. mezi školním prospěchem žáků a jejich 

spokojeností ve třídě. Během 1. pololetí a před samotným závěrečným 

měřením jsem aplikovala některé intervenční techniky, jejichž cílem bylo 

nejenom lepší poznání vztahů ve třídě, ale i podpora pozitivních naměřených 

hodnot v sociálním klimatu třídy. 

5.1. Metody použité při výzkumu 
Ke zkoumání sociálního klimatu jsem využila SO-RA-D a jeho moderní 

metody počítačového vyhodnocení dat. Uvedený dotazník jsem aplikovala na 

začátku a na konci uvedeného období, abych postihla případné změny 

sociálního klimatu během mého působení ve třídě. Samotné měření jsem 

koncem 1. pololetí doplnila o dotazník MCI (1986) - v originále My Class 

Inventory, australští autoři - Fraser, Fischer; v českém překladu (1991) Naše 

třída - autorů Lašek, Mareš; dotazník je určen pro žáky 3. - 6. tříd ZŠ. 

Jako intervenční metody jsem použila sociálně psychologické a interaktivní 

hry a cvičení (Hermochová 1994 a, b; Hermochová 2005; Vopel 2007), které 

podrobněji popisuji v konkrétních setkáních se třídou. Hra je považována za 

přirozený a zároveň spontánní projev dětské činnosti, proto jsem ji volila jako 

nejpřístupnější formu sociálního učení a jako možnost případného řešení 

komplikace ve vztazích. Při konkrétním výběru her jsem zohledňovala věk dětí, 

různorodost jednotlivých aktivit, jejich pestrost, návaznost a provázanost 
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jednotlivých setkání a témat. Zásadním kritériem výběru cvičení a her byly 

výsledky prvního měření sociálního klimatu SO-RA-Dem. 

Při jednotlivých setkáních jsem využila her, které napomáhají k navození 

pozitivních vztahů mezi dětmi, které upevňují pocity sounáležitosti se třídou 

u jednotlivých dětí, které zvyšují soudržnost mezi žáky, které podporují základní 

životní hodnoty, napomáhají při přijetí sebe i druhých, které podporují nácvik 

empatie atp. 

5.2. Charakteristika zkoumané třídy 
Třídu, se kterou jsem během praktické části pracovala, jsem si vytipovala 

na základě předchozí konzultace se školní psycholožkou. Dříve, než jsem 

začala ve třídě působit, zajistila jsem si ve spolupráci s třídní učitelkou 5. 

ročníku písemný souhlas zákonných zástupců dětí ve třídě (viz příloha č. 4). 

V té době navštěvovalo třídu 23 žáků: 13 chlapců a 10 dívek. 

Obrázek č. 4. Fotografie třídy z počátku výzkumu 

45 



Během mé praktické části došlo k nepříznivé a podstatné změně ve složení 

třídy - čtyři žáci (2 chlapci a 2 dívky) se odstěhovali a jedna žákyně se 

přistěhovala. Ve skutečnosti to znamená, že první měření SO-RA-Dem 

absolvovalo 23 žáků, zatímco druhé měření pouze 20 (konkrétné 11 chlapců a 

9 dívek). 

Od samotného začátku se mi se třídou spolupracovalo dobře, žáci byli 

komunikativní a sdílní. Jak později vyplynulo, někteří z nich se znali již od 

předškolního věku. 

Obrázek č. 5: Fotografie třídy ze závěrečného setkání po skončení výzkumu 
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6. Popis programu setkávání se třídou 
Pro přehlednost uvádím strukturu a obsah jednotlivých setkání: 

cíle metody aktivity poznámka 

1. 
Vzájemné 

seznámení 

Dialog se třídou 

Dotazník 

Hry 

• Seznamovací aktivita 

• „Místa si vymění..." 

• „Molekuly" 

Navození 

pozitivních 

vztahů mezi 

dětmi 

2. 

Měření 

sociálního 

klimatu 

SO-RA-D 

Dialog se třídou 

• Zpětná vazba z 1. 

setkání 

• Vyplňování 

dotazníku 

Zamyšlení nad 

vlivem a oblibou 

spolužáků 

3. Sebepojetí 

Dialog se třídou 

Hry 

Sebereflexe -

dotazník 

• Zpětná vazba z 2. 

setkání - Výstupy 

SO-RA-Du 

• „Místo po mé pravici 

je volné ..." 

• „Moje klady" 

Přijetí sebe 

sama i druhých 

Zaměření na 

základní životní 

hodnoty 

4. 
Soudržnost 

skupiny 

Dialog se třídou 

Hry 

Sebereflexe -

dotazník 

• „Cibule" 

• „Co máme 

společného?" 

Prohlubování 

pocitů 

sounáležitosti 

žáků se třídou 

5. Empatie 

Dialog se třídou 

Hry 

MCI dotazník -

„aktuální stav" 

• „Jak se ti daří?" 

• „Přání" 

Soudržnost 

mezi dětmi 

6. 

Měření 

sociálního 

klimatu 

Ukončení 

programu 

MCI dotazník -

„preferovaný 

stav" 

SO-RA-D 

Dialog se třídou 

Zpětná vazba 

• Vyplňování 

dotazníků 

Ukončení 

programu 

diskuzí na téma 

vzájemných 

vztahů a 

kamarádství 
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V následujících pasážích podrobněji popíši jednotlivá setkání. Z hlediska 

přínosu informací a dat pro můj výzkum sociálního klimatu třídy považuji za 

stěžejní setkání první (seznámení se skupinou), druhé (diagnostika a výstupy 

SO-RA-Du) a šesté (závěrečné měření sociálního klimatu a ukončení programu 

setkávání se třídou). Zbylá tři setkání uvádím spíše pro ucelenost programu. 

Popis každého setkání má následující strukturu: 

A. Příprava setkání 

B. Realizace setkání 

C. Vyhodnocení 

6.1. První setkání 

A. Příprava setkání 

Téma: Vzájemné seznámení 

Osnova setkání: 

a) Úvod 

b) Seznamovací aktivita 

c) Hra „místa si vymění" 

d) Dotazník (zklidnění) 

e) Hra „na molekuly" 

f) Závěr 

Ad a) Úvod: Představím se, posadím si děti do kruhu a setkání zahájím asi 

takto: 

Každému z nás, ať už chodí do školy nebo do práce je příjemné, když má 

dobré vztahy s těmi, se kterými společně čas ve škole nebo v práci tráví. My se 

budeme vztahy ve vaší třídě společně zabývat, dneska je to první setkání, 

během následující hodiny a půl si budeme spolu hrát různé hry a povídat si 

(nebudeme se řídit zvoněním), cca 5 minut 
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Ad b) Seznamovací aktivita: 

Aby se nám společně pracovalo co nejlíp, ráda bych si hned od počátku 

zkusila zapamatovat vaše jména, proto bych vás chtěla poprosit, abyste se 

v kruhu postupně představovali. Nejprve si rozmyslete, jak si přejete, aby vás 

ostatní oslovovali, jaká podoba/tvar vašeho křestního jména je vám příjemná 

(Hano, Hanko nebo Haničko?). Bude to probíhat tak, že po směru hodinových 

ručiček každý řekne: já se jmenuji - po mé levé ruce sedí - po mé pravé ruce 

sedí.... a pak ještě jednou opačně, tj. od konce a proti směru hodinových 

ručiček: já se jmenuji - po mé pravé ruce sedí - po mé levé ruce sedí... 

Zapojím se do toho také. Pokud zjistím, že si některé děti říkají příjmením, 

tak je upozorním na to, že se mají oslovovat křestním jménem. Budu se 

intenzivně snažit zapamatovat si jména dětí, ale protože vím, že mi to dělá 

potíže, budu si psát poznámky, cca 10 minut 

Ad c) Hra „místa si vymění"(Hermochová, 2005, str. 49): 

Zůstaneme v kruhu, ale posadíme se na židle, kterých bude o jednu méně, 

než je nás dohromady. Na začátek zůstanu stát já, pak se s někým vyměním. 

Ten, kdo nesedí, si stoupne doprostřed kruhu a dává pokyn, kteří hráči si mají 

vyměnit místa. Musí vymyslet takový pokyn, aby se týkal i jeho, např. „Místa si 

vymění všichni, kteří mají hnědé vlasy." Ten, kdo tento pokyn dal, se pokusí 

sednout si na židli někoho, kdo si vyměňoval místo. 

Začnu sama něčím neutrálním, pak nechám vystřídat 2 až 3 děti (použijí asi 

také něco neutrálního, např. kteří mají staršího bráchu, modré kalhoty ...), pak 

si jakoby nestihnu sednout já a dám něco o vztazích, např. „Místa si vymění 

všichni, kteří jsou rádi, že chodí právě do této třídy." Pak nechám zase několik 

dětí, a pokud zůstanou u neutrálních charakteristik, znovu do toho vložím já 

s něčím o vztazích, př. kdo má v této třídě spoustu dobrých kamarádů, kdo se 

nebojí před celou třídou říci svůj názor, kdo se po letních prázdninách těší na 

své spolužáky, apod. 

V průběhu hry se budu soustředit na závažné charakteristiky, tj. kdo (včetně 

jména) řekl něco významného, kolik dětí si na to významné vyměnilo židle, 

případně které děti to byly. A ještě v kruhu tyhle závažné věci společně s dětmi 
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na závěr reflektuji. Případně si udělám poznámky, až budou děti vyplňovat 

dotazník. Počítám celkem cca 20 minut (vysvětlení hry, vlastní hra, reflexe). 

Ad d) Dotazník (zklidnění) 

Vzhledem k tomu, že mám v plánu s touto třídou pracovat dál, potřebuji, 

aby každé z dětí něco řeklo ke vztahům ve své třídě samo za sebe. Proto je 

posadím do lavic a dám jim za úkol, aby každý za sebe vyplnil 

patnácti položkový dotazník (otázky jsou vybrané z jednoho britského dotazníku, 

který je ze sborníku sestaveného dvěma psycholožkami z Gwentu - viz příloha 

č. 5). 

Než děti budou dotazník vyplňovat, řeknu jim: Nepodepisujte se, jen 

zakroužkujte, jestli jste kluk nebo holka. Dotazníky budu číst jen já a nikdo jiný, 

sama je zpracuji, a tím, co se tam objeví, se budeme společně zabývat příště. 

Počítám celkem 15 minut (přesazení do lavic, úvodní informace, rozdání, 

vyplnění a vybrání dotazníků). 

Ad e) Hra „na molekuly" (Hermochová, 2005, str. 35): 

Ve třídě je potřeba uspořádat nábytek tak, aby děti měly dostatek volného 

prostoru na pobíhání. Očekávám, že děti rychle ztratí ostych z dotyku s jinými a 

hra bude mít rychlý spád. 

Budete se volně pohybovat po třídě a já v jednu chvíli zavolám číslo, které 

znamená kolik dětí - atomů se má spojit v jednu skupinku - molekulu. Jakmile 

se spojíte v molekuly, zavelím rozpad molekul a hra pokračuje dál. Ten, komu 

se nepodaří zapojit se do molekuly, se o to pokusí v dalším kole. 

Počítám cca 10 minut (hra, zklidnění a reflexe). 

Ad f) Závěr - společné zhodnocení celého setkání v kruhu: 

Budu se snažit, aby co nejvíce mluvily děti. Zeptám se: Líbilo se vám 

dnešní setkání? Co vás bavilo nejvíc bavilo? Co vás vůbec nebavilo? Myslíte si, 

že jsme si jenom hráli, nebo jsme se i něco dozvěděli, naučili? Měly hry ještě 

jiný smysl než hrát si? Jak jste se při jednotlivých aktivitách cítili? 
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Pokud by děti začaly mluvit o dotazníku, pokusím se nevysvětlovat, ale 

naopak se budu ptát dětí, co si o tom myslí. Zkusím si zapamatovat, na co se 

ptaly a co odpovídaly na moje otázky. 

Na konec dětem řeknu, kdy se setkáme příště, a rozloučíme se. 

B. Realizace setkání 

Počet dětí: 16 (9 chlapců, 7 dívek) 

Délka setkání: 90 minut 

Průběh setkání v bodech: 

1. Úvod 

2. Seznamovací aktivita 

3. Hra „místa si vymění" 

4. Dotazník 

5. Hra „na molekuly" 

6. Rituál 

7. Relaxace 

8. Jaké máme záliby? 

9. Závěr 

Původní plán setkání jsem na místě mírně upravila a doplnila podle aktuální 

situace ve třídě. Do úvodu jsem zařadila otázku, na kterou jsem si v tu chvíli 

vzpomněla: Je rozdíl mezi tím, jestli sedíte za sebou v lavicích nebo jestli sedíte 

v kruhu? Jakou výhodu má sezení v kruhu? Děti zareagovaly podle mého 

očekávání, odpovídaly, že v kruhu na sebe všichni dobře vidíme, nemusíme se 

otáčet na toho, kdo mluví apod. Mým cílem nebylo zjistit reakci žáků, ale chtěla 

jsem, aby tato informace zazněla, aby si to žáci uvědomili. 

Připadalo mi, že seznamovací aktivita nebyla pro žáky příliš zábavná, 

protože velmi dobře znají jména svých spolužáků, zatímco pro mě je 

zapamatování tolika jmen problém. Až po skončení setkání mě napadlo, že by 

šlo propojit představování stím, jaké mají děti záliby (tuto aktivitu jsem totiž 

původně neměla v plánu). 
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Hra „místa si vymění" děti velmi bavila, takže když jsem chtěla hru ukončit, 

projevily velký zájem hrát dál, proto jsem vymyslela ještě další úkoly. Tuto hru 

jsem zkoušela poprvé a neměla jsem z ní úplně dobrý pocit. Mým cílem bylo 

dovědět se, jak se žáci ve třídě cítí, jaké mají mezi sebou vztahy, jenže tato hra 

je příliš rychlá na to, abych si stihla všimnout všech, kteří si vyměnili místo, 

mimo jiné i proto, že jsem se jí přímo účastnila. Vyřešila jsem to tedy tak, že 

jsem hru zastavovala a poprosila jsem děti, aby se přihlásily ty, které se 

vyměnily. Dávala jsem dětem tyto úkoly: Místa si vymění všichni, kteří... 1. rádi 

chodí do této třídy (původně jsem chtěla říci - jsou rádi, že chodí právě do této 

třídy) - 3 žáci zůstali sedět, 2. mají v této třídě dobré kamarády - nastal velký 

zmatek, ale myslím, že většina dětí se vyměnila, 3. se nebojí před celou třídou 

říci svůj názor - 9 žáků se vyměnilo, někteří sedící řekli, že jak kdy..., 4. by si 

přáli pozvat na oslavu svých narozenin celou třídu - nikdo se nezvedl, někdo to 

zdůvodnil, že je jich příliš mnoho, že by se k nim domů všichni nevešli (myslím 

si, že ostatní tím, že se nezvedli, nejspíš vyjádřili to, že se nekamarádí úplně se 

všemi spolužáky) - proto jsem úkol pozměnila: kteří by si přáli pozvat na oslavu 

svých narozenin 5 spolužáků - pouze 2 žáci zůstali sedět, 5. si myslí, že by se 

mělo chování někoho ve třídě zlepšit - mimo Martina všichni, 6. kteří se těší na 

školu v přírodě - zůstali sedět asi 2 nebo 3: jedna žačka, která tam nejede, 

Martin, který řekl, že je mu to jedno, třetím žákem si nejsem úplně jistá, myslím, 

že říkal něco o tom, že bude muset ze ŠvP odjet na závody. 

Po této hře následovalo vyplňování dotazníků. Mrzí mě, že jsem udělala 

organizační chybu, o které jsme se v didaktice několikrát bavili, a to, že jsem 

nejdřív poslala žáky z kruhu do lavic, nechala jsem rozdávat dotazníky a pak 

jsem si teprve vzpomněla, že jsem ještě neřekla instrukce k vyplňování, takže 

mě žáci příliš nevnímali. Na druhou stranu zřejmě věděli, co mají dělat, protože 

mě překvapilo, jak byli rychle hotoví. 

Pak jsme hrály hru molekuly, která většinu dětí bavila. Příště bych ale k této 

aktivitě pustila hudbu a zastavovala bych ji, když by měly vytvořit molekuly. 

Zdálo se mi totiž, že čím déle hra trvala, tím méně se děti pohybovaly, některé 

ke konci už jen stály a čekaly na pokyn. Hudba by je lépe motivovala k pohybu 

a hlavně by nestáli u sebe stále ti samí žáci. Při této hře bylo jasně patrné, že 

Martin se straní kolektivu a zároveň, že s ním jeho spolužáci nemají zájem tvořit 
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molekulu. Mrzelo mě, že se tento chlapec nezapojuje do hry, ale došla jsem 

k názoru, že to je trvalý stav, který na tomto setkání nezměním. Přesto jsem 

takto zkusila upravit pokyny: Udělejte dvojice s tím, s kým hodně kamarádíte 

(bohužel jsem si to nestihla poznamenat, ideální by bylo, si žáky v této situaci 

vyfotit). Následovalo - udělejte dvojici stím, s kým příliš nekamarádíte, ale 

chtěli byste kamarádit. Děti byly z mé instrukce trochu rozpačité, chtěla jsem 

totiž říci, kdo s vámi příliš nekamarádí, ale vy byste s ním chtěli kamarádit, tudíž 

tento pokyn neměl zamýšlený výsledek. Na závěr hry jsem řekla, aby děti 

vytvořily jednu velkou molekulu. Martin zůstal stát stranou a ani na mou žádost 

se ke skupině nepřipojil. 

Navázala jsem dopředu nepřipravenou aktivitou vymýšlení rituálu. Zadání 

znělo: zkuste si vymyslet rituál nebo pokřik, s jakým byste se chtěli vítat a loučit 

a který bude společný pro celou třídu, třeba podávání ruky v kruhu. Děti si s tím 

nevěděli příliš rady. Možná, že jsem zapomněla zdůraznit, že rituál se vztahuje 

k našemu setkávání. Návrhy, které se mi podařilo v jejich překřikování 

zaslechnout, mi nepřipadaly vhodné (např. po skončení poslední hodiny 

zakřičíme: Jdeme domů!, Jeden na všechny, všichni na jednoho!...), proto jsem 

jim tak trochu vnutila svůj návrh (myslím si, že jsem to měla vyřešit jinak, ale 

nevěděla jsem jak): do středu kruhu dá každý jednu ruku, až se všechny ruce 

spojí, zvedneme je, rozpojíme a zavoláme hurá. Ve třídě byl v tu chvíli 

neúnosný hluk, děti už ani nevnímaly, co říkám, proto jsem se rozhodla, že je 

zklidním relaxací. 

Děti se měly posadit do kruhu, zavřít oči, nemluvit, představit si, že jdou po 

lese, svítí příjemně sluníčko, zpívají ptáci atd., ale vůbec se mi nedařilo zklidnit 

je. Smály se, že když mají zavřít oči a pusu, takže by měly zavřít taky uši. Řekla 

jsem, že je nebudu nutit, aby zavřely oči, ale že by to bylo lepší, výsledek byl 

ten, že je měli skoro všichni otevřené, stále něco komentovali a do toho 

zazvonilo na přestávku, čímž byla relaxace definitivně ukončena. 

Napadlo mě, že tedy nechám děti vymluvit, měly v kruhu odpovídat na 

otázku, jaké mají zájmy, koníčky. Nevím, jestli je to bavilo nebo zajímalo, 

protože se navzájem rušily mluvením. Z toho jsem usoudila, že děti se potřebují 

naučit vzájemně si naslouchat, příště bych se chtěla s dětmi domluvit na 

pravidlech chování. Přemýšlela jsem také nad tím, zda by pomohlo pravidlo: 
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mluví jen ten, kdo drží v ruce nějaký předmět, třeba míček. Jednotlivé záliby 

dětí jsem si zapisovala (i když ne úplně všechny), protože to, jaké má dítě 

zájmy a kolik jich má, vypovídá o jeho povaze, stylu života apod. Samozřejmě, 

že se objevilo hlavně u kluků, že rádi hrají PC hry, sledují TV, ale hodně dětí 

také sportuje, asi několik z nich hraje na hudební nástroj, dokonce mi tvrdili, že 

rádi čtou, což mě potěšilo. 

Na závěr proběhlo společné zhodnocení celého setkání, ze kterého 

vyplynulo, že všem se setkání líbilo (Martinovi středně), hry je vesměs bavily, 

někoho dokonce bavilo i vyplňování dotazníku. Na otázku, jestli si děti myslí, že 

jsme si jenom hráli nebo jsme se i něco naučili nebo dozvěděli, děti odpověděly 

podle mého očekávání, že jsme se i něco dověděli, ale neuměly to pojmenovat 

konkrétně. Tak jsem to shrnula, že jsem ráda, že jsme se seznámili a že 

doufám, že se o svých spolužácích dověděli něco nového. Bohužel jsem 

s dětmi příliš nerozebírala, jak se při jednotlivých aktivitách cítily, přiznávám, že 

jsem na to pozapomněla. Poučení pro příště - dopředu si připravit reflexe 

k jednotlivým hrám, ve kterých se zaměřím na pocity dětí. 

Přes všechny problémy a nedostatky bych hodnotila toto setkání pozitivně. 

Obrázek č. 6: Vzájemné seznamování v kruhu 
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C. Vyhodnocení patnáctipoložkového dotazníku 

Otázky dotazníku: nejčastější odpověď: v počtu: 

1. Řekl/a mi něco hezkého vůbec ne téměř polovina 

2. Dal/a mi dárek vůbec ne většina 

3. Nutil/a mě dělat něco, co jsem nechtěl/a vůbec ne tři čtvrtiny 

4. Bavil/a se se mnou o pořadu v televizi odpovědi rovnoměrně rozloženy 

5. Usmál/a se na mě vícekrát polovina 

6. Lhal/a mi vůbec ne polovina 

7. Pokusil/a se mě kopnout vůbec ne téměř tři čtvrtiny 

8. Půjčil/a mi něco vícekrát tři čtvrtiny 

9. Byl/a ke mně velice milý/milá vícekrát polovina 

10. Pokusil/a se mě zastrašit vůbec ne tři čtvrtiny 

11. Ublížil/a mi vůbec ne všichni žáci 

12. Pomlouval/a mě vůbec ne většina 

13. Řekl/a mi vtip vícekrát téměř polovina 

14. Pomohl/a mi s prací ve škole odpovědi rovnoměrně rozloženy 

15. Řekl/a mi, že mě zbijí vůbec ne většina 

Z dotazníku vyplývá, že vztahy v této třídě jsou celkově spíše pozitivní. 

Konkrétně např., že jsou děti k sobě kamarádské, vzájemně si půjčují věci, 

neverbální komunikace mezi nimi je vstřícná a jsou k sobě milé. Přirozenou 

součástí vztahů jsou i jevy opačné kvality, které však nesignalizují výrazný 

problém ve vztazích mezi dětmi. K těmto projevům patří např.: občasné zalhaní, 

podřízení se druhému. 
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6.2. Druhé setkání 

A. Příprava setkání 

Téma: Vyhodnocení prvního setkání a první snímání SO-RA-Du 

Na základě zkušeností z prvního setkání a vzhledem k jednotnějšímu 

obsahu setkání jsem zvolila jednodušší typ přípravy. 

Zhodnocení minulého setkání: 

. připomenutí dotazníku (otázky + možnosti odpovědí) 

. podle tohoto dotazníku jsou vztahy ve vaší třídě celkově spíš dobré 

. z vašich odpovědí vyplývá, že 

- si často vzájemně půjčujete věci, 

- se na sebe rozhodně spíš usmíváte, než mračíte 

- a dokonce že se k sobě chováte častěji, než je obvyklé, velmi mile 

. přesto se tam občas objevuje, že 

- někdo ze třídy svému spolužákovi občas zalže 

- nebo mu vyhrožuje, že ho zbije, 

- nebo ho - dokonce - nutí dělat něco, co nechce, 

- ale nikdo z vás nic z toho nebere tak, že by mu některý spolužák 

ubližoval 

. nechat děti, aby se samy vyjádřily k tomu, co jsem řekla 

- jestli je to podle nich skutečně tak nebo jinak, a jak? 

- co se vám na chování ostatních spolužáků líbí a co ne? 

. většina z vás zatrhla, že se v posledním týdnu jednou nebo víckrát od 

spolužáků dočkali něčeho příjemného (ocitovat některé pozitivní položky) 

. ... a něčeho nepříjemného (ocitovat negativní položky, u kterých se 

v jednotlivých dotaznících objevují odpovědi 2 nebo 3 u více dětí) se od 

některého ze spolužáků dostalo jednou, výjimečně i víckrát jen 9 z nich 

. nechat dětem prostor pro vyjádření 

. pozor na to jedno dítě, kterému nikdo neudělal v tom týdnu nic dobrého 
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Zadávání dotazníku SO-RA-D: 

1. Motivace žáků 

- žádost o spolupráci na výzkumu tříd týkajícím se zejména vztahů mezi 

žáky 

2. Zadávání dotazníku ve formě papír - tužka 

- probíhá skupinovou formou a trvá obvykle 1 vyučovací hodinu 

- rozdání záznamových archů (viz příloha č. 2) 

- seznam žáků je lepší vyplnit předem (úspora času) - nejdřív ch., pak 

d. 

- žáci vyplní záhlaví, tj. školu, třídu, své jméno a dnešní datum 

- rozdání vytištěných instrukcí (návod na vyplnění dotazníku - viz 

příloha č. 3) 

- napsat na tabuli škálu 1 - 5, aby to žáci měli před sebou 

- vyplňování dotazníku 

- etapa A - vliv 

- otevřete instrukce a přeložte je tak, aby byla vidět jen druhá 

strana 

- společně si instrukce přečteme (podle potřeby povysvětlím) 

- je důležité, abyste dotazník vyplňovali zodpovědně (psali tam 

jen pravdivé věci) a také samostatně 

- zeptat se: Kolik žáků může být ve třídě nejvlivnějších? 

- nejvlivnější může být jen jeden, výjimečně 2 až 3 žáci -

nemůžete dát jedničku deseti spolužákům 

- počkám, až budou všichni hotoví (povzbuzuji pomalejší žáky) 

- etapa B - sympatie 

- podívejte se na str. 3 a přečteme si instrukce 

- etapa C - zdůvodnění sympatií 

- přečteme si instrukce na str. 4 

- hodnocení probíhá tak, že nejprve děvčata hodnotí děvčata, 

chlapci hodnotí chlapce, teprve pak děvčata chlapce a chlapci 

děvčata 

- žáci píší volné slovní charakteristiky svých spolužáků 
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- nestačí napsat je to můj kamarád + proč? Co je ti na něm 

příjemné? Stejně tak zdůvodněte, proč s někým nekamarádíte -

nestačí napsat nemám ho rád + proč? Co ti na něm vadí / 

nesedí / nelíbí se? 

- vhodné je zdůraznit individuální odlišnost 

- zamyslete se nad každým spolužákem zvlášť 

- nepište pokud možno stejná hodnocení u několika žáků, protože 

každý z nás je jiný 

- můžete psát i přezdívky, ale jen ty, které člověka charakterizují 

(vypovídají něco o jeho vlastnostech), ne ty, které vznikly ze 

jména 

- nepoužívejte nadávky a sprostá slova! 

- Pište prosím čitelně! 

- málo času => nejprve zdůvodněte stupně 1, 4 a 5 

B. Realizace setkání 

Počet dětí: 22 (12 chlapců, 10 dívek) Na setkání byli všichni žáci kromě 

Petra. 

Délka setkání: 90 minut 

Průběh setkání: 

V první části setkání jsem se sžáky věnovala hodnocení dotazníku 

z minulého setkání. Žáci měli k dispozici nevyplněné formuláře pro lepší 

orientaci v dotazníku. Společně jsme prošli každou položku zvlášť a byl zde 

prostor k diskuzi nad jejich jednotlivými obsahy a konkrétními odpověďmi žáků. 

Během diskuze děti vyjadřovaly svůj názor na to, jaké chování je vhodné a 

které je naopak nežádoucí. 

Následně proběhla motivace žáků před snímáním dotazníkem SO-RA-D. 

Po té jsem žákům rozdala formuláře a instruovala jsem je o způsobu vyplňování 

dotazníku (signování). Během následujících cca 30 minut žáci dotazník vyplnili. 

Po odevzdání vyplněných dotazníků jsme druhé setkání ukončili a domluvili si 

setkání příští. 
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C. Vyhodnocení prvního snímání SO-RA-Du 

Pro ilustraci nyní uvedu orbitální sociogramy z etapy A a etapy B včetně 

jednotlivých komentářů k nim. Další stěžejní části výstupů 1. snímání využiji při 

porovnání výsledků ze závěrečné diagnostiky v kapitole 7.1., kde se zaměřím 

zejména na „Hodnocení třídy", „Čtvercový diagram" a textové vyhodnocení vlivu 

a sympatií. 

V diagramech tohoto typu platí, že červené linky označují oboustrannou 

volbu, zatímco modré linky se žlutou šipkou označují jednostranný vztah. 

a) Sociogram nejvyšších hodnocení vlivu - Vliv © 

Z výše uvedeného diagramu je patrné, že nejvlivnějšími žáky ve třídě budou 

asi č. 17 Josefína, č. 21 Jan Š. (v tomto pořadí obdrželi největší počet kladného 

hodnocení vlivu). 
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b) Sociogram nejnižších hodnocení vlivu - Vliv O 

Za nejméně vlivného žáka byl z dotazníků vyhodnocen žák č. 4 Martin F., 

který v současné době není žákem třídy. Druhé místo (druhé nejčastější 

negativní hodnocení) zaujala žákyně č. 10 Tereza L., která také již není žákyní 

třídy. Ze současných žáků třídy dostala nejhorší hodnocení žákyně č. 22 Lucie. 
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Nejdůležitějšími faktory tohoto diagramu jsou obdržené a rozdané sympatie. 

Nejsympatičtějšimi se jeví žákyně č. 15 Veronika, č. 18 Kateřina a č. 17 

Josefína, nejvíce sympatií rozdali žáci č. 3 Jan D. a č. 8 Jan K. 

d) Sociogram nejnižších hodnocení sympatií - Sympatie 0 

Nejvíce záporných hodnocení sympatií dostal opět žák č. 4 Martin F., který 

v současné době není žákem třídy, a proto se jeho negativní pozicí ve třídě 

není třeba dále zabývat. Z žáků, kteří pokračují ve studiu pátého ročníku v této 

třídě, byl za nejméně sympatického označen žák č. 23 Martin V. 

6.3. Třetí setkání 

A. Příprava setkání 

Téma setkání: Sebepojetí (Pozitivní vidění sebe sama) 

Poznámka: Mezi dobou druhého a třetího setkání se s novým školním 

rokem změnil počet žáků ve třídě, Bibiana, Tereza L., Tomáš a Martin F. se 

odstěhovali. 
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Osnova setkání: 

a) Úvod - přivítání 

b) Vyhodnocení SO-RA-Du 

c) Ledolamka Místo po mé pravici je volné 

d) Cvičení Moje klady 

e) Dotazník zaměřený na sebereflexi 

f) Závěr - shrnutí, rozloučení 

Ad a) Přivítání a rozloučení - rituál - každý dá ruku doprostřed kruhu, kde 

se všechny ruce spojí, všichni společně zvolají hurá... 

Ad b) Vyhodnocení SO-RA-Du - vybrané informace o výsledcích dotazníku 

Ad c) Ledolamka Místo po mé pravici je volné (Hermochová, 1994a, str. 

Cíl: Jde o klasické cvičení zaměřené na „rozehřátí". Napomáhá 

k seznámení nových členů ve skupině, stimuluje pozornost. 

Věk: od 8 let 

Doba: 10-15 minut 

Popis cvičení: 

Účastníci sedí v kruhu na židlích, po pravé ruce vedoucího je 

volné místo. Vedoucí začne cvičení větou: „Místo po mé pravici 

je volné. Chci, aby tam seděl... (např. Honza), protože... 

(zdůvodnění volby)". Po vyslovení přání přeběhne vyvolaný hráč 

rychle na prázdné místo, čímž se jedno místo uvolní a volí nový 

hráč. Hru je třeba ukončit včas, aby hráči neztratili zájem. 

Vyhodnocení: 

Byl jsem zvolen? Kdo mne zvolil? Byl někdo volen často? Co 

může znamenat mnoho voleb? Co málo? Co se mi na hře líbilo? 

Co se mi na hře nelíbilo? 

Poznámka: 
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Hra přináší pohyb a veselí. Je vhodné používat ji na začátku 

sezení - upoutává pozornost, rozvíjí vzájemné kontakty. 

Pravidla můžeme upravit, např. nepřipustit, aby jedno dítě bylo 

voleno dvakrát za sebou či vůbec dvakrát. 

Ad d) Cvičení Moje klady (Hermochová, 1994a, str. 40) 

Cíl: Zaměřit se na pozitivní vidění vlastní osoby i druhých. 

Poznámka: Hodnocení druhých dětí zaměřené na kladné stránky 

pomáhá při vytváření pozitivního sebepojetí (chápání vlastní 

osoby). 

Poznamenat si: Která kladná vlastnost se vyskytla nejčastěji? 

Úkol pro mě: Které kladné stránky jsou v této skupině hodnoceny 

zvlášť vysoko? 

Věk: od 10 let 

Doba: asi 45 minut 

Pomůcky: pro každého papír a tužka 

Popis cvičení: 

1) Každý napíše co nejvíce svých kladných vlastností a 

schopností, např.: umím dobře počítat-jezdím dobře na 

kole - jsem vytrvalý - dovedu utěšit druhé - rozumím 

druhým. (10minut) Potom každý své klady sečte. Společně si 

řekneme, kolik kladů kdo vymyslel. 

2) Mezihodnocení - U koho mne překvapil jeho počet kladů? 

Kdo uvedl největší počet kladů? Kdo měl nejméně kladů? 

Jak velký je rozdíl mezi maximálním a minimálním počtem 

kladů? Na kterém místě, pokud jde o počet kladů, se 

nacházím já? O čem vypovídají rozdíly v počtu kladů? 

(10min.) 

3) Ve druhé fázi cvičení vytváříme přehled skupinových kladů a 

třídíme je do skupiny intelektuálních kvalit, tělesných 

předností, atd. (15minut) 
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na tabuli napíšu 2 hlavní kategorie: 1. tělesné vlastnosti 

2. duševní vlastnosti 

společně vytvoříme „podkategorie" - př. myšlení/rozumové 

schopnosti (dobře se učím) 

4) Vyhodnocení - společná reflexe 

• Shrnout, jaké činnosti jsme při cvičení prováděli - psaní 

vlastností, čtení, třídění. 

• Kdy jste se v průběhu cvičení cítili nejlépe, kdy nejhůře? 

Zkuste říci, při jaké činnosti. 

• Které své kladné vlastnosti byste chtěli rozvíjet? 

• Kdo z vašeho okolí věnuje vašim kladným stránkám 

pozornost? 

• Uvědomili jste si o sobě něco nového? 

• Co jste se dnes dozvěděli o svých spolužácích? 

• Překvapilo vás něco? 

Ad e) Dotazník zaměřený na sebereflexi 1 (viz příloha č. 6) 

B. Realizace setkání 

Počet dětí: 17 (11 chlapců, 6 dívek) Chyběla Michaela a Tereza. 

Délka setkání: 90 minut 

Průběh setkání: 

1. Úvod 

- přivítání 

- diktafon 

- předchozí setkání 

- připomenutí dotazníku 
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2. Vyhodnocení SO-RA-Du 

Lehce upravený záznam z diktafonu: „Musím říct, že jste mě potěšili, 

protože Vaše třída mi připadá dobrá, kamarádská. Jste dobrý kolektiv. Myslím, 

že ve vašich dotaznících převažovaly takovéto komentáře: je to dobrá 

kamarádka, často mi něco půjčí, když potřebuji, nebo mi pomůže, máme 

společné zájmy, smysl pro humor, apod. Zkrátka vyskytovalo se tam spoustu 

pozitivních věcí. Je pravda, že jsem tam objevila i některé ne úplně nejlepší 

komentáře... 

Žádný kolektiv, žádná třída, není úplně ideální - to je první věc, ale 

můžeme se snažit o to, aby nám ve třídě bylo společně dobře. Zkusíme si 

vzájemně neubližovat, nenadávat si. Myslíte, že je to dobrý nápad? Jooo. Co 

myslíte, že způsobí to, když byste byli k sobě milejší? Spontánní reakce 

jednoho chlapce Lásku? vyvolala ve třídě smích. No, na lásce není nic 

směšného... Kamarádskou lásku. Bohužel jsem na tuto správnou odpověď 

v podstatě nezareagovala, pouze jsem ji zopakovala a ptala se dál. Myslíte, že 

byste chodili radši do školy, když by vám tady bylo příjemně? Žáci mluvili jeden 

přes druhého, takže jsem jim příliš nerozuměla - zaznamenala jsem tyto různé 

reakce: 1. Jooo. 2. Mně tady je příjemně. 3. Já bych sem nechodil, ale musím. 

3. Ledolamka - Místo po mé pravici je volné 

Při vytváření kruhu ze židlí vznikla situace, že děti kruh uzavřely a Martin 

zůstal vně kruhu. Na můj pokyn mu děti mezi sebou udělaly místo. 

Vzhledem k tomu, že si ještě nepamatuji všechna jména, nepodařilo se mi 

vždy poznamenat si, kdo si koho vybral, častěji mám ty, kteří byli voleni: 

začínala Kačka, která volila Moniku, protože se hezky usmívá, pak byla zvolena 

znovu Kačka, protože je to dobrá kamarádka, dále Pippi, protože je originální, 

Petr, Michal volil Jéňu, Verča, protože má bílo-fialové ponožky, Míli, Petr volil 

..., Ondra, protože je s ním sranda, Honza S., Honza D., Vojta (chtěli ho zvolit 

dvakrát za sebou), Martin (dostal přezdívku Pupík), Lucka... Ke konci přišla 

řada i na mě, děti mi musely poradit, kdo ještě nebyl zvolen, takže jsem volila 

Pepu, jenže jsem nemohla vymyslet důvod mé volby, bylo mi velmi trapně. 

Poslední byl zvolen Filip. 
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4. Cvičení Moje klady 

Nejprve jsem dětem vysvětlila princip cvičení (viz. příprava), poté se 

přesunuly do lavic a samostatně pracovaly na svém úkolu. Následovalo 

mezihodnocení - tyto otázky jsem nepoužila vůbec: Jak velký je rozdíl mezi 

maximálním a minimálním počtem kladů? - to si myslím, že vyplynulo 

z kontextu (nejvíce kladů bylo 9, nejméně žádný klad); Na kterém místě, pokud 

jde o počet kladů, se nacházím já? - neptala jsem se na to celé třídy, protože je 

to spíše individuální záležitost každého žáka. Zato otázku O čem vypovídají 

rozdíly v počtu kladů? jsem blíže rozvedla, ptala jsem se: 1) Co můžeme 

usoudit z toho, když někdo napíše spoustu svých pozitivních vlastností? Co by 

se o takovém člověku dalo říct nebo co bychom si o něm mohli myslet? 

Nemusíme si představit konkrétně Pippi, která měla nejvíc kladů, ale myslím to 

obecně. Odpověď žáků zněla: Má moc velké sebevědomí. Je namyšlený. Proto 

jsem se jich ptala na rozdíl mezi vysokým sebevědomím a namyšleností. 

Domnívám se, že tento rozdíl vysvětlili správně. 2) Co můžeme říci o takovém 

člověku, který přestože usilovně přemýšlí, nemůže na sobě najít nic dobrého? 

Reakce žáků byla: Málo si věří. Nevěří si. Doplnila jsem, že by to mohlo mít 

ještě jiný důvod, např. že si ten člověk myslí, že není dobré chlubit se, že tam 

radši nic nenapíše, aby to nevypadalo, že se vychloubá. Ptala jsem se žáků, 

kteří měli nejméně kladů, jestli právě toto nebyl jejich důvod - někteří mi to 

potvrdili. 

Druhou fázi cvičení (vytváření přehledu skupinových kladů a třídění) jsem 

uvedla následovně: Nebudu psát konkrétně, co kdo o sobě napsal, ale zajímalo 

by mě, jaké vlastnosti jste vymysleli. Zkusíme se společně zamyslet nad tím, do 

jakých skupin by se daly tyto klady rozdělit. Jak jsem postupovala dále se 

pokusím ilustrovat na tomto příkladě: Na úvod jeden žák řekl, že umí jezdit na 

kajaku. Jeho sdělení jsem zobecnila - jsem dobrý v nějakém sportu - a ptala 

jsem se kolik žáků toto napsalo (celkem 14 ze 17!) a dále, jestli by tuto 

kategorii uměli nazvat ještě jinak. Žáci nevěděli, tak jsem ji nazvala „tělesná 

zdatnost". Tímto způsobem jsme vytvořili i další kategorie: „duševní vlastnosti" 

(př. Když je někdo smutný, umím ho rozesmát.), „dovednosti" (př. Umím pěkně 

kreslit.). 
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Poté jsem se zaměřila na žáky, kteří vymysleli pouze jednu svoji kladnou 

vlastnost. Ondra mi sdělil, že je dobrý ve sportu. Mili řekla, že umí hrát na 

mobilu hry. To mi nepřišlo úplně v pořádku, proto jsem se jí ptala, jestli si myslí, 

že je to její nejdůležitější kladná vlastnost. Domnívám se, že i když mi na to 

v podstatě neodpověděla, vedlo ji to alespoň k zamyšlení na sebou. Pak jsem 

se ptala Martina, co napsal on. Ale odpověděl mi, že nic. Šla jsem se tedy 

rychle podívat a zjistila jsem, že na svém papíře sice měl něco napsáno, ale 

všechno bylo přeškrtáno. Již jsem to tedy nekomentovala a zase jsem se vrátila 

k rozmluvě s celou třídou: Myslíte, že byste uměli poradit Martinovi, Mili a 

Ondrovi, jakou mají kladnou vlastnost? Co by si mohl/a uvědomit, že umí? 

Můžete si vybrat, komu z nich chcete poradit. Projedeme to jako hada - každý 

dostane slovo. Většina dětí se vyjádřila alespoň k jednomu ze zmiňovaných 

spolužáků a uvedla minimálně jednu jeho / její kladnou vlastnost, nejvíce však 

mluvili o Ondrovi. Lucka vyslovila zajímavou myšlenku: Martin, když hodně 

chce, umí být dobrý kamarád. Když se vyjádřili všichni, uzavřela jsem to tím, že 

jsem ráda, že si uměli takhle pěkně poradit. 

Následovalo vyhodnocení společná reflexe - postupovala jsem podle 

přípravy. Překvapilo mě, že hodně dětí nebavilo vymýšlení svých kladných 

vlastností, naopak mě potěšilo, že několik žáků uvedlo, že je bavilo radit svým 

spolužákům, jaké na nich vidí pozitiva. Na otázky 4 a 5 (viz příprava) děti 

odpovídali vesměs záporně, což mě trochu mrzelo. Radost mi udělal jeden žák, 

který zareagoval na poslední 6. otázku takto: Překvapilo mě, jak to byla hezká 

hodina. 

5. Dotazník zaměřený na sebereflexi 

Vysvětlila jsem žákům, jak mají dotazník vyplnit. O prvních dvou otázkách 

už jsme společně mluvili (přesto jsem ještě zodpovídala dotaz, co znamená 

podceňovat se), na třetí otázku měli žáci odpovídat ano x ne, ve čtvrté otázce 

vybírali ze seznamu kladů na tabuli stím, že jsem žákům nabídla, že když by 

jim tam nějaká (pro ně důležitá) vlastnost chyběla, tak si ji mohli přimyslet (tuto 

možnost jsem zdůraznila jak na začátku, tak v průběhu vyplňování dotazníku), 

pátou a šestou otázku jsem nekomentovala, i když jsem zodpovědí žáků 

usoudila, že by bylo lepší, kdybych je ojasnila. 
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6. Závěr 

Na konci setkání žáci opět vytvořili kruh a rozloučili se spolu svým třídním 

pozdravem, který se ještě pokoušeli vylepšovat. Setkání jsem uzavřela tím, že 

bych byla ráda, když by se děti naučily naslouchat tomu, kdo má slovo. 

Zdůvodnila jsem to takto: Když jeden mluví a kdokoliv do toho něco řekne, tak 

už žádnému z nich není rozumět, pak se to musí opakovat, což je škoda. 

C. Vyhodnocení dotazníku zaměřeného na sebereflexi 1 

Dotazník vyplnilo celkem 17 žáků. 

Z první otázky vyplynulo, že většinu dětí hry bavily a cítily se při nich 

příjemně, což potvrzuje i zjištění, že k položce „co mi nebylo příjemné" 

odpovědělo devět žáků, že nic. Zajímavé je, že pěti žákům nebylo příjemné 

vymýšlet své kladné vlastnosti. 

Na druhou otázku „Myslíš si, že máš sklon podceňovat se?" odpovědělo 11 

žáků více méně pozitivně (např. možná trochu; jo, jo, jo, jo...), čtyři žáci 

odpověděli, že ne, a dva žáci se nevyjádřili, z čehož lze usoudit, že zhruba dvě 

třetiny třídy si málo věří. 

Odpovědi na třetí otázku „Bylo by pro tebe snadnější napsat seznam svých 

slabostí?" byly poměrně vyrovnané. 

Přestože na čtvrtou otázku děti odpovídaly různě, všimla jsem si, že velmi 

často uváděly, že si váží smyslu pro humor (jak u sebe, tak u druhých), 

schopnosti někoho rozesmát, zlepšit náladu apod. Tuto kladnou vlastnost žáci 

uváděli též v dotazníku SO-RA-D, a to ve slovním zdůvodnění sympatií. Dalším 

postřehem je fakt, že většina třídy ráda sportuje, nejspíš proto žáci uváděli mezi 

pěti vybranými kladnými vlastnostmi i fyzickou zdatnost (konkrétně např. být 

dobrý v nějakém sportu). 

Během vyhodnocování tohoto dotazníku jsem dospěla k názoru, že žáci 

nemají jasnou představu o tom, co je to kladná vlastnost. Domnívala jsem se, 

že když jsme se na toto téma bavili ve cvičení Moje klady, tak tomu žáci budou 

rozumět, ale zřejmě je tento pojem pro některé z nich příliš abstraktní. Dokládá 

to např. odpověď jedné žačky na pátou otázku „Moji rodiče si váží těchto 
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kladných vlastností: ..." Mě a našich psů, mojí babičky. Tuto otázku správně 

pochopilo sedm žáků, kteří podle mého očekávání dané vlastnosti vyjmenovali. 

Pět žáků odpovědělo pouze ano, protože se asi domnívali, že otázka č. 5 se 

vztahuje k otázce č. 4. 

Přiznávám, že poslední (šestá) otázka „Které tři kladné vlastnosti jsou 

nejužitečnější / nejprospěšnější pro celou společnost?" byla pro děti tohoto věku 

příliš těžká, přesto se objevily i uvědomělé odpovědi typu: umět pomáhat 

kamarádovi, umět spolupracovat, komunikovat, což mě velmi mile překvapilo. 

6.4. Čtvrté setkání 

A. Příprava setkání 

Téma: Pocit sounáležitosti (Hledání toho, co nás spojuje) 

Osnova setkání: 

a) Úvod 

b) Ledolamka Cibule 

c) Cvičení Co máme společného 

d) Dotazník zaměřený na sebereflexi 

e) Závěr 

Ad a) Úvod a závěr bude probíhat podobně jako v předchozím setkání. 

Ad b) Ledolamka Cibule (Hermochová, 2005, str. 34) 

Cíl: uvolnění atmosféry a vzájemné poznávání 

Popis cvičení: 

1. Účastníci se rozdělí do dvou stejně početných skupin a 

vytvoří dva soustředné kruhy - vnitřní a vnější tak, že stojí 

čelem k sobě - ti, co jsou ve vnitřním kruhu, se dívají ven, 

vnější kruh se dívá do středu. Vnější kruh se po každém 
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cvičení pohybuje doprava, takže se dvojice postupně střídají. 

(Důležité je to, že v akci jsou zároveň všichni.) 

2. Při každém cvičení se dodržuje stejný rituál: 

a) oba účastníci si sdělí svá jména (děti znají jména svých 

spolužáků, takže bych tuto fázi pozměnila - děti se 

pozdraví a v pozdravu osloví svého spolužáka křestním 

jménem, př. Ahoj, Janičko!) 

b) provedou cvičení, která vedoucí navrhne 

c) pohovoří o tom, jaký z toho mají pocit - párové sdílení -

Bylo ti příjemnější popisovat druhého nebo být 

popisován? 

d) rozloučí se a postoupí o jedno místo dále 

3. Témata cvičení: 

• vzájemně se popisují, A se dívá a popisuje B (barvu 

vlasů, oči, pusu, nos, výraz v obličeji, oblečení) 

• popisují se při zavřených očích 

• broukají spolu melodii písně 

• napodobují svůj výraz mimiku a pantomimiku 

Poznámka: Pokud se hry zúčastní lichý počet dětí, pak zajistit, aby 

lichým byl vždy někdo jiný, např. v kruhu, ve kterém bude o 

jedno dítě méně, bude buď volné místo nebo si tam můžu 

stoupnout já (nebo p.uč.) a nebo tam dám židli, na kterou si liché 

dítě sedne (ale to je možná zbytečně složité - mohl by vzniknout 

problém, že dítě zapomene, jestli bylo ve vnitřním nebo vnějším 

kruhu, také se asi židle bude při výměně dvojic plést). Žák 

dostane úkol: Poslouchej své spolužáky a pokus se vybrat 

jednoho, o kom si myslíš, že umí nejlépe popisovat druhého 

(volí vhodná slova). 

70 



Ad c) Cvičení Co máme společného (Vopel, 2007, str. 48 a str. 25, 

též Hermochová, 2005, str. 49) 

Cíle: Děti na základní škole objevují a oceňují své jedinečné 

povahové vlastnosti, ale musí objevit také to, co mají společné 

s druhými. Hra dětem pomáhá najít podobnosti a mluvit o nich 

s ostatními. Je mnohem snadnější řešit konflikty, když víme, že 

existuje také mnoho znaků, které nás s ostatními spojují. Je to 

velmi živá hra na rozproudění, která žákům pomáhá navazovat 

dobré vzájemné kontakty a překonávat předsudky. Samozřejmě 

nebudou všechny skupiny hotové současně. Musím dát všem 

trojicím šanci k nalezení deseti společných věcí. 

Věk: od devíti let 

Doba: odhaduji 20 minut 

Popis cvičení: „Utvořte prosím trojice. Vyberte si spolužáky, kteří mají 

alespoň jeden kus oblečení stejné barvy, jakou máte na sobě i 

vy. Neměli by to být vaši nejlepší přátelé. Každá trojice si vybere 

ve třídě své místo, kde budete mluvit sami o sobě. Vaším cílem 

je objevit něco, co máte všichni společného (třeba všichni máte 

rádi modrou barvu, nebo jíte k snídani mušli). Je v podstatě 

jedno, co to bude - důležité je, že je to něco, co je vám všem 

společné. Když na společný zážitek, dovednost apod. přijdete, 

můžete projevit svoji radost. Cílem každé trojice je najít během 

15 minut co nejvíce (alespoň 5) společných rysů. Vím, že jste 

velmi vynalézaví a že už se vám hlavou honí různé nápady 

(Díváme se všichni rádi na televizi? Stříháme si všichni nehty? 

Mluvíme česky? Samozřejmě!). Něco takového ale není 

pozoruhodné. Cílem je objevit to, co není moc obvyklé. 

Nehledejte jen povrchní společné věci, ale zajímavosti (Moje 

maminka se učí španělsky, můj bratr se vlastně také učí 

španělsky, a já umím také několik španělských vět.). Rozumíte, 

co mám na mysli? Pokud ano, můžete začít. 

Vyhodnocení: Který tým splnil úkol nejrychleji? Dozvěděl ses o 

některém z kamarádů něco zajímavého? Která společná věc ti 
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připadala nejzajímavější? Existuje něco, co mají společné 

všechny děti? Jak jste ve vaší skupince spolupracovali? 

Ad d) Dotazník zaměřený na sebereflexi 2 (viz příloha č. 7) 

B. Realizace setkání 

Počet dětí: 19 (11 chlapců, 8 dívek) 

Délka setkání: 90 minut 

Průběh setkání: 

1. Úvod 

2. ledolamka Cibule 

Žáci vytvořili dva soustředné kruhy a já jsem jim vysvětlila pravidla hry. 

Vzájemné popisy žáků jsem nevyhodnocovala (mluvila vždy půlka třídy 

najednou), zaměřila jsem se jen na reflexi (spokojenost žáků s popisem a na to, 

jestli se jim více líbilo popisovat spolužáka nebo být popisován). Zajímavé bylo, 

že v prvním kole (popis s otevřenýma očima jsem opakovala dvakrát) žáci raději 

poslouchali svého spolužáka, jak je popisuje, zatímco v druhém kole raději sami 

popisovali (zřejmě se rozmluvili a popisování jim již nečinilo takové potíže). 

Při dalším úkolu (popis se zavřenýma očima) byly počty těch, kteří raději 

popisovali a kteří byli raději popisováni, přibližně stejné. 

Nápad s broukáním melodie písně jsem nakonec neuplatnila (z předchozích 

dvou kol jsem usoudila, že je ve třídě příliš velký hluk, přes který by se dvojice 

neslyšely). 

Poslední úkol s mimikou (upřesnění úkolu - jeden z dvojice měl vyjádřit 

mimikou svoji náladu a druhý měl tento výraz napodobit) žáky bavil ještě více, 

než předchozí dva úkoly. Rozdělení těch, kteří raději napodobovali nebo 

vyjadřovali svoji náladu, bylo opět vyrovnané. Můj postřeh byl, že dětem dělalo 

největší problém ne mimické vyjádření, ale nemluvení. Předpokládala jsem, že 

cvičení bude trvat deset až patnáct minut, ale děti toto cvičení natolik bavilo, že 

jsem u něj zůstala přibližně půl hodiny. 
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3. cvičení Co máme společného 

Dříve než jsem začala vysvětlovat pravidla následujícího cvičení, 

připomněla jsem dětem cvičení Moje klady z minulého setkání se záměrem 

poukázat na rozdíl, kdy se minule zamýšleli sami nad sebou a v dnešním 

setkání se měli zamýšlet hlavně nad tím, co mají s ostatními společného. 

Chvíli po začátku této hry navštívil třídu bývalý spolužák Tomáš, který se 

zúčastňoval našich setkání v minulém roce. Jeho příchod vzbudil velký ohlas, a 

proto jsem souhlasila s tím, aby se zapojil do dalších aktivit setkání. Nabyla 

jsem nové zkušenosti, že není rozumné nechávat rozdělení žáků do skupin na 

nich samotných, někteří žáci se totiž nebyli schopni dohodnout, a tak jsem 

zbytek rozdělila sama. Při tvorbě skupin vznikaly většinou holčičí nebo 

chlapecké trojice (čtveřice): 

1. Lucka, Monika, Veverka 2. Honza D., Petr, Honza K. 

3. Filip, Vojta, Ondra, Tomáš 4. Michal, Katka, Míša 

5. Jéňa Š., Honza S., Martin 6. Pippi, Mili, Pepa, Těrka 

Vzhledem ktomu, že žáci vymysleli překvapivé množství shod, nechala 

jsem je roztřídit společné rysy do kategorií (například povahové vlastnosti, 

dovednosti, záliby, zážitky atd.). Toto roztřídění jim mělo pomoci k lepší 

orientaci v pochopení toho, co je spojuje, ale bylo pro ně poměrně obtížné. 

Nakonec jsem požádala skupiny, aby vybraly a ostatním prezentovaly tři až pět 

nejzajímavějších a nejdůležitějších shod. 

Z jejich odpovědí mne nejvíce zaujaly tyto odpovědi: 

- umíme rozesmát, 

- nevytahujeme se, 

- pomáháme lidem, 

- máme hodnou pani učitelku, 

- hodně jíme 

- máme věčně opilé otce (to jsem považovala za dost alarmující a byla 

jsem ráda, že to slyšela i pani učitelka). 

4. Dotazník zaměřený na sebereflexi 

5. Závěr 
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C. Vyhodnocení dotazníku zaměřeného na sebereflexi 2 

Na první otázku - Která z dnešních her tě bavila nejvíce? - byly priority 

rozdány tak, že hra Cibule (děti jí označovaly jako popisování) bavila žáky více 

než cvičení Co máme společného (16:4 odpovědí). Nejspíše je zaujala akčnost 

a jednoduchost hry. 

Na druhou otázku odpověděla polovina žáků že nic, ostatní to potěšilo. 

Třetí otázkou na sebe žáci prozradili většinou některou ze zvláštností, 

z nichž některé by se mohly hodit v budoucnu pro případné intervence. 

Čtvrtá otázka dopadla také jako první a třetí nerozhodně, polovina žáků se 

chce odlišovat a druhá polovina nechce. 

Z četnosti odpovědí je vidět, že dotazník byl koncipován tak, že vypovídá 

spíše o charakteristikách jednotlivců, než o statistických ukazatelích třídy. 

6.5. Páté setkání 

A. Příprava setkání 

Téma: Empatie (schopnost vcítit se do pocitů druhého) 

Osnova setkání: 

a) Úvod 

b) Ledolamka Jak se ti daří? 

c) Cvičení Přání I 

d) Dotazník MCI - aktuální stav 

e) Závěr 

Ad a) Úvod a závěr jako v předchozím setkání 

Ad b) Ledolamka Jak se ti daří? (Hermochová, 1994a, str. 172) 

Cíl: Je to krátká praktická aktivita, kterou můžeme zařazovat častěji 

na začátku pracovního dne anebo na začátku pracovního bloku. 

Čím jsou děti mladší, tím častěji by tato aktivita měla být 
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zařazována, aby se děti naučily lehce vyjadřovat. Při prvním 

použití zachovejme určitou časovou rezervu - mohou se dostat 

ke slovu i velmi složité citové stavy. 

Věk: od osmi let 

Doba: 15 až 45 minut (počítám asi 20 až 25minut maximálně) 

Pomůcky: Na tabuli nebo na veliké archy papíru namalujte tři obličeje. 

Obrázky nadepište „Jak se ti daří?" Pod obrázky musí být 

dostatek místa, aby se tam vešly podpisy všech dětí. 

š ť a s t n y smíšený nešťastný 

Popis cvičení: Vedoucí: „Chtěla bych vědět, jak se vám vede (jak se 

dnes máte). Nechám vám dostatek času, abyste si rozmysleli 

svou odpověď. Namalovala jsem tři obličeje. Vy se podepište 

pod ten obličej, který nejlépe vyjadřuje vaší náladu. Potom 

utvořte skupiny podle jednotlivých nálad a ve své skupině se o 

své náladě můžete pobavit." Následuje společný rozbor 

odpovědí žáků. 

. Požádám nejprve šťastné děti, aby řekly, co je činí šťastnými 

podle vzoru: „Jsem šťastný, protože ..." 

. Poté nechám hovořit děti podepsané pod prostředním 

obrázkem. Jejich motto by mohlo znít: „Cítil bych se lépe, 

kdyby ..." 

. Třetí skupina se vyjadřuje jako poslední. Nabídnu jí taktně 

dvě možnosti: „Můžeš sdělit ostatním, co tě trápí, ale 

nemusíš." 

Ad c) Cvičení Přání I (Hermochová, 1994b, str. 64) 

Cíl: Část našich přání se může splnit jen za spoluúčasti či podpory 

druhých. Když se člověk včas naučí se k těmto lidem přiblížit 

a požádat je o pomoc, stane se bilance jeho splněných přání 

pozitivnější. 
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Cvičení na tuto souvislost upozorňuje a dává dětem podnět, 

aby se učili požádat o pomoc. Tento nácvik je realizován 

nepřímo, což usnadňuje situaci těm dětem, které v tomto ohledu 

mají potíže. 

Věk: od deseti let 

Doba: cca 40 minut 

Popis cvičení: Vedoucí: „Některá naše přání se mohou splnit jen za 

předpokladu, že o nich někomu řekneme. S každým vysloveným 

přáním je však spojeno riziko. Druhý nás může odmítnout. Může 

říci ne. To, jestli nás někdo odmítne nebo ne, záleží na několika 

věcech, jak na přání samotném, tak na našem vzájemném 

vztahu a v neposlední řadě i na tom, jak je přání vysloveno. 

Dnes se budeme zabývat tím, jak můžeme někoho poprosit o 

pomoc. Ke cvičení budete potřebovat partnera - vyberte si 

někoho, kdo vám vyhovuje, s kým chcete spolupracovat. 

Společně si vymyslete dvojici lidí, z nichž jeden má nějaké přání 

ve vztahu k druhému a rozhodne se je vyslovit. Rozmyslete si o 

jaké dvě osoby a o jaké přání ve vašem případě půjde. Bude to 

přání někoho ve vašem věku vztahující se k jednomu z rodičů, 

k sourozenci, příteli či učiteli? Nebo půjde o dospělou osobu, 

která si bude přát něco od svého nadřízeného, spolupracovníka, 

partnera nebo od nějakého dítěte? Který z možných vztahů vás 

nejvíce zajímá? Můžete vyslovit velmi jednoduché či naopak 

velmi složité přání. Pak si napište tento rozhovor, který by mohl 

mezi vašimi postavami proběhnout. Každý z vás bude psát slova 

jednajících osob. Dopište rozhovor, ale nedohadujte se předem, 

jak celá věc dopadne. Každý má naprostou volnost co nechá 

svou osobu říkat. Možná, že přání bude splněno, možná ne." (20 

min.) 

Po ukončení zápisu se přečte co nejvíce rozhovorů. 

Vyhodnocení: Jak se mi cvičení líbilo? Jak se mi spolupracovalo 

s mým partnerem? Co jsem odhalil o sobě samém? Jaká přání 
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se ve skupině vyskytla? Kolik přání se ve skupině vyskytlo? 

Kolik přání se splnilo, kolik ne? Na čem to záviselo? Jaké jsou 

mé zkušenosti s přáními? 

Ad d) Dotazník MCI - aktuální stav 

Doba vyplňování: asi 15 minut 

Pokyny pro zadání dotazníku: Nejedná se o žádnou zkoušku, nejsou 

zde nějaké dobré nebo špatné odpovědi. Máte napsat, jaká je 

teď vaše třída, vaši spolužáci. Každou větu v dotazníku si 

pořádně přečtěte. Odpovídá se na ni buď Ano nebo Ne. Pokud 

souhlasíte stím, co je tam napsáno, uděláte kroužek kolem 

slova Ano, pokud nesouhlasíte, uděláte kroužek kolem slova Ne. 

Když se spletete, nebo si odpověď rozmyslíte a chcete ji změnit, 

přeškrtněte křížkem tu odpověď, kterou chcete opravit a 

zakroužkujte to, co platí. Nic nepřeskakujte, odpovězte na 

každou otázku. Každý odpovídejte sám za sebe. Prosím vás, 

abyste si neradili. Nezapomeňte nahoře vyplnit své jméno. 

B. Realizace setkání 

Počet dětí: 19 (10 chlapců, 9 dívek) chyběl Jan K., do třídy nastoupila nová 

žákyně Linda. Je to cizinka, zatím neumí moc česky a 

překladatelku jí dělá Mili. Linda se mně i spolužákům jeví jako 

sympatická dívka. 

Délka setkání: 90 minut 

Průběh setkání: 

1. Úvod 

2. Ledolamka Jak se ti daří? 

Na tabuli jsem namalovala 3 obličeje a nechala jsem 

děti hádat, jakou vyjadřují náladu. Děti znaly význam 

těchto symbolů. Na základě mých instrukcí se děti 
Š ť a s t n y smíšeny nešťastný 
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rozdělily do tří skupin podle aktuální nálady. Nejzajímavější na jejich rozdělení 

bylo, že jen jedna dívka (Lucie) uvedla, že má dobrou náladu (protože k nám 

přišla nová spolužačka), pouze dva kluci (Martin a Jan D.) se svěřili s tím, že 

mají špatnou náladu (u jednoho špatná známka a druhý se nevyjádřil) a zbytek 

třídy vytvořil skupinu se smíšenou náladou. 

Ptala jsem se žáků na důvod jejich smíšené (ne úplně šťastné) nálady a 

jejich odpovědi směřovaly spíše k pocitům a zdravotnímu stavu (například 

únava) než k nějakým konfliktům. Proto jsme mohli přejít beze změny plánu 

k dalšímu bodu schůzky. 

3. Cvičení Přání I 

Během cvičení se ukázalo, že žáci (ačkoliv je toto cvičení určeno i pro jejich 

věkovou kategorii - jsou na spodní hranici této věkové kategorie) nemají ještě 

zcela vyvinuté abstraktní myšlení a vžívání se do rolí a jejich ztvárňování jim 

dělá trochu potíže. Tento jejich nedostatek se projevil i na výběru a formulaci 

přání. Dalším zajímavým zjištěním bylo, že většina přání byla materiální 

povahy. Za nejzajímavější rozhovor považuji ten, který vedla Mili s Lindou. Byl 

to rozhovor dvou kamarádek, v němž jedna požádala druhou o pomoc 

s domácím úkolem, přitom vlastně chtěla, aby jí ten úkol druhá vypracovala. 

Rozhovor zajímavě pokračoval až do odhalení záměru a odmítnutí pomoci. 

V reflexi tohoto cvičení jsem se žáků ptala, jak se při něm cítili, a jedenáct 

z nich odpovědělo, že dobře. Pozitivně se žáci vyjádřili i k jejich spolupráci ve 

dvojicích. Na základě většinou negativních odpovědí žáků na otázky - „Podařilo 

se vám na základě vymýšlení rozhovoru dozvědět se něco o sobě?" a „Použili 

jste při vymýšlení rozhovoru některé ze svých přání?" jsem došla k názoru, že 

sice nebrali hru příliš osobně, ale na druhou stranu si neuvědomují, co na sebe i 

při běžné komunikaci všechno prozrazují. 

Na závěr jsme zrekapitulovali, jaká přání byla vyslovena a jestli byla tato 

přání během rozhovoru splněna. Na to jsem navázala otázkou „Komu z vás se 

už splnilo nějaké velké přání?". Jednalo se o běžné věci jako například 

dovolená u moře, pes, play station atd. 

4. Dotazník MCI - aktuální stav 

Zadání dotazníku proběhlo podle přípravy. 

5. Závěr - rozloučení a dohodnutí další schůzky 
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C. Vyhodnocení dotazníku MCI - aktuální stav (viz 6. setkání) 

6.6. Šesté setkání 

A. Příprava setkání 

Téma: Měření sociálního klimatu a ukončení programu diskuzí na téma 

vzájemných vztahů a kamarádství 

Osnova setkání: 

a) Úvod 

b) Zadávání SO-RA-Du? 

c) Dotazník MCI - preferovaný stav 

d) Aktivita „Kdo je přítel?" 

e) Závěr 

Ad a) Úvod - seznámení s průběhem setkání. 

Ad b) Pokyny pro zadávání SO-RA-Du jsou uvedeny v přípravě druhého 

setkání, doplním pouze vysvětlení pojmu VLIV (děti na spodní hranici 

věku, pro který je dotazník určen, tomuto pojmu obvykle nerozumí, 

pojem je pro ně příliš abstraktní). 

Při vysvětlení použiji přirovnání ke království, začnu otázkou: 

„Kdo má největší vliv na lidi, kteří žijí v království?, očekávaná 

odpověď je „král" a já ktomu dodám, že král má největší moc nad 

čímkoli v zemi, rozhoduje například o tom, co má kdo dělat, určuje 

pravidla chování (co se smí a nesmí) apod. Druhá otázka: „Kdo patří 

mezi několik nejvlivnějších lidí v království?", očekávaná odpověď 

„královi rádci". Poslední otázka, „Kdo na dění v zemi nemá téměř 

žádný vliv?" a očekávaná odpověď je „poddaní (běžný lid)". 
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Ad c) Budu se řídit instrukcemi uvedenými v přípravě k pátému setkání, jen 

je třeba vysvětlit rozdíl mezi minulým a tímto dotazníkem. „Do 

minulého dotazníku jste měli napsat, jaká je teď vaše třída, vaši 

spolužáci; popisovali jste současný (aktuální) stav. Váš dnešní úkol je 

trochu jiný - budete psát o tom, jaká by vaše třída podle vás měla 

být, co si přejete, aby se tady změnilo, jak byste chtěli, aby se vaši 

spolužáci chovali (jací by měli být) a naopak, co by dělat neměli. 

Preferovaný stav = stav, kterému dáváte přednost." 

Ad d) Přátelství - budu vycházet z aktivity „Kdo je přítel" z publikace 

Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů 

a hlavní náměty tohoto cvičení budou: 

- rozhovor o kamarádech, 

- kreslení obrázku na téma „já a moji kamarádi", 

- párové sdílení (žáci si ve dvojicích ukáží nakreslené obrázky a vzájemně 

si vysvětlí jejich podstatu, 

- diskuze na téma kdo je nebo může být můj přítel. 

Ad e) Závěr - sdělím žákům, že je to naše poslední setkání, zadám jim 

úkol, aby napsali: 1) jestli byli spokojeni nebo nespokojeni se setkáními, které 

jsem pro ně připravila, co se jim na setkáních líbilo/nelíbilo a proč, 2) aby 

promysleli a napsali, co se u nich ve třídě od našeho prvního setkání změnilo, 

jak se změnily jejich vzájemné vztahy. Nakonec poděkuji žákům i paní učitelce 

za spolupráci a vhodně se s nimi rozloučím. 

B. Realizace setkání 

Počet dětí: 18 (9 chlapců, 9 dívek) Chyběli Martin a Filip. 

Délka setkání: 90 minut 

Průběh setkání: 

1. Úvod - sdělila jsem žákům, že průběh tohoto setkání bude trochu odlišný 

než obvykle, napřed si splníme povinnosti (vyplníme dotazníky) a v druhé 

polovině setkání si budeme povídat o kamarádství. 
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2. Zadávání SO-RA-Du - vysvětlila jsem žákům, že tento dotazník již 

jednou vyplňovali (na druhém setkání), ale, že je to v pořádku, protože bych 

chtěla porovnat výsledky minulého a dnešního dotazníku. Poměrně dlouhou 

dobu zabralo vysvětlování pojmu VLIV, ale samotné vyplňování dotazníku 

potom proběhlo hladce. 

3. Zadávání dotazníku MCI - po krátkém vysvětlení rozdílu mezi aktuální 

a preferovanou formou dotazníku vyplnili žáci dotazník poměrně rychle. 

4. Aktivita - „Kdo je přítel?" - Pro nedostatek času způsobený obsáhlými 

instrukcemi k SO-RA-Du jsem musela zkrátit a omezit tuto aktivitu pouze na 

rozhovor na téma přátelství. Rozhovor s žáky probíhal pro lepší kontakt v kruhu. 

Nejaktivnějším žákem v této části našeho setkání byl Jan Š., který nejspíš cítil 

potřebu jako nejvlivnější žák třídy prosazovat své názory. Nic převratného, nebo 

obzvlášť zajímavého však neřekl. Často žáci považovali za své blízké 

kamarády o několik let starší osoby (dokonce až devatenáctileté). Dost mne to 

překvapilo, ale lze si to vysvětlit podvědomou snahou o tato kamarádství a o 

zvýšení své prestiže v očích svých i spolužáků. 

Dále jsem zavedla rozhovor na téma vzájemné pomoci mezi kamarády. 

Děti se k tomuto tématu nechtěli, nebo spíše neuměli vyjádřit, což signalizuje, 

že jejich kamarádství je založeno spíše na společně prováděných činnostech a 

společných zážitcích, než na vzájemné pomoci. Kamarádství mezi dětmi na 

prvním stupni ZŠ nemá tak trvalý charakter a je založeno na jiných hodnotách 

než v pozdějším věku. 

5. Celkové zhodnocení všech setkání: Téměř od všech žáků jsem dostala 

pozitivní zpětnou vazbu k průběhu programu (2 se nevyjádřili, 2 uvedli pouze 

špatný pocit z toho, že zameškali hodiny tělesné výchovy - tato poznámka se 

vyskytla ještě u dalších pěti žáků, avšak zároveň s kladným hodnocením). Asi 

nejlepší hodnocení jsem obdržela od Lucky, která mimo jiné uvedla: „Více si 

věříme, pomáháme, ale také se více kamarádíme. A taky jsme zjistili, jací ti 

druzí jsou." Vzhledem k tomu, že Martin (odmítaný žák) na otázky v dotaznících 

poměrně často neodpovídal, jeho komentář mi udělal radost: „Myslím, že svoji 
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práci děláte OK. Jste mi sympatická." Čtyři žáci se zmínili o tom, že je nebavilo 

vyplňovat dotazníky, naopak jeden žák (Jan K.) napsal: „Setkání byla fajn. 

Nejvíce se mi líbilo vyplňování dotazníků.", což mě hodně překvapilo. 

Co se týče změn ve třídě a ve vztazích, tak pět dětí uvedlo, že do třídy 

přišla nová spolužačka (Linda), dvě z nich se zmínily o odchodu několika dětí. 

Ktomu se vyjádřila i Pippi, která napsala, že jim chyběla Bibi, ale že jsou rádi, 

že už tu není Martin F. a Tereza L. Velmi upřímně se vyjádřil Jan K.: „Dost mě 

zasáhl odchod Tomáše, ale samozřejmě i ostatních..." Zatímco se celkem 6 

dětí zmínilo o odchodu spolužáků a spolužaček, 5 dětí napsalo, že se v jejich 

třídě nich nezměnilo. Na závěr bych ráda uvedla, jak hodnotí tuto třídu Linda: 

„Mně se tady líbí. Děti jsou tu dobré." 

C. Vyhodnocení dotazníku MCI 

V této kapitole se zaměřím na vyhodnocení dotazníku MCI, vyhodnocení 

vybraných částí z druhého snímání SO-RA-Du bude zahrnuto do kapitoly 7.1. 

Porovnání aktuálního a preferovaného stavu třídy bylo provedeno na 

základě vyhodnocení dotazníků (formuláře jsou uvedeny v přílohách č. 8 a č. 9). 

Dotazníky byly získány od dvaceti žáků, jejichž jmenný seznam je uveden v 

příloze č. 10 (každému dítěti bylo přiděleno číslo D01-D20). Tabulky uvedené v 

přílohách č. 11 a č. 12 obsahují vyhodnocení dotazníků v číselné podobě, 

jednotlivé otázky jsou označeny A01-A25 (aktuální stav) a P01-P25 

(preferovaný stav). Číselné označení žáků odpovídá jmennému seznamu. 

Žákovské odpovědi byly převedeny do číselné hodnoty: odpověď Ano je 

za 3 body, odpověď Ne za 1 bod, v případě nejednoznačné odpovědi 

udělujeme 2 body. Existují však výjimky, u pěti otázek (č. 6, 9, 10, 16 a 24) se 

odpovědi hodnotí opačně: odpověď Ano je za 1 bod, odpověď Ne za 3 body. 

Na základě převedení odpovědí do číselné podoby bylo možné provést 

statistický rozbor v rámci celé třídy a uvést průměrné hodnoty, rozptyly 

(směrodatné odchylky) a mediány. 

82 



Dotazník MCI umožňuje posoudit sociální klima třídy podle pěti hledisek, tj. 

podle pěti proměnných: 

1. Spokojenost ve třídě - zjišťuje se vztah žáků ke své třídě, míra 

uspokojení, pohody (otázky č. 1,6, 11, 16 a 21). 

2. Třenice ve třídě - zjišťují se komplikace ve vztazích mezi žáky; míra 

napětí, sporů, rvaček (otázky č. 2, 7, 12, 17 a 22). 

3. Soutěživost ve třídě - zjišťují se konkurenční vztahy mezi žáky; míra 

snah po vyniknutí, prožívání školních neúspěchů (otázky č. 3, 8, 13, 18 

a 23). 

4. Obtížnost učení - zjišťuje se, jak žáci prožívají nároky školy, nakolik se 

jim zdá učení namáhavé (otázky č. 4, 9, 14, 19 a 24). 

5. Soudržnost třídy - zjišťují se přátelské a nepřátelské vztahy mezi žáky, 

míra pospolitosti dané třídy (otázky č. 5, 10, 15, 20 a 25). 

Pro každou z uvažovaných pěti proměnných se dosažené body u jednotlivých 

otázek dotazníku sčítají a jsou zaznamenány pod tabulkou nasbíraných dat. 

Z předešlého vyplývá, že minimální počet bodů je 5 a maximální 15. Výsledky 

jsou přehledně uvedeny v následujících sloupcových diagramech, včetně 

komentářů. 
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1. Spokojenost ve třídě: 

SPOKOJENOST VE TŘÍDĚ • preferovaný stav 

• aktuální stav 

16 

14 

12 

10 

D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 

U osmi žáků se oba stavy shodují. U devíti žáků je aktuální stav horší než 

preferovaný, z toho u pěti rozdíl není příliš významný zatímco u čtyř je rozdíl 

zásadní, větší než polovina. U třech žáků je aktuální stav lepší než 

preferovaný. 

2. Třenice ve třídě: 

TŘ0ÍCE VE TŘÍDĚ • preferovaný stav 
• aktuální stav 

II 
•01 D02 003 D04 D05 D06 D07 CX18 D09 D10 Dl 1 D12 D13 D14 D15 016 D17 018 019 D20 
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Patnáct žáků preferuje stav ve třídě bez třenic, tři z nich to tak pociťují i 

aktuálně, zatímco sedm z nich pociťuje velmi silné třenice, které si nepřejí 

(nejmarkantnější rozdíl mezi aktuálním a preferovaným stavem je u dětí 

D04-Linda a D13-Filip). 

3. Soutěživost ve třídě: 

SOUTĚŽIVOST VE TRIDE • preferovaný stav 
• aktuální stav 

D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D H D15 D16 D17 D18 D19 D20 

Z grafu lze usoudit, že devět dětí (téměř polovina třídy) preferuje 

soutěživost. Domnívám se, že se jedná o přirozeně soutěživé typy žáků, 

avšak čtyři z nich pociťují, že soutěživost v jejich třídě je větší, než by si 

přáli. U pěti dětí je preferovaný a aktuální stav vyrovnaný. Čtyři děti preferují 

nesoutěživé prostředí ve třídě, aktuální soutěživost pociťují silně. 
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4. Obtížnost učení: 

OBTÍŽNOST UČ EM VE TŘÍDĚ • preferovaný stav 

• aktuální stav 

a f u i l u i 

i 

i n 

J 
D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D M D15 D16 D17 DIS D19 D20 

Čtyři žáci, D01-Michaela, D04-I_inda, D11-Petr a D15-Kateřina, preferují i 

pociťují nízkou obtížnost učení a zároveň je u nich preferovaný a aktuální 

stav vyrovnaný (všichni tito žáci jsou jedničkáři - viz dále). Jedenáct žáků 

pociťuje, že obtížnost učení je větší než by si přáli, u čtyř z nich je tento 

rozdíl značný. Pět žáků by preferovalo vyšší obtížnost učení (větší zátěž) 

než ve třídě aktuálně je (chtěli by jednou tak velkou zátěž). Zajímalo mě, 

jestli tito žáci, kteří preferují vyšší obtížnost učení, jsou jedničkáři. Podle 

průměru známek jsem zjistila, že se tato hypotéza potvrzuje u žáků D03-

Vojtěch, D10-Michael, D14-Josefína a D16-Tereza, u žákyně D19-Lucie můj 

předpoklad neplatí. 
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5. Soudržnost třídy: 

SOUDRŽNOST TŘÍDY • preferovaný stav 

• aktuální stav 

16 

D01 D02 D03 004 D05 D06 D07 D08 009 D10 D11 012 D13 D M D15 D16 017 018 019 D20 

U čtyř žáků je aktuální a preferovaný stav vyrovnaný. Čtrnáct žáků by si 

přálo, aby jejich třída byla soudržnější, než ve skutečnosti je. Pouze dva žáci 

mají pocit, že aktuální soudržnost je lepší, než by si přáli. 

6. Prospěch třídy a jeho souvislost s pociťovanou obtížností učení: 
OBTÍŽNOST vs. PROSPĚCH n preferovaný stav 

• aktuální stav 
16 • prospěch 

14 

001 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 009 D10 011 012 D13 014 015 D16 017 018 D19 020 

Ve třídě je dvanáct jedničkám, pouze dva z nich pociťují, že obtížnost učení 

je větší, než by si přáli. Všichni žáci s prospěchem horším než 1,4 (nejhorší 

průměr je 1,7) pociťují, že obtížnost učení je větší, než by si přáli. 
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7. Prospěch třídy a jeho souvislost s pociťovanou spokojeností ve třídě: 

SPOKOJENOST vs. PROSPĚCH • preferovaný stav 
• aktuální stav 

té • prospěch 

l i 
r-i 

]l ] I l 

-] 

]l ]l ]l ]l ]l ] ] 
001 002 0 0 3 004 0 0 5 006 D07 0 0 8 D09 0 1 0 011 D12 0 1 3 014 0 1 5 D16 D17 D18 D19 D20 

Šest jedničkářů je ve třídě spokojeno. Jejich aktuální a preferovaný stav je 

vyrovnaný. U dvou jedničkářů je aktuální stav lepší než preferovaný, z nichž 

u jednoho je rozdíl výrazný. Čtyři jedničkáři jsou pouze mírně nespokojeni 

s aktuálním stavem oproti svým představám. Žáci s horším prospěchem než 

1,0 jsou s aktuálním stavem většinou (5 z 8) nespokojeni. 

8. Porovnání pociťované soudržnosti třídy a spokojenosti: 

SPOKOJENOST vs. PROSPĚCH • preferovaný stav 
• aktuální stav 
• prospěch 

D01 002 D03 D04 D05 006 007 D08 009 D10 D11 012 0 1 3 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 
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Soudržnost je v porovnání se spokojeností celkově nižší. Myslím si, že tento 

jev není problematický, neboť spokojenost žáků může být vázána i na menší 

skupinky a nemusí vždy zcela korespondovat se soudržností celé třídy. 
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7. Diskuze a shrnutí praktické části 

Metodu SO-RA-D jsem využila pro zjištění sociálního klimatu celkem 

dvakrát. Mezi jednotlivými měřeními byl časový odstup pěti měsíců. Výstupy 

počátečního a závěrečného snímání porovnávám v následujícím textu. 

Zaměřím se zejména na „Čtvercový diagram" a „Hodnocení třídy" společně 

v souvislosti i s textovým vyhodnocením vlivu a sympatií. 

7.1. Komplexní vyhodnocení dotazníku MCI 
Nejprve jsem porovnala aktuální a preferovaný stav zkoumané třídy jako 

celku. Vyhodnocení bylo provedeno na základě mediánů, uvedených tabulkách 

(viz přílohy č. 11 a č. 12). Vše zobrazuje následující graf: 

PREFEROVANÝ vs. AKTUÁLNÍ STAV 

)6 • preferovaný stav 

• aktuální stav 

spokojenost třenice 

Z grafu můžeme usoudit, že pociťovaná míra spokojenosti ve třídě je pouze 

nepatrně menší než žáci preferují, zatímco pociťovaná míra třenic ve třídě 

výrazně převyšuje přání žáků. Prožívaná soutěživost ve třídě mírně převyšuje 

představy žáků. Aktuální a preferovaný stav obtížnosti učení je poměrně 
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překvapivě vyrovnaný. Žáci by uvítali vyšší soudržnost třídy než jaká 

v současnosti je. 

Vysoké hodnoty spokojenosti a soudržnosti spolu s nízkými hodnotami 

třenic, soutěživosti a obtížnosti učení jsou ukazateli pozitivního sociálního 

klimatu. Jak je vidět z grafu, žáci si intuitivně uvědomují, jaký by měl být ideální 

stav. Následující tabulka vše zachycuje číselně. 

Naměřené hodnoty zkoumané třídy dle dotazníku MCI 

Aktuální stav Preferovaný stav 

Spokojenost 12,5 (9,3-14,3) 13(11,0-13,6) 

Třenice 9,5 (6,9-12,9) 5 (3 ,7 -10 ,5 ) 

Soutěživost 11 (9,4-14,5) 9 (6 ,1 -11 ,7 ) 

Obtížnost 7 (6 ,9 -11 ,8 ) 7 (5,0 - 7,8) 

Soudržnost 9 (6 ,6 -13 ,1 ) 11 (9,4-13,8) 

Výše uvedená tabulka uvádí: medián (pásmo běžných hodnot) 

Tabulka orientačních norem dotazníku MCI je vytvořena zjednodušením 

tabulek uvedených v Laškovi (2001, str. 56 - 57). 

Orientační normy dotazníku MCI 

Aktuální stav Preferovaný stav 

Spokojenost 13(10-14 ,4 ) 15(10,8-15,0) 

Třenice 9(6,9-13,1) 5 (5,0 - 7,2) 

Soutěživost 13(9,7-14,8) 11 (8,2-13,2) 

Obtížnost 9 (6 ,2 -11 ,1 ) 5 (5,0 - 7,9) 

Soudržnost 9 (6 ,4 -12 ,9 ) 15(11,0-15,0) 

Výše uvedená tabulka uvádí: medián (pásmo běžných hodnot) 

Dále jsem se zaměřila na porovnání naměřených hodnot s orientačními 

normami. 
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Spokojenost zkoumané třídy je téměř shodná s normami, stejně jako třenice. 

Soutěživost a obtížnost učení jsou o dva body v mediánu nižší než uvádí 

normy, což je pro zkoumanou třídu pozitivní jev. Zjištěná soudržnost je totožná 

s normativním mediánem. 

7.2. Porovnání výsledků 1. a 2. zadání SO-RA-Du 
Zajímavým výstupem je čtvercový diagram, jenž zobrazuje průměrné 

hodnocení jednotlivých žáků, a to jak ve vlivu (vertikální osa grafu), tak i v 

sympatiích (horizontální osa). Součástí čtvercového diagramu je také 

jednoduchá shluková analýza, která dává čitelný přehled o tom, kteří žáci jsou 

součástí „jádra" třídy, nebo některé podskupiny ve třídě, a kteří stojí mimo něj, 

tj. nějakým způsobem se vymykají, jsou neběžní, výjimeční. Oblast grafu, v níž 

je toto „jádro", vyznačuje tmavě a světle zelená křivka. 

Tento graf vypovídající o soudržnosti kolektivu však uvádím v neúplné 

podobě, protože nelze zobrazit konkrétní pozici žáka bez jeho příjmení. Pro 

lepší pochopení se tedy pokusím popsat slovy pozici těch žáků, kteří se umístili 

mimo jádro třídy. 

Čtvercové diagramy 

1. snímání 

• 

• 

/ '0\ 

2. snímání 

• 

) 
( H 

• 

Třída je relativně stmelená, z prvního diagramu je patrné, že mimo skupinu 

stojí dva žáci Martin F. a Martin V. (viz pravý horní kvadrant), u jednoho chlapce 

- Jana Š. - došlo k zásadní změně jeho pozice, kdy původně byl součástí jádra 
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třídy, avšak jeho vyčleňování je již v grafu patrné. Ve druhém měření si 

můžeme povšimnout, že je jeho pozice mimo jádro, a to díky zesílení jeho vlivu 

(je nejvlivnější žák ve třídě), zatímco míra jeho sympatií mírně poklesla. 

Během sledování třídní skupiny došlo, jak jsem se již výše zmínila, ke 

změně ve složení třídy: Martin F. odešel a do třídy přišla nová žákyně Linda -

z grafu vyplývá, že dívka je součástí třídní skupiny. Získala od spolužáků 

pozitivní vazby sympatie, avšak zatím není ve skupině vlivná. V hierarchii 

sympatií se umístila dokonce na druhém místě. Druhý žák Martin V. i ve 

druhém snímání zůstává mimo jádro třídy. Jeho pozice zůstává stále v pravém 

horním kvadrantu. Martinova pozice ve skupině se reálně projevovala již od 

prvního setkání se třídou. Pokud bych byla stálým pedagogem v této třídě, bylo 

by určitě vhodné se více zaměřit na zlepšení pozice tohoto žáka a ještě více 

analyzovat jeho stávající situaci. Zaměřila bych se na motivaci tohoto chlapce, 

která se ještě více vytratila po odchodu spolužáka Martina F., který sdílel 

obdobný post na okraji třídy. Výstupy z obou měření jsou dostatečnou oporou 

pro další intervenční práci ve třídě během školního roku. 

Hodnocení třídy (1. snímání) 

Průměrné hodnoceni vlivu: 2737 Rozptyl hodnoceni vlivu: 1 299 
Průměrné hodnoceni sympatii: 2 565 Rozptyl hodnoceni sympatií: 1 462 
Percentil průměrného vlivu: 30 Percentil rozptylu vlivu: 
Percentil průměrných sympatii: 40 Percentil rozptylu sympatii: 
Celkové hodnoceni: 2651 Celkový rozptyl hodnocení 1 387 

i 
J 

PRŮMĚRNÉ SYMPATIE 

má 
ROZPTYL SYMPATII 

T T - f T I 
PRŮMĚRNÝ VLfV ROZPTYL VLIVU 
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Hodnocení třídy (2. snímání) 

P r ů m ě r n é hodnocen í v l ivu : 2 .897 

P r ů m B i n é h o d n o c e n i sympa t i í : 2 .708 

P e t c e n t i l p r ů m ě r n é h o v l ivu : 4 0 

P e r c e n t i l p i un ič í n ý c h sympa t i í : 70 

Ce lkové hodnocen i : 2 .803 

R o z p t y l hodnocen í v l ivu : 1.137 

R o z p t y l h o d n o c e n i s y m p a t i i : 1.368 

P e t c e n t i l l o z p t y l u v l ivu : 

P e t c e n t i l r ozp t y l u s y m p a t i i : 

Ce l kový l o / p t y l h o d n o c e n i : 1.260 

PRŮMĚRNÉ SYMPATIE 

PRCIMĚRNÝVUV 

ROZPTYL SYMPATII 

tik i 
ROZPTYL VLIVU 

Při porovnání dvou výše uvedených výstupů se nejprve zaměřím na oblast 

vlivu. Z porovnání průměrného hodnocení vlivu (tzn. třídního indexu vlivu) 

vyplývá, že došlo k mírnému posunu percentilu (z 30. na 40. percentil). Třídní 

index vlivu se vztahuje k třídní kohezi, a tím i rozdělení třídního kolektivu na 

podskupiny. Jelikož se jedná o nevýrazný posun, hodnotím jej jako setrvání 

třídy ve stadiu třídy spíše soudržné, netvořící výrazné podskupiny. 

Další posuzovanou oblastí jsou sympatie. Z porovnání průměrného 

hodnocení sympatií (tzn. třídního indexu sympatií) vyplývá, že došlo již 

k citelnému posunu směrem k horšímu. Třídní index sympatií nás informuje o 

emoční atmosféře ve třídním kolektivu. Na zhoršení emoční atmosféry ve 

třídním kolektivu se může podílet několik faktorů: 

• změna třídní učitelky / učitele 

• změna ve složení žáků v třídním kolektivu (odchody a příchody žáků) 

• změna ve vývoji vztahů mezi žáky. 

Z empirie vyplývá, že změna ve skladbě třídního kolektivu má významný 

podíl na propadu emoční atmosféry ve skupině. 
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Porovnání změny pozic žáků se zaměřením na preferované jedince 

(sociometrické hvězdy) a jedince odmítané (outsidery třídy) je dalším 

zajímavým výstupem z obou měření. 

Z prvního diagramu je patrné, že pozici sociometrických hvězd zaujímají tři 

žákyně Kateřina, Veronika a Josefína, tyto dívky mají ve třídě nejvyšší míru 

sympatií i vlivu. Při druhém měření zjišťuji, že jediná z dívek Kateřina tuto pozici 

stále zastává, avšak do dalších dvou preferovaných pozic se dostávají chlapci 

Jan Š. a Ondřej. Zaměřím-li se na pozici outsiderů, tak musím konstatovat, že 

jejich pozice je v podstatě zachována: Martin je zobrazen v pravém horním 

kvadrantu v obou měřeních. Tak silné pozice odmítavého postoje (nejnižší míra 

sympatií a minimální vliv) ze strany třídy již nikdo z žáků nedosahuje, avšak 

v celkovém textovém vyhodnocení se v obou dvou výstupech pořadí posledních 

umístění příliš nepozměnilo. 

Na základě výše popsaných výsledků, zpětné vazby třídní učitelky, ale i 

způsobu komunikace třídy se mnou, lze usuzovat na to, že díky intervenčním 

postupům v průběhu setkávání došlo ke změně sociálního klimatu. Za velmi 

přínosné považuji rozhovory o vztazích, kamarádství, povahových vlastnostech 

a životních hodnotách. Neméně důležitá byla i cvičení a hry zaměřené na 

sebepojetí žáků a utužení jejich třídního kolektivu. Z posledního setkání bylo 

zřejmé, že jsou žáci více kritičtější a dokážou mnohem výstižněji formulovat svá 

očekávání, přání a nároky na dobré vztahy ve třídě. 
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Závěr 

Svou diplomovou práci jsem zaměřila na zjišťování klimatu školní třídy a 

ověření možností jeho ovlivnění záměrným působením učitele. Práci jsem 

rozdělila do dvou částí - teoretické a výzkumné. V teoretické části, která mi pak 

byla užitečným podkladem pro výzkumnou oblast, jsem se zabývala podstatou 

sociálního klimatu, jeho charakteristikami a metodami zkoumání. Zmínila jsem 

se i o možnostech změn klimatu, ale i možnostech posílení pozitivních stránek 

ve vztazích mezi žáky ze strany autority. 

Ve výzkumné části diplomové práce jsem u žáků 5. třídy ZŠ aplikovala 

diagnostické metody a několik metod intervenčních. Za tímto účelem jsem 

použila doporučené, moderní metody snímání a vyhodnocování dat týkajících 

se sociálního klimatu třídy (dotazníky SO-RA-D a MCI), které umožňují zvláště 

začínajícím pedagogům rychle se zorientovat v neznámé třídní skupině, a tím 

urychlit proces navázání kontaktu učitele s žáky, případně včas podchytit 

komplikace ve vztazích mezi žáky. Zadané téma diplomové práce mě 

motivovalo k absolvování specializačního kurzu, čímž jsem poznala další 

možnosti vzdělávání pedagogů. Intervenční metody - sociálně psychologické 

hry a cvičení - obohatily moji praxi při poznávání a ovlivňování sociálního 

klimatu dětské skupiny. Uvědomila jsem si, jak náročná je role pedagoga, jak 

potřebná je jeho sebereflexe a další studium při poznávání nových metod a 

postupů. 

Závěrem mohu konstatovat, že vypracování této práce mi pomohlo objasnit 

podstatu sociálního klimatu třídy a jeho dynamiku. Uvědomila jsem si, jak 

důležité je dobré klima ve třídě a jak významně může ovlivnit výsledky školní 

úspěšnosti žáků. Pozitivní klima ve třídě je nutným předpokladem pro kvalitní 

učení, ale i ktomu, jak se chovat k sobě navzájem, jak se chovat k autoritám, 

k mladším spolužákům apod. Zpracování tohoto tématu mě utvrdilo vtom, že 

školní klima má značný vliv na žáky a ovlivňuje je nejen v činnostech spojených 

se školním prostředím, ale také mimo ně. Škola je jedno z nejdůležitějších 

prostředí, kde probíhá proces socializace. Zkušenosti, vlastní zážitky a 

vzpomínky ze školního prostředí se odrážejí do celého života žáků. Je tedy 

důležité snažit se o vytvoření co nejpozitivnějšího klimatu ve třídě. 
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Osvědčení o absolvování kurzu SO-RA-D Příloha č. 1 

Institut pedagogicko psychologického poiadenstvi ČR. školské poradenské zařízen, 
a zařízeni pro další vzděláváni pedagogických pracovníků 

Novoborská 372. 
190 00 Pra*w 9 
IČO 496 J8 S>8 

I v. číslo >01 (IX-11 

O S V E D C E N I 

Jana Innemanová 
Nar. 12. 2. 1985 

a b s o l v o v a l / a v s y s t é m u da lš ího v z d ě l á v á n í p e d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í k ů 
v z d ě l á v a c í p r o g r a m 

Sociometricko-ratingový dotazník 
akreditace MŠMT Č.j.: 23 344/2006-25 

v rozsahu 9 hodin 

Seznámení účastníků se Socíometricko-ratingovým dotazníkem Vladimíra Hrabata st., praktický 
nácvik práce s dotazníkem, užívání počítačového programu pro administraci a vyhodnocování 
dotazníku. Absolvent získal kompetence k používáni Sociometrícko-ratingového dotazníku 
Vladimíra Hrabala st. pro diagnostiku třídní nebo jiné skupiny žáků 2. stupně základní školy 
a žáků středních škol. 

V P r a z e d n e 2 6 . 2 . 2 0 0 8 

PhDr. Ivana Slavíková 
lektorka kurzu 

INSTITUT PEDAG0GICK0-PSYCH010GICKÉH0 
PORADENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. ikolské poradenské zořizem o zafouní pro dolší vzdělávání pedagogických p>ocovnikú Novoborská 372,190 00 Praho 9 • Prosek IČO: 49628518 

Mgr . Karo l ina H o m o l o v á 
lektorka kurzu 

Mg r . Pavel Doležel 
lektor kurzu 

PhDr. Jana Zapleta lová 
ředitelka IPPP ČR 
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SO-RA-D záznamový arch Příloha č. 2 

ZÁZNAMOVÝ LIST S O - R A - D 

Dnošni datum: 
—I 

Jméno:. Škola:. Třída: 
- - J 

JMÉNO VLIV SYMPATIE ZDŮVODNĚNI SYMPATIÍ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

e JMÉNO VUV SYMPATIE ZDŮVODNĚNI SYMPATII 

18 

10 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

20 

2D 

30 

31 

32 

33 

31 
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SO-RA-D instrukce k vyplňování dotazníku Příloha 

I n s t r u k c e č . l ( p a p i r - tužka) 

Ke každému jménu spolužáka (nikoli ke svému vlastnímu) napište 
ve Vašem záznamovém listu jednu z číslic 1 -5, a to do sloupce, který 
má nahoře označení .VLIV". 

číslice znamenají toto: 

1. nejvlivnéjší žák třídy 
2. patří mezi nékolik nejvlivnějších 
3. má průměrný vliv, jako většina žáků 
4. má slabý vliv 
5. nemá žádný nebo téměř žádný vliv 

Vlivný je ten, jehož názory a chováním se řídí ostatní, jak se říká: 
ostatní .na něj dají". V tomto hodnocení záleží jen na tom, je-li žák 
je-li žák vlivný, nezáleží na tom, je-li jeho vliv .dobrý" nebo .špatný". 
Při hodnocení se rozhodujte sami, nedívejte se ke svému sousedovi 

Jednak byste jej tím ovlivňovali, jednak byste se mohli sami 
dát ovlivnit, a tím by se znehodnotil výsledek. Každého spolužáka si 
představte, jak jedné. Nejste-li si u někoho jisti, porovnejte jej s jinými 
žáky, které znáte lépe, a dejte mu takové hodnocení, jako tomu zná-
mému, který je mu svým vlivem nejvíc podobný. Pracujte bez zbyteč-
ného váhání (první názor bývá nejlepší), ovšem ne mechanicky, bez 
rozmýšlení, protože takové hodnocení je bezcenné. 
Nikoho - kromě sebe - nevynechávejte. 

Nyní budete hodnotit, jak je vám který ze spolužáků sympatický ob 
dobným způsobem, jako jste hodnotili vliv. Sloupec pro záznam čís 
lie je nadepsán .SYMPATIE" 

číslice znamenají 

1. velmi sympatický 
2. sympatický 
3. ani sympatický ani nesympatický 
4. spíše nesympatický 
5. nesympatický 

Sympatický je nám ten, kdo je příjemný, s kým se rádi stýkáme. Kaž-
dý člověk má rád trochu jiné lidi, vzájemné domlouvání nemá proto 
žádný smysl. 
Pracujte podobně jako při hodnocení vlivu. Dávejte pozor, aby čísli-
ce byla na téže řádce jako je jméno hodnoceného. Hodnotíte všech-
ny spolužáky, sami sebe nehodnotíte. 

Nakonec se zamyslete nad tím, proč je vám který spolužák sympa-
tický nebo nesympatický. Stručné vysvětlení napište do posledního 
sloupce v záznamovém listě, který je nadepsán .ZDŮVODNĚNI 
SYMPATIÍ" 

Děvčata píší nejprve o děvčatech, chlapci o chlapcích, potom opač-
ně. 

Máte příležitost ukázat, jak dovedete přemýšlet o lidech a o svých 
vztazích k nim. 
Pokud budete hotovi dříve než ostatní spolužáci, přemýšlejte ještě 
chvilku o vyjádřeních, kterými jste vysvětlovali, proč je vám který 
spolužák sympatický nebo nesympatický. 
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Formulář souhlasu zákonných zástupců dětí Příloha č. 4 

SOUHLAS RODIČŮ 

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás požádal o souhlas s účastí Vaší dcery/Vašeho syna na zjišťování sociálního klimatu ve třídě 
v rámci diplomové práce v roce 2008 a 2009.při kterém bude použit Sociometricko-ratingový dotazník Vladimí-
ra Hrabala. Jedná se o osvědčenou metodu zaměřenou na diagnostiku vztahů a interakcí mezi žáky, jejíž výsledky 
budou sloužit pro další práci se třídou, kterou Vaše dcera/Váš syn navštěvuje. Důležité proto je, aby se vyplňování 
Sociometricko-ratingového dotazníku účastnil co největší počet žáků třídy. 

Zadávání a vyhodnocování dotazníku bude realizováno s pomocí počítačového programu. Zadané údaje a vy-
hodnocené výsledky program automaticky zakóduje tak, aby k nim neměl nikdo nepovolaný přístup. Nakládáno 
s nimi bude jako s citlivými údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění poz-
dějších předpisů. 

Děkujeme Vám za pochopení. 

V dne 

Jméno žákyně/žáka: 

Souhlasím - Nesouhlasím 

s účastí své dcery / svého syna na šetření třídy 
Hrabala 

Sociometricko-ratingovým dotazníkem Vladimíra 

V dne 

podpis rodičů 
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Úvodní dotazník Příloha č. 5 

Zakroužkuj jednu z možností: Jsem kluk. Jsem 
holka. 

V tomto týdnu někdo z naší třídy: 
1. Řekl/a mi něco hezkého. vůbec ne jednou víckrát 

2. Dal/a mi dárek. vůbec ne jednou víckrát 

3. Nutil/a mě dělat něco, co jsem vůbec ne jednou víckrát 
nechtěl/a. 

4. Bavil/a se se mnou o pořadu vůbec ne jednou víckrát 
v televizi. 

5. Usmál/a se na mě. vůbec ne jednou víckrát 

6. Lhal/a mi. vůbec ne jednou víckrát 

7. Pokusil/a se mě kopnout. vůbec ne jednou víckrát 

8. Půjčil/a mi něco. vůbec ne jednou víckrát 

9. Byl/a ke mně velice milý/milá. vůbec ne jednou víckrát 

10. Pokusil/a se mě zastrašit. vůbec ne jednou víckrát 

11. Ublížil/a mi. vůbec ne jednou víckrát 

12. Pomlouval/a mě. vůbec ne jednou víckrát 

13. Řekl/a mi vtip. vůbec ne jednou víckrát 

14. Pomohl/a mi s prací ve škole. vůbec ne jednou víckrát 

15. Řekl/a mi, že mě zbije. vůbec ne jednou víckrát 
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Dotazník zaměřený na sebereflexi 1 

Jméno: 

Příloha č. 6 

1. Dopiš nedokončené věty podle toho, jak ses při cvičení cítil: 

Cítil jsem se příjemně, když 

Nebylo mi příjemné 

2. Myslíš si, že máš sklon podceňovat se? 

3. Bylo by pro tebe snadnější napsat seznam svých slabostí? 

4. Vyber ze seznamu z tabule 5 vlastností, kterých si nejvíce vážíš / ceníš, a 

seřaď je podle důležitosti: 

1 

2 

3 

4 

5 

5. Moji rodiče si váží těchto kladných vlastností: 

6. Které 3 kladné vlastnosti jsou nejužitečnější / nejprospěšnější pro 
celou společnost? 
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Dotazník zaměřený na sebereflexi 2 Příloha č. 7 

Jméno: Datum: 

1. Která z dnešních her tě bavila více (1) a co se ti na ní líbilo (2)? 

2. Co pro tebe znamená zjištění, že máš se svými spolužáky něco společného? 

3. Existuje něco, čím se lišíš od všech ostatních? 

4. Líbí se ti být stejný/á jako ostatní, nebo se rád/a něčím odlišuješ? 

5. Úkol pro rychlíky ( = do tohoto úkolu se můžeš pustit pouze tehdy, pokud jsi 

už odpověděl/a na všechny předchozí otázky): Na druhou stranu tohoto listu 

nakresli vaši třídu při vyučování (během hodiny). 
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MCI dotazník - aktuální stav 

Naše třída - aktuální stav 

Příloha č. 8 

Jméno třída 

2. V naší třídě se děti mezi sebou pořád perou ANO - NE 

3. V naší třídě děti mezi sebou pořád soutěží, aby se dozvěděly. 

kdo je nejlepší ANO - NE 

4. V naší třídě je učení těžké, máme moc práce ANO NE 

5. V naší třídě je každý mým kamarádem ANO - NE 

6. Některé děti nejsou v naší třídě šťastné ANO - NE 

7. Některé děti v naší třídě jsou lakomé ANO NE 

8. Mnoho dětí v naší třídě si přeje, aby jejich práce byla lepší. 

než práce spolužáků ANO • NE 

9. Mnoho dětí v naší třídě dokáže dělat svou práci bez cizí pomoci ANO - NE 

10. Některé děti v naší třídě nejsou mými kamarády ANO - NE 

11. Děti v naší třídě mají svou třídu rády ANO NE 

12. Mnoho dětí v naší třídě dělá spolužákům naschvály ANO - NE 

13. Některým dětem v naší třídě je nepříjemné, že nemají tak dobré 

výsledky jako jiní žáci ANO - NE 

14. V naší třídě umí pracovat jen bystré děti ANO - NE 

15. Všechny děti v naší třídě jsou mí důvěrní přátelé ANO - NE 

16. Některým dětem se v naší třídě nelíbí ANO - NE 

17. Určité děti v naší třídě vždy chtějí, aby bylo po jejich, aby se j im 

ostatní děti přizpůsobily ANO - NE 

18. Některé děti v naší třídě se vždycky snaží udělat svou práci lip. 

než ostatní ANO - NE 

19. Práce ve škole je namáhavá ANO - NE 

20. Všechny děti v naší třídě se mezi sebou dobře snášejí ANO - NE 

21. V naší třídě je legrace ANO - NE 

22. Děti v naší třídě se mezi sebou hodně hádají ANO - NE 

23. Několik dětí v naší třídě chce být pořád nejlepší ANO - NE 

24. Většina dětí v naší třídě ví, jak má dělat svou práci, jak se učit ANO - NE 

25. Děti z naší třídy se mají mezi sebou rády, jsou přátelé ANO - NE 
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MCI dotazník - preferovaný stav Příloha č. 9 

Naše třída - preferovaný stav 

Jméno třída .... 

1. V naší třídě by měla děti víc bavit práce ve škole ANO - NE 

2. V naší třídě by mělo být mezi dětmi víc pranic ANO NE 

3. V naší třídě by děti měly mezi sebou pořád soutěžit, aby se dozvěděly, 

kdo je nejlepší ANO - NE 

4. V naší třídě by mělo být těžší učení, mělo by být víc práce ANO - NF, 

5. V naší třídě by každý měl být mým kamarádem ANO - NE 

6. V naší třídě jsou děti, které by kvůli škole měly být nešťastné ANO - NE 

7. Některé děti v naší třídě by měly být víc lakomé ANO - NE 

8. Mnoho dětí v naší třídě by si mělo přát, aby jejich práce byla lepší, 

než práce spolužáků ANO - NE 

9. Většina dětí v naší třídě by měla umět udělat svou práci bez cizí pomoci ANO - NE 

10. Některé děti v naší třídě by neměly být mými kamarády ANO - NE 

11. Děti v naší třídě by měly mít třídu raději, než mají teď ANO - NE 

12. Děti v naší třídě by měly dělat ostatním spolužákům víc naschválů 

než teď ANO - NE 

13. Některým dětem v naší třídě by mělo víc vadit, že nemají tak dobré 

výsledky jako jiní žáci ANO - NE 

14. V naší třídě by měly umět pracovat jen bystré děti ANO - NE 

15. Všechny děti v naší třídě by měly být mými důvěrnými přáteli ANO - NE 

16. V naší třídě by měly být i děti, kterým se ve třídě nelíbí ANO - NE 

17. Určité děti v naší třídě by měly mít právo, aby bylo po jejich, 

aby se j im ostatní děti přizpůsobily ANO - NE 

18. Některé děti v naší třídě by se měly vždycky snažit udělat svou práci lip, 

než ostatní ANO - NE 

19. Práce ve škole by měla být namáhavější než teď ANO - NE 

20. Všechny děti v naší třídě by se mely mezi sebou dobře snášet ANO - NE 

21. V naší třídě by měla být větší legrace ANO - NE 

22. Děti v naší třídě by se měly mezi sebou víc hádat ANO - NE 

23. Několik dětí v naší třídě by mělo být pořád nejlepší ANO - NE 

24. Většina dětí v naší třídě by měla už vědět, jak má dělat svou práci, 

měla by se umět učit ANO - NE 

25. Děti z naší třídy by se měly mít mezi sebou rády, být přáteli ANO - NE 
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Jmenný seznam žáků Příloha č. 10 

D 01 Michaela 

D 02 Jan D. 

D 03 Vojtěch 

D 04 Linda 

D 05 Monika 

D 06 Josef 

D 07 Jan K. 

D 08 Milana 

D 09 Ondřej 

D 10 Michael 

D 11 Petr 

D 12 Veronika 

D 13 Filip 

D 14 Josefína 

D 15 Kateřina 

D 16 Tereza 

D 17 Jan S. 

D 18 Jan Š. 

D 19 Lucie 

D 20 Martin 
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Tabulka výsledků MCI dotazníku - aktuální stav Příloha č. 11 
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Tabulka výsledků MCI dotazníku - preferovaný stav Příloha č. 12 
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