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Úvod
Zdrojem inspirace pro téma „flirt ve škole" pro mě byly nejprve zkušenosti několika
mých kamarádů, vrstevníků, kteří působí ve školství. Zaujalo mě vyprávění jednoho z nich,
coby začínajícího učitele na základní škole, jak ho žákyně nepokrytě „balí", že někdy neví,
jak reagovat, co je ještě přijatelné a co už ne...
Když jsem se sama stala členkou pedagogického sboru jedné základní

školy,

několikrát jsem si na vyprávění onoho mladého učitele vzpomněla. Sama mám možnost
sledovat, jak žáci a žákyně komunikují s učiteli a učitelkami a to nejen během vyučování, ale
zejména mimo třídu, během přestávek a mimo vyučování v rámci různých projektů, soutěží a
podobných školních akcí. Bezděčně jsem se stávala svědkyní situací, které mě leckdy zaujaly
a já si říkala „Je to v pořádku?" „Je na místě takové chování?" „Nejsem příliš přísná?"
„Chovaly jsme se taky tak, když jsme byly v „jejich" věku?" Uvědomila jsem si, že ty situace,
které mě podněcovaly k uvažování nad jejich vhodností či nevhodností ve školním prostředí
se týkají vždy dívek a jejich chování vůči učitelům - mužům.
Tím pro mě vznikl problém, zda to, co já považuji za flirt (nebo vyzývavé,
provokativní chování), tak vnímají i ostatní, zejména samotní aktéři těchto situací. Neměla
jsem v úmyslu popsat pozorované situace, ale zjistit, jak se k nim mohou stavět někteří
učitelé.
Patří vůbec něco takového jako je flirt do školního prostředí (a dokonce ve vztahu
mezi žákyní a učitelem)? Nevím přesně, na základě čeho by se mohla posuzovat vhodnost či
nevhodnost určitého chování ve škole a sama se do takových soudů pouštět nehodlám. Nejde
mi v žádném případě ani o kritiku učitelů a rozhodně bych nechtěla moralizovat nad
chováním „dnešní mládeže". Naopak, když jsem si v duchu položila otázku, zda jsme se tak
chovaly i my coby žákyně základní školy, určitě se mi vybavily situace, které bych dnes jako
flirt hodnotila.
Myslím, že v oblasti vztahů ve škole (ale i jinde) existuje velmi tenká hranice mezi
chováním „vhodným", „přijatelným", „nevhodným", „nepřijatelným". Zajímá mě právě ta
„tenká hranice" z pohledu pedagogů.
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Protože se zabývám vztahy mezi učiteli/kami a žáky/němi (a zejména vztahy mezi
žákyní a učitelem), chtěla bych se zaméřit na oba aktéry interakce v tčchto vztazích. Zajímá
mě, jaké okolnosti zasahují do pedagogického vztahu, co by mohlo být „rizikové" pro obě
skupiny zvlášť, nebo pokud se ty podstatné okolnosti střetnou.

Genderový řád
Jelikož jde o vztahy mezi muži a ženami (specifické pro ně je, že se uskutečňují v
prostředí školy, mezi nadřízeným a podřízeným), je nutné se na tento vztah podívat z hlediska
genderového řádu. Téma genderu ve škole je velice zajímavé a široké, já se s ohledem na
zaměření práce omezím pouze na sexuální podtext v pedagogické komunikaci. Zaměřím se na
vztah muž (učitel) - žena (žákyně), protože dle výzkumů (Smetáčková, Pavlík, Kolářová,
2009) k sexuálnímu obtěžování dochází většinou ve vztahu učitele-muže a studentky-ženy,
přičemž iniciátorem je učitel-muž.
Genderový řád ukazuje na představy o mužích a ženách, jejich rolích a postavení ve
společnosti. V naší společnosti je tradičně genderovč dominantní muž. I ve vztahu k sexualitě
je muži přisuzována větší iniciativa, je tolerováno navazování vztahů s větším počtem žen (i
mladších). Tyto stereotypy přispívají k tomu, že sexualizované chování mužů i tam, kde nemá
své místo (tj. v pracovním či vzdělávacím prostředí) je často zlehčováno či přehlíženo. Pokud
jde o učitele, jeho dominance je posílena ještě autoritou, kterou mu dává instituce školy.
Naopak žákyně je v podřízeném postavení z hlediska role (žákyně), kterou ve škole zastává i
z hlediska role, kterou zastává ve společnosti (žena). Do profesního vztahu tak zasahují
aspekty, které v něm původně nemají žádné místo - sexualita a genderová příslušnost. To jsou
závažné okolnosti, které je potřeba brát v úvahu, přemýšlet o nich a jako učitel je reflektovat.

Flirt
Na úvod je také nutné vymezit, co vlastně znamená pojem „flirt". Flirt je součástí
přirozeného sexuálního chování v jeho druhé fázi - po výběru partnera nastává fáze dvoření,
svádění. Následující fáze případně vedou k jasnému cíli, kterým je samotný sexuální styk.
Protože předmětem této práce je flirt, budu se podrobněji zabývat pouze touto fází, ze které
může, ale nemusí vyvinout milostný vztah.
Dle Slovníku cizích slov (Klimeš, 1981) je flirt nezávazný,

lehký, přelétavý

milostný

zájem. To je definice výstižná, avšak velice široká a málo konkrétní. Samotný pojem milostný
zájem

považuji za užitečné rozebrat. Pokud „zájem" chápeme jako „náklonnost" nebo
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„přízeň", ve spojení s adjektivem „milostný" bychom mohli hovořit o náklonnosti

s určitými

prvky erotiky („erotické" je širší pojem než „sexuální", patří sem kromě sexuality i city,
fantazie).
Dále pojem specifikují všechna tři adjektiva: nezávazný, lehký, přelétavý.
•

nezávazný -

osoba nemá v úmyslu přejít do dalších fází sexuálního

chování,

nesměřuje k sexuálnímu styku
•

lehký - je obtížné objektivně vymezit, co je možné chápat pod pojmem „lehký
milostný zájem". Patřily by sem aktivity pretaktilní fáze sexuálního chování - dvoření,
svádění, snaha upoutat pozornost. Popisuje „míru", v jaké je v chování zastoupena
erotika.

•

přelétavý - popisuje trvalost, stálost zájmu o osobu, vůči níž je chování zaměřeno.

Flirtování je založeno především na signálech řeči těla, tj. na neverbální komunikaci.
Neverbální komunikace člověk využívá, aby podpořil svou řeč, nahradil řeč, vyjádřil emoci,
vyjádřil interpersonální

postoj, uskutečnil

sebevyjádření. Každé chování v přítomnosti

druhého má povahu sdělení určeného tomuto člověku (Watzlawick, 1999).
Neverbálně komunikujeme:
-

gesty, pohyby hlavou a dalšími pohyby těla;

-

postoji těla;

-

výrazy tváře (mimikou);

-

pohledy očí;

-

vzdáleností a zaujímáním prostorových pozic;

-

tělesným kontaktem;

-

tónem hlasu a dalšími neverbálními aspekty řeči;

-

oblečením, zdobností, fyzickými a jinými aspekty vlastního zjevu

(Vybíral, 2000).
Všechny podoby neverbální komunikace mohou obsahovat znaky vyzývavosti a
mohou být projevy flirtu, tedy signály vysílanými za účelem upoutání pozornosti, případně
vzbuzení touhy opačného pohlaví.
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1. Žák/yně
V následující kapitole se budu věnovat tomu, co je významné pro včkové období
dospívání, ve kterém se dívky na druhém stupni základní školy nacházejí. To, že je to puberta,
vidím jako důležitou okolnost. Čím je toto období specifické, čím může zasahovat do vztahu
k učitelům?

1.1.

Vývojové charakteristiky

dospívání

Období druhého stupně základní školy bývá v psychologické a pedagogické literatuře
nazýváno různě: starší

školní věk, puberta, pubescence, dospívání, časná nebo

raná

adolescence. Také osoby, které se v tomto období právě nacházejí, bývají různě označovány
dospívající, žák nebo žákyně (druhého stupně základní školy), případně podle stupně, který ve
škole navštěvuje („sedmák", „osmačka"), teenager (-náctiletý) apod. To jsou

označení

neutrální. Dále bychom mohli najít označení s různou mírou i směrem citového zabarvení.
Někdy jsou příslušníci této věkové skupiny označováni stále jako děti, což oni sami (snad i
právem) odmítají a vymezují se proti tomu. Ze strany dospělých může jít o provokaci a výraz
demonstrování jejich autority, která v tomto období začíná často „brát za své". Resp. autoritu
mnohdy mají, ale „děti" se vůči ní vymezují. Jde o období „mezi", kdy člověk není už dítě,
ještě není ani mladistvý (alespoň podle právnické terminologie), je právě na začátku
dospívání'. A možná těžkosti, nepřesnosti a nejasnosti, s jakými je možné označit takového
jedince, jsou v souladu s těžkostmi, jaké prožívá on sám se sebou a s okolím.
Starší školní věk bývá vymezen formálně, tj. nástupem do 6. ročníku a ukončením
základní školní docházky, které je v životě člověka důležitým mezníkem.

Nebo podle

fyziologických procesů, které se v těle jedince odehrávají, je možno začátek tohoto období u
dívek spojovat s menarché a u chlapců s poiucí (jako znaky možnosti reprodukce). Vágnerová
(2005) toto období označuje jako starší školní věk a vymezuje jej obdobím 2. stupně základní
školy (tj. přibližně věk mezi dvanácti a patnácti roky), s tímto vymezením budu pracovat i já,
vzhledem k jednoznačnému definování zkoumané skupiny.
Vágnerová (2005) uvádí (s odkazem na různé teorie) pohledy, jimiž je možno na
období pohlížet podle toho, co je v popředí zájmu. Je to jednak pohlavní dozrávání, s ním
související nastupující sexuální aktivita (tímto se zabývá psychoanalýza), v Eriksonovč pojetí

' Hrikson používá termínu moratorium jako označení stavu, v jakém se dospívajíeí nachází uprostřed tohoto
období. Podle Hriksona jde o období krize identity.
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jde o hledání vlastní identity a podle teorií sociálního učení jde zejména o rozvíjení nových
schopností a dovedností, získávání nových rolí. Právě to výrazně souvisí se školní docházkou.

•

Tělesné změny

Z biologického hlediska jde o období puberty, pubescence (z lat. „pubus" - ochlupení,
ochmýření), která je označována za první fázi dospívání. Navazuje na období středního
školního věku (prepuberta), kdy už se fyziologické změny začínají projevovat zvýšenou
hormonální produkcí a prvními tělesnými změnami. Dívky dospívají v průměru přibližně o
dva roky dříve než chlapci.
Puberta je obdobím bouřlivých psychických i fyzických změn. Nejnápadnčjší změnou
je tělesné dospívání, během kterého se mění vzhled dítěte. Dospívající tyto změny intenzivně
prožívá a jako důsledek pociťuje i změnu chování okolí.
Během dvou až tří let vyroste dospívající o několik centimetrů. Říčan (2004) uvádí, že
patnáctiletá dívka měří průměrně 164 cm, chlapec 171 cm, což je výška téměř srovnatelná
s výškou dospělého. Významným psychologickým důsledkem je to, že chlapci a dívky už
nevzhlíží k dospělému, jsou symbolicky na stejné úrovni, ale z hlediska úrovně sociální je
asymetrie stále zachována (Vágnerová, 2001).
U obou pohlaví se výrazně mění tělesné tvary. Chlapcům přibývá svalová hmota a
získávají tak postupně typicky mužskou postavu. Chlapci tyto změny přijímají vesměs
pozitivně, neboť znamenají zvýšení prestiže a atraktivity pro dívky. Mohou díky nim být
například úspěšnější i ve sportu. Chlapci, u kterých dochází k tělesným změnám oproti
vrstevníkům dříve, jsou tedy spíše ve výhodě, zatímco později dospívající chlapci vykazují
poněkud nižší sebevědomí (Janošová, 2008). U dívek je přijetí změn častěji doprovázeno
pocity nespokojenosti a nejistoty. Plnější ženské tvary, které dívky během tohoto období
získávají, se často neshodují s představou ideálu. Dá se říci, že jakákoliv odchylka je možným
zdrojem potíží, ať jde o zpomalení, nebo naopak zrychlení dospívání. A právě v tomto období
existují velké individuální rozdíly. Podle Říčana (2004) jsou v nevýhodě spíše rychleji
dospívající dívky, u kterých vzniká velký rozpor mezi tělesným a psychickým vývojem.
Rychleji vyspělé dívky mohou být již sexuálně atraktivní a stávají se často objektem zájmu ve
třídě i mimo ni. Tím se dostávají do pro ně nové role. Samozřejmě i někteří chlapci v tomto
věku disponují sekundárními pohlavními znaky, jež mají i nějakou erotickou

hodnotu

(Vágnerová, 2005).
Taktéž Janošová (2008) uvádí, že dříve dospělé dívky mají nižší sebevědomí a častěji
trpí emočními problémy než dívky, u nichž tělesné změny přichází později. Kromě tělesného
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vzhledu, který může být příčinou nižšího sebevědomí (bývají „oblejší", což se neslučuje se
současnými módními trendy), jde také o obavy z neznámého, nemají s kým ve skupinč
konfrontovat své pocity. Naopak dívky, které dospívají později, tyto změny obvykle vítají,
pokud „zaostávají" za vrstevnicemi, mohou se cítit méněcenné. V tomto období je jedním
z hlavních témat zájem o opačné pohlaví, tělesná atraktivita hraje stále důležitější roli. I zde se
projevuje tendence ke skupinové konformitě -

vyspívání s nejvčtší skupinou

dívčího

kolektivu se jeví jako nejlepší varianta a dívky, které se zde nacházejí, mívají nejvčtší
sebevědomí a oblibu u vrstevníků (Janošová, 2008, dle Brooks-Gunn, Matthews, 1979)
Protože vzhled je pro dospívajícího součástí vyvíjející se identity, může

být

nespokojenost s ním zdrojem nepříjemných pocitů, které mohou mladého člověka doprovázet
i v následujících letech.
S tělesným vývojem je úzce spjat rozvoj sexuality, ke kterému v období dospívání
dochází.

Sexualita
Rozvoj sexuality je v tomto období pro naprostou většinu dospívajících novou
zkušeností. Podle Freudovy teorie psychosexuálního vývoje člověk v tomto období života
vstupuje

do

závěrečného

stádia

genitálního,

kdy

se

sexualita

projevuje

biologicky

(hormonálně) zvýrazněnými pudovými touhami. Období trvá po celou dospělost (a dále),
cílem tohoto období je ustavení pevné identity včetně identity sexuální, závěrem by mělo být
navázání intimního vztahu, volba partnera mimo rámec rodiny. V době puberty jde tedy
zejména o objevení sexuálního pudu a genitálních oblastí jako zdroje slasti.
Sexuální chování doznalo v posledních desetiletích značných zmčn. Jsou jimi snižující
se věk, ve kterém dochází k zahájení sexuálního života, větší informovanost o problematice
týkající se sexuality, dostupnější a spolehlivější antikoncepce, větší otevřenost společnosti
vůči tématům týkajícím se sexuality. Lze říci, že společnost je v posledních desetiletích
tolerantnější k erotickým projevům dospívajících.
Weiss, Zvěřina (2001) mapovali sexuální chování a postoje k sexu v České republice
v průběhu devadesátých let. Podle jejich výzkumů (v roce 1998) mělo svůj koitální debut
5,8% chlapců a 5,6 % dívek v 15 letech. Ve čtrnácti letech, to bylo u 3,1 % chlapců a 0,8 %
dívek a ve třinácti letech, případně dříve, to bylo u 2,2 % chlapců a 0,5 % dívek. U chlapců je
hlavním motivem (kromě pudové potřeby) zvědavost a také určitá prestiž - „ulovení"
atraktivní dívky zvyšuje prestiž chlapce mezi vrstevníky. U dívek jde více o záležitost citu. U
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obou pohlaví důležitou roli hraje tlak vrstevníků. V době dospívání dochází k navazování
„vážnějších" vztahů, z nichž některé se stávají sexuálními.

Kromě tělesného vývoje přináší období dospívání velké změny ve způsobu myšlení,
emočního prožívání i chování.

•

Emoční vývoj

Vedle prudkého vývoje tělesného musí dospívající zvládat také změny, které se
odehrávají „uvnitř". Toto období bývá označováno za období „zmatků", chlapci a dívky
zažívají „emoční bouře", často „to" s nimi „tříská" a podobně. Uvedené charakteristiky
vyjadřují určité citové zabarvení, ale zároveň jakousi odosobnělost uvažování o dospívání.
Zvládnutí tohoto období není náročné jen pro dospívajícího samotného, ale i pro jeho okolí.
„Své" si zažívají zejména rodiče, jejichž očekávání se dostávají do konfliktu s vlastními plány
potomka. Tento stav, který je podle Eriksona označován termínem moratorium, je dle
autorovy koncepce zastáván uprostřed období krize identity.
Změny v prožívání nejsou tak okolí zjevné jako proměny vzhledu, nicméně často
bývají nepřehlédnutelné. I v tomto případě je ale potřeba upozornit na značnou individualitu
ve vývoji i projevech mezi dospívajícími.
V oblasti prožívání jsou pro toto období typické intenzivní citové prožitky, které jsou
ale krátkodobé a proměnlivé. Silné citové reakce jsou často nepřiměřené, spojené s
impulzivitou a nedostatkem sebeovládání. Na druhou stranu je však vůle silnější

například

je dospívající schopen zvládat bolest nebo se věnovat činnosti, která ho zaujme.
Svým

pocitům

a prožitkům

dospívající věnují velkou

pozornost

(tzv.

emoční

egocentrismus), svými pocity a myšlenkami se neustále zabývají, někdy se objevuje až
fascinace vlastními myšlenkami, což umožňuje nově se objevená schopnost introspekce. Ta
souvisí se změnami v kognitivní oblasti. Jedinec je schopen abstraktního uvažování, kterým je
také uvažování o svých citech a náladách. Projevování svých citů navenek však doprovází
nechuť, z bezstarostného extroverta se stává zahloubaný introvert. Časté jsou sklony ke špatné
náladě, někdy doprovázené až pocity beznaděje, které mohou přetrvávat. Dospívající bývají
přecitlivělí na projevy jiných lidí, bývají nepřiměřeně vztahovační (Vágnerová, 2005).
Silnější emoční prožívání bývá připisováno dívkám, ale i zde jsou velké individuální
rozdíly. Souvisí to zřejmě jednak s hormonálními změnami, a také s přijímáním mužské nebo
ženské role, které s přijímáním tělesných změn souvisí. Mužská role je obvykle chápána jako
výhodnější, naopak ženská jako méně imponující (Vágnerová, 2005).

Svým chováním, které je obvykle projevem vlastních citových zmatků a nejistot,
dokáže dospívající vyvolávat konflikty a nepříjemné situace ve svém okolí. Jde o období,
které je náročné jak pro samotného jedince, který jím prochází, tak pro jeho rodiče a další
osoby, které jsou s ním v každodenním kontaktu (samozřejmě tedy i učitelé).

•

Kognitivní vývoj

V době dospívání dochází také k podstatnému rozvoji intelektových schopností. Nejde
jenom o množství vědomostí, které je dospívající schopen shromáždit a pružnost, se kterou je
dokáže využívat. Výrazně se mění i kvalita myšlenkových operací, jež užívá. Podle Piagetovy
koncepce se dostává do stádia formálních operací, pro které je zásadní schopností abstraktní
uvažování. Tím se neuvěřitelně rozšiřuje prostor, ve kterém se může jedinec myšlenkově
pohybovat. Takové myšlení mu teprve teď umožňuje kromě např. matematických pojmů
chápat takové pojmy jako spravedlnost, pravda, právo apod. (Langmeier, Krejčířová, 1998).
Abstraktní myšlení dospívajícího umožňuje uvažovat

i o neexistujících jevech

v alternativách, což může vést k idealismu, odmítání norem, jejich porovnávání s realitou.
Souvisí

to s morálním

vývojem,

vztahem

k autoritám,

vytváření

identity,

o

kterých

pojednávám dále.

•

Morální vývoj

S rozvojem

v kognitivní

oblasti

úzce

souvisí

i formování postoje k hodnotám

dospívajícího. Stádium morálního vývoje, ve kterém se dospívající nachází, souvisí se
schopností hypoteticky uvažovat. Abstraktní uvažování o morálních principech a hodnotách
umožňuje zaujímání

určitého

postoje

k předkládaným

normám.

Jedinec je

nepřijímá

automaticky jako dosud, má potřebu hledat nové, „spravedlivější" systémy. Protože vývoj
není u všech stejně rychlý, může odlišná úroveň, ve které se jednotliví členové nacházejí, být
zdrojem problémů ve skupině.
Mezi

11. a 14. rokem se dospívající nachází dle Kohlberga (1963) ve stádiu

„konvenční morálky" a přechází do dalšího, závěrečného, stádia „postkonvenční morálky".
Vágnerová (2002) závěr prvního výše uvedeného stádia označuje jako „morálka
sociální konformity", kdy je člověk veden snahou vyhnout se odmítnutí a neoblíbenosti
vrstevníků, podléhá

tlaku skupiny často bez ohledu na situaci a kontext, klade důraz na

spravedlnost a vyžaduje platnost pravidel pro všechny a za každých okolností. Jde o tzv.
„morální absolutismus". V dodržování pravidel, které jedinec přijímá, bývá nekompromisní.
Následuje období, kdy má jedinec stále silný smysl pro povinnost, ale pravidla jsou
více vnímána jako něco, co lze jednak překračovat, jednak měnit (a často je také žádoucí je
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měnit). Důležitý je pro dospívajícího smysl pro spravedlnost a zákonnost. Po 14. roce pak
navazuje období morálky „osobně přijímaných mravních zásad", kdy si jedinec vytváří vlastní
systém hodnot.. Takto popsaná linearita morálního vývoje není však jednoznačná. Hrají zde
pravděpodobně roli i genderovč rozdíly. Je ale jisté, že v období dospívání jedinec přijímá a
formuje své etické zásady a hodnoty. Je však stále poměrně snadno ovlivnitelný, snadno se
nechá přesvědčit.

•

Sociální vývoj

Z hlediska sociálního vývoje přináší dospívání vstupování do nových rolí, jejichž
zvládání může být možností vlastního rozvoje a sebepotvrzení, nebo naopak zdrojem ohrožení
a zátěže. Škola, kde dívky a chlapci tráví podstatnou část svého života, je významným
sociálním činitelem. Funguje mimo jiné jako „hřiště" sociálních vztahů, pro žáky a žákyně
zdaleka není pouze institucí zprostředkovávající jim vzdělání.
Školní docházka je významnou etapou socializace člověka. Hovoří se o sekundární
socializaci, která následuje po primární socializaci v rodině. Škola reprezentuje hodnoty a
normy celé společnosti, které musí jedinec přijmout, aby v ní získal přijatelnou pozici.
Socializací ve škole dochází mimo jiné i k rozvoji identity jedince, zejména přijetím
sociální identity. Jedinec se stává součástí skupiny, dochází ke zvyšování jeho sebehodnocení
a scbeůcty. Zvládnutí rolí a splnění nároků, které jsou na něj kladeny, ovlivňuje další jeho
vývoj (Vágnerová, 2002).

Vrstevnické vztahy
Význam vrstevnické skupiny je v dospívání velmi výrazný. Role, které jedinec zastává
ve vrstevnické skupině, jsou odlišné od těch, které jsou mu přisuzovány dospělými. Dochází
tak k potvrzení vlastní sebehodnoty, ve skupině zastává určitou míru oblíbenosti a vlivu.
Vrstevníci slouží jako zdroj sociálního učení. Nejvýznamnější vrstevnickou skupinou je pro
dospívajícího jedince školní třída.
Prostřednictvím vrstevnických vztahů jsou podle Vágnerové (2005) uspokojovány
následující potřeby:
-

potřeba stimulace,

-

potřeba smysluplného učení (zdroj sociálního učení, referenční význam
porovnávání zkušeností, poskytuje užitečnou zpětnou

vazbu,

-

srovnávání,

sebepoznání),
-

potřeba jistoty a bezpečí,

13

-

potřeba přináležitosti jako klíčová vztahová potřeba,

-

potřeba být akceptován.

Vrstevníci čím dál více nahrazují rodinu z hlediska emoční i sociální podpory.
Langmeier, Krejčířová (1998) uvádějí po sobě jdoucí etapy vytváření vztahů z hlediska
pohlaví. Na začátku puberty převažuje sklon vytvářet skupiny z jedinců stejného pohlaví
(skupinová fáze). Následuje období, v němž je výrazná potřeba mít dobrého kamaráda,
zpravidla stejného pohlaví (individuální izosexuální fáze). V tomto období se rozvíjejí
symetrické dyadické vztahy jako „opravdové" kamarádství, přátelství, které mohou přetrvat i
po celý život., společně dokážou trávit hodiny, vést nekonečné telefonické hovory a diskuze
prostřednictvím internetu (chat a jiné komunikační technologie). Přátelství ve dvou je odlišné
od přátelství ve skupině. Kamarádi se nemusejí podřizovat skupinovým normám a nalézat
nebo obhajovat své místo ve skupině. Probouzející se zájem o druhé pohlaví nabývá na
významu a může dramaticky měnit vztahy ve skupině. Chlapci a dívky experimentují
s partnerskými vztahy, objevují se první lásky, dle Langmeiera, Krejčířové (1998) jde o
heterosexuální

fázi polygamní,

která

později

přechází

ve skutečnou

zamilovanost

a

navazování partnerských vztahů. Pro dospívajícího hravý kontakt s opačným pohlavím, flirt,
koketování, sexuální fantazie a později skutečné erotické aktivity znamenají nové, velice
intenzivní zážitky.
Dospívající

dokáží

v tomto

věku

akceptovat

hierarchizované

vztahy

v partě,

respektovat vůdce, autoritu z řad vrstevníků. Vrstevnické společenství vyžaduje vysokou
konformitu, je uznáván určitý vrstevnický standard (vzhled, jednání, zájmy, vlastní normy,
hodnoty, ideály apod.) často podporovaný médii. Vzniká a nabývá na významu „skupinová
identita". Veřejné mínění vrstevníků má pro jedince rozhodující vliv, nepřijetí vrstevníky pro
něj může představovat obrovskou hrozbu (Vágnerová, 2005).
Zatímco vliv autority formální se v tomto období výrazně snižuje, vzrůstá vliv autority
neformální, kterou představuje právě vrstevnická skupina. Tato silná neformální autorita
může mít největší vliv (Říčan, 2004).
1 v oblasti vzhledu je patrná velká konformita, až tendence k uniformitě. Dospívající
přijímají módní trendy většinou bez jakékoliv individualizace stylu. Napodobují své idoly a
vzory (velký vliv médií).
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První lásky
Pro toto období je typické experimentování

s partnerskými

v/tahy

motivované

zvědavostí a rozvojem erotických pocitů u dospívajících. Nejde většinou o hlubší vztahy,
spíše o potvrzování efektivity použitých strategií. První zamilování bývají platonická,
idealizovaná a dochází k nim uvnitř party. A nebo, jak

zmiňuje Janošová (2008), se často

prvními objekty chlapecké i dívčí touhy stávají příslušníci starší generace (učitel, učitelka,
trenér, vedoucí zájmových kroužků apod.). Také Říčan (2004) uvádí, že objektem platonické
zamilovanosti (až „zbožňování") v pubertě bývá často dospělá osoba a dívky po svém idolu
„blázní" častěji než chlapci. Podle nčj však zamilovaný/á nečeká od vztahu vzájemnost. Jak
uvádí výše zmíněný autor, projevy zamilovanosti jsou častější u žákyň vůči učitelům než u
žáků vůči učitelkám. Pokud dívka doopravdy nečeká vzájemnost, je její chování opravdu
„neškodné" a pro učitele by nemělo být nebezpečné.
Později se většina dospívajících zaměřuje na výběr partnera věkově bližšího. Janošová
(2008) v souvislosti s tím zajímavě poukazuje na počínání některých přírodních národů, u
kterých se iniciace počátku pohlavního života mladé dívky ujímají starší mužští členové
kmene. To není obvyklé v naší kultuře, kde je takové chování odmítané a odsuzované.
Úspěšnost navazování vztahů (nejen partnerských) je významné pro rozvoj identity
dospívajícího. Vrstevnické vztahy jsou důležitou základnou pro odpoutávání se od vlastní
rodiny.
V souvislosti s navazováním prvních partnerských vztahů dochází také k rozvoji
genderové identity. Dospívající se dostávají do dívčích - ženských a chlapeckých - mužských
rolí. Rozdíly mezi chlapci a dívkami existují v emočních projevech, v prožívání i v chování.
Dívky kladou důraz na výlučnost přátelství, zatímco chlapci upřednostňují členství ve větší
skupině, partě. Chlapci a dívky používají rozdílné strategie k upoutání pozornosti zástupců
opačného pohlaví. Chlapci bývají hrubí, na dívky pokřikují, předvádějí se před nimi. Stavějí
na odiv svou sílu, odvahu a dovednost. Dívky svůj vzhled či oblíbenost, snaží upoutat
pozornost hlasitým smíchem, „hihňáním", často provokují nebo naopak demonstrují nezájem.
(Vágnerová, 2005). Zdůrazňování ženské či mužské role je patrné také ve způsobu oblékání
chlapci obvykle nosí „velké", sportovní oblečení, dívky oblečení a doplňky zdůrazňující
ženskost.

Postavení ve skupině
Školní třída jako malá sociální skupina umožňuje vytváření složitých vztahů a
podskupin. Fungují zde principy skupinové struktury i dynamiky. Postavení jednotlivých žáků
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na 2. stupni jc už dané, pomčrnč stabilizované. Odmítaní členové se se svým postavením
těžko vyrovnávají, může pro ně být zdrojem zátěže i v pozdějším věku.
Vztahy mezi chlapci a dívkami ve třídě se vyvíjejí od vztahů mezi jedinci stejného
pohlaví k z hlediska pohlaví smíšeným partám. Ty vznikají na základě blízkosti - nejčastěji ve
škole nebo v okolí bydliště. Socializace ve vrstevnické skupině má tři fáze: 1. vstup, 2. přijetí
skupinové identity, 3. odpoutávání, nezávislost na skupině. Dospívající se nachází ve fázi
druhé - přijímá skupinovou identitu a vliv skupiny je pro něj zásadní (Vágnerová, 2005).

Vztah k autoritě
Pubescent získává stále kritičtější vztah k normám i autoritám, odmítá podřízené
postavení a formální nadřazenost autorit, kterými jsou pro něj zejména rodiče a učitelé. Snaha
o odpoutání se ze závislosti na autoritě se u nčj může projevovat demonstrovanou kritikou
dospělých, netolerancí vůči nim a odmítáním jejich hodnot. Vztah k autoritě souvisí ve velké
míře s morálním a sociálním vývojem.
Vztah k rodičům se mění, dospívající si uvědomuje, že rodiče nejsou neomylní a
všemocní, rodiče ztrácejí výsadní postavení, ačkoliv rodina jc stále důležitým sociálním
zázemím přes všechny snahy pubescenta o odpoutání se od ní (Vágnerová, 2005). Zasahují
sem projevy krize identity dospívajícího, který vnímá rozpor mezi přáními rodičů a svými
vlastními), ale ani pro rodiče není snadné přijmout, že se dítě (navíc velmi rychle) mění.
Uvědomují si rychlost plynutí času, mohou mít pocit, že dítěti přestávají rozumět. Zjišťují, že
na nčj nemají vliv, který pociťovali dříve.

Vztah k učitelům, škole
Zatímco ve středním školním včku je učitel zpravidla ještě přijímán jako autorita,
v následujících letech se jeho postavení mění. Role žáka však zůstává i nadále rolí
podřízenou, což pubescent často chápe jako příležitost k demonstrování svých kritických
postojů. Dospívající používají přísný a netolerantní způsob hodnocení učitelů, který je často
zkreslen vlivem emocí. Vágnerová (2002) zmiňuje dokonce možnost „přenosu" z rodiče na
učitele, kdy například svůj vztek na otce projevuje žák vůči učiteli nevhodným chováním (od
mírných provokací až po zcela negativistické odmítání jakýchkoliv požadavků).
Stejně jako mezi

vrstevníky

i v interakci

s učiteli

dochází

k

experimentování

s mezilidskými vztahy. Pubescent provokuje, zkouší, co dospělý snese a jak se v různých
situacích zachová. Častou motivací pro provokující chování je snaha „předvést se" před
spolužáky, zajistit si tak pozornost nebo obdiv vrstevníků.

16

Často jde spíše o naplnční potřeby vyjadřovat jiný názor, než o skutečné zhoršení
vztahu k učiteli. Chování dospívajících je teď tak nápadné, neboť v nižším včku bylo vzpírání
se autoritě naprosto tabuizované. Kritika u č i t e l u j e spíše běžná, zatímco kladný vztah k učiteli
dávají žáci a žákyně najevo jen s ostychem, aby jejich sympatie nebyly označeny za
šplhounství (Říčan, 2004).
Učitele pubescent akceptuje jako autoritu jen pokud má vlastnosti, kterých si váží.
Vágnerová (2005) uvádí tyto:
stabilita názoru ( z j e d n á n í učitele je zřejmá spolehlivost, jistota),
-

stabilita emocí (u učitele převažují pozitivní emoce, neměl by být náladový, negativní
emoce učitele zvyšují negativní prožívání žáků),

-

spravedlnost (jako potvrzení jistoty platnosti daných pravidel) a
profesní schopnosti (znalosti vyučovaného oboru i dovednosti učivo předat).
Vzhledem k tomu, že u značné části žáků a žákyň se v tomto období projevuje zájem

o dobré výsledky, které mohou zajistit přijetí na obor, o který mají zájem, bývá role učitele
dospívajícím žákem chápána v souladu se vztahem k výuce. Žáci jsou schopni akceptovat, že
je učitel chce něco naučit. Na pedagogovi oceňují, pokud nezdůrazňuje svou formálně danou
nadřazenost a autoritu, má pro ně pochopení a je ochoten vyslechnout jejich názor, bere j e
jako rovnocenné bytosti (Rendl, 1995 In Vágnerová, 2002).
Žák je povinen respektovat požadavky učitele j a k o představitele instituce školy (ať j d e
0 pravidla týkající se výuky, nebo chování). V době dospívání se postoje k roli žáka mění.
Pubescent uvažuje o jejím obsahu a smyslu. Roli plní buď s ohledem na své budoucí profesní
uplatnění (v tomto včku může mít již konkrétní cíl, zájem o určitý obor), nebo se snaží svou
roli plnit j a k o nevýznamnou nutnost. Dospívající je motivován (a to nejen k učení) pouze,
vidí-li smysl své činnosti (Vágnerová, 2002).
Školní zdatnost závisí také na tom, z d a j e chování v souladu se školními normami. To
je otázka sociální inteligence, která není u všech stejně rozvinuta, někteří mají nedostatečné
sociální porozumění, nedokáží odhadnout nevhodnost určitého chování. Aby se mohl žák
chovat podle pravidel, která jsou často abstraktní, musí j e chápat, rozumět jejich významu, ale
1 být schopen řídit podle nich svoje jednání (tamtéž).
To znamená, že nestačí pouze zveřejnění školních norem (školní řád apod.) a letmé
seznámení žáků s nimi. Je nutné o normách a požadavcích hovořit, zapojit žáky do diskuze
a tvorby samotných pravidel a důsledně vyžadovat jejich plnění, případně je revidovat tak,
aby byly neustále aktuální, platné a závazné.
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Rolí školáka ještě z jiného pohledu se zabývá Janošová (2008). Autorka poukazuje
na genderový rozměr role a odlišný přístup k dívkám a k chlapcům, pokud se týká dodržování
či naplňování některých pravidel. Ve výrocích sedmáků podle ní zaznívá, že dívkám projde i
to, za co by chlapci byli potrestáni. Chlapci častěji považují chování učitelů vůči sobě za
nespravedlivé. Janošová vidí souvislost s feminitou školy, dívky podle ní mají ve škole více
vzorů a dokáží se lépe přizpůsobit požadavkům školy.
Janošová (2008) uvádí rozdílnost rolí žáků a žákyň a rozdílnost přístupu učitelů k nim
na základě těchto (chlapeckých a dívčích) rolí.
Některé
zhraní".

dívky

ovšem

dokáží

využívat

jíž na základních

Svědčí o tom výroky několika žákyň a žáků 9. ročníků:

když je pěkná, udělá oči, ukáže nohy..."
určitou část učitelů-mužů

školách

,,Holkám projde

Z těchto výpovědí však lze zároveň

je dívčí ,,smlouvání

půvabem"

svých

„ ženských
všechno,

usoudit, že pro

patrně zcela přijatelné

(Janošová,

2008, s. 151).
Autorka zmiňuje využívání „ženských zbraní". Jde v takových situacích o flirt? Je
takové chování úmyslné? Nebo je tak učitelé-muži a priori chápou? Jak jej chápou žácichlapci? Z uvedeného výroku vyplývá, že v něm vidí nespravedlnost. Naopak to tak není?
Neexistují „mužské zbraně"? Podobné otázky mě napadaly při samotném výzkumu a na
některé jsem se pokoušela hledat odpovědi.
Také Smetáčková (2007) uvádí, že žáci i žákyně si uvědomují sexuální podtext
chování vyučujících a to jak v pozorovatelném chování (sexuálně laděné narážky apod.), tak i
v hodnocení (učitelé flirtují s dívkami, dají jim pak lepší známku).

1.2.

Utváření i den ti ty

Celkový rozvoj a změny v období dospívání mají zásadní vliv na rozvoj identity
jedince.
Identita jako prožívání a uvědomování si sebe sama se utváří již od několika týdnů po
narození. Dospívající si utváří představy o sobě samém. V tomto období už nejde pouze o
odlišení sebe od ostatních, ale o vytvoření představ o své jedinečnosti, o svých vlastnostech.
Dospívající je schopen vytváření stále přiměřenějšího obrazu sebe sama. Podle E. Eriksona
(1964) jde v dospívání o hledání identity prostřednictvím boje s nejistotou a pochybnostmi o
sobě samém, o hledání svého místa ve společnosti. Sexuální aspekt je jen jednou ze složek
identity (na rozdíl od teorie S. Freuda).
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Tčlesný vzhled je důležitou součástí identity. Význam vlastního vzhledu v tomto
období vzrůstá. S objevujícím se zájmem o opačné pohlaví roste i snaha o vlastní atraktivitu.
T a j e patrnější u dívek, ale i u chlapců má tčlesný vzhled velký vliv na rozvoj vztahu k sobě,
sebepřijetí a sebehodnocení. Vzrůstá (často až nepřiměřeně) hodnota tělesné atraktivity,
silnou

motivací jednání

může

být

snaha

o

naplnění

ideálu

krásy.

Dívky

začínají

experimentovat s kosmetikou a módou a péči o svůj vzhled často věnují obrovské množství
času. V posledních desetiletích ale i chlapci a muži věnují stále více pozornosti péči o svůj
vzhled, na rozdíl od dívek a žen však dbají na to, aby tato snaha byla co nejméně nápadná. Jak
dívky, tak chlapci se však snaží zřetelně vymezit vůči mladším (snaha nevypadat za žádnou
cenu dětsky) i vůči starším (nemoderním a „usedlým"). Úprava zevnějšku se stává důležitým
prostředkem k vytváření identity (Vágnerová, 2005).
V souvislosti se vzhledem Janošová (2008) upozorňuje na požadavek „nenápadnosti a
ctnosti", definovaný náboženskou tradicí, který je však obvykle v rozporu se současnými
módními trendy. Autorka ho zmiňuje v souvislosti s násilným sexuálním chováním vůči
dívkám a ženám, které bývají často označeny za spolupachatelky, protože údajně svým
vzhledem a vystupováním působí vyzývavě (nebo žensky?). Mohlo by to platit i pro školní
prostředí, kde např. dívka „svádí" učitele svým vzhledem či chováním?

•

Vztah k sobě sama

V období dospívání je pro mnohé náročným úkolem přijetí sebe sama (sebeakceptace).
Jde o přijetí nejen svého rychle se měnícího vzhledu, ale i své povahy.
Pubescenti jsou velmi sebekritičtí, což však často nedávají najevo, snaží se udržet tvář
a dojem, že jsou si svou pozicí jistí a jakékoliv znejistění v jejich křehké sebejistotě je pro ně
zdrojem zátěže a frustrace (Macek, 1999, Janošová, 2008). Často svou vnitřní nejistotu
zranitelnost demonstrují sebejistým, hlučným vystupováním. Říčan (2004) uvádí na základě
výzkumem získaným zjištění, že mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem mají dospívající nižší
sebeúctu než v obdobích předtím a potom.
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2. Učitel/ka
Na začátku kapitoly je nutné upozornit na genderový rozměr učitelství. Ačkoliv se
jedná o profesi, která je silně feminizovaná, v jazykovém označení se častěji používá
mužského rodu. Pokud já budu v práci pojednávat o „učitelstvu", budu používat pojem
s lomítkem (učitel/ka). Pokud čerpám od jiných autorů, držím se jejich způsobu, jde často o
snahu o srozumitelnost textu - např. role učitele, role žáka.

2.1.

Profese učitele

Vývoj učitelské profese je dlouhý, velice zajímavý a lze jeho

prostřednictvím

historicky sledovat vztah společnosti ke vzdělání a vzdělanosti, ale i širší kontext vývoje
společnosti. Z hlediska cíle této práce však není nutné historický vývoj podrobně popsat, ale
je vhodné stručně uvést, k jakým změnám došlo od nedávné minulosti po současnost.
Pokud přijmeme, že učitelství je profese, spadá mezi tzv. semi-profese. Dle Ornsteina
a Levina, 1989 (in Průcha, 2008) nesplňuje znaky „úplných" nebo „pravých" profesí. Těmito
znaky jsou zejména: výkon povolání bez příslušného vzdělání, nepřesné vymezení profesních
znalostí a dovedností, diskuze o délce a typu přípravy budoucích učitelů.
Učitelství je již poměrně dlouhou dobu na cestě k profesionalizaci, i když. podle
některých autorů/ek sc naopak deprofesionalizuje. Tento nesoulad v názorech je dán mimo
jiné tím, že u nás není jednotný trend ve směřování, změny v politickém uspořádání také
přinášejí neustálé změny v oblasti koncepce školství.
Spíše než samotní učitelé, si potřebu naplnění znaků „pravých" profesí uvědomují
odborníci z akademické sféry. Ale i učitelé pociťují potřebu určitého vymezení se. To dokládá
vznik různých asociací a spolků, vedoucí až k myšlence založení pedagogické komory. S tím
souvisí zavádění profesního standardu, nad jehož podobou sc v současnosti vedou diskuze
mezi odborníky, vykonavateli profese - učiteli, i příjemci jejich „služeb", respektive jejich
zástupci - rodiči a širokou veřejností. V současné době je tento dokument ve fázi příprav.
Prestiž učitelského povolání je poměrně vysoká a stabilní. Zaujímá tradičně přední
příčky v žebříčku prestiže jednotlivých povolání. V současnosti sc často hovoří o poklesu a
úpadku prestiže učitelského povolání, což se však nepotvrzuje. Je to dáno možná nízkým
stavovským sebevědomím samotných učitelů a dalšími tradičními problémy, které s výkonem
profese souvisejí (vysoká feminizace školství, nízké platy učitelů, otázky délky profesní
přípravy apod.) (Havlík, Koťa, 2002). Za pozornost stojí fakt, že jde o profesi s nejvyšším
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počtem vysokoškoláků mezi jejími vykonavateli. Na druhou stranu je třeba si uvčdomit, že
vysokoškolská příprava není zdaleka zárukou profesionality. Co jí tedy je? Jsou to také
zkušenosti,

osobnostní

předpoklady,

osobnostní

rozvoj,

sebereflexe

a

další

téžko

definovatelné charakteristiky.

•

Učitelství jako pomáhající

profese

Kopřiva (2006) učitelství zařazuje mezi pomáhající profese. Tak jako pracovník
v jiných pomáhajících profesích (sociální pracovník, psycholog, zdravotnický pracovník)
pomáhá klientovi orientovat se ve světč, stát se z „ne-mocného" „mocným"a zodpovědným za
svůj život, také učitel pomáhá žákům orientovat se ve světě, stát se z „ne-znalých" „znalými".
Pro pomáhající profese Kopřiva používá termíny „pomáhající" nebo „pracovník" a
„klient". K této terminologii se objevují různé výhrady, v souvislosti se školstvím se používá
označení „učitel" nebo „pedagog" a „žák", případně „vychovatel" a „vychovávaný". Pokud
budu hovořit o pomáhajících profesích jako celku, je možné, že budu termíny

pro

zjednodušení zaměňovat. Vždy však jde o dvě strany - osoba, které poskytuje (pomoc) na
straně jedné a osoba, která přijímá na straně druhé.
Podobně Dorotíková (2003) zařazuje učitelství mezi skupinu zaměstnání, ke kterým je
člověk povolán, tzv. vztahová povolání. Jejich výkon je zaměřen na člověka, což jej činí
obtížným, protože vždy jde o jedinečné situace a úspěch nezávisí jen na pracovníkovi, ale
z velké míry na „objektu".

Znaky pomáhajících profesí - zaměřeno na učitelství
Pomáhání má ve vývoji společnosti dlouhou historickou tradici, ale pomáhání jako
„profese" je poměrně moderní. Tyto profese mají určité společné znaky, které spolu víceméně
navzájem souvisejí a navzájem se ovlivňují. Neplatí vždy absolutně, ale obecně lze říci, že
typické pro ně jsou:
-

Nesymetrický vztah - (Kopřiva, 2006 aj.) vždy jde o vztah, kde důležitou roli hraje
moc. Ve vztahu se jeden podřizuje druhému, pracovník je pro klienta autoritou.
V tomto vztahu hraje podstatnou roli také otázka zodpovědnosti. Nesymetrie vztahu
v pedagogické praxi je dána věkem i institucí.

-

Vysoká feminizace - výrazně se projevuje ve školství, ale i v ostatních pomáhající
profesích. U nás profese učitele tradičně spadá mezi „ženské profese". Jde o dělbu
práce na základě pohlaví, ale to není vysvětlením příčin. Souvisí úzce s následujícími
charakteristikami.
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-

Nízké ohodnocení - jde o profese, pro které se človčk může nadchnout, může se v nich
plně angažovat, nebrat práci pouze jako prostředek výdělku. Nabízí vysokou míru
seberealizace a jejich výkon dodává pocit smysluplnosti. Výdělek rozhodně není
motivací pro výkon těchto povolání. Mzdy ve školství nejsou pro muže příliš
atraktivní, ale jako doplněk k mužskému platu pro ženy dostačující (ve společnosti,
kde je muž chápán jako „živitel" rodiny, což naše společnost stále je). Finanční
důvody

jsou

častou

motivací

pro

změnu

povolání,

velká

část

absolventů

pedagogických fakult rovnou hledá uplatnění v jiném oboru.
-

Nízká prestiž povolání - jak bylo uvedeno výše, u učitelského povolání jde o určitý
mýtus. Nízkou prestiž mu přisuzují často sami učitelé, ve společnosti je však (alespoň
symbolicky) oceňováno. U ostatních profesí lze obecně spatřovat spíše nižší prestiž.
Nízká prestiž učitelského povolání může být zapříčiněna také míněním o nízké
náročnosti studia na pedagogických fakultách (Havlík, 1994, In Průcha 2008).

Motivace pro výkon pomáhající profese, motivace pro učitelské povolání
Pro práci v pomáhajících profesích může mít človčk různou motivaci. Může jít
o potřebu pečovat o druhé, pomáhat, uplatňovat svou moc a tak dále. Altruistické chování je
do jisté míry i sobecké (pomáhajícímu dělá dobře, že pomáhá, očekává vděk atd.). Zajímavě o
motivaci k výkonu pomáhajícího povolání pojednávají psychoanalyticky zaměření autoři
(např. Guggenbuhl-Craig, 2007), podle nichž je u všech pomáhajících přítomna fascinace
polaritou archetypu léčitel - nemocný. U učitelů jde ještě o jiný archetyp s podobnou
polaritou: vědoucí dospělý - nevědomé dítě. Dobrý učitel zachází s oběma póly. Kromě
vědoucího dospělého je i nevědomým dítětem, tím zároveň podněcuje vědoucího dospělého u
žáků. Učitelé vykazují určitou infantilitu, jsou tak trochu dětmi. Učitel, který v sobě pól
„nevědomého dítěte" zcela potlačuje, nepodnčcuje v dětech zvídavou touhu po poznání, se tak
stává pouze vymahatelem moci, která je mu institucionálně dána.
Dalším znakem pomáhající profese (a zároveň motivací pro její výkon) je to, žc
pracovník považuje svou práci za smysluplnou, zabývá sc důležitými problémy konkrétních
lidí. Je v každodenním kontaktu se „životem" na rozdíl od profesí, kde jsou zaměstnanci
v kontaktu s technikou. S tím souvisí také to, že tato povolání pomáhají tomu, kdo je
vykonává, překonávat pocit osamělosti. To může být silnou motivací i u učitelského povolání.
Pokud v zaměstnání jde primárně o uspokojování potřeb, které by měly být uspokojeny jinak,
může to být zdrojem problémů (Kopřiva, 2006).
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Motivací pro učitelské povolání může být mnoho (silná j e např. i rodinná tradice) a
pokud nejsou extrémně vyhraněny (např. až patologická touha po moci), jsou přijatelné.
U všech pomáhajících profesí, včetně učitelské, je vždy výhodné (a profesionální), pokud si
pracovník svou motivaci uvědomuje a může pracovat na zdravém vztahu ke své práci i
k lidem, s nimiž se profesně setkává.

•

Autorita učitele, moc
O vztahu dospívajících k autoritě bylo pojednáno v předchozí kapitole. Zde bych se

chtěla zaměřit na autoritu z druhé strany, z pohledu učitele. Na to, jaký význam má autorita
pro učitele, jak ji může využít ve svém působení, jakým způsobem s ní nakládat.
O budování autority pojednává Kyriacou (1991). Přijetí učitele j a k o autority j e prvním
předpokladem k udržení kázně ve třídě a k vytvoření vhodných podmínek pro vyučování.
Zároveň ale zdůrazňuje, že učitel by své postavení měl umět využít k tomu, aby působil spíše
jako manažer učení žáků než jako nositel mocenského vztahu. Kyriacou (tamtéž) roli učitele
připodobňuje metaforicky k roli turistického průvodce. Pokud se mu podřídíme (protože
věříme v jeho odborné znalosti), uvidíme to nejzajímavější, co lze v daném městě vidět.
Uplatnění

moci

v komunikaci

se žáky představuje podle

Stecha

(1998) j e d n o

z dilemat, které učitel řeší. Upozorňuje na nebezpečí, kdy se neuplatněním své moci učitel
stává bezmocným nebo sc se žáky o pozici „přetahuje". Učitel se tak pohybuje mezi přístupy
„dát jasně najevo, kdo je tady pánem" a „získat žáky pro spoluvytváření pravidel, která pak
budou snáze respektovat".
Autorita učitele má různé zdroje - jako dospělá osoba má vůči žákům nadřízené
postavení už z pozice věku, dále je dána učiteli institucí školy, jejíž je představitelem. Pokud
má určité oficiální postavení ve škole (např. je členem vedení), autoritu to ještě může
posilovat. Důležitější však je, zda učitel jedná v souladu s postavením, které zastává. To dává
najevo uvolněným a sebejistým projevem a žáci dokáží velmi dobře rozpoznat, jak si je učitel
své pozice, autority vědom, osobnostně daná charismatická autorita. Vztahem k autoritě
v době puberty se zabývám z pohledu žáka výše. Zde bych však připomněla, žc tento vztah je
problematický pro učitele/ky, kteří touží po ocenění a kladné odezvě, kterých se jim však od
dospívajících příliš nedostává. Je nutné, aby si toho byli vědomi, nebrali to osobně, ale j a k o
přirozený projev dospívajících žáků.
Také Kopřiva (2006) se tématem autority samozřejmě zabývá, a to ve vztahu „moc a
pomoc". Jak již bylo uvedeno, moc je ve vztahu pomáhající - klient jedním z důležitých
prvků. U učitele jc moc dána nepsanými normami platnými vc společnosti

(všeobecně
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přijímaná autorita lékaře, učitele). Moc učitele je výrazná z hlediska jasné včkové asymetrie
vztahu. Moc může učitel dávat najevo a využívat ji různými způsoby - vhodnými i
nevhodnými (až krutými, např. ponižování žáka před třídou)
pracovník

identifikovat

chovat jinak

takové chováni může u sebe

jakožto projev moci tehdy, když si uvědomí, že bv se ve stejné

vůči lidem, kteří mu svěřeni nejsou".

situaci

(Kopřiva, 2006, s. 40) Žáci musejí často

snášet podmínky, které by jiní lidé (např. zaměstnanci) snášet nehodlali. I to je výrazem zcela
podřízené pozice, ve které se žák nachází.
Moc učitele je ale jasnč přidělená také institucionálně - učitel rozdává hodnocení,
čímž žáky veřejně označuje za úspěšné nebo neúspěšné. Má určité pravomoci např. může
žáka uvolnit z vyučování, odpustit mu nesplněný úkol, zakázat účast na škole v přírodě apod.
(Kopřiva, 2006).
V souvislosti

s autoritou ještě Kyriacou zmiňuje užívání dotyku. Je to způsob

komunikace, který může učitel využít. Poukazuje však na opatrné používání tohoto prvku
chování. Pro toho, kdo má vyšší status může být bčžné dotýkat se (lehce, přátelsky nebo se
snahou vyjádřit péči, upoutat pozornost) osoby se statusem nižším. Učitel si musí být vědom
toho, že takové chování by mohlo být špatně pochopeno, nebo může být žákům nepříjemné
(Kyriacou, 1991). Podobně je tomu s oslovováním, které může mít různé stupně citového
zabarvení.

Dotyk

může

být chápán jako

projev zájmu, učitelé by

měli

s takovými

komunikačními prostředky zacházet více než opatrně.
Dále k tématu moci učitele v kapitole Konflikt rolí, kde se zabývám (dle Štecha)
možností využití, zneužití moci ve vyučovacím procesu.

•

Hranice
Jako další aspekt, který se týká pracovníka v pomáhající profesi, Kopřiva (2006)

zmiňuje hranice, které vymezují rozsah pomoci. Pracovník je autoritou v oblasti týkající se
jeho odbornosti. Často se na něj obracejí klienti s prosbou o rady v emočních a vztahových
problémech. Také učitel musí často řešit situace, které se netýkají jen vzdělávání. Protože se
žáky tráví podstatnou část jejich života, stává se, ať chce, nebo ne, často jejich důvěrníkem,
dozvídá se i velmi intimní informace o žákovi, jeho rodině apod. Učitel může nabídnout
pochopení, radu, nebo doporučení dalšího řešení, odkázat žáka na jiné pracoviště, ale musí si
být vědom svého práva nevědět, nemuset umět vyřešit všechno a dovolit si distancovat se od
problémů, které přímo nesouvisí se samotným vzděláváním. Udržení těchto hranic je velmi
těžké, protože učitel se těžko oprostí od toho, co všechno o dítěti a jeho rodině ví.
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Štech (1998) chápe téma hranic ve vztahu žák - učitel jako jedno z hlavních dilemat
učitelské profese. Jde o míru distance či blízkosti vůči žákům, kterou učitel zaujímá. Určitá
distance je dána asymetrií vztahu (věk, zkušenosti, instituce školy) a danými předpisy,
pravidly a řády a je nutná k tomu, aby ve vztahu mohly probíhat procesy, pro které je
instituován, tj. předávání poznatků. Těmito prvky je však vztah odosobňován, mohou v něm
vznikat určité bariéry. Pokud je ve vztahu přítomno vcítění se, osobní zájem a určitá intimita,
může to znamenat riziko komplikací v profesním vymezení situace. Učitel tedy osciluje mezi
přiblížením se žákům, pochopení jejich situace a udržováním si odstupu, nezaujatostí. S tímto
dilematem se učitelé vyrovnávají v průběhu výkonu povolání na základě svých zkušeností a
míry sebereflexe a autoregulace.
Poněkud z jiného úhlu ještě uvažuje o míře angažovanosti ve výkonu profese Kopřiva
(2006). Ten popisuje, jak se projevuje angažovaný a neangažovaný pracovník. Angažovaní
pracovníci mohou podle něj být nositeli změny nepsaných pravidel, která na konkrétních
pracovištích určují, co je únosné a co už nikoliv. U učitele se neangažovanost projevuje tím,
že se snaží o „odříkání" předepsaného učiva, nejde mu o to, aby žáky svým předmětem zaujal.
Oba autoři se zabývají osobnostním vkladem učitele do výkonu povolání. U obou jde
také o dimenzi, na jejímž jednom konci je odstup, na druhém blízkost. Zatímco v Kopřivově
přístupu jde jen o učivo, o kvalitu výuky a předávání poznatků

(což je ale jedna

z nejdůležitčjších dovedností učitele), Štech bere v potaz i další okolnosti, které mají vliv na
výkon žáka (např. rodinná situace, osobní problémy apod.). Podstatná je Štechova formulace,
že jde o dilema, které učitel řeší. Právě Štechův přístup lépe postihuje to, čím se já budu ve
výzkumu zabývat.
Řešení těchto problémů není možné se naučit v rámci profesní přípravy, je však nutné
budoucí pedagogy na tato témata upozornit, otevřeně s nimi o nich diskutovat a vést je
k sebereflexi.

•

Existují charakteristiky ideálního

učitele?

Koťa (1998) uvádí několik charakteristik „ideálního učitele". Jde podle něj o
vztahování se k určitým hodnotám, ke kterým se snaží vést i své žáky, ne o vytvoření
nenaplnitelného ideálu dokonalého učitele. Kromě odborných jsou to také osobnostní
charakteristiky, všechny dohromady se prolínají a nelze je jednoznačně oddělit. Na prvních
místech uvádím ty, které jsou podle mě ncjdůležitčjší vzhledem k tématu. Učitel by měl:
-

mít rád děti,

-

být modelem rolového chování,
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-

být vhodně upravený a dodržovat zásady osobní hygieny,

-

být dostatečně sebejistý,

-

být flexibilní,

-

být optimistický,

-

být jasný a stručný,

-

být otevřený vůči druhým a světu,

-

být trpělivý,

-

být vtipný - ale ne komický,

-

být důsledný,

-

být dobře informovaný, mít všeobecný společenský přehled,

-

schopnost uvádět teoretické poznání do praxe,

-

projít pestrou přípravou na profesní dráhu, provozovat své vlastní zájmy.

S těmito charakteristikami ideálního učitele nelze nesouhlasit a považuji je za naprosto
jasné. Ta charakteristika, která je uvedena jako první - „mít rád děti" je velmi široká a
nejednoznačná. Bezpochyby by učitel měl mít rád děti. Co to ale znamená? Koťa (1998) to
upřesňuje tak, že by učitel měl být schopen s dětmi relevantně komunikovat, být pro ně
autentickou osobností. Otázka „lásky" ve vztahu učitel/ka - žák/ynč je pro téma práce
zásadní. Jak moc by měl „mít rád děti"? S tím souvisí jedno z dilemat učitelské profese, o
kterých píše Štech (1998). Ten popisuje rozporný pocit, který má učitel ve vztahu k sobě při
výkonu svého povolání. Tím je touha být akceptován („milován") a na druhé straně strach
z odmítnutí. To je obzvláště na druhém stupni velmi aktuální stav. Žáci už nepřijímají učitele
jako bezvýhradnou autoritu, vztah ke škole se mění a nezájem žáků je častým důvodem
frustrace učitelů.
Výše uvedené charakteristiky ideálního učitele jsou dány na jedné straně osobnostní,
sociální a mravní způsobilostí, na straně druhé způsobilostí odbornou, předmětovou a
pedagogickou. Jednotlivé charakteristiky lze získat studiem (zejména ty, které se týkají
odborné, pedagogické přípravy), ale jejich získávání je dílem osobnostních předpokladů a
vlastního neustálého seberozvoje a sebereflexe.
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3. Vztah žák/yně - učitel/ka

3.1.

Pedagogická

komunikace

Hlavním úkolem komunikace mezi žáky a učiteli je vyučovací proces. Od toho se také
odvíjejí způsoby, jakými ke komunikaci dochází. Důležitým faktorem je take vztah mezi žáky
a učitelem/kou. Zdaleka ve školním prostředí nejde pouze o primární úkol školy, kterým je
předávání znalostí a informací a jejich ovčřování učitelem. Pro tyto situace je komunikace
poměrně jasně vymezena - učitel hovoří, žák poslouchá, učitel zadává pokyny, žák je plní. A
pokud to tak není, následuje sankce (v různé podobě). Učitel ve školním prostředí komunikuje
se žáky i mimo vyučovací proces. Může jít o výchovné nebo výukové záležitosti, a nebo
o zcela nezávazné, osobní sdělení. Jsou situace (nebo by tnčly být), kdy si povídají „jen tak".
O znacích pedagogické komunikace pojednává následující text.

•

Komunikace mezi žáky a učiteli

Pedagogická práce učitele je založena na komunikaci. Komunikací je výklad učitele,
zkoušení a kontrola znalostí, ale i komunikace o chování (např. učitel vyžaduje vysvětlení
určitého chování). Nejdůležitčjší znaky komunikace mezi žákem a učitelem jsou:
-

Komunikace je hierarchizovaná. Žák se podřizuje učiteli, učitel určuje obsah i formu
komunikace, určuje zpravidla i to, kdy žák může (nebo musí) mluvit. Učitel má
k dispozici prostředky, kterými žáka může nutit k požadovanému chování (školní řád,
tresty).

-

Komunikace je normativně vymezena. Žáci musí normu akceptovat a podřídit se jí a to jak
obsahově - co říkat a co ne, tak i formálně - kdy smí a kdy nesmí mluvit. (Vágnerová,
2002)

V komunikaci s učitelem se na straně žáka rozvíjejí různé způsoby vyjadřování, které
žák užívá v různých situacích. Jiné komunikační prostředky používá při zkoušení, jinak
komunikuje v dalších školních situacích. Často jde na straně žáka o určitou stylizaci, s
jednotlivými členy učitelského sboru komunikuje odlišně (Vágnerová, 2005).
Způsob komunikace se během školního věku mění v souvislosti s vývojem žáka.
Mladší děti mají potřebu pozornost učitele upoutávat, naopak starší školáci mají tendenci s e j í
vyhýbat, příliš na sebe neupozorňovat, často komunikují s učitelem pouze, pokud jsou k tomu
přímo vyzváni (Vágnerová, 2002).
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Jak bylo řečeno výše, komunikace mezi žákem a učitelem, zvláštč na druhém stupni,
bývá spíše formální a neosobní tak, jak ji vymezují školní normy. Ale může být narušena
vzájemným neporozuměním a často typickými projevy pubescentů, které jsou v tomto období
obvyklé. Jedná se o projevy, které dospělé dráždí -

provokující tón hlasu, grimasy,

gestikulace, předvádění se, vzhled. Tyto projevy mohou být vědomé, v tom případě je na
místč zdůraznit svou pozici a takové jednání usměrnit, a nebo neuvědomělé, související
s dospíváním - jako například klátivé pohyby apod. (Vágnerová, 2005).
Vágnerová se zabývá především komunikací odehrávající se přímo ve vyučovacím
procesu. Co ale situace mimo přímý vyučovací proces? Mám na mysli situace, které se mohou
klidně odehrávat v prostorách školy, ve třídě, v době vyučování, ale jde v nich o něco jiného,
než (jen) o vyučování nebo zkoušení. Takovými se zabývají někteří další autoři.

•

Přátelské vztahy, humor ve vyučování

Kyriacou (1991) se zabývá dovednostmi učitelů a jejich vlivem na atmosféru ve třídě.
V popředí jeho zájmu jsou dovednosti související s vyučováním, tedy zejména předáváním
vědomostí, ale neopomíjí ani osobnostní rozvoj učitele, jeho dovednost adekvátně jednat
s žáky, řešit rozmanité situace, které mohou během vyučování i mimo něj nastat. Mimo jiné
pojednává o míře navázání přátelských vztahů učitele se žáky. Je podle něj potřeba udržovat
příjemné klima ve třídě, ale učitel by měl mít neustále na mysli, žc v první řadě ve třídě
zastává roli autority, jakéhosi manažera, kterou může přílišná kamarádskost podkopávat a
narušovat tak rituály školního života. Zvláštč začínající učitelé se podle něj snaží využívat
kamarádský přístup, ale postupem času zjišťují, že se jim hůř daří upevnit svou nadřízenou
pozici. Autor upozorňuje na citlivost pro společenské povědomí, jež vyžaduje dovednost umět
si zjednat úctu a zároveň navázat k žákům přátelské vztahy. Projevy přátelství a humor
doporučuje

používat

pouze jako

„přísady",

které

vhodně

doplňují

vedení

třídy

v

„podnikatelském duchu".
Projevy přátelství znamenají bližší, osobnější, důvěrnější vztah. Jaká míra blízkosti a
důvěrnosti je vhodná mezi vyučujícími a vyučovanými? J. Filloux zmiňuje, že již podle
Sokrata člověk může učit jen toho, koho má rád. Zároveň však klade důraz na cudnost v
tomto vztahu, která nesmí být porušena, na požadavek desexualizacc pedagogického vztahu,
vc kterém nesmějí dostat prostor vášně. Upozorňuje na to, žc dnes často dochází k nepřiznání
citů k žákům (kladných i záporných). Učitelé a pedagogové podle ní spíše plní povinnost „mít
rád děti". Což jc velmi široký pojem s těžko definovatelným obsahem. Učitelské povolání
autorka chápe jako poslání nebo umění, pro které se každý nehodí, nedá se naučit a k j e h o
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výkonu je potřeba osobní nadání, talent (Filloux, 1999). Také Stech (1995) poukazuje na
nemožnost připravit se na výkon učitelského povolání pouze studiem, jelikož vztah mezi
vyučujícím a vyučovaným je vždy jedinečný a kromě umění předat poznatky vyžaduje
schopnost „vyladit se", využít „psycho-afektivní dynamiky" v pedagogickém vztahu.
Podle Štecha (1995) je vztah učitel - žák nabitý emocemi, dokonce erotikou a
sváděním. Důležité ale je, aby motivem ve vztahu bylo něco neutrálního. Existuje zde kulturní
artefakt, kterým je „láska zprostředkovaná věděním", tzn. žák „miluje" učitele za to, že ho
něco naučil, něco mu vysvětlil, předal. A naopak učitel „miluje" žáka za to, že přijímá, umí.
Pokud toto chybí, jde o opuštění profesního vztahu a selhání, nenaplnění role

role učitele

nebo žáka. (Štech, 1995).
Jaké jsou tedy role žáka a učitele? Jaké znaky musí tyto role naplňovat? Role je podle
sociálních psychologů soubor očekávání, která má společnost spojena s chováním v určité
pozici. Žáci i učitelé plní ve škole tzv. situační roli. Komunikace probíhá v instituci, která má
svá pravidla. Ve škole platí jak nepsané předpisy (pravidla slušného chování), tak i psané
(např. školní řád). Se změnou role dochází i ke změně formy a obsahu komunikace

mění se

řeč (spisovná, nespisovná), tempo řeči, doprovodná mimika a gesta, usazení hlasu atd.
(Vybíral, 2000).

•

Role učitele

Průcha (2002) upozorňuje na konfliktnost učitelské role. Nejistotu, mnohoznačnost
role učitelů jako výrazný zdroj zátěže vysvětluje psycholog Vašina. Je podle něj dána tím, že
jsou na učitele kladeny protikladné požadavky. Na jedné straně se od učitele vyžaduje, aby
byl „přítelem, laskavým otcem žáků, získal si jejich důvěru, aby mohl být jejich rádcem a
průvodcem i v relativně intimních záležitostech, má pozitivně ovlivňovat vztah žáků ke škole,
efektivnost jejich učení atd." (Vašina, 1999 in Průcha, 2002, s. 70). Na druhé straně se od něj
vyžaduje, aby plnil roli garanta společenského řádu - zajišťoval kázeň žáků, vyšetřoval
přestupky, trestal, využíval svou autoritu, v případě potřeby zvolil rázný, tvrdý přístup. Tato
ambivalence může vyvolávat pracovní nespokojenost, stávat se zdrojem napětí, úzkosti a
určité marnosti. Nejasnost role je určena přesností, s jakou je vymezen předmět práce, mírou
toho, co se od učitele očekává. Jasné vymezení kompetencí chybí. Například učitel by měl být
objektivní, ale nejsou dána přesná kritéria - např. pro hodnocení prospěchu. Jiná očekávání
mají nadřízené orgány, jiná rodiče (veřejnost, společnost), jiná samotní žáci (Havlík, Koťa,
2002).
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Etika, etický kodex profese
Etiku povolání by mohl vyjadřovat etický kodex profese. Vznik tčchto kodexů je
možno sledovat i v pedagogických profesích. Stejnč jako v kodexech, které si již některé
profese vytvořily, je jejich obsah však tak obecný, že se na něm sice všichni shodnou (jde o
pojmy jako

úcta,

tolerance,

láska, zákaz

fanatických

postojů

atd.), avšak

praktická

využitelnost takového dokumentu selhává na jedinečnosti situace, kterou by měl upravovat.
Odkazuje na ideál, ale nedává návod, jak řešit konkrétní situace. (Mikota, ped 49, 1999)

•

Role žáka

Jak bylo zmíněno výše, žák ve škole vstupuje do různých rolí, ve kterých se musí
naučit pohybovat a respektovat pravidla, která danou roli vymezují. Jedná se o pravidla
formální a neformální. Formální pravidla jsou vymezena zejména školním řádem, s jehož
obsahem je žák seznámen. Neformální jsou pak nepsané normy způsobů chování. Vc vztahu
k tématu se mi jeví jako žádoucí zabývat se školním řádem, jakožto normou chování ve škole,
poněkud podrobněji.

Školní řád
Dle Michalíka (2003) je školní řád první psanou normou obsahující pravidla, se
kterými se žák setkává a konfrontuje. Vymezení funkce tohoto dokumentu je, /. hlediska
práva, zejména co se jeho závaznosti týče, poněkud problematické. Michalík (tamtéž) uvádí,
že jde spíše o vnitřní směrnici (dle právní terminologie je to interní normativní směrnice),
která upravuje náležitosti organizace vnitřního života školy. Z toho plyne, že školní řád není
naprosto závazný.
Jaký má podle Michalíka školní řád smysl? Má podstatný význam v rozvoji právního
vědomí dítěte. Dále je dokladem právního vědomí a aplikace právních norem tvůrců školního
řádu. Jeho p o d o b a j e předpokladem úrovně vnitřní demokracie a participace pedagogů a žáků
v dané škole. Školní řád vydává ředitel školy.
Jsou určité náležitosti dané Zákonem č. 561/2004 Sb. Školní řád podle tohoto zákona
upravuje: a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných
zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s
pedagogickými pracovníky, b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, d)
podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a
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studentů. Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a
studentů. Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo
školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty
školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce
nezletilých dětí a ž á k ů .

Kromě náležitostí zákonem stanovených, školní řád obsahuje i další body, které však
nesmí být v rozporu s výše postavenými normami.
Vzhledem k tomu, že jc školní řád součástí povinné školské dokumentace, je tedy
povinností ředitele každé školy řád vydat, je škoda, že školy jeho podobě často nevěnují
náležitou pozornost. Školní řády jsou často jen formální, obsahují zastaralá, někdy až
úsměvná pravidla. Postihují zejména formální pravidla školního života. Kvalitní školní řád by
dle mého názoru mohl být podkladem i pro vymezení morálních zásad přijímaných ve škole.
Mohl by odkazovat na etický kodex (nebo jinak nazvaný dokument), který by zahrnoval i
pravidla etická (např. i vztahy mezi žáky/nčmi a učiteli/kami). S těmito dokumenty je potřeba
žáky i všechny pracovníky podrobně seznámit. To podle mě znamená nejen je přečíst, ale
diskutovat o nich i v širších souvislostech.

•

Konflikt rolí

Znaky role učitele jsou dány samotnými učiteli, ti také určují znaky role žáka a
posuzují, jak je žáci splňují. Učitel jc ten, kdo má nad žáky moc. Nechat se vychovávat
znamená ukládání naprosté důvěry učiteli. Vychovávaná osoba se musí poddat autoritě učitele
(Stech, 1998). Štech konstatuje, že neuplatňovat moc v pedagogickém vztahu nelze. Asymetrie
vztahuje podle nčj jasně dána už jenom tím, že učitel je fyzicky silnější, což jc ještě posíleno
silou instituce, která za ním stojí. Významným zdrojem moci učitele jsou však ještě jeho
vědomosti, zkušenosti s užíváním kultury (to je ten výše zmíněný kulturní artefakt, který je
nejdůležitějším prvkem a motivem ve vztahu žák

učitel). Důležité je pro obč strany

uvědomit si, kde je hranice, překročení této nejasné, tenké a obtížně vymczitclné hranice
znamená opuštění profesního vztahu.
Podle Štecha (1995) je důležité umět moc v pedagogickém

procesu

používat.

V povoláních jako je učitelství a jiné pomáhající profese, může snadno dojít ke zneužití moci.
Učitelství bývá řazeno mezi pomáhající profese, protože vykazuje znaky těmto profesím
společné (o tom více v jiné kapitole). Tématu moci se věnuje také další autorka M. Cifali
(1999), která (podle Freuda) řadí učitelství mezi „nemožná povolání". Patří tam profese, ve
kterých jde o vládnutí, léčení a výchovu. Kromě nejistého cíle jc pro tato povolání typická
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právě moc nad lidmi a možnost zneužití této moci. Autorka poukazuje na to, že uplatňování
moci dospělými (rodiči a učiteli) je stále složitější v dnešní době, kdy tresty a sankce jako
prostředky ukazující moc, nejsou příliš účinné. V době, kdy dospělý ztratil svou sociální
legitimitu a jeho autorita upadá. Kromě prvku moci Stech (1998) uvádí jako zdroj konfliktů
dilema blízkosti či distance ve vztahu žák - učitel, také prvek svádění v tomto vztahu (viz
výše).
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4. Sexuální obtěžování
Ačkoliv nepovažuji flirt za obtěžování, je to téma, které je třeba zmínit. Ráda bych ho
zasadila do kontextu takto: existuje tenká hranice mezi přátelstvím, láskou, flirtem a
sexuálním obtěžováním, ve škole zejména. Zde hraje klíčovou roli autorita učitele. To je ten
prvek, který z nevinného flirtu dčlá něco závažného, nepřípustného. Sexuální obtěžování ve
školním prostředí spočívá v překračování profesních hranic.
Pozadí sexuálního obtěžování je tvořeno generovým řádem (představami o postavení
muže a ženy). Podstatou sexuálního obtěžování je získat nebo si potvrdit svoji převahu nad
druhým člověkem. Důležitou roli zde hraje vztah k moci (o tom více v jedné z předchozích
kapitol, kde se zabývám dilematem učitele ve vztahu k moci). Učitel je nositelem autority,
žáci a žákyně k němu „vzhlížejí" s respektem, což v kombinaci s nízkým povědomím o
sexuálním

obtěžování

snižuje jejich

ostražitost

v případech

problematického

chování.

(Smetáčková, Pavlík, Kolářová, 2009).

4.1.

Sexuální obtěžování jako forma sexuálního

•

zneužívání

Pohlavní zneužití

Pokud chápu flirt jako něco, z čeho se nemusí (a troufám si říci, že v naprosté většině
se to nestane), ale může, vyvinout milostný vztah, považuji za užitečné sc alespoň stručně
zabývat právními náležitostmi této problematiky. Flirt odehrávající se mezi žákem/yní a
učitelem/kou a hodnocení jeho vhodnosti nebo nevhodnosti spadá do oblasti etiky, spíše než
práva. Pokud však přeroste v milostný, sexuální vztah, jedná sc o trestný čin - z hlediska věku
zúčastněných osob. Sexuální styk s osobou mladší než je stanovena hranice pro beztrestný
dobrovolný pohlavní styk je posuzován jako pohlavní zneužití. Dle definice zdravotní komise
Rady Evropy z roku 1992 je za pohlavní zneužívání je považováno nepatřičné
pohlavnímu

kontaktu, činnosti či chování, jako je jakékoliv dotýkání, styk nebo

a to kýmkoliv,

komu bylo dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoliv,

vystavení

dítěte

vykořisťování,

kdo dítě zneužívá.

(Weiss,

2000, s. 21)
V současné době je v Fvropč věková hranice pro beztrestný dobrovolný sexuální styk
1 2 - 1 7 let. U nás je podle dosud platného trestního zákona z roku 1961 je touto hranicí věk
patnáct let. Dle nového trestního zákoníku z roku 2009, který nabývá na účinnosti 1. lednem
roku 2010, se tato hranice snižuje na čtrnáct let. V současnosti se vedou diskuze o posunutí
věkové hranice, proto budu vycházet z aktuální situace a to, zda hranicí bude čtrnáct nebo
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patnáct let, nepovažuji za rozhodující. (Ačkoliv pro praxi je to zásadní, znamenalo by to, že
čtrnáctileté žákynč mohou mít styk s učitelem?) Jiný závazný dokument toto neupravuje.
V obou, jak starším, tak novém zákoně je pohlavní styk s osobou mladší patnácti resp. čtrnácti
let posuzován j a k o pohlavní zneužití, za které hrozí jeden rok až osm let odnětí svobody.
Vyšší trest (dva roky až deset let) hrozí pachateli, jež spáchá trestný čin na dítěti
jeho

dozoru,

zneužívaje

důvěryhodnosti

jeho

závislosti

nebo

svého

postavení

a

z něho

svěřeném
vyplývající

nebo vlivu. To by se týkalo učitelů/ek a dalších pedagogických pracovníků/ic,

ale také ostatních osob vykonávajících pomáhající profese, jejichž jedním znakem je na jedné
straně moc pracovníka, na druhé závislost „klienta".
V USA (Erbschloe, 2008) byly vytvořeny zásady na ochranu studentů a žáků před
sexuálním zneužíváním. Pokud by tlirt byl prvním krokem k závažnějším

incidentům,

dodržováním těchto zásad jim lze předcházet. Netvrdím, že by USA měly pro nás být vzorem
v přístupu k problematice sexuálního obtěžování, ale je zajímavé vidět, čeho se zásady týkají.
Autor poukazuje na důležité oblasti:
•

Vytvoření pravidel, se kterými jsou seznámeni všichni, kdo se ve škole pohybují,
vymezení toho, co je zneužívání.

•

Spoléhání se na svůj profesionální instinkt, nepodceňovat známky podezřelého
chování.

•

Naslouchat tomu, „co se šeptá", oznámit vše, co zní podezřele.

•

Ohlašovat jakékoliv pochyby, nechat nadřízené posoudit situaci, která se jeví, že by
mohla vykazovat známky sexuálního obtěžování.

•

Provádět školení, kurzy pro učitele, zaměstnance, studenty, rodiče.

•

Otevřeně diskutovat, nenechat problém „za zavřenými dveřmi".

•

Zajistit bezpečné prostředí, důkladně prověřovat uchazeče o zaměstnání.

•

Ustanovit koordinátora - pro každou oblast, mezi nimi nutná spolupráce.

•

Zaznamenat všechna obvinění a výsledky řešení.

Dále

uvádí, jaké

situace

mohou

vést

ke

vzniku

rizikového

chování

(sexual

harassment):
•

Učení na odloučených místech, za zavřenými dveřmi

•

Odvoz žáků domů po vyučování vlastními dopravními prostředky

•

Osobní telefonní hovory se studenty

•

Komentáře, chování s prvky flirtu vůči žákům

•

Pozvání žáků domů
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Nevhodné dotýkání se ž á k ů

Jedná se o poměrně jasné situace, pouze v hodě „komentáře, chování s prvky flirtu
vůči žákům" není jasné, jaké chování konkrétně má autor na mysli.
Pokud se něco z výše uvedeného chování objeví, je dle autora nutné věnovat tomu
pozornost a podniknout patřičné kroky:
•

Zastavit nevhodné chování, seznámit žáky s pravidly, objasnění pojmu sexual
harassment.

•

Dokumentovat chování žáka.

•

Oznámit situaci nadřízenému, vedení školy, rodičům žáka.

•

Ustanovit jasné hranice mezi žáky a zaměstnanci školy.

•

Seznámit s ustanovením (hranic) širší komunitu.

•

Ověřit si, žc všichni rozumí ustanovení, ví, jak reagovat na nevhodné chování, zvolit
kroky postupu po překročení hranic.

Pokud by se u nás uvažovalo o vytvoření nějakého dokumentu, který by se zabýval
problematikou sexuálního obtěžování ve škole, mohly by být tyto body pro autory inspirací.
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5. Výzkum
Ve výzkumu, který představím v této části diplomové práce, jsem se zabývala
výskytem chování s případnými prvky flirtu na základní škole, kde jsem zaměstnána. Již před
začátkem výzkumu jsem si spontánně všímala situací, které bych mohla subjektivně označit
jako interakce obsahující prvky flirtu. Jako příklad uvádím tři mnou pozorované situace, ve
kterých jsem v chování dívek spatřovala prvky vyzývavosti.

Všichni
celoškolniho

žáci

projektu.

a žákyně

školy

jsou

Slova se ujímá

učitel

shromážděni

(mladý, pohledný).

ročníku tleská, křičí, skanduje jeho křestní jméno.
takový aplaus

v tělocvičně

Vystoupení

Několik

ostatních

představováni
dívek z osmého

učitelů a

učitelek

neprovází.

Žákyně pátého ročníku vyprávějí zážitky ze školy v přírodě.
škole v přírodě

při

nejvíce

líbilo, jedna

z nich odpovídá:

„Nejlepši

Na otázku, co se jim

byla koulovačka,

jak

na
jsem

panu učiteli (křestní jméno) nacpala sníh za tričko. "

Na školní chodbě v blízkosti vstupu do ředitelny stojí ředitel školy se dvěma
osmého ročníku. Dívky jsou oblečeny dle současného

,, módního trendu"

a výrazně

žákyněmi
nalíčeny.

Jedna z nich ,, kňouravým " hlasem: ,,Pane řediteli, vy nás vůbec nemáte rád. "
Ředitel: ,,Ale mám vás rád. O to nejde... "
Ředitel dívkám

vysvětluje

důvody

svého rozhodnutí

v hodnocení,

které dívkám

připadalo

„ nespravedlivé ".

V těchto situacích se vždy jednalo o interakci žákyně - učitel. Situaci opačnou, tedy
zahrnující interakci žák - učitelka, kterou bych vnímala jako flirt, jsem nezaznamenala. Proto
jsem se na pozorování interakcí ve vztahu žákyně - učitel selektivně zaměřila, všímala si jich
a sama je vyhledávala. Tím jsem omezila zkoumaný jev z hlediska pohlaví jednajících osob.
Předpokládám, že flirt či dokonce intimní vztahy existují jak mezi žáky - učitelkami,
tak mezi žákyněmi - učiteli a určitě i mezi aktéry stejného pohlaví. Netroufáni si říci, které
případy jsou častější, ale vzhledem k gcnderovému řádu, který činí přijatelnějším vztah muže
a mladší ženy, lze odhadovat, že jsou to vztahy, které navazují učitelé se žákyněmi.
Milostný vztah mezi žákem/yní a uěitelem/kou není jev ojedinělý, ani nový. Dokládají
to více či méně medializované „aféry" ze školního prostředí, lze se s tímto fenoménem setkat
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i V umění, coby námětem v literatuře a filmu. Ve své práci se však nezabývám milostnými
vztahy, ale výskytem flirtu jako určitého způsobu komunikace.

Formulace výzkumných cílů

5.1.

Zajímalo mě, jak chování dívek, které jsem já vnímala jako vyzývavé, vnímají samotní
pedagogové - členové učitelského sboru jedné konkrétní základní školy. Zda se nad ním
zamýšlejí, zda řeší nějaké problémy, které z něj případně vyplývají, zda je pro ně toto téma
vůbec aktuální.
Mým cílem tedy bylo zjistit, jak pedagogové o tomto tématu uvažují (mj. na základě
informací získaných profesní přípravou), jaké jsou jejich zkušenosti s flirtujícími žákyněmi a
jak tento jev subjektivně hodnotí.
Neměla jsem v úmyslu hodnotit chování dívek, ani pedagogů. Chtěla jsem získat
nápady a inspiraci pro další uvažování o míře blízkosti ve vztahu učitel/ka - žák/yně ze strany
pedagogů.
Výzkumné otázky, které jsem si na začátku stanovila, jsou následující:
•

Jaký je postoj učitelů-mužů k chování žákyň, které obsahuje prvky flirtu?

•

Jaký je postoj učitelů-mužů ke konkrétním situacím s prvky flirtu ve vztahu
žákyně

5.2.

učitel?

Metodologické

Pro výzkumné

ukotvení

šetření jsem

použila

kvalitativní

výzkumnou

strategii

s kvazi-

kvantitativními prvky. Vzhledem k tomu, že jde o téma dosti osobní, zvolila jsem metodu
dotazníku s převahou polootevřených otázek místo původně zamýšleného rozhovoru. Jsem si
vědoma nedostatků vyplývajících ze zvolené metody, jako je nemožnost doptávat se,
upřesňovat odpovědi a podobně. Myslím ale, že anonymita nabídnutá respondentům jim
umožnila otevřeně se vyjádřit k poměrně intimním otázkám. Jde o anonymitu, se kterou
odpovídali, ne o anonymitu absolutní, protože převážná většina respondentů mi odevzdávala
dotazník osobně. Zároveň se s respondenty znám osobně, tudíž pro mě není

obtížné

identifikovat autory odpovědí.
Získaná data jsem analyzovala kvalitativně s použitím kvazi-kvantitativní analýzy,
která mi podala přehled o souboru jako celku. Jádrem výzkumu však bylo kvalitativní
analyzování odpovědí jednotlivých respondentů, na jehož základě jsem se pokusila o
vytvoření „portrétů" dvanácti pedagogů jedné základní školy.
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•

Výzkumná

metoda

K získávání dat jsem použila metodu dotazníku, jehož úplná podoba je uvedena
v příloze (příloha č. I). Dotazník je rozdělen na dvě části. První část je tvořena dvaceti čtyřmi
otázkami, druhá část osmi scénáři a následnými otázkami k nim.

Část I
V úvodu první části dotazníku je stručně nastíněno, co jc záměrem šetření a způsob
vyplňování a odevzdávání dotazníku. Následují identifikační otázky (č. 1 až 5), ve kterých
zjišťuji včk respondenta, jeho pozici vc škole, jeho vzdělání a průběh pedagogické praxe.
V otázkách č. 6 až 9 zjišťuji, zda sc respondenti setkali s informacemi, které sc týkají
tématu a jak vidí současnou situaci ve školách. Jsou to otázky, kterými jsem chtěla zjistit, zda
sami pedagogové považují za nutné se tímto tématem zabývat, z d a j e tomuto tématu věnována
pozornost v rámci studia na pedagogických fakultách nebo v rámci kurzů celoživotního
vzdělávání apod.
V otázce

č. 10 mě zajímá, jak respondenti sami hodnotí svůj přístup k žákům, jak

reflektují sami sebe coby pedagogy. Otázky č. 11 a 12 zjišťují, zda respondenti hodnotí
vzhled a chování některých žákyň jako vyzývavý. S nimi částečně souvisí otázka č. 22, zda
zevnějšek žákyň odpovídá jejich věku. Otázky č. 13 až 21 se zaměřují na vlastní zkušenosti
respondentů s výskytem chování s prvky flirtu vc škole. Posledními otázkami první části,
otázkami č. 23 a 24, zjišťuji, jak učitelé chápou flirt vc školním prostředí a jakou motivaci
případně flirtující žákyni přisuzují.
V první části dotazníku jsou použity otázky uzavřené a polouzavřené s možností
výběru odpovědi, případně prostorem pro doplnění vlastní odpovědi.

Část II
Druhou část dotazníku tvořilo osm scénářů modelových situací, ve kterých se jednalo
o interakce žákyně - učitel. Respondenti se měli vyjadřovat jednak k tomu, jak situaci
subjektivně vnímají a dále měli z nabízených možností vybrat tu, která podle nich odpovídá
motivaci dívky kc konkrétnímu chování. Ke každé situaci se tedy vztahovaly stejné otázky otevřená a polozavřená. Respondenti byli vyzváni k tomu, aby podle potřeby dopisovali,
upravovali své odpovědi nad rámec nabízených možností.
Modelové situace, které byly předkládány respondentům, byly inspirovány skutečnými
událostmi, vyprávěním učitelů z několika škol, nejen té, na které byl výzkum prováděn.
Situace byly více či méně upraveny a popsány tak, aby byly pokud možno srozumitelné a
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konkrétní, ne však jednoznačné. Šlo o to, zjistit, jak danou situaci jednotliví respondenti
čtou", zda do ní promítají své zkušenosti, postoje apod.

•

Vlastní analýza jednotlivých

situací

V situacích, které jsem respondentům předkládala, jsem já sama určité prvky flirtu
spatřovala. Dále jednotlivé situace uvádím i s vlastním komentářem, vlastním hodnocením.
Situace č. 1: ( „ S v e t r " )

0 přestávce na chodbě před třídou, několik žáků a žákyň se baví mezi sebou, učitel prochází
kolem.
Žákyně: ,, Pane učiteli, vám to ale dneska sluší. Máte novej svetr, že jo? "

V této krátké příhodě dívka kladně hodnotí učitelův vzhled, všímá si jeho oblečení.
Situace se odehrává sice v prostředí školy, ale o přestávce, tedy v době ne přímo vyučovací,
ale ani úplně mimo vyučování. Sdělení dívky nemá obsah týkající se učiva nebo školy, jde o
zcela osobní téma. Důvěrné chování lze spatřovat v jednání dívky i v jejím verbálním projevu
- kromě obsahu sdělení jde také o jeho formu. Dívka používá nespisovné tvary, což působí
osobnějším dojmem.

Situace č. 2: („Káva")
Na chodbě u automatu na kávu stojí dívka a učitel, oba otevírají peněženku, hledají mince.
Kolem je obvyklý ruch chodby o přestávce, nikdo z okolí jim nevěnuje pozornost.
Žákyně: ,,Jé, pane učiteli, já nemam drobný, nec hcete mně na to kafe pozvat?.lá

bych vám to

pozvání někdy oplatila, třeba po škole. "

Situace se odehrává ve školním prostředí, stejně jako předchozí situace, o přestávce.
Rozmluvě, která mezi aktéry probíhá, nikdo přímo nepřihlíží. Dívka sděluje, že by se
s učitelem mohli sejít po škole, tedy soukromě. V samotném jednání, tj. pozvání „na kafe" už
je možné vidět výzvu. Dívka dává zájem najevo verbálně, také postavení osob v prostoru zde
hraje důležitou roli. Aktéři stojí blízko u sebe, nikdo jim přímo nevěnuje pozornost, rozhovor
nemá žádné přímé svědky.
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Situace č. 3: („Krasavice")
V hodině, žákyně je zkoušena u tabule, učitel není spokojený s jejím výkonem: „ Tak se na to
ještě podívej a příští týden tě vyzkouším znovu, dneska to za moc nestálo. "
Dívka má na sobě má úzké džíny a tílko na ramínka s výrazným potiskem. Je vidět piercing
v pupíku. Má výrazné stříbrné náušnice - velké kruhy, načerveno nalakované nehty. Má
výrazný make-up - tmavě zvýrazněné oči, leskem zvýrazněné rty.
Žákyně: „Pane učiteli, vy mě asi vůbec nemáte rád, a já se tak snažila, aby mi to

dneska

slušelo."

Chování dívky v této situaci se jeví jako zcela účelové. Žákyně upozorňuje na svůj
vzhled a možnou souvislost mezi svým vzhledem a učitelovým hodnocením jejích výkonů.
Situace se odehrává ve třídě, jejími svědky jsou ostatní žáci a žákyně. Podle vzhledu dívky,
který je ve scénáři popsán, lze usuzovat, že se snaží vypadat atraktivně. Snahu o upoutání
učitele dává najevo neverbálně, ale i verbálně.

Situace č. 4: („Tatranka")
Na výletě, škole v přírodě, na horách
Žákyně jí Tatranku. Usmívá se, svůdným hlasem nabízí: „Pane učiteli, nechcete kousnout'.'' Já
bych vám dala. "

Tato situace se odehrává mimo prostředí školy, v méně formální atmosféře, která
obvykle panuje na podobných akcích jako jsou výlety apod. Je typickým příkladem častého
dvojsmyslu, jedná se o jazykovou hříčku. Dívka nabízí učiteli Tatranku, může ale vzbudit
dojem, že nabízí sex (navíc je chování dívky doprovázeno neverbálně - úsměvem, určitým
tónem hlasu). Může jít o vtip, který se však jeví jako nemístný, pokud je zaměřen vůči učiteli.

Situace č. 5: („Tričko")
O přestávce na chodbě, rozhovor učitele se žákyní, probírají školní, organizační záležitosti.
Dívka má na sobě džíny a bílé tričko s výrazným nápisem „KAM KOUKÁŠ?" na prsou.
Žákyně: „Pane učiteli, líbí se vám moje nový

tričko?"

Situace se odehrává se ve školním prostředí, obsah však se školními záležitostmi nemá
nic společného. Dívka se snaží přitáhnout pohled učitele ke své hrudi. Nápis na tričku je
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provokativní, s poměrnč jasným

sexuálním podtextem. Směr, kterým se dívka

pokouší

rozhovor vést, j e nevhodný. Žákyně používá nespisovný výraz „moje nový tričko", který ještě
dodává neformálnosti jejího sdělení.

Situace č. 6: ( „ P o p r á z d n i n á c h " )

Při hodině
Učitel: ,, Tak jak jste si užili

prázdniny?"

Žákyně: „ Mně už se po vás hrozně stejskalo, pane učiteli. "

Tato situace se odehrává se během vyučování, přítomni jsou i ostatní žáci a žákyně.
Jednající dívka dává najevo svůj osobní vztah k učiteli (ne ke škole) a vyjadřuje své emoce.
Zdůrazňuje,

že

se jí

stýskalo

hrozně.

Používá

nespisovný

jazyk,

čímž

zdůrazňuje

neformálnost svého sdělení.

Situace č. 7: („Objetí")
V kabinetě učitel se žákyní řeší výukové problémy. Jsou zde sami. Učitel se dozvídá, že
žákyně prožívá také osobní problémy - rozvod rodičů. Při vyprávění o situaci doma se dívka
rozpláče. Pláče dlouho, vzlyká a není schopná dále mluvit. Pokládá si hlavu na rameno
učitele, snaží se o fyzický kontakt, obejmutí.

Situace se odehrává ve škole, ale mimo dobu vyučování a mimo veřejné prostory
v kabinetě učitele. Jednající osoby jsou v místnosti samy. Dívka se pod vlivem emocí snaží
dosáhnout fyzického kontaktu s učitelem. Důležitou roli zde hraje blízkost

fyzická i citová.

Dívka překračuje obvyklé hranice vztahu.

Situace č. 8: ("Pohled")
Před prázdninami, po rozdání vysvědčení. Celá třída odchází, učitel se ještě loučí s některými
žáky a žákyněmi jednotlivě na chodbě: „Tak ahoj po prázdninách."
Žákyně: „Pane učiteli, taky si to užijte a odpočiňte si od nás. Dlouho se neuvidíme, ale
kdybyste mi dal adresu, napsala bych vám aspoň pohled."
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Situace se odehrává ve školním prostředí, ale v uvolněné atmosféře konce školního
roku. Dívka žádá učitele o osobní informace, o kontakt, o jeho soukromou adresu. Vyjadřuje
tak svůj zájem o nčj.
Na takto popsané situace měli respondenti reagovat nejprve vlastními slovy, jak by
situaci vnímali, jak by se cítili na místě učitele, zda je možné se s podobným jednáním ve
škole setkat atd. Poté měli z nabízených možností vybrat tu, která podle nich nejvíce odpovídá
úmyslu, s jakým žákyně jednala. Snažila jsem se navrhnout pět možných motivů pro chování
dívky a respondenti měli ještě možnost doplnit vlastní odpověď. Předkládané možnosti byly

A) Šlo o vážně míněnou výzvu s intimním, sexuálním podtextem, „flirt".
B) Šlo o „kamarádské" chování - ocenění, pochvala, přátelské gesto.
C) Šlo o chování se snahou „předvést se" (před učitelem, spolužáky), upozornit na sebe.
D) Šlo o snahu učiteli „ublížit" - uvést ho do rozpaků, zesměšnit, skandalizovat apod.
F) Šlo o chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu, např. lepší hodnocení.
F) Šlo o něco jiného. (V tom případě prosím dopište, o co podle Vás dotyčné žákyni šlo.)

•

Způsob sběru dat

Data jsem sbírala mezi učiteli na jedné základní škole. Jde o školu, jejíž prostředí
poměrně

dobře

znám,

protože jsem

tam

sama

zaměstnána.

To,

že jsem

členkou

pedagogického sboru, mohlo do výzkumu přinést určitá omezení, ale troufám si říci, žc i
výhody. Jako omezení vidím zejména to, žc respondenti nebyli v naprosté anonymitě. Mohli
mít tendenci ukazovat se v sociálně přijatelnějším světle. Další nevýhodu spatřuji v tom, že
nejsem v tomto prostředí zcela nezaujatý pozorovatel a mnohé informace získávám spontánně
a bezděčně. Snažila jsem se proto o co nejvčtší objektivitu a odstup. Zároveň mi tato situace
ale umožnila vidět problematiku v širších souvislostech, znám atmosféru školy a to, co se jeví
jako nevýhoda, jsem se snažila využít.
O vyplnění dotazníku jsem kolegy žádala osobně s prosbou o jejich vyplnění do
určitého data. Dotazník byl zadán dvanácti mužům - pracovníkům školy, všichni vyplněný
dotazník vrátili k vyhodnocení.
Srozumitelnost otázek jsem ověřovala nejprve pilotním zadáním dotazníku j e d n o m u
učiteli. S tímto respondentem jsem také konzultovala způsob zadávání a sběru dotazníků. Na
základě informací získaných pilotním šetřením, ve kterém respondent zdůrazňoval umožnění
anonymity, jsem ostatním respondentům nabídla možnost odevzdat dotazník v obálce na
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určené místo do uzavřené schránky, odkud byly všechny dotazníky vybrány najednou. Nčkteří
kolegové této možnosti využili, většina mi jej však odevzdávala osobně, někteří dokonce
podepsané. Poté, co se mi dotazníky vrátily zpět, nastalo vyhodnocování dat, které jsem jejich
prostřednictvím získala.

•

Způsob zpracování dat

Data jsem zpracovávala nejprve kvazi-kvantitativním způsobem. Snažila jsem se
odpovědi utřídit tak, že jsem je pro lepší přehlednost přepsala. Pokud sc mi to jevilo jako
žádoucí, zaznamenala jsem data do tabulek. Tabulky s přepisem odpovědí lze nalézt v příloze
(příloha č. 2) Tak jsem získala hrubý přehled o odpovědích jednotlivých respondentů.
V další

fázi jsem

sc

pokoušela

kvalitativně

hodnotit

odpovědi

jednotlivých

respondentů. Tím jsem si vytvořila obraz každého z dotazovaných na základě informací, které
jsem získala.

Část I

Odpovědi na otázky v první části jsem shrnula podle určitých oblastí:
Identifikace

Nejprve jsem respondenta „identifikovala" z hlediska věku, pracovní pozice, vzdělání
a praxe ve školství.
Informovanost o tématu

Další skupinou
obeznámenosti

informací, které tvořily

respondenta

určitý okruh, byly ty, jež

s tématy týkajícími se sexuálního zneužívání,

sc

týkaly

obtěžování,

nevhodných vztahů ve škole apod. a jejich názor na tuto problematiku a na případnou potřebu
řešení.
Sebehodnocení
Zajímalo mě, jak sami respondenti hodnotí svůj vztah a přístup k žákům. Nabízela
jsem charakteristiky, které vyjadřují míru blízkosti nebo naopak odstupu k žákům/yním.
Vlastní hodnocení - vhodnost vyzývavého chování, motivace
Důležitá pro mě byla informace, jak sc respondent k vyzývavému chování, k flirtu ve
škole staví, jak je „přísný", „uvědomělý", „upjatý"...
Hodnocení fyzického vzhledu žákyň
Další skupinou byly odpovědi na otázky, která sc týkaly fyzického vzhledu žákyň,
případně jeho vyzývavosti. Na základě těchto odpovědí jsem mohla utvořit dvě skupiny
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učitelů - ti, kterým připadají některé žákyně jako vyzývavé, případně čím a ti, kteří v jejich
vzhledu a chování žádnou vyzývavost nevidí.
Vlastní zkušenost

Odpovědi, které se týkaly otázek na vlastní zkušenost s flirtem, vyzývavým chováním
žákyň apod. tvořily důležitou a obsáhlou část. Rozbor těchto odpovědí jsem považovala za
stěžejní. Zde byl velký prostor pro vlastní vyjádření respondenta, pro mě to byl významný
zdroj kvalitativních dat.

Část II
Také odpovědi na otázky z druhé části jsem nejprve zaznamenala kvazi-kvantitativním
způsobem. V jejich následné analýze jsem nejprve věnovala pozornost tomu, kolik (a kterých)
konkrétních situací z osmi předkládaných, respondent hodnotí jako flirt. Z toho

jsem

usuzovala, co si pod pojmem flirt představuje. Dále jsem se zaměřila na to, jak jinak (když ne
jako flirt) hodnotí předložené situace.
Rovněž

bylo

zajímavé sledovat, jak

korespondují odpovědi

na

první

otázku

(otevřenou) s výběrem z odpovědí na druhou (polozavřenou) otázku vztahující se k jednotlivé
situaci. Tato část nabízela také velké množství kvalitativních dat ke zpracování.
Pozorovala jsem, jak se k daným otázkám respondenti vyjadřují také z formálního
hlediska, jaký používají jazyk, zda jsou struční a odpoví pouze na to, co j e „nezbytně nutné",
nebo ani to ne apod.
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Paspartizace školy, na které výzkum probíhal
Výzkum jsem prováděla v jedné pražské základní škole. Jde o úplnou školu s devíti
postupnými ročníky. Na prvním stupni jsou zpravidla ročníky po třech paralelních třídách, na
druhém stupni po dvou. Počet žáků v daném školním roce byl 568 (na prvním stupni 339
žáků, na druhém 209 žáků). Celkový počet pedagogických pracovníků byl 56. Věkový
průměr členů učitelského sboru byl 35, 27 let, z toho ve věku do 30 let to bylo 28 pedagogů,
do 40 let 12 pedagogů, do 50 let 11, do 60 let 2 a nad 60 let 3 pedagogové.
Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu ve všech ročnících již.
několik let. Škola má vlastní filozofii v přístupu ke vzdělávání. Lze v ní najít prvky
alternativních postupů, velký důraz je kladen na individuální přístup ke každému žákovi,
proto ji také navštěvuje poměrně velký počet dětí se specifickými potřebami. Ve škole vládne
příznivá atmosféra (alespoň mezi členy pedagogického sboru), což vyplývá z hodnocení, které
je ve škole pravidelně prováděno.
Ne příliš rozšířeným dokumentem na našich základních školách je etický kodex
pedagogického pracovníka. Pracovníci školy, kde jsem výzkum prováděla, se na potřebě
existence takového dokumentu shodli a zavazují se jej dodržovat. Považuji za zajímavé jej
v souvislosti s filozofií školy (a v souvislosti s tématem práce) zmínit.

Etický kodex školy

Pedagogičtí pracovníci školy jednají v souladu s Etickým kodexem školy, který j e
zveřejněn na webových stránkách školy. Úplné znění kodexu uvádím v příloze.
Které z bodů se vztahují k tématu nevhodných vztahů mezi žáky/nčmi a učiteli/kami?
Určitě je to bod 1: Pedagogický
a demokracie,

a to podle

pracovník jedná a rozhoduje

svých

nej lepších

dosažených

se na základě principů

znalostí

a dovedností.

humanity
V tom jsou

definovány obecné etické principy.
Ve druhém bodu dokumentu je uvedeno, že pedagog chápe svou úlohu
pomáhající
prospěchu.

profese,

nevyužívá

své

postavení

k manipulaci

a k soukromému

ve

smyslu

osobnímu

Tento bod tedy upravuje postavení pedagoga z hlediska využívání j e h o moci.

Také další bod se týká pozice pedagoga a jeho moci vzhledem k důvěrným informacím, které
pedagog o svých žácích získá. S těmito informacemi nakládá obezřetně
v neprospěch

žáka nebo posílení své

a nikdy jich

nepoužije

pozice.
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Další bod, který bych k tomuto tématu přiřadila je bod č. 10, ve kterém je stanoveno,
že pedagog se řídí požadavky danými školním řádem, resp. jde žákům příkladem v jejich
plnění a dodržování.
Dokument také klade důraz na potřebu psychické i fyzické vyrovnanosti pedagoga,
která má vliv na kvalitu jeho práce. To této oblasti by spadaly osobní vztahy pedagoga, jeho
potřeby, které jsou naplňovány jinde, než ve vztahu k žákům.
Důležitým bodem vztahujícím se k tématu je také zdůraznění vědomí pracovníka, že jc
zodpovědný nejen za svoje chování, ale pokud neetické jednání shledává u některého ze
svých kolegů, je jeho povinností ho na to upozornit a snažit se o zjednání nápravy. Tento bod
se mi jeví jako důležitý. Vzhledem k tomu, že ne všichni mají stejně široké hranice
přijatelného/nepřijatelného nebo vhodného/nevhodného chování, mělo by být samozřejmostí,
že pedagog upozorní kolegu v případě, že jeho chování se mu jeví jako neadekvátní.
Netabuizovat takové případy. Konkrétní případy by bylo vhodné řešit pomocí supervize. Ta
však není vc školství příliš rozšířená a využívaná, což považuji za velký nedostatek.
Etický kodex školy sc mi jeví jako dobrý podklad pro diskuzi o etických otázkách. Na
této škole byl vytvořen poměrně nedávno a byla by škoda, kdyby splňoval pouze formální
funkci. Jc třeba, aby byl pravidelně revidován, případně pozměňován vzhledem k aktuálním
problémům, které sc mohou vyskytnout. Každý nový pracovník školy by s ním měl být
seznámen důkladněji než jen odkazem na jeho existenci.
Jako vhodné bych viděla také diskuzi o etických otázkách ve škole s rodiči i
samotnými žáky. V nedávné době byl na škole podán návrh na vytvoření etického kodexu
žáka. Na tom by měli pracovat samotní žáci v rámci školní žákovské samosprávy. Vytvoření
takového dokumentu by potom vyžadovalo opět citlivou práci s ním, ale bylo by to velice
zajímavé téma pro mnohé diskuze, případně projekty, které jsou vc škole jednou z. důležitých
forem práce, které by bylo možno zařadit do mnoha oblastí výuky. O tom, žc by byl přínosný
i etický kodex rodiče, jsem přesvědčena.
Jak bylo uveden v jedné z předchozích částí, kde se teoreticky podobnými dokumenty
zabývám, jejich možnou slabinou je, že se nejedná o příkazy, ani závazné normy. Chování
v nich doporučené není tedy ani ni jak vynutitelné, jak už z podstaty výrazu „etický" vyplývá,
jde o morální zásady, ke kterým je třeba žáky vést.
Na existenci etického kodexu poukazuje školní řád, jehož jeden bod zní:
školy se řídí zásadami

Pracovníci

etického chování (viz etický kodex). Školní řád je narozdíl od etického

kodexu povinnou součástí dokumentace každé školy.
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Školní řád
Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti
žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy. Upravuje
provoz a vnitřní režim školy, podmínky pro bezpečnost, ochranu zdraví žáků, ochranu žáků
před diskriminací

a sociálně

patologickými jevy,

upravuje podmínky

pro

zacházení

s majetkem školy žáky. Stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a
chování žáků.
Řád obsahuje množství pravidel, já uvádím ta, která jsou podstatná vzhledem k tématu
práce. Ostatní pravidla se týkají vyučovacího procesu nebo organizačních záležitostí školního
života.
•

Žák má právo na ochranu před všemi formami

diskriminace,

násilí, zneužívání.

Je

tedy nutné, aby pracovníci školy byli schopni tuto ochranu zajistit.
•

Žák má povinnost
Škola zajišťuje
proškolování

dodržovat

dohodnutá pravidla chování, se kterými je seznámen.

vnitřní kontrolu
pracovníků

bezpečnosti

školy v této oblasti.

prostor,

dodržováni

pravidel

...

chování,

Není jasné, jakým způsobem je žák

s pravidly seznámen. Pravidla chování jsou ve školním řádu vymezena jako povinnosti
žáků. Na začátku školního roku jsou žáci se zněním školního řádu seznamováni.

Školním řádem jsou stanovena pravidla platná pro všechny žáky i pracovníky školy.
Lze se s ním seznámit mj. na webových stránkách školy. Výtahem ze školního řádu je
Desatero žáka. Jde o dokument, který je viditelně umístěn v každé třídě a stručně definuje
základní pravidla chování a soužití ve škole.
Ve škole, kde jsem prováděla výzkum, je zvykem, že třída si vytváří ještě svá vnitřní
pravidla, která upravují chování ve třídě podle konkrétních potřeb. Tato pravidla jsou
konkrétnější a mohou obsahovat i zásady etické - např. Naslouchám,

když druhý

mluví.
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6. Interpretace zjištěných dat
6.1.

Portréty

Na základě odpovědí jednotlivých

respondentů jsem

se pokusila o

kvalitativní

zhodnocení. Každý vyplněný dotazník jsem posuzovala samostatně a z odpovědí j s e m se
snažila udělat si obrázek o postojích každého z dvanácti respondentů k chování dívek ve škole
s případným sexuálním podtextem. Zajímalo mě, jaká je jejich představa o flirtování ve škole,
jaké jsou jejich hranice vhodného/nevhodného chování. Získala jsem tak „portréty" dvanácti
pracovníků jedné pražské základní školy a obraz toho, jak takové chování některých žákyň
vnímají.

Portrét

každého

muže

obsahuje

souhrn

jeho

odpovědí

v dotazníku

s mým

komentářem a interpretací. Snažila jsem se u každého respondenta nalézt jednoduchou,
stručnou, jednoznačnou charakteristiku, která každý z portrétů uvádí („Stručný", „Přísný",
„Slepý" atd.).
Odpovědi respondentů ve mně vyvolávaly celou řadu otázek. Na některé otázky jsem
se pokoušela odpovědět, mnohé zůstaly otázkami nezodpovězenými. Ty by nabízely prostor
pro další dotazování.

Respondent č. I
STRUČNÝ
Respondent č. I je učitel, který učí převážně na druhém stupni. Má třídnictví v osmém
ročníku, jeho oborem je matematika, fyzika a výpočetní technika. Částečně učí i na stupni
prvním a je členem širšího vedení školy. Patří do věkové kategorie v rozmezí 31 35 let. Nemá
vzdělání pedagogického směru, ale v současnosti dokončuje studium na pedagogické fakultě.
Nikdy se během své profesní přípravy nesetkal s tématy týkajícími se sexuálního
obtěžování ve škole, intimních vztahů učitel/ka - žák/yně apod. j e podle něj ale nutné nějaká
pravidla těchto vztahů stanovit. Navrhuje ve formě etického kodexu. Dosud sc údajně
s předpisem nebo doporučením, které upravuje osobní vztahy mezi žáky/nčmi a učitcli/kami
setkal v pracovní smlouvě - není ale jasné, v jaké podobě, čeho se předpis týkal. Vzhledem
k tomu, že pracovní s m l o u v a j e závazný právní dokument, znamenalo by porušení uvedeného
předpisu jasný postih. Svou praxi ve školství uvádí desetiletou, působil na více školách,
nespecifikuje však, na jakých.
Dle svého mínění je čestný a spravedlivý, autoritativní a snaží se udržovat si jasné a
přísné hranice profesionality. Domnívá sc, že je žáky uznávaný. To jsou charakteristiky, které
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splňuje na více než osm bodů z desetibodové stupnice. Není si jist svou oblíbeností, u této
položky odpovídá otazníkem. Není dle svého mínění ani příliš kamarádský a zároveň se
nesnaží příliš o udržování si svého soukromí, což působí protikladně. Není jasné, co myslí
„kamarádskostí". Může jít o blízkost, intimitu, která je mezi ním a žáky/němi. V j e h o případě
jde spíš o odstup. Snaží se udržovat se všemi žáky/němi stejný vztah, ale přiznává, že
s některými má vztah bližší.
K otázkám vyzývavosti žákyň se vyjadřuje takto: vzhled jako vyzývavý, ani j a k o
nepřiměřený věku nehodnotí, ale chování některých žákyň jako vyzývavé chápe. To se
projevuje gesty, postoji těla a verbálními projevy. S verbálními projevy vůči sobě se ale
pravděpodobně nesetkal, uvádí, že vůči němu nikdy neměla žákyně sexuálně laděné narážky
nebo dvojsmysly, nevybavuje si, že by se ho žáci/kyně snažili vtáhnout do diskuze týkající se
sexu. Hodnotí tedy jako vyzývavé verbální projevy dívek mezi sebou, vůči spolužákům, ale
ne vůči sobě?
Co se týče vlastních zkušeností s chováním s prvky flirtu nebo s flirtem ve škole,
uvádí, že se do takových situací dostával j a k o začínající učitel. Jako dvacetiletý

učil

šestnáctileté (což by odpovídalo studentům/kám na střední škole) a dle svých slov k nim
zaujímal odstup. Neuvádí, jak taková konkrétní situace mohla vypadat, ale je možné se
domnívat, že zde hrál roli malý věkový rozdíl mezi učitelem a studenty/kami a také j e h o
pedagogická nezkušenost.
Kladně odpovídá na otázku, zda zažil situaci, kdy měl dojem, že se žákyně snaží
flirtovat s učitelem (kolegou). Jednalo se o základní školu a jak uvádí, povedlo

se jí to a

chodili spolu. Z takto uvedené situace jasně vyplývá, že aktivní v tomto případě byla žákyně.
Bohužel situaci nepřibližuje, a tak se nedozvídáme, zda spolu chodili během působení obou
na stejné škole, nebo až po ukončení školní docházky, nebo zda učitel školu opustil... Zaujalo
mě ale, jak na otázku odpovídá: ,, Povedlo se jí to a chodili spolu. " Co se jí povedlo? Povedlo
sejí s ním flirtovat? Nebo s e j í povedlo flirt dotáhnout do konce (resp. překročit hranice flirtu)
a učitele „sbalit"? Tím by poukazoval na jasný záměr flirtování, které by v tomto případě
nemělo charakter pouze situačního chování, ale šlo by o instrumentální vědomé chování
s jasným cílem - svést učitele. Pokud takto situaci chápe, dává smysl, že je zásadně (více než
ostatní) proti flirtování, považuje ho za zcela nevhodné a nepřijatelné, jak sc dozvídám
z odpovědi v dotazníku.
Pokud se dívka chová vyzývavě, flirtuje, jde jí podle něj o získání nějakých výhod,
nebo se předvádí před spolužáky a spolužačkami. Také v druhé části dotazníku vybírá ve
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dvou případech možnost, že jde o snahu předvést se („Tričko", „Po prázdninách"), jednou, že
šlo o snahu získat nčjaké výhody („Krasavice").
Jak celkově odpovídal ve druhé části dotazníku? Jako flirt nebo vážně míněná výzva
se sexuálním podtextem se mu jevila situace „Káva" a „Tatranka". U automatu na kávu by
odmítnul.

Není jasné, zda by odmítnul dívce poskytnout drobné, nebo by odmítnul její

pozvání na kávu. V situaci s tatrankou by cítil rozpaky, z toho usuzuji, že chápe dvojznačnost
výroku, tedy spíše jeho smysl se sexuálním podtextem. Jak by na ni reagoval, neodpovídá.
Také neodpovídá na to, jak by reagoval v další situaci - č. 5 „Tričko", kterou by
nevnímal nijak. Co to znamená? Nevnímal by ji nijak vyzývavě? Znamená to tedy, že by na
„jasnou" otázku dal jasnou odpověď?
V situaci č. 3 by se snažil oddělit vzhled žákyně od jejích školních výkonů a odpovědí
„nezajímám se o tvůj vzhled"

by její chování usměrnil.

V situaci č. 6 „Po prázdninách" by reagoval úsměvem, ale výrok žákyně ,, Mně už se
po vás stejskala,

pane učiteli."

by zřejmě nepovažoval za upřímně míněný, protože dívce

přisuzuje snahu předvést se před spolužáky.
Nepříjemně by se cítil v situaci č. 7 („Objetí"). Dotyk (za zavřenými dveřmi) chápe
jako překročení hranic, odpovídá, že by otevřel dveře a nedotknul se jí. Uznává „pravidlo" za
žádných okolností (kromě např. první pomoci) se nedotýkat žákyně? Nebo jenom, když jsou
spolu o samotě? Kde případně takové pravidlo objevil? Je to někde doporučené nebo si jej
vytvořil sám pro sebe?
Poslední situaci „Pohled" vnímá jako přátelské gesto, ale svou adresu by žákyni nedal.
Zřejmě by to pokládal za příliš osobní, upřednostnil by e-mailový kontakt. Elektronické
adresy všech pedagogů školy jsou k dispozici na webu, není tedy těžké se k nim dostat.
Odpovědi respondenta č. 1 jsou stručné, pokud to jde, odpovídá pouze výběrem
z možností ano - ne, případně doplňuje jedním slovem, maximálně jednoduchou větou. Zdá
se, že odpovědi myslí vážně, nepoužívá žádné zlehčující výrazy, vtipy apod. Jakoby se snažil
v předkládaných situacích vidět spíše jiné motivy než samotný flirt - kamarádství, výraz
zájmu atd. Ale v situacích, které jsou asi nejvýraznčjší, co se „závažnosti" týče („Tatranka" a
„Káva") flirt vnímá.
Sám mi později v osobním rozhovoru, kdy se sám k dotazníku a tématu flirtu po
nějaké době vrátil, sdělil, že si „zakázal" hodnotit žákyně podle vzhledu. ,, To prostě nejde. ...
Kdyby ses mě zeptala, která z holek má delší vlasy, tak nevím. Já to nevnímám. " Dodal, že je
to forma obrany, raději „dělá, že nevidí, neslyší". Také z odpovědí v dotazníku vyplývá, že se
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snaží o profesionální přístup se snahou spíše se nějakým bližším kontaktům vyhnout, než aby
případné problematické chování nějak řešil.

Respondent ě . 2
KAMARÁDSKÝ, UVĚDOMĚLÝ
Respondent ě. 2 je učitelem na prvním i druhém stupni, učí tělocvik a výtvarnou
výchovu, což jsou

předměty

mezi

žáky spíše oblíbené.

Má vyšší

odborné

vzdělání

pedagogického směru a spadá do věkového rozmezí 26-30 let. Jeden a půl roku pracuje ve
škole. Škola, ve které působí nyní, je zatím jeho jedinou profesní zkušeností.
Sám sebe hodnotí takto: velmi se snaží udržovat se všemi žáky/nčmi stejný vztah, ale
nedaří se mu to příliš, s některými má vztah bližší. Myslí si, že je poměrně dost kamarádský,
čestný a spravedlivý a žáky/nčmi uznávaný. Nemyslí si, že by byl příliš oblíbený, ale ani
neoblíbený. Je málo autoritativní a přísný. Nesnaží se příliš si hlídat své soukromí, ale více se
snaží udržovat si jasné, přísné hranice profesionality. Z toho, jak sám sebe hodnotí, vyplývá,
že hranice profesionality jsou u něj poměrně široké. Není jasné, jak rozumí „profesionalitě",
co přesně si představuje pod pojmem „profesionalita" - např. hlídání si vlastního soukromí
považuji já za dost významný znak profesionality, respondent č. 2 zřejmě ne zcela.
Během své profesní přípravy se nesetkal s tématy týkajícími se nevhodných vztahů
žák/ynč - učitel/ka ani s předpisem, který by takovéto vztahy upravoval. Nemyslí si, že by
taková pravidla byla potřebná v našem prostředí. Tato problematika se u nás podle nčj
vyskytuje spíše na vyšších stupních škol, na SŠ a VŠ. Podle nčj záleží na osobnosti
bere-1 i svou profesi

opravdu

vážně, taková doporučení

nepotřebuje.

učitele,

Znamená to, že pokud

bere učitel svou profesi vážně, nehrozí u něj riziko navázání nevhodného vztahu se žákyní?
Nemohlo by to být ale i naopak? Pokud by ale „brát vážně" znamenalo také osobnostní,
hodnotový rozvoj, využívání např. supervize, pak by to byla jistě pravda. Říká tím, žc
pravidla nejsou potřeba pro ty, kteří jsou dobrými profesionály. Připouští však, že všichni
takoví nejsou

záleží na osobnosti. Pravidla jsou podle něj potřebná pro ty, kteří nejsou

dobrými profesionály, kteří by mohli selhat. Možná to vnímá osobně - pokud by připustil, že
pravidla jsou potřebná, znamenalo by to, že on možná není dobrý profesionál.
Vzhled žákyň i jejich chování respondent č. 2 hodnotí jako vyzývavé. Projevuje se to
oblečením a verbálními projevy. Ty zmiňuje i v jiných odpovědích - žákyně se s ním pouštějí
do debat se sexuálními tématy, mají zájem o informace o jeho intimním životě (má-li
přítelkyni a na jejich vztah, kdy přišel o panictví apod.). Velká část žákyň na něj působí, že
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jsou starší. K tomu dodává, že jde o chvíle, ve kterých nemluví © (žákynč). Tím dává najevo,
že jako starší působí pouze po stránce fyzického vzhledu, po stránce sociální, nebo mentální
úrovně nikoliv (když promluví, „prozradí se").
Flirt ze strany žákyně zažívá. Zřejmě jde o jednu konkrétní žákyni, která si o
vynucuje jeho pozornost,

přestávce

má na něj otázky týkající se sexuálních témat. Jakoby ji omlouvá,

když dodává: „Možná jen tak blbne. " Znamená to, že si není jistý, zda to myslí vážně? Pokud
jen tak blbne, nejde podle něj o flirt? A nebo nejde o nic „vážnějšího"? Tuto výpověď je
možné chápat tak, že se respondent snaží ještě snížit význam nebo závažnost nezávazného
chování, kterým flirt je. Možná s tím souvisí i to, že, jak bylo zmíněno výše, domnívá se, že
chování se sexuálním podtextem se u nás na základních školách nevyskytuje často. Chování,
které tedy on ze strany žákynč nebo žákyň zažívá, nechápe jako nevhodné. A nebo nepřipisuje
žákyni takový úmysl, jakým je flirt (ačkoliv jemu se chování jako flirt jeví).
A dále uvádí, že o přestávce, při dozoru neustále dívky narušují jeho osobní prostor.
Kolegové a kolegyně někdy takové situace komentovali. On udává, že díky jejich poznámkám
nad tím začal více přemýšlet a cítil se trochu trapně. Napadají mě v této souvislosti otázky:
Proč se cítil trapně? Že si toho všimli? Že je pod dohledem? Neví, jak se má chovat? Že ho
„balí" holky?... Každopádně díky takovému upozornění u něj došlo ke zvčdomění hranic,
upozornění kolegů (může jít o vtipnou poznámku) má tedy význam jako základ pro
sebereflexi. Naopak

on

flirt

ze strany žákynč

vůči

kolegovi

nikdy

nepozoroval.

K

důvěrnějšímu chování podle něj dochází častěji na škole v přírodě nebo o přestávce.
Flirt ve školním prostředí chápe jako zcela nepřijatelné chování, ale dodává, že ze
strany učitele. Z toho usuzuji, že ze strany dívek tomu tak není - pokud dívky flirtují, mohou
„jen blbnout". Motivy pro vyzývavé chování na straně žákyně mohou být různé, záleží podle
něj na konkrétní žákyni.
Ve druhé části dotazníku by z předkládaných situací jako flirt chápal situace „Káva",
„Tatranka"a „Tričko". Pozvání na kávu podle něj může kromě flirtu být i přátelské gesto. On
sám by situaci vnímal takto: Chová ke mně sympatie,

nebo je do mě zakoukaná?

Znamenalo

by to, že si není jistý a pokud k němu chová sympatie, může jít o kamarádství, pokud je do něj
„zakoukaná", byla by to zamilovanost a tedy flirt nebo vážně míněná výzva k navázání
vztahu?
Situaci „Svetr" by vnímal takto: To je těžké. Má reakce by se odvíjela
kterou žákyni by se jednalo.

od toho, o

Neděla! bych však z toho velké závěry. Jednalo by se podle něj o

chování se snahou předvést se, nebo by šlo o kamarádské chování. Opět se zdá, že se snaží
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zmírnit „závažnost" situace tím, že by z toho nedělal

velké závěry.

Znamená to, že „velké

z á v ě r y " jsou, že s ním dívka flirtuje? Jaké závěry by z toho tedy dělal?

Jako předvádění se by vnímal situaci „Krasavice", také by to mohl být případ
„Tatranka". Snahu učiteli ublížit by spatřoval v situaci „Tričko" - pokud by to nebyl flirt.
Nebo jsou to případy, které se nevylučují? Může dívka flirtovat s učitelem se snahou mu
ublížit? Ale vzhledem k tomu, že dopisuje A nebo D, by volil jednu z možností.
K většině situací se nevyjadřuje, pouze zaškrtává z možných odpovědí tu, kterou
považuje za pravděpodobnou. Závěr dotazníku na mě působí tak, že byl vyplněn v rychlosti,
bez většího zájmu. Pouze k situaci „Objetí" doplňuje, že šlo o něco jiného

těžce

prožívá

rozvod. Ale neuvádí, jak by se cítil on, jak by se zachoval.
Respondent č. 2 o tématu zřejmě přemýšlel, je si vědom určitých rizik i svých
možných „začátečnických" profesních pochybení, což dokládá poznámka sbírám
skrze četné neúspěchy

zkušenosti

©.

Respondent č. 3
ANGAŽOVANÝ, „NEPROFESIONÁLNÍ"
Respondent č. 3 působí ve škole jako poradce ve výchově a vzdělávání. Jeho činnost
spočívá v konzultacích se žáky, jejich rodiči, případně učiteli. Spadá do věkové kategorie 3 1 35 let a ve školství pracuje osm let. Z toho sedm let na škole, kde působí nyní. Dříve
vykonával civilní službu v mateřské škole. Má vysokoškolské pedagogické vzdělání (obor
pedagogika), přesto se během studia s tématy týkajícími se vztahů žák/ynč - učitel/ka setkal
pouze namátkově. S předpisem nebo doporučením, která by takové vztahy upravovala, se
nesetkal nikdy, a l e j e podle něj potřeba podobná pravidla, rady a doporučení

stanovit, protože

je to problém, který je na našich základních školách aktuální.
Sám sebe charakterizuje ne příliš vysokými hodnotami u jednotlivých

položek.

Nejvyšší hodnoty (šest z deseti bodů) připisuje těmto: snažím se udržovat se všemi stejný
vztah, ale s některými mám bližší vztah. Jsem podle svého mínění stejně čestný, spravedlivý a
uznávaný jako oblíbený a kamarádský. O něco méně působím vůči žákům jako nadřízený,
autoritativní a snažím se udržovat hranice profesionality.
Flirt ve školním prostředí vnímá ze strany
nepřijatelný.

dítěte

v pořádku,

ze strany

učitele

jako

Pokud se tak dívky chovají, je to podle něj normou chování pro tento věk, ale

může jít také o zamilovanost do učitele. K tomu dodává, že je to taky normální.

Je tedy podle

něj normou, že se žákyně zamiluje do učitele, n e b o j e snad normální vztah žákyně s učitelem?
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V/hled i chování některých dívek na škole hodnotí jako vyzývavé. U vzhledu se to
projevuje oblečením, u chování mimikou, pohledy, postoji těla i verbálními projevy. Někdy
vnímá stání blízko jako narušování svého osobního prostoru žákyní.
Sám zažil dvě tři situace, kdy s ním dívka flirtovala, ale nepopisuje je konkrétně
pouze že se mu líbí holka nebo on jí a potom se potkají náhodně na chodbě. Ale není jasné, ze
čeho soudí, že se on jí líbí, nebo jak dává najevo, že se ona líbí jemu. Jak vypadá takové
náhodné setkání na chodbě? V čem je jiné než kdyby potkal holku, která se mu nelíbí? Jde
zde o dilema odstup versus blízkost ve vztahu?
Také se setkal s důvěrnějším chováním prostřednictvím telefonu, ale uvádí pouze pár
zpráv o tom, jak se má - ne, jak moc důvěrné ty zprávy byly, čeho se konkrétně týkaly. Také
na otázku, zda se setkal se zájmem o důvěrné informace o sobě, odpovídá ano, ale dodává ne
příliš - jak se máš? Znamená to, že mu dívka tyká? Je „jak se máš?" důvěrné?
Dozvídáme se, že byl i středem situace, kdy kolegové nebo kolegyně komentovali jeho
vztah se žákyní. Bylo to v situaci, kdy: dostal jsem nějaký pohled a kolegyně mi řekla, že ta
holka mě miluje, cítil jsem se bezradně a pak jsem byl hodně obezřetný.

Takto popsaná situace

vyvolává spoustu otázek a možných interpretací. Např. dostal od žákyně pohled, který mu byl
adresován do školy? Obsahoval nějaké sdělení, ze kterého mohla kolegyně usuzovat, že ho ta
holka miluje'! Nebo jenom na základě toho, že dostal pohled - v případě, že by jeho obsah byl
zcela „nevinný"? V čem se cítil bezradně? A jak to vypadalo, když byl pak

hodně

obezřetný'}...
Dále uvádí, že pozoroval situaci, kdy žákyně flirtovaly s učitelem - kolegou. On
obklopený spoustou

holek, které se smějí a mluví, on stojí a nechá si to Ubit. Nevíme ale o

čem mluví, co si nechá líbit?...
Respondent č. 3 jako flirt vnímal pět z osmi daných situací a to situace „Svetr",
„Káva", „Tatranka", „Po prázdninách" a „Pohled". Ale vždy byl podle něj flirt jednou z více
možností. V každé z takto vnímaných situací mohlo podle něj jít i o kamarádské chování,
(v některých ještě o něco jiného). Ale to, že stejná situace může být vnímána jak jako flirt,
tak jako projev přátelství, je zajímavé. Respondent může vidět flirt jako projev (důsledek)
přátelství. Nebo naopak? Znamenalo by to, že mezi ženami a muži musí mít přátelství vždy
sexuální podtext?
Protože jeho odpovědi jsou poměrně obsáhlé, vyjadřuje se k nim svými slovy, uvádím,
jak vnímá jednotlivé situace.
Situaci č. 1 „Svetr" vnímá respondent primárně pozitivně {vtip, sympatie),

ale vidí

určité riziko, musí si dát pozor, co z toho vyplyne. Motivací pro chování dívky v této situaci
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by mohly být různé úmysly. Zatímco sám situaci chápe spíše pozitivně, připouští i nc úplně
pozitivní úmysly, např. mohlo jít i o snahu učiteli ublížit.
Situaci č. 2 „Káva" by vnímal jako zamilovanost

nebo sázku. Nemuselo by tedy jít o

osobní zájem, ale učitel by byl objektem sázky. Možná má sám s takovouto situací zkušenost.
Z nabízených možností by mohlo jít o ABD ©, tedy o flirt, kamarádské chování nebo snahu
učiteli ublížit - tedy také dosti protikladné možnosti. K čemu patří © ?
Situaci „Krasavice" považuje za málo pravděpodobnou - tedy doufá, že se to neděje a
že se do takové situace nedostane. Pokud by přece jen nastala, bral by ji jako vtip. Znamená
to, že tato situace je pro něj již „za hranicí" přijatelného (dokonce myslitelného) chování?
V situaci „Tatranka" by musel přemýšlet,

co to znamená.

Vzhledem k tomu, že pro

úmysl, s jakým se tak žákyně chovala, vybírá možnosti flirt nebo kamarádské chování, možná
by skutečně přemýšlel o tom, jestli mu žákyně upřímně nabízí, že by mu dala kousnout
tatranky, nebo mu nabízí, že by mu „dala".
„Po prázdninách" by vnímal jako vtip nebo zkoušeni

vztahu. Jak podle něj žákyně

vztah zkouší? Zkouší, jak zareaguje? Nebo by situaci vnímal jako vtip, ve smyslu ironie?
Úmysly, jaké žákyni v této situaci připisuje, mohou být různé - flirt, kamarádství, předvádění
se i snaha učiteli ublížit. Tato situace je pro něj velmi mnohoznačná.
V situaci č. 7 „Objetí", kterou vnímal jako krizi podle něj šlo o „něco jiného": Šlo o
strach a částečně

to může být nebezpečné ji obejmout

taky. Má na mysli, že šlo o strach

dívky? Nebo on by měl strach? Jako nebezpečné to dle jeho mínění může být „částečně". Co
to znamená? V jakých případech by to mohlo být nebezpečné? Vzhledem k jeho pracovní
pozici je pravděpodobné, že se do takovýchto situací dostává - řeší s žáky/němi, ale i rodiči a
učiteli/kami výchovné problémy, často se prolínají s problémy osobními. Není to tedy jenom
vztah učitel - žákyně, ale možná spíše terapeut

pacientka. Platí pro takový vztah jiné etické

zásady?
Poslední předkládanou situaci „Pohled" by vnímal jako flirt, jako kamarádské chování,
nebo jako předvádění se. Doplňuje to takto: myslím, že bych nechtěl dát adresu a víc bych si
povídal, co mi chce vlastně psát. Jak respondent naznačil v jedné z předchozích otázek má
s korespondencí se žákyní nějaké zkušenosti - bylo to předmětem komentáře, který vůči
němu měla kolegyně a díky kterému se necítil příjemně. Jde v této situaci o to, co mu chce
psát? O obsah nebo už to, že dívka chce jeho adresu, vnímá jako projev důvěrnosti?
Odpovědí respondenta č. 3 u mě vyvolávají dojem, že má poměrně vřelý vztah
k žákům a žákyním. Sám dodává, že jej zajímá, jací jsou žáci. Jde o pedagoga s n e příliš
pevnými a přísnými hranicemi. Je ale zřejmě schopen poměrně dobré sebereflexe, sám sebe
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tak hodnotí. Možnost flirtu ve škole připouští, což j c předpokladem k tomu, aby případně
s podobnými situacemi dokázal naložit.

Respondent č. 4
PROFESIONÁL, PŘÍSNÝ
Respondent č. 4 je učitel druhého stupně, učí občanskou výchovu a j e třídním učitelem
osmého ročníku. Zároveň je členem vedení školy. Má ze všech respondentů

ncjdclší

pedagogickou praxi - 25 let, během nichž učil na čtyřech základních školách včetně té, kde
působí nyní.
Ve

vztahu

k žákům

a žákyním

se snaží

udržovat

si jasné

a přísné

hranice

profesionality. Sám sebe hodnotí jako čestného a spravedlivého a myslí si, že je žáky/nčmi
uznávaný.
Během své profesní přípravy se nikdy nesetkal s tématy týkajícími sc nevhodných
vztahů mezi žáky/nemi a učiteli/kami. S určitým předpisem se setkal v rámci předmětu
pedagogická etika během celoživotního vzdělávání. Jednalo se v něm o doporučení, nikoliv
normu. Jde podle něj o problematiku na českých školách často se vyskytující, sám uvádí
poměrně konkrétní, jasné případy flirtu s ním i s kolegou:
Žákyně zcela explicitně
opakovaně

vyjádřila

zájem o navázání

na výletě a lyžáku. Reakce - bezpodmínečné

Na chodbě o přestávce,
pomocí dvojsmyslných

vztahu a případný

ukončení

rozhovoru,

děvčata se okatě snažila upoutat pozornost

zájem o sex odchod.

kolegy, zadržet

ho

narážek. Kolega to přešel.

Dle jeho názoru by bylo potřeba stanovit určitá pravidla, která by podobné situace
upravovala. Ta by měla být stanovena v etickém kodexu.
Důvěrnější chování lze podle něj pozorovat mimo školu, při náhodném setkání, při
školních akcích i o přestávce. Setkal se se zájmem žákyň o intimní informace - žákyně se
vyptávaly kolegyň na j e h o osobní život. Chování ani vzhled žákyň nepovažuje za vyzývavé,
většina žákyň na něj působí tak starých, jak ve skutečnosti jsou.
Flirt chápe j a k o zcela nevhodné a nepřijatelné chování ve škole. Dívky se tak chovají
z různých důvodů - vybírá všechny z nabízených možností. Pokud je to pro něj chování zcela
nepřijatelné, očekávala bych, že řešení situace, kterou uvedl ze své zkušenosti, kdy dívka
vyjadřovala přímo zájem o sex s ním, by bylo mnohem razantnější. Možná j e j vnímá j a k o
naprosto za hranicemi, a proto jej nejde řešit standardními prostředky. Jediný způsob je j e j
eliminovat tím, žc jej budeme přehlížet - nikoliv trestat (tím by se uznala jeho možná
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existence). Ve druhé části dotazníku si u všech situací zakládá na tom, že nelze obecně

určit

motivy. Jeho odpovědi nejsou na první pohled příliš konkrétní, když se na ně však podíváme
v kontextu, lze odhadnout, které situace jsou pro něj více „vyhraněné" a které méně.
K situaci č. 1 „Svetr" poznamenává: Nelze obecně určit, je třeba posuzovat

„ad

hoc".

Z takto formulované odpovědi můžeme usoudit pouze to, že takto podaná situace je pro něj
nečitelná.
K situace č. 2 „Káva" navíc dodává něco bližšího: Nelze obecně určit, asi bych ale
takové chování nevnímal jako kamarádské.

Můžeme se tedy domnívat, že připouští všechny

ostatní možnosti kromě možnosti B - šlo o „kamarádské" chování - ocenění, pochvala,
přátelské gesto.
Situace č. 3-5 („Krasavice", „Tatranka", „Tričko") hodnotí úplně stejně: šlo
nevhodné chování, motivy takto obecně popsané situace nelze identifikovat.
prázdninách" hodnotí následovně: chování na hraně únosnosti,
jako méně vyhraněnou

než předchozí.

o

A situaci č. 6 „Po

tuto situaci bych však

vnímal

To znamená, že „Krasavice", „Tatranka"a „Tričko"

jsou podle něj už za hranicí únosnosti? Ačkoliv neví, proč se dívky takto chovaly, má jasno v
tom, že je to nevhodné chování. U ostatních nacházíme váhání, jak chování hodnotit, pokud
neznáme

motiv.

To je

důležité

téma,

zda je

nutné

znát

motiv,

nebo

posuzovat

vhodnost/nevhodnost pouze podle projevů.
Situaci č. 7 „Objetí" komentuje takto: Primárně
Nejdříve bych ji považoval
podobně: Primárně
prázdnin.

bych situaci nevnímal jako

za projev neštěstí, zmatenosti.

bych situaci

nevnímal

negativně,

špatnou.

A poslední, situace č. 8 „Pohled"

ale jako

projev

euforie

z

nastalých

U komentáře k posledním dvěma situacím je zajímavé, že používá kategorie špatná

(opakem by bylo dobrá?). Zřejmě ve smyslu vhodná - nevhodná.
Celý jeho projev je velmi hodnotící, má jasno v hranicích, které jsou poměrně ostře
vyhraněné. Dává si pozor, aby nebyl příliš konkrétní. Ve svých odpovědích zachovává patrný
odstup.

Respondent č. 5
„SLEPÝ, HLUCHÝ"
Respondent č. 5 je také ve včku do třiceti let. Učí na prvním i druhém stupni tělocvik a
matematiku. Má vysokoškolské pedagogické vzdělání (aprobace zdravotní a tělesná výchova).
Ve školství pracuje dva roky a to pouze na škole, kde působí v současnosti. Jinou zkušenost
neuvádí.
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Bčhem své profesní přípravy se nikdy nesetkal s tématy týkajícími se nevhodných
vztahů ve školním prostředí. Ale v zahraničí se sekal s předpisem, který vztahy mezi
žáky/němi a učiteli/kami upravoval. Neupřesňuje však, o jaký dokument se jednalo. Jako
jeden z mála nespatřuje potřebu podobných pravidel. Ne však z důvodu, že pravidla nic
neřeší, ale z důvodu, že se nejedná o aktuální problém v našem školství. Pokud se takové
chování vyskytuje, očekával by, že je to na vyšších stupních škol.
Sám se hodnotí jako velmi oblíbený a kamarádský. Naopak skoro vůbec se dle svých
slov nesnaží udržovat si hranice profesionality. Není příliš autoritativní a nepůsobí vůči
žákům a žákyním výrazně jako nadřízený. Ani se příliš nesnaží udržovat se všemi stejný
vztah, ale nemá problém s tím, že by měl s některými vztah bližší (není to u něj příliš
obvyklé).
Flirt ve školním prostředí chápe jako nevhodné, ale tolerovatelné chování a dívkám při
něm jde o to, aby se předvedly před spolužáky, někdy i učiteli, jak sám dodává.
Do jisté

míry hodnotí vzhled některých žákyň jako vyzývavý a to se týká pouze

oblečení. Také podle něj velká část žákyň působí, že jsou starší (deváťačky jsou už jednou
nohou na gymplu - se vším všudy). Chování jako vyzývavé nehodnotí.
Také nikdy nezažil situaci, ve které by si připadal jako objekt zájmu žákyně. Ani
kolegyně a kolegové tak žádnou situaci podle něj nekomentovali tak, že by z toho vyplývalo,
že ji vnímají jako flirt ze strany dívky. Ani u kolegy takovou situaci nepozoroval. Nikdy se
k němu důvěrněji nechovala žákyně ani prostřednictvím telefonu nebo mailu. Setkal se však
se sexuálně laděnými narážkami a dvojsmysly, ale nevybavuje si přesně, o co šlo. Určitě ale o
nic osobního.

Také do debaty o sexu byl zatahován, místo matiky s ním žáci chtěli

téma rodičovství.

probírat

Se zájmem žákyně o důvěrné informace se setkal, zajímalo je, zda je

zadaný, zda má ženu či přítelkyni.
Odpovědi

tohoto

učitele

mě

překvapily

asi

nejvíce. Z vlastního

nezáměrného

pozorování a narážek kolegů a kolegyň vím, že je objektem zájmu žákyň. Sama jsem zažila
několik situací, kdy jsem zájem žákyně (subjektivně) vnímala. Např.:
Na schodišti ve škole jdou vedle sebe učitel a učitelka - já (oba jsou přibližně stejného
Dvě dívky (8. roč.) v tílkách na ramínka (je únor): ,, Dobrý' den, pane učiteli. " Zdraví
rozpustilým způsobem, hihňají se u toho. Učitel odpoví na pozdrav, míjejí se na

věku).
velice

schodech.

Učitelka se ptá kolegy: ,, Proč mě vůbec nepozdravily ? "
Učitel: „Asi si tě nevšimly. " (směje se)
Což je možné, pohledy věnovaly pouze

učiteli.
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Také byl aktérem situace, kterou jsem popisovala v úvodu. Když vystoupil na pódium
při školní akci, několik dívek začalo tleskat a skandovat j e h o křestní jméno.
Jak vypadaly jeho odpovědi ve druhé části dotazníku?
Jako flirt vnímá situace „Káva" (mohlo jít ale i o snahu získat výhodu), „Po prázdninách"
(mohlo jít i o přátelské gesto nebo snahu uvést učitele do rozpaků) a „Pohled" (zde mohlo jít
také o přátelské gesto).
Zajímavě hodnotí
doplňuje: Šlo o pochopeni

situaci

„Objetí": nevybírá

ani jednu

učitele - soucit (pokud bylo myšleno

z nabízených

upřímně).

možností,

Nehodnotí vlastně

úmysl jednání žákyně, ale jednání učitele, které však v mnou popsané situaci naznačeno není.
Jako snahu předvést se vnímal chování žákyně v následujících situacích: „Svetr" - zde
dodává, že žákyni šlo o to přiblížit

se učiteli, získat/navázat

kontakt

(bezúčelně,

nedlené).

Doplněním v závorce „bezúčelně, necíleně" popírá první část své odpovědi, které bych
rozuměla tak, že žákyně jednala s cílem přiblížit se učiteli, získat nebo navázat kontakt s ním.
Možná chtěl respondent vyjádřit, že žákyně tak nejednala s cílem učitele svádět, flirtovat
s ním. Předvádí se podle něj i žákyně v situacích „Tatranka" a „Tričko" (tam může jít i o
snahu uvést učitele do rozpaků). Vlastní hodnocení těchto situací neuvádí.
Celkově jsou odpovědi tohoto respondenta velmi stručné. Je patrná j e h o snaha o
popírání jakýchkoliv náznaků nebo projevů, ve kterých by mohl být spatřován flirt, zájem ze
strany žákyně.

Respondent č. 6
PROFESIONÁLNÍ
Ředitel školy mj. působí j a k o učitel matematiky a fyziky na druhém stupni. Patří do
věkové kategorie 41-45 let, má vysokoškolské vzdělání pedagogické (aprobace učitelství na
druhém stupni - matematika, zeměpis). Jeho praxe ve školství je v délce dvaceti dvou let,
kromě školy, kde působí nyní, přednášel na pedagogických fakultách dvou vysokých škol.
Nikdy se během své profesní přípravy nesetkal s tématy týkajícími se nevhodných
vztahů mezi žáky/nemi a učiteli/kami. Přestože uznává, že chování s prvky sexuálního
obtěžování se vyskytuje často i na základních školách, nepovažuje za nutné zavedení pravidel
nebo předpisů, které by takové vztahy upravovali. S podobným předpisem se údajně setkal,
neuvádí však, o jaký dokument šlo.
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Svůj přístup k žákům a žákyním by hodnotil jako profesionální, tomu odpovídá i jeho
snaha o udržování stejného vztahu se všemi žáky a žákyněmi. Je také dle svého mínění
spravedlivý a žáky/němi uznávaný. Myslí si, že není příliš oblíbený ani kamarádský.
Vzhled dívek jako vyzývavý hodnotí (oblečení), chování ne.
Uvádí, že někdy ve škole pozoroval situaci, kdy byl učitel, kolega, předmětem flirtu ze
strany žákynč (slýchá věty typu „Ale pane učiteli, tak přísný byste na mne nebyl"),

ale vůči

sobě se s takovým chováním nesetkal. Se zájmem o intimní informace se setkal v rámci
vyučování, kdy žáci chtěli znát jeho zkušenosti, dle jeho slov to byla reakce na

probíraná

témata „Jak jste to zažil vy?"). Nenaznačuje však, jaká to byla témata, nebo alespoň v rámci
jakého předmětu.
Důvěrnější chování je podle něj možno pozorovat během vyučování a na školních
akcích jako je škola v přírodě, výlet apod.
Flirt ve škole hodnotí jako zcela nevhodné, nepřijatelné chování, ale dodává, že je
nutno vždy reagovat dle uvážení. Jaké okolnosti je nutno brát v úvahu? Pokud se tak dívky
chovají, chtějí se předvést před spolužáky a spolužačkami.
Jako flirt v druhé části dotazníku hodnotí situace „Káva", „Objetí" (u těch je to jediná
jím vybraná možnost) a „Pohled" (tam by se mohlo jednat i o kamarádské chování).
K situaci „Káva" dodává, že by ji vnímal j ako na hraně, vhodné „odpálkovat".

Jak by

ale vypadalo ono „odpálkování"? Pokud ji vnímá jako vážně míněnou výzvu k navázání
vztahu, znamenalo by to, že by dal jasně najevo svůj nezájem? Nebo by z chování dívky
vyvozoval nutnost nějakého postihu?
Druhou situací, kterou by vnímal jednoznačně jako flirt nebo vážně míněnou výzvu
s intimním, sexuálním podtextem je „Objetí". Tuto situaci vnímá jako chybu učitele, ačkoliv
z takto popsané situace není jasné, jak se učitel zachová. Předpokládám tedy, že chybu učitele
spatřuje v tom, že je s žákyní o samotě v kabinetu, a probírají osobní témata. Jako nevhodnou
by také hodnotil situaci „Pohled", k ní ale dodává pokud to není zvykem. Pokud by to na škole
zvykem bylo, mohlo by jít o výraz „kamarádství". Nevím, zda ve své praxi zažil školní
prostředí takové, kde by to bylo zvykem.
„Svetr" by hodnotil jako snahu předvést se a nevnímal by tuto situaci nijak
dodává, že může

nastat.

zvláštně,

Zřejmě bere podobné „předvádění se" jako běžné. A pokud

nepřekračuje určité hranice, není nutné na nčj nijak reagovat. Stejně by vnímal i situaci „Po
prázdninách".
Jako dosti nevhodnou

hodnotil situaci „Krasavice", v níž podle nčj šlo o chování

s cílem získat nějakou výhodu.
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Situace „Tatranka" podle něj může být dokladem chování se snahou předvést se nebo
dokonce učiteli ublížit. Záleží dle jeho slov na kontextu.

Ale není jasné, v jakém smyslu.

V obou případech (pokud by šlo o snahu učiteli ublížit i se předvést) by zřejmč respondent
chápal záměrnou dvojsmyslnost výroku.
V situaci „Tričko" by záleželo na tom, kdo jej má na sobě, ve smyslu co se od ní dá
čekat. Dodává, že také může jít o dobrý vtip, podobných

triček je více. O vtip jistě jít může,

otázkou je, z d a j e takový vtip namístě.
Přestože hodnotí flirt ve škole jako nepřijatelný a zcela nevhodný, j e h o reakce na
předkládané situace nejsou tak striktní. Důležitým aspektem v j e h o hodnocení je, kdo j e
aktérem té které situace. Vhodnost či nevhodnost by hodnotil podle toho, která dívky by tak
jednala.

Respondent č. 7
STRIKTNÍ
Respondent č. 7 věkově spadá do nejpočetněji zastoupené skupiny, tj. do třiceti let.
Na škole působí jako učitel na prvním stupni, zároveň vede několik odpoledních kroužků sc
sportovním zaměřením. Vzhledem k tomu, že jeho aprobace je učitelství druhého stupně
(výtvarná výchova, občanská výchova), v následujícím školním roce bude působit j a k o učitel
těchto předmětů na druhém stupni. Ve školství pracuje dva roky a škola, na které působí nyní,
je jediným jeho dosavadním profesním působištěm.
Sám sebe ve vztahu k žákům a žákyním hodnotí jako velmi kamarádského. Dále
uvádí, že si musí udržovat hranice profesionality, poměrně hodně se snaží udržovat si své
soukromí a také se musí snažit udržovat se všemi žáky a žákyněmi stejný vztah. Ať chce

nebo

ne, s některými žáky má vztah bližší.
Jeho odpovědi hodnotím na první pohled jako „nejpřísnější". Flirt vc škole chápe j a k o
zcela nevhodné, nepřijatelné chování a dívky, které se tak chovají, mají v úmyslu získat tímto
chováním

nějaké výhody nebo se předvést

před spolužáky.

Přiznává

však, žc je

to

problematika aktuální, jeho kamarádka byla kvůli tomu vyhozena ze školy (to byla ale opačná
situace).
Působí jako velice striktní. Např. vzhled žákyň hodnotí j a k o vyzývavý ve všech
ohledech - od oblečení přes účes, líčení a doplňky. Také projevy chování j a k o pohledy a
postoj tčla některých dívek vnímá jako vyzývavé. Přesto uvádí, že se během své praxe
nedostal do situace, kterou by vnímal jako flirt ze strany žákyně. 1 když... j e h o první odpověď
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na otázku byla „Ano", ale opravil ji na „Ne" s dodatkem, že „...když

o tom tak

přemýšlím,

myslím, že nešlo o flirt. Netroufám si říct, že to byl flirt. " Respondent sděluje, že se necítí být
oprávněn udělat rozhodnutí, zda šlo o flirt či ne. Flirt vidí jako záměrné chování ze strany
dívky. Nemůže tedy říci, jaké byly její úmysly, ale neříká ani, jak chování on vnímal. Zde se
objevuje důležité téma: zda za flirtování považovat chování, které je jednoznačně, vědomě
jako flirt ze strany dívky myšleno, a nebo takové, které tak působí, je tak vnímáno, aniž by se
tak dívka chovala záměrně. Pokud by tak bylo vnímáno pouze chování s jasným záměrem
flirtu, jsou tímto pohledem situace, které je možno za flirt označit značně redukovány.
Škoda, že nevíme, o jakou situaci, ke které se respondent vyjadřoval, šlo. Ale myslím,
že pokud jemu samotnému není jasné, zda to flirt byl či nebyl, alespoň náznaky flirtu tato
situace mohla obsahovat. Pokud to byla např. situace podobná té, kterou jsem popisovala
v úvodu - na horách při koulovačce, on byl právě ten, kterému žákyně strkala sníh za tričko.
Já bych v takové situaci flirt nebo přinejmenším důvěrnější chování viděla.
Nikdy vůči němu žákyně neměla žádné slovní narážky nebo dvojsmysly se sexuálním
podtextem. Ani situaci, kdy žákyně zkouší flirtovat s kolegou, nezažil, resp. nevnímal ji tak.
Ale uvádí, že (z legrace) kolegové nebo kolegyně někdy komentovali nějakou situaci
jako že v ní šlo o zájem ze strany žákyně („Ty holky po tobě ale jedou."). Bohužel se
nedozvídáme, o jakou situaci šlo. Pravděpodobněji kolegové/yně vnímali jinak než on sám.
Důvěrnější chování lze podle něj pozorovat mimo formalitu

školy,

z nabízených

možností vybírá škola v přírodě, výlet, lyžařský výcvik a nebo o přestávce.
Jako flirt (jednoznačné)

chápe tři z osmi předkládaných situací

„Káva", „Tatranka",

„Tričko". Situaci „Káva" komentuje poněkud rozhořčeně: regulérně to myslí tak, jak to řekla,
flirt. Okamžitě bych řekl ne, případně ji ty drobný dat, ale razantně bych upozornil, že takhle
ne! Také situace „Kráska" jej pobouřila: „Nevhodně,

nemístně nepatřičně,

ani flirt" Znamená

to, že ji chápe jako něco „ještě horšího" než flirt?
Jako projev přátelství chápe „Svetr" a „Pohled". V situaci „Svetr" jde podle něj o
přátelské

rýpnutí, vtip, doslova odpovídá, že by situaci nevnímal jako flirt. K druhé situaci

hodnocené jím jako projev přátelství („Pohled") dodává, že je to normální,

i jemu

jednou

dvakrát žákyně poslala pohled. Znamená to, že žákyně má jeho soukromou adresu?
Situaci „Objetí" hodnotí jako velký etický problém.

K takové situaci by podle něj

nikdy nemělo dojít. Učitel by nikdy neměl být se žákyní o samotě. Dle čeho tak soudí? Je to
nějaké nařízení? Jak na to přišel?
Respondent č. 7 používá striktní odmítavé odpovědi a hodnocení.
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Respondent č. 8
VTIPÁLEK
Respondent č. 8 zřejmě k vyplňování dotazníku přistupoval se snahou o humor.
Později

mi

přiznal,

že dotazník

vyplňoval

v hospodě.

Jeho

odpovědi

jsou

čím

dál

„otevřenější" a odvážnější - hlavně v druhé části. Přesto jeho odpovědi na mě nepůsobí pouze
tak, že se jedná o legraci. Spadá také do věkové kategorie 26

30 let. Jc vychovatelem ve

školní družině a nemá vzdělání pedagogického směru, ve své profesní přípravě se tedy
s tématy vztahů mezi žáky a učiteli nesetkal (ale probíral je v hospodě

©). Ve škole působí

třetím rokem a na jiné škole, než na té, kde je zaměstnán v současnosti, nikdy nepůsobil.
Sám sebe ve vztahu k žákům hodnotí j a k o čestného, snaží se udržovat si jasné hranice
profesionality a udržovat se všemi žáky/nčmi stejný vztah (to potvrzuje tím, že nulovou
hodnotu přiřazuje položce „s některými žáky/nčmi mám bližší vztah). Daří se mu také hlídat
si své soukromí. Oblíbený a kamarádský j e z poloviny, stejně tak autoritativní a nadřízený
vůči žákům.
Flirt ve školním prostředí hodnotí j a k o zcela nevhodné, nepřijatelné chování. Ale ve
škole se podle nčj vyskytuje velmi často. S ním samotným žákyně údajně flirtují (a kolegové,
přesněji kolegyně pokročilého

věku to komentují), s kolegy také žákyně flirtují.

Ve dvou odpovědích používá výraz „úchyl". Např. zda by byla potřebná pravidla
upravující tyto vztahy uvádí, že je to problém
pouze pedagogové,

u kterých se podobné

v našem školství,

úchylky nevyskytují.

měli by zde být

Dále „oceňuje" chování kolegů

vůči žákyni, jež se s n í m pokusila flirtovat: ,, Protože moji kolegové
zvládli a postavili

zaměstnáni

nejsou úchylové,

situaci

žákyni opět na zem, což je velice lehká situace oproti nelehké situaci,

kdy

s kolegou flirtuje kolegyně. " Takovéto hodnocení považuji za velmi neprofesionální. Nicméně
poukazuje na nutnost uvážlivého výběru pracovníků ve školství.
S ním se údajně žákyně také pokouší flirtovat, stává se to denně, ale on takové
,,neprožívá"
informace

situace

(chápu to tak, že jim nepřikládá význam). Také se setkal se zájmem o intimní
(o

prostřednictvím

jeho

osobním

sexuálním

životě)

a s důvěrnějším

chováním

vůči

mailu nebo telefonu. Nepopisuje konkrétní případ, ale hodnotí

sobě
takové

chování jako důsledek nevychovanosti žákyně. To je zajímavé. Ostatní se odvolávají na
vývoj, on jediný na selhání rodiny, která nezajistí, žc dívka ví, co se sluší (vůči mužům, nebo
ve škole). Selhání rodiny se opaku je v jeho odpovědích několikrát.
Jeho reakce je údajně výchovná,

následně prý takové žákyni ujasňuje pravidla

vztahu

žák - úča. Je zajímavé, jak obrací role, používá mužského rodu namísto ženského pro žákyni.
Z interakce žákyně a učitele se stává žák

úča. To se objeví v dotazníku ještč dvakrát, když
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sc vyjadřuje k nějaké situaci, ve které jedná žákyně určitým způsobem. Poprvé jde o
komentář: ...záleží na více okolnostech
komentuje jinou situaci: ...vnímal

- mimika, verbální projev, osobnost

bych to jako jistou

tupost studenta

žáka. Dále také

(to sc týká situace

„Krasavice", kde se dívka snaží poukázat na svůj vzhled). Užitím generického maskulina
podtrhuje to, že nepřistupuje na redefinici vztahu učitel/ka - žák/ynč na vztah muž - žena.
Hodnocení situací ve druhé části dotazníku je ještě více než v části první doprovázeno
„vtipnými" komentáři. Jako tlirt vnímá situaci „Káva" (mohlo jít i o chování se snahou
předvést se) a jako jediný by na ni reagoval s úsměvem - přestože tlirt ve škole chápe jako
zcela nevhodné chování! Také sděluje, že žákyně s n í m denně flirtují

pokud je takové

chování podle něj nevhodné, nepřijatelné, neměl by ho nějak řešit? Jinou z d a n ý c h situací
jako tlirt nevnímá. K hlídání hranic nepoužívá formální autoritu, ani únik (nevidět to), ale
humor. Je to vědomá strategie? Může jít o jinou formu úniku nebo o snahu vyhnout sc
konfliktu s dětmi, protože chce, aby ho měly rády.
Situaci č. 1 „Svetr" by vnímal takto: „Ten svetr je můj, hec."

Dál bych se k tomu

nevracel. Znamená to, že by sc pokusil situaci zlehčit a rychle ukončit? Ncdozvídámc se, jak
situaci vnímá, pouze jak na ni reaguje. Také úmysly, se kterými by podle něj mohla dotyčná
žákyně takto jednat, sc nedozvíme: Úmysly z níže uvedených
záleží na více okolnostech

možností

nejsou

hmatatelné,

mimika, verbální projev, osobnost žáka atd.

Situace č. 3 „Krasavice", kterou, jak jsem již zmiňovala výše, vnímal jako
tupost studenta

(ne studentky), cílem bylo získání nějakých výhod, nebo šlo ještě o něco

jiného. Komentářem ke druhé části odpovědi se jakoby snaží o zlehčení: Šlo o
chybu rodičů, všechny žákyně vědí, že mám rád čokoládu.
neboť jsem podepsal
napadnutelný...

jistou

Úplatky jiného druhu

výchovnou
nepřijímám,

kodex, který někdo přepsat z knihy, je neúplný a směšný, naštěstí

tolik

vyjadřujc svůj nesouhlas s podobou etického kodexu, který se zavázal

dodržovat (nikoliv ale svým podpisem). Dokument je podle jeho mínění neúplný, dokonce
směšný,

bohužel

neupřesňuje,

v jakých

napadnutelné. Výrok „úplatky jiného

druhu"

ohledech

konkrétně,

které

jeho

části

jsou

na mě působí tak, že jasně chápe v jednání

žákyně sexuální podtext, jako že se ho žákyně snaží „uplácet" svým přitažlivým vzhledem.
Což potvrzuje i výběr odpovědi (šlo o chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu).
Situace „Tatranka" je pro něj málo konkrétní: Nevím, záleží na více aspektech.
poznámku, kterou vyjadřuje údiv nad mnou předkládanými otázkami ...co je to za

Ale

otázky???

chápu, jako poukázání na to, že si uvědomuje dvojsmysl, o který v dané situaci jde.
Tričko v situaci č. 5 by asi pochválil,

protože by to nevnímal nijak. Dodává, že když

nejde o život, jde o ...nic. Pokud situaci chápe, že v ní o „nic" nešlo, je jeho reakce na místě.
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Výrok dívky v situaci „Po prázdninách" by ho potěšil

pokud tak mohu soudit z jeho

odpovědi: To je velice správně, mám rád, když mě maji nejen děti rádi ©
Situaci č. 7 „Objetí" komentuje: Rodič nefunguje - hledá náhradní zázemí. Nepíše, jak
by v této situaci reagoval. Sděluje ale, jak by nereagoval: Asi bych jí nedával ruce hned na
prdel.
Situaci „Pohled" by vnímal úplně v pohodě a na svou odpověď na otázku, o co v ní
šlo, odkazuje na odpověď na situaci ě. 7 (Rodič nefunguje - hledá náhradní zázemí). Toto mi
nepřipadá logické, spíše jc možné, žc měl v úmyslu odkázat na odpověď jinou.
Celkově na mě odpovědi tohoto respondenta působily spíše vyhýbavě, jako snaha o
vyhnutí se seriózní odpovědi, se kterou si možná není jistý. Některé odpovědi možná byly
míněny vážně, snažil se o důmyslné formulace, nicméně i ty na mě většinou působily spíše
komicky a prostoduše. Občas používá ©, což chápu jako pokus o zlehčení odpovědi, ale i
celého dotazníku. To sc mu daří, jeho odpovědi přijímám s určitou rezervou.

Pozn.: Sám se k dotazníku vrací, kdykoliv se potkáme, zajímá ho, co jsem zjistila vc
svém (dle jeho slov) „výzkumu o sexu".

Respondent č. 9
KAMARÁD
Respondent č. 9 je učitelem na druhém stupni a vedoucím několika zájmových
kroužků, které fungují v rámci školy. Jeho věk je mezi 26-30 lety. Má středoškolské vzdělání
pedagogického směru, v současnosti si doplňuje vzdělání vysokoškolské. Ve školství pracuje
čtyři roky. Začínal jako učitel na prvním stupni vc vesnické škole, tři roky působí na
současném místě.
Nevzpomíná si, že by se během profesní přípravy setkal s tématy týkajícími se
nevhodných vztahů mezi žáky/němi a učiteli/kami. S úpravou takových vztahů se setkal
prostřednictvím etického kodexu (není jasné, zda jde o dokument školy, na které nyní působí,
nebo o nějaký jiný). Na otázku, zda by určitá pravidla byla potřebná v našem prostředí,
odpovídá: Tohle žádné nařízení neovlivní, je to jen podklad pro případné

řešení

problémů.

Tím formuluje nedostatek etického kodexu, jak už jsem o něm pojednávala výše a to, žc
vhodné chování nelze „nařídit". Ale pokud by se podle něj podařilo vytvořit podklad pro
případné řešení problémů, bylo by to přínosné. Myslí si, že chování, ve kterém by mohl být
chápán sexuální podtext, není časté na našich školách.

65

Připouští, že s některými žáky/němi má bližší vztah, nesnaží se úplně se všemi
udržovat stejný vztah. Dále se hodnotí jako kamarádský, mezi žáky oblíbený, spravedlivý, ale
také nadřízený, žáky uznávaný a se snahou o profesionalitu.
Vzhled některých dívek ve škole hodnotí jako vyzývavý a to se týká oblečení, líčení,
doplňků, účesu, ještě dodává fyzický vývoj. Na základě toho bych očekávala, že bude
hodnotit některé dívky jako starší podle vzhledu, ale není tomu tak. Odpovídá, že většina
žákyň působí tak stará, jak ve skutečnosti je. Také chování některých žákyň posuzuje jako
vyzývavé, to se projevuje pohledy očí, postoji těla i verbálními projevy.
Vlastní zkušenost s flirtem ve školním prostředí zřejmě má. Neuvádí
situace, na otázky týkající se praxe odpovídá souhrnně: Vždy se jedná
přeřeknuti,

jichž se puberťáci

(zdůraznění

kontaktu,

rádi ,,chytají",

chytání

konkrétní

o běžné

za ruku při normálních

situace,
hovorech

...). Chytání za ruku zmiňuje i v otázce, zda někdy žákyně narušovala

jeho osobní prostor (Chytání za ruku při běžných

hovorech).

Setkal se s důvěrnějším chováním prostřednictvím mailu, telefonu nebo sms. Neudává, v jaké
to bylo formě, ale sděluje, žc jde o případ ,, bývalé" žákyně. Nevím, co znamenají uvozovky
u slova bývalé. Ze by skutečně nešlo o bývalou žákyni?
Flirt nebo vyzývavé chování

ve školním

prostředí

chápe jako

nevhodné,

ale

tolerovatelné chování a jde podle něj o normu chování pubertálních dívek.
Jako flirt posuzuje jedinou situaci a to situaci č. 2 „Káva". Čtyři z předkládaných
situací hodnotí jako kamarádské („Svetr", „Tatranka", „Po prázdninách", „Pohled"). Na
těchto situacích nevidí nic nevhodného, k situaci „Po prázdninách" upřesňuje, žc by ji vnímal
jako špičkování se. Není právě toto flirt?
Situaci „Tričko" vnímá jako upozornění

na žert a dívka se tak podle něj chovala

s úmyslem „předvést se". Není takový žert také flirt?
S cílem zaujmout, získat výhodu jednala dívka v situaci č. 3 „Krasavice". Ale na
otázku, jak by tuto situaci vnímal, odpovídá: nijak, možné narážky bych si asi nevšiml]!!

To

je divné!
A situaci „Objetí" by vnímal jako výlev ze současné

situace.

Tím popisuje pozici

dívky, ne svou. Jak by reagoval, jaké by situace v něm vzbuzovala pocity, to neuvádí.
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Respondent č. 10
OPATRNÝ, STRUČNÝ
Respondent č. 10 je nejmladší z dotazovaných, je ve věku 20-25 let. Ve škole je
zaměstnán prvním rokem a dokončuje vysokoškolské studium, obor učitelství na druhém
stupni, aprobace český jazyk, základy společenských věd. Jeho pracovní zařazení je asistent
pedagoga na prvním stupni.
Sám se hodnotí jako ne příliš přísný, ale ani oblíbený a kamarádský. Nejvíce se snaží
udržovat se všemi žáky/němi stejný vztah (ale uznává, že s některými má vztah bližší) a hlídat
si své soukromí. Považuje se za čestného a spravedlivého. Poměrně dost se cítí být žáky/němi
uznávaný a působit na n ě j a k o nadřízený. Také sc snaží udržovat si hranice profesionality.
Během své profesní přípravy se s tématy týkajícími sc nevhodných intimních vztahů
žák/yně - učitel/ka nesetkal, ale uvádí, že dostal varováni

od přítelkyně.

Nespecifikuje, čeho

se její varování týkalo. Nesetkal se ani se žádným předpisem nebo doporučením, který by
osobní vztahy ve škole upravoval a takový předpis by podle něj byl potřebný. K tomu ale
dodává: Velmi opatrně,

kodex bude stejně využitelný/zneužitelný

jako stav bez něj. Naráží tak

na nedostatky podobných dokumentů (jejich nezávaznost, často přílišná obecnost, nejasnost
apod.).
Chování a vzhled žákyň ve škole nehodnotí jako vyzývavé a fyzický vzhled podle něj
odpovídá jejich věku.
Na většinu otázek týkajících s právě vlastních zkušeností, odpovídá záporně. Nikdy
nezažil situaci, kdy by byl on nebo jeho kolega objektem flirtu ve škole, nikdy vůči němu
neměla žákynč nevhodné slovní narážky, nesetkal se ani se zájmem o intimní informace.
Nemohu posoudit, zda se s takovými projevy doopravdy za svou krátkou pedagogickou praxi
nesetkal, nebo jde spíš o nízkou citlivost vůči takovým projevům.
Zajímalo mě tedy, jak bude hodnotit předkládané situace. Bohužel ani u jedné z otázek
ve druhé části dotazníku není vlastní komentář nebo odpověď. Pouze zaškrtává z nabízených
možností. Nedozvíme se tedy, jak dané situace vnímá, odpovídá pouze na to, s jakým
úmyslem

podle něj žákynč v té které situaci jednala.

Stručnost jeho odpovědí

může

poukazovat na to, že jde o téma pro něj buď nedůležité, nebo nepříjemné.
Možný flirt spatřuje ve čtyřech z předkládaných situací a to: „Káva", „Tatranka" (zde
mohlo jít i o snahu sc předvést), „Objetí" (ale mohlo jít i o snahu zaujmout, získat nějakou
výhodu) a „Pohled" (zde mohlo jít také o chování se snahou předvést se). Jednoznačný flirt by
vnímal v situaci „Káva", tam nepřipouští jinou možnost.
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Ani jednu ze situací nehodnotí jako kamarádskou. Většinou šlo podle něj o předvádění
se, snahu učiteli ublížit nebo snahu zaujmout a získat výhodu.
V závěru dotazníku dodává: Pokud by měl vznikat
žúk/yně, mě! by chránit též pedagogy,
Respondent

cítí

jakýsi

kodex

vztahu

uěitel/ka

nejen žáky a žákyně.

určitá rizika, nebezpečí,

která ve vztazích

mezi

žáky/němi

a

učiteli/kami hrozí. Vnímá je oboustranně.

Respondent č. 1 1
UPŘÍMNÝ
Respondent č. 11 je jediným nepedagogickým pracovníkem školy. Tedy pokud j d e o
muže, nepedagogických pracovnic je podstatně více

uklízečky a kuchařky. Částečně se ale

také věnuje výchovné činnosti. Provozuje školní klub, což je jakási „odpolední družina" pro
žáky druhého stupně. Zajišťuje dohled nad jejich odpoledními

aktivitami, které jsou

neorganizované, žáci mají možnost zahrát si „fotbálek", šipky, dělat, co je baví. Se všemi
žáky a žákyněmi přichází do kontaktu často a pravidelně

přinejmenším každé ráno kolem

něj projde každý žák při vstupu do školy. Všimla jsem si, že žáci a žákyně s ním po ránu čile
debatují, většinou je obklopen hloučkem dívek a přátelsky vzájemně komunikují. Je oblíbený
nejen u žáků, ale i u ostatních pracovníků školy. Vždy se usmívá, přátelsky pozdraví, je vždy
ochotný. Je takovým „dobrým duchem" školy, což vyplynulo mj. i z výzkumu,

který

v nedávné době prováděl jeden z pedagogů, v němž se jednalo o komunikaci mezi pracovníky
školy.
Jím zodpovězený dotazník na mě působil velmi upřímně, byl pečlivě vyplněný,
dotazovaný určitě o odpovědích přemýšlel. Téměř ke každé otázce se vyjádřil navíc vlastními
slovy a využil i prostoru pro další komentář.
Patří do věkové kategorie 5 1 - 5 5 let. bez pedagogického vzdělání. Ve školství pracuje
dle svých slov s přestávkami 10-15 let. Na několika školách jako školník, má zkušenosti i
jako lyžařský instruktor a vychovatel ve školním klubu.
Vzhledem k tomu, že nemá pedagogické vzdělání, není s podivem, že se nikdy
s tématy týkajícími se vztahů mezi žáky a učiteli, během své profesní přípravy nesetkal.
Můžeme se však dozvědět, že se s podobnými tématy setkal v rámci církve j a k o s nepsanými
pravidly při osobní pastorační službě. Hlásí se ke křesťanským hodnotám a z jeho p r o j e v u j e
znát důraz na duchovní obsah.
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Sám sebe ve vztahu k žákům a žákyním hodnotí takto: Asi bych to shrnul
„otcovské srdce",

tj. láska i kázeň i přátelství

výrazem

i autorita. Dále vybírá z nabízených možností a

případné doplňuje:
Jsem kamarádský
Snažím se udržet se všemi žáky/němi stejný vztah, což je ale v praxi
S některými žáky/němi mám bližší vztah, což je
-

nemožné.

normální.

Jsem oblíbený. Dle žáků, i když vím, že ne u všech.
Jsem autoritativní, přísný když je třeba.

-

Jsem čestný, spravedlivý.

Neztotožňuje se naopak s výroky:
Snažím se udržovat si jasné, přísné hranice profesionality.
-

Snažím se vždy si hlídat své soukromí.

-

Působím vůči žákům/yním jako nadřízený.

-

Jsem žáky/nčmi uznávaný.
Vidím rozpor ve výrocích nebo charakteristikách, se kterými se ztotožňuje: je

autoritativní a oblíbený - navíc o tom mluví i v popisu „otcovského srdce"

ale není

uznávaný. Jak tomu asi rozumí? Chápu, že sám sebe nepovažuje za žákům „nadřízeného",
protože jeho pozice ve škole je zcela zvláštní ve srovnání s ostatními respondenty, ale já se
domnívám, že je žáky i uznávaný.
Z jeho odpovědí je zřejmé, že klade důraz na vlastní hodnoty a postoje lidí, nevidí
řešení v pravidlech, která podle něj situaci většinou jen komplikují. K otázkám má často (mně
sympatické) výhrady ve smyslu, že nelze jednoznačně

říci, zadání je nejasné

atd. Já to

vnímám jako snahu dát najevo, že o problematice přemýšlí, nedává jasnou odpověď, protože
ji sám nemá.
Uznává, že flirt, vyzývavé chování žákyň vůči pedagogům se ve škole vyskytuje, ale
dodává, že jde spíše o žertování a vnímá je jako přirozenou součást vývoje a hledání hranic.
Ptá se: Kde je, resp. kdo určuje hranici,

co je projev

přirozené

sexuality a kdy jde o tzv. obtěžování či nevhodné chování, jednání.
vychovatel

v kontextu přirozeného

co je individuální'.'

vývoje, hledání,,mantinelů",

Toto je právě otázka, která mě zajímá

náklonnosti,

přirozené

Kdy je interakce

žák/učitel,

a kdy již ne... co je obecné a
kdy je chování ještě vhodné, kdy

už ne. Vhodnost či nevhodnost chování je těžké posuzovat, ale kdy jde o tzv. obtěžování by se
podle mě mělo dát posoudit. Určité hranice jsou stanoveny vztahem žák/yně - učitel/ka. Ten
může být upraven například v kodexu nebo jiném dokumentu, vždy to ale budou hranice
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vytvořené na základč morálních principů, to znamená, že je nemožné zaručit jejich
univerzální platnost. Na rozdíl od hranic vymezených zákonem. Ty jsou jasné, i když
například diskuze ohledně výše hranice trestní odpovědnosti ukazuje, že jejich platnost není
neměnná.
Také vzhled a chování některých žákyň hodnotí jako vyzývavé. Motivaci

pro

vyzývavé, nevhodné chování vidí nejspíše jako normu chování pubertálních dívek, ale i
ostatní možnosti jsou možné (snaha o výhody, předvádění se, zamilovanost do učitele).
U scénářů jednotlivých situací respondent zdůrazňuje, že záleží na kontextu a také
poznamenává, že „kdyby" vyřadil ze slovníku i svého myšlení, ale přesto se prý pokusí
odpovědět na otázky „kdybyste byl na místě učitele, jak byste jednal?". K otázce úmyslů
„flirtující" žákyně dodává: „Do mysli člověka

(ani do srdce)

člověk

nevidí.".

Přesto se

pokouší o odpovědi a odhad toho, s jakým úmyslem žákyně jednala. Jako možný tlirt by
označil jednání v situaci „Tatranka" a „Káva", ke které dodává, žc jde asi o lehkou

provokaci,

zkoušku „ co on na to ".
Ve většině ostatních situací jde podle něj nejspíš o kamarádské chování („Svetr",
„Tatranka", „Po prázdninách", „Objetí" a „Pohled").
Situaci č. 3 „Krasavice" by hodnotil jako snahu předvést se, anebo zaujmout. Dívku
takto jednající by považoval za s prominutím

,,slepici".

Jeho ostré hodnocení dívky chápu

jako výraz, kterým dává najevo, že její chování chápe jako nevhodné, nesympatické, ani ne
kamarádské, jako většinu ostatních situací.
Situace „Tričko" na něj působí jako normální projev puberťačky,

nejspíše

legrace.

V závěrečném komentáři znovu podotýká, že se na tuto druhou (hypotetickou) část
tčžko odpovídá. „Pokud bych chtěl být důsledný,

popsal

bych mnoho stran. "

Skoda, že

mnoho stran nepopsal. Myslím, že zkušenosti a názory školníka, už jen z toho důvodu, žc žáci
a žákyně k němu mají jiný vztah než k učitelům a učitelkám, mohou být velice zajímavé.
Jako jediný z dotázaných poukazuje na genderovou nerovnost ve vnímání vztahů mezi
učiteli/kami a žáky/němi. K situaci č. 7, v níž je popisováno, jak dívka prožívající osobní
problémy se snaží o fyzický kontakt s učitelem, obejmutí. K této situaci respondent č. 1 1
poznamenává: „... u učitelky

je to vnímáno

v pořádku,

u mužů NE".

Přesto by žákyni

pravděpodobně objal, sám sebe charakterizuje jako „otcovské srdce", ale je si vědom rizik,
která z takové situace plynou, proto uvádí, že by vždy nechával otevřené dveře. K otázce
jiného posuzování stejné situace, pokud jde o ženy a muže (učitele a učitelky) se ještě
vyjadřuje ve vlastním komentáři na závěr. Možná, že jednostranné zadání mého dotazníku
(pouze mužům), ho utvrzuje v tom, že „opět jsou

ti sledovaní

potenciálně

ohrožení

a
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potenciálně

deviantni

jen muži, ženy ne". Dle jeho mínění ale jsou stejně častými, nebo

dokonce častějšími „pachatelkami obcování s nezletilými" na základních školách ženy.
Poukazuje na případy objevující se v médiích, ale dodává, že to nemá nijak ověřeno.
Dotazník chápal jako testování „v tomto testu si připadám

testován já" pro upřesnění

používal dost často emotikony, „smajlíky" ©

Respondent č. 12
STRUČNÝ, „SLEPÝ, HLUCHÝ"
Respondent

č.

12 spadá

do

věkového

rozmezí

31-35

let,

má

středoškolské

pedagogické vzdělání a v současné době si doplňuje vysokoškolské vzdělání. Učí na druhém
stupni cizí jazyky a škola, kde působí nyní je jeho druhou profesní zkušeností, nějaký čas učil
na střední odborné škole. Celkovou praxi ve školství uvádí třináct let.
Během své profesní přípravy se nikdy nesetkal s tématy týkajícími se nevhodných
vztahů mezi žáky/němi a učitcli/kami, ani s doporučením, která by sc takových vztahů týkala.
Shledává je ale stanovení takových pravidel jako potřebné. Nicméně si myslí, že problematika
intimních vztahů mezi žáky/němi a učiteli/kami není na českých školách častá.
Chování ani vzhled žákyň na něj nepůsobí jako vyzývavé, ale většina žákyň mu
připadá starší, než je ve skutečnosti.
Důvěrnější chování je podle něj možno častěji pozorovat o přestávce, ale on sám
žádnou situaci, ve které by byl on nebo jeho kolega objektem flirtu, nezažil. Nezažil žádné
chování tohoto rázu, které by vnímal jako nevhodné ve školním prostředí.
Vyzývavé

chování

ve školním

prostředí

by

považoval

za zcela

nevhodné

a

nepřijatelné. Pokud sc ale takové chování ve škole objevuje, chápal by ho jako normu chování
pubertálních dívek nebo jako jejich předvádění se před spolužáky a spolužačkami.
Ale v sedmi situacích by jako možný úmysl, sc kterým žákyně jednala určitým
způsobem, viděl její snahu zaujmout, získat nějakou výhodu. Jsou to všechny situace kromě č.
3

„Tričko". V té jde podle něj o snahu učiteli ublížit, nebo by mohlo jít o i flirt. Situace

„Tričko" je také jediná, kde možný flirt vnímá. U situací 6, 7 a 8 („Po prázdninách", „Objetí"
a „Pohled") je snaha zaujmout jediná jím vybraná možnost.
Kamarádské chování by viděl také možná v situaci „Svetr". U „Kávy" je možné, že
dívka měla snahu předvést se před spolužáky. Ale z popisu situace je zřejmé, žc žádní
spolužáci této situaci nepřihlížejí. Mohla by se tedy takovou situací (případně jejím dalším
vývojem) chlubit později?
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Situace „Tatranka" by podle nčj mohla navíc být snahou předvést se.
K situacím ve druhé části dotazníku se bohužel nevyjadřuje svými slovy, vybírá pouze
z nabídnutých odpovědí, bez vlastních komentářů.
Z jeho hodnocení situací vyplývá, že chování dívek vnímá jako vypočítavé.
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6.2.

Popis vzorku

Jak vypadá zkoumaný vzorek dvanácti mužů-učitelů z hlediska věku, pracovní pozice,
vzdělání a pedagogické praxe?

Věk respondentů
Pedagogický sbor ve škole, kde jsem výzkum prováděla, je poměrně mladý. Průměrný
věk pedagogického pracovníka je 35,67 let. Téměř polovina (pět ze dvanácti) z dotazovaných
byla ve věku 26-30 let. Pouze jeden z respondentů byl mladší (ve věku 20-25 let). Tři byli ve
věku 31-35 let a po jednom ve věkových rozmezích 41-45, 46-50, 51-55 let.

Pozice ve škole
Mezi respondenty byli učitelé prvního i druhého stupně (druhý stupeň čtyři učitelé),
vedoucí zájmových kroužků, vychovatelé, poradce ve výchově a vzdělávání, členové vedení
školy, technický personál (školník). Většina z dotazovaných zastává dvě, někteří i více pozic
současně.

Vzdělání
Na škole působí pedagogové s příslušným vzděláním, ale mnozí si toto vzdělání teprve
doplňují během svého působení ve škole. Dva z dotazovaných nemají žádné pedagogické
vzdělání. Čtyři respondenti v současnosti dokončují vysokoškolské studium na pedagogické
fakultě. Pět respondentů má příslušné vzdělání dokončeno.

Praxe
V dotazovaném souboru byli učitelé s různou délkou praxe - od velmi krátké po
pětadvacetiletou pedagogickou praxi. Dva respondenti pracují ve školství méně než dva roky.
Dvou až pětiletou praxi ve školství uvádějí čtyři respondenti. Další čtyři respondenti mají
praxi v délce osmi až třinácti let a dva respondenti s nejdelší praxí uvedli její délku 22 a 25
let. Sedm ze dvanácti respondentů uvedlo praxi na více školách, zbylých pět dosud působilo
pouze na této jedné škole.
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6.3.

Souhrn zjištěných dat

V této části uvádím souhrn odpovědí na jednotlivé otázky z dotazníku. Přehled
(přepis) všech odpovědí na jednotlivé otázky podávám v příloze č. 2. Jak tedy respondenti
odpovídali?
Většina respondentů se během své profesní přípravy údajně nikdy nesetkala s tématy
týkajícími se intimních vztahů mezi žáky/němi a učiteli/kami. Dva uvádějí, že se s tímto
tématem setkali, ale pouze namátkově, další dva uvádějí, že se s ním setkali, ale ne v rámci
profesní přípravy - mimo fakultu. Jeden z nich v hospodě, druhý formou varováni

přítelkyně.

Učitelé na škole, kde jsem výzkum prováděla nemají tedy žádné teoretické informace, které
by se týkaly problematiky sexuálního obtěžování a dalších oblastí, které s ním mohou
souviset.
Také s doporučeními nebo předpisy, které by se této problematiky týkali, se učitelé
příliš nesetkali. Polovina respondentů na otázku odpověděla, že se nesetkala s žádným
předpisem, který by vztahy mezi žáky/němi a učiteli/kami upravoval. Téměř polovina
odpověděla, že se s podobným předpisem setkala a uvádějí ve dvou případech etický kodex
školy, na které působí. Etickým kodexem, kterým se zavazují učitelé a učitelky dané školy
řídit, se zabývám samostatně v jedné z předchozích kapitol.
Odpovědi na otázku zda si myslí, že takový předpis, pravidla by byla potřebná
v našem

prostředí,

byly

různé.

Polovina

respondentů

odpovídá jednoznačně

kladně,

jednoznačně záporně odpověděl pouze jeden. Ale velká část respondentů má potřebu se
vyjádřit vlastními slovy. Pokud by taková pravidla měla vznikat, mohla by být obsažena
v etickém kodexu učitele, nebo v profesním standardu učitele. Jeden z respondentů se k tomu
vyjadřuje: Pokud by měl vznikat jakýsi kodex vztahu uěitel/ka - žáky/vně,
pedagogy,

měl by chránit též

nejen žáky a žákyně.

Lze říci, že část respondentů vidí nedostatek, co se pravidel a doporučení týče, v jejich
formálnosti. K zavedení pravidel se staví spíše skepticky a odmítavě a nespatřují jejich přínos
pro praxi. Za všechny uvádím názor jednoho z učitelů, který komentuje problematiku
následovně: Tohle žádné nařízeni neovlivní. Je to jen podklad pro případné řešení

problému.

Značná část respondentů si však myslí,že chování, které by mohlo být označeno za
sexuální obtěžování, se sexuálním podtextem (intimní vztahy žák/ynč - učitel/ka) se v našich
školách objevuje. Takové chování shledává v českých školách polovina respondentů. Naopak
tři respondenti jednoznačně na otázku odpovídají „ne" a dva takové chování očekávají spíše
na vyšších stupních škol.
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Dále mě zajímalo, jak hodnotí učitelé vzhled žákyň základní školy, dívek na druhém
stupni. Dotazovala jsem se na to, zda v nčm spatřují nějakou vyzývavost, atraktivitu. Sedm
dotázaných hodnotí vzhled žákyň na druhém stupni jako vyzývavý. Pokud svou odpověď
specifikovali, spatřovali vyzývavost vzhledu v těchto projevech: oblečení (to považuje za
vyzývavé všech sedm kladně odpovídajících), dále to bývá líčení, doplňky, účes, nebo něco
jiného (zde doplnil jeden z respondentů, že jde o fyzický* vývoj).
Co se týče chování žákyň, jako vyzývavé jej hodnotí polovina respondentů. To se
podle nich projevuje verbálně, čtyři z nich tak hodnotí pohledy očí a postoje těla dívek.
Někteří ještě gesta a mimiku.
Dále mě zajímaly vlastní zkušenosti s projevy flirtu ve škole. Kladně na otázku, která
zjišťovala vlastní zkušenosti

učitele s flirtující žákyní, odpovědělo sedm

respondentů.

Z popisu situací je zřejmé, že učitelé je neberou příliš vážně, žákyním ani nepřipisují „vážné
úmysly".

Respondenti

neuvádějí

konkrétní

situace,

spíše

obecné

způsoby.

Jeden

z respondentů však uvádí, že žákyně jasně vyjádřila zájem o vztah, dokonce sexuální vztah,
s ním. Pokud respondenti uvádějí svou reakci, vždy je odmítavá se snahou o udržení odstupu.
Polovina respondentů také uvádí, že vnímala situaci, kdy se žákyně pokoušela flirtovat
s kolegou, ale ani zde bohužel nejsou příliš konkrétní, nepodávají informace nebo popis
takové situace.
Sedm odpovědí na otázku, zda někdy komentovali kolegové/ynč situaci, ve které by
respondenta vnímali jako objekt zájmu žákyně (např. slovy „ T y holky po tobě cite

jedou.")

bylo záporných, pět respondentů však odpovědělo, že se do takové situace dostalo a
upozornění kolegů u nich vyvolalo spíše nepříjemné pocity. Jak je z této i předchozí otázky
zřejmé, učitelé a učitelky si navzájem všímají chování svých kolegů a kolegyň. Mohou tedy
poskytnout zpětnou vazbu v případě, že se jim chování, které pozorují nezdá vhodné.
Většina respondentů vidí více příležitostí k důvěrnějšímu chování mimo vyučování,
přesto ale ve školním prostředí - o přestávce, na výletě apod. Pouze jeden i během vyučování.
Elektronická komunikace je na dané škole poměrně hodně využívána, proto mě
zajímalo, zda se respondenti setkali s nevhodným chováním prostřednictvím e-mailu nebo
telefonu, formou sms. Většina učitelů dává k dispozici rodičům, vlastně i samotným žákům,
své telefonní číslo. Na webových stránkách školy jsou uvedeny e-mailové adresy všech
pedagogů. Pouze tři z dotázaných odpověděli kladně na otázku týkající se případného
důvěrnějšího chování prostřednictvím e-mailu, telefonu.
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Na otázku, zda mčla nčkdy žákyně vůči učiteli sexuálně laděné slovní narážky
(dvojsmysly, vtipy) většina dotazovaných odpovídá záporně, pouze tři respondenti odpovídají
kladně, ale ne příliš konkrétně.
Většina respondentů však zažila situace, kdy se je žáci snažili vtáhnout do debaty
týkající se sexu - mimo obsah vyučování. Sex je pro děti v tomto věku důležitým tématem,
mluví o něm mezi sebou velmi často. Jak je vidčt, téma pro ně může být natolik přitažlivé, že
se do debaty snaží zapojit i učitele.
Sedm z dotázaných uvedlo, že se žákyně zajímala o důvěrné informace o nich.
Zajímalo je, z d a j e učitel zadaný, případně v jakém svazku žije.
Polovina z dotázaných přiznává, žc žákyně narušovala jejich osobní prostor případně
se jich dotýkala. Z odpovědí však vyplývá, že je respondenti vnímali jako „nevinné" dotyky.
Žádný z respondentů neuvádí, že by část žákyň působila jako mladší, než ve
skutečnosti je. Zato na pět dotázaných působí většina žákyň dojmem, žc jsou starší. Sedmi
respondentům připadá vzhled žákyň odpovídající jejich včku.
Otázka Jak chápete vyzývavé chování ve školním prostředí (ve vztahu učitel/ka
žák/yně)? nebyla položena jednoznačně, tedy, zda původcem flirtu je žák/ynč nebo učitel/ka.
Pouze dva z dotázaných to rozlišují a ze strany dívek to hodnotí jako přijatelné, přirozené
chování, ze strany dospělého jako nepřijatelné. Dva respondenti takové chování hodnotí jako
nevhodné, ale ve škole tolerovatelné chování. Většina dotázaných takové chování hodnotí
jako zcela nevhodné a nepřijatelné. Osm respondentů chápe případný tlirt nebo chování, ve
kterém se prvky flirtu objevují, jako pro tento věk přirozený způsob chování dívek. Stejný
počet respondentů takové chování chápe jako možné předvádění sc před vrstevníky, před
třídou. Polovina dotázaných v takovém chování spatřuje možnou zištnost, snahu o získání
nějakých výhod. Čtyři pedagogové připouštějí možné citové důvody takového jednání
zamilovanost do učitele, zájem žákyně o navázání vztahu s učitelem.
Ve druhé části dotazníku, vc které byly respondentům předkládány popsané situace,
byli vyzváni k tomu, aby popsali, jak danou situaci vnímají a poté, jaké úmysly takto jednající
žákyni přisuzují.
Nejvíce „flirtů" vnímali v předeslaných situacích respondenti č. 3 a č. 10. Respondent
č. 3 jako flirt hodnotil pčt z osmi situací, respondent č. 10 tak hodnotil čtyři situace. Naopak
nejméně, tj. vůbec, to bylo u respondenta č. 4. Ten ale nepovažoval popis situací za
dostatečně konkrétní. Pouze jednu ze situací jako tlirt vnímali respondenti č. 8, 9 a 12. Zbylí
respondenti jako tlirt hodnotili dvč nebo tři z popsaných situací. Lze v předkládaných
situacích a jejich hodnocení vytvořit nějakou typologii?
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Jako flirt je jednoznačně nejčastěji vnímáno chování žákyně v situaci č. 2 „Káva".
Druhou nejčastěji takto hodnocenou situací je „Tatranka".
Situace „Svetr", „Pohled" a „Po prázdninách" jsou nejčastěji chápány jako projev
kamarádství, jako přátelské gesto. Pokud by to znamenalo, že v něm není ani náznak flirtu
nebo zájmu, mělo by být jedno, kdo je jejich aktérem. Jak by to vypadalo, kdyby na místě
dívek těchto situacích jednali chlapci? Působila by situace stejně, nebo by se její význam
měnil? Např. chlapec by pravděpodobně nehodnotil učitelův vzhled, asi by neřekl „vám to ale
sluší". Ale pokud by řekl pouze „Máte novej svetr, že jo?", jako přátelství by se to určitě dalo
vnímat.
Situace „Krasavice", ve které dívka upozorňuje na svůj vzhled, je nejčastěji vnímána
jako snaha o získání nějakých výhod - ta by mohla být chápána jako používání ženských
zbraní.
Situace „Objetí", byla nejčastěji hodnocena jako „něco jiného" než nabízené možnosti
a šlo by o podlehnutí emocím. Podle dvou respondentů ale mohlo jít o flirt, tři respondenti ji
vnímali jako chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu. V tom případě by se jednalo
také o používání „ženských zbraní" - slzy, emoce. Tedy spíše o jejich zneužívání.
Častá motivace je předvádění se - tu lze podle pěti (až šesti) respondentů spatřovat
v situacích „Svetr", „Krasavice", „Tatranka", „Tričko". Jde o situace, které se odehrávají před
publikem, před ostatními žáky a žákyněmi. Jednající dívka se tak má možnost předvést před
vrstevníky.
Zde shrnuji odpovědi

respondentů.

Rozbor odpovědí jednotlivých

respondentů

podávám v kapitole Portréty.

Popis jednotlivých modelových situací a jak je učitelé vnímají, jak na ně reagují.
Situace č. 1: („Svetr")
O přestávce na chodbě před třídou, několik žáků a žákyň se baví mezi sebou, učitel prochází
kolem
Žákyně: ,, Pane učiteli, vám to ale dneska sluší. Máte novej svetr, že jo? "

Sedm respondentů tuto situaci hodnotilo jako přátelské gesto, upřímně míněnou
pochvalu. Ale šest dotazovaných (polovina) v dané situaci vidí také možnost, že šlo o to se
předvést, upozornit na sebe. Pouze jeden z dotazovaných ji hodnotí jako flirt. Všechny
nabízené možnosti by mohly pro tuto situaci platit, alespoň jeden z učitelů ji vybral.
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Také ve volných odpovědích převažuje názor, že nejde o nic výjimečného, je to
hodnoceno pozitivně. Pro dva z dotazovaných je situace málo konkrétní, záleželo by podle
nich na tom, o koho se jedná, na bližších okolnostech.

Situace č. 2: („Káva")
Na chodbě u automatu na kávu stojí dívka a učitel, oba otevírají peněženku, hledají mince.
Kolem je obvyklý ruch chodby o přestávce, nikdo z okolí jim nevěnuje pozornost.
Žákyně: „Já, pane učiteli, já nemam drobný, nechcete mně na to kaje pozvat?Já

bych vám to

pozvání někdy oplatila, třeba po škole. "

Tato situace byla jednoznačně nejčastěji hodnocena jako vážně míněná výzva, jako
flirt. Také ji respondenti nejčastěji označovali jako nevhodnou, příliš provokující a jejich
reakce, pokud je uvedena, by byla zakončit rozhovor, případně upozornit dívku na nevhodnost
jejího chování.

Situace č. 3: („Krasavice")
V hodině, žákyně jc zkoušena u tabule, učitel není spokojený s jejím výkonem: ,, Tak se na to
ještě podívej a příští týden tě vyzkouším znovu, dneska to za moc nestálo. "
Dívka má na sobě má úzké džíny a tílko na ramínka s výrazným potiskem. Je vidět piercing
v pupíku. Má výrazné stříbrné náušnice - velké kruhy, načerveno nalakované nehty. Má
výrazný make-up - tmavč zvýrazněné oči, leskem zvýrazněné rty.
Žákyně: ,,Pane učiteli, vy mě asi vůbec nemáte rád, a já se tak snažila, aby mi to dneska
slušelo. "

Chování žákyně ve třetí situaci učitelé hodnotili vesměs jako velmi

nevhodné.

Z nabízených možností osm ze dvanácti respondentů vybralo možnost, že šlo o chování
s cílem zaujmout učitele, získat nějakou výhodu. Ačkoliv v této situaci dívka jednala
vyzývavě, ani jeden z respondentů ji nevnímá jako flirt ze strany žákyně, ani jako přátelské
chování. Z výroků učitelů jc znát, že takové jednání hodnotí velmi negativně.

Situace č. 4: („ Tatranka")
Na výletě, škole v přírodě, na horách
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Žákyně jí Tatranku. Usmívá sc, svůdným hlasem nabízí: „Pane učiteli, nechcete kousnout?

Já

bvch vám dala. "

Tato

situace

byla

polovinou

respondentů

vnímána

v

tom

smyslu,

kdy

jc

dvojsmyslnému sdělení připisován sexuální podtext. Čtyři respondenti se domnívají, že mohlo
jít i o přátelské gesto. V tom případě by byla nabídka žákyně míněna upřímně a ona by
skutečně nabízela učiteli, že se s ním rozdělí o svou svačinu. Potom by dle mého názoru
stačila otázka, ujištění „já bych vám dala" už bych chápala jako zbytečné.

Situace č. 5: („Tričko")
O přestávce na chodbě, rozhovor učitele se žákyní, probírají školní, organizační záležitosti.
Dívka má na sobč džíny a bílé tričko s výrazným nápisem „KAM KOUKÁŠ?" na prsou.
Žákyně: „Pane učiteli, líhl se vám moje nový

tričko?"

Ani jeden z respondentů takové chování nevnímá jako kamarádské. Šlo nejspíše o
předvádění se, legraci, uvést učitele do rozpaků nebo jinak mu ublížit. Dva respondenti takové
jednání hodnotí jako možný ťlirt ze strany žákynč.

Situace č. 6: („Po prázdninách")
Při hodině
Učitel: ,, Tak jak jste si užili prázdniny

'.''"

Žákynč: ,, Mně už se po vás hrozně stejskala, pane učiteli. "

Polovina respondentů takto popsanou situaci vnímá jako projev přátelství, mohlo sc
taky podle pčti respondentů jednat o mírnou „drzost", snahu předvést se před spolužáky. Čtyři
respondenti ji chápou spíše negativně, jako snahu učiteli ublížit. Podle dvou respondentů lze
situaci vnímat jako flirt.

Situace č. 7: („Objetí")
V kabinetě učitel se žákyní řeší výukové problémy. Jsou zde sami. Učitel se dozvídá, že
žákynč prožívá také osobní problémy - rozvod rodičů. Při vyprávění o situaci doma se dívka
rozpláče. Pláče dlouho, vzlyká a není schopná dále mluvit. Pokládá si hlavu na rameno
učitele, snaží se o fyzický kontakt, obejmutí.

79

Většina respondentů tuto situaci vnímala jako „něco jiného" než nabízené možnosti.
Dva z nich ji ale chápali jako flirt, jako vážně míněnou výzvu. Podle třech respondentů tak
dívka mohla jednat s úmyslem získat nějakou výhodu. Nešlo o předvádění se ani o to, učiteli
ublížit.

Situace č. 8: ("Pohled")
Před prázdninami, po rozdání vysvědčení. Celá třída odchází, učitel se ještě loučí s některými
žáky a žákyněmi jednotlivě na chodbě: „Tak ahoj po prázdninách."
Žákyně: „Pane učiteli, taky si to užijte a odpočiňte si od nás. Dlouho sc neuvidíme, ale
kdybyste mi dal adresu, napsala bych vám aspoň pohled."

V této situaci respondenti spatřovali nejčastěji přátelské chování, ale ve čtyřech
případech mohlo podle nich jít i o flirt. Žádný z respondentů nehodnotil chování dívky jako
snahu učiteli ublížit.
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7. Shrnutí
Z odpovědí učitelů se mi podařilo získat několik témat, která se v odpovědích objevují
a která jsou „problematická". Některá témata jsou spíše otázkami:

Jaké je místo sexualizovaného chování ve škole?
Postoje respondentů k případnému sexualizovanému chování ve škole se objevují ve
dvou směrech. Jedna skupina to vnímá tak, že takové chování může existovat, tedy spíše
existuje,

objevuje se.

Podle

těchto jde

o

přirozené

vývojově

podmíněné

chování

dospívajících dívek. Protože se s ním počítá, může být o něm uvažováno,

případně

regulováno. Druhá skupina takové chování staví naprosto mimo uvažovaný rámec jako něco
zcela nepřijatelného, o čem ani není možné uvažovat reálně nebo spíše prakticky.

Redefinice vztahu učitel/ka - žák/yně na vztah muž - žena
Při flirtu je narušována hranice profesního vztahu žák/yně - učitel/ka. Do profesního
vztahu, který má jasné hranice, zasahuje vztah muž (učitel)

žena (žákyně). Ve vztahu muž

žena je potom přirozené, že se v něm může objevit sexualizované chování. Jak se s tím učitel
vypořádá záleží na mnoha okolnostech, zejména na osobnosti, životních i profesních
zkušenostech. Pro učitele, který by měl být garantem profesních hranic, může jít o „selhání"
nebo o strach ze selhání a nejistotu v takové situaci, pokud si uvědomí, že vztah se posunul ze
vztahu žákyně - učitel do vztahu žena - muž. Ten, který se cítí nejisté racionalizuje

„mč se

to netýká", „nikdy nic nebylo"... Pokud má učitel jistotu, že situaci „ukočíruje", uhlídá
v přijatelných mezích („přijatelné meze" je velmi subjektivní pojem, není jasnč dáno, co
„ještě ano", co „už ne"), může to být pro učitele lákavé a příjemné, jak osobně (lichotí mu to,
zde jde opravdu o sexuální zájem), tak profesně jako určité zpestření, vytržení z obvyklé
rutiny. Také Smetáčková. Pavlík, Kolářová (2009) uvádějí, že se nemusí jednat o zlý úmysl a
snahu žákyni nějak ublížit, je ale nutné mít na vědomí, že se vždy jedná o překročení hranic,
nemístné chování, které nemá v rámci vzdělávacího procesu své opodstatnění.

Závisí vhodnost/nevhodnost chování na motivu, nebo jenom na projevech?
Někteří respondenti kladli při svých odpovědích důraz na to, zda jednání, které dívka
vykazovala, bylo motivováno přímou snahou o flirt. Pokud ne, pokud tak dívka nejednala
s j a s n ý m cílem (zaujmout, „sbalit" učitele), byli velmi opatrní v t o m , aby takovou situaci
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jako flirt hodnotili. Objevovala se tu snaha chování dívky „omlouvat", vysvětlovat, dodávat
jiné možné motivy dívky. Není jasné, z d a j e rozhodující motiv, nebo projev chování dívek.

Úloha humoru
Humor se objevuje v odpovědích respondentů poměrně hodně. Nejde o nějaké
nezávazné vtipkování. Vždy poukazuje na fakta, směřuje ke konkrétnímu problému nebo
situaci. S humorem se zachází v mnoha rovinách, podle toho se liší účel jeho použití. Důvody
používání humoru jsou různé. Protože jde o značně intimní a osobní téma, může humor
sloužit k zakrývání rozpaků. Použitím humoru respondenti částečně odlehčují vážnost
tématu. Humor respondenti využívají jako obranu, aby se necítili ohrožení - zlehčování,
smajlíci („nemyslím to tak úplnč vážně").
Snaha o zlehčení se projevuje buď přímo v dané situaci, kdy aktér jedná humorně,
vtipně, nebo v následné interpretaci, kdy sc snaží vnést do interpretace něco vtipného.
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Závěr
V práci

se mi

podařilo

zmapovat

postoje k

flirtu

ve škole

u mužské

části

pedagogického sboru jedné pražské základní školy. Postoje k chování, které by mohlo být
označeno za tlirt, jsou různé. Vycházejí z hodnotové orientace a zkušeností jednotlivých
učitelů. Na základč toho mají jednotliví aktéři sklon reagovat a hodnotit situace odlišně.
V podstatě je možné jejich postoje rozdělit do dvou skupin. Jedni považují flirt ve
škole za zcela nepřijatelný, za chování, které ve škole nemá místo, a podle toho také dále
uvažují o případném řešení. Je to podle nich něco, co se nesmí, pokud se přesto vyskytne, je
lépe na něj nereagovat. Možnou sexualizaci vztahu žákyně

učitel popírají. Druhá skupina

učitelů tlirt ze strany žákyně chápe jako nčco přirozeného pro daný věk. U těchto se potom
liší způsob reakcí na takové chování. Někteří reagují s humorem, situaci zlehčují; jiní se
striktně vymezují a snaží sc udržet si hranice a vysokou míru profesionality. To znamená, žc
na rozdíl od první skupiny před takovým chováním „nezavírají oči", ale vědomě se snaží dát
žákyni najevo svůj nesouhlas, snaží se její chování korigovat.
Pro většinu mnou dotazovaných mužů je to téma aktuální a vzbudilo u nich opravdový
zájem. Mnozí se k nčmu dosud ještě vracejí, mají tendenci se ujišťovat, žc reagují správně a
hovořit se mnou o tom. Z jejich reakcí v průběhu výzkumu i nyní po jeho skončení se zdá, že
flirtování je téma, o kterém chtějí mluvit.
Protože je to téma velmi citlivé, učitelé se mnohdy „brání" použitím humoru. Stejně
tak se projevovali často i v odpovědích v dotazníku. Své odpovědi leckdy zlehčují a humor
jim pomáhá demonstrovat jejich určitý odstup, odosobnění jejich odpovědí. Jc zřejmé, že se
učitelé dostávají někdy do situací, ve kterých si neví rady, nemají „návod" na to, jak se
zachovat, ani nemají oporu v teoretickém poznání, na kterém stojí jejich další pedagogické
aktivity. Kolem sexuality - zvláště dětské - panuje ve společnosti řada tabu.
Nemyslím si, žc by vytvoření a používání takového „návodu" bylo dostačující. To, co
učitelům často primárně chybí, je možnost o problémové situaci hovořit, získat náhled na
jednání své, na jednání dalších aktérů (zde spíše aktérek), porozumět tomu, co se v dané
situaci děje. Chybí jim možnost sdělit své pochybnosti, dát najevo nejistotu a obavy. Někteří
učitelé řeší problémové situace s kolegy, poskytují si podporu navzájem nebo výjimečně se
svými blízkými. Jsem přesvědčena, že by učitelům a učitelkám výrazně pomohla odborná
podpora v podobě pravidelné supervize, při které by byl prostor pro řešení nejrůznčjších
situací, do kterých se mohou při své pedagogické praxi dostat. Z vlastní zkušenosti však vím,
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že to zatím není příliš využívaná pomoc, většina učitelů a učitelek se takovým aktivitám spíše
brání.
Z dotazníků vyplynulo, že učitelé se s tímto tématem v rámci profesní přípravy
nesetkali a nemají tedy ani jeho teoretické ukotvení, které jim v jiných oblastech pomáhá
navozovat odstup od činnostního charakteru učitelství a tím lépe zvládat dilemata učitelství.
Výsledky, které jsem výzkumem získala a vlastně i výzkum samotný byl i pro mě
velice zajímavý. Otevřelo se mi množství témat, kterým by bylo možné se dále věnovat.
V první řadě by se nabízelo pokračovat a prohloubit sdílnost respondentů a odhalit některé
skryté dimenze problematiky. Myslím, že se podařilo vzbudit u nich zájem o toto téma, čehož
by se dalo využít a pokračovat formou rozhovorů a záměrnými otázkami získat mnohem
podrobnější a cenné informace. Použité dotazníky přes svou výhodu, kterou byla anonymita
(ta byla zde určitě na místě) byly omezené v tom, že nebylo možno některé odpovědi ihned
rozvést nebo upřesnit, což by se v rozhovoru s použitím vhodných otázek dalo.
Dále by bylo vhodné rozšířit zkoumaný vzorek, a to o druhou část pedagogického
sboru - ženy-učitelky. Bylo by zajímavé zkoumat jejich vnímání flirtu mezi žákyněmi a
učiteli, protože to by mohlo přinést jiný pohled na tyto situace. Nebo zkoumat situace úplně
opačné, a to takové, kde jde o vztah mezi žáky-chlapci a učitelkami-ženami a případnou
sexualizaci těchto vztahů.
Další téma by mohlo být představeno samotnými žákyněmi, samotným pozorováním
jejich chování, sledování případných projevů flirtu vůči učitelům a zjišťování jejich motivace
k takovému chování.
Téma pedagogické komunikace a vztahů mezi žáky/němi a učiteli/kami nabízí široké
možnosti a je důležité se jím zabývat a získané poznatky vnášet do praxe.
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Resumé
Flirt between a schoolgirl and a teacher at the basic school
The goal of the work is to gain an overview of attitudes of male teacher to the
behaviour of schoolgirls, in which there appears the flirt element. I think that in the area of
school relationship (but also elsewhere) there exists very slight border between

the

"appropriate", "adequate", "inadequate" and "inappropriate" behaviour. I am interested in the
slight border from the point of view of a pedagogue.
Because I am dealing with the relationship between a teacher and a pupil (especially
relationships between a male teacher and a schoolgirl), 1 would like to focus on the both
persons involved in the interaction of this relationship. I am interested in the type of
circumstances influencing the pedagogical relationship, what could be "a risk" for the both
groups individually, or if the essential circumstances meet. In the theoretical part I am dealing
with

the themes "pupil", "teacher" and the pedagogical

relationship

between

them.

Considering the goal of the work it is not possible to omit the theme of sexual abuse, which
may be a result of a flirt of intimate relationship between a teacher and a pupil. There is a risk,
which changes an innocent flirt into something banned, inappropriate. The teacher uses this
way his power and authority, although there does not have to be the bad intention and the
effort to cause any harm to the pupil. Often the schoolgirl herself tends to be activc and
provoking towards the teacher.
In my research I was also interested in the forms of behaviour assessed by the teachers
as a flirt, under which conditions it becomes crossing borders of the professional relationship.
I administered my research at one Prague basic school and via questionnaires I examined the
attitudes of individual teachers. The questionnaire had two parts. In the first part I was trying
to find out the information the respondents have about sexual abuse, professional limits, what
is their expericncc is inappropriate, gutsy behaviour of girls towards the teachers at the basicschool. In the second part of the questionnaire I presented several situations, in which certain
aspects of a flirt from the girl's side could be seen and I was interested in the way how
teachers evaluate the demonstration and what motivation do they consider the girls have for
such conduct.
On the bases of gained responses I completed portraits of twelve teachers and I tried to
describe how each of them perceives the inappropriate conduct, what is acceptable for them
and what is not any more, what arc the limits. The attitudes to the behaviour, which could be
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labelled as a flirt, are different. They come from the value orientation and experience of
individual teachers. On the bases of this the individual persons tend to react and evaluate the
situation in different ways.
In general it is possible to divide their attitudes into two groups. One group considers a
flirt at school unacceptable, as behaviour, for which there is no place at school and in regard
to this they consider possible further solution. In their opinion it is something what is
forbidden and if it appears there, it is better not to react to it. They deny the possible
sexualization of the relationship pupil - teacher. The second group of teachers consider flirt
from the side of a pupil to be something natural for a certain age. Then there is a difference in
the way how to react to such behaviour. Some teachers react with humour, they smooth the
situation over, others set strict limits and they try to keep the limits and high level of
professionalism.
The results I have gained from my research and in fact the research itself were very
interesting for me. There opened an abundance of themes, that could be developed. At first
there would appear the offer to continue and elaborate communicativeness of the respondents,
who answered the questions. I think that I managed to increase their interest in this topic,
which fact could be used and it would be possible to continue in the forms of dialogues and to
gain this way more precisc and valid information
The theme of the pedagogical communication and relationship between the pupils and
teachers offers a wide potential and it is important to deal with it and bring the gained
knowledge in the reality.
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Přílohy
Příloha č. 1 - Dotazník
Vážený kolego,
obracím se na Vás s prosbou při získáváni dat pro mou diplomovou práci. Zabývám se tématem
komunikace ve škole. V popředí mého zájmu je komunikace mezi učiteli a žákyněmi - převážně
druhého stupně. Zajímá mě, zda se v chováni ze strany dívek (vůči učiteli) objevuji prvky „flirtu" nebo
chování, které by bylo možno označit za „vyzývavé" či nevhodné v prostředí školy, zda žákyně
v tomto věku využívají svých „ženských zbraní" a případně, jak takové chováni učitelé vnímají.
V žádném případě mi nejde o hodnocení chování pedagogů (ani žákyň), jejich postojů apod. nebo
moralizováni nad jejich chováním. Jde mi o postihnutí určitého jevu v interakci žákyně - učitel.
Při výzkumu a zpracováni dat budou dodržena všechna etická i formální pravidla,
zaručuji
naprostou anonymitu, nikde se neobjeví žádná jména, ani označení školy, na které působíte. Získaná
data nebudou dále šířena.
Po vyplnění dotazník v obálce prosím uložte do schránky na určeném mistě, odkud si je
vyzvednu, aniž bych identifikovala, kdo je respondentem. Pokud preferujete zpracovávání
dotazníku
v elektronické podobě, formulář bude pod názvem „Dotaznik-Lenka"
uložen na serveru ve složce
„Speciální pedagog" pod složkou „Učitel". V tom případě zvýrazněte svou odpověď (nejlépe barevně),
dopisovat můžete podle potřeby. Vytisknutý dotazník potom v obálce uložte do schránky. Můžete jej
samozřejmě i předat přímo mně nebo mi jej poslat e-mailem.
Podle potřeby můžete své odpovědi doplňovat nebo upřesňovat nad rámec mnou nabízených
možnosti odpovědi a pokud Vás napadne něco, co by se k tématu vztahovalo, budu ráda, když mi to
sdělíte.
Předpokládám, že vyplnění dotazníku Vám zabere cca 30 minut, prosím, abyste jej vyplňoval
v klidu, nejlépe mimo prostředí školy, bez konzultace s kolegy.
Velice Vám děkuji za ochotu a spolupráci.
Lenka Votřelová, studentka PedF UK

Část I.
1.

Váš věk:
•
•
•
•

2.

•
•
-

20 - 25
26-30
31-35
36 - 40

41-45
46 - 50
50 - 55
56 a více

Vaše pozice ve škole (možno vybrat více odpovědí)

•
•

Učitel - 1. stupeň
Učitel - 2. stupeň
Mimoškolní aktivity, kroužky, družina

3. Vaše vzdělání
SŠ pedagogického směru
Ano
•
Ne

•
•

Vedení školy
Jiné

VŠ pedagogického směru
•
Ano (pokud ano, uveďte aprobaci)
•
Ne

4.

Kolik let pracujete ve školství?

5.

Na kolika a jakých školách jste během své pedagogické kariéry působil?
•
Pouze na škole, kde působím nyní
•
Na více školách - specifikujte např. stupeň (ZŠ, SŠ,...), místo (město - přibl. počet obyv.,
vesnice), zaměření (běžná škola, s rozšířenou výukou...)
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6.

Setkal jste se během své profesní přípravy na učitelské povolání s tématy týkajícími se
nevhodných intimních vztahů učitel/ka - žák/yně, role učitele (dilema profesionalita x
blízkost), sexuální obtěžování ve škole apod.?
•
Ne, nikdy
•
Zcela ojediněle, namátkově
•
Nevzpomínám si
Ano - v jaké souvislosti, v jaké formě, rozsahu? (kurz, seminář)
•
Ano, ale ne jako součást výuky, mimo fakultu - kde?
•
Jiné

7.

Setkal jste se s nějakým předpisem, doporučením (např. etickým kodexem), který by
upravoval, vymezoval (osobní) vztahy mezi žáky/němi - učiteli/kami?
•
Ne
Ano, ale týkal se zahraničního prostředí
Ano (v Č R ) - j a k ý ?

8.

Myslíte si, že takový předpis, pravidla by byla potřebná v našem prostřed!?
•
Ano, je nutné stanovit určitá pravidla (Napadá Vás, v jaké formě?)
•
Ne, není to aktuální problém v našem školství
•
Jiné, komentář

9.

Myslíte si, že je na českých školách časté chování, které by mohlo být označeno za
sexuální obtěžování, se sexuálním podtextem (intimní vztahy žák/yně - učitel/ka)?
Ne
•
Ano, týká se ale vyšších stupňů - SŠ, VŠ
•
Ano, týká se i ZŠ
Nevím, nemohu posoudit

10. Svůj vztah, přístup k žákům byste hodnotil jako
(k následujícím položkám přiřaďte hodnotu na stupnici 0 - 1 0 , přičemž 0 = vůbec, 10 = zcela):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jsem kamarádský.
Snažím se udržovat si jasné, přísné hranice profesionality.
Snažím se vždy si hlídat své soukromí.
Snažím se udržovat se všemi žáky/němi stejný vztah.
S některými žáky/němi mám bližší vztah.
Jsem oblíbený.
Jsem autoritativní, přísný.
Jsem čestný, spravedlivý.
Působím vůči žákum/yním jako nadřízený.
Jsem žáky/němi uznávaný.
... nebo stručně charakterizujte svými slovy

11. Hodnotíte vzhled některých žákyň ve škole, kde působíte, jako vyzývavý?
•
Ano
Pokud ano, týká se to (můžete vybrat více možností):
Ne
o Oblečení
o Líčení
o Doplňku
o Účesu
o Něčeho jiného
12. Hodnotíte chování některých žákyň ve škole, kde působíte, jako vyzývavé?

Ano
Ne

Pokud ano, projevuje se to (můžete vybrat více možností):
o
Gesty
o
Mimikou
o
Pohledy očí
o
Postoji těla
o
Verbálními projevy

13. Zažil jste během své pedagogické praxe v základní škole konkrétní situaci, ve které jste
chování žákyně vůči Vám vnímal jako vyzývavé, měl jste dojem, že se s Vámi žákyně snaží
flirovat?
•
Ano
«
Ne
Pokud ano, popište stručně situaci (kontext - kde, co se odehrálo, jaké byly Vaše pocity a reakce,...).

14. Zažil jste během své pedagogické praxe v základní škole konkrétní situaci, ve které jste
chování žákyně vůči kolegovi vnímal jako vyzývavé, měl jste dojem, že se sním žákyně
pokouší flirtovat?
Ano
•
Ne
Pokud ano, popište stručně situaci (co se odehrálo, jak jste situaci vnímal, jak kolega reagoval,...).

15. Komentovali někdy kolegové/yně situaci, kdy jste byl v interakci se žákyní, žákyněmi, ve
které vás vnímali jako objekt zájmu žákyň. Např. slovy „Ty holky po tobě ale jedou."?
•
Ano
•
Ne
Pokud ano, popište stručně situaci, jak jste se cítil,...?

16. V jakém prostředí je možné častěji pozorovat důvěrnější chování žákyně - učitel? Vybrat
můžete více odpovědí.
•
Během vyučování
•
Škola v přírodě, lyžařský výcvik, výlet
•
O přestávce
Mimo školu - při náhodném setkání
•
Jiné (jaké?)
17. Setkal jste se s důvěrnějším, až vyzývavým chováním žákyně vůči Vám prostřednictvím
telefonu, mailu, sms?
•
Ano
•
Ne
Pokud ano, stručně popište, o co šlo.

18. Měla někdy žákyně vůči Vám sexuálně laděné slovní narážky (dvojsmysly, vtipy)?
•
Ano
•
Ne
Pokud ano, stručně popište, o co šlo.

19. Snažili se Vás žáci, žákyně vtáhnout do diskuze týkající se sexu, ačkoliv se vyučovací
předmět nevztahoval k sexualitě?
•
Ano
•
Ne
Pokud ano, stručně popište situaci.

20. Setkal jste se se zájmem žákyně o důvěrné, intimní informace o Vás?
•
Ano
•
Ne
Pokud ano, stručně popište, o co šlo.

21. Stalo se Vám, že žákyně narušovala Váš osobní prostor, dotýkala se Vás?
Ano
•
Ne
Pokud ano, v jaké situaci?

22. Působí na vás žákyně (2. st.), že jsou tak staré, jak ve skutečnosti jsou?
•
Většina žákyň ano.
•
Ne, velká část žákyň působí, že jsou mladší.
•
Ne, velká část žákyň působí, že jsou starší.
Pokud NE, popište stručně, jak se to projevuje.

23. Flirt, vyzývavé chování ve školním prostředí (ve vztahu učitel/ka - ž á k / y n ě ) chápete jako
•
Zcela nevhodné, nepřijatelné chování
•
Nevhodné, ale tolerovatelné chováni
•
Nevidím na něm nic špatného
•
Jinak (jak?)

24. Pokud se takové chování ve škole objevuje, jak si jej vysvětlujete? Můžete vybrat více
odpovědí nebo doplnit.
Jde o normu chování pubertálních dívek (chovají se tak ke spolužákům i učitelům nerozlišují). Jde o způsob chování patřící k věku.
•
Jde o chování s cílem získat nějaké výhody (např. lepší hodnocení).
Předvádějí se před vrstevníky, před spolužáky a spolužačkami.
•
Snaží se o navázání vztahu s učitelem (zamilovanost).
•
Jinak

Část II.
Zkuste si představit následující situace. Odehrávají se ve školním prostředí, aktéry jsou
učitel a žákyně (2. stupně - 7., 8., 9. roč.). Situace jsou modelové a samozřejmě záleží na
kontextu, ve kterém se odehraji a na mnoha okolnostech, které je doprovází.
Přesto se pokuste nejprve popsat, jak byste situaci vnímal, kdybyste byl na místě
učitele. Jaké ve Vás vyvolává pocity a jak byste reagoval. Zda si myslíte, že se s takovou
situací může učitel na ZŠ setkat, nebo si myslíte, že by taková situace v prostředí školy
nemohla nastat...
Následně vyberte z nabízených možností, jaké úmysly žákyni v těchto situacích
připisujete, proč se podle Vás tak chovala?

Situace č. 1:
O přestávce na chodbě před třídou, několik žáků a žákyň se bavi mezi sebou, učitel prochází
kolem
Žákyně: „Pane učiteli, vám to ale dneska sluší. Máte novej svetr, že jo?"
Jak bych situaci vnímal?

S jakým úmyslem se tak žákyně podle mě chovala?
A) Šlo o vážně míněnou výzvu s intimním, sexuálním podtextem, „flirt".
B) Šlo o „kamarádské" chování - ocenění, pochvala, přátelské gesto.
C) Šlo o chování se snahou „předvést se" (před učitelem, spolužáky), upozornit na sebe.
D) Šlo o snahu učiteli „ublížit" - uvést ho do rozpaků, zesměšnit, skandalizovat apod.
E) Šlo o chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu, např. lepší hodnocení.
F) Šlo o něco jiného. (V tom připadě prosím dopište, o co podle Vás dotyčné žákyni šlo.)

Situace č. 2:
Na chodbě u automatu na kávu stojí dívka a učitel, oba otevírají peněženku, hledají mince.
Kolem je obvyklý ruch chodby o přestávce, nikdo z okolí jim nevěnuje pozornost.
Žákyně: „Jé, pane učiteli, já nemam drobný, nechcete mně na to kafe pozvat?Já bych vám to
pozvání někdy oplatila, třeba po škole."
Jak bych situaci vnímal?

S jakým úmyslem se tak žákyně podle mě chovala?
A) Šlo o vážně míněnou výzvu s intimním, sexuálním podtextem, „flirt".
B) Šlo o „kamarádské" chování - ocenění, pochvala, přátelské gesto.
C) Šlo o chování se snahou „předvést se" (před učitelem, spolužáky), upozornit na sebe.
D) Šlo o snahu učiteli „ublížit" - uvést ho do rozpaku, zesměšnit, skandalizovat apod.
E) Šlo o chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu, např. lepší hodnocení.
F) Šlo o něco jiného. (V tom případě prosím dopište, o co podle Vás dotyčné žákyni šlo.)
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Situace č. 3:
V hodině, žákyně je zkoušena u tabule, učitel není spokojený s jejím výkonem: „Tak se na to
ještě podívej a příští týden tě vyzkouším znovu, dneska to za moc nestálo."
Dívka má na sobě má úzké džíny a tilko na ramínka s výrazným potiskem. Je vidět piercing
v pupíku. Má výrazné stříbrné náušnice - velké kruhy, načerveno nalakované nehty. Má
výrazný make-up - tmavě zvýrazněné oči, leskem zvýrazněné rty.
Žákyně: „Pane učiteli, vy mě asi vůbec nemáte rád, a já se tak snažila, aby mi to dneska
slušelo."
Jak bych situaci vnímal?

S jakým úmyslem se tak žákyně podle mě chovala?
A) Šlo o vážně míněnou výzvu s intimním, sexuálním podtextem, „flirt".
B) Šlo o „kamarádské" chování - ocenění, pochvala, přátelské gesto.
C) Šlo o chování se snahou „předvést se" (před učitelem, spolužáky), upozornit na sebe.
D) Šlo o snahu učiteli „ublížit" - uvést ho do rozpaků, zesměšnit, skandalizovat apod.
E) Šlo o chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu, např. lepší hodnocení.
F) Šlo o něco jiného. (V tom případě prosím dopište, o co podle Vás dotyčné žákyni šlo.)

Situace č. 4:
Na výletě, škole v přírodě, na horách
Žákyně jí Tatranku. Usmívá se, svůdným hlasem nabízí: „Pane učiteli, nechcete kousnout?
bych vám dala."

Já

Jak bych situaci vnímal?

S jakým úmyslem se tak žákyně podle mě chovala?
A) Šlo o vážně míněnou výzvu s intimním, sexuálním podtextem, „flirt".
B) Šlo o „kamarádské" chování - ocenění, pochvala, přátelské gesto.
C) Šlo o chování se snahou „předvést se" (před učitelem, spolužáky), upozornit na sebe.
D) Šlo o snahu učiteli „ublížit" - uvést ho do rozpaků, zesměšnit, skandalizovat apod.
E) Šlo o chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu, např. lepší hodnocení.
F) Šlo o něco jiného. (V tom případě prosím dopište, o co podle Vás dotyčné žákyni šlo.)

Situace č. 5:
O přestávce na chodbě, rozhovor učitele se žákyní, probírají školní, organizační záležitosti.
Dívka má na sobě džíny a bílé tričko s výrazným nápisem „KAM KOUKÁŠ?" na prsou.
Žákyně: „Pane učiteli, líbí se vám moje nový tričko?"
Jak bych situaci vnímal?

S jakým úmyslem se tak žákyně podle mě chovala?
A) Šlo o vážně míněnou výzvu s intimním, sexuálním podtextem, „flirt".
B) Šlo o „kamarádské" chování - ocenění, pochvala, přátelské gesto.
C) Šlo o chování se snahou „předvést se" (před učitelem, spolužáky), upozornit na sebe.
D) Šlo o snahu učiteli „ublížit" - uvést ho do rozpaků, zesměšnit, skandalizovat apod.
E) Šlo o chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu, např. lepší hodnocení.
F) Šlo o něco jiného. (V tom případě prosím dopište, o co podle Vás dotyčné žákyni šlo.)
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Situace č. 6:
Při hodině
Učitel: „Tak jak jste si užili prázdniny?"
Žákyně: „Mně už se po vás hrozně stejskalo, pane

učiteli."

Jak bych situaci vnímal?

S jakým úmyslem se tak žákyně podle mě chovala?
A) Šlo o vážně míněnou výzvu s intimním, sexuálním podtextem, „flirt".
B) Šlo o „kamarádské" chování - ocenění, pochvala, přátelské gesto.
C) Šlo o chování se snahou „předvést se" (před učitelem, spolužáky), upozornit na sebe.
D) Šlo o snahu učiteli „ublížit" - uvést ho do rozpaků, zesměšnit, skandalizovat apod.
E) Šlo o chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu, např. lepší hodnoceni.
F) Šlo o něco jiného. (V tom případě prosím dopište, o co podle Vás dotyčné žákyni šlo.)

Situace č. 7:
V kabinetě učitel se žákyní řeší výukové problémy. Jsou zde sami. Učitel se dozvídá, že žákyně
prožívá také osobní problémy - rozvod rodičů. Při vyprávění o situaci doma se dívka rozpláče.
Pláče dlouho, vzlyká a není schopná dále mluvit. Pokládá si hlavu na rameno učitele, snaží se o
fyzický kontakt, obejmutí.
Jak bych situaci vnímal?

S jakým úmyslem se tak žákyně podle mě chovala?
A) Šlo o vážně míněnou výzvu s intimním, sexuálním podtextem, „flirt".
B) Šlo o „kamarádské" chování - ocenění, pochvala, přátelské gesto.
C) Šlo o chování se snahou „předvést se" (před učitelem, spolužáky), upozornit na sebe.
D) Šlo o snahu učiteli „ublížit" - uvést ho do rozpaků, zesměšnit, skandalizovat apod.
E) Šlo o chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu, např. lepší hodnocení.
F) Šlo o něco jiného. (V tom případě prosím dopište, o co podle Vás dotyčné žákyni šlo.)

Situace č. 8:
Před prázdninami, po rozdání vysvědčení. Celá třída odchází, učitel se ještě loučí s některými
žáky a žákyněmi jednotlivě na chodbě: „Tak ahoj po prázdninách."
Žákyně: „Pane učiteli, taky si to užijte a odpočiňte si od nás. Dlouho se neuvidíme, ale
kdybyste mi dal adresu, napsala bych vám aspoň pohled."
Jak bych situaci vnímal?

S jakým úmyslem se tak žákyně podle mě chovala?
A) Šlo o vážně míněnou výzvu s intimním, sexuálním podtextem, „flirt".
B) Šlo o „kamarádské" chování - ocenění, pochvala, přátelské gesto.
C) Šlo o chování se snahou „předvést se" (před učitelem, spolužáky), upozornit na sebe.
D) Šlo o snahu učiteli „ublížit" - uvést ho do rozpaků, zesměšnit, skandalizovat apod.
E) Šlo o chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu, např. lepší hodnocení.
F) Šlo o něco jiného. (V tom případě prosím dopište, o co podle Vás dotyčné žákyni šlo.)

Ještě jednou děkuji za čas, který jste dotazníku věnoval.
Zde je prostor pro Vaše případné další komentáře:
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Příloha č. 2 - Přepis odpovědí - část I

Setkal jste se během své profesní přípravy na učitelské povolání s tématy týkajícími se
nevhodných intimních vztahů učitel/ka - žák/vně, role učitele (dilema profesionalita x
blízkost), sexuální obtěžování ve škole apod.?
Nabízené odpovědi
Ne, nikdy
Zcela ojediněle, namátkově

Počet odp.
7
2

Nevzpomínám si
Ano - v jaké souvislosti, v jaké formě,
rozsahu? (kurz, seminář)
Ano, ale n ě j a k o součást výuky, mimo
fakultu - kde?
Jiné...

Poznámka k vybrané odp.
R7: Teoreticky, zmínky v rámci
seminářů, ne uceleně.

1
0
2

R8: V hospodě©
R10: varování přítelkyně

0

Setkal jste se s nějakým předpisem, doporučením (např. etickým kodexem), který by
upravoval, vymezoval (osobní) vztahy mezi žáky/němi - učiteli/kami?
Nabízené odpovědi
Ne
Ano, ale týkal se
zahraničního prostředí
Ano (v CR) - j a k ý ?

Počet odp.
6
1
5

Poznámka k vybrané odp.

R1: Pracovní smlouva
R4: V rámci předmětu ped. etika doporučení, nikoli
norma.
RS: Ten, co jsem podepsal v ZS etický kodex.
R9: etický kodex
Rl 1: V církvi nepsaná pravidla při osobní pastorační
službě.

Myslíte si, že takový předpis, pravidla by byla potřebná v našem prostředí?
Nabízené odpovědi
Ano, je nutné stanovit
určitá pravidla
(Napadá Vás, v jaké
formě?)
Ne, není to aktuální
problém v našem
školství
Jiné, komentář

Počet odp.
6

Poznámka k vybrané odp.
R3: Doporučení a rady.
R4: kodex
R7: v rámci profesního standardu
Rl: Etický kodex

učitele

1

6

R2: Záleží na osobnosti učitele. Bere-li svou profesi
opravdu vážně, myslím, že taková doporučeni
nepotřebuje.
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R5: Spíše není akutní potřeba.
R8: Ne, je to problém v našem školství, školství by
mělo zaměstnat pouze pedagogy, u kterých se
podobné úchylky
nevyskytuji.
R9: Tohle žádné nařízení neovlivni. Je to jen podklad
pro případné řešení problémů.
R10: Velmi opatrně, kodex bude stejně
využitelný/zneužitelný jako stav bez něj.
R11: Ne, pravidla v tomto kontextu nic neřeší, jen
zpravidla komplikují provoz i vztahy. Viz např. silná
negativa tzv. antidiskriminačního
zákona.

Myslíte si, že je na českých školách časté chování, které by mohlo být označeno za
sexuální obtěžování, se sexuálním podtextem (intimní vztahy žák/yně - učitel/ka)?
Nabízené odpovědi
Ne
Ano, týká se ale
vyšších stupňů - SŠ,
VŠ
Ano, týká se i ZS
Nevím, nemohu
posoudit

Počet odp.
3
1

6
2

Poznámka k vybrané odp.

R7: Kamarádka (učitelka) kvůli tomu byla vyhozena
ze školy.
R5: Očekával bych SS, VS.
R11: Odpovím otázkou. Kde je, resp. kdo určuje
hranici, co je projev přirozené náklonnosti,
přirozené
sexuality a kdy jde o tzv. obtěžování či nevhodné
chování, jednání. Kdy je interakce žák/učitel,
vychovatel v kontextu přirozeného vývoje, hledání
„mantinelů", a kdy již ne... co je obecné a co je
individuální?

Hodnotíte vzhled některých žákyň ve škole, kde působíte, jako vyzývavý?
Ne
Ano

5
7

Pokud ano, týká se to:
Oblečení
Líčení
Doplňků
Účesu
Něčeho jiného

7
2
2
2
2

R9: fyzický vývoj,

projevy

Hodnotíte chování některých žákyň ve škole, kde působíte, jako vyzývavé?
Ne
Ano

6
6

Pokud ano, projevuje se to:
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Gesty
Mimikou
Pohledy očí
Postoji těla
Verbálními projevy
Něčím jiným

2
3
4
4
6
1

Zažil jste během své pedagogické praxe v základní škole konkrétní situaci, ve které jste
chování žákyně vůči Vám vnímal jako vyzývavé, měl jste dojem, že se s Vámi žákyně
snaží flirtovat?

Ano

7

Ne

5

Pokud ano, popište stručně situaci (kontext - kde, co se odehrálo,
jaké byly Vaše pocity a reakce,...).
R1: Když jako dvacetiletý jsem učit šestnáctileté.
Odstup.
R2: O přestávce - neustále si vynucuje pozornost. Ptá se na otázky
týkající se sex. témat - možná jen tak blbne.
R3: Vnímám dvě tři situace - jde o vztah v poradenství, kdy se tvoří
vztah klient/poradce - kdy se mi líbí holka nebo já jí a pak někdy na
chodbě náhodné setkání.
R4: Žákyně zcela explicitně vyjádřila zájem o navázání vztahu a
případný zájem o sex - opakovaně na výletě a Ivžáku. Reakce bezpodmínečné ukončení rozhovoru, odchod.
R7: Ano, ale když o tom tak přemýšlím, myslím, že nešlo o flirt.
Netroufám si říct, že to byl flirt.
RH: Mé pocity byty na stupnici nula. Stává se mi to denně. Jelikož
takové situace neprožívám ???
R9: Vždy se jedná o běžné situace, přeřeknutí, jichž se puberťáci rádi
„chytají", chytání za ruku při normálních hovorech
(zdůraznění
kontaktu, ...)
R11: Myslím, že to nikdy nebylo ,,na ostro ", spíše jen jako součást
„žertování", blbnutí. Reakce odvislá dle okolnosti. Většinou úsměvně
vráceno, nebo vymezení hranic,
napomenutí,...

Zažil jste během své pedagogické praxe v základní škole konkrétní situaci, ve které jste
chování žákyně vůči kolegovi vnímal jako vyzývavé, měl jste dojem, že se sním žákyně
pokouší flirtovat?

Ano

6

Pokud ano, popište stručně situaci (co se odehrálo, jak jste situaci
vnímal, jak kolega reagoval,...).
R1: Povedlo se jí to a chodili spolu.
R3: Učitel obklopený spoustou holek, které se smějí, mluví a učitel stojí
a nechá si to Ubit.
R4: Na chodbě o přestávce, děvčata se okatě snažila upoutat pozornost
kolegy, zadržel ho pomocí dvojsmyslných narážek. Kolega to přešel.
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R6: Věty typu, ale pane učiteli, tak přísný byste na mne nebyl.
RH: Protože moji kolegové nejsou úchylové, situaci zvládli a postavili
žákyni opět na zem, což je velice lehká situace, oproti nelehké situaci,
kdy s kolegou flirtuje kolegyně.
R11: Myslím, že to nikdy nebylo „na ostro", spíše jen jako součást
„žertování", blbnutí. Reakce odvislá dle okolnosti. Většinou úsměvně
vráceno, nebo vymezení hranic,
napomenuti,...
Ne

6

Komentovali někdy kolegové/yně situaci, kdy jste byl v interakci se žákyní, žákyněmi, ve
které vás vnímali jako objekt zájmu žákyň. Např. slovy „Ty holky po tobě ale
Ano

5

Ne

7

jedou."?

Pokud ano, popište stručně situaci, jak jste se cítil,...?
R2: Díky těmto připomínkám jsem nad tím začal více přemýšlet. Cítil
jsem se trochu trapně...
R3: Dostal jsem nějaký pohled a kolegyně mi řekla, že ta holka mě
miluje. Cítil jsem se bezradně a pak jsem by! hodně obezřetný.
R7: Ano, z legrace.
Rti: Cítil jsem se jako bizon mezi volavkami. Tato slova padají z úst
pouze kolegyním pokročilého věku.
R9: Vždy se jedná o běžné situace, přeřeknutí, jichž se puberťáci rádi
„chytají", chytání za ruku při normálních hovorech
(zdůraznění
kontaktu, ...)

V jakém prostředí je možné častěji pozorovat důvěrnější chování žákyně - učitel?
Vybrat můžete více odpovědí.
Počet odp.
1
9

Nabízené odpovědi
Během vyučování
Škola v přírodě,
lyžařský výcvik,
výlet
0 přestávce
Mimo školu při
náhodném setkání
Jiné (jaké?)

Poznámka k vybrané odp.
R7: mimo formalitu

školy

8
3
1

Rl 1: při volnější činnosti - družina, nebo např. před
školou, zvi. je-li více žáků přítomno.
R10: Nevím, nezažil jsem.

Setkal jste se s důvěrnějším, až vyzývavým chováním žákyně vůči Vám prostřednictvím
telefonu, mailu, sms?
Pokud ano, stručně popište, o co šlo.
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Ano

3

Ne

9

R3: Pár zpráv o tom, jak se má.
RH: Jde pouze o nevychovanost žákyň. Na podobné situace reaguji
výchovně a posléze žákyním ujasňuji pravidla vztahu žák x úča.
R9: Platí u jednoho případu „ bývalé" žákyně.
R7: naštěstí

Měla někdy žákyně vůči Vám sexuálně laděné slovní narážky (dvojsmysly, vtipy)?
Ano

3

Ne

8

Ano/ne

/

Pokud ano, stručně popište, o co šlo.
R3: Vtipy - spiše ve skupině holek se smetli, když jsem šel kolem.
R5: Určitě již někdv ano - nevybavím si. S/o o nějakou hlášku do éteru
nic osobního.
RH: Narážky na můj osobni život.

R11: Neřekl bych přímo vůči mě, ale v mé přítomnosti
často. Cca od 4. ročníku ZŠ dále.

se děje

poměrně

Snažili se Vás žáci, žákyně vtáhnout do diskuze týkající se sexu, ačkoliv se vyučovací
předmět nevztahoval k sexualitě?
Ano

9

Ne

3

Pokud ano, stručně popište situaci.
R2: Zajímalo je, kdy jsem přišel o panictví ©
R3: O sexu vtipkují, smějí se, když řeknu nějaké slovo, co se dá vysvětlit i
sexuálně.
R4: Např. v hodině AJ, žáci tvořili věty v budoucím čase: Až vyjdu ze
školy, budu ... Žáci se snažili stočit hodinu k tomu, že se po škole budou
věnovat sexu.
R5: Pátáci
téma rodičovství - jak přicházejí děti na svět. Očividně to
bylo námětem jejich debaty o přestávce a přetáhli to až do ©
R7: Několikrát. Např.: „Pane učiteli, kdy už budeme mít tu sexuální
výchovu?" (5. roč.)
RH: Šlo o nadlehčení výuky, která se dotýkala témat pro žáky
nezáživných. Žáci tak testují učitele.
R9: Vždy se jedná o běžné situace, přeřeknutí, jichž se puberťáci rádi
„chytají", chytání za ruku při normálních hovorech
(zdůraznění
kontaktu, ...)
Rll: Myslím poměrně často člověk musí reagovat na různé poznámky
mezi spolužáky navzájem či směrem k pedagogovi/vychovateli.
Jistě to
souvisí zvi. s věkem (na ZŠ). Na SŠ jsem se s tím v podstatě nesetkal,
nebo si již nepamatuji ©
R12: ochrana předpohl.
nemocemi
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Setkal jste se se zájmem žákyně o důvěrné, intimní informace o Vás?

Ano

7

Ne

5

Pokud ano, stručně popište, o co šlo.
R2: Mám-li přítelkyni a na náš vztah.
R3: Ne příliš - Jak se máš ?
R4: Žákyně se vyptávaly kolegyň na můj osobni život.
R5: Zda mám
ženu/přítelkyni.
R6: Reakce na probíraná témata ve výuce. Typu jak jste to zažil vy.
R8: Žákyně zajímá, jak se v takové situaci zachová učitel. Šlo o
informace o mém osobním sexuálním životě.

Stalo se Vám, že žákyně narušovala Váš osobní prostor, dotýkala se Vás?
Ano

6

Ne

6

Pokud ano, v jaké situaci?
R2: Na něco se ptala (neustále mi narušují osobní prostor, hlavně o
přestávkách při dozoru).
R3: Možná stání blízko
R5: Zrovna nedávno na kroužku TV - děcka (obě pohlaví)
vyhledávala
osobní kontakt (2. - 3. třída).
R6: Šlo o náhodné dotyky, nemyslím, že účelové, např. při sportu.
R9: chytání za ruku při běžných hovorech.
Rll: Dotyk jako běžné vyjádření přátelství, sympatií v konkrétním
kontextu. Nikdy jsem nevnímal jako narušení. Nebo při hře, sportu.

Působí na vás žákyně (2. st.), že jsou tak staré, jak ve skutečnosti jsou?
Nabízené odpovědi
Většina žákyň ano
Ne, velká část žákyň
působí, že jsou
mladší
Ne, velká část žákyň
působí, že jsou starší

Počet odp.
7
0

5

Poznámka k vybrané odp.

R2: Jde o chvíle, ve kterých nemluví ©
R5: Deváťačky už jsou jednou nohou na gymplu
se
vším všudy.
Rll: Samozřejmě jsou výjimky na obě strany. Vnímám
je spíše tělesně, duševně většinou odpovídají stáří, i
když mi připadá, že se oddaluje více a více sociální
zralost.

Flirt, vyzývavé chování ve školním prostředí (ve vztahu učitel/ka - žák/yně) chápete
jako:
Nabízené odpovědi

Počet odp.

Poznámka k vyhrané odp.
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Zcela nevhodné,
nepřijatelné chování
Nevhodné, ale
tolerovatelné
chování
Nevidím na něm nic
špatného

8

Jinak (jak?)

2

6 Nutno vždy reagovat dle uvážení.

2

0

R3: ze strany dítěte v pořádku, ze strany učitele
nepřijatelné
R11: Zase. Jde ze strany žákyně o motivy. Vidím to
jako přirozenou součást vývoje osobnosti, hledáni
hranic, zde je důležitá správná výchovná reakce ze
strany
pedagoga/vychovatele.

Pokud se takové chování ve škole objevuje, jak si jej vysvětlujete? Můžete vybrat více
odpovědí nebo doplnit.
Nabízené odpovědi
Jde o normu chování pubertálních dívek (chovají se tak ke
spolužákům i učitelům - nerozlišují). Jde o způsob chování
patřící k věku.
Jde o chování s cílem získat nějaké výhody (např. lepší
hodnocení).
Předvádějí se před vrstevníky, před spolužáky a
spolužačkami.
Snaží se o navázání vztahu s učitelem (zamilovanost).
Jinak

Počet
odp.
8

Poznámka k vybrané
odp.

6
8
4

R3:
To je taky

normální.

2
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část II. (scénáře)
Situace č. 1: („Svetr")
O přestávce na chodbě před třídou, několik žáků a žákyň se baví mezi sebou, učitel prochází
kolem
Žákyně: ,, Pane učiteli, vám to ale dneska sluší. Máte novej svetr, že jo? "

Jak bych situaci vnímal?
1 normálně
2 To je těžké. Má reakce by se odvíjela od toho, o kterou žákyni by se jednalo.

Nedělal

bych

však z toho velké závěry.
3 Jako vtip, jako sympatie, jako že si musím dát pozor, co ještě z toho
4 Nelze obecně určit, je třeba posuzovat
5 přiblížit se učiteli, získat/navázat
6 Nastat může, nijak

vyplyne.

„ad hoc".

kontakt (bezúčelně,

necíleně)

zvláštně.

7 ne jako flirt. Přátelské rýpnutí, ironie, vtip.
H ,, Ten svetr je můj, hec. " Dál bych se k tomu
9 projev

nevracel.

kamarádskosti

11 No určitě to potěší, že ©Zároveň

mě to fakt nebere. Reagoval

pochvalu opětoval. Jo, setkává se s tímto

bych úsměvem,

případně

(učitel).

Motivace, kterou respondenti přisuzovali jednotlivým aktérkám:
lx A) Šlo o vážně míněnou výzvu s intimním, sexuálním podtextem, „flirt".
7x B) Šlo o „kamarádské" chování - ocenění, pochvala, přátelské gesto.
6x C) Šlo o chování se snahou „předvést se" (před učitelem, spolužáky), upozornit na sebe.
2x D) Šlo o snahu učiteli „ublížit" - uvést ho do rozpaků, zesměšnit, skandalizovat apod.
lx E) Šlo o chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu, např. lepší hodnocení.
Ox F) Šlo o něco jiného. (V tom případě prosím dopište, o co podle Vás dotyčné žákyni šlo.)
Situace č. 2: („káva")
Na chodbě u automatu na kávu stojí dívka a učitel, oba otevírají peněženku, hledají mince.
Kolem jc obvyklý ruch chodby o přestávce, nikdo z okolí jim nevěnuje pozornost.
Žákyně: ,,Jé, pane učiteli, já nemam drobný, nechcete mně na to kaje pozvat?Já

bych vám to

pozvání někdv oplatila, třeba po škole. "
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Jak bych situaci vnímal?
/ odmítnul

bych

2 Chová kc mně sympatie, nebo je do mě
3 Jako zamilovanost

zakoukaná.

nebo sázku.

4 Nelze obecně určit,asi bych ale takové chování nevnímal jako

kamarádské.

6 Jako na hraně, vhodné „ odpálkovat"
7 regulérně to myslí tak, jak to řekla, flirt. Okamžitě bych řekl ne, případně jí ty drobný

dal,

ale razantně bych upozornil, že takhle ne!
8 s úsměvem
9 jako flirt
11 Asi lehká provokace,

zkouška „co on na to... "

Motivace, kterou respondenti přisuzovali jednotlivým aktérkám:
lOx A) Šlo o vážně míněnou výzvu s intimním, sexuálním podtextem, „flirt".
2x B) Šlo o „kamarádské" chování - ocenění, pochvala, přátelské gesto.
2x C) Šlo o chování se snahou „předvést se" (před učitelem, spolužáky), upozornit na sebe.
lx D) Šlo o snahu učiteli „ublížit" - uvést ho do rozpaků, zesměšnit, skandalizovat apod.
3x E) Šlo o chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu, např. lepší hodnocení.
lx F) Šlo o něco jiného. (V tom případě prosím dopištc, o co podle Vás dotyčné žákyni šlo.)
Situace č. 3: („krasavice")
V hodině, žákyně je zkoušena u tabule, učitel není spokojený s jejím výkonem: ,, Tak se na to
ještě podívej a příští týden tě vyzkouším znovu, dneska to za moc nestálo. "
Dívka má na sobč má úzké džíny a tílko na ramínka s výrazným potiskem. Je vidět piercing
v pupíku. Má výrazné stříbrné náušnice - velké kruhy, načerveno nalakované nehty. Má
výrazný make-up - tmavě zvýrazněné oči, leskem zvýrazněné rty.
Žákyně: „Pane učiteli, vy mě asi vůbec nemáte rád, a já se tak snažila, aby mi to dneska
slušelo. "

Jak bych situaci vnímal?
/ odpověděl bych - nezajímám se o tvůj vzhled
3 To doufám nikdy neuslyším a snad se to neděje. Bral bych to jako
4 šlo o nevhodné chování, motivy takto obecně popsané situace nelze
6 Jako dosti

vtip.
identifikovat

nevhodnou
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7 nevhodně, nemístně, nepatřičně,
8 Nechápu souvislost
jako jistou tupost

ani Jlirt

mezi slabým výkonem žáka a tím, jestli ho mám rád...

Vnímal bych to

studenta.

9 nijak, možné narážky bych si asi nevšiml
11Sprominutím

„slepice".

Motivace, kterou respondenti přisuzovali jednotlivým aktérkám:
Ox A) Šlo o vážné míněnou výzvu s intimním, sexuálním podtextem, „flirt".
Ox B) Šlo o „kamarádské" chování - ocenění, pochvala, přátelské gesto.
5x C) Šlo o chování se snahou „předvést se" (před učitelem, spolužáky), upozornit na sebe.
2x D) Šlo o snahu učiteli „ublížit" - uvést ho do rozpaků, zesměšnit, skandalizovat apod.
8x E) Šlo o chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu, např. lepší hodnocení.
2x F) Šlo o něco jiného. (V tom případě prosím dopište, o co podle Vás dotyčné žákyni šlo.)
Situace č. 4: („Tatranka")
Na výletě, škole v přírodě, na horách
Žákyně jí Tatranku. Usmívá se, svůdným hlasem nabízí: „Pane učiteli, nechcete kousnout?

Já

bych vám dala."

Jak bych situaci vnímal?
/ rozpaky
3 jako že musím přemýšlet,

co to znamená

4 šlo o nevhodné chování, motivy takto obecně popsané situace nelze

identifikovat

6 záleží na kontextu
7 flirt, snaha uvést mě do rozpaků, zkouší, co já na to
(V Nevím, záleží na více aspektech.
9

... co je to za

otázky???

kamarádskost

11 No, kousl bych si. „Hloupý, kdo dává, ..." reakce: Pokáráni nebo humor. Je zde i druhá
strana, a ta může na dvojsmysl reagovat také různě.
F Může to myslet i upřímně.

Motivace, kterou respondenti přisuzovali jednotlivým aktérkám:
6x A) Šlo o vážně míněnou výzvu s intimním, sexuálním podtextem, „flirt".
3x B) Šlo o „kamarádské" chování - ocenění, pochvala, přátelské gesto.
5x C) Šlo o chování se snahou „předvést se" (před učitelem, spolužáky), upozornit na sebe.
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2x D) Šlo o snahu učiteli „ublížit" - uvést ho do rozpaků, zesměšnit, skandalizovat apod.
Ix E) Šlo o chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu, např. lepší hodnocení.
2x F) Šlo o něco jiného. (V tom případě prosím dopište, o co podle Vás dotyčné žákyni šlo.)
Situace č. 5: („Tričko")
O přestávce na chodbě, rozhovor učitele se žákyní, probírají školní, organizační záležitosti.
Dívka má na sobč džíny a bílé tričko s výrazným nápisem „KAM KOUKÁŠ?" na prsou.
Žákynč: „Punc učiteli, libí se vám moje nový

tričko?"

Jak bych situaci vnímal?
I nijak
3 jako test jak

zareagujii

4 šlo o nevhodné chování, motivy takto obecně popsané situace nelze

identifikovat

6 záleží na tom, kdo jej má na sobě, ve smyslu co se od ní dá čekat.
F také může jít o dobrý vtip, podobných
7 flirt,

triček je více

jednoznačně

8 Nijak, asi bych ho pochválil, protože bych to nevnímal
9 upozornění

nijak.

na žert

II (No podle toho, zda pod tričkem něco je = vtip) S humorem
F Normální projev pubert áčky, nejspíše

legrace...

Motivace, kterou respondenti přisuzovali jednotlivým aktérkám:
3x A) Šlo o vážně míněnou výzvu s intimním, sexuálním podtextem, „flirt".
Ox B) Šlo o „kamarádské" chování - ocenění, pochvala, přátelské gesto.
5x C) Šlo o chování sc snahou „předvést se" (před učitelem, spolužáky), upozornit na sebe.
3x D) Šlo o snahu učiteli „ublížit" - uvést ho do rozpaků, zesměšnit, skandalizovat apod.
Ox H) Šlo o chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu, např. lepší hodnocení.
4x F) Šlo o něco jiného. (V tom případě prosím dopište, o co podle Vás dotyčné žákyni šlo.)
Situace č. 6: („Po prázdninách")
Při hodině
Učitel: ,, Tak jak jste si užili prázdniny? "
Žákyně: ,, Mně už se po vás hrozně stejskala, pane učiteli. "
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Jak bych situaci vnímal?
I usmál bych se
3 buď vtip nebo zkoušení
4 chování

vztahu

na hraně únosnosti,

tuto situaci

bych však vnímal jako méně vyhraněnou

než

předchozí.
6 asi nijak
7 ironie
8 To je velice správně, mám rád, když mě mají nejen děti rádi ©
9 špičkování

se

II ,,No mě po tobě též. " Na obou výrocích není nic špatného.
obou,

Opět jde o kontext,

osobnost

úmysl,...

Motivace, kterou respondenti přisuzovali jednotlivým aktérkám:
2x A) Šlo o vážnč míněnou výzvu s intimním, sexuálním podtextem, „flirt".
6x B) Šlo o „kamarádské" chování - ocenění, pochvala, přátelské gesto.
5x C) Šlo o chování se snahou „předvést se" (před učitelem, spolužáky), upozornit na sebe.
4x D) Šlo o snahu učiteli „ublížit" - uvést ho do rozpaků, zesměšnit, skandalizovat apod.
lx E) Šlo o chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu, např. lepší hodnocení.
Ix F) Šlo o něco jiného. (V tom případě prosím dopište, o co podle Vás dotyčné žákyni šlo.)
Situace č. 7: („Objetí")
V kabinetě učitel se žákyní řeší výukové problémy. Jsou zde sami. Učitel se dozvídá, že
žákyně prožívá také osobní problémy - rozvod rodičů. Při vyprávění o situaci doma se dívka
rozpláče. Pláče dlouho, vzlyká a není schopná dále mluvit. Pokládá si hlavu na rameno
učitele, snaží se o fyzický kontakt, obejmutí.

Jak bych situaci vnímal?
/ nepříjemně,

otevřel bvch dveře a nedotknu! se jí

2 F těžce prožívá
3 jako

rozvod

krizi

F šlo o strach a částečně to může být nebezpečné ji obejmout

taky

4 Primárně bych situaci nevnímal jako špatnou. Nejdříve bych ji považoval

za projev

neštěstí,

zmatenosti.
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5 F šlo o pochopeni
6 jako chybu

učitele - soucit (pokud bylo myšleno

upřímně)

učitele

7 velký etický problém.

Učitel nikdy nesmi být s žákyní o samotě. I když jsem například

škole v přírodě a jdu do pokoje dívek, nechávám otevřené

na

dveře.

(V Asi bych jí nedával ruce hned na prdel.
F Rodič nefunguje, hledá náhradní
9 jako výlev ze současné

zázemí.

situace

1 1 Jako ,,otcovské srdce" bych ji též objat. (U učitelky je to vnímáno v pořádku,
Snaží! bych se rozlišit její skutečné

u mužů NE).

motivy a sám být na sebe opatrný, mé motivy. A snažil

bych se předejít situaci např. tím, že bych vždy nechal otevřené
situaci taktně ukončit, vyjít ven, zavolat

dveře nebo bych se snažil

kolegyni.

Motivace, kterou respondenti přisuzovali jednotlivým aktčrkám:
2x A) Šlo o vážně míněnou výzvu s intimním, sexuálním podtextem, „flirt".
Ix B) Šlo o „kamarádské" chování

ocenění, pochvala, přátelské gesto.

Ox C) Šlo o chování se snahou „předvést se" (před učitelem, spolužáky), upozornit na sebe.
Ox D) Šlo o snahu učiteli „ublížit"

uvést ho do rozpaků, zesměšnit, skandalizovat apod.

3x E) Šlo o chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu, např. lepší hodnocení.
8x F) Šlo o něco jiného. (V tom případě prosím dopište, o co podle Vás dotyčné žákyni šlo.)
Situace č. 8: ("Pohled")
Před prázdninami, po rozdání vysvědčení. Celá třída odchází, učitel se ještě loučí s některými
žáky a žákyněmi jednotlivě na chodbě: „Tak ahoj po prázdninách."
Žákyně: „Pane učiteli, taky si to užijte a odpočiňte si od nás. Dlouho se neuvidíme, ale
kdybyste mi dal adresu, napsala bych vám aspoň pohled."

Jak bych situaci vnímal?
/ napiš email
3 myslím, že bych nechtěl dát adresu a víc bych si povídal, co mi chce vlastně psát
4 Primárně bych situaci nevnímal negativně, ale jako projev euforie z nastalých

prázdnin.

6 jako nevhodnou pokud to není zvykem
7 přátelské, to se leckdy stává, normálně. I mně jednou dvakrát žákyně poslala

pohled.

(S úplně v pohodě
9 jako že chce žákyně adresu, aby mi napsala

pohled
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I1 Pozitivně. Moji adresu znají ve škole všichni, někteří mi píší ©

Motivace, kterou respondenti přisuzovali jednotlivým aktérkám:
4x A) Šlo o vážně míněnou výzvu s intimním, sexuálním podtextem, „flirt".
8x B) Šlo o „kamarádské" chování - ocenění, pochvala, přátelské gesto.
2x C) Šlo o chování se snahou „předvést se" (před učitelem, spolužáky), upozornit na sebe.
Ox D) Šlo o snahu učiteli „ublížit" - uvést ho do rozpaků, zesměšnit, skandalizovat apod.
lx E) Šlo o chování s cílem zaujmout, získat nějakou výhodu, např. lepší hodnocení.
2x F) Šlo o něco jiného. (V tom případě prosím dopište, o co podle Vás dotyčné žákyni šlo.)

Komentáře:
R3: Jo, dobrý, moc důležitý téma ©
R7: Myslím, že tím některé kolegy uvedeš do rozpaků, ale donutí je to zamyslet se sami nad
sebou.
R10: Pokud by mě! vznikat jakýsi
pedagogy,

kodex vztahu učitel/ka

- žáky/yně,

měl by chránil

též

nejen žáky a žákyně.

R11: opět jsou ti sledovaní potenciálně ohrožení a potenciálně deviant ní jen muži, ženy ne.
Ale myslím (nemám statisticky ověřeno), že v médiích je stejné %, ne-li víc, případů obcováni
s nezletilými na ZŠ s ženami než s muži © nebo ®
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