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ABSTRAKT
Předkládaná disertační práce prezentuje výsledky několikaletého výzkumného projektu, který se věnoval možnostem rozvoje sociálních dovedností dospívajících ve středních školách. První kapitoly práce shrnují různorodé poznatky a teoretické přístupy, které s danou problematikou souvisejí. Pozornost je zaměřena na socializaci ve vývojové etapě dospívání, neboť tento aspekt ontogeneze úzce navazuje na naše téma. Práce vymezuje sociální dovednosti
a poukazuje na smysluplnost jejich rozvoje ve středních školách v souvislosti s komplexním
rozvojem dospívajících, ale také ve smyslu podpory akademické úspěšnosti a ve formě prevence sociálně patologických jevů. Rozvoj sociálních dovedností je dále zvažován v rámci
interakcí s učiteli, kteří představují významný zdroj opory i rozvoje v dospívání. Další významnou sociální skupinu ve školním prostředí, které je věnována pozornost, reprezentují
vrstevníci dospívajících. Ti společně vytvářejí školní třídy a vzájemně se ovlivňují v průběhu
celého edukačního procesu. Sociální dovednosti jsou také představeny v souvislosti se školní
úspěšností, resp. motivací studentů ke školní práci a vnímanou akademickou účinností. Obě
uvedené charakteristiky edukačního procesu do značné míry závisí na úrovni sociálních dovedností dospívajících a současně významně ovlivňují jejich školní výsledky. Závěrečné kapitoly teoretické části hovoří o možných formách rizikového chování, které jsou pro dospívání
typické, a možnostech preventivního působení ve středních školách. Preventivní i intervenční
programy v mnohém staví na stejných principech jako programy rozvoje sociálních dovedností. Práce se třídami je doplněna rovněž informacemi o možnostech jejich diagnostiky.
Empirická část disertační práce má spíše aplikační charakter a kombinuje kvantitativní
a kvalitativní metodologii. V projektu spolupracovaly tři střední školy různého zaměření. Cílem první etapy výzkumu bylo zmapovat prostředí škol, v nichž byla následně realizována
druhá etapa projektu. V první části byly za užití standardizovaných diagnostických přístupů a
výzkumných metod (Dotazník motivace k výkonu, Dotazníky Žák o učiteli a Učitel o sobě,
sémantický diferenciál) sledovány motivace studentů ke školní práci a jejich učitelů k výkonu
pedagogické profese, edukační styl třídních učitelů a charakteristiky atmosféry a prostředí
škol. Sběru dat se zúčastnilo bezmála pět set respondentů. Výsledky ukázaly korelace mezi
všemi sledovanými proměnnými a současně signifikantní rozdíly nejen mezi studenty a učiteli, ale také mezi studenty gymnázia a studenty středních odborných škol. Na rozdíl od dřívějších studií ve středních školách také naznačily pozitivně vnímaný edukační styl učitelů, kterým je studenty přikládán značný význam.

V druhé části projektu ve školách probíhal po celý jeden školní rok s třídami prvních
ročníků sociálně psychologický výcvik. Výzkum byl realizován kvalitativní metodologií,
konkrétně se jednalo o akční výzkum, který kombinuje sběr výzkumných dat v terénu
s konkrétními návrhy intervence. Analýza dat získaných formou terénních poznámek byla
provedena metodami vytváření trsů, zachycení vzorců a vyhledávání a vyznačování vztahů.
Validita celého procesu byla zajištěna metodou triangulace. Získaná data potvrdila možnost
využití sociálně psychologického výcviku ve třídách středních škol. Současně poukázala na
hlavní okruhy sociálních dovedností i skupinové procesy, které byly prostřednictvím výcviku
posíleny. Opět se potvrdila významná role učitelů v rozvoji studentů středních škol, význam
atmosféry ve třídě, resp. škole, i působení vrstevnické skupiny na průběh vzdělávání dospívajících.
Významným cílem, který se disertační práce snaží naplnit, je zaměření pozornosti pedagogické, školní a sociální psychologie na sféru středního školství, která se v mnoha ohledech liší od předchozích stupňů vzdělávání a přináší tak specifické otázky a problémy, které si
zaslouží zájem odborníků.

ABSTRACT
The dissertation thesis presents results of a several-year research project which focused on potential development of adolescents’ social skills at secondary schools. The first
chapters summarize various concepts, knowledge and theories connected with our topic. The
emphasis is put on socialization in adolescence which is an ontogenetic aspect of maturation
which points to the dissertation’s main theme. The thesis also introduces social skills and emphasizes their necessary development at secondary schools in terms of complex sociocognitive development. Social skills are also tightly connected with academic success and
their development also prevents risk behaviour. Social skills development is further considered in connection with teachers who belong among crucial sources of social support and development in adolescence. Another important social group at school environment involves
peers who form school classes and affect each other in the course of the whole educational
process. Finally, the social skills are introduced in connection with academic success, i.e. motivation toward school work, and academic efficacy. Both these characteristics of the educational process depend on social skills and simultaneously affect academic results. Last chapters of the theoretical part draw attention to different forms of risk behaviour, which typically
appear in adolescence, and their prevention at secondary schools. Prevention and intervention
programmes are frequently based on similar principles as social skills development programmes. Apart from the programmes, the text involves information on class assessment
methods.
The empirical part of the thesis has rather application character and combines quantitative and qualitative methodology. The complete project was carried out at three secondary
schools. The aim of the first part of the research was to screen school milieu where the second
part of the project was conducted. The first part used standardised assessment method and
research approaches (Motivation questionnaire, Questionnaires “Student about a teacher” and
“Teacher about him/herself”, semantic differential) which observed students’ and teachers’
motivation toward school work, teachers’ educational styles, and perceived characteristics of
school atmosphere. The survey included approximately five hundred respondents. Results
proved correlations among all the variables, and also significant differences between students
and teachers and between students from comprehensive secondary schools and students from
specialized secondary schools. In contrast with previous studies, our results indicated positively perceived role of teachers, who were rather highly appreciated by their students.

In the course of the second period of the project all first-year classes were involved in
social skills training which was conducted for a whole school year. The research was carried
out via qualitative methodology, particularly action research which combines data collection
and intervention. Field notes were analyzed via cluster analysis, patterns description and relationships search approach. The complete research procedure was guaranteed by the process of
triangulation. The gained data proved possible use of social skills training at secondary school
classes. They also showed main forms of social skills and social processes which were influenced by the training. The fundamental role of teachers, class and/or school atmosphere, and
the impact of peer groups were repeatedly confirmed as important factors of adolescent students’ development.
The crucial aim of the dissertation thesis was to draw attention of educational, school
and social psychology onto secondary schools matters. They often differ from previous levels
of the educational process and thus bring specific problems and questions, which deserve the
interest of educational psychologists and other professionals.
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1. ÚVOD
Chtěli byste se vrátit do dospívání a znovu toto období prožít? Když zazní uvedená
otázku na přednáškách pro vysokoškolské studenty nebo učitele středních škol, zpravidla se
ozývají záporné odpovědi a ve vzpomínkách posluchačů se vybaví hádky s rodiči, boje
s učiteli,emocionální rozlady, hledání sebe sama, riskování a někdy i problémy na hranici
zákona. Vždy se však najdou i ti, kteří vzpomínají na bezstarostnost, zábavu, první zážitky a
mnoho příjemných okamžiků s vrstevníky i významnými dospělými.
Období dospívání je pokládáno za sociokulturně determinovanou životní etapu, která
v naší tzv. vyspělé společnosti vznikla v době, kdy se životy mladých lidí příliš vzdálily životnímu stylu dospělých. Dospívající přestali s dospělými trávit takové množství času jako
dříve v minulosti a naopak vznikly instituce, které byly primárně určeny jen jim. Tak se stalo,
že dospělí vytvořili podmínky pro existenci vývojové etapy dospívání, ale paradoxně si v současné době se svými dospívajícími potomky mnohdy nevědí rady, případně se dospívání
svých dětí děsí a při pohledu na dospívající hlučně se bavící v dopravních prostředcích odvracejí zrak a přemýšlejí o trapnosti této chvíle.
Pravděpodobně nejvýznamnější instituci, která provází dospívající na jejich cestě do
dospělosti, a současně v historii umožnila vytvořit onen mezník mezi dětstvím a dospělostí,
představuje střední škola. Dospívající jsou se střední školou zpravidla spjati v druhé polovině
svého dospívání (výjimku tvoří studenti osmiletých gymnázií, kteří celou adolescenci stráví
v jednom typu školy) a maturitní zkouška či jiná absolventská zkouška jsou obvykle pokládány za ukončení nejen studia, ale také dospívání. Jinými slovy jedním z úkolů střední školy je
připravit své absolventy na vstup do dospělého a relativně samostatného života. Tomuto tématu se věnuje také tzv. kurikulární reforma středního školství, která začala probíhat
v devadesátých letech minulého století. Mezi významné cíle vzdělávání, které definuje, patří
příprava na terciární vzdělávání, výkon profese, ale také začlenění do společnosti dospělých.
Mnohé z těchto záměrů se střední školy pokoušejí naplňovat již dlouhá desetiletí, avšak přínosem reformy je bezpochyby důraz na různorodé dovednosti a schopnosti, které mají střední
školy rozvíjet u svých studentů. Zatímco dřívější trendy ve středním školství věnovaly pozornost především odborné přípravě a předávání znalostí, v současné době si uvědomujeme, že
uplatnění na trhu práce i ve společnosti jako celku je dáno nejen znalostmi, ale také určitými
osobnostními kvalitami a schopností adekvátně interagovat s okolním světem. Nejen v základních školách, ale také ve středních školách se začíná hovořit o nutnosti rozvíjet studenty
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co nejvíce všestranně, přispívat k jejich komplexnímu vývoji a nabízet jim sociální oporu,
která umožní úspěšné prožití dospívání a vstup do dospělosti.
Podnětem ke vzniku předložené práce byla dlouholetá zkušenost autorky s prací s dospívajícími ve středních školách i individuální poradenská práce s dospívajícími. Ti představují specifickou skupinu, která však nemusí v dospělých vyvolávat jen pobouření či rozčilení,
ale také údiv a nadšení. Jestliže jim vychovatelé poskytnou optimální podmínky pro jejich
rozvoj, zpravidla je překvapí svým způsobem přemýšlení, svými zájmy, ochotou aktivně se
zapojovat do různorodých činností i snahou vytvořit si kolem sebe přátelské prostředí a pestrou i pevnou sociální síť, v níž jsou zastoupení jak vrstevníci, tak dospělí. Ačkoli předkládaná práce zmiňuje rizikové aspekty adolescence, primárně na dospívající nahlíží jako na skupinu, která disponuje rozsáhlým vývojovým potenciálem a úkolem dospělých vychovatelů je
nalézt cestu, jak podpořit jeho rozvoj. V následujících kapitolách jsou možnosti rozvoje dospívajících zvažovány v kontextu středních škol, které vedle rodiny představují klíčovou výchovnou instituci adolescence. Přesto pedagogická i školní psychologie věnuje mnoho pozornosti mateřským a základním školám, ale psychologickým aspektům středoškolského vzdělávání se věnuje pouze okrajově. Ačkoli v přístupu k žákům a studentům nacházíme řadu shodných momentů, dospívající přinášejí do škol specifické situace, které se v dřívějších etapách
studia nevyskytují.
S ohledem na skutečnost, že předkládaná práce se zaměřuje na oblast pedagogické a
školní psychologie, věnuje se převážně těm složkám vzdělávacího procesu, které s psychologickými aspekty výuky a vzdělávání souvisí nejvíce. Jak již bylo řečeno, v současné době se
od středních škol očekává rozvoj nejen znalostí, ale také sociálních dovedností studentů. Učitelé škol si nejsou vždy zcela jisti, jak takové výchovné postupy realizovat, tyto požadavky
jsou pro ně nové. Práce se pokouší ukázat jednak různorodé možnosti rozvoje sociálních dovedností dospívajících ve středních školách, jednak vysvětlit význam tohoto rozvoje
z hlediska celkového vzdělávání a souvislosti mezi sociálními dovednostmi a dalšími složkami edukačního procesu. Vývojové období adolescence je nastíněno především z hlediska socializace dospívajících. Práce dále vymezuje téma sociálních dovedností v souvislosti
s rozvojem dětí a dospívajících a v dalších kapitolách se věnuje především těm aspektům
vzdělávání, které se s rozvojem sociálních dovedností úzce propojují. Významnou roli v této
oblasti sehrávají pochopitelně učitelé škol, ale stejně tak vrstevníci dospívajících, s nimiž navštěvují jednu školu, případně budují čtyři roky intenzivně fungující sociální skupinu neboli
školní třídu. Pozornost je věnována také učebním procesům, které jsou přímo ovlivňovány
sociálními interakcemi ve škole, tj. motivaci ke školní práci a vnímané akademické účinnosti.
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V neposlední řadě jsou zmíněny různorodé možnosti rozvoje i preventivního působení, které
se ve středních školách při práci s dospívajícími nabízejí.
Výzkumná část této práce vznikla na základě bezmála dvouleté spolupráce s několika
středními školami, v nichž byly jednak sledovány psychosociální charakteristiky vzdělávacího
procesu, které rozvoj dospívajících podněcují, jednak zde byl realizován sociálně psychologický výcvik se studenty prvních ročníků. Výsledky v mnohém ukazují, jaký význam sociální
dovednosti a jejich rozvoj pro dospívající mají, ale také zdůrazňují řadu souvislostí mezi kognitivním a sociálním rozvojem dospívajících, který je ve středních školách realizován. Je
pochopitelné, že primárním úkolem škol je předávat znalosti a vyučovat studenty, avšak nejen
tato práce, ale i mnozí tuzemští a zahraniční autoři opakovaně docházejí k závěru, že bez rozvoje dalších složek osobnosti dospívajících probíhá samotné vzdělávání jen s velkými
obtížemi.
Pro účely této práce jsou dospívající ve středních školách označováni jako studenti,
což není plně ve shodě s legislativou, avšak jedná se o zcela běžné označení v prostředí škol.
Zatímco termín žák implikuje studium na základní škole, student je pojem spojovaný se
středním školstvím. Ze stylistických důvodů jsou někdy slova dospívající, adolescenti a studenti užívána jako synonyma. Celá práce se věnuje dospívajícím v souvislosti s jejich vzděláváním ve středních školách. Přestože pojem student je označení sociální role a dospívající
vyjadřuje vývojovou etapu jedince, pokládáme uvedené užití pojmů za opodstatněné a pro
účely tohoto textu srozumitelné.
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2. SOCIALIZACE V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ
Vývojové etapě dospívání se věnuje řada monografií, rozsáhlé a ucelené kapitoly o
tomto období nalezneme v každé učebnici vývojové psychologie. S ohledem na téma předkládané práce se následující kapitola nebude věnovat všem klíčovým rysům dané životní etapy,
ale pokusí se poukázat především na vývojové charakteristiky dospívání v kontextu společnosti a kultury, která na ně působí, ačkoli je samozřejmé, že jednotlivé složky vývoje jedince
spolu neustále vzájemně interagují. Vznik interpersonálních vztahů a začlenění do společnosti
jsou ve značné míře ovlivňovány pokrokem a transformací kognitivních schopností jedince,
jeho osobnostním, emocionálním i morálním rozvojem a v neposlední řadě změnami v tělesné
struktuře. Všechny uvedené vývojové charakteristiky budou však brány v potaz v souvislosti
se socializací dospívajících.
Pokud hovoříme o dospívání, máme zpravidla na mysli druhou dekádu života jedince.
Jednotliví autoři se mírně liší v přesném vymezení dospívání. V tuzemské literatuře se setkáváme také s členěním na pubescenci a adolescenci (Langmeier, Krejčířová, 1998), kdy první
jmenovaná etapa postihuje období od jedenácti do patnácti let, zatímco adolescence zahrnuje
následujících pět let života. V pojetí uvedených autorů pak adolescence neznamená totéž jako
dospívání, ale je mu hierarchicky podřazena jako jeho subfáze. Anglosaská literatura pojem
pubescence striktně spojuje s fyziologickými změnami, které s přibývajícím věkem nastávají,
zatímco termín adolescence souvisí především s psychosociálními aspekty vývoje a označuje
celé druhé desetiletí (Arnett, 2009). J. J. Arnett rovněž zdůrazňuje, že zatímco pubescentní
změny nastávají ve všech kulturách a zemích celého světa, ač se jejich časové zarámování
může lišit, adolescentní změny nemusejí být tak zřetelné a pozorovatelné celosvětově.
Poněkud běžnější bývá proto i v české odborné literatuře členění na ranou a pozdní
adolescenci (Macek, 1999; Vágnerová, 2005), které koresponduje s pojetím zahraničních autorů (Arnett, 2009). V některých případech jsou dokonce uváděny tři etapy dospívání, tj. rané
dospívání – 11-13 let, střední dospívání – 14-16 let, a pozdní dospívání – 17-20 let (Macek,
2002; Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006). J. J. Arnett naopak ukončuje fázi dospívání už osmnáctým
rokem. Za klíčový mezník považuje absolvování střední školy, s nímž v anglosaských zemích
často souvisí také osamostatnění od rodiny (Arnett, 2009). Pakliže bychom ukončení dospívání nahlíželi z hlediska stejných kritérií, bylo by v našich podmínkách skutečně o jeden až
dva roky prodloužené, což je dáno charakteristikami českého školského systému. Na druhou
stranu nelze předpokládat, že mladí lidé v České republice v tomto věku ve větší míře opouštějí domovy svých rodičů a plně se osamostatňují. Přesto lze ukončení střední školy chápat
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jako mezník, jímž se adolescence ukončuje. S tím také souvisí, že některé rysy dospívání můžeme naopak pozorovat i u starších studentů střední školy. Prostředí, v němž se pohybují, a
okolnosti jejich současného života spojené stále s docházkou do školy zřejmě významně
ovlivňují některé projevy jejich psychosociálního vývoje.

2.1 Kulturní determinace období dospívání
Předchozí odstavce naznačují, že různorodé charakteristiky dospívání, včetně jeho časového vymezení, se liší v závislosti na sociokulturních a historických podmínkách, v nichž
probíhá vývoj jedince (Arnett, 2009; Fontana, 2003; Macek, 1999; Mead, 1973). Uvedenou
skutečnost podporuje i fakt, že první monografie, která charakterizuje období dospívání, byla
vydána v roce 1904. Jejím autorem byl G. S. Hall a jednalo se o velmi obsáhlé dílo, které
nahlíží na dospívání z různorodých úhlů pohledu. Pravděpodobně nejvýznamnějším přínosem
této publikace bylo, že od jejího vydání se psychologové i další odborníci začali věnovat dospívání jako samostatné životní etapě, pro kterou jsou typické určité zvláštnosti a charakteristické rysy a která vyžaduje specifický přístup jak z hlediska zkoumání, tak z hlediska praktické práce s dospívajícími. To znamená, že zatímco dětství nebo na druhou stranu dospělost a
stáří, byly a jsou snadno pozorovatelné a definovatelné etapy lidského života, dospívání se ve
smyslu přechodového období mezi dětstvím a dospělostí vynořilo pod vlivem kulturních
charakteristik a historického vývoje společnosti.
J. J. Arnett pokládá za významné období let 1890 – 1920, kdy pod vlivem historických
změn byly položeny základy klíčových charakteristik adolescence, jak je v určité formě pozorujeme u dospívajících až do současnosti. Ke změnám a vývoji přispěly mimo jiné nově
vzniklé zákony, které omezily práci dospívajících a naopak ustanovily různé formy sekundárního vzdělávání. Tak se mladí lidé v druhém desetiletí svého života významně vzdálili světu
dospělých a životu s nimi (Arnett, 2009).
Obdobné trendy můžeme sledovat také v České republice. Jak ukazuje obrázek 1,
v druhé polovině dvacátého století se ztrojnásobil počet mladých lidí, kteří dosáhli středoškolského vzdělání. Naopak došlo ke značnému poklesu těch, kteří ukončili své vzdělávání základní školou. Těmto údajům můžeme rozumět v souladu s J. J. Arnettem tak, že v současné
době je zcela běžné, že mladí lidé pokračují v průběhu celého druhé desetiletí svého života ve
svém vzdělávání. Jejich život již neodpovídá dětskému prožívání světa, avšak školní docházka a s ní související závislost na rodině a dalších institucích vytvářejí stále výraznější odstup
od dospělosti. Jestliže vezmeme v úvahu zvyšující se počet dětí, které zahajují povinnou devítiletou školní docházku s ročním odkladem v sedmi letech a následně až v šestnácti letech
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začínají svá středoškolská studia, český školský systém tak výrazně přispívá k prodlužování
období dospívání až za hranici dvacátého roku.
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Obrázek 1 - Nejvyšší ukončené vzdělání v České republice v druhé polovině 20. století1.

2.1.1 Sociokulturní teorie kognitivního a psychosociálního vývoje
Zcela odlišným způsobem se můžeme dívat na význam kultury ve vývoji jedince
z hlediska teorie vývoje vyšších psychických funkcí L. S. Vygotského (1976). Přestože jeho
koncepci se věnuje zpravidla pozornost v souvislosti s vývojem kognitivních funkcí malých
dětí, je nanejvýš pravděpodobné, že obdobné mechanismy lze pozorovat také v rozvoji dospívajících. Autor pokládá sociální i historické aspekty života jedince za rozhodující v rozvoji
jeho chování, kognitivních funkcí i socializace. Principy vývoje vyšších psychických funkcí
charakterizuje následujícím způsobem: „…každá psychická funkce probíhá ve vývoji dítěte
dvakrát – nejprve jako kolektivní sociální činnost, tj. jako funkce interpsychická, podruhé jako
činnost individuální, jako vnitřní způsob myšlení dítěte, tedy funkce intrapsychická“ (Vygostkij, 1976, s. 314). Z tohoto úhlu pohledu můžeme předpokládat, že kultura, v níž dospívající
žije, určuje psychosociální charakteristiky této vývojové fáze a současně podněcuje i kognitivní rozvoj. Bez začlenění do společnosti a jejího vlivu by nedošlo k významnému rozvoji
vyšších psychických funkcí, mezi něž patří nejen myšlení a řeč, ale také volní pozornost, logická paměť, pojmotvorné procesy a mnohé školní dovednosti (Vygostkij, 1976).

1

Zdroj: Český statistický úřad
<http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/3D00461A25/$File/4032060116.xls> [online], cit. 1.11.2008
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L. S. Vygotskij formuloval svojí teorii na počátku dvacátého století, historicky tedy
v období, kdy dospívání nebyla věnována taková pozornost a nebylo chápáno jako natolik
významné vývojové období. Jeho pokračovatelé v průběhu dvacátého století následně mnohokrát poukázali na obdobné principy vlivu kultury na rozvoj jedince nejen v dětství, ale také
v dospívání (Karpov, 2004; Kozulin, 1998).
Pozoruhodný důkaz o vlivu kulturních charakteristik na projevy dospívání podala již
v roce 1924 antropoložka M. Mead, která dlouhodobě sledovala populaci domorodých dívek
ve věku dospívání na soustroví Samoa v Polynésii (Mead, 1973). Ačkoli od realizace její studie uplynulo bezmála devadesát let, v záznamech autorky nacházíme stále pozoruhodné a
aktuální informace, které položily základ tzv. psychologické antropologie (Murphy, 2001).
Odpověď M. Mead na otázku, zda lze pozorovat odlišné formy dospívání v závislosti na kultuře, v níž mladí lidé žijí, byla kladná. Zahrnovala výčet kulturních a sociálních odlišností,
které způsobují, že dospívání v naší kultuře se jeví komplikovanější, zatímco v kultuře samojských dívek probíhalo poklidně a bez výraznějších vývojových odchylek.
K významným odlišnostem tzv. západní civilizace řadí M. Mead nutnost intenzivního
rozhodování a volby mezi různorodými názory, postoji a normami, které dospívajícím prezentují jejich vychovatelé v rodině, ve škole i dalších institucích. Preference jednoho názoru současně snadno vede k nutnosti řešit konflikty s představiteli opačného postoje (Mead, 1973).
Rovněž zvýšený důraz na individualismus západní společnosti se velmi lišil od tradičního komunitního způsobu života na ostrovech, v němž se mnohé individuální rozdíly ztrácely a zdůrazňována byla především společnost jako celek. Zatímco v naší kultuře má každá
generace poněkud odlišnou zkušenost, posouvají se hodnotové žebříčky i postoje k mnoha
životním otázkám, což se stává zdrojem konfliktů mezi starší a mladší generací, na ostrovech
sdílely starší a mladší generace velmi podobné zkušenosti.
V oblasti vzdělávání, práce a volnočasových aktivit se zvyklosti sledovaných kmenů
značně lišily od naší civilizace. Všem uvedeným činnostem se věnovali všichni s ohledem na
svojí vývojovou úroveň a v rámci svých možností daných věkem, postavením, genderem
apod. Děti a dospívající ostrovů Samoa své povinnosti vždy vztahovali k životu celé společnosti a v každodenní realitě bylo zcela zjevné, jak jimi přispívali k rozvoji společenství.
V naší kultuře je často hra pokládána za prioritu bezstarostného dětství a jejím prostřednictvím se děti pouze přibližují světu dospělých. Vzdělávání je posléze povinností dětí a dospívajících a práce je určena dospělým. Nezřídka přitom platí, že dospívající nechápou, jak činnosti
realizované ve škole souvisejí se světem dospělých a neznají jejich význam pro pozdější ži-
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vot. Za pozornost stojí, že postřehy M. Mead jsou takřka totožné s komentáři českých dospívajících na přelomu tisíciletí (Macek, 1999).
V neposlední řadě M. Mead konstatovala odlišnosti emočního prožívání, které bylo na
ostrovech mnohem méně výrazné, řada životních událostí se děla, aniž by se nad nimi obyvatelé pozastavovali, interpersonální vztahy nebyly tolik pevné a provázané, ale právě proto ani
tolik komplikované jako v naší kultuře.
Toto vše určuje charakteristické rysy dospívání v západní kultuře, které jsou zjevně
značně ovlivněny sociálními normami a vývojem celé společnosti. M. Mead své porovnání
uzavírá názorem, že naše společnost nabízí nejen mladým lidem nesmírné množství možností,
životních stylů, zaměstnání apod. Je velmi pestrá, heterogenní a její vývoj je značně dynamický a rychlý. Důsledkem je však také více intrapersonálních i interpersonálních konfliktů
v dospívání, větší tendence k experimentování a tedy i k různým formám rizikového chování,
menší důraz na tradice a řada dalších jevů typických pro naší kulturu (Mead, 1973). Za významnou charakteristiku adolescence v západní kultuře je antropology pokládáno také odcizení a ztráta psychické celistvosti, které jsou dány nutností definovat svojí dospělou roli ve
společnosti a zaujmout genderově specifické formy chování a projevů (Murphy, 2001).
2.1.2 Adolescentní subkultura
V průběhu dvacátého století došlo ke stále výraznějšímu vytlačování dospívajících ze
společnosti dospělých, čímž jako by ztráceli své vlastní území (Baumrind, 1991). Na tyto společenské změny začali dospívající reagovat již ve dvacátých letech minulého století, kdy se
začala formovat tzv. subkultura mládeže (Arnett, 2009; Kon, 1986; Macek, 1999). Mladí
lidé v tzv. vyspělých západních zemích se začali svým chováním, životním stylem, zájmy i
dalšími charakteristikami vymezovat jak vůči dětství, tak vůči dospělosti. Tyto tendence pozorujeme v každé generaci dospívajících až do současnosti.
Za zlomový historický okamžik, který podnítil vznik první specifické adolescentní
subkultury považuje J. J. Arnett konec první světové války. S ním souvisela řada společenských změn, zejména z hlediska postavení mužů a žen ve společnosti. Podle autora však k
vymezení mladých lidí tímto způsobem přispěly rovněž v dané době velmi revoluční teorie S.
Freuda a z jiného úhlu pohledu také rozvoj technických možností, zejména automobilů, které
nabídly mladým lidem více různých forem trávení volného času (Arnett, 2009). I dnes můžeme sledovat, jak si dospívající prostřednictvím technických vynálezů vytvářejí vůči předchozím generacím specifické postavení. Zatímco pro ně představují samozřejmou součást každo-
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denní reality, hovoří o nich, přemýšlí v kontextu jejich nabídky a použití, dospělí nezřídka
tápou, nerozumí jim, případně žádají dospívající o pomoc při jejich použití.
Je pozoruhodné, že v různých etapách dvacátého století skutečně nacházíme projevy
adolescentní subkultury, ačkoli dospělí tradičně nahlížejí kriticky pouze na současnou mládež.
Například ke konci dvacátých let a několik následujících desetiletí se subkultura mladých lidí
formovala v souvislosti s rozvojem jazzu a podobných hudebních směrů. V šedesátých a sedmdesátých letech vzpomínáme na specifický životní styl hippies, v osmdesátých letech se
tradičním rysem adolescentní subkultury stává na jednu stranu styl disko, na druhou inklinace
k punku. V současné době se mladí lidé rovněž vymezují především prostřednictvím svých
hudebních preferencí. S nimi zpravidla stejně jako v minulosti úzce souvisejí módní trendy a
jejich vzhled, specifické formy chování a zájmů a v neposlední řadě slovní zásoba a vyjadřování, které se mnohdy natolik liší od mluvy dospělých, že dochází k řadě nedorozumění i konfliktů (Arnett, 2009).
P. Macek poukazuje zejména na společenské změny v druhé polovině dvacátého století, které podnítily rozvoj subkultury mládeže. Na jednu stranu přispěly ke vzniku tzv. kultu
mládí v soudobé společnosti, na druhou stranu prohloubily vývojové obtíže adolescentů a
vzdálili je dospělým. Uvedený autor mezi ně řadí (Macek, 1999):
·

vysokou mobilitu obyvatelstva (životní nestabilita, k níž v této souvislosti může
docházet, zvyšuje podle L. Pulkkinen (1982) zaměření dospívajících na jejich vrstevníky, společně trávený čas, avšak zejména za účelem zábavy, případně vyhledávání hraničních zážitků a experimentování s rizikovým chováním);

·

hodnotovou a názorovou pluralitu ve společnosti;

·

důraz na rozvoj individuality;

·

nutnost dlouhodobé a specializované profesionální přípravy;

·

demokratizaci společenského a rodinného života;

·

v souladu s J. J. Arnettem také nové pojetí ženské a mužské role, sexuality a partnerských vztahů;

·

oslabení rodinných vazeb a posílení vrstevnických vztahů a vlivu školy;

·

vznik propracovanější a přísnější legislativy na ochranu dětí a mládeže.

Je zjevné, že prostředí, v němž se mladí lidé pohybují, interpersonální vztahy, které
budují, i společenské instituce, které se zpravidla podílejí na jejich výchově a vzdělávání, sehrávají nesmírně významnou roli v psychosociálním vývoji adolescentů. Na jednu stranu mohou představovat zdroje podpory a rozvoje, které vyústí do dospělé zralosti a autonomie. Na
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druhou stranu mohou sehrát roli rizikových faktorů ve vývoji jedince a právě v průběhu dospívání, které je chápáno jako relativně nestabilní životní etapa hledání (Arnett, 2009; Erikson, 1996; Hall, 1922; Langmeier, Krejčířová, 1998; Macek, 1999; Vágnerová, 2005), negativně ovlivnit další životní cestu dospívajícího a jeho výraznější přimknutí ke specifické
subkultuře.
Mezi hlavní zdroje podpory v období dospívání jsou tradičně řazeny rodina, škola (tj.
především učitelé) a vrstevnická skupina (Gecková, Pedelský, Van Dijk, 2001; Scales, 1999;
Garnefski, 2000; Wall, Novell, MacIntyre, 1999). Mezi další socializační vlivy pochopitelně
patří také různorodé volnočasové organizace, s nimiž dospívající udržují kontakt.
V neposlední řadě je stále více zdůrazňován vliv masmédií na každodenní realitu dospívajících (Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006), která interpretují jejich svět, budují normy chování, genderové stereotypy i další charakteristiky adolescence. Mimo to řada z nich poskytuje značné
množství snadno dostupných stimulů a informací, což může vést k snížení aktivity a větší
izolaci dospívajících. Pro dospělé vychovatele může být v některých případech nesmírně obtížné sledovat vývoj dospívajících, jejich návyky a zájmy, neboť nemají dostatek informací o
podnětech, které jsou jim zprostředkovány masmédii (Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006).
Tato problematika nabízí v současné době populární výzkumné otázky. S ohledem na
téma sociálních dovedností dospívajících ve škole budou následující kapitoly zúženy na významné interakce v rámci rodiny, školy a vrstevnické skupiny, které jsou doposud chápány
jako nejvýznamnější zdroje vývoje dospívajících.

2.2 Socializační činitele ve vývoji dospívajících v rodině
Jeden z vývojových úkolů dospívání představuje odpoutání od rodiny a vybudování
trvalých a hlubokých interpersonálních vztahů mimo rodinu (Arnett, 2009; Langmeier, Krejčířová, 1998). Je pravděpodobné, že interakce mezi rodinou a dospívajícím potomkem se
v průběhu adolescence, zejména v její pozdní etapě, mění a vazby s rodinou se uvolňují. Dospívající tráví s rodinnými příslušníky méně času, mnohdy soužití s rodinou velmi významně
zasáhne zahájení studia na střední škole mimo místo bydliště. Adolescenti se stěhují do domova mládeže, jejich kontakt s rodinou probíhá pouze během víkendů a často je i tehdy omezen na několik hodin denně.
D. Baumrind (1991) rozlišuje z historického hlediska tři pojetí postojů rodiny k osamostatňování dospívajících:
1. Klasický přístup chápe jako hlavní úkol dospívání separaci od rodiny, která vede
k vědomí vlastní identity. Proces individuace s sebou přináší snahy o rebelantství
13

dospívajících, jejich opozici a vzdor vůči rodičům a současně také zájem o nové
věci, tendenci k prozkoumávání a experimentování. Prostřednictvím uvedených
projevů chování se uvolňuje emocionální vazba mezi dospívajícím a původní rodinou.
2. Antitezi klasického přístupu prezentují zejména autoři, kteří se věnovali prevenci
rizikového chování. V jejich pojetí je důraz kladen na ochranu před zkušenostmi,
které mohou být nebezpečné. Tento přístup akcentuje tradiční rodinné hodnoty a
omezující výchovu, které mohou zamezit problémům spojovaným s etapou adolescence. Úkolem rodiny je oddálit osamostatnění dospívajících do pozdějších období života.
3. V přístupu typickém pro současné rodiny D. Baumrind shledává detailnější strukturu vývoje vztahů mezi dospívajícím a rodinou, přičemž se v několika dílčích etapách různě kombinuje rodičovská kontrola a podpora osamostatnění dospívajících.
Zatímco v rané adolescenci by rodiče na snahy o nezávislost měli reagovat stále
stejnou mírou kontroly, v období střední adolescence by měli začít posilovat zodpovědnost a práva svých dětí a nakonec v pozdní fázi dospívání by se osamostatnění od rodiny mělo stát hlavním vývojovým úkolem. V tomto období pak může
dojít také ke kvalitativní změně vztahů dospívajících a rodičů, který se stává symetričtější (Baumrind, 1991).
Význam sociální podpory rodiny zůstává zpravidla stejně silný, jako byl v předchozím
životním období (Arnett, 2009; Baumrind, 1991; Wall, Novell, MacIntyre, 1999), ale mění se
jeho forma a projevy. Rodina je společně se svým dospívajícím potomkem nucena hledat nové koncepce vzájemných vztahů (Vágnerová, 2005; Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006). Pro rodiče je
často nezbytně nutné adekvátně přizpůsobit způsob komunikace i výchovného vedení proměnám svých dětí. V interakcích dospívajících s rodiči se objevuje řada paradoxních situací. Na
jednu stranu adolescenti často dávají najevo neochotu nechat se vést a poslouchat své vychovatele, rodiče jsou nezřídka zaražení nedostatkem respektu, který jim dospívající dávají najevo. Již G. S. Hall (1922) konstatoval, že podobné konfliktní situace nastávají zejména tehdy,
pokud rodiče vnímají své potomky stále jako děti a mají tendenci zpřísnit své výchovné postoje v okamžiku, kdy by je měli uvolňovat. Na druhou stranu dospívající dávají najevo silnou
potřebu nalézt dospělého, který je dokáže respektovat, dá jim najevo zájem, vede je a inspiruje, podporuje jejich rozvoj a nabízí jim pevné citové pouto (Hall, 1922; Ježek, 2006; Wolfe,
Jaffe, Crooks, 2006). V této souvislosti přinesla zajímavé výsledky studie A. Geckové, M.
Pudelského a J. Tuinstry, které se zúčastnilo několik tisíc slovenských dospívajících. Ukázalo
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se, že mnozí z nich vnímají nedostatečnou podporu ve svém okolí a postrádají osobu, s níž by
mohli sdílet své problémy. Jestliže takovou osobu ve svém okolí měli, nejčastěji jmenovali
svojí matku, která pro ně i v období středoškolského studia představovala významný zdroj
opory (Gecková, Pudelský, Tuinstra, 2000).
R. Larson výstižně formuluje prostřednictvím otázek tradiční paradoxy, na které rodiče hledají odpovědi v průběhu výchovy dospívajících:
· „Kdy stanovit pevné hranice a kdy se naopak flexibilně přizpůsobovat situaci, kterou dospívající dospělým předloží?
· Kdy podporovat cíle mladých lidí a kdy s nimi o nich naopak diskutovat a hledat alternativní návrhy?
· Jak zajistit autonomii a vlastní volbu dospívajících a současně je ochránit, aby se
nedostali do ohrožující situace?
· Kdy má rodič naslouchat a být empatický a kdy se naopak očekává, že bude prezentovat své vlastní názory?
· Kdy ponechat dospívající, aby se poučili ze svých vlastních chyb?“(Larson, 2006,
s. 683)
2.2.1 Výchovné styly v rodinách dospívajících
Řada výzkumů se snažila popsat účinný výchovný styl dospívajících, který zpravidla
hledá optimální poměr mezi volností, kontrolou a kvalitou emocionálního vztahu (Baumrind,
1991; Bronfenbrenner, 1985; Čáp, 1997; Gillernová, 2005b, 2009a). Podle U. Bronfenbrennera je nezbytné brát v úvahu historické a kulturní podmínky, za nichž se snažíme daný styl popsat. Na jejich základě se poměr volnosti a kontroly ve výchově různě mění. Autor provedl
analýzu typických výchovných stylů od počátku dvacátého století do jeho druhé poloviny a
konstatoval všeobecný posun od přísné disciplíny k větší volnosti v rodinách (Bronfenbrenner, 1985). Podobný trend na konci dvacátého století zjistila v českém prostředí I. Gillernová.
Výraznější posun k liberalizaci výchovy se odehrál zejména v průběhu posledních dvou desetiletí (Gillernová, 2007, 2009a). Lze předpokládat, že společenské změny při něm rovněž sehrály významnou roli.
U. Bronfenbrenner se domnívá, že z historického a kulturního hlediska se různorodé
výchovné styly nemusejí vzájemně vylučovat, případně na vývoj jedince odlišně působit
v různých historických etapách. Rozdíly vysvětluje prostřednictvím své teorie ekologických
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systémů2. Nevěnuje tedy pozornost pouze charakteristikám výchovného stylu v rodině (tj.
v prostředí mikrosystému), ale vzájemným interakcím rozličných prostředí v rámci mezosystému, exosystému a makrosystému. Z tohoto úhlu pohledu se musíme ptát, co se v průběhu let
odehrávalo v prostředí mimo rodinu, tj. v mateřských školách, školách, vrstevnických skupinách, pracovištích rodičů, sousedství, větší komunitě i společnosti jako celku. Je pravděpodobné, že se optimální poměr volnosti a kontroly v rámci rodiny utváří v souladu s úrovní
volnosti, resp. strukturovanosti rozsáhlejšího systému, v němž je rodina ukotvena. Když se
například prostředí mimo rodinu stane méně stabilním a strukturovaným, mohou rodiny nevědomě vyvinout protichůdné mechanismy ve směru kontroly, aby byl podpořen efektivní vývoj
(Bronfenbrenner, 1985).
V našich podmínkách na přelomu tisíciletí naopak došlo k výraznějšímu uvolnění výchovy v rodinách, avšak výzkumy ukazují, že vedení ve školách je stále relativně pevné (Gillernová, 2009a). Výpovědi adolescentů naznačují, že výchovné styly v rodině a škole jim
v této podobě vyhovují. V souladu s Bronfenbrennerovým názorem můžeme předpokládat, že
způsob vedení dospívajících ve škole komplementárně doplňuje volnost výchovy v rodinách.
V současné době často využívaný model výchovných stylů dospívajících v rodinách
popsala na základě svého longitudinálního výzkumu D. Baumrind (1991). Autorka sledovala
výchovu dětí v rodinách od jejich předškolního věku do dospívání. V průběhu výzkumu realizovala tři měření (v předškolním věku, ve školním věku a v období rané adolescence), na jejichž základě stanovila několik typů rodičovského chování vůči dětem a současně vývojové
tendence dětí a dospívajících, které se vyprofilovaly pod vlivem rodičovské výchovy.
Již při prvním měření v předškolním věku pozorovala tři typy edukačních stylů, které
vznikaly na základě kombinace kladného či záporného emocionálního vztahu k dítěti a současně kontroly dítěte nebo naopak poskytování volnosti. D. Baumrind (1991) je charakterizovala následujícím způsobem:
· Autoritářská výchova, při níž se rodiče snaží ovlivňovat, kontrolovat a hodnotit
chování a postoje svých dětí v souladu se souborem norem, které mají obvykle absolutní charakter a byly formulovány vyšší autoritou. Rodiče převážně kontrolují,
jejich emocionální vztah k dětem je spíše záporný.

2

Teorie ekologických systémů, které působí na vývoj jedince po celý jeho život: mikrosystém = prostředí,
v němž jedinec bezprostředně žije a vyvíjí se; mezosystém = vazby mezi různými institucemi, které vývoj jedince ovlivňují; exosystém = veřejné sociální instituce, které svojí funkcí působí na vývoj jedince; makrosystém =
kultura a další obecné charakteristiky společnosti, v níž jedinec žije; chronosystém = sociohistorické podmínky,
události a historické mezníky, které působí na vývoj jedince v čase (Bronfenbrenner, 1979).
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· Autoritativní rodiče se naopak snaží vést své děti aktivním způsobem, hledají řešení problémů, podporují verbální komunikaci a vysvětlují důvody svých rozhodnutí. Oceňují u svých potomků na jednu stranu autonomii, na druhou stranu disciplínu. Tento výchovný styl zpravidla úspěšně kombinuje kontrolu dítěte a kladný
emocionální vztah mezi rodiči a dítětem.
· Liberální rodiče kontrolují zcela minimálně, reagují na potřeby a chování svých
dětí nenásilným, akceptujícím způsobem. Ve výchově dominuje zejména složka
kladného emocionálního vztahu.
Při druhém měření v průběhu školní docházky byly popsány další dva výchovné styly. Čtvrtý označuje autorka jako odmítající. Rodiče při něm často vůbec nereagují na potřeby
svého dítěte, jejich emocionální vztah není příliš pozitivní. Dítě ani nekontrolují, ani výchovně nevedou.
Poslední popsaný styl označila D. Baumrind jako tradiční výchovu, při níž pozorovala v rodinách typické, genderově vymezené role otců a matek. Tímto rodovým členěním se
výchova významně lišila od předchozích popsaných modelů.
V závislosti na výchovném vedení dětí v rodinách D. Baumrind (1991) rovněž charakterizovala dvanáct škál, které popisují míru sociální angažovanosti, všeobecných schopností,
sociability a genderově specifického chování dospívajících. Na jejich základě lze chování
adolescentů popsat následujícími vlastnostmi, které se v různé míře projevují:
1. Emancipovaní – jejich hodnoty a chování nejsou pod kontrolou dospělých.
2. Explorativní – mají tendenci riskovat, často se stávají vůdci vrstevnické skupiny.
3. Sociálně uvědomělí – jsou idealističtí a mají tendenci se výrazně angažovat v sociálních záležitostech.
4. Družní – bývají ve skupině populární, jsou velmi společenští.
5. Osobnostně vyzrálí – mají jasně formulovanou identitu, vnímají zodpovědnost za
své chování, jejich zralost je zřejmá i z verbálního vyjadřování, působí na okolí
charismaticky.
6. Optimističtí – projevují výraznou veselost a nadšení v různorodých životních situacích.
7. Resilientní – zvládají zátěžové situace bez výraznějších obtíží, dokážou se adaptovat na nové podmínky.
8. Kognitivně motivovaní – kladou důraz zejména na intelektový rozvoj.
9. Seberegulující – jsou nezávislí, adekvátně se ovládají, dominuje u nich intrinsická
motivace, dokážou brát v úvahu názory druhých osob.
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10. Orientovaní na výkon – bývají akademicky úspěšní, jsou motivováni především
snahou uspět.
11. Sociálně zodpovědní – projevují se přátelsky vůči vrstevníkům i dospělým.
12. Genderově orientovaní – svými zájmy, chováním i projevem se snaží vystihnout
charakteristiky svého rodu.
Ve výzkumu se ukázalo, že dospívající, jejichž rodiče na ně kladli více požadavků,
vykazovali méně výchovných obtíží. Pokud však ve výchově dominovala pouze kontrola,
dospívající měli tendenci být více konformní, méně samostatní a s nižším sebevědomím. Naopak při kombinaci kontroly s kladným emocionálním stylem se dospívající projevovali jako
kompetentnější, s rozvinutými sociálními dovednostmi a vyšší sebedůvěrou. Na rozdíl od proměnných, které souvisely s dimenzí kontroly, jen málo proměnných souvisejících s kladným
emočním vztahem se pojilo s výchovnými problémy dospívajících. Kladný emocionální vztah
mezi rodiči a dětmi se ukázal jako velmi významný pro rozvoj optimálních schopností a dovedností dospívajících, i jejich sebevědomí. Zejména v případě chlapců však sám o sobě nestačil jako prevence rizikového chování v dospívání. Studie současně prokázala jistou stabilitu
výchovných stylů rodičů od útlého věku dětí do dospívání. K jejich změně v období dospívání
došlo jen ve výjimečných případech, kdy pravděpodobně ve větším rozsahu zapůsobily vnější
okolnosti. Autorka se však domnívá, že i extrémně výrazné projevy chování dospívajících
mohly být v některých případech příčinou změny výchovných postojů rodičů (Baumrind,
1991).
S přístupem D. Baumrind úzce souvisí longitudinální studie L. Pulkkinen, která sledovala vývoj dětí a dospívajících v závislosti na výchovném stylu rodičů. Zaměřila se na životní styl dospívajících, který charakterizovala dimenzí sebekontroly ve smyslu schopnosti
zvládat, resp. nezvládat, své reakce vůči okolí a dimenzí expresivity, která byla popsána na
škále tendence k inhibici a naopak tendence k agitovanosti. Faktorová analýza následně odhalila dva stěžejní faktory. První vyjadřoval míru orientace dospívajících na své vrstevníky nebo
naopak na rodinu. Jedinci orientovaní na vrstevnickou skupinu vykazovali vyšší tendence
k rizikovému chování a nezřídka čelili konfliktním vztahům s rodiči. Naopak jedinci se silnou
vazbou na rodinu měli menší množství sociálních vazeb mimo domov a v extrémních případech vykazovali v dospívání stále silnou závislost na rodičích (Pulkkinen, 1982).
Druhý faktor popisoval postoje dospívajících k sobě, budoucnosti a společnosti. Výraznější tendence k sebekontrole zpravidla souvisela s optimistickým očekáváním budoucnosti, studijními úspěchy a zodpovědnými postoji vůči sobě i okolí. Protikladné chování bylo
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syceno tendencí k negativním postojům vůči budoucnosti, minimálním množstvím plánů,
neúspěchy ve studiu a potížemi s přizpůsobením.
Všechny popsané životní styly dospívajících souvisely úzce s výchovnými styly rodičů a životními podmínkami dětí i adolescentů (Pulkkinen, 1982). Ve shodě s D. Baumrind L.
Pulkkinen svojí dvanáctiletou studii uzavřela konstatováním o výrazné korelaci mezi na dítě
orientovaným způsobem vedení a rozvojem sebekontroly, nezávislosti, sociální zodpovědnosti i dalších projevů zralého a uvědomělého chování dospívajících (Pulkkinen, 1982). Význam
podpory rodiny v souvislosti s úspěšností dospívajících prokázaly i pozdější studie nadaných
adolescentů, jejichž úspěšná školní adaptace úzce souvisela s výchovným stylem rodičů
(Dunn et al., 1987).
V našich podmínkách se podobné problematice věnoval svými studiemi rodičovských
stylů výchovy J. Čáp (1996, 1997), který rovněž sledoval dimenze řízení a emočního vztahu
vůči dítěti. Ve svém pojetí v rámci jednotlivých dimenzí rozlišil intenzitu jejich působení.
Kombinací obou dimenzí bylo definováno dvanáct specifických edukačních stylů, jak ukazuje tabulka 1.

Řízení

Emoční vztah k dítěti

Způsob výchovy v
rodině

záporný
střední
kladný

silné

střední

slabé

rozporné

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tabulka 1 - Způsob výchovy v rodině vyjádřený modelem dvanácti polí (převzato z Čáp, 1996, 1997).

Kromě individuálních odlišností ve vývoji dospívajících styly výchovy ovlivňují také
typy vrstevnických vztahů, které dospívající budují. Při nadměrné volnosti v období rané adolescence, stejně jako při extrémně silném vedení, mají dospívající v pozdějším věku zvýšenou
tendenci k vytváření rizikových vrstevnických vztahů. Naopak čím pevnější se jeví emocionální vztah mezi rodičem a dítětem, tím méně pravděpodobný je vznik problematických vztahů dospívajícího s jeho vrstevníky (Goldstein, Davis-Kean, Eccles, 2005).
Rodičovský styl výchovy je pokládán také za jeden z významných zdrojů prevence
různorodých forem rizikového chování (mj. zneužívání návykových látek, výchovných obtíží,
agresivity vůči okolí, suicidálních tendencí). D. A. Wolfe, P. G. Jaffe a C. V. Crooks mezi
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klíčové charakteristiky interakcí rodičů s dětmi, které působí preventivně v dospívání, řadí
následující:
1. „Rodiče kontinuálně monitorují vývoj a chování svých dětí.
2. Mezi rodiči a dospívajícími je vybudován kvalitní interpersonální vztah.
3. Rodiče s dospívajícími hovoří o rizicích a zodpovědnosti, které se vážou k nově
vzniklým vztahům a aktivitám v rámci vrstevnické skupiny.“ (Wolfe, Jaffe, Crooks,
2006, s. 155)
Výzkum, kterého se účastnilo více než třicet šest tisíc dospívajících ve věku 13-18 let,
poukázal na nutnost pozitivního a podporujícího vztahu s alespoň jednou dospělou osobou
v rodině jako formu prevence problematického chování. Nepotvrdil však v této souvislosti
nezbytnou přítomnost obou rodičů v rodině (Resnick, Harris, Blum, 1993).

2. 3 Význam školy a učitelů pro rozvoj dospívajících
Mezi další významné úkoly dospívání patří rozvoj a posílení intrinsické motivace
v pracovní oblasti, osvojení nových znalostí a vybudování pevných a trvalých sociálních sítí
(Zarrett, Eccles, 2006). K rozvoji a posílení všech uvedených vývojových změn v nemalé
míře přispívá vyučovací proces. Škole a jejímu vlivu na rozvoj dospívajících je věnována celá
předkládaná práce. V této podkapitole budou proto nastíněny pouze některé momenty vlivu
učitelů na rozvoj dospívajících. Jestliže však hovoříme o významu rodiny v dospívání, nelze
opominout také význam školy.
Dospívající s postupujícím věkem tráví ve škole nebo přípravou na výuku stále větší
část svého času, škola představuje zdroj řady životních změn v dospívání. Na přelomu rané a
pozdní adolescence dospívající (s výjimkou studentů osmiletých gymnázií) přecházejí ze základní školy na střední školu. Vstupují do nového prostředí, jsou zpravidla konfrontováni
s vyššími nároky školy, setkávají se s novými učiteli, budují si nové vrstevnické vztahy. Někteří dospívající si dokonce vytvářejí nové zázemí v domovech mládeže, seznamují se se zcela novým městem a získávají přechodné bydliště. Všechny uvedené životní proměny současně
úzce souvisejí s nejčastějšími zdroji obav při přechodu na střední školu, tj. obavou ze šikany,
nedostatku či ztráty přátel, obtížemi se školní prací a v neposlední řadě obavou ze setkání
s nepříjemnými a nepřátelskými učiteli (Cotterell, 2007).
V populaci českých dospívajících na konci devadesátých let minulého století se škola
ukázala jako zdroj nejčastějších starostí a problémů. V rámci mezinárodního srovnání vykazovali čeští adolescenti obtíže se školou dokonce s výrazně vyšší frekvencí než jejich zahraniční vrstevníci. Na druhou stranu se v našich podmínkách nepotvrdila představa, že ado20

lescenti v pozdní fázi dospívání čelí více problémům než adolescenti v rané etapě dospívání
(Macek, 1999).
Učitelé a učení nepředstavují tedy pro dospívající vždy zdroj pozitivních emocí,
zejména na přelomu rané a pozdní adolescence a v následujícím období (Garnefski, 2000;
Macek, 1999). Přesto je v tomto věku jejich vliv na adolescenty velmi rozsáhlý a v mnoha
ohledech jedinečný (Wall, Novell, MacIntyre, 1999). Učitelé patří mezi dospělé osoby, které
dospívající obklopují a jsou jim běžně k dispozici. Dlouhodobé pozitivní vztahy s dospělou
osobou mimo rodinu, což pro všechny dospívající bez ohledu na jejich další aktivity může
představovat vazba s učitelem, znamenají zdroj dalšího vývoje ve smyslu socializace. Dospívající, kteří mají příležitost k těmto vztahům, získávají výrazně vyšší množství zkušeností se
širším sociálním kontextem mimo vlastní rodinu a více se zapojují do různorodých interakcí
s osobami ve svém okolí (Scales, Benson, Mannes, 2006). Ukazuje se také, že zejména
v období mladší a střední adolescence mívají pozitivnější vztah k sobě dospívající, kteří
vnímají nejen rodiče, ale i další dospělé autority mimo rodinu jako významné referenční
osoby (Macek, 1999).
Vztah s učiteli může v některých případech také významně kompenzovat nedostatečně
funkční vztahy v rámci rodiny (Wall, Novell, MacIntyre, 1999; Zarrett, Eccles, 2006). Kromě
kompenzující role však mohou učitelé v životě dospívajícího sehrávat i komplementární roli k
rodičovské (Wall, Novell, MacIntyre, 1999). To naznačují i výše uvedená výzkumná zjištění
I. Gillernové, která odhalila odlišné edukační styly v rodině a škole. Přitom zejména
z hlediska potřeby struktury, řízení a kontroly škola ve svých požadavcích významně převyšovala rodinné prostředí (Gillernová, 2009a).
I. Gillernová navázala ve svých studiích na model edukačního stylu J. Čápa, avšak
zaměřila pozornost na prostředí školy. Ve své studii opět využila dimenze emočního vztahu a
řízení, které byly utříděny z hlediska své intenzity (viz tabulka 1). Ve výzkumném vzorku
bezmála dvou tisíc adolescentů, kteří vypovídali o edukačním stylu svých učitelů, se ukázaly
dva dominantní styly výchovy a vzdělávání. První kombinoval kladný vztah a silné řízení.
Druhý reprezentoval do značné míry protiklad, neboť učitelé byli charakterizováni jako slabě
řídící se záporným, středním či rozporným vztahem ke studentům. Tyto dvě extrémní
pozice popisovali studenti s nejvyšší frekvencí, přičemž se ukázala také souvislost mezi vyučovacím předmětem a edukačním stylem učitele. Kombinaci kladného vztahu a silného řízení
popisovali studenti zejména u učitelů matematiky, fyziky, ale také humanitní předmětů. Naopak edukační styl postavený na záporném vztahu a rozporném či slabém řízení se ukázal u
učitelů přírodopisu a jazyků. Specifické postavení měli učitelé odborných předmětů a výchov,
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jejichž styl vedení studentů byl ve stejné míře charakterizován oběma extrémy. Výsledky naznačují, že edukační styl může být do značné míry otázkou průpravy učitelů a bezpochyby
představuje jednu z jejich profesních kompetencí, kterou by měli rozvíjet (Gillernová, 2005b,
2007, 2009a).
Vysvětlením tendence k extrémním hodnotám při popisu edukačních stylů učitelů
v českých školách by mohla být teorie prezentovaná J. S. Eccels et al.3, která klade důraz na
soulad mezi vývojovými potřebami jedince a pobídkami z prostředí, v němž se vyvíjí. Autoři
aplikovali uvedený přístup na prostředí školy a poukázali na skutečnost, že pokud se potřeby
dospívajících rozcházejí s tím, co se od nich očekává v typickém prostředí školy, tak klesá jejich motivace, zájem, výkonnost a mění se jejich chování. Učitelé by měli poskytovat
studentům adekvátní úroveň struktury, která odpovídá jejich aktuální vyspělosti a současně
jim vytvářet natolik podnětné prostředí, které je nutí k dalšímu vývoji ve sféře kognitivních
funkcí i sociálních dovedností (Eccles et al., 1993).
Popsaný přístup k rozvoji dospívajících studentů připomíná v mnoha ohledech principy rozvoje popsané L. S. Vygostkým v jeho teorii zóny nejbližšího vývoje (Vygotskij,
1976). Vyučovací proces má podněcovat a stimulovat aktuální potenciál dospívajících. Ve
smyslu Vygotského teorie tedy množství vývojových procesů, které se v daném okamžiku
mohou u dospívajícího rozvinout, závisí na vzájemných interakcích s vrstevníky a především
jejich výrazné podpoře učiteli. Teprve až proběhne tato část edukačního procesu, stávají se
internalizovanými psychickými funkcemi jedince. Cílem učení je rozvoj takových kognitivních, emocionálních i sociálních procesů žáků a studentů, které by bez něj pravděpodobně
neproběhly.
Podobně jako L. S. Vygostkij (1976) i J. S. Eccles et al. (1993) kladou důraz na aktuální vývojovou úroveň dospívajících, která má být stimulována pedagogickým působením. J.
S. Eccles s kolegy vyslovují názor, že střední škola nezřídka nabízí dospívajícím vývojově
neadekvátní prostředí, což způsobuje mimo jiné výrazný pokles jejich motivace (Eccles et al.,
1993; Zarrett, Eccles, 2006).
Na základě svého výzkumu nahlížejí na prostředí středních škol značně kriticky
(Eccles et al., 1993). Uvádějí, že na rozdíl od základních škol mají středoškolští studenti méně
příležitostí k autonomnímu jednání, vztah mezi učitelem a studenty je méně osobní a přátelský a práce probíhá častěji formou frontální výuky, kdy jsou celé třídě zadávány úkoly a výkony jsou veřejně hodnoceny. Školní práce po přechodu na střední školu zcela paradoxně
3

„Stage – Environment Fit Theory“ (Eccles et al., 1993, s. 90)
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vyžaduje nižší úroveň kognitivních schopností než v posledních ročnících základní školy.
Posledním významných zjištěným rozdílem byly mnohem vyšší nároky učitelů a jejich přísnější hodnocení studentů, jejichž schopnosti jsou vzájemně porovnávány mnohem častěji, než
tomu bylo v základních školách. Popsané charakteristiky střední školy následně vedou
k většímu důrazu na soutěživost a sociální srovnávání v době, kdy dospívající mají sami o
sobě zvýšené tendence vzájemně se porovnávat, avšak jejich sebehodnocení je tímto nezřídka
negativně ovlivňováno. Rovněž snížení nároků na kognitivní procesy nastává v době, kdy se
ve vývoji naopak kognitivní funkce rozvíjejí. Důraz na soutěživost a výkonovou složku edukačního procesu vedou k narušení sociálních sítí v době, kdy na ně dospívající kladou přirozeně větší důraz. Často dochází také ke ztrátě možnosti navázat vztah s dospělou osobou mimo rodinu v období, kdy to pro dospívající představuje významný vývojový moment (Eccles
et al., 1993). Výsledky výzkumu ukázaly značné negativní změny ve vývoji vztahů mezi učiteli a středoškolskými studenty. Naopak přechod do prostředí střední školy, která dokázala
flexibilně reagovat na vývojové potřeby svých studentů, posílil jejich motivaci i sebepojetí
(Eccles et al., 1993).
Za pozornost stojí, že již G. S. Hall (1922) se stavěl kriticky k pedagogické práci, která neakceptuje individuální vývojové potřeby dospívajících, nepodporuje studenty, ale naopak
je příliš striktně řídí, což je zcela v rozporu s jejich vývojovými tendencemi. Je vysoce pravděpodobné, že od počátku dvacátého století došlo k významnému množství změn ve výuce
dospívajících ve středních školách. Zdá se však, jako by některé školy a jejich pedagogické
přístupy následovaly vývojové změny v dospívání s mírným zpožděním, místo aby je podle
požadavků L. S. Vygotského předbíhaly.
Bylo by bezpochyby zajímavé věnovat pozornost těmto aspektům prostředí střední
školy v souvislosti s výsledky výzkumu edukačních stylů I. Gillernové (2009). Lze se domnívat, že obě extrémní tendence popisované dospívajícími studenty mohou do jisté míry korespondovat se způsobem, jak učitelé, případně jejich školy, reagují na potřeby studentů. V takovém případě by však bylo bezpochyby pozitivním zjištěním, že kritické výsledky výše uvedené studie (Eccles et al., 1993) nepředstavují jediné pedagogické modely v našich středních
školách. Naopak výsledky I. Gillernové by naznačovaly, že mnozí učitelé a školy vytvářejí
podmínky pro středoškolské studium adolescentů, které je podpůrné, rozvíjející a dospívajícími ceněné.
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Soulad vývojových potřeb a rozvoje v rámci edukačního procesu souvisí také
s konceptem „propojení “4 se školou (Bonny et al., 2000), který se relativně nově objevuje
především v literatuře o rizikovém chování dospívajících. Vyjadřuje míru, v níž dospívající
reflektují péči a blízkost školního prostředí a zaměstnanců školy vůči sobě, jak se vnímají
jako součást školního společenství, identifikují se s ním a pociťují ocenění ze strany druhých
(Bonny et al., 2000; Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006). Za předpokladu silněji vnímané vazby ke
škole dospívající lépe čelí nárokům dospívání, jejich vzdělávací proces je úspěšnější a výskyt
problémového chování v tomto období je nižší (Bonny et al., 2000). V některých situacích
propojení se školou v období dospívání dokonce sehrává významnější roli než vazba
s rodinou, zejména v rámci prevence nevhodných forem chování v sociální skupině (Harrison,
Gopalakrishnan, 2003) a psychických obtíží (Rodgers, Rose, 2002).
Ve studii autorek K. B. Rodgers a H. A. Rose se paradoxně dokonce ukázalo, že dospívající, jejichž vztah s rodinou nebyl příliš silný a naopak dávali najevo silnou vazbu se
školou, vykazovali nejsilnější symptomy psychických obtíží ve smyslu depresivních stavů,
suicidálních myšlenek či nízkého sebevědomí. Toto nečekané zjištění autorky vysvětlovaly
posloupností vzniklých vztahů. Je možné, že narušené vztahy v rámci rodiny vyvolávají psychické obtíže dospívajících, kteří se následně s větší intenzitou přimknou ke škole jako
k jedinému zdroji ochrany (Rodgers, Rose, 2002), zejména pokud jim to škola dovolí.
Školní úspěšnost se tedy ukazuje jako pouze jedna z více forem vazby dospívajících se
školou. Tento vztah je posilován také pocitem sounáležitosti, poskytnutím dostatečných příležitostí k rozvoji schopností a dovedností v různorodých aktivitách (Resnick, Harris, Blum,
1993; Roeser, Eccles, Sameroff, 2000). Kromě výuky a přípravy na budoucí profesi či další
vzdělávání škola zjevně ve značném rozsahu působí jako socializační činitel ve vývoji dospívajících (Štětovská, 2008).

2. 4 Vrstevnická skupina v socializaci dospívajících
Členství ve vrstevnické skupině a budování přátelství představují další velmi významnou charakteristiku dospívání. Začlenění do vrstevnické skupiny a nalezení důvěrných přátel
umožňuje dospívajícím adaptaci na nové životní podmínky a další vývojové úkoly adolescence (Crosnoe, 2000; Soudková, 2006). Lze říci, že komplementárním vývojovým úkolem vůči
osamostatnění od rodiny je vybudování pevných přátelských vztahů s vrstevníky.

4

„connectedness“ (Bonny et al., 2000, s. 1017)
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Na rozdíl od předchozího období dětství nabývá přátelství kvalitativně nové podoby.
Za jednu z nejvýraznějších odlišností přátelství v dospívání lze pokládat úroveň důvěrnosti a
intimity mezi přáteli (Arnett, 2009). Zatímco v dětství je klíčovou charakteristikou přátelství
společná činnost, v dospívání se přátelství orientuje především na společné myšlenky, názory,
naděje a sdílení tajných přání. Jedním z možných vysvětlení změny ve vnímání přátelství může být vývoj kognitivních procesů. Vlivem rozvoje sociální kognice dochází k rozvoji komplexnějšího přemýšlení o druhých lidech a interpersonálních vztazích (Arnett, 2009). Abstraktnější myšlení a formální operace umožňují vyhodnocovat sociální zkušenosti novým způsobem a vedou k realističtějšímu přemýšlení o vlastní osobě i druhých lidech v sociálním kontextu (Macek, 1999).
Jaké funkce plní budování vztahů s vrstevníky v dalším vývoji adolescentů? J. J.
Arnett (2009) popisuje funkci vrstevnických vztahů ve smyslu přemostění od úzkých a semknutých vztahů se členy primární rodiny k intimním vztahům s budoucími partnery.
Také P. Macek (1999, 2002) tyto vztahy hodnotí jako unikátní a těžko zastupitelné, které
znamenají zdroj značného množství sociálního učení a současně poskytují v tomto věku
možnost k zhodnocení vlastní identity. Vrstevnické vztahy umožňují vzájemnou výměnu
názorů, pocitů i vzorců chování (Kon, 1986; Macek, 1999). Za jejich významnou funkci
pokládá vytváření prostoru pro komunikaci a další formy mezilidských interakcí, které si
zde mohou dospívající zkoušet a testovat. Adolescenti se ve vztazích vzájemně nabízejí jako
modely chování k napodobování i k zavržení (Macek, 1999). Podobným způsobem posuzuje
funkci vrstevnických skupin také R. Crosnoe, který vznik a vývoj adolescentních skupin vysvětluje jako budování tzv. mikrokultur. Dospívající si do nich ze širšího sociálních kontextu
přinášejí informace a zkušenosti, které si zde následně zkoušejí a osvojují na hlubší úrovni.
Během dospívání adolescenti opakovaně budují rozličné mikrokultury, jejichž charakter si
určují, avšak tyto sociální skupiny současně determinují jejich vývoj (Crosnoe, 2000).
Další funkci vrstevnických vztahů může představovat vzájemná podpora (Cotterell,
2007; Kon, 1986), která nepřichází pouze v situacích krize, ale představuje přirozenou součást
života dospívajících. Například ve školním prostředí nabízejí vrstevníci podporu nejen ve
formě pomoci s osvojováním učební látky, ale mohou působit jako poradci či vyjednavači
v různých sociálních situacích (Cotterell, 2007) a současně také nabízejí možnosti trávení
volného času.
M. Vágnerová (2005) nahlíží na vrstevnické vztahy v dospívání jako na významný
zdroj saturace pěti základních psychologických potřeb, jak je definovali J. Langmeier a Z.
Matějček (Matějček, 1992). Z hlediska potřeby stimulace a smysluplného učení představují
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vrstevníci zdroje sociálního učení a slouží jako referenční skupina, která má vliv na chování a
prožívání adolescentů. V rámci vrstevnických skupin mladí lidé rozvíjejí své sociální dovednosti a začínají chápat strukturu sociálních institucí. Tyto skupiny jim mohou také pomoci
prezentovat různé formy a úrovně skupinové konformity (Crosnoe, 2000). V souvislosti
s odpoutáváním od rodiny saturuje vrstevnická skupina i potřebu jistoty a bezpečí a umožňuje
vytváření důvěrných přátelských vztahů. Rovněž naplňování potřeby identity probíhá do
značné míry prostřednictvím vrstevnických vztahů, které ovlivňují rozvoj sebepojetí dospívajících (Byrne, Shavelson, 1996; Erikson, 1974; O’Koon, 1997; Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006).
M. Vágnerová místo potřeby otevřené budoucnosti uvádí potřebu určovat vlastní pravidla,
která přispívají k osamostatnění (Vágnerová, 2005), což však s vytvořením životní perspektivy velmi úzce souvisí.
V průběhu dospívání se silná vazba na vrstevníky mění a uvolňuje, zejména v období
pozdní adolescence, kdy dospívající opět začínají intenzivněji budovat vztahy s rodiči a vyvíjí
se u nich vyspělejší pocit autonomie (Fuligni et al., 2001; Macek, 2002). Z vývojového hlediska vrstevnická skupina jednak podporuje rozvoj dospívajícího, jednak může další rozvoj
blokovat, případně do něj negativně zasáhnout. Studie A. J. Fuligniho a kolegů (2001) ukázala, že silná závislost na vrstevnících v pozdní adolescenci má negativní vliv na jejich přizpůsobení. Jedinci, kteří byli ochotní obejít pravidla rodičů, školní práci i obětovat své vlastní
nadání jen proto, aby se zalíbili svým vrstevníkům, vykazovali nejvyšší míru výchovných
problémů a nejnižší akademické výsledky. Na druhou stranu tendence hledat v dospívání častěji radu mezi vrstevníky než u rodičů neměla žádné negativní důsledky, naopak se jevila jako
běžná. Vrstevnické vztahy samy o sobě rozhodně nemají negativní dopad na život dospívajících. Jedním z významným úkolů dospívání je však naučit se budovat vztahy, které jsou vyvážené a poskytují všem členům přiměřenou míru samostatnosti.
Někteří dospívající mohou navzdory tradičním vývojovým charakteristikám čelit výraznějších obtížím při budování nových interpersonálních vztahů, případně mohou mít obtíže
uchovávat a rozvíjet stávající vazby. U dospívajících, kterým se nepodařilo při přechodu na
střední školu nalézt přátele a trvale zůstávali v izolaci, byla zjištěna vyšší míra napětí a stresu
po celou dobu školní docházky (Wentzel, Barry-McNamara, Cladwell, 2004). V těchto momentech se jeví jako významná podpora dospělých vychovatelů (O’Koon, 1997), kteří zejména uměle vybudované sociální skupiny typu školních tříd mohou strukturovat a podporovat
rozvoj jejich členů.
Odlišný zdroj napětí a intrapersonálních konfliktů v průběhu dospívání může představovat rozpor mezi potřebou být jedinečnou osobností a současně zapadat do vrstevnické sku26

piny a chovat se v souladu s jejími normami (Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006). Vrstevníci představují pro dospívající zdroj silných pozitivních i negativních emocí (Arnett, 2009). Je pravděpodobné, že mnohé z nich hodnotí podobně kriticky jako dospělé (Vágnerová, 2005) a zažívají vůči nim podobně ambivalentní pocity. Odmítání dospělé autority je však na první pohled
patrnější a představuje nový jev ve vývoji jedince, proto se nad ním dospělí vychovatelé zpravidla více pozastavují. Přesto bývá velmi intenzivně pozorovatelné, jak se mladí lidé vymezují i vůči vrstevníkům, kteří se od nich odlišují svými zálibami, zájmy, ale také vzhledem či
kulturním zázemím. E. Erikson, který zdůrazňuje jako hlavní úkol období dospívání nalezení
a vybudování identity, obdobným projevy nesnášenlivosti vysvětluje jako formu individuální
ochrany ega vůči pocitu zmatení identity a narušení její postupně vytvářené integrity (Erikson,
1974, 1996). Dospívající na jednu stranu vyžadují podporu vrstevníků, rodičů i učitelů
v procesu budování vlastní identity, avšak v okamžiku, kdy se domnívají, že společnost, která
je obklopuje, narušuje jejich sebepojetí a identitu, mají zvýšenou tendenci postavit se do opozice nebo dokonce s okolím aktivně bojovat (Erikson, 1974).
Interakce s vrstevníky v rámci školy úzce souvisejí s tématem práce, proto tato podkapitola především nastínila jejich funkce z hlediska socializace jedince a způsoby, jimiž se saturují vývojové potřeby adolescentů.

Dalším

významným

charakteristikám

vazeb

s vrstevnickou skupinou budou věnovány následující kapitoly.

2.5 Dospívání obdobím bouře a stresu
Když v roce 1904 vyšla monografie G. S. Halla o psychologii adolescence, označil
v ní tuto vývojovou etapu jako období bouře a stresu5 (Hall, 1922), kdy dochází k přerušení
starého postupu a tempa vývoje a k jeho posunu na vyšší a kvalitativně odlišnou úroveň. Mezi
hlavní rozpory prožívání v adolescenci uváděl:
· „rychlé změny aktivity, kdy výrazná excitace náhle přechází do stadia únavy a vyčerpání;
· časté oscilace nálad od radosti po stesk a neštěstí;
· projevy altruismu, ale také značnou míru sebestřednosti;
· prosociální chování a na druhou stranu tendenci k sociálně patologickému
chování;
· přecitlivělost a současně apatii nebo krutost;

5

„storm and stress“ (Hall, 1922, preface s. 13)
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· projevy extrémního zájmu a zaujetí činnostmi a naopak nezájem, lhostejnost, neochotu dozvědět se něco nového;
· zájem o dovednosti, ale nezájem o učení a dozvídání se nových informací;
· na jednu stranu konzervativní chování, na druhou radikalismus;
· projevy zájmu a zaujetí vším novým a náhlé projevy nezájmu o okolí a uzavření do
sebe;
· projevy moudrého chování, které dospělé inspiruje, a naopak hlouposti, která je
zaráží a irituje“ (Hall, 1922, s. 75-88).
Ačkoli mnohé z charakteristik sepsaných před více než sto lety můžeme identifikovat i
mezi současnými dospívajícími, přesto se vynořují otázky, zda je adolescence stále oním
bouřlivým a stresovým obdobím. Mnozí autoři odpovídají záporně (Arnett, 1999; Roeser,
Eccles, Sameroff, 2000; Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006), přestože současně adolescenci pokládají
za období, které je k těmto projevům nejnáchylnější. Případně nehovoří o tradičně bouřlivém
a revoltujícím období, ale u určité skupiny dospívajících popisují zvýšený výskyt emocionálních obtíží, které jsou internalizovány (Roeser, Eccles, Sameroff, 2000).
J. J. Arnett konstatuje, že náročnost dospívání může pramenit zejména z konfliktů
s rodiči, výkyvů nálad a tendencí k rizikovému chování. Vrchol uvedených tří typů případných potíží se zpravidla nachází v různých etapách adolescence (Arnett, 1999). V raném
dospívání se stupňují konflikty s rodiči, jejichž charakter byl naznačen v předchozí kapitole.
Ve střední fázi dospívání se pak objevují ve větší míře výkyvy nálad. K těmto stavům se mohou vázat i pocity celkové životní nespokojenosti, které čeští dospívající v posledním desetiletí dvacátého století deklarovali mnohem výrazněji než jejich vrstevníci z ostatních evropských zemí (Macek, 1999). Pokud zvážíme historicko-kulturní souvislosti a vývoj společenských institucí v posledních letech, je otázkou, zda by podobné ladění našich i zahraničních
dospívajících přetrvávalo i v současné době.
K rozladám přispívají bezpochyby také osobnostní rysy jedince. Podle modelu pěti
faktorů osobnostních rysů – „Big Five“ (diagnostický dotazník NEO-FFI) dospívající
s rozvinutějšími rysy úzkostnosti a neurotismu zmiňují zpravidla větší výskyt každodenních
stresů. Naopak svědomitost, přátelské nastavení vůči okolí a spíše extravertní temperament
pomáhají dospívajícím prožívat podstatně méně problémů v realitě běžného dne (Ficková,
2000). Podobný vliv se ukázal také při studiu dospívajících, u nichž byla diagnostikována
vysoká míra originality a kreativity a současně vyšší osobnostní i kognitivní potenciál. Vykazovali mnohem větší sebejistotu v sociálních situacích, lépe se dokázali v interakcích s okolím
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orientovat, přirozeně na ně reagovat a přizpůsobovat se vzniklým okolnostem (Jurčová,
2000).
Nakonec v pozdní adolescenci se podle J. J. Arnetta častěji objevují projevy rizikového chování ve smyslu zneužívání návykových látek, agresivity apod. (Arnett, 1999). Jestliže
však chápeme dospívání jako období přípravy na dospělé role, povinnosti a pravidla, lze očekávat, že jistá dávka experimentování (včetně experimentování s návykovými látkami či nepříliš bezpečné řízení automobilu) k tomuto vývojovému období patří (Wolfe, Jaffe, Crooks,
2006). Otázkou zůstává, kdy, jak a s čím adolescenti experimentují a jakou roli v takových
situacích mají sehrávat dospělí.
Mnozí dospívající však procházejí touto vývojovou etapou s minimálním množství
významnějších těžkostí a výskytem déletrvajícího problémového chování. Významný vliv zde
zřejmě sehrává dostatečně silná sociální opora, kterou poskytují dospívajícím rodiče, vrstevníci, učitelé i další významné osoby. Ukazuje se, že sociální opora působí na zdraví dospívajících i jejich další vývoj výrazně pozitivně (Gecková, Pudelský, Van Dijk, 2001).
Poněkud v rozporu s G. S. Hallem současné výzkumy vývoje osobnostních rysů dospívajících konstatují, že stabilita osobnosti je značně vysoká i v období adolescence, přestože
stále probíhá její vývoj. Změny, které můžeme v projevech dospívajících pozorovat, tak vysvětlují především v kontextu změn sociálního statusu dospívajících, jejich začlenění do nových sociálních skupin i většího důrazu na interpersonální vztahy, který v adolescenci nastává
(Blatný, Urbánek, 2004).
Značné množství výzkumných studií i aplikovaných přístupů se věnuje dospívání zejména z hlediska výskytu možných obtíží a rizik, a proto přemýšlejí v duchu prevence a zaměřují se na dospívající, kteří jsou z nějakého důvodu ohroženi ve svém vývoji. Teorie vývojových pozitiv6 (Scales, 1999) se naopak snaží zaměřit na podporu a rozvoj silných stránek
mladých lidí a věnuje pozornost celé populaci dospívajících. Přístup založený na hledání příznivých charakteristik vývoje v dospívání se pochopitelně také snaží vidět toto životní období
jinak než z perspektivy bouří a stresu.
P. C. Scales identifikuje čtyřicet různých silných stránek vývoje, které shrnuje do osmi
kategorií: podpora, kompetence, hranice a očekávání a konstruktivní využívání času jsou čtyři
externí kategorie, které dospělí vychovatelé nabízejí mladým lidem v rámci jejich rozvoje.
Závazek k učení, pozitivní hodnotový systém, sociální dovednosti a pozitivní identita jsou
individuální kategorie, které poskytují dospívajícím výbavu k rozvoji a seberegulaci (Scales,
6

„developmental assets“ (Scales, 1999, s. 113)

29

1999). Podobný přístup nacházíme také v myšlenkách sociokognitivní teorie, která klade důraz na pozitivní vlivy adaptace a snaží se hledat zdroje odolnosti navzdory komplikovaným
podmínkám. Tyto zdroje pak nevnímá jako protektivní, ale jako podporující a aktivující vývoj
(Bandura, 1997).
P. C. Scales realizoval výzkum na vzorku sta tisíc dospívajících ve věku 12-18 let.
Ukázalo se, že mladí lidé zpravidla nedisponují všemi čtyřiceti sledovanými pozitivními
stránkami vývoje a v průběhu adolescence u řady z nich vnější i vnitřní zdroje rozvoje klesají.
Na druhou stranu lze předpokládat, že mnohá vývojová pozitiva mezi sebou interagují na
úrovni, která není postižitelná měřením, takže mohou přispívat k rozvoji dospívajících, ačkoli
to výsledky nenaznačují. Mimo to studie naznačila, že tzv. ohrožení jedinci, jejichž rodinné a
často i školní a mimoškolní prostředí je značně nevýhodné a nepodporující a kteří současně
vykazovali vyšší množství vývojových pozitiv, byli nejlépe chráněni před skutečným rozvojem rizikového chování v dospívání. Všichni dospělí v okolí dospívajících mohou svým přístupem vůči adolescentům, komunikací s nimi, jejich aktivním zapojením do různorodých
činností, oceněním a akceptací jejich projevů chování napomoci rozvoji vyšší míry vývojových pozitiv (Scales, 1999).
Také přístupy zaměřené na zjišťování kvality života se dospívajícím věnují zejména
s ohledem na možnosti jejich růstu (Meuleners, 2003). Podle zmíněné studie kvalitu života
dospívajících nejvíce sytí kvalita zdraví (cvičení, fyzické zdraví, aktivní sportování), proměnné prostředí (pocit bezpečí, domov, škola, sousedství), sociální podmínky (přátelé, navštěvovaná místa, volnočasové aktivity, veřejné zdroje zábavy), individuální charakteristiky (zejména ve smyslu sebehodnocení, sebepojetí, zaměření do budoucnosti) a příležitosti
k růstu (úspěch, osvojování nových informací a dovedností, kvalita vzdělávání). Ze všech
uvedených dimenzí se zdají nejvýznamnějšími proměnné prostředí, které nejen přímo ovlivňují určité složky kvality života dospívajících, ale nepřímo působí také na další dimenze.
Na otázku, zda je dospívání stále obdobím bouří a stresu, bychom asi měli odpovídat
s ohledem na sociokulturní podmínky dospívajících a nabídky, které jim současná společnost
poskytuje. Bezpochyby je to období náročné, v němž dochází k rychlému růstu a rozvoji doposud neaktivovaných fyzických, psychických i sociálních charakteristik jedince (Hall, 1922).
Řada změn probíhá nikoli jako pouhý kvantitativní nárůst dříve rozvinutých funkcí, ale kvalitativně zcela odlišně. Jednotlivé složky identity dospívajícího se nově budují, integrují a získávají nové vlastnosti (Erikson, 1997). Jedná se o období nesmírně senzitivní pro rozvoj dovedností a hodnot, které jsou potřebné v dospělém životě (Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006). Jedním z dalších paradoxů této vývojové etapy jsou tedy zřejmě neklid a stres na jedné straně a
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významné možnosti rozvoje a růstu na straně druhé (Arnett, 1999). Nahlížejme proto na adolescenci jako na vývojové období, které nabízí různorodé možnosti, které by měly být využity
v pozitivním směru vývoje jedince.
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3. SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI
Ve střední škole se dospívající mohou setkat se situacemi, které v nich vyvolávají bouři a stres, avšak prioritní snahou škol by mělo být především poskytování množství adekvátních nabídek k rozvoji a růstu. Cílem vzdělávacího procesu ve středních školách bylo vždy
osvojování znalostí a dovedností potřebných pro další akademickou kariéru či budoucí profesní zařazení, které úzce souvisejí především s rozvojem kognitivních procesů. Významnou
součást představuje ovšem také osobností a sociální rozvoj, který se v průběhu vzdělávání
odehrával. V současné době, kdy jsou mnohé školské systémy kritizovány za nadměrný důraz
na výkonovou složku, testování, zkoušení znalostí a přílišný dril, se o sociálních aspektech
vzdělávacího procesu začíná stále více hovořit. Škola má přispívat k rozvoji kognitivních
funkcí i socializaci jedince (Greenberg et al., 2003; Helus, 2007; Schunk, Zimmermann,
1997), neboť pouze za těchto předpokladů lze očekávat, že bude skutečně schopen samostatného dospělého života se všemi nároky, které přináší v oblasti pracovního uplatnění i
v soukromém životě. Jak se pokusíme dále na mnoha místech ukázat, přístup ke vzdělávání,
který kombinuje obě uvedené složky, se zdá jako nejúčinnější v rozvoji žáků i studentů po
celou dobu jejich akademické kariéry.
Problematika rozvoje sociálních dovedností představuje rovněž významnou součást
současné kurikulární reformy. Rámcové vzdělávací programy, na jejichž základě gymnázia i
střední školy tvoří nebo se chystají vytvářet své školní vzdělávací plány, hovoří o tzv. klíčových kompetencích, které zahrnují výčet různorodých znalostí, schopností a dovedností, jejichž rozvoj je nutný pro uplatnění absolventů škol v každodenním životě. Kromě kompetencí
k učení a řešení problémů, které úzce souvisejí se standardní výukou, tvoří samostatnou součást kompetence komunikativní, sociální a osobnostní. Jinými slovy součástí vzdělávání je
také příprava studentů v takové podobě, aby byli schopni interagovat se svým okolím, regulovat i reflektovat své individuální potřeby, postoje či zájmy, aktivně se zapojovat do spolupráce, zvládat plnění různorodých sociálních rolí, adaptovat se na proměnlivé životní i pracovní
podmínky, budovat a udržovat funkční mezilidské vztahy (Rámcový vzdělávací program pro
gymnázia, 2007; Rámcový vzdělávací program pro odborné vzdělávání, 2007). Už samotný
výčet uvedených kompetencí naznačuje, že nároky na školu jsou relativně vysoké a na rozdíl
od mnoha tradičních školních znalostí, tyto dovednosti se studenti nenaučí ani prostřednictvím výkladu, ani samostudiem z učebnic. Mezi předpoklady jejich osvojení patří v první řadě
rozvinuté sociální dovednosti samotných učitelů. Ti by následně měli vytvořit takové pod-
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mínky výuky a vzdělávání, za nichž jsou studentům sociální dovednosti náležitě zprostředkovány a oni mají možnost jejich praktického nácviku a využití.
Sociální dovednosti jsou charakterizovány jako tzv. měkké dovednosti (Hartl, Hartlová, 2000), což znamená, že jejich dílčí složky a projevy lze jen obtížně definovat, případně
přesně měřit. Rovněž definice sociálních dovedností se liší v míře své obecnosti a rozsahu
různorodých forem chování. Na následujících stránkách se pokusíme vyjasnit, co přesně se
danými pojmy míní a v jaké podobě se ve škole reprezentují.

3.1 Kompetence, schopnosti, dovednosti…
Mnozí autoři hovoří v souvislosti s rozvojem dětí a dospívajících o sociálních dovednostech a nepoužívají žádné jiné označení. Mají na mysli konkrétní formy a projevy chování,
které souvisejí se sociálními situacemi (Cook et al., 2008; Čáp, 1997).
V Rámcových vzdělávacích programech jsou sociální kompetence pokládány za synonymum sociálních dovedností. Jejich význam se však u dalších autorů liší a získává výrazně
hodnotící konotaci (Cook et al., 2008; Gresham, Sugai, Horner, 2001). V takových případech
kompetence vyjadřují, do jaké míry je jedinec schopen adekvátně využít svých sociálních
dovedností v různorodých situacích. Při takovém hodnocení neexistují paušálně stanovená
kritéria, hodnotiteli se stávají osoby v okolí jedince (Cook et al., 2008; Gresham, Sugai, Horner, 2001), zpravidla rodiče, učitelé, další významné dospělé autority a také vrstevníci. Jejich
hodnocení závisí na množství přiléhavých forem sociálního chování daného jedince a aktuální
normě, kterou lze využít. Ta obvykle vymezuje rozsah adekvátních forem sociálního chování
jedince a vliv takového chování na další interakce s jeho okolím (např. jeho popularita mezi
vrstevníky, množství a kvalita přátelských vztahů, akceptace jedince jeho okolím apod.). Do
hodnocení se promítají také případné normy sociální skupiny, v níž se jedinec pohybuje, a na
obecnější úrovni normy společnosti či kultury, v níž k danému chování dochází (Gresham,
Sugai, Horner, 2001). Jinými slovy podle uvedených autorů je jedinec natolik sociálně kompetentní, nakolik jeho sociální okolí oceňuje jeho dovednosti.
H. Belz a M. Siegrist (2001) chápou sociální kompetence v jiném než hodnotícím významu. Jejich projekt skupinové práce s dospělými jedinci, kteří čelili obtížím uplatnit se na
trhu práce, využívá obdobně jako česká kurikulární reforma termín klíčových kompetencí.
V jejich pojetí se jedná o soubor předpokladů k profesnímu uplatnění jedince. Mezi klíčovými
kompetencemi uvádějí i sociální kompetence, které čítají množství různorodých schopností,
jimiž by měl jedinec disponovat v interakci se svým okolím. Sociální dovednosti následně
vyjadřují konkrétní aktivity, jimiž jsou sociální kompetence realizovány. Model H. Belze a
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M. Siegrista má hierarchické uspořádání, v němž kompetence představují osobnostní složku
jedince, která zahrnuje různorodé schopnosti čili dispozice, které se mohou projevit v chování
neboli dovednostech (Belz, Siegrist, 2001).
J. Čáp nepoužívá pojem kompetence, ale schopnosti rovněž chápe jako obecnější pojem ve smyslu psychických vlastností, které umožňují jedinci osvojování určitých činností.
Dovednost znamená v jeho pojetí konkrétnější předpoklad k správnému výkonu jakékoli činnosti (Čáp, 1997). Obdobně V. Smékal hovoří o vzájemné interakci mezi schopnostmi a dovednostmi, přičemž schopnosti popisuje jako osobnostní dispozice determinované vlohami
jedince a výchovou. Dovednosti představují v jeho pojetí dílčí složky schopností, které se
rozvíjejí působením vlivů z okolního prostředí. Současně jejich nácvik a zdokonalování vedou
k hlubšímu rozvoji schopností (Smékal, 2002).
Pro účely této práce budou pojmy schopnosti a dovednosti užívány v pojetí, které
stanovuje J. Čáp (1997).

3.2 Předpoklady rozvoje sociálních dovedností ve škole
Než vymezíme dílčí sociální dovednosti, které by bylo vhodné ve škole u studentů posilovat a rozvíjet, podívejme se na obecnější předpoklady, z nichž tyto formy chování vyplývají. Kromě schopností, které jsou dány převážně individuálními charakteristikami jednotlivých členů edukačního procesu, jsou to také sociální situace, které ve škole vytvářejí podmínky, aby se různé sociální dovednosti mohly vynořit, byly posilovány a rozvíjeny, nebo
v opačném případě naopak utlumeny (Orpinas, Horne, 2006).

VZTAHY

KOMUNIKACE
A INTERAKCE

BYTÍ A PROŽÍVÁNÍ

Obrázek 2 - Úrovně předpokladů sociálních dovedností ve škole z hlediska obecnosti.
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Obrázek 2 navrhuje shrnutí sociálních situací, které se ve školním prostředí nabízejí
jako platforma pro rozvoj sociálních dovedností. Každá z těchto úrovní předpokládá určitou
formu interakce mezi individuálními schopnostmi jedince a jeho okolím.
D. Fontana rozlišuje ve školním vzdělávání dvě stěžejní dimenze celého edukačního
procesu. První označuje jako oblast vědění, která se věnuje především předávání informací a
znalostí, zaměřuje se na rozvoj myšlení a hledání strategií k osvojení vyučovacího předmětu.
Druhou úroveň označuje jako oblast bytí, která rozvíjí individuální prožívání a adaptaci na
prostředí a současně také podporuje soužití ve škole (Fontana, 2003). Jeho pojetí odpovídá
komplexnímu modelu vzdělávání, v němž probíhá rozvoj kognitivních procesů i socializace.
Tyto dvě složky spolu vzájemně interagují. Současně lze také říci, že vše, co nespadá do kategorie učení znalostí a faktů, představuje potenciál pro rozvoj sociálních dovedností bez bližšího určení.
Na druhé úrovni jsou předpoklady sociálních dovedností vymezeny v podobě komunikace a interakce s okolím. Z nich vyplývají dílčí formy chování, které spadají do této kategorie. Na základě komunikace s okolím lidé následně budují jednotlivé složky svého sociálního
života, komunikace je ovlivňována sociálním okolím jedince, ale současně působí na rozvoj
lidské psychiky (Janoušek, 2007). Představuje tak v tomto pojetí nadstavbu všech dalších
sociálních dovedností, což vyplývá z jejích základních principů, jak byly formulovány P.
Watzlawickem, J. Beavin Bavelasovou a D. D. Jacksonem (1999). Pokusme se představit si je
v prostředí školy.
První a klasickou charakteristikou komunikace je tvrzení, že „nelze ne-komunikovat“
(Watzlawick, Beavin Bavelasová, Jackson, 1999, s. 45). Jakákoli forma chování v interakci
s druhou osobou či osobami nese nějaké sdělení. Ve školách, které jsou plné studentů a učitelů, kteří se v průběhu výuky neustále potkávají při různých příležitostech, se jeví jako zcela
nemožné vyhnout se komunikaci s okolím. Učitelé jakýmkoli způsobem svého chování dávají
něco najevo, sdělují studentům informaci určité hodnoty. Jedním z tradičních příkladů ze
školního prostředí je způsob, jímž učitelé vyžadují plnění studijních povinností. Jestliže je
srozumitelně strukturují a následně důsledně dodržují, znamená to pro studenty velmi zřetelně
formulovanou informaci, co mohou od učitele očekávat. Pokud naopak úkol sdělí, ale následně se k němu nevracejí, studenti opět dostávají velmi srozumitelnou informaci o významu
jejich práce.
Druhý princip komunikace, který autoři vyjádřili, výstižně ukazuje, jaké přesahy má
jakákoli komunikace do socializace jedince a rozvoje jeho sociálních dovedností. „Každá komunikace má obsahový a vztahový aspekt, a to tak, že druhý aspekt určuje předcházející, a je
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tedy metakomunikací“ (Watzlawick, Beavin Bavelasová, Jackson, 1999, s. 48). Každé sdělení
nejen poskytuje informaci, ale současně vyvolává u všech účastníků interakce další chování.
V rámci těchto výměn vzniká mezi interagujícími vazba, jíž se postupně definuje také jejich
vztah. Je zcela přirozené, že tyto děje probíhají bez cíleného zaměření pozornosti svých aktérů. Tak se například stane, že informace stejného obsahu sdělená studenty dvěma různým učitelům je v závislosti na vztahu mezi třídou a daným učitelem interpretována různým způsobem. Například neochotu psát písemnou práci jeden interpretuje jako lajdáctví a zlobí se na
třídu, druhý hledá příčinu a rozmlouvá o situaci se studenty, třetí sdělení chápe jen jako přirozenou součást komunikace o písemné práci a nepřikládá mu větší význam, ani studenty nehodnotí za jejich vyjádření a písemnou práci jim jednoduše zadá.
Třetí princip komunikace vymezený autory se snaží problematizovat tradiční model,
který představuje komunikační výměny na úrovni akce – reakce. Výměny v komunikaci autoři vysvětlují tzv. triadickým spojením, kdy podnět, na který reagujeme odpovědí, je následován určitou specifickou formou posílení komunikačních výměn u všech členů aktuální interakce. „Druh vztahu je v souladu s fázováním komunikačních sledů mezi komunikujícími“
(Watzlawick, Beavin Bavelasová, Jackson, 1999, s. 52). Učitelé středních škol často argumentují, že nemají dostatek času na rozvoj sociálních dovedností studentů, neboť jsou zahlceni
množstvím výuky, kterou si je třeba v průběhu čtyř let studia osvojit. Pokud však vezmeme
v potaz zde popsaný axiom komunikace, při kterékoli vyučovací hodině v komunikaci mezi
učitelem a třídou figurují tři složky výměny informací. Učitel sděluje informace, na které studenti různým způsobem reagují (píšou si poznámky, dotazují se, plní úkoly). Sdělení může
rovněž vycházet od studentů a reakce naopak přicházet od učitele. Při každé takové výměně
ovšem způsob prezentace sdělení i čekání na reakci určuje, jak bude komunikace dál probíhat,
čili posiluje (případně inhibuje) kontinuitu komunikace. Za těchto předpokladů mohou studenti při standardní výuce jakéhokoli předmětu rozvíjet řadu dalších sociálních dovedností
(např. aktivní naslouchání, diskutování, řešení konfliktů).
Čtvrtému principu komunikace se často věnuje nejvíce pozornosti v tradičním pojetí
tohoto tématu. „Lidské bytosti komunikují jak digitálně, tak analogově. Digitální jazyk je velmi složitý a má výrazně logickou skladbu. Postrádá však přiměřené významy týkající se vztahové stránky, zatímco analogový jazyk obsahuje významosloví, ale nemá odpovídající skladbu, která by jednoznačně definovala povahu vztahů“ (Watzlawick, Beavin Bavelasová,
Jackson, 1999, s. 58). Analogový jazyk zahrnuje veškeré formy neverbální komunikace
v nejširším slova smyslu (ve škole to může být i způsob organizace vyučovací hodiny), zatímco digitální jazyk představuje naše verbální sdělení. Značná část vyučovacího procesu sta36

ví na verbální složce. Studenti poslouchají výklad učitelů, čtou učebnice, zapisují si důležité
informace. Velmi rozsáhlou oblast, v níž jsme naopak závislí především na analogových sděleních, představují vztahy. Zatímco informace obsažené ve výuce určitého předmětu jsou relativně stabilní, způsob jejich sdělení a prezentace významně ovlivňuje, jestli studenty téma
zaujme, zda je posílena jejich motivace a současně také vzájemný vztah mezi učitelem, třídou
a vyučovací látkou. Forma, kterou učitel zvolí pro prezentaci verbálních informací, aktivuje
množství neverbálních složek komunikace a vytváření vztahu může současně zahrnovat další
sociální dovednosti, které jsou takto posilovány (např. ochotu spolupracovat, reflektovat své
myšlenky, pocity a projevy chování, přemýšlet o názorech, prožitcích a projevech spolužáků i
učitele).
Poslední axiom komunikace vymezuje charakteristiky vzájemných sdělení z hlediska
hierarchie. „Všechny komunikační výměny jsou buďto symetrické nebo komplementární v závislosti na tom, jsou-li založeny na rovnosti či rozdílnosti“ (Watzlawick, Beavin Bavelasová,
Jackson, 1999, s. 61). Většina školních situací mezi učiteli a studenty i mezi studenty navzájem poskytuje možnosti k oběma typům komunikačních výměn. Komunikační výměny poskytují kromě faktických informací také sdělení o vztahu a vyžadují určitou formu chování.
Studentům se tak nabízí množství situací, v nichž si mohou zkoušet i dílčí sociální dovednosti, které s daným způsobem komunikace souvisejí a které je učí komunikovat s autoritou i se
svými vrstevníky.
Na vrcholu pyramidy v obrázku 2 stojí interpersonální vztahy, respektive jejich budování v rámci vzdělávacího procesu. Jak opakovaně naznačuje P. Watzlawick s kolegy,
podmínkou jejich vzniku je vzájemná komunikace (Watzlawick, Beavin Bavelasová, Jackson,
1999). Na interpersonální vztahy lze však nahlížet také samostatně jako na klíčový předpoklad socializace ve škole (Gillernová, 1998). Studenti mají ve škole příležitost budovat interpersonální vztahy se svými vrstevníky, učiteli, vedením školy, poradenskými pracovníky a
mnohdy také s administrativním a pomocným personálem, který se na chodu školy podílí.
Vztahy ve škole jsou zpravidla volnější a pružnější než v rodinném prostředí, čímž se
dospívajícím nabízí více příležitostí k autonomii, samostatnosti a tak i rozsáhlejšímu individuálnímu rozvoji (Cotterell, 2007). Zkušenosti, které vytvářením různorodých vztahů získávají vedou k rozvoji vzájemného poznávání, ovlivňují rozhodování v sociálních situacích, případně určují způsob reakce v daných situacích, podporují schopnost řešit konflikty i mnohé
další projevy sociálních dovedností (Doll, Zucker, Brehm, 2004; Soudková, 2006; Tyrlík,
Dvořáková, Jelínková, 2006). Vztahy mezi učiteli a studenty i mezi studenty v rámci školní
třídy mimo to ovlivňují průběh celého vzdělávacího procesu, ochotu spolupracovat, motivaci
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ke studiu i pocit sounáležitosti se školou (Doll, Zucker, Brehm, 2004; Cotterell, 2007; Macek,
1999).
Bez ohledu na úroveň obecnosti, na níž jsou sociální dovednosti budovány, je vždy
důležitým předpokladem jejich rozvoje přítomnost dalších osob. Sociální dovednosti se získávají i dále rozvíjejí prostřednictvím sociálního učení7 (Doll, Zucker, Brehm, 2004; Gillernová, Štětovská, 2005; Gresham, Sugai, Horner, 2001). Student má možnost rozvíjet své sociální dovednosti za podpory a vedení svých vychovatelů a učitelů. Významnou roli sehrávají i
jeho vrstevníci, kteří mu umožňují naučené dovednosti zkoušet, potvrzovat si jejich význam a
nadále je zdokonalovat a upřesňovat.

3.3 Projevy sociálních dovedností studentů
Sociální dovednosti jsou často definovány výčtem různorodých forem chování jedince. Jedna z obecnějších, avšak relativně výstižná definice říká, že „sociální dovednost je věku
přiměřená znalost a obratnost klidně a tvořivě se zapojit do sociálního prostředí jedince“
(Orpinas, Horne, 2006, s. 108). Uvedené věku odpovídající chování lze rovněž charakterizovat jako sociálně významné chování, tedy takové, které okolí pokládá za přínosné a které jedinci přináší sociální zisky (Gresham, Sugai, Horner, 2001). Tyto zisky mají zpravidla podobu akceptace okolím, zvýšené popularity v sociální skupině a pozitivního ocenění významnými druhými osobami (Caldarella, Merrell, 1997).
Výčty sociálních dovedností se liší ve svém rozsahu, často také z hlediska zájmu autorů o konkrétní formy chování, případně podle věkové či profesní skupiny, na kterou se autoři
soustředí. P. Caldarella a K. W. Merrell (1997) realizovali v devadesátých letech minulého
století metaanalytickou studii, na jejímž základě se pokusili systematicky klasifikovat sociální
dovednosti dětí a dospívajících. Autoři se domnívají, že se jednalo o historicky první studii
podobného typu. Prostřednictvím faktorové analýzy dospěli k pěti dimenzím, v nichž lze
vysledovat dílčí sociální dovednosti:
Dimenze vrstevnických vztahů představuje první skupinu sociálních dovedností a
zahrnuje veškeré formy chování, které umožňují pozitivní interakce s vrstevníky. Tuto sféru
zdůrazňují také autoři F. M. Gresham, G. Sugai a R. H. Horne (2001), P. Orpinas a A. M.
Horne (2006) či K. Wentzel (1991). Dospívající, kteří jsou dostatečně zdatní ve sféře vrstev-

7

Téma sociálního učení bude v předložené práci opakovaně zmiňováno, proto uvádíme jeho vymezení: „sociální
učení označuje soubor procesů, jimiž se dítě učí – ve styku s druhými lidmi – žít ve společnosti, aktivně se do ní
začlenit, dodržovat její normy, přejímat sociální role, komunikovat, účastnit se sociální interakce. Osvojuje si
názory a postoje své společnosti a sociální skupiny, sociální dovednosti a návyky, formují se jeho rysy osobnosti
týkající se vztahu k lidem“ (Čáp, Mareš, 2001, s. 192).
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nických vztahů, zvládají budovat trvalá přátelství a současně také odolávat negativnímu vlivu
vrstevnické skupiny, případně ukončit vztahy, které je mohou ohrožovat. V interakcích
s vrstevníky dokážou akceptovat jejich odlišnosti a specifické projevy. Dospívající jsou také
schopni využívat své vnímavosti na verbální i neverbální podněty, které od druhých osob přicházejí a zvládají reagovat podle informace, kterou nesou (Riggio, 1986; Riggio, Carney,
2003). Důležitou složkou této dimenze jsou také rozvinuté schopnosti sociálního vnímání a
poznávání druhých osob, na kterou klade důraz I. Gillernová (2005a). Takto vybavení dospívající si precizně a kontinuálně budují svůj názor na druhé a zvažují, jak budou pravděpodobně přemýšlet, jednat a reagovat lidé kolem nich (Ormrod, 2006).
Druhá dimenze zahrnuje různorodé seberegulační mechanismy (Caldarella, Merrell,
1997), jimiž jedinec kontroluje své prožívání, ale také se zvládá chovat v souladu s pravidly,
dokáže přijímat kompromisní řešení či akceptovat kritiku své osoby. Tyto dovednosti působí
v mnoha ohledech také jako prevence násilného chování v konfliktních situacích (Orpinas,
Horne, 2006) a naopak podporují schopnost nahlížet na konflikt z úhlu pohledu všech zúčastněných, ovládnout tendenci hledat příčiny a viníka a zaměřit se na hledání přijatelného řešení
(Gillernová, 2005a; Kopřiva, 1997; Wentzel, 1991). Za významnou složku seberegulace lze
pokládat také dovednost sebereflexe, která je nezbytná pro další osobnostní rozvoj, ale také
například pro schopnost účinně pokračovat ve školní práci (Pajares, 2006). Do této dimenze
můžeme zařadit také dovednost kontrolovat svá verbální i neverbální sdělení, aby byla
v souladu se situací, v níž se jedinec nachází a se sdělením, na něž reaguje, případně které
iniciuje (Riggio, 1986; Riggio, Carney, 2003).
Třetí dimenzi sociálních dovedností dětí a dospívajících reprezentují dovednosti související s vlastním vzděláváním a školní docházkou (Caldarella, Merell, 1997). Zaměřují se
zejména na školní úspěšnost, interakce se spolužáky a učiteli, samostatné plnění úkolů, sledování instrukcí učitele apod. D. H. Schunk a B. J. Zimmermann sociální dovednosti akademického rázu úzce propojují s výše uvedenou seberegulací, avšak z pohledu vzdělávacího procesu. Zdůrazňují dovednost plánování a práce s časem, vytváření efektivního pracovního prostředí a na druhou stranu také dovednost uvědomit si potřebu sociální opory, kterou mohou
spolužáci a učitelé poskytnout (Schunk, Zimmermann, 1997).
Předposlední dimenze je označována jako vzájemný soulad (Caldarella, Merrell,
1997), avšak v mnoha ohledech vyjadřuje dovednost kooperace. Jedinec, jenž má rozvinuté
zde zařazené sociální dovednosti, se dokáže přizpůsobit okolí v plnění sociálních pravidel a
požadavků, umí efektivně využívat svůj volný čas, dokáže se podělit s ostatními. K. Wentzel
hovoří v této souvislosti o sociálně zodpovědném chování, které úzce souvisí s dovedností
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akceptovat skupinou stanovená pravidla a chovat se podle jejich znění. Současně hovoří o
přijetí požadavků na sociální role, které jedinec zaujímá v sociální skupině (Wenztzel, 1991).
Čtvrtá dimenze sociálních dovedností se vztahuje také k různým formám komunikace a práce
ve skupině, které vyžadují dovednost naslouchání, ale také verbalizaci názorů a požadavků,
doptávání a vzájemné vyjasňování názorů, zaměření na společné řešení a společný cíl činnosti
(Fischer, 2004; Kasíková, 2001). Zcela konkrétní dovednost tohoto typu, kterou lze ve školním prostředí často a intenzivně rozvíjet, označuje J. Ježek jako sdílené reflektování. Celá
skupina neboli školní třída se zamýšlí a diskutuje o společné činnosti, jejím dosavadním vývoji a dalších plánech (Ježek, 2006).
Poslední definovaná dimenze se zaměřuje na dovednosti prosadit se v interakci s
druhými osobami (Caldarella, Merrell, 1997). V konkrétní podobě se jedná o zahájení konverzace s druhými, přizvání druhých osob k interakci s námi, přijetí pochvaly a ocenění. R. E.
Riggio v této souvislosti hovoří o dovednostech adekvátně projevovat a regulovat verbální i
neverbální projevy v komunikaci s druhými osobami (Riggio, 1986; Riggio, Carney, 2003).
Dovednost prosadit se může mít individuálnější charakter a pojit se s rozhodováním v konkrétních situacích či s plánováním aktivit do budoucna (Orpinas, Horne, 2006). Při těchto
činnostech sociálně zdatný jedinec zvažuje také druhé osoby a rozhoduje o sobě či o celé skupině na základě svých znalostí a zkušeností s druhými.
Uvedená taxonomie si neklade nároky na úplnost, avšak její autoři (Caldarella, Merrell, 1997) se domnívají, že může napomoci identifikaci silných stránek rozvoje dětí a dospívajících, případně pochopení jejich dosavadního i budoucího rozvoje. Mimo to se ukazuje, že
mnohé další výčty sociálních dovedností lze úspěšně kategorizovat podle uvedených dimenzí.
Pro přehlednost jednotlivé dimenze i jejich dílčí projevy ukazuje také tabulka 2.
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VRSTEVNICKÉ
VZTAHY

SEBEREGULACE

budování přátelských vztahů

efektivní řešení
konfliktů

odolávání negativním vlivům vrstevnické skupiny

sebereflexe

akceptace odlišností

kontrola vlastních
verbálních i neverbálních sdělení

sociální vnímání

sociální poznávání

VZDĚLÁVÁNÍ

KOOPERACE

INTERAKCE
S DRUHÝMI
OSOBAMI

práce v souladu se
sociálními pravidly zahájení konverzace
a požadavky
s druhými osobami
skupiny
dovednost pracovat dovednost podělit se
vlastní verbální
podle zadaných
s ostatními
vyjadřování
instrukcí
ve skupině
samostatné plnění
úkolů

sebekontrola v rámci vlastního vzdělávacího procesu

přijetí požadavků
sociální role

efektivní nakládání zaměření na společs časem a plánování né řešení a společný
činností
cíl činnosti
vytváření efektivního pracovního
prostředí

komunikace ve
skupině

dovednost adekvátního neverbálního
sdělování
přijetí pochvaly
a ocenění
rozhodování a plánování v kontextu
interakcí s druhými
osobami

vnímavost vůči
dovednost požádat
verbálním i nevero sociální podporu sdílené reflektování
bálním projevům
ve škole
druhých osob
kontinuální, zkušenostmi podpořené
efektivní využití
budování názorů
volného času
o druhých lidech
Tabulka 2 - Dimenze sociálních dovedností dospívajících a jejich dílčí projevy (podle taxonomie P. Caldarelly a K. W. Merrella, 1997).

Při rozvoji sociálních dovedností dětí a dospívajících je kromě zaměření na veškeré
dílčí projevy sociálních schopností nutné věnovat pozornost také celkovému procesu osvojování a následného využívání daných dovedností. V opačném případě se projevují nedostatky
v oblasti sociálních dovedností, které znesnadňují budování interpersonálních vztahů, případně setrvání v těchto vztazích a pochopení vzájemných interakcí (Soudková, 2006). R. F. Catalano s kolegy vymezují v této souvislosti tři typy základních deficitů sociálních dovedností
v projevech dítěte či dospívajícího:
· deficit v osvojování sociálních dovedností, kdy se obtíže projevují na samém počátku učení či výchovy, dospívající se nezvládá danou dovednost naučit, pravděpodobně ani nechápe, k čemu může být užitečná;
· deficit ve vhodném projevení sociálních dovedností, který znamená, že se příslušná
sociální dovednost nachází v repertoáru chování dospívajícího, ale nedokáže ji adekvátně využít v sociálních situacích;
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· deficit ve smyslu fluence, kdy dospívající ví, jaká forma chování je v daném okamžiku vhodná, chtěl by způsob reakce použít, avšak nedaří se mu projevit vhodným
způsobem.
Při cíleném rozvoji sociálních dovedností, kterému se ve školním prostředí věnují profesionálové, by měla být uvedená oslabení brána v potaz. Za těchto okolností je pak možné,
aby formy rozvoje a podpory sociálních dovedností korespondovaly s potřebami studentů
(Catalano et al., 2004).

3.4 Výzkumy sociálních dovedností ve školách
Proč je třeba věnovat pozornost rozvoji sociálních dovedností v prostředí středních
škol? Odpovědi můžeme hledat jak z hlediska prevence, tak v kontextu teorie vývojových
pozitiv (Scales, 1999), která kvality sociálních dovedností uvádí jako jednu ze silných stránek
jedince, které mu umožňují další rozvoj. Pro dospívající představují sociální vztahy a interakce nesmírně důležitou součást jejich života. Mají neustálou potřebu interagovat se svými vrstevníky, ale i dospělé autority pro ně mohou být významným zdrojem inspirace a vzorem
k napodobení. Škola má vedle rodiny pravděpodobně nejsilnější socializační vliv na dospívající (Macek, 1999), zprostředkovává jim každodenní zkušenosti, zde si vytvářejí své sociální
sítě. Jejich znalosti i dovednosti by měly být rozvíjeny natolik, aby absolventy střední školy
bylo možné hodnotit jako dostatečně kompetentní ve všech oblastech, které potřebují pro další
život. Dospívání bezpochyby představuje stále ještě senzitivní období pro podporu a rozvoj
řady sociálních dovedností. Příprava na dospělou roli by se měla orientovat na podporu a rozvoj prosociálního chování, nikoli pouze varovat před možnými riziky a intervenovat až
v situacích, kdy nastává problém, neboť takové postupy se jeví jako mnohem méně účinné
(Magee Quinn et al., 1999; Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006).
Významným argumentem pro rozvoj sociálních dovedností ve škole je také jejich úzká
souvislost s akademickou úspěšností, kterou zjistila řada výzkumných studií (Catalano et al.,
2004; Stanculescu, 2007; Wentzel, 1991, 1993). Při sledování souvislostí mezi sociálními
dovednostmi a školní úspěšností se navíc prokázalo, že posilování sociálních dovedností studentů sehrává roli při zlepšení školních výsledků, zatímco obrácený postup (tj. školní úspěšnost by podporovala rozvoj sociálních dovedností) neplatí (Rovan, Vlahović-Štetić, 2008;
Wentzel, 1993). Mnohdy se dokonce ukazuje, že vysoká míra sociálních dovedností studentů
středních škol má významnější vliv na jejich školní výsledky, než úroveň intelektových
schopností (Wentzel, 1991, 1993). Zkušenosti z praxe někdy dokonce ukazují obrácený efekt,
kdy přiměřeně rozvinutý intelekt nemusí ve škole znamenat úspěch, pokud daný student opa42

kovaně nepřijatelně reaguje v sociálních situacích a dostává se tak do konfliktů se svými spolužáky i učiteli.
Většina současných výzkumných studií, které se věnují souvislosti sociálních dovedností a dalších složek edukačního procesu měří aktuální úroveň sociálních dovedností, kterou
jejich respondenti právě disponují. Rozvoj sociálních dovedností je přitom často zjišťován
prostřednictvím sociometrie, což je zdůvodňováno skutečností, že popularita či nepopularita
jsou v dospívání v nejvyšší míře determinovány sociálními dovednostmi (Arnett, 2009; Wentzel, 1999). Studenti, kteří v sociometrickém měření bývají hodnoceni jako populární, mívají
současně nejlepší průměrný prospěch. Horší prospěch se ukazuje u studentů akceptovaných
svým okolím a zcela nejhorší studijní výsledky mívají studenti, kteří jsou svými spolužáky
v sociometrii přehlíženi (Wentzel, 1999). Autorka nabízí tři možná vysvětlení zjištěného jevu.
1. Sociální dovednosti možná představují paralelní produkt vzdělávacího procesu
vedle tradičního školního učení a úspěšní studenti zvládají své vzdělávání v celé
šíři.
2. Vzdělávací proces možná ovlivňuje úroveň sociálních dovedností studenta, a tak
úspěšné učební styly mohou ovlivnit rozvoj sociálních dovedností.
3. Mezi sociálními dovednostmi dominuje sociální zodpovědnost, která působí na
lepší školní výsledky studentů.
Nabízí se však ještě další vysvětlení, která podporují i jiná výzkumná zjištění. Sociálně zdatní studenti získávají od svých učitelů vyšší míru sociální a emocionální podpory
(Babad, 1990; Mareš, Ježek, 2002; Wentzel, 1993), což může vést k jejich kvalitnějším školním výsledkům. Ukazuje se, že si učitelé této formy podpory nejsou vědomi – na rozdíl od
studentů, kteří od nejnižších tříd po střední školy byli schopni uvedené formy chování učitelů
registrovat (Babad, 1990). Lze se tedy také domnívat, že jejich hodnocení sociálně zdatných
studentů je mírnější, případně pozitivnější než ve skupině sociálně méně úspěšných studentů.
Na druhou stranu studie K. Wentzel naznačila, že chování učitelů vůči studentům v závislosti
na projevech jejich sociálních dovedností se ukazuje významné zejména v případě tzv. problematických studentů, u nichž lze pozorovat deficity v projevech sociálních dovedností. Jejich nevhodné chování ovlivňuje učitelův způsob práce s nimi a může ho vést k jejich méně
pozitivnímu hodnocení školních výsledků. V případě studentů, jejichž sociální dovednosti
naopak byly náležitě rozvinuty, se neprokázalo, že toto vedlo učitele k mírnějšímu hodnocení
či větší toleranci (Wentzel, 1993).
Pokud se vzdělávací proces více zaměří na podporu a rozvoj sociálních dovedností
všech studentů zcela cíleně, můžeme očekávat, že se efekt této práce promítne také do tradič43

ních studijních výsledků jak ve smyslu klasifikace předmětů, tak ve formě průběžné práce
studentů ve vyučování. Nejedná se přitom o výrazně odlišnou formu přípravy na budoucí profesi či další studium, ale obě složky vzdělávání se vzájemně potencují a doplňují.
Z. Helus uvádí nejčastější prvky učebního procesu, které, za předpokladu jejich úspěšné realizace se studenty, současně zcela přirozeně zprostředkovávají znalosti a učební látku a
posilují rozvoj socializace. Jedná se o způsob předávání znalostí a vědomostí o přírodě, člověku i společnosti; prezentování názorů a koncepcí, které podporují kritické uvažování studentů; podněcování k realizaci činností a dovedností, při nichž studenti řeší problémové situace a musí spolupracovat se svým okolím; zdůvodňování motivace k osvojení dané učební látky, kdy učitel vysvětluje její význam; diskuse o osobních zkušenostech a zážitcích, které
s probíraným tématem souvisejí; společná komunikace a společná práce ve třídě, které jsou
založeny na právě probíhající výuce (Helus, 2007). Poslední uvedená charakteristika je významně naplňována prostřednictvím tzv. kooperativního učení. Také tento přístup, ač primárně založen na rozvoji sociálních dovedností, si klade za cíl komplexní rozvoj žáků, tedy i jejich rozumových schopností a znalostí (Kasíková, 2001).
Dalším významným argumentem pro rozvoj sociálních dovedností je prevence sociálně patologických jevů, zejména šikany (Kolář, 2005; Orpinas, Horne, 2006). Vedle cíleného posilování pozitivního školního klimatu je podpora sociálních dovedností studentů pokládána za velmi významný zdroj snížení výskytu šikany (Orpinas, Horne, 2006).
Následující kapitoly se budou věnovat těm složkách edukačního procesu, které rozvoj
sociálních dovedností studentů středních škol ovlivňují, případně jsou jimi současně ovlivňovány. Výzkumný projekt prezentovaný v empirické části klade důraz na rozvoj potenciálu
dospívajících, nikoli na pouhou prevenci nežádoucích projevů chování. Posilování sociálních
dovedností dospívajících bude proto nahlíženo jako přirozená součást edukačního procesu.
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4. PŮSOBENÍ UČITELŮ NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
V letech 1890-1902 byly ve většině tehdejších vyspělých evropských zemí a v USA
vydány vládní deklarace, které stanovily sekundární vzdělávání jako součást komplexního
vzdělávacího procesu (Hall, 1922). Jak ukazuje kapitola 2.1, značná část současných dospívajících projde systémem sekundárního vzdělávání. Současné trendy i široká nabídka středních
škol podporují v rodinách dospívajících postoj, že je zcela nezbytné, aby absolvent střední
školy vystudoval minimálně čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou.
Školské systémy různých zemí nabízejí odlišnou strukturu sekundárního vzdělávání.
Je pozoruhodné, že se po celé dvacáté století vedla diskuse, která forma je pro rozvoj dospívajících nejvhodnější, nejlépe odpovídá jejich vývojovým potřebám a poskytuje jim nejvíce
možností rozvoje (Arnett, 2009; Hall, 1922). Uvedení autoři, jejichž profesní působení se pojí
s oběma okrajovými etapami dvacátého století se shodují na modelu 8, resp. 9, plus čtyři roky, v němž se dospívající dostávají do nového prostředí ve vývojovém období, které jim
umožňuje nejrychlejší a nejefektivnější adaptaci a délka následujícího studia je pokládána za
optimální pro udržení relativní motivace a výkonů studentů.
Ačkoli se jedná o náš tradiční model vzdělávání, v současné době značné množství
dospívajících v České republice absolvuje sekundární vzdělávání v osmiletých gymnáziích,
v nichž zahájili docházku ve fázi rané adolescence. Doba strávená v jedné vzdělávací instituci
se tak výrazně prodlužuje. Jestliže se jeví jako efektivnější změna školy na přelomu rané a
pozdní adolescence, je pravděpodobné, že by osmiletá gymnázia měla v souladu
s ontogenetickými charakteristikami svých studentů výrazněji členit studium. Nároky učitelů,
jejich edukační styl i požadavky na znalosti, dovednosti a výkony studentů by měly náležitě
odlišovat, zda se jedná o studenty ve fázi rané či pozdní adolescence. Zkušenosti z praxe často
ukazují, že studenti osmiletých gymnázií, jejichž výuka koresponduje s tímto modelem, popisují větší motivaci ke studiu a jejich učitelé mají jasnější představu, jak s jednotlivými ročníky
ve škole pracovat. Naopak studenti osmiletých gymnázií, která nijak významně nediferencují
mezi vývojovými stadii svých studentů, deklarují extrémní pokles zájmu a motivace ke školní
práci (Pavelková, 2002).
Na příkladu osmiletých gymnázií je patrné, jaké nároky na práci školy i učitelů jsou
kladeny z hlediska rozvoje žáků a studentů různých věkových kategorií. Tradiční střední školy, které navštěvují studenti ve věku patnácti až devatenácti let, musí brát v potaz vývojové
charakteristiky svých dospívajících studentů a přizpůsobit se rozvoji jejich kognitivních i sociálních schopností a dovedností. Pravděpodobně jedním z nejobtížnějších úkolů středoškol45

ských učitelů je nalezení optimálního způsobu interakce se studenty, který na jednu stranu
podněcuje jejich zralost, na druhou stranu se přizpůsobuje jejich doposud nezralým projevům
myšlení a chování, které se vynořují při mnoha různých příležitostech (Fontana, 2003). Výzkumy přinášejí odlišné informace o postojích středoškolských studentů k jejich učitelům, ale
shodují se, že mezi žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol dochází
k posunům v postojích k učitelům. V rozsáhlé studii I. Gillernové, při níž byl využit dotazník
edukačních stylů učitelů, se ukázalo, že dospívající právě v období přechodu mezi základní a
střední školou byli nejvíce senzitivní vůči záporným vztahům s učiteli a popisovali více volnosti a méně požadavků ve výuce. V průběhu střední školy následně popisovali edukační styl
učitele pozitivněji zdůrazňovali kombinaci kladného vztahu a požadavků (Gillernová, 2009a).
Naopak J. Mareš a J. Ježek zjistili, že studenti středních škol zpravidla hodnotí své učitele
kritičtěji než žáci druhého stupně základních škol (Mareš, Ježek, 2002), což se mohlo ukázat
v důsledku užití odlišných měřících nástrojů. Lze se také domnívat, že v průběhu posledních
desetiletí došlo v souvislosti se společenskými změnami, které se promítly i do školní problematiky, k vývoji vztahů mezi studenty a učiteli.
Jestliže studenti hodnotí své učitele negativně, nemůžeme se domnívat, že jejich postoj je dán automaticky pouhým odmítáním dospělých autorit, které se s vývojovým obdobím
adolescence někdy pojí. Již několikrát bylo naopak naznačeno, že dospívající oceňují a přijímají dospělou autoritu, která jim poskytne dostatečné množství podnětů pro jejich rozvoj a
jejich vzájemný vztah akceptuje zvláštnosti dospívání. V takových případech dokážou i dospívající aktivně vztah s dospělým budovat a přispívat k jeho trvání (Ježek, 2006).
V kritických situacích, kdy dospívající čelí nátlakům zvnějšku a musí se rozhodovat, zpravidla velmi ocení poskytnutí informací, podpory a vedení ze strany dospělých. Většina z nich
by přivítala, pokud by součástí školní výuky bylo také hledání řešení, jak se mají zachovat a
jak reagovat v náročných životních situacích (Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006).
Význam středoškolských učitelů se mění i s ohledem na vývoj a diferenciaci současné
společnosti. Jak poznamenává J. J. Arnett (2009), současné střední školy by měly své studenty naučit, jak se mohou informovaně rozhodovat coby samostatní jedinci ve světě, jenž je obklopuje, nikoli je pouze naučit, jak se na tento svět mají dívat. V důsledku společenských
změn ztrácejí mimo to dospívající stále více příležitosti budovat si vztahy s dospělými mimo
rodinu a příbuzenstvo, přestože tyto vazby mezi adolescenty a dospělými osobami podporují
jejich socializaci i přípravu na roli dospělého (Štětovská, 2008). Výjimku představují učitelé,
jejichž role v životě adolescentů naopak vzrůstá na úkor ostatních skupin dospělých (Ježek,
2006). Jejich význam se může promítat do všech složek rozvoje osobnosti dospívajícího,
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nejen z hlediska jeho kognitivního vývoje. Z učitelů se tak stávají významní dospělí, kteří za
určitých okolností představují pro dospívající v této vývojové etapě klíčový zdroj podpory
dalšího vývoje (Gillernová, 2009b).
Ačkoli jsou jednotlivé složky edukačního procesu velmi úzce provázány, pokusí se tato kapitola na učitele pohlížet zejména z hlediska jejich významu, který sehrávají při socializaci dospívajících a rozvoji jejich sociálních dovedností. I. Štětovská současného učitele dokonce charakterizuje jako tzv. socializátora svých žáků a studentů. Tuto roli pokládá za primární a z ní následně vyplývá působení na studenty, do ní promítá svojí specializaci i veškeré
další nároky své profese. Jeho význam z hlediska socializace studentů se tak podle uvedené
autorky vrací k historicky původním formám vzdělávání, které probíhalo především formou
uvedení dítěte či dospívajícího do světa dospělých a předání postupů, jak v něm obstát. Na
rozdíl od dřívějších dob ovšem v současnosti nároky na vzdělání učitele, jeho znalosti a
schopnosti jsou extrémně vysoké (Štětovská, 2008).
Jak naznačuje v předchozí kapitola, učitelé mohou podporovat rozvoj sociálních dovedností svých studentů při každodenních aktivitách ve třídě v průběhu výuky. Současně
představuje jejich chování vůči studentům, způsob komunikace s nimi a vztah, který si vzájemně budují, klíčové determinanty všech interakcí v rámci školy, které posilují komplexní
rozvoj dospívajících (Cotterell, 2007; Gillernová, 1998; Helus, 2002; Ormrod, 2006; Resnick
et al., 1997; Wentzel, 1997). Toto vše bývá označováno jako tzv. skryté kurikulum školy.
Zatímco formální kurikulum obsahuje témata příslušných vyučovacích předmětů, skryté kurikulum zahrnuje všechny poznatky, které žáci získávají svými školními zkušenostmi (Kyriacou, 1996).
Vývoj sociálních dovedností dětí a dospívajících ve školním prostředí byl častěji sledován ve skupinách, které se jevily ohrožené svým rodinným prostředím či socioekonomickým statusem (Auger, Boucharlat, 2005; Catalano et al., 2004). Přesto i výsledky takových
projektů ukazují, jak významné je zaměřit pozornost na komplexní rozvoj sociálních dovedností u všech studentů a jakou roli zde hrají učitelé. R. F. Catalano s kolegy realizovali longitudinální studii, jejímž primárním cílem byla podpora školní úspěšnosti žáků, kteří pocházeli
z velmi problematického a chudého sociálního prostředí. Autoři se však ve své činnosti nezaměřili na zmíněné žáky a studenty, ale na jejich učiteli, jimž poskytly intenzivní a dlouhodobý
výcvik zaměřený na práci se třídou i rozvoj žáků v souladu s jejich individuálními potřebami.
Většina výcvikových aktivit učitelů úzce souvisela s posilováním sociálních dovedností učitelů, potažmo jejich studentů. Participující učitelé následně konstatovali u svých žáků výrazněj-
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ší rozvoj sociálních i kognitivních schopností, zvýšení jejich zájmu o školu, lepší školní výkony i méně výchovných obtíží (Catalano et al., 2006).
K obdobným závěrům došla také E. Bidlová, která pracovala s učiteli metodou videotrénink interakcí. Prostřednictvím rozvoje sociálních dovedností učitelů se potencoval komplexní rozvoj jejich žáků (Bidlová, 2005). Opět se potvrzuje, že sociální aspekty vzdělávání
tvoří jeho nedílnou složku a učitelé svojí prací neustále působí nejen na osvojování znalostí,
ale také na rozvoj sociálních dovedností. Přesto se stává, že si svůj vliv, zejména na vyšších
typech škol, minimálně uvědomují, případně mu nepřikládají větší význam.

4.1 Profesní kompetence učitelů středních škol
Profesní kompetence učitelů představují soubor různých druhů dovedností a činností,
které naplňují povolání učitele. Do většiny z nich se ve větší či menší míře promítají jeho sociální dovednosti. Současně jejich prostřednictvím působí na různé složky rozvoje studentů.
Z hlediska dynamiky edukačního procesu jsou pedagogické dovednosti vždy zaměřeny na
určitý cíl (ve středních školách jím bývá absolvování maturitní zkoušky, příprava pro budoucí
profesi nebo terciální vzdělávání), jsou realizovány v určitém prostředí, jehož charakteristiky
jejich průběh i výsledek ovlivňují, vyžadují přesnost provedení a flexibilní přizpůsobení novým situacím. Proto je nezbytné, aby je učitelé rozvíjeli prostřednictvím kontinuálního vzdělávání i ve své praxi (Kyriacou, 1996).
I. Gillernová (2003) uvádí čtyři základní kategorie profesních kompetencí učitele, které zahrnují množství dílčích schopností a dovedností a vzájemně se velice často překrývají,
jak ukazuje obrázek 3:
sociální
dovednosti
profesní
kompetence

diagnostika

odbornost

didaktika

Obrázek 3 – Model profesních kompetencí učitele (převzato z Gillernová, 2003, s. 102).
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· Odborné dovednosti vycházejí především ze znalostí oboru, který učitel vyučuje.
· Didaktické zahrnují dovednost organizovat výuku a předávat znalosti a dovednosti
svého oboru studentům v takovém rozsahu a kvalitě, aby jim dokázali porozumět a
adekvátně je využít. Detailně se této problematice věnoval např. J. S. Cangelosi,
který opět poukázal, jak úzce je kvalitní způsob výkladu látky spjat se sociálními
dovednostmi učitele. Přestože existuje množství přístupů k výuce, všechny opakovaně se shodují v důrazu na různé složky verbální i neverbální komunikace (mj.
schopnost pojmenovat své chování, pocity i myšlenky, příjem informací a podnětů
od studentů), reflektování dění ve třídě, ocenění studentů a poskytnutí pomoci, stanovení pravidel a jejich důsledné dodržování (Cangelosi, 1994). Mimo to středoškolští učitelé musí počítat se značnou variabilitou, která je typická pro období dospívání. Je jasné, že standardizovaný a neměnný výklad učební látky je pro dospívající velmi neatraktivní (Hall, 1922).
· Prostřednictvím diagnostických dovedností učitel zvládá průběžně hodnotit své
studenty, reflektovat jejich vývoj v rámci vzdělávání, odhadovat jejich učební styl
či potenciál dalšího vzdělávání. V souladu s teorií L. S. Vygotského (1976, 2004)
by měl dokázat určit jejich zónu nejbližšího vývoje a jejím možnostem a kapacitám
přizpůsobit svůj styl výuky.
· Sociálně psychologické, případně speciálně pedagogické dovednosti, umožňují
učiteli jednak adekvátně vystupovat v interakcích se všemi účastníky edukačního
procesu (tj. studenty, svými kolegy, nadřízenými, rodiči studentů, externími institucemi, které se podílejí na chodu školy), jednak přizpůsobovat své pedagogické působení speciálním potřebám svých studentů. Je zcela běžné, že ve středních školách
studují studenti se specifickými poruchami učení, v současné době také stále častěji
studenti s poruchami autistického spektra, řada škol umožňuje studium studentům
s různými dalšími typy handicapů. Současně je třeba počítat s nutností specifických
forem práce se studenty nadanými. Individuální vzdělávací potřeby se mohou u
studentů středních škol vyskytovat i v souvislosti s řadou dalších situací, např.
v souvislosti se zdravotními problémy, rozvodem rodičů, konflikty v rodině, nebo
partnerskými problémy, které jsou u dospívajících časté, v současné době patří
k typických problémům středních škol také sebepoškozování studentů. Ke všem
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uvedeným otázkám musejí učitelé často zaujmout nějaký postoj, nezřídka se od
nich očekává určitá forma intervence.
Další vymezení profesních dovedností učitele se v mnohém podobají kategorizaci I.
Gillernové. P. Orpinas a A. M. Horne (2006) i Ch. Kyriacou (1996) rovněž poukazují ve
svých taxonomiích profesních dovedností učitele na odborné a didaktické dovednosti, avšak
další složky efektivní pedagogické práce uvádějí s detailnějším rozlišením a na konkrétnější
úrovni. P. Orpinas a A. M. Horne (2006) jmenují motivování studentů, řízení třídy a budování
vztahů se studenty. Jejich přístup postrádá diagnostické dovednosti, ani nezahrnuje širší kontext pedagogické práce, avšak více se soustředí na činnosti, které úzce souvisejí s rozvojem
žáků a studentů. Důraz kladou také na odlišnosti práce s jednotlivci i s celou třídou, na který
poukazuje také J. Cotterell. Jeho pojetí předpokládá dvě dimenze pedagogické práce
v souvislosti s výukou ve třídě. Zatímco vůči každému jednotlivci je učitel zodpovědný především za jeho rozvoj ve smyslu osvojení znalostí z daného oboru, na kolektiv celé třídy působí učitel v průběhu výuky především v souvislosti s rozvojem jejich sociálních dovedností.
To znamená podporuje jejich vzájemnou spolupráci, budování sociální sítě mezi studenty i
celkovou atmosféru ve třídě (Cotterell, 2007).
V této souvislosti se ukazuje jako přínosný model výuky, který zdůrazňuje ve všech
studijních situacích ve třídě nutnost udržení rovnováhy mezi učitelem, skupinou a tématem, jemuž je právě věnována pozornost (Belz, Siegrist, 2001). Jako čtvrtou proměnnou
v takto vymezené učební situaci lze doplnit každého konkrétního studenta. V běžné výuce by
se mělo učiteli dařit rozdělit pozornost mezi sebe, svojí roli a téma, které do vyučovací hodiny
přináší, práci i veškeré další projevy a potřeby jednotlivých studentů a v neposlední řadě kolektiv třídy jako celek.
Ch. Kyriacou naopak doplňuje mezi významné pedagogické dovednosti dvě diametrálně odlišné kategorie: znalost kurikula a schopnost sebereflexe učitelových dovedností, jeho
rozhodování a činností. Detailněji rozděluje veškeré aktivity učitele na plánování, přípravu a
realizaci vyučovací hodiny, řízení vyučovací hodiny, udržování kázně ve třídě, hodnocení
prospěchu žáků, reflektování a evaluaci vlastní práce a v neposlední řade budování klimatu
třídy (Kyriacou, 1996). Podporu klimatu třídy, které zajistí úspěšný průběh výuky, pokládá za
jednu z klíčových kompetencí učitele také Z. Helus (2007).
Všechny uvedené činnosti lze opět kategorizovat v souladu s typologií profesních
kompetencí učitele I. Gillernové (2003). Přínosem přístupu Ch. Kyriacou (1996) je značný
důraz na sebereflexi učitele, která se jeví jako nesmírně významná zejména v okamžiku, kdy
si uvědomíme, do jaké míry učitel pro své studenty představuje model, podle něhož koncipují
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svojí školní práci. Naopak v jeho výčtu opět chybí profesní dovednosti, které jsou nutné pro
interakce mimo třídu a jednotlivé studenty. Přitom zmíněné formy budování vztahů a komunikace s dalšími osobami a institucemi, které se na výuce žáků a studentů podílejí, představují
bezpochyby důležitou složku učitelské profese. Na jednu stranu jsou to rodiče žáků a další
učitelé, na druhou stranu poradenská zařízení či školní inspekce, s nimiž intenzivně a často
spolupracuje.
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DIDAKTIKA
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SOCIÁLNĚ
PSYCHOLOGICKÉ
DOVEDNOSTI

evaluace
motivace
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kázně
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REALIZACE UČEBNÍHO PROCESU

Obrázek 4 - Vzájemné interakce různých složek profesních kompetencí učitele.

Obrázek 4 znázorňuje odlišná pojetí profesních dovedností učitele různých autorů ve
vzájemné interakci. Východisko představuje typologie I. Gillernové (2003), která postihuje
veškeré pedagogické činnosti v nejkomplexnější míře. Ostatní projevy pedagogických dovedností zmiňované dalšími autory vyjadřují různý stupeň obecnosti, v některých případech vy-
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žadují kombinaci více výchozích kompetencí. Důležitou charakteristikou znázorněného modelu je vzájemná interakce všech uvedených prvků.

4.2 Náročnost pedagogické práce
Jak se opakovaně ukazuje, pedagogická činnost je nesmírně komplexní a klade na učitele vysoké nároky. Rozhodně nestačí, aby byl profesionálem ve svém oboru. Předchozí podkapitola zdůrazňuje, že rozvoj studentů zajistí pouze tehdy, pokud bude úspěšně kombinovat
množství různorodých dovedností. Je proto pochopitelné, že učitelé často deklarují stres spojený s výkonem své profese. Učitelé středních škol hovoří o vysokých nárocích učitelské práce a nejistotě při práci se studenty s různými specifickými potřebami dokonce ještě častěji než
učitelé základních škol, ač paradoxně ve svých oborech jsou většími specialisty (Eccles et al.,
1993; Russell, Altmaier, Van Velzen, 1987). Pro jejich práci se jeví jako velmi přínosné různé
formy supervize (Bidlová, 2005; Štětovská, 2008), podpora vzájemné spolupráce v rámci celého pedagogického sboru (Ormrod, 2006) nebo výcvikové aktivity s následnou supervizí,
speciálně se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností studentů, neboť v této oblasti často
zmiňují nejistotu volby vhodných postupů práce (Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006). Významnou
formu podpory představuje také spolupráce s poradenskými pracovníky v rámci školy, případně z externích spolupracujících organizací. B. Doll, S. Zucker a K. Brehm (2004) prezentují zkušenosti ze vzniklých pracovních skupin poradenských pracovníků, které ve školách
spolupracují s učiteli, kteří čelí obtížím ve svých třídách. Podobné podpůrné skupiny by mohly existovat i v našich školách, pokud jsou v nich obsazeny nejen pozice výchovného poradce
a metodika prevence sociálně patologických jevů, ale také školního psychologa a speciálního
učitele. Výhodou takto vytvořených týmů by byla jejich heterogenita z hlediska profesního
zaměření. S posledními dvěma jmenovanými funkcemi se ve středních školách setkáváme
v současné době spíše ojediněle a plně funkční spolupráci celého týmu je obtížné realizovat.
Přesto by taková situace byla nesmírně přínosná pro práci celé školy.
B. Doll s kolegy (2000) definuje základní předpoklady fungování podobného týmu,
neboť zkušenosti ukazují, že dynamické a výrazně nesourodé prostředí škol může činnost
podobných skupin komplikovat. Zejména za předpokladu, že nejsou jasně stanoveny vztahy
mezi školou a zmíněnou skupinou. Pro zajištění úspěšnosti práce uvádějí následující kritéria:
·

Členové týmu mají jasnou představu o specializaci dalších členů, společně plánují
vzájemnou spolupráci i náplň svých služeb.

·

Role jednotlivých členů týmu jsou srozumitelně definované, každý má svojí vlastní náplň práce.
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·

Členové týmu se vzájemně informují o východiscích své práce, odlišnostech ve
své odborné terminologii i ve vzdělání, které absolvovali.

·

Rovněž role školy jako instituce je vůči fungování týmu jasně vymezena.

·

Poradní skupina si stanoví kriteria hodnocení své práce i efektu práce pro studenty,
učitele, rodiče studentů a případně další osoby.

·

Ve skupině je jasně definován její vedoucí.

V podmínkách českých středních škol se nezřídka ukazuje složitá pozice výchovných
poradců, metodiků prevence, případně další poradenských pracovníků. Ostatní kolegové i
vedení školy někdy obtížně akceptují jejich práci, ačkoli je jasně vymezená vyhláškou Ministerstva školství. To vede k opakovaným selháním i tendencím k vyhoření poradenských pracovníků ve středních školách. Podobně koncipované poradenské skupiny, pracující na podkladě uvedených kritérií, by mohly být přínosem pro školu, ale také formou podpory pro učitele i ojedinělé poradenské pracovníky, kteří často působí samostatně, případně ve velmi malých skupinkách, a jejich spolupráce není oficiálně upravena.
Práce s učiteli, podpora jejich vzdělávání a dalšího profesního rozvoje úzce souvisí také s jejich vnímanou osobní účinností v profesi (Woolfolk, Davis, 2006). Přesvědčení o vlastním vlivu a efektivitě ve funkci učitele souvisí s rozvojem všech popsaných profesních kompetencí. Výzkumy ukazují, že učitelé, jejichž mínění o vlastní účinnosti ve škole je dostatečně
vysoké, zvládají nejen lépe celkovou učební situaci ve škole, ale také více své studenty motivují, efektivněji řeší vzniklé konfliktní situace, dokážou přijatelně zhodnotit znalosti, možnosti a potenciál svých studentů (Pajares, 2006; Woolfolk, Davis, 2006).

4.3 Edukační styl učitele jako forma vztahu se studentem
V kapitole 2.2.1 byly nastíněny teoretické přístupy k edukačním stylům rodičů dospívajících a současně byly představeny výsledky longitudinálních studií, které potvrzují význam
rodičovského stylu výchovy na rozvoj sociálních dovedností a obdobně i dalších vlastností
dospívajících. Podobný efekt se ukazuje také v případě edukačního stylu učitelů (Arnett,
2009; Wentzel, 1997), který je v uvedené kapitole rovněž zmíněn. Výchova v rodině je bezpochyby komplexnější a má příležitost dlouhodobě ovlivňovat mnoho různých složek osobnostního i sociálního vývoje jedince. Důsledky rodinného působení se ukazují jako klíčové
v různých momentech života dítěte, dospívajícího a posléze i v dospělosti. Přesto střední škola plní v mnoha ohledech významnou výchovnou funkci a nabízí dospívajícím jednak již zmíněnou možnost komplementární role dospělých vychovatelů k roli rodičů, jednak podporu
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v případě oslabené funkčnosti rodiny a vždy také výchovné vedení se zaměřením na budoucí
profesní život nebo další studium.
V praktické části této práce je využit model edukačního stylu, který na prostředí školy
aplikovala a empiricky prověřila I. Gillernová (2007, 2009a). Tento přístup kombinuje dvě
klíčové dimenze, z nichž každá zahrnuje dvě komponenty výchovného působení dospělých.
Jedná se o dimenzi edukačního vztahu a dimenzi výchovného řízení. Edukační vztah je tvořen
kladnou a zápornou komponentou, řízení je vyjádřeno komponentou požadavků a komponentou volnosti. Obdobně, jako se kombinují různé stupně intenzity obou dimenzí v modelu způsobu výchovy v rodině J. Čápa, lze definovat také edukační styl učitelů. Studenti středních
škol opakovaně dávají najevo, že za významné složky vztahu učitele k nim pokládají kombinaci kladného vztahu a přísného a důsledného vedení (Doll, Zucker, Brehm, 2004; Gillernová,
2005b, 2009a; Vágnerová, 2005; Wambach, Brother, Dikel, 2000; Wentzel, 1997).
Učitel, který zaujímá vůči studentům kladný vztah, zpravidla i verbálně dává najevo,
že si jich váží, věnuje jim péči, se kterou se pojí znalost jejich individuálních odlišností, dává
najevo přiměřená očekávání, sdílí s nimi školní a často i mimoškolní události (Gillernová,
2007, 2009a; Orpinas, Horne, 2006). Důkladná znalost jednotlivých studentů se následně projevuje i ve výuce, jak ukazují výsledky studie realizované L. Jussim a J. S. Eccles, kteří jimi
popřeli efekt sebesplňujících proroctví ve vztahu učitelů a studentů. Učitelé, kteří dostatečně
dobře znali individuální charakteristiky svých studentů, dokázali také velmi přesně predikovat
jejich výkony. Nenechali se tedy ve svém přístupu ke studentům ovlivňovat informacemi sdělenými jinou osobou (Jussim, Eccles, 1992).
Dimenze řízení, resp. kladení požadavků a jejich kontrola, charakterizuje učitele,
který poskytuje studentům jasnou strukturu a pravidla, má přiměřené nároky na práci a výkony svých studentů, jeho styl výuky je pestrý a pro studenty podnětný (Gillernová, 2007,
2009a). Cílem takové výuky je věku přiměřený rozvoj vyšších psychických funkcí, který není
možný bez přítomnosti dospělého (Vygostkij, 2004). Učitelé by měli klást adekvátní požadavky, které v souladu s teorií zóny nejbližšího vývoje posilují zralost jedince. Od učitele se
očekává, že se přizpůsobí aktuálnímu vývoji studentů v tom smyslu, že ho do určité míry
svými požadavky a způsobem práce se studenty předběhne a bude tak posilovat potenciál jejich další rozvoje. Opět se ukazuje ono dilema dospívání, kdy učitelé, snad více než v jiných
fázích vývoje žáků, musí vybalancovat jejich dospělou zralost, resp. nezralost. Pokud je situace takto rozkolísaná, lze současně předpokládat, že je pro další rozvoj přiměřeně senzitivní.
Učitelé

by

měli

podněcovat

rozhodovací

procesy

dospívajících,

jejich

tendenci

k prosociálnímu chování, jejich schopnost práce s informacemi, jejich převzetí zodpovědnosti
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za určité úkoly a povinnosti apod. Důležité je, aby byli k dispozici, když si dospívající nevědí
rady, avšak zároveň by nabídli prostor, který dospívajícím umožní posun ve vývoji.
V současné době jsou přístupy L. S. Vygotského, který se soustředil především na
rozvoj kognitivních funkcí, aplikovány také do oblasti sociálního a emocionálního rozvoje
jedince v rámci vzdělávacího procesu (DiPardo, Potter, 2004). Uvedené autorky argumentují,
že výchova a výuka nemůže zahrnovat pouze intelektuální vedení, ale musí se také věnovat
problematice motivace, důvěry a vztahů. Z těchto důvodů se zdá oprávněné hovořit o Vygotského teorii v souvislosti s edukačními styly a rozvojem sociálních dovedností dospívajících.
Výše zmíněné problematice sebesplňujících proroctví se ve formě tzv. Pygmalion
efektu (případně s negativní konotací Golem efektu) věnoval v sedmdesátých a osmdesátých
letech minulého století R. Rosenthal. Na svojí práci navázal společně se svými spolupracovníky (Babad, Avni-Babad, Rosenthal, 2003), když zkoumali zcela detailní projevy chování
učitelů, jimiž dávají najevo svá očekávání vůči studentům. V interakcích učitelů se studenty pozorovali dvě hlavní kategorie – podporu učení a emocionální podporu (lze říci, že se jedná o shodné komponenty edukačního stylu, o nichž právě hovoříme). Žáci základních škol
často konstatovali, že učitelé poskytují více podpory v učení méně úspěšným žákům, zatímco
více emocionální podpory žákům akademicky úspěšným.
Při opakování studie ve středních školách se studenti shodli se žáky základních škol
z hlediska emocionální podpory učitelů poskytované úspěšným studentům. Na rozdíl od
mladších žáků ovšem nepoukázali na vyšší míru podpory v učení studentů s horším prospěchem. Dospívající přitom paradoxně nejvíce oceňovali učiteli, kteří ve výuce zvládali kombinovat obě zmíněné složky. Mimo to se ukázalo, že plně akceptovali, pokud byli více podporování slabší studenti – jak z hlediska emočního vztahu, tak z hlediska učení. Pokud byla taková míra podpory naopak poskytována studentům úspěšným, posuzovali dospívající své učitele značně negativně (Babad, Avni-Babad, Rosenthal, 2003). Tato zjištění přinášejí nesmírně
zajímavé výsledky také v souvislosti se stále se opakující diskusí učitelů týkající se jednak
individuálních vzdělávacích potřeb studentů, jednak otázky spravedlnosti v přístupu ke studentům. Učitelé často argumentují, že by se studenti bouřili, pokud by mezi nimi dělali významné rozdíly. Možná by podobná studie v našich podmínkách rovněž prokázala, že studenti
dokážou akceptovat odlišnosti v edukačním stylu učitelů v závislosti na potřebách jednotlivých studentů. Zajímavá jsou tato zjištění také v souvislosti s často zmiňovanou potřebou
rovnosti a spravedlivého přístupu mezi dospívajícími. Zdá se, že tento požadavek nemusí
vždy znamenat zcela totožný přístup ke všem studentům, aby ho takto vnímali. Je třeba si
uvědomit, že pokud má učitel utvořenou představu spravedlivého přístupu, zpravidla vychází
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z představy průměrného studenta, vůči kterému by se takto měl chovat. Jak často se ovšem ve
skutečnosti s tímto průměrným studentem potkáme ve škole? Spíše se jedná o jakousi fiktivní
normu, která v reálném edukačním procesu neexistuje. Studenti přitom zřejmě pokládají za
spravedlivé i to, když učitel zachází se žáky odlišně, ale v souladu s jejich potřebami.
Studie přinesla ještě jedno významné zjištění. Když byly výsledky středoškolských
studentů naopak porovnány s výpověďmi vysokoškolských studentů, ukázalo se, že dospívající v době studia střední školy kladou mnohem větší důraz na způsob, jak s nimi učitelé jednají a zacházejí. Vysokoškolští studenti naopak častěji hodnotili způsob výuky a rozsah a kvalitu předaných informací na přednášce (Babad, Avni-Babad, Rosenthal, 2003). Edukační styl
učitele se tedy v průběhu vzdělávacího procesu ve středních školách jeví stále ještě nadřazený
odborné profesní přípravě.
Jeden ze stereotypů dospívání, který byl naznačen na počátku této kapitoly, hovoří o
odmítání dospělé autority. V prostředí škol se v souvislosti s edukačními styly přitom o autoritě učitele často hovoří. Jestliže ji chápeme jako formu sociálního vztahu (Vališová, 1998),
může do jisté míry vyjadřovat synonymum pro optimální formu edukačního stylu. A. Vališová (1998, s. 14) definuje autoritu učitele či školy jako „významnou formu uskutečňování moci,
která je založena na více či méně obecném uznání oprávněnosti, legitimity, vlivu určité osobnosti, instituce nebo skupiny“. V tomto pojetí je důraz kladen především na instituci, případně
odbornost, kterou učitel reprezentuje. Situace se však komplikuje, jestliže má z pozice autority řešit vztahové, emoční či životní situace svých studentů, což je v prostředí středních škol
relativně běžná záležitost. V takových momentech se formální autorita stává nedostatečnou
(Kopřiva, 1997).
Studenti středních škol ve své reprezentaci skutečné autority učitele zvažují často
nejen jeho formální příslušnost k instituci školy, ale primárně zdůrazňují jeho schopnosti zajistit výuku a budovat vztah s nimi. Jsou si vědomi nadřazenosti autority, kterou uznávají za
předpokladu, že učitel současně disponuje vlastnostmi, pro které si ho mohou vážit a respektovat jeho požadavky (Dobal, 1998). V jejich představě autority učitele se opět ukazují jako
významné již několikrát zmíněné složky kladného edukačního vztahu a požadavků. Mimo to
zvažují i profesní kompetence učitele. Mnohem menší význam naopak sehrává v jejich pojetí
autority společenský status. Studenti často dokonce pokládají autoritu učitele, definovanou
jimi do značné míry v pojmech edukačního stylu, za nejdůležitější složku celého edukačního
procesu. Potřebují, aby učitel plnil svojí roli, vedl studenty a podněcoval jejich spolupráci.
V opačném případě se nedokážou soustředit na školní práci a ztrácejí motivaci bez ohledu na
skutečnost, zda učitel reprezentuje určitou funkci nebo instituci (Dobal, 1998).
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4.3.1 Principy zprostředkovaného učení
Velmi komplexní přístup k problematice edukačního stylu nabízí teorie zprostředkovaného učení, která rovněž vychází z Vygotského sociokulturní teorie a zdůrazňuje význam
dospělých vychovatelů a učitelů pro rozvoj dětí i dospívajících (Kozulin, 1998). Učitel zde
vystupuje jako prostředník mezi studentem a jeho okolím, v němž se nacházejí podněty
k učení. Přístup opět předpokládá existenci zóny nejbližšího vývoje (Vygostkij, 1976, 2004).
Vývoj v rámci uvedené zóny je determinován aktivitou učitele, který zprostředkovává podněty zvnějšku v závislosti na potenciálu studenta, resp. studentů, a tímto předchází jejich internalizaci. Učení je však zprostředkované pouze tehdy, jestliže jsou dodržena určitá kritéria.
V rámci svého intervenčního programu instrumentálního obohacování stanovil R. Feuerstein
(podle Pokorné, 2007, 2008) dvanáct podmínek zprostředkování. A. Kozulin (1998) zdůrazňuje především tři charakteristiky, které odlišují zprostředkované učení od jiných forem
interakce:
1. Intencionalita / reciprocita, kdy zprostředkující učitel mění nahodilou situaci
v záměrnou, soustředí se na studenta a jeho pozornost zaměřuje na téma učení.
Výuka by měla probíhat v takové atmosféře, aby student byl podněcován
k vlastním nápadům, návrhům a otázkám, které souvisejí s předkládanými tématy
či učebním materiálem. V rámci diskuse o nabízených podnětech je učební látka
zvnitřňována, tzn. student si osvojuje veškeré detaily a charakteristiky v takové
míře, aby je následně dokázal libovolně využívat nezávisle na úkolu. Jednoduše ví,
co, kdy a jak má aplikovat, protože informace nejsou vázány pouze na sdělení učitele a probíranou látku, ale staly se přirozenou součástí jeho všeobecných znalostí.
2. Učení a rozvoj nejsou limitovány učební situací (zpravidla vyučovací hodinou),
ale stále se zaměřují na širší souvislosti, přesahují aktuální interakce. Učitel
podporuje studenty v propojování informací s předchozími znalostmi, ale také
přemosťuje informace do každodenního života studenta. Tímto se studentům ukazuje smysluplnost informací. Propojení do kontextu s dalšími učebními předměty,
dříve naučenou látkou i různými jevy a událostmi mimo školní vzdělávání zajišťuje, že učení nebude jen mechanicky osvojeno pro účely školy, ale student ho dokáže adekvátně využít v mnoha různorodých životních situacích.
3. Na předchozí kritérium úzce navazuje další moment zprostředkovaného učení, což
je jeho významnost. Učitel by měl studentům zprostředkovat význam učení, měli
by chápat, proč se o daném problému baví, proč právě nyní, k čemu je téma
výhodné.
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Výuka založená na těchto principech, ačkoli je propojena především s rozvojem kognitivních procesů, je úzce propojena také s emocionálními a sociálními aspekty učební situace. Zprostředkované učení nelze realizovat, aniž by mezi učitelem a studenty byl vytvořen
vztah, v němž učitel není v roli formální autority, ale spíše zkušeného vedoucího pracovní
skupiny. Jeho úkolem je situaci studentům strukturovat, podporovat jejich verbální projevy,
jejich zaujetí tématem, nabízet přemostění veškerých vzniklých situací do širšího kontextu
nebo ho společně se studenty hledat. Učitel by měl mít jasnou představu, co od studentů očekává, jak je může vést k dalšímu rozvoji. Studenti by naopak měli vůči učiteli pociťovat důvěru a současně respektovat jeho způsob vedení. Celá učební situace by měla mít takový charakter, aby se kdokoli ze skupiny cítil kompetentní k vyjadřování názorů či nápadů, věděl, jak má
pracovat a k čemu jeho práce slouží.
Jednou z aplikací teorie zprostředkovaného učení je zmíněná metoda instrumentálního obohacování, kterou vytvořil R. Feuerstein (Pokorná, 2007, 2008). Při jejím využití při
práci se studenty sehrává významnou roli možnost diskuse nad všemi vyjádřenými názory.
Studenti se učí pracovat s rozvahou, zvažovat všechny dostupné informace, ptát se i přemýšlet
nad odpověďmi, propojovat aktuální témata práce s každodenní realitou osobního i profesního
života. Toto vše je možné za předpokladu, že si jsou studenti jisti, že nebudou za své názory
kritizováni, je eliminována soutěživost a důraz na podávání výkonů. Učení se nesoustředí na
výsledky, ale důležitý je proces osvojování a přemýšlení nad učební látkou. Po celou dobu
hraje učitel velmi významnou roli, jeho vztah se studenty ovlivňuje jejich motivaci, další práci
i jejich další rozvoj. Učitel na sebe bere roli mentora (Ježek, 2006), která je na rozdíl od běžné
role učitele charakterizována vzájemnou ochotou k učení. Mentor dává najevo svoji motivaci
mladé lidi něčemu učit a dospívající na druhou stranu vyjadřují motivaci nechat se učit a vést
tímto člověkem. Zatímco standardní role učitele může být v krajním případě definována
pouze jeho formální autoritou, role mentora s sebou vždy nese vztahovou složku, která
představuje podmínku zprostředkovaného učení.
Situace zprostředkovaného učení velmi intenzivně kombinuje kognitivní i sociální
rozvoj studentů. Přitom je stále zvažována vývojová úroveň žáků a studentů a jejich typické
potřeby. Při práci s dospívajícími témata učení navazují na jejich aktuální životní zkušenosti,
které se v různé podobě promítají do diskusí a propojují s učební látkou i dospělým životem.
Zohledňuje se také jejich silná potřeba interpersonálních vztahů, která je do výuky zakomponována například využitím skupinové práce, která je jasně strukturovaná a zaměřená na poznávání a učení. Právě tyto charakteristiky studenti středních škol u svých učitelů nejvíce
oceňují.
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Uvedené postup v mnohém připomínají učení v kontextu rogeriánského přístupu
k dětem a dospívajícím (Rogers, 1998). Terapeutické principy práce C. Rogerse (tj. přijetí,
důvěra a empatické porozumění) jsou využívány také v učebním procesu a rovněž kladou
zvýšený důraz na vztahovou složku a aktuálně prožívané zkušenosti a současně zkompetentnění žáka či studenta, který se stává autonomním jedincem schopným samostatného rozhodování. Učitel je chápán jako facilitátor, který vědění zprostředkovává svým žákům přes vztah,
který si s nimi buduje. Neposuzuje je měřítkem skupiny, ale oceňuje jejich individuální rozvoj
(Rogers, 1998). Zejména ve vztahu s dospívajícími hraje významnou roli akceptace studenta –
jeho prožívání, názorů, myšlenek a chování, která mu vytváří prostor pro hledání cesty dalšího rozvoje (Vymětal, Rezková, 2001).
V českých středních školách však studenti často vnímají postoje svých učitelů jako
nadřazené, bez respektu vůči studentům a ochoty přijímat jejich názory a představy. Současně
s tím studenti sami sebe popisují jako nespolupracující a nemotivované (Macek, 1999, 2002).
Přitom však školu vnímají jako místo, které by je mělo připravit pro jejich budoucí život a
pokud je jejich setrvání ve škole ohroženo (tj. mají být vyloučeni ze studia), situaci hodnotí
jako velmi závažnou. Výše popsané metody práce b v mnohém mohly přispět ke změně situace ve školním prostředí. Využití zprostředkovaného učení či rogeriánského stylu výuky by
bezpochyby posílilo jak postoje studentů k učitelům (i učitelů ke studentům), tak motivaci
k práci a pochopení její smysluplnosti.
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5. ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO VÝZNAMNÁ SOCIÁLNÍ SKUPINA
Celý edukační proces i další vývojové změny dospívajících neovlivňují ve škole pouze
učitelé a další dospělé osoby, ale ve značném rozsahu také spolužáci ve třídě i další dospívající v rámci celé školy. J. J. Arnett popisuje studenty celé školy jako vývojově významnou
velkou sociální skupinu, která určuje charakter školy a současně sehrává významnou roli
v životě dospívajících (Arnett, 2009). Tento „dav“ studentů určuje strukturu, v níž se formují
různorodé sociální skupiny (nejen v rámci tříd, ale i napříč třídami), které jsou zpravidla definovány svými vnějšími charakteristikami (styl oblékání spojený s určitými hudebními preferencemi, sportovním klubem apod.), ale také školní úspěšností a zapojením do různorodých
aktivit celé školy. V prvních ročnících střední školy je strukturace studentů do těchto skupin
nejvýraznější, v době ukončení středoškolského studia se naopak tendence k členství ve větších skupinách zmírňuje (Arnett, 2009; Macek, 2002).
Funkcí vrstevníků je především posílení vývoje identity jedince (Arnett, 2009; Erikson, 1974; Macek, 2002), která se v této době pojí se silnou potřebou patřit k nějaké vrstevnické skupině. Kategorizace vrstevnických skupin a současně interpretace sociálních stereotypů o své i ostatních skupinách ovlivňují chování dospívajících vůči ostatním studentům ve
škole ve všech školních situacích (Cotterell, 2007). E. Erikson pokládá tento jev za přirozenou
součást vývoje dospívajících. Skutečnost, že si vydefinují charakteristiky své skupiny i skupin, do nichž nepatří (včetně takových detailů jako jsou výrazové prostředky, gesta, oblečení),
plní funkci prevence zmatení identity, resp. obrany tohoto zmatení a nejasnosti. Autor proto
vnímá projevy netolerance, někdy i násilí a krutosti vůči představitelům odlišných skupin za
přirozené pro uvedenou věkovou kategorii, avšak dospělí vychovatelé by k nim přesto neměli
být lhostejní (Erikson, 1974). Jestliže škola příliš intenzivně oceňuje konkrétní skupinovou
identitu a podporuje významně členy některých skupin, nese tak zodpovědnost za zbytečnou
stigmatizaci studentů (Cotterell, 2007). Dospívající potřebují podporu vrstevnické skupiny,
avšak úkolem školy je zajistit, aby nedocházelo k přílišné polarizaci skupin podle jediné dimenze. Studenti tak získají možnost výběru různých názorů a členství v odlišných sociálních
skupinách. Při podpoře různorodosti a pestrosti ze strany školy, mají studenti více možností
stát se součástí různých skupin bez rizika opovržení a zesměšnění.
V českých středních školách je na rozdíl od většiny zahraničních stále typické rozdělení studentů do jednotlivých tříd, v nichž zpravidla tráví celou dobu svého středoškolského
studia. Po celou školní docházku, napříč jednotlivými typy škol představuje školní třída jedno z nejvýznamnějších prostředí pro sociální interakce dětí a dospívajících (Chang,
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2004) a přispívá tak k socializaci žáků a studentů (Čáp, 1997; Gillernová, 1998; Wolfe, Jaffe,
Crooks, 2006). Jednou z primárních funkcí školní třídy se tak stává možnost budovat interpersonální vztahy a posilovat s nimi související sociální učení, které je podporováno a podněcováno jak vzniklými vztahy, tak možností sledovat celou sociální síť vytvářenou ve třídě
(Gillernová, 1998; Řezáč, 1998). Ačkoli si jsou učitelé obvykle vědomi socializačního působení školní třídy na jedince, často se jejich pohled liší od pojetí studentů. Zatímco první jmenovaní se na prostředí tříd dívají jako na pracovní prostor, dospívající na něj pohlížejí především jako na prostor sociální, který jim nabízí množství příležitostí k interakcím
s vrstevníky (Cotterell, 2007). Prostřednictvím vzájemných vazeb mohou dospívající rozvíjet
své sociální dovednosti, mají možnost zkoušet různé formy komunikace, spolupráce, jsou
nuceni přemýšlet o chování a myšlení druhých osob, posiluje se jejich schopnost empatie, učí
se rozumět skupinovým hodnotám a normám. Na úrovni individuálního vývoje umožňují interpersonální vztahy dospívajícím definovat a strukturovat své vlastní zájmy, postoje a hodnoty. Z hlediska učebního procesu mohou vztahy ve třídě působit jako zdroj stimulace a motivovat k aktivitě.
Z pohledu sociální psychologie lze školní třídu charakterizovat jako specifickou sociální skupinu. Množství jejích členů bývá poměrně vysoké (do běžné školní třídy ve střední
škole dochází přibližně 25-33 studentů), což znamená, že vývoj skupiny a její fungování mohou být náročné a problematické (Lovaš, 1997). Pokud vezmeme v úvahu možný přínos školní třídy pro rozvoj jedince, ale současně rizika negativního vývoje celé skupiny, je zcela zřejmé, jaký význam pro její existenci má role vedoucího. Tím musí být vždy učitel, který dokáže
život ve skupině koordinovat a podněcovat vývoj ve směru socializace studentů. Ve středních
školách plní tuto roli nejčastěji třídní učitel, od něhož studenti očekávají, že se zapojí do života třídy a podpoří ji v případě potřeby. Jak ovšem ukázala předchozí kapitola, mezi významné
dovednosti každého učitele, ač ve třídě tráví jen několik hodin týdně, patří také vedení celého
kolektivu a spolupráce s ním.
Školní třída prochází obdobně jako jiné sociální skupiny postupným vývojem, který ve
středních školách trvá zpravidla čtyři roky a následně skupina formálně zaniká. Z hlediska
výkonnosti skupiny zde můžeme aplikovat tradiční fáze vývoje skupiny, jak je definoval B.
W. Turkman (podle Lovaše, 1997), tj. formování, bouření, utváření norem, optimální výkon a
ukončení existence skupiny. Často lze první dva roky studia ve středních školách sledovat
především první tři fáze vývoje skupiny dospívajících, které může provázet i výraznější pokles školního prospěchu po přechodu ze základní školy a také celá řada menších i větších vý-
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chovných obtíží. Učitelé se shodují, že v průběhu třetího ročníku studia často dochází
k zklidnění tříd a jejich školní práce, vzájemná spolupráce i vztahy s učiteli se mění.
Jednotlivé fáze vývoje skupiny lze však pozorovat i v průběhu každého školního roku,
na jehož počátku se třída znovu setkává po delším časovém intervalu. Je třeba se opětovně
adaptovat na prostředí a nároky školy, nezřídka přicházejí na počátku školního roku noví spolužáci i noví učitelé, které je nutné do života třídy zahrnout. S tím souvisí i každoroční vytváření pravidel celé skupiny i jejich společných interakcí s učiteli ve výuce. V průběhu školního
roku studenti více dbají na své školní úspěchy, jejich výsledky se stabilizují. Ke konci školního roku nastává jistá únava celé skupiny a pokles její práce, který je následován ukončením
školního roku a dvouměsíčním přerušením existence skupiny.
Vývoj skupiny můžeme sledovat také s ohledem na její postupnou diferenciaci na
dílčí podskupiny a vymezení skupinových rolí. Vzhledem k velikosti skupiny je zcela přirozené, že se v ní vytvářejí menší neformální skupiny, které mezi dospívajícími často vznikají
na principu podobnosti a blízkosti (Ryan, 2001). Cílem pedagogického snažení při práci
s celou školní třídou studentů má být zachování propustnosti mezi skupinami a jejich vzájemná tolerance. Ve třídě můžeme sledovat vznik tzv. jádra skupiny (Rieger, 2007), které zpravidla tvoří výrazní členové skupiny a jeho snahou je především podpora a rozvoj dění ve skupině. Další jedinci ve skupině zaujímají následně role, které bývají komplementární k funkcím
členů jádra. V případě negativního vývoje skupiny se v ní může objevit tzv. fúze (Rieger,
2007), která je zpravidla zaměřena proti vedení skupiny a buduje si své vlastní hranice a normy. Ve školním prostředí může taková skupina ohrožovat celou třídu a její působení může
vést k rozvoji sociálně patologických jevů ve třídě. Učitelé by měli být schopni strukturu skupin ve třídách pozorovat a identifikovat a současně si být vědomi, zda příslušná skupina může
představovat zdroj spolupráce anebo naopak ohrožení celého kolektivu. Nutno říci, že mnohdy mohou být vnější projevy chování obou takových skupin velmi podobné. Učitelé, kteří
přicházejí do třídy jen na několik hodin týdně, jednoduše vidí skupinu, která zaujímá ve třídě
vedoucí postavení. Z hlediska jejich profesních kompetencí je důležité důsledně diagnostikovat vztahy mezi skupinou a zbytkem třídy, aby dokázali identifikovat případné obtíže.
Jednotlivé role studentů ve třídě bývají nejčastěji určovány prostřednictvím sociometrických měření (Hatzichristou, Hopf, 1996; Zettergen, 2003). Studenti jsou obvykle řazeni do
kategorií populárních, průměrných, odmítaných, opomíjených a kontroverzních a s jejich
postavením ve skupině se často pojí způsob, jak je hodnotí jejich spolužáci i učitelé, jejich
školní úspěšnost i pravděpodobnost, zda úspěšně dokončí studium.
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Autoři C. Hatzichristou a D. A. Hopf realizovali rozsáhlá sociometrická měření
v řeckých středních školách, avšak podobnost s jejich výsledky lze pravděpodobně pozorovat
také v podmínkách našich středních škol. Bezmála polovina studentů zastává roli průměrných,
další jmenované typy studentů jsou zastoupeny relativně vyrovnaně třinácti až patnácti
procenty.
Nejproblematičtější se ukázala role odmítaných studentů, kteří vykazovali nejvíce
znaků nepřizpůsobení třídě i škole a čelili významným školním neúspěchům. Tito studenti
sami sebe hodnotili jako úzkostné, přecitlivělé, v oblasti sociálních dovedností popisovali
mnoho deficitů, což se kombinovalo s nepříliš pozitivním hodnocením učitelů a odmítáním
vrstevnickou skupinou. Mezi chlapci byla typická externalizace obtíží, projevy agresivity a
antisociálního chování. Dívky měly naopak tendenci k internalizaci svých problémů, ve třídě
byly v izolaci, projevovalo se u nich negativní emocionální ladění (Hatzichristou, Hopf,
1996).
Specifické postavení mají také opomíjení studenti, kteří se v mnoha ohledech neliší od
průměrných, jejich výsledky ve škole jsou rovněž podobné, ale ve volbách studentů se objevují ojediněle. Učitelé i spolužáci o nich mají minimální informace, většinou je pokládají za
pasivní a plaché. Podobně nejednoznačné postavení mají také kontroverzní studenti, které
spolužáci hodnotí výrazně negativně, ale učitelé je neodlišují od průměrných, pokládají je za
běžné studenty školy se standardními výsledky. Autoři studie vysvětlují vzniklý rozpor neadekvátním hodnocením studentů učiteli, kteří pozici dospívajícího ve skupině a jeho chování
ztotožňují se školním prospěchem (Hatzichristou, Hopf, 1996). Studenti se při posuzování
spolužáků naopak často řídí projevy jejich chování coby členů sociální skupiny.
Zjištění o sociálních rolích studentů středních škol do značné míry opět podporují
myšlenku nutnosti rozvoje sociálních dovedností, neboť zejména ve skupině odmítaných,
opomíjených a kontroverzních studentů jsou patrné obtíže s vytvářením a uchováním interpersonálních vztahů a zapojením do života třídy. Současně se zdá, že pro učitele by bylo nesmírně cenné, pokud by prostřednictvím takové práce se svými studenty dokázali mezi nimi lépe
diferencovat a dozvěděli se o nich více informací, takže by jejich hodnocení nebylo ovlivňované pouze školními výsledky. I jejich pohled na studenty se tak stane komplexnější a studenti pro ně budou srozumitelnější. Jak ukazují zkušenosti z praxe, takové rozšíření pohledu na
studenty přispívá ke změnám přístupu k nim a někdy také k větší ochotě pracovat se studenty,
kterým se nedaří, případně jejich chování je poněkud problematičtější.
Kromě rolí vymezených existencí sociální skupiny ve školní třídě ovšem každý dospívající v okamžiku, kdy vstoupí do školy, přijímá roli studenta, které M. Vágnerová (2001)
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připisuje přívlastky obligatorní, formální a podřízená. Mimo to je její pozice definována vůči
roli učitele a jejich vzájemný vztah lze charakterizovat jako asymetrický, avšak vzájemně se
doplňující (Gillernová, 1998).
Dospívající přijímá také roli spolužáka vůči svým vrstevníkům, která je na rozdíl od
role studenta symetrická. V každodenních školních situacích přitom starší děti i dospívající
opakovaně čelí konfliktům, které mezi oběma rolemi vyvstávají (jedním z tradičních konfliktů
bývá například napovídání spolužákům při zkoušení, nebo přiznání splnění domácího úkolu,
když zbytek třídy tvrdí, že učitel žádný nezadal).
K životu sociální skupiny patří také vybudování sociálních norem a hodnot, jimiž se
její členové řídí. V dospívání se tradičně vztah k normám definovaným dospělými autoritami
mění (Vágnerová, 2001). Zpravidla bývají nahlíženy kritičtěji, adolescenti projevují snahy o
nich diskutovat a pokud je vnímají jako příliš formální a ze strany učitelů sice vyžadované,
avšak jimi samotnými nedodržované, neakceptují je.
Základní pravidla fungování školní třídy pochopitelně stanovuje školní řád. V každé
třídě, i při kooperaci s jednotlivými učiteli, si studenti budují také své vlastní normy (Vágnerová, 2001), přičemž jedním z kritérií jejich vzniku by měl být soulad pravidel třídy
s formálními pravidly školy.
Podle L. Changa mají normy každé třídy svůj jedinečný charakter, který lze často
identifikovat ve formě obvyklých projevů skupinového chování studentů. Ve třídě lze přitom
vysledovat tolik norem, kolik způsobů skupinového chování se v ní v určitém časovém intervalu opakovaně objevuje. Tradičně můžeme ve třídě sledovat jak různé projevy prosociálního
chování, kooperace a další forem chování, které mají pozitivní konotaci, tak také agresivitu,
nezájem o dění ve škole a podobné negativní postoje. Jestliže ve třídě dominuje příslušná norma chování, studenti, kteří se chovají v souladu s ní, jsou více akceptováni (Chang, 2004).
Z uvedeného vyplývá, že ve třídě se může stát běžným a samozřejmým chování, které posiluje vzájemné vazby, ale stejně tak chování, které vede k šikaně a násilí. Pokud učitelé dlouhodobě nezahájí žádnou intervenci, je běžné, že všichni studenti začnou agresivní chování vnímat jako samozřejmost. Přestože vnější pozorovatelé vidí, že skupina má vážné obtíže při
společném fungování, studenti berou daný stav po určité době jako jediný možný.
Skupinovým normám chování se velmi blíží a jsou na nich významně závislé sociální
hodnoty skupiny. Mezi základní řadí sociální psychologie kooperaci, kompetici, individualismus, altruismus a agresi (Hewstone, Stroebe, 2006). Pokud jedinci ve skupině prosazují
určitou hodnotu velmi intenzivně, probouzejí v druhých lidech tendenci jednat obdobným
způsobem. Ve třídě střední školy, která nově vzniká na počátku prvního ročníku se pravděpo64

dobně scházejí studenti s různými preferencemi sociálních hodnot, které jsou dány jejich
předchozí zkušeností a vývojem. Vznik nové skupiny však umožňuje prostřednictvím jejího
adekvátního vedení a podpory, aby se skupina orientovala na pozitivnější hodnoty na úkor
méně akceptovatelných. Dospívající by se měli naučit o hodnotách přemýšlet, projevovat je a
zaujímat k nim postoje. Vývojové období, v němž se právě nacházejí, bezpochyby umožňuje
rozvoj právě takových dovedností.
Se skupinovými normami a hodnotami dále úzce souvisí také fenomén skupinové
konformity. Jestliže se dospívající nechovají v souladu s pravidly své třídy a školy, jejich
další členství ve skupině je ohroženo. V praxi to znamená, že se zvyšuje pravděpodobnost
předčasného ukončení studia, případně vyloučení studenta ze střední školy. V souvislosti
s tímto tématem, především pak v období dospívání, vyvstává opět jedno z dilemat adolescence. Bez konformního chování není možné dlouhodobě udržet život školní třídy, ani celé
školy. Současně by však škola měla poskytovat dostatek podnětů k nonkonformitě a kreativitě, které podpoří další rozvoj jedince (Gillernová, 1998). Odpověď na tento problém nabízí D.
Fontana (2003). Za významný úkol vzdělávání pokládá podporu dovednosti vnímat a oceňovat hodnotu konformity i nonkonformity a adekvátně posoudit, která právě převažuje a je užitečná, což opět v mnohém zvyšuje nároky na profesní dovednosti učitelů.
Budování a podpora dalšího rozvoje všech uvedených charakteristik sociální skupiny
mají ve školní třídě vyústit ve vysokou soudržnost, která znamená předpoklad efektivní práce
a činorodosti studentů (Auger, Boucharlat, 2005; Fischer, 2004). Ve školním prostředí jsou
kromě koheze skupiny zkoumány i další příbuzné pojmy. Hovoří se o pocitu sounáležitosti,
který vyjadřuje přesvědčení studentů, že jsou rovnocennými členy kolektivu třídy a pocitu
společenství8, který popisuje sdílené přesvědčení učitele a jeho studentů, že všichni pracují na
stejných cílech, vzájemně se podporují a přispívají k výuce ve třídě (Ormrod, 2006).
Již několikrát bylo řečeno, že svým edukačním stylem v tomto procesu sehrává klíčovou roli učitel. Měl by si být vědom skutečnosti, že školní třída je natolik velká sociální skupina, že optimální koordinace činností společné práce může být poměrně náročná a ovlivňují
ji další sociální procesy. Při činnosti skupiny žáků lze často například velmi zřetelně pozorovat vliv sociální facilitace, tj. přítomnost spolužáků působí na chování každého studenta. Výzkumy sociální psychologie ukazují, že výkon kvalitně osvojených činností se za těchto okolností zvyšuje, zatímco při učení a zkoušení nového a neznámého dochází vlivem sociální skupiny ke snížení aktivity jednotlivce (Lovaš, 1997). Pokud si uvědomíme, že značná část vzdě8

v anglosaské literatuře „belongingness“ a „sense of community“ (Omrod, 2006, s. 489)
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lávacího procesu obnáší osvojování nových vědomostí, znalostí a dovedností, je nesmírně
důležité, aby učitelé při práci se třídou problematiku sociální facilitace důsledně zvažovali.
V praxi můžeme vidět, jak mnoho studentů spoléhá, že co nevědí oni, zodpoví někdo jiný ve
skupině, často se učí pouze tehdy, pokud vědí, že budou zkoušeni. Při výkladu nové látky je
třeba dbát na individuální přístup ke studentům a posilování jejich motivace ke skutečnému
osvojení problému. Jestliže učitel naopak ví, že daný učební problém studenti zvládají a mají
ho osvojený, může společnou činností jejich práci naopak potencovat.
Další významný sociální fenomén, s nímž se často setkáváme při spolupráci celé třídy,
resp. několika skupin v rámci třídy, představuje sociální lenivost (Hewstone, Stroebe, 2006).
Studenti mají tendenci minimalizovat vynakládané úsilí při práci ve skupině, jestliže podíl
jejich činnosti nelze zřetelně identifikovat a hodnotit. Preventivně může svojí činností zapůsobit především učitel, který se třídou pracuje. Riziko sociální lenivosti studentů se zmírní,
pokud skupina plní zajímavé a smysluplné úkoly a především její jednotliví členové mají jasně vymezené role, chápou přínos své vlastní aktivity pro práci celé skupiny a jejich činnost je
dobře identifikovatelná a hodnotitelná. Ke zkvalitnění spolupráce dále přispívá, pokud jsou
posilovány sociální normy, které kladou na spolupráci důraz. Skupina dokáže komunikovat o
svém společném životě i přínosu jednotlivých členů a průběžně je podporován pocit identity
se skupinou, takže se jedinci vnímají jako její součást. V řeči členů skupiny lze skupinovou
identitu rozpoznat například užíváním plurálu první osoby při diskusi o skupině (Hewstone,
Stroebe, 2006). Z individuálního hlediska je členství ve skupině a zapojení do společné práce
posilováno, pokud student vnímá příležitosti pro aktivní účast a interakce s druhými, disponuje potřebnými dovednostmi k zapojení do těchto interakcí a získává opakovaně pozitivní zkušenosti při práci ve skupině (Catalano et al., 2004).
Dospívání představuje výrazně senzitivní periodu pro osvojování dovednosti kooperovat a komunikovat v rámci skupiny, budovat si vztahy ve skupině a být pro ni přínosem. Toto
vše lze ideálním způsobem zkoušet v rámci vrstevnické skupiny ve třídě. Klíčový předpoklad
pozitivního rozvoje uvedených sociálních procesů je aktivní přítomnost učitele, resp. učitelů,
kteří skupinu povedou a zejména na jejím počátku jí ukážou smysluplnost kohezivního života
a podpoří způsoby, jimiž těchto vlastností může školní třída dosáhnout. Pro rozvoj sociálních
dovedností je cenné, pokud popsané principy života školní třídy jako sociální skupiny učitelé
přirozeně propojují s výukou.
Význam společenských a kulturních faktorů pro kognitivní i sociální rozvoj žáků a
studentů zdůrazňují sociokognitivní teorie vzdělávání, mezi jejichž představitele patřili mimo jiné L. S. Vygostkij (1976) či A. Bandura (1997), ale mnohé shodné momenty můžeme
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pozorovat také v přístupech J. J. Arnetta (2009) či J. Eccles a jejích kolegů (1993). Představitelé těchto přístupů se shodují v primární funkci součinnosti aktivit různých jedinců v rámci
sociální skupiny, které vede, podporuje a studentům zprostředkovává svými profesními kompetencemi učitel. Student získává více příležitostí k učení a rozvoji v prostředí sociální skupiny, která za optimálních podmínek aktivuje jeho zájem o poznávání, podněcuje ho
k objevování informací v odpovědích spolužáků a nutí ho hledat řešení úkolů, které se problematizují různými postoji členů skupiny. Výzkumné studie prokázaly efektivitu těchto přístupů napříč celým vzdělávacím procesem nejen v oblasti rozvoje kognitivních funkcí, ale
také v souvislosti s rozvojem sociálních dovedností studentů. Prostřednictvím společné práce
se žáci i studenti učí akceptovat odlišnosti druhých lidí, přijímat jejich názory, prozkoumávat
je a vzájemně spolupracovat (Bertrand, 1998).

5.1 Resilience školních tříd
Pozoruhodný přístup k dynamice školních tříd prezentují B. Doll, S. Zucker a K. Brehm (2004). Východisko jejich práce s třídami tvoří systemická teorie a koncepce psychické
odolnosti neboli resilience.
Třída představuje sociální organismus, kterému je třeba rozumět na základě vzájemných interakcí všech studentů a jeho otevřenosti vůči dalším sociálním systémům (Belz, Siegrist, 2001; Chang, 2004). Vlastnosti otevřených systémů, které lze velmi snadno aplikovat
také na školní třídy, popsali představitelé systemického přístupu P. Watzlawick, J. Beavin
Bavelasová a D. D. Jackson. Patří mezi ně:
·

Celistvost, která vyjadřuje úzké vzájemné vztahy všech členů skupiny. Jestliže dojde ke změně jedné složky systému, je tím vyvolána změna i v celku. Ve školním
prostředí představuje typický příklad odchod spolužáka či příchod nového a ještě
výrazněji změna učitelů. Znamená to, že se třída vždy učí nově fungovat po změně
podmínek své existence. Někdy může zvykání na novou situaci trvat i poměrně
dlouhou dobu.

·

Princip ne-sumativnosti, který zdůrazňuje, že systém nelze pokládat za pouhý
součet jednotlivých částí. Vztahy, které v rámci skupiny vznikají, určují její nové a
odlišné kvality jako celku. Učitelé si popsaný jev velmi dobře uvědomí, pokud hovoří individuálně se studentem mimo třídu a následně s ním komunikují v rámci
třídy. Projevy studentů, způsob jejich chování i reakce na učitele se často v mnoha
ohledech výrazně liší. Klíčovou roli přitom sehrává, že student je v daný okamžik
součástí systému, který na něj působí a v němž zaujímá svojí roli.
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·

Kalibrace systému vyjadřuje tendenci vyvažovat změny, které v systému nastávají. V prostředí školy, kde figuruje tendence k učení a růstu, fungují systémy často
na principu pozitivní zpětné vazby. Ve skupině zpravidla funguje snaha zdůrazňovat navyklé způsoby chování, přizpůsobení normám a zachování stability. Pokud
se vyskytne odchylka od stanoveného vývoje, není akceptována a bývá často sankcionována. Na druhou stranu v průběhu času se objevují významnější odchylky, na
které se systém musí adaptovat a vedou ke změně jeho nastavení. Častým, přestože
negativním, příkladem takové situace ve školní třídě, je výskyt šikany. Pokud se
stane součástí přirozeného prostředí třídy, odchod agresora či oběti zpravidla nezpůsobí změnu nastavení systému. Šikana představuje normu, kterou skupina akceptuje, proto jsou do daných rolí dosazeni jiní členové systému. Pouze kontinuální a vytrvalá práce s celou skupinou může vést ke změně nastavení třídy na jinou
úroveň fungování.

·

Princip ekvifinality otevřených systémů vysvětluje, že ke stejným výsledkům lze
dospět různými způsoby, rozhodující nejsou počáteční podmínky, ale povaha organizace celé skupiny. Z uvedeného také vyplývá, že totožné počáteční podmínky
mohou vést v závislosti na systému k různým výsledkům. Typickým příkladem
jsou paralelní třídy školy, které vznikly z nových studentů v prvním ročníku ve
stejném období, často v nich působili na řadu vyučovacích předmětů stejní učitelé,
nároky školy se na obě třídy shodovaly, přesto vývoj v nich mohl probíhat zcela
odlišným směrem v důsledku systému vztahů ve skupině. Princip ekvifinality implikuje, že při analýze současného stavu systému a snahách o jeho změnu nemá
příliš velký význam věnovat pozornost předchozímu vývoji systému. Měli bychom
zkoumat především jeho současné nastavení, které vysvětluje jeho stav (Watzlawick, Beavin Bavelasová, Jackson, 1999).

Vedle principů systemického přístupu představuje další klíčovou proměnnou uvedené
teorie školních tříd koncepce resilience, která vyjadřuje odolnost jedince a jeho pozitivní vývoj navzdory nepříznivým životním podmínkám, které u něj nastaly (Doll, Zucker, Brehm,
2004). Ukazuje se, že psychická odolnost není pouze individuálním osobnostním rysem, ale
představuje výsledek interakcí mezi jedincem a pobídkami okolí, v němž probíhá jeho vývoj.
Tento předpoklad nás přivádí k teorii resilientních tříd, jejichž významnou charakteristikou je
vytvoření takového prostředí, v němž zvládají nároky učení i zranitelnější a ohroženější žáci a
studenti. Jejich úspěšnost se projevuje nejen v akademické rovině, ale také ve složce emocionální a sociální (Doll, Zucker, Brehm, 2004).
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Zatímco tradiční poradenství soustředí své intervence na konkrétního žáka či studenta,
popsaný přístup zvažuje charakteristiky celého systému třídy a jeho vliv na rozvoj jedince,
případně možnou změnu jeho vývoje. Autoři předpokládají, že jakákoli změna je možná pouze tehdy, pokud dojde k vývoji všech složek systému. Typickým příkladem, který podporuje
myšlenky popsaného přístupu je problematika výchovných obtíží studentů. V současné době
představuje standardní postup, že je student, případně jeho rodina, odkázán na poradenské
zařízení (zpravidla středisko výchovné péče nebo pedagogicko-psychologickou poradnu),
v němž se na individuální úrovni hledá řešení jeho obtíží. Přitom je zcela zjevné, že zde funguje stejný princip jako při zmiňované komunikaci učitele se studentem mimo třídu a v rámci
třídy. Pro studenta může být velice náročné hledat řešení svých obtíží mimo prostředí, v němž
vznikly. Současně je těžké se snažit o změnu ve třídě a škole, která vytváří stále stejné podmínky, jaké byly dány při vzniku problémů.
Teorie resilience školních tříd uvádí šest klíčových charakteristik, které je třeba
v rámci tříd posilovat a rozvíjet. Určením jejich úrovně můžeme také stanovit míru resilience
příslušné třídy9 (Doll, Zucker, Brehm, 2004):
1. Vnímaná akademická účinnost, která vyjadřuje individuální přesvědčení žáka a
studenta o jeho dispozicích, schopnostech a dovednostech souvisejících se vzdělávacím procesem. Jedná se o velmi komplexní individuální charakteristiku, které
bude věnována samostatná subkapitola (viz šestá kapitola). Odolnost třídy je posilována tak, že vnímaná akademická účinnost umožňuje studentům využívat dovednosti, kterými disponují, a dále tak zvyšovat své studijní úspěchy.
2. Individuální odhodlání a zaměření na školní práci znamená orientaci studentů
na stanovování vlastních učebních cílů, rozhodování a hodnocení své práce. Důležitou charakteristikou výuky je zaměření na celý proces učení, nikoli pouze na výsledek.
3. Sebekontrola chování vyjadřuje schopnost studentů pracovat na zadaných úkolech bez ohledu na přítomnost autority. Schopnost seberegulace si studenti osvojují prostřednictvím předem daných pravidel, která ve třídě fungují a poskytují jim
nápovědu k vhodnému chování. Je nutné ji posilovat v průběhu celého edukačního
procesu a v součinnosti s rodinou studentů. Sebekontrola chování je autory pokládána za prostředek rozvoje učebních i sociálních dovedností.
9

Původní označení všech uvedených charakteristik: academic efficacy, academic self-determination, behavioral
self-control, efficient teacher – student relationships, peer relationships, efficient home – school relationships
(Doll, Zucker, Brehm, 2004).
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4. Edukační styl učitele, který je opět charakterizován především kladným emocionálních vztahem a stanovením adekvátních požadavků na práci studentů.
5. Soudržnost celé třídy a fungující vzájemné vztahy, k nimž přispívá rozvoj charakteristik sociální skupiny, jak byly popsány výše.
6. Vzájemná podpora rodiny a školy, kdy rodina poskytuje studentovi přiměřené
podmínky ke studiu a posiluje autoritu učitele a současně škola informuje rodinu o
školní úspěšnosti studenta a definuje konkrétní postupy a činnosti, které mohou
v domácím prostředí přispět ke zvýšení či udržení práce studenta ve škole.
Vlastnosti resilientních tříd staví na dvou klíčových hlediscích edukačního procesu.
První zdůrazňuje individuální zapojení studentů v rámci třídy, podporu jejich autonomie a
schopnosti samostatně se podílet na svém vzdělávání. Druhé hledisko klade důraz na vzájemné vztahy všech účastníků vzdělávacího procesu. Popsané principy školní práce se přitom
velmi podobají v předchozí kapitole uvedené teorii zprostředkovaného učení. Opět zde sehrává významnou roli učitel a práce studentů vychází především z jejich pochopení a osvojení
učební látky, nikoli jen z výsledků učebního procesu. Současné české střední školy bezpochyby mají ambici rozvíjet své studenty v obdobném duchu, přesto uvažování o studentech a jejich školní úspěšnosti v kontextu širšího systému může přinést mnoho inspirativních momentů. Školy často kritizují své studenty, že se neumí učit. Případně hovoří o nezájmu rodin o
školní vzdělávání dospívajících. Pokud by se v obou směrech ujaly iniciativy k vzájemné výměně informací o vývoji dospívajících i o svých výchovných a vzdělávacích postupech, můžeme předpokládat, že by vývoj studentů ve školách mohl probíhat odlišně.

5.2. Klima třídy a školy a jeho vliv na rozvoj dospívajících
Jestliže uvažujeme o sociální skupině ve školní třídě a jejím vlivu na rozvoj dospívajících, měli bychom věnovat pozornost také problematice tzv. klimatu školní třídy, resp. klimatu školy. U některých autorů se setkáme s jasným oddělením obou témat (Čáp, Mareš, 2001),
případně pouze zaměřením na menší skupinu třídy (Kyriacou, 1996; Ryan, Gheen, Midgley,
1998), jiní hovoří o klimatu školy a automaticky předpokládají jeho vliv také na klima tříd
(Brand et al., 2003; Orpinas, Horne, 2006; Roeser, Midgley, Urdan, 1996). Pokud budeme
prostředí školy zvažovat z pohledu systemického přístupu, představuje každá třída samostatný
otevřený systém, který interaguje se svým okolím a současně v rámci školy tvoří součást většího systému, na který lze aplikovat stejné charakteristiky otevřených systémů. Z těchto důvodů bude o školním klimatu, resp. klimatu třídy, hovořit jedna kapitola a vliv klimatu na
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studenta samotného i vzájemné interakce všech členů edukačního procesu budou rovněž zvažovány současně.
K dalším nejasnostem tématu klimatu školy a/nebo třídy patří nejednotná terminologie
a určení klíčových původců klimatu ve škole i třídě. Kromě pojmů školní klima či klima
třídy se někdy hovoří o psychologickém prostředí školy (Roeser, Midgley, Urdan, 1996),
sociálním klimatu školy (Čáp, Mareš, 2001), školním ethosu (Roeser, Eccles, Sameroff,
2000) apod. Zatímco někteří autoři pokládají za nejvýznamnějšího tvůrce klimatu učitele (Arnett, 2009; Mareš, Ježek, 2002; Marting, 2007; Ormrod, 2006), jiní zdůrazňují interakce mezi
učiteli a studenty, případně i dalšími složkami školy a vzdělávacího procesu, jako determinanty kvalit klimatu školy i třídy (Cangelosi, 1994; Gillernová, 1998; Orpinas, Horne, 2006; Kyriacou, 1996; Pajares, 2006). Pokud školní klima pokládáme za relativně stabilní charakteristiku dané školy (Brand et al., 2003), je zřejmé, že učitelé, kteří ve škole působí dlouhodobě a
na rozdíl od studentů časově neomezenou dobu, mají na vzniku a tvorbě klimatu školy významný podíl. Na druhou stranu dospívající studenti přicházejí do školy se svými dřívějšími
zkušenostmi, svými potřebami, zájmy i projevy chování. Pedagogický sbor jako celek, vzájemné interakce mezi učiteli i jejich individuální projevy působí na studenty a vyvolávají
v nich určité reakce ve smyslu typického chování studentů, jejich zájmu o život školy, motivace ke školní práci, budování vztahů se spolužáky i učiteli. Jinými slovy učitelé představují
významný zdroj klimatu školy i třídy, ale jeho dílčí projevy a zejména klima jednotlivých tříd
jsou dány vzájemným působením učitelů i studentů. Působení učitelů následně nepřímo
ovlivňuje také tvorbu a udržování vztahů mezi studenty ve třídě i ve škole jako celku (Čáp,
Mareš, 2001).
Jednoznačná shoda mezi různými přístupy ke zkoumání školního klimatu však panuje
v definování vlivu, který na všechny účastníky vzdělávacího procesu kvalita školního klimatu
má. Pozitivní školní klima, resp. klima třídy, kladně ovlivňuje jednak učební proces a školní
výsledky studentů, jednak posiluje rozvoj vzájemných vztahů, skupinové koheze a potažmo
sociálních dovedností studentů. Vnímání pozitivního školního klimatu studenty zvyšuje jejich
přesvědčení o vlastním vlivu na průběh vzdělávání (Roeser, Midgley, Urdan, 1996), jejich
školní výsledky (Brand et al., 2003; Helus, 2007), podporuje jejich zapojení do mimoškolních
aktivit (Bonny et al., 2000) a snižuje riziko výskytu sociálně patologických jevů mezi studenty (Brand et al., 2003; Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006). Pozitivní klima ve třídě se ukázalo jako
významná proměnná v situacích, kdy si studenti nevědí rady s prací. Za předpokladu, že vnímají podporu, spolupráci a přátelskou atmosféru, jsou ochotni požádat učitele o pomoc. Naopak v soutěživém a výkonově zaměřeném prostředí se žádostem o pomoc vyhýbají, celý
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učební proces se zpomaluje a prospěch studentů není tak kvalitní, jak by mohl být (Ryan,
Gheen, Midgley, 1998).
Klima školy i třídy je vždy dynamické a zahrnuje různorodé dimenze vzdělávání.
Na jeho vzniku se podílejí různorodé charakteristiky vzdělávacího procesu a příslušné školy a
navzdory jeho stabilitě je zjevné, že jeho pozitivní charakter vznikne a udrží se pouze prostřednictvím aktivního působení a kontinuálního vývoje školy.
Nejobecnější pojetí klimatu poskytují modely, které zdůrazňují dimenzi orientace na
výkony a vztahovou dimenzi (Catalano et al., 2004; Roeser, Midgley, Urdan, 1996). Mezi
oběma dimenzemi existuje zpravidla velmi silná spojitost. Výkonová dimenze zpravidla koreluje se školní úspěšností studentů a jejich prospěchem. Vztahová dimenze se přímo pojí s prožíváním studentů ve škole i vůči škole. Jestliže jsou ve škole pozitivně hodnoceni a oceňováni
pouze prospěchově nejschopnější a nejúspěšnější studenti, vztahy mezi učiteli a studenty jsou
chápány jako méně pevné a vřelé. Není naopak překvapující, že ve školách, které kladou důraz na podporu studentů, snaží se minimalizovat pocit soutěživosti a posílit pocit sounáležitosti se školou, panuje příznivější klima. Paradoxně se ukazuje, že studenti ve školách, které
méně zdůrazňují výkonovou dimenzi klimatu, resp. obě dimenze se snaží udržet v rovnováze,
jsou akademicky úspěšnější než studenti ve školách, které kladou důraz na výkon na úkor
vztahů (Roeser, Midgley, Urdan, 1996).
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Obrázek 5 - Klíčové oblasti pozitivního školního klimatu (převzato z Orpinas, Horne, 2006, s. 81).

Obrázek 5 ukazuje širší výčet různorodých dimenzí vzdělávacího procesu, které se
podílejí na tvorbě klimatu ve škole i třídě a působí na studenty školy (Orpinas, Horne, 2006).
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Podívejme se na jejich dílčí charakteristiky. Kvalita výuky spočívá především v profesních
kompetencích učitelů, tj. jejich odbornosti, didaktických schopnostech, řízení třídy i sociálních dovednostech. V uvedeném modelu je opět kladen důraz na vzájemné propojení rozvoje
sociálních dovedností a školních vědomostí a znalostí, neboť pro své budoucí uplatnění potřebují studenti obojí (Orpinas, Horne, 2006).
Hodnoty školy zahrnují jednak normy chování učitelů i studentů, které jsou pokládány za běžné, ale i samotný postoj školy ke vzdělávání. V procesu socializace studentů
v prostředí školy dochází ke vzniku vazby10 se školou, která následně podněcuje jejich aktivní
zapojení do života této instituce (Catalano et al., 2004). Jeho součástí je ztotožnění studenta s
hodnotami, které škola reprezentuje a které určují kvalitu propojení se školou. Longitudinální
výzkumy potvrzují značný význam této vazby pro žáky i studenty napříč vzdělávacím procesem. Jeho vliv byl dokonce patrný i několik let po ukončení studia (Catalano et al., 2004). Ve
středních školách bývá často velmi zřetelné, zda je důraz kladen především na výsledky vzdělávání a hodnocení studentů, nebo je zvažován celý proces osvojování znalostí. Jiným příkladem může být hodnota vztahů ve třídách i ve škole, případně její minimální váha a plné soustředění pouze na předávání znalostí. Specifikem soukromých středních škol se stává finanční
stránka vzdělávání, která může být velmi zjevnou hodnotou. Součástí klimatu takových škol
pak často bývá přesvědčení o možnosti zakoupení příslušného vzdělání.
Vědomí silných stránek i potíží školy je zvažováno zejména z hlediska zaměření na
řešení obtíží a uvědomění charakteristik školy, na nichž lze nadále budovat klima školy i její
širší fungování. Je důležité, aby se školy soustředily především na budoucí rozvoj, nikoli na
hledání viníků a nadměrné analyzování minulosti a chyb, ke kterým v ní došlo.
Dodržování stanovených norem a pravidel školy je vysvětlováno v souvislosti
s převzetím zodpovědnosti za své chování studenty i učiteli. P. Orpinas a A. M. Horne poukazují na tradiční metody řešení školních obtíží a porušování stanovených pravidel, které zpravidla staví studenty do role příjemců trestu. To v nich vyvolává obranné postoje, vztek a často
situaci zhorší, nikoli vyřeší. V přístupu autorů je naopak zdůrazněno předání zodpovědnosti
za chování studentovi. Škola nezaujímá trestající postoj, ale společně se studentem hledá řešení situace. Takový přístup pochopitelně znamená, že vedle přesných pravidel a hranic jsou
ve škole ustaveny také pozitivní vztahy mezi učiteli a studenty (Orpinas, Horne, 2006). Princip zodpovědnosti je bezpochyby mnohem náročnější implementovat do života školy a výchovy studentů, jeho výsledek navíc nemusí být na první pohled zjevný, což v případě trestů
10

R. F. Catalano s kolegy (2004) používají termín „attachment“, avšak nikoli v původním významu teorie vazby
mezi kojencem a rodinou. Hledají paralely podobné vazby mezi dospívajícími a institucí školy.
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zpravidla je. Z dlouhodobé perspektivy se ovšem jeví mnohem účinnější a u studentů rozvíjí
jak převzetí zodpovědnosti za své chování, tak v kontextu adolescenčního vývoje podporuje
rozvoj morálního usuzování.
Požadavek péče a respektu očekává od učitelů posilování sounáležitosti studentů se
školou, podporu přijetí vzájemných odlišností, práci se třídou se zaměřením na její podporu a
rozvoj. Učitel svojí pozicí ve třídě i stylem výuky a spolupráce se studenty sám vytváří model
jedince, který si váží druhých. Svůj respekt vůči studentům dává najevo prostřednictvím způsobu práce s nimi v rámci různorodých, i mimoškolních, aktivit. Jestliže bude koncipovat výuku takovým způsobem, aby v jednotlivých činnostech měli studenti příležitost vyniknout na
různých úrovních a vzájemně se lépe poznat s učitelem i mezi sebou, je následně mnohem
snazší dívat se na studenty jako na individuality a dokázat pojmenovat jejich silné stránky
(Cotterell, 2007).
Je zcela běžné, že učitelé deklarují nutnost vzájemného respektu mezi studenty. Na
druhou stranu nesmíme zapomínat, že svým chováním a způsoby, jak takový respekt studentům i svým kolegům a nadřízeným projevují, pravděpodobně mnohem více ovlivňují chování
dospívajících než pouhou verbalizací těchto požadavků. Aktivní vytváření situací, v nichž
jsou studenti i učitelé nuceni k hlubšímu přemýšlení o druhých osobách, s nimiž interagují,
jejich názorech a postojích nejen rozvíjí empatii studentů, ale pozitivně ovlivňuje také popisovanou dimenzi školního klimatu (Barr, Higgins-D’Alessandro, 2007).
S péčí a respektem úzce souvisí také další významná složka školního klimatu – pozitivní očekávání. V zájmu školy by mělo být vytvoření a další podněcování společného přesvědčení o zvládnutí školní práce, což se týká stejně studentů i učitelů a dalších zaměstnanců
školy. Učební proces by měl zahrnovat takové charakteristiky, které podpoří přesvědčení jedince, že dokáže úkoly zvládnout, dokáže si nalézt postupy k jejich splnění a případný nezdar
představuje výzvu pro další práci (Pajares, 2006; Roeser, Eccles, Sameroff, 2000). Přesvědčení každého jedince (studenta i učitele) o své schopnosti zvládnout nároky školy se vytvoří
zejména prostřednictvím vzájemných interakcí ve škole, v nichž si jejich účastníci dávají najevo důvěru ve své schopnosti a podporu při práci. Případně učitelé dokážou ukázat studentům cestu k řešení problému takovým způsobem, aby posílili jejich mínění, že úkol zvládnou.
Významnou roli zde hraje i zpětná vazba, která srozumitelně pojmenuje pokroky a vývoj studentů, čímž jejich chování reguluje, ale také motivuje k další práci, dodává pocit kompetence
ke zvládnutí úkolu nyní i do budoucna a zpravidla vyvolává pozitivní prožívání ohledně výsledků práce.

74

Poslední dvě složky školního klimatu představují nesmírně významné, ale ve středních
školách často opomíjené charakteristiky. Podpora učitelů prostřednictvím supervizí, týmové
spolupráce, kontinuálního vzdělávání i ocenění jejich aktivit byla zmíněna ve čtvrté kapitole.
Pokud vyžadujeme, aby učitelé byli hlavními tvůrci klimatu školy, je nezbytné vytvořit jim
takové pracovní podmínky a poskytnout takové zázemí, aby byla adekvátně vyvážena jejich
péče o studenty a chod školy a současně péče o ně. Školy, jejichž učitelé jsou přesvědčeni o
vlastní účinnosti ve výuce, úspěšněji budují podmínky pro sociokognitivní vývoj studentů
(Bandura, 1997). Je třeba si také uvědomit, že pedagogický sbor jako celek také vytváří specifickou sociální skupinu se všemi znaky otevřených systémů a svým fungováním může přispět
k podpoře a rozvoji, nebo naopak poklesu vnímané osobní účinnosti svých členů. Ředitelé
škol by měli umožnit svým učitelům, aby vzájemně spolupracovali a sdíleli shodná přesvědčení o svém vlivu a účinnosti na rozvoj školy i studentů. K tomuto významně přispívá práce
s celou skupinou učitelů i vytvoření zázemí pro individuální práci s nimi (Štětovská, 2008).
Aniž si to uvědomujeme, fyzikální prostředí nabízí zpravidla návštěvníkům školy
první dojem o klimatu, které v ní panuje. Studenti a učitelé se na rozdíl od osob, které se ve
škole vyskytují pouze krátkodobě, pohybují po chodbách školy i v jejích učebnách každý den
několik hodin. Pokud mají příležitost podílet se na vzhledu školy, bezpochyby to posiluje jejich pocit sounáležitosti se školou. Naopak prostředí extrémně sterilní nebo naopak zanedbané
a zničené vyvolává další nezájem a odcizenost. Mimo to uspořádání tříd i dalších místností ve
škole vytváří také pracovní prostředí, v němž by studenti měli nerušeně pracovat, ale současně
by pro ně mělo být snadno dostupné spolupracovat se spolužáky i učiteli a vstupovat s nimi
do vzájemných interakcí (Kyriacou, 1996; Ormrod, 2006). Studenti zpravidla oceňují, pokud
jim třída umožňuje snadný přístup k učiteli, případně učitele k jejich lavici, když si nevědí
rady. Pokud mají vlastní tzv. kmenovou třídu, budují si tam své zázemí a utvářejí si ji podle
svých představ (vedení některých škol si stěžuje, že nemají dostatek financí na každoroční
vymalování učeben – oč jednodušší by bylo, pokud by studentům umožnili kreativně vymalovat třídu na vlastní náklady, než je opakovaně sankcionovat za malování po stěnách školní
budovy a přilehlého okolí).
Výsledkem rozvoje pozitivního školního klimatu je tedy úspěšná práce studentů
ve výuce i v extrakurikulárních činnostech, zlepšení jejich školní docházky, která je zejména
ve středních školách do značné míry jejich zodpovědností, více času ve třídách věnovaného
práci a méně času nutného na řešení organizačních a kázeňských problémů, více snahy při
zpracování domácích úkolů a samostatné práce a kvalitní vztahy mezi učiteli a studenty
(Fischer, 2004). Jakmile se škola více soustředí na cílenou podporu školního klimatu, studenti
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se také naučí o něm přemýšlet, dbát na ně jako na významnou součást svého vzdělávání a
aktivně se podílejí na jeho tvorbě (Mareš, Ježek, 2002). V opačných případech vnímají klima
školy jako nevyhnutelnou nutnost.
Řada charakteristik školního klimatu, které se ukazují jako zásadní pro školní úspěšnost, bývá často nejproblematičtější právě při přechodech dospívajících do středních škol, tj.
méně podpory od učitelů, méně trvalých a srozumitelných pravidel, menší důraz na osvojování znalostí a dovedností, méně příležitostí zapojit se aktivně do rozhodování, více vrstevnických konfliktů a více příležitostí k rizikovému chování (Brand et al., 2003). Střední školy by
měly záměrnému budování klimatu školy i jednotlivých tříd věnovat zvýšenou pozornost.

76

6. ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
DOSPÍVAJÍCÍCH
Jak bylo naznačeno na několika místech v předchozích kapitolách, rozvoj sociálních
dovedností studentů ve škole, jejich zapojení do života školní třídy a interakce se spolužáky i
učiteli vytvářejí širší kontext pro průběh celého edukačního procesu. Následující kapitola se
bude věnovat dvěma významným psychologickým tématům, která ovlivňují vzdělávání žáků i
studentů, osvojování jejich znalostí a dovedností, působí na rozvoj kognitivních funkcí a do
značné míry determinují školní úspěšnost. Bude zde současně nastíněna jejich silná provázanost se socializací dospívajících a významem sociálních dovedností pro jejich optimální
rozvoj.

6.1 Motivace dospívajících ke školní práci a studiu
Problematice motivace dospívajících ke studiu je věnována část výzkumného projektu
prezentovaného v empirické části předkládané práce. Sociální prostředí, v němž se studenti ve
škole pohybují a které představuje významnou složku klimatu školy, aktuální vývojová úroveň jedince i edukační styl učitelů působí na motivaci dospívajících ke studiu (Čáp, 1997;
Patrick, Ryan, Kaplan, 2007; Roeser, Eccles, Sameroff, 2000). Pro pochopení motivace dospívajících je proto třeba zvažovat kognitivní, behaviorální i afektivní složku jejich osobnosti
v kontextu jejich zkušeností z prostředí školní třídy a školy (Ames, 1992).
J. Čáp (1997, s. 84) definuje motivaci jako „souhrn hybných činitelů v činnostech,
učení a osobnosti. Hybným činitelem míníme takové skutečnosti, které jedince podněcují,
podporují, nebo naopak tlumí, aby něco konal, nebo nekonal.“ Tyto hybné činitele ve škole
představují jednak individuální dispozice dospívajícího ve smyslu motivačních cílů, které se u
něj rozvíjejí, jednak vnější determinanty prostředí, z nichž významnou roli sehrávají učitelé a
vrstevnická skupina. Uvedené vymezení motivace naznačuje, co potvrzují další zkušenosti i
výsledky výzkumných studií týkajících se motivace studentů ke studiu. Škola a školní třída
vytvářejí jakési motivační prostředí (Cotterell, 2007), v němž probíhají neustálé intenzivní
interakce mezi studenty a učiteli a motivace je výsledkem tohoto dynamického procesu, do
něhož bezpochyby zasahují i další proměnné v životě studentů.
V průběhu školní docházky dochází k vývoji a diferenciaci motivace ke školní práci.
Optimističtější verzi takového vývoje nabízejí J. Čáp a I. Pavelková, kteří zdůrazňují posun
od počáteční motivace, která je převážně epizodická a situační, k motivaci hlubší a trvalejší,
s větším zaměřením do budoucnosti (Čáp, 1997; Pavelková, 2002). Příkladem takového roz77

voje motivace je postupné prohloubení zájmu o určitý školní předmět, které dospívajícího
může přivést k volbě dalšího studia či profesní kariéry.
Z hlediska intenzity motivace a jejího druhu naopak výzkumy opakovaně naznačují,
že po přechodu na střední školu motivace dospívajících ke studiu postupně klesá a kvalitativně se mění převážně v negativním smyslu, což se pochopitelně promítá také do výsledků
školní práce (Ormrod, 2006; Pavelková, 2002; Poledňová, 2006; Ryan, 2001). I. Pavelková
předpokládá, že pokles motivace je způsoben dosažením aktuálního cíle, tj. přijetí do střední
školy, a domnívá se, že dojde k jejímu nárůstu ke konci studia, kdy se novým cílem studentů
stává absolvování školy (Pavelková, 2002).
6.1.1 Druhy motivace studentů ve škole
Tradiční členění motivace nejen v souvislosti s učebním procesem rozlišuje tzv. vnější
a vnitřní motivaci (Čáp, 1997; Kyriacou, 1996; Ormrod, 2006; Pavelková, 2002), která je určena především lokalizací podnětů a pohnutek ke studiu, které studenti percipují jako významné a aktivují je k činnosti. V podobném duchu, avšak aplikováno čistě na učební proces,
jsou motivy ke školní práci členěny na: a) zaměřené na zvládnutí úkolů a b) zaměřené na
podání výkonu11 (Ames, 1992; Cotterell, 2007; Fischer, 2004; Ormrod, 2006; Patrick, Ryan,
Kaplan, 2007; Pintrich, 2000).
Studenti, u nichž dominuje zaměření na zvládání úkolů se snaží svojí práci pochopit a
zdokonalit se v ní. Jejich motivace vychází především z vnitřních zdrojů, věnují pozornost
celému procesu učení a dávají najevo zájem o další rozvoj svých dovedností a schopností.
Tento typ motivace více podporuje všeobecné sebepojetí jedince a posiluje jeho pocit sounáležitosti se skupinou (Ames, 1992). Student si uvědomuje svůj význam coby člena skupiny.
Na jednu stranu vnímá podporu svých spolužáků a současně chápe, že svojí aktivitou může
významně přispět k pokroku celého učebního procesu.
Studenti orientovaní na podání či předvedení výkonu se soustředí především na vnější
prezentaci své práce. Jejich významným cílem je uchování dobrého sebeobrazu před vnějšími
pozorovateli, významnou roli sehrává vědomí, že druzí registrují jejich úspěch (Ames, 1992).
Tito studenti mají větší tendenci porovnávat se s druhými spolužáky a soutěžit s nimi o lepší
výsledek, který je pro ně důležitější než průběh celého učení.
Se sebepojetím, resp. sebeprezentací, studentů úzce souvisí také tzv. ofenzivní a defenzivní životní strategie prezentace svých schopností a dovedností (Poledňová, 2006),
11

V anglosaské literatuře se užívají termíny „mastery goals“ pro první uvedený typ motivů a „performance goals“ pro druhý uvedený typ motivů.

78

které ovlivňují způsob, jímž studenti sami sebe ve škole prezentují i jejich představu o zdrojích své školní úspěšnosti. Obě strategie berou v potaz vliv sociální skupiny, které je výkon
předváděn a která sehrává roli v intenzitě motivace k práci. Při zaujetí první jmenované strategie je pro dospívající nesmírně důležitá především reflexe pozitivní hodnoty poskytnutá
okolím. Studenti prezentují své kompetence a výkon podávají v závislosti na svých předchozích zkušenostech, velmi přitom usilují o zvýšení své hodnoty. Defenzivní životní strategie je
vedena především snahou nenarušit svůj dosavadní sebeobraz. Dospívající v mnohem větší
míře srovnávají své výkony s výkony členů referenční skupiny. Pokud by měla být narušena
konzistence jejich sebepojetí, mají zvýšenou tendenci hledat zdroje nezdaru ve svém okolí
(Poledňová, 2006).
V chování studentů motivovaných k předvedení výkonu lze mimo to pozorovat dva
odlišné postoje ke zpracování zadaných úkolů, které souvisejí s jejich strategiemi budování
sebepojetí ve školním prostředí. Někteří studenti se soustředí na činnost a především se snaží
dosáhnout lepších výsledků a předvést své schopnosti v takové míře, aby překonali své spolužáky. Naopak v druhé skupině studentů se projevuje tendence zcela se dané aktivitě vyhnout,
studenti se zpravidla snaží vypadat nekompetentně, abych úkol vůbec nemuseli plnit (Ormrod,
2006; Pintrich, 2000). Tito studenti se neprojevují nijak soutěživě, je u nich patrná obava ze
selhání, které by mohlo znamenat ohrožení pro jejich sebehodnocení.
Obě popsané extrémní pozice motivace ke školní práci se jednak projevují v různé intenzitě a především se mohou navzájem doplňovat a kombinovat (Kyriacou, 1996; Pintrich,
2000). Nejčastěji se tak děje u studentů, kteří se o určitý vyučovací předmět zajímají, zvídavě
se snaží dozvědět mnoho nových informací a propojit je s předchozími znalostmi, ale současně také stojí o ocenění učitele či vrstevníků, chtějí předvést, co vědí a umí.
P. R. Pintrich sledoval dlouhodobě čtyři skupiny studentů, které byly definovány
z hlediska kombinace různých typů motivace ke studiu. Jako nejefektivnější a ve škole nejúspěšnější se ukázali studenti, u nichž dominovala motivace ke zvládnutí úkolů jako jediný typ
motivace a současně také druhá skupina, u které se kombinovala motivace ke zvládnutí úkolů
a současně k jejich adekvátnímu předvedení (tj. první popsaný subtyp motivace k podání výkonu). Školní práce obou skupin se jevila jako velmi podobná, někdy se naopak ukazovala
větší účinnost druhé jmenované skupiny, v níž se motivy vzájemně potencovaly. Naopak se
nepotvrdilo, že by jejich tendence k soutěžení měly v tomto případě negativní dopad na
sebepojetí.
Třetí skupinu představovali studenti, jejichž motivace ke zvládnutí úkolů byla velmi
nízká a naopak motivace k předvedení výkonů ve smyslu zaměření na činnost značně vysoká.
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V průběhu školní docházky se v této skupině ukázal významný pokles přesvědčení o vlastní
účinnosti v procesu vzdělávání. Orientace na činnost se postupně proměnila v motivaci vyhnout se plnění úkolů. Studenti využívali množství sebehandicapujících strategií a jejich
ochota riskovat ve vyučování byla stále nižší. Přestože se tito studenti v průměrné úrovni
svých kognitivních i metakognitivních schopností nelišili od dalších sledovaných skupin, jejich školní práce byla provázena neúspěchy a nezdarem.
Poslední skupinu studentů reprezentovali dospívající, jejichž motivace ke školní práci
byla velmi nízká u obou sledovaných typů motivů. Podle očekávání byly jejich školní výsledky rovněž značně problematické, své schopnosti a dovednosti hodnotili jako neúčinné a školním předmětům přikládali nízkou významnost a užitečnost (Pintrich, 2000).
Studenti středních škol, pokud mají zájem uspět, kladou značný důraz zejména na své
výsledky, preferují krátké a jednoduché úkoly (Ormrod, 2006), proto se ukazuje pedagogické
působení i vliv učitele jako velmi důležitý zdroj změny. Významný úkol pro učitele představuje rozvoj motivace studentů, která je založená na jejich potřebě dozvědět se něco nového,
nikoli pouze ochránit se před situacemi, které vyvolávají ohrožení ve smyslu negativního
hodnocení, neúspěchu ve škole, případně až vyloučení ze studia (Roeser, Eccles, Sameroff,
2000). S touto problematikou úzce souvisejí také tzv. styly učení čili způsoby příjmu a zpracování informací v průběhu vzdělávacího procesu. Tyto styly v závislosti na motivaci studentů získávají svojí podobu (studenti zaměření na zvládnutí úkolu používají více hloubkový styl
učení, studenti zaměření na podání výkonu a především vyhnutí se neúspěchu využívají povrchnější styl učení) (Mareš, 1998). Na druhou stranu je nesmírně důležité uvědomovat si, že
jejich formu lze v průběhu vzdělávání měnit a můžeme tedy vzájemně propojit posilování
motivace studentů ke školní práci a podporu zaujímání odlišného učebního stylu. Při takto
komplexním působení lze očekávat výraznější změny v motivaci studentů.
V duchu pozitivní psychologie se z poněkud odlišného úhlu pohledu dívá na problematiku motivace dospívajících R. W. Larson. Představuje koncept rozvoje iniciativy
v adolescenci, který znamená schopnost být motivován a zacílit pozornost na zajímavé a pozoruhodné cíle. Hlavní zdroj rozvoje iniciativního chování představuje dostatek každodenních
příležitostí a podnětů, jichž se mohou dospívající chopit. Nejedná se však o individuální proces, ale očekává se podpora a vedení ze strany dospělého učitele a vzájemná spolupráce s ním.
Adolescence se ukazuje jako velmi výhodné vývojové období pro rozvoj iniciativního chování, neboť úroveň kognitivních funkcí v tomto věku umožňuje dospívajícím své chování regulovat, využívat metakognitivní strategie a aktivně se zapojovat do činností (Larson, 2000).
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Značná část každodenních aktivit dospívajících se odehrává ve škole, která by z těchto
důvodů mohla představovat ideální místo pro rozvoj iniciativy dospívajících. Paradoxně se
ovšem ukazuje, že studenti středních škol sice vnímají značné nároky na své soustředění a
plnění úkolů, ale jejich motivace k práci a ujímání iniciativy jsou velmi nízké. Naopak
v mimoškolním prostředí deklarují dospívající výraznou vnitřní motivaci a iniciativu k různorodým aktivitám, avšak nároky těchto situací jsou minimální a neposkytují takové možnosti
rozvoje (Larson, 2000).
Motivace k iniciativnímu chování ve škole je často snižována v důsledku nedostatečné
autonomie studentů, vnímaného stresu souvisejícího s nároky školy, příliš atraktivními nabídkami vnějších zdrojů ocenění, které lze nalézt v mimoškolním prostředí, a nízkou schopností
seberegulace (Larson, 2006). Autor realizoval výzkum na principu metody ESM12. Ukázalo
se, že dospívající jsou často znudění a nemotivovaní, ačkoli jsou právě zapojeni do složitých
úkolů (Larson, 2006). Důvody nezájmu často spočívaly v neadekvátním vedení dospívajících
učitelem, případně v nepochopení smysluplnosti zadané práce.
6.1.2 Význam učitelů a vrstevnické skupiny pro motivaci ke školní práci
Obrázek 6 ukazuje, které různé složky života třídy a školy, interakcí mezi studenty navzájem i mezi studenty a učiteli přispívají k rozvoji motivace studentů, která se následně společně s dalšími prvky školního klimatu promítá do školních výkonů studentů (Patrick, Ryan,
Kaplan, 2007). Autoři modelu kladou značný důraz zejména na sociální vlivy, které ovlivňují
motivaci studentů. Avšak nesmíme zapomínat, že vliv na výkon a práci v souladu s motivací
studentů mají také časové aspekty učebního procesu. Z hlediska přítomnosti motivaci ovlivňuje novost právě osvojované látky či řešení úkolu, svou roli sehrávají i minulé zkušenosti s
učením příslušné problematiky a představy o budoucích životních perspektivách studenta
(Čáp, 1997).

12

ESM = experience sampling method; dospívající dostanou k dispozici přístroj, který je v pravidelných intervalech žádá o zaznamenání různorodých aspektů jejich života (emocionální stavy, aktivity, kterým se právě věnují,
osoby, s nimiž jsou právě v kontaktu apod.).
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Obrázek 6 - Interakce proměnných prostředí školní třídy a učebního procesu, které ovlivňují motivaci
studentů (převzato z Patrick, Ryan, Kaplan, 2007, s. 84).

Mimo to v kontextu individuálních charakteristik dospívajícího působí na jeho motivaci vnímaná náročnost zadaného úkolu a jeho přesvědčení, že dokáže práci úspěšně zvládnout (Roeser, Eccles, Sameroff, 2000). Příliš jednoduché nebo naopak příliš složité problémy
zpravidla snižují motivaci k práci. V souvislosti s pedagogickým působením opět narážíme na
téma zóny nejbližšího vývoje L. S. Vygotského (1976, 2004) a nutnost vytvářet takové úkoly,
které svojí náročností přesahují současnou úroveň rozvoje studenta a tedy podněcují další
vývoj, ale současně nepřesahují úroveň zóny nejbližšího vývoje, čímž by se pro studenta staly
nesplnitelné. Učitel vždy přispívá svým zprostředkováním mezi činností studenta a zadaným
úkolem k výslednému zvládnutí práce. Pravděpodobnost úspěšného vyřešení přiměřeně náročného úkolu představuje významnou individuální podporu motivace k práci (Čáp, 1997).
C. Ames definuje tři klíčové proměnné, které mohou s ohledem na svojí kvalitu
ovlivnit motivaci studentů ve škole. Na prvním místě uvádí úkoly, které jsou pestré, proměnlivé a mají význam, který je studentům náležitě vysvětlen, a tak přispívají k posílení motivace
ke zvládnutí úkolů. Významnou součástí úkolů je také jejich sociální aspekt, tj. způsob, jímž
jsou studentům prezentovány, jak souvisejí s dalšími aktivitami a událostmi ve třídě apod.
(Ames, 1992). Různá forma zodpovědnosti, způsob rozdělení do skupin a hodnocení práce
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definují různé typy úkolů a aktivují odlišné formy postojů k úkolům i odlišné vzorce přemýšlení o úkolech. Motivace studentů stoupá, když je jim látka prezentována v širším kontextu,
jsou aktivováni k hledání řešení a vidí souvislosti mezi výukou a svým životem (Cotterell,
2007; Fischer, 2004; Roeser, Eccles, Sameroff, 2000).
Jestliže studenti mají vypracovat každý sám za sebe např. gramatické cvičení a vědí,
že jejich odpovědi budou posléze klasifikovány známkou v závislosti na počtu chyb, je veškerá činnost zaměřena na motivaci k podání výkonu. Jestliže u stejného gramatického cvičení
společně s učitelem jasně stanoví souvislosti daného úkolu s předchozími znalostmi, jsou pojmenovány jejich zkušenosti, které potřebují k splnění úkolu, i detailní postup, jímž mají pracovat, a v rámci celé skupiny si ukážou význam úkolu pro další práci i pro znalost jazyka
v širším kontextu a učitel následně sleduje celý proces jejich činnosti, je v mnohem větší míře
posilována motivace ke zvládnutí úkolu.
Druhou významnou proměnnou je hodnocení učiteli (Ames, 1992). Pokud studenti
vědí, že úkoly jsou zaměřeny téměř vždy na vítězství, předvedení se a splnění vnějších norem
práce (často ve smyslu množství chyb je rovno klasifikaci práce studenta) je podpořena především motivace k podání výkonu. Naopak zdůraznění individuálního pokroku, zdokonalení a
snahy vede motivaci k plnému osvojení a pochopení dané problematiky. Hodnocení by tedy
mělo probíhat tzv. formativně, aby posilovalo schopnosti studentů, nikoli sumativním způsobem, který jen sčítá správné a chybné odpovědi (Auger, Boucharlat, 2005).
Součástí hodnocení by měla být rovněž podpora sebehodnocení studentů (Fischer,
2004), které přispívá k jejich přesvědčení, že zadaný úkol zvládnou. Učitelé by jim měli pomoci zvědomit pokroky, jichž dosáhli, a jak probíhá jejich rozvoj v daném vyučovacím
předmětu.
Autorita, resp. v našem pojetí edukační styl učitelů představuje třetí proměnnou, která sehrává významnou roli z hlediska podpory autonomie studentů nebo naopak striktní kontroly (Ames, 1992). Dospívající ke své práci potřebují učiteli, kteří je dokážou podpořit
v jejich aktivitách a pomohou jim nalézt zdroje vnitřní motivace. Jestliže dospělí příliš pevně
vedou činnosti dospívajících, jejich zájem o takové aktivity se ztrácí. Na druhou stranu pokud
se veškerá aktivita nechá pouze v kompetenci dospívajících, hrozí, že dojde k dezorganizaci a
dospívající opět ztratí motivaci pokračovat v práci (Larson, 2006). Ve třídách, které pracují v
atmosféře, kdy studenti mohou vzájemně spolupracovat pod vedením svých učitelů a chyba
představuje jednu z forem hledání řešení, je motivace studentů k práci vyšší než ve třídách,
kde naopak učitel klade důraz na podávání vysokých výkonů a nejdůležitějším kritériem jeho
hodnocení práce studentů je její výsledek.
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Zájem studentů uspět ve školním předmětu významně souvisí s charakteristikami
vztahu, který mezi studenty a učiteli vznikl a vzniká (Wentzel, 1997). K typickým charakteristikám edukačního stylu, které rozvíjejí motivaci studentů, se opět řadí kladný emocionální
vztah a jasně strukturované požadavky na studenty.
Vedle učitelů sehrávají významnou roli v motivaci ke studiu také spolužáci dospívajících studentů. J. Cotterell (2007) označuje chování celé třídy ve výuce za nejkvalitnější a
nejpřesnější barometr studentské motivace. Zatímco v minulosti se často v adolescenci hovořilo především o negativním vlivu přátel a vrstevníků na motivaci studentů, v současné době
výzkumy potvrzují, že vliv vrstevnické skupiny může vést oběma směry (Cotterell, 2007;
Ryan, 2001; Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006). Dospívající si vybírají přátele, kteří jsou jim podobní nejen svými osobnostními rysy, ale také svými postoji ke škole, učení a školním výsledkům
(Arnett, 2009). Nechávají se ovlivnit také jejich chováním a hodnotami, pokud se blíží jejich
vlastním (Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006).
Přestože po nástupu do střední školy školní úspěšnost i motivace studentů klesají,
v průběhu studia jejich další vývoj ovlivňují mimo jiné vrstevníci, s nimiž si adolescenti ve
škole vytvářejí přátelské vazby. Jestliže se studenti druží s vrstevníky s vyšším prospěchem,
pokles výsledků je menší než v případech, kdy se přátelí s dospívajícími se slabými výsledky
(Ryan, 2001).
Adolescenti, kterým se po zahájení studia ve střední škole nepodařilo nalézt přátele a
zůstávali osamělí, vykazovali naopak riziko zhoršení školních výsledků a na nové prostředí se
adaptovali hůř (Wentzel, Barry-McNamara, Cladwell, 2004). Uvedené autorky však konstatovaly, že v průběhu dalších let studia se výsledky této skupiny studentů stabilizovaly, nejnáročnější byla situace na počátku docházky do nové školy. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o longitudinální studii, není zcela jasné, zda někteří z původně rizikových studentů školu
neopustili, než došlo k opětovnému zjišťování jejich motivace a zapojení do vrstevnické skupiny. Mimo to pokles motivace a vyšší nebezpeční selhání středoškolských studentů bylo pozorováno po celou dobu prvního roku studia, což je pro dospívající nesmírně dlouhá doba,
v níž by si měli osvojit množství znalostí a dovedností. Významnou roli zde opět mohou sehrát učitelé, kteří svou prací s celým kolektivem třídy přispívají k zapojení těchto studentů a
mohou se pokusit zajistit, aby nedošlo k jejich odchodu ze školy, resp. jakémukoli jinému
typu selhání.
J. D. Nichols a J. White sledovali motivaci studentů ke školní práci v souvislosti
s jejich sociometrickým statusem ve třídě. Přátelské vztahy ve vrstevnické skupině a školní
úspěšnost mezi sebou vykazují zřejmě vzájemně reciproční vztah, kdy skupina motivuje
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k lepším výkonům a současně podle úrovně výkonů se studenti člení do různých skupin.
Kromě příslušnosti k vrstevnické skupině motivaci studentů posiloval také způsob, jímž danou skupinu vnímali a hodnotili učitelé. Studie se věnovala také problematice členění studentů ve třídě do různých výkonnostních skupin (v našich školách se toto děje zpravidla při výuce jazyků). Ukázalo se, že výsledky v nejlepší a nejhorší skupině se relativně stabilně udržovaly vlivem přátelských vazeb, které zde vznikly a vzájemně se podporovaly k motivaci, resp.
k nezájmu, o výuku a školní úspěchy (Nichols, White, 2001). V rámci sociometrických měření se následně ukázali jako nejvíce rizikoví a nemotivovaní studenti ze skupin vzniklých na
základě nejhorších výsledků, ale také studenti, kteří byli svými spolužáky i učiteli přehlížení,
případně kteří neustále fluktuovali mezi různými skupinami vrstevníků.
Problematika motivace ke studiu je v mnoha studiích úzce spjata s vlivy školního prostředí. Jelikož celá předkládaná práce je věnována škole, je tomu tak i v této kapitole. Pro
uchování celého kontextu však nesmíme zapomínat na vliv rodinného zázemí a očekávání
rodičů, kteří i v dospívání pochopitelně ovlivňují motivaci adolescentů (Arnett, 2009). Ukazuje se, že v různých sférách edukačního procesu mají větší či menší vliv na motivaci studentů rodiče, učitelé i vrstevníci. Komplexní chápání užitečnosti a významu vzdělávání
z celoživotní perspektivy je zpravidla spojováno s hodnotami rodiny, případně působením
dospělých vychovatelů (Ryan, 2001).
Významnou součástí motivace studentů, která zde rovněž nebyla příliš zmíněna, je také samotná motivace učitelů k vlastní pedagogické práci. Její úroveň se promítá do každodenních interakcí se studenty a ti zpravidla velmi rychle rozpoznají zaujetí učitele pro práci,
které následně ovlivní i jejich vlastní. Uvedené tři klíčové proměnné školní motivace (Ames,
1992) i popsané typy motivů lze velmi dobře aplikovat také na pedagogickou práci. Podpora
učitelů a rozvoj studentů silně závisí na vlastní motivaci, podpoře a hodnocení učitelské profese jako celku i jejich individuálních zkušenostech a přesvědčení o vlastním vlivu a
významu.
Pro učitele, kteří každou vyučovací hodinu vyučují několik desítek jiných studentů,
bývá poměrně obtížné v dostatečné šíři monitorovat potřeby studentů a dokázat jim vhodně
pomoci. Taková situace je vede k užití více kontrolujících a kompenzujících strategií práce se
studenty, tj. často využívají především dohled na práci a pokud si studenti nevědí rady, sdělují
jim učitelé postup řešení či výsledek a nevěnují tolik pozornosti procesu osvojování celé
učební látky. Výzkumy ukazují, že podobné metody práce se s vyšší frekvencí vyskytují ve
středních školách než v základních. Stejně tak se však potvrzuje, že pokud vytvářejí učitelé
středních škol dostatečně podpůrné prostředí pro rozvoj dospívajících, jejich motivace po pře85

chodu na střední školu se udržuje, případně i stoupá (Eccles, 1993). To se zdá pochopitelné,
pokud vezmeme v úvahu, že studenti přicházejí studovat obor, který si zvolili sami a který
souvisí s jejich zájmy. Naopak je smutné, jestliže navzdory zájmu o budoucí profesi jejich
motivace klesá.

6.2 Vnímaná akademická účinnost
Jeden z primárních zdrojů motivace ke školní práci i sociálního a emocionálního přizpůsobení ve škole představuje vnímaná akademická účinnost (Bandura, 1997; Doll,
Zucker, Brehm, 2004; Pajares, Johnson, 1995), která ovlivňuje snahu, zájmy i ambice studentů. Jedná se o koncept, který vychází z teorie vnímané osobní účinnosti13 popsané A. Bandurou (1997). V jeho pojetí je vnímaná osobní účinnost „generativní způsobilost, která vzájemně maximálně efektivně kombinuje kognitivní, sociální, emocionální a behaviorální schopnosti a dovednosti, které slouží mnoha různým záměrům. Nejedná se o míru dovedností, kterými
jedinec disponuje, ale o jeho přesvědčení, co zvládne za různých podmínek s dovednostmi,
které má“ (Bandura, 1997, s. 36-37). Vnímaná akademická účinnost vybírá ze širokého životního kontextu jedince oblast jeho učení v nejširším slova smyslu a vyjadřuje „přesvědčení, do
jaké míry jsou studenti schopni se učit a ve škole uspět“ (Doll, Zucker, Brehm, 2004, s. 9).
V dospívání přispívá k dalšímu rozvoji a posílení komplexní vnímané osobní účinnosti
ve značném rozsahu především školní prostředí, zejména působení učitelů a vrstevníků
(Bandura et al., 2003; Pajares, Johnson, 1995; Schunk, Meece, 2006). Současně se však paradoxně ukazuje, že v průběhu vzdělávacího procesu vnímaná akademická účinnost výrazně
klesá, až se v období středoškolského studia takřka minimalizuje (Doll, Zucker, Brehm,
2004). V souvislosti s vnímanou osobní účinností narážíme na další z paradoxů dospívání,
k němuž by škola měla zaujmout postoj a hledat způsoby, jak vývoj dospívajících podpořit a
zaměřit pozitivním směrem. Na jednu stranu představuje pro dospívající v této životní etapě
škola zdroj rozvoje jejich přesvědčení o vlastním vlivu a účinnosti v mnoha složkách jejich
života. Na druhou stranu se ukazuje, že stejně jako v tomto vývojovém období zpravidla klesá
motivace ke školní práci, klesá i přesvědčení o vlastních učebních schopnostech a zvládání
školní práce.
J. E. Jacobs se svými kolegy realizoval longitudinální studii, která sledovala přesvědčení žáků a studentů o jejich školních schopnostech a dovednostech napříč studiem od nástupu do základní školy až po ukončení středoškolského studia. Výsledky ukázaly, že přesvědče-
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V textu je použit překlad původního termínu „self – efficacy“, který používá S. Hoskovcová (2006).
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ní o vlastních schopnostech a dovednostech i subjektivní hodnota úkolů kontinuálně klesají
s přibývajícím věkem, aniž by se ukázal nějaký moment, kdy se tento pokles zastaví. Středoškolští studenti si nejen stále méně věří, že dokážou zodpovědně plnit svojí práci, ale
v souvislosti s poklesem vnímané akademické účinnosti začínají veškerou svojí školní práci i
hodnotu vzdělání devalvovat (Jacobs et al., 2002).
Pozoruhodný výsledek přinesl výzkum E. Frydengerg, který ukázal, že dospívající,
kteří se vnímají jako neúčinní v různých situacích, tímto způsobem ve skutečnosti nejednají.
Ačkoli zvládají, hodnotí se negativně, čímž se liší od dospělých, kteří zpravidla současně používají neproduktivní strategie chování a současně se vnímají jako neúčinní (Frydenberg,
2007). Takové výsledky naznačují, že chování, výkony i úspěšné zvládání nároků školy, profese i osobního života mohou být určeny původní povahou vnímané osobní účinnosti. Přitom
dospívání zjevně stále představuje životní etapu, kdy lze mnohem snáze než v následující dospělosti zvrátit původní přesvědčení o vlastní účinnosti a tedy i zamezit rozvoji neproduktivních a neúspěšných forem chování.
Přestože je vnímaná osobní účinnost chápána jako kognitivní faktor vývoje (Schunk,
Meece, 2006), významný zdroj jejího rozvoje představují sociální situace a vzájemné interakce s rodiči, učiteli a vrstevníky (Patrick, Ryan, Kaplan, 2007; Schunk, Zimmermann, 1997).
Míra sociální podpory se v dospívání ukazuje jako významný prediktor percipovaných příležitostí ke školní práci i přesvědčení o akademickém a budoucím profesním uplatnění (Wall,
Novell, MacIntyre, 1999). Souvislost se ukazuje také mezi edukačním stylem vychovatelů a
vnímanou osobní účinností dětí a dospívajících. Jako nejúčinnější je podle typologie D.
Baumrind hodnocen autoritativní styl (Schunk, Meece, 2006), jemuž v našich podmínkách
odpovídá edukační styl kombinující kladný vztah a kladení požadavků (Čáp, 1997; Gillernová, 2009a).
Na druhou stranu dopad vnímané osobní účinnosti můžeme pozorovat nejen ve sféře
kognitivního vývoje jedince, případně výše zmíněné motivace, ale ovlivňuje také emocionální
procesy, prosociální chování, rozhodování a seberegulaci (Bandura et al., 2003). Stejné charakteristické rysy platí i pro oblast vnímané akademické účinnosti (Doll, Zucker, Brehm,
2004). Víra ve vlastní účinnost v dospívání ovlivňuje převzetí zodpovědnosti za své školní
aktivity, způsob, jak dokáže jedinec odolávat negativnímu tlaku ze strany vrstevníků i rozsah
empatie vůči druhým osobám (Bandura et al., 2003).
V každodenním životě se přesvědčení o vlastní účinnosti liší nejen na individuální rovině mezi studenty, ale u každého studenta ve škole se v rámci různých předmětů a činností
projevuje jiné přesvědčení o vlastní účinnosti. Jedinec může být přesvědčen o své vysoké
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akademické účinnosti v humanitních předmětech, avšak jeho vnímaná akademická účinnost
může být velmi nízká například v matematice.
Diferenciaci vnímané akademické (i osobní) účinnosti lze sledovat z hlediska několika
dimenzí (Bandura, 1997). Úroveň náročnosti úkolů ukazuje, u jakého typu činností je jedinec přesvědčen o svých dovednostech a kompetencích. V některých případech je student přesvědčen o své efektivitě u velmi jednoduchých úkolů, avšak složité a těžké úkoly se obává
plnit. Úroveň obtížnosti tak určuje jeho chování v závislosti na zadaném úkolu. Další dimenze
je vyjádřena rozsahem obecnosti, která se ve škole projeví především zmíněnou úrovní vnímané akademické účinnosti v různých předmětech, případně v rámci jednoho vyučovacího
předmětu výkyvy v přesvědčení o vlastních schopnostech v závislosti na probíraném tématu
(např. student je přesvědčen, že zvládá gramatická cvičení nebo čtení textu v cizím jazyce, ale
pokládá se za neúčinného v případě poslechu daného jazyka a porozumění). Třetí dimenzi, na
níž lze vnímanou akademickou účinnost hodnotit, je intenzita. Velmi slabá vnímaná akademická účinnost je snadno vyvrácena, jestliže jedinec zažije nezdar. Naopak ti, jejichž přesvědčení je silně fixované, v něm vytrvají navzdory různým komplikacím při plnění své
práce.
Vnímaná akademická účinnost se rozvíjí a posiluje na základě informací získaných ze
čtyř zdrojů (Bandura et al., 2003; Pajares, 2006; Schunk, Meece, 2006; Schunk, Zimmermann, 1997). První a pravděpodobně nejvýznamnější představují vlastní zkušenosti studenta. Jejich prostřednictvím se přesvědčí, že určitý problém dokáže vyřešit a zvládnout. Další
dva zdroje informací přicházejí ze sociálního okolí a na jejich základě dochází
k internalizaci představ o školních schopnostech a dovednostech. Jedná se o zprostředkované
zkušenosti, které získá student na základě pozorování svých vrstevníků, případně učitelů, a
verbální i neverbální informace, které o svých výkonech a svém chování jedinec z okolí získává. V neposlední řadě se vnímaná akademická účinnost formuje na základě informací, které
student získává z individuálních fyziologických a emocionálních reakcí na konkrétní situaci.
V tomto případě se ovšem nejedná o zcela reálný stav, ale o způsob, jímž ho student
reflektuje.
Bez ohledu na zdroj informací sehrávají učitelé, spolužáci i celé školní prostředí velmi
významnou roli v rozvoji vnímané akademické účinnosti. Z hlediska individuálních zkušeností je úkolem učitelů zprostředkovat zkušenosti úspěchu z osvojování konkrétní dovednosti či
znalosti (Pajares, 2006). Studenti tak získají autentickou zkušenost se zvládáním konkrétní
situace. Podobných způsobem probíhá zprostředkované učení popsané v kapitole 4.3.1. Očekává se, že učitel poskytne takovou zpětnou vazbu, která informuje studenta o jeho vývoji na
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základě vykonaných úkolů, případně jejich srovnání, aby si uvědomil, jak postupně zvládá
problém stále dokonaleji.
Významnou součástí vnímané akademické účinnost založené na vlastních zkušenostech je také schopnost čelit neúspěchům a nezdaru, aniž by došlo ke snížení přesvědčení o
vlastních schopnostech. Úkolem učitelů v takových situacích je, aby se pokusil zajistit pokud
možno adaptivní interpretace studentů (Pajares, 2006). Jinými slovy – situace, v níž studenti
něco nezvládli, by neměla vést k přesvědčení o jejich neschopnosti, ale měla by vést
k pojmenování případných příčin nezdaru a především uvědomění nutných dalších kroků,
které studenti zvládnou splnit, aby příště došlo k úspěchu. Učitel studentům ukazuje, že řešení
příslušných obtíží je v jejich možnostech a že jsou ho schopni dosáhnout.
Současně je vhodné vést v patrnosti, že studenti s velmi nízkou úrovní vnímané akademické účinnosti mají zpravidla tendenci vyhýbat se žádosti o pomoc, když ji potřebují, neboť to pokládají za projev své neschopnosti a selhání (Ryan, Gheen, Midgley, 1998). To znamená, že studenti, pro které by podpora učitele byla nejpotřebnější, si o ni sami od sebe
nejméně často řeknou. Tímto vzniká začarovaný kruh, kdy studenti ve výuce téměř vůbec
nepracují, učitelé je hodnotí negativně a studenti si budují na základě svých zkušeností se stále větší intenzitou přesvědčení, že daný vyučovací předmět nezvládají. Přitom v každodenních
školních situacích dochází k tomu, že po zadání úkolu učitelem je student bezradný a neví, co
se od něj očekává, avšak netroufá si zeptat. Posléze se buď snaží úkol zvládnout, jak se domnívá nejlépe, nebo se začne věnovat jiné práci, při níž ho učitel přistihne a kárá, a tak je přesvědčení o vlastní neúčinnosti opakovaně fixováno. Na druhou stranu se zdá, že učitel svým
přispěním může popsaný začarovaný kruh prolomit s vyšší pravděpodobností než student
sám. Zejména tehdy, pokud bude učitel studentům věnovat dostatečnou pozornost, pokusí se
je zaujmout pro práci, jakmile zjistí, že se jí nevěnují, a dokáže je přesvědčit, že ptát se, nevědět či chybovat nejsou trvalé osobností rysy, ale aktuální situace, které studenti mohou nějak
měnit.
Zkušenosti získané pozorováním okolí a případným porovnáváním výkonů představují další zdroj informací o vnímané akademické účinnosti, jak již bylo řečeno výše. Učitelé mohou svými způsoby chování vůči studentům poskytovat vhodné modely k napodobení,
avšak v dospívání sehrává v tomto ohledu nesmírně významnou roli především vrstevnická
skupina (Bandura, 1997). Přínos učitelů spočítá ve vytvoření podmínek, při nichž se studenti
od sebe navzájem mohou učit. Jednu z možností představují různé formy skupinové práce, při
níž mají studenti jasně rozdělené úkoly a vědí, co se od nich očekává na individuální úrovni i
v rámci celé skupiny a vzájemně se při práci podporují (Kasíková, 2001; Pajares, 2006).
89

Zkušenosti studentů s vrstevnickou skupinou ovlivňuje učitel také svým podílem na
budování klimatu třídy. Studenti by mezi sebou neměli pouze soutěžit, ale naopak při vzájemném porovnávání by měli získat dostatek relevantních informací o celém procesu řešení
úkolu. Tak se posílí jejich přesvědčení, že podobný úkol v budoucnu také zvládnou.
Z uvedených důvodů představuje vrstevnická skupina srozumitelnější model než profesionálové, s nimi může být srovnání obtížné (Bandura, 1997; Doll, Zucker, Brehm, 2004). Významným aspektem vlivu vrstevníků na rozvoj vnímané akademické účinnosti je také vztah
mezi studentem pozorujícím a pozorovaným. Jestliže mezi studenty panují přátelské vztahy,
jejich přesvědčení o zvládání rozličných situací, v nichž druzí obstáli, bude touto odpozorovanou zkušeností posíleno. Současně také platí, že přátelské vazby determinují, které dovednosti a schopnosti budou dále rozvíjeny a podporovány a které naopak zůstanou nepovšimnuty (Bandura, 1997). Přátelství tak sehrává dvojí roli v rozvoji vnímané akademické účinnosti.
Dospívající si poskytují vzorce chování, které podněcují jejich rozvoj a současně jejich vztah
napomáhá posílení výše uvedených dimenzí vnímané akademické účinnosti, tj. úrovni náročnosti, všeobecnosti a intenzitě.
Dospělí často ukazují vzorce chování, které je v daný okamžik nutné použít, ale vrstevníci ukazují, jak vzniklým situacím čelí, jak hledají a zkoušejí způsoby řešení, což je pro
pozorující srozumitelnější a bližší vzor. V této souvislosti by učitelé měli dbát na to, aby
svým studentům poskytovali instrumentální, nikoli výkonnou pomoc. Pokud se studenty hledají způsob řešení, nabízejí použitelné nápady a názory a ukazují, jak lze o problému přemýšlet, stává se jejich působení pro studenty přínosnější (Pajares, 2006).
Porovnávání s druhými osobami má značný význam pro vnímanou akademickou účinnost v neznámých situacích, kdy dospívající hledají nové formy řešení úkolů (Schunk, Meece,
2006). Takový okamžik nastává mimo jiné při přechodu na nový typ školy, kdy dospívajícím
pomáhá pozorování spolužáků k posílení, resp. oslabení, přesvědčení o jejich účinnosti ve
škole. Studenti, kteří se na základě svých zkušeností se spolužáky začnou hodnotit jako neúčinní, mají tendenci se ze skupiny vzdalovat a pociťují malou akceptaci ze strany svých spolužáků (Bandura, 1997). Opět se ukazuje, že zkušenosti ze vzájemných interakcí v rámci sociální sítě vytvořené ve školní třídě ovlivňují nejen rozvoj sociálních dovedností, ale úzce souvisejí také s osvojováním znalostí a dovedností ve výuce. Přitom zde nacházíme značný
prostor pro učitele, kteří zkušenosti studentů získané pozorováním spolužáků mohou ovlivnit
již od počátku školního roku.
Vliv porovnávání s okolím na vnímanou akademickou účinnost můžeme sledovat také
v souvislosti s efektem, který jeho autor velmi prozaicky nazývá „velká ryba v malém ryb90

níce“14 (Marsh, Hau, 2003). H. W. Marsh uvedený jev popsal v osmdesátých letech minulého
století. Jeho podstatu tvoří předpoklad, že školní sebepojetí studentů vzniká kombinací informací o výsledcích vlastní školní práce a současně porovnáváním s průměrnými výsledky
všech studentů, kteří navštěvují stejnou školu. Autor hovoří o akademickém sebepojetí, avšak
východisko představuje sociokognitivní teorie vzdělávání a pojem užívá v kontextu, který se
velmi podobá konceptu vnímané akademické účinnosti.
Přesvědčení o vlastní účinnosti je tak do značné míry závislé na ostatních studentech,
kteří navštěvují stejnou školu. H. W. Marsh a K. T. Hau realizovali rozsáhlou mezinárodní
studii, jíž se účastnilo více než sto tisíc středoškolských studentů z dvaceti šesti zemí světa.
Bezmála pěti tisíci studentů byla zastoupena i Česká republika. Výsledky ze všech sledovaných zemí shodně ukázaly, že zatímco vlastní úspěšnost koreluje s akademickým sebepojetím
studentů pozitivně, porovnávání průměrných školních výsledků s individuálním školním sebepojetím koreluje negativně. Získané výsledky konfrontují současné celosvětové trendy ve
školství, kdy jsou nadaní žáci umisťováni do speciálních škol (viz osmiletá gymnázia) a naopak žáci s různými handicapy jsou integrováni do běžných škol (Marsch, Hau, 2003). Ukazuje
se, že ani v jednom případě těmito postupy nedochází k podpoře akademického sebepojetí dospívajících, naopak jejich přesvědčení o vlastních schopnostech mnohdy klesá.
Studenti, kteří navštěvovali školy převážně pro nadané děti čelili snižování sebehodnocení,
pokud se jim nedařilo dosáhnout optimálního výkonu, který byl ve škole požadován. Přestože
objektivně byly jejich schopnosti na vysoké úrovni. Stejně tak u studentů, kteří se snažili dosahovat totožných výsledků se svými spolužáky, ačkoli jejich různorodé deficity či handicapy
jim to výrazně komplikovaly, sebepojetí klesalo. V rozporu se současnými směry vzdělávání
se ve studii zdálo, že první popsané skupině by mnohem více vyhovovala heterogenní třída,
resp. škola, v níž jsou různě nadaní studenti. Naopak u druhé jmenované skupiny by bylo
vhodné zařídit, aby jim bylo poskytnuto vzdělání v takové formě, která jim vyhovuje a nedocházelo u nich k opakovanému srovnávání s populací studentů, které se v některých ohledech
nemohou vyrovnat.
Třetí zmíněný zdroj rozvoje vnímané akademické účinnosti představují informace,
které učitel, vrstevníci i rodiče sdělují dospívajícímu o jeho chování, práci, dovednostech, schopnostech apod. Pokud učitelé mají zájem na rozvoji svých studentů a chtějí posílit
jejich přesvědčení, že školní práci i celý proces svého vzdělávání zvládnou, je třeba dbát na
informace, které studentům sdělují o jejich výkonech. Významnou roli, stejně jako pro rozvoj
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motivace, sehrává formativní způsob hodnocení, jímž učitelé sdělují, jaký pozorují individuální vývoj v dovednostech a znalostech konkrétního studenta. Naopak vyvarovat by se měli
zevšeobecňování a poukazování na dispozice studenta, neboť takto vytvářejí ve studentech
přesvědčení, že situaci nelze zvrátit. Přitom je stále třeba si uvědomit, že množství informací
učitel studentům sděluje neúmyslně (Pajares, 2006). Hovorem k celé třídě, úsměvem nebo
naopak výsměchem, způsobem, jímž komentuje práci studentů, jejich zkoušením i způsobem,
jímž tyto zkoušky hodnotí stále předává informace, které mohou buď posílit nebo oslabit
vnímanou akademickou účinnost studentů. V této souvislosti je opět vhodné zvažovat axiomy
komunikace popsané v kapitole 3.2.
Poslední zdroj informací pramení stejně jako první z individuálních zkušeností studentů, v tomto případě souvisí s percipovanými tělesnými reakcemi a emocionálním prožíváním v dané situaci (Pajares, 2006). Přesto se i v tomto případě ukazuje jako významný rozvoj
sociálních dovedností zejména v oblasti posílení sebereflexe. Schopnost pojmenovat vlastní
emoce, chování a myšlení pomáhá dospívajícím zorientovat se a svojí situaci chápat v širším
kontextu, aniž by klesala jejich vnímaná akademická účinnost. Z pozice učitele je rovněž
velmi přínosné, pokud dokáže identifikovat sebehandicapující strategie chování studentů a
svojí intervencí minimalizovat jejich výskyt. Typickým příkladem jsou studenti, u nichž
zkoušková situace vyvolává stres a paniku, s nimiž souvisí neschopnost soustředit se na zadaný úkol, resp. připravit se na zkoušku. V některých případech velmi pomůže pouhá změna
formy zkoušení, která je v kompetenci učitele (např. místo ústního zkoušení zvolit písemné či
obráceně, neprezentovat výsledky zkoušení před celou třídou apod.). Někteří studenti tradičně
selhávají při rozsáhlém zkoušení, ačkoli dílčí znalosti dokážou prokázat velmi dobře. Příčinou
často bývá úzkost při učení velkého množství informací, které studenti natolik podlehnou, že
se nedokážou zmobilizovat a naučit. Učitel může se studenty celé třídy prohovořit jejich systém přípravy na takto rozsáhlé zkoušky, pomoci jim ho strukturovat, společně se podívat na
témata, která jsou nejdůležitější, případně si uvědomit, do jaké míry se témata překrývají a
souvisejí spolu (Schunk, Meece, 2006). To mnohým studentům značně pomůže ke zklidnění,
které se následně přenese do zvládnutí úkolu.
Současné výzkumy nenaznačují, že by existoval rozdíl ve vývoji vnímané akademické
účinnosti v závislosti na rodu. Projevy dostatečně rozvinutého či naopak velmi nízkého přesvědčení o vlastních schopnostech se však ve škole promítají do specifických projevů chování. U chlapců se častěji ukazuje tendence k rizikovému chování, které ohrožuje dokončení
studia (Jacobs et al., 2002), jestliže je jejich vnímaná akademická účinnost nízká. Naopak
dívky vykazují častěji výskyt depresivní symptomatiky (Bandura, 2003; Frydenberg, 2007).
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V opačném případě u dívek s vyšší vnímanou akademickou účinností bylo pozorováno více
projevů prosociálního chování a vyšší míra empatie vůči okolí (Bandura et al., 2003).
Významnou pomoc pro práci učitelů představují diagnostické metody, které jim
umožní získat představu o vnímané akademické účinnosti svých studentů (Doll, Zucker, Brehm, 2004). V našich podmínkách v současné době neexistuje mnoho nástrojů, které by byly
ve středních školách za tímto účelem použitelné. Přesto by mezi zmiňované diagnostické profesní kompetence učitele měla patřit také schopnost vést rozhovor se studenty, pozorovat jejich aktivity i zvažovat množství dalších zdrojů informací, které poskytnou obraz o vnímané
akademické účinnosti dospívajících (Pajares, 2006; Schunk, Meece, 2006). Takové informace
jim často vysvětlí úroveň jejich motivace k práci i příčiny jejich školní úspěšnosti či
nezdaru.
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7. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ
Při hovorech o dospívajících se nelze vyhnout také problematice rizikového chování15,
jehož prevence s tématem rozvoje sociálních dovedností adolescentů úzce souvisí. Dospívání
představuje období, kdy je pravděpodobnost výskytu rizikového chování asi nejvyšší ze všech
vývojových etap (Širůček, Širůčková, Macek, 2007; Williams, Holmbeck, Greenley, 2002).
J. Širůček, M. Širůčková a P. Macek definují rizikové chování jako „sociální konstrukt shrnující rozmanité formy chování, které nemusejí být nutně taxativně vymezeny. Jsou
však identifikovány jako ty, které způsobují zdravotní, sociální nebo psychologické ohrožení
jedince samotného anebo jeho sociálního okolí, přičemž ohrožení může být reálné nebo předpokládané (Širůček, Širůčková, Macek, 2007, s. 477).
Jak ukazují statistiky, mladí lidé ve vyspělých zemích se v průběhu druhé poloviny
dvacátého století stávají sami sobě takřka největším nebezpečím (Arnett, 2009; Baumrind,
1991; Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006). Zatímco prostředí, v němž žijí, jim často umožňuje bezpečný a poklidný život vybavený vším potřebným, množství vážných zranění i úmrtí
v populaci adolescentů je způsobeno jejich vlastním chováním, kterým se ohrožují – mj. riskantním řízením aut, zneužíváním návykových látek, sebevražednými pokusy (Arnett, 2009).
Mimo to řada projevů rizikového a zdraví škodlivého chování, jejichž výskyt začíná v období
adolescence, může podnítit dlouhodobé obtíže, které přetrvávají i v dospělém životě (Williams, Holmbeck, Greenley, 2002; Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006).
Na druhou stranu nelze očekávat, že zákaz některých forem chování v dospívání bude
optimálním řešením situace. V současné době je zcela běžné, že právě dospívající experimentují s alkoholem i některými dalšími návykovými látkami, začínají žít sexuálním životem
apod. Jako významné se tedy jeví nikoli zakazovat, ale zajistit adolescentům dostatečnou informovanost o postupech, které je ochrání, a případných rizicích takového chování. Ukazuje
se, že sami dospívající by velmi ocenili, pokud by jim byly informace o problematice rizikového chování zprostředkovány jako součást jejich středoškolského studia (Wolfe, Jaffe,
Crooks, 2006).

15

V českém prostředí se místo termínu rizikové chování používá častěji termín predelinkventní nebo delinkventní chování, přičemž rozdíl mezi oběma pojmy spočívá především ve způsobu ohrožení, kterým se chování projevuje – predelikventní jednání znamená především porušení morálních či sociálních norem, delikventní jednání
porušuje zákonem daná pravidla (Šafářová, 2002). Pojem rizikové chování zahrnuje oba typy problematického
chování a navíc vyjadřuje způsob chování, který může primárně ohrožovat dospívajícího, aniž by negativně
působil na okolí, proto bude v následujícím textu preferován.
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V této době se často setkávají s rizikovým chováním i ve svém okolí a chtějí vědět, jak
mu mohou čelit. Je také běžné, že dospívající očekávají podporu a pomoc od sebe navzájem
v rámci vrstevnické skupiny, proto adolescenti vnímají nutnost vědět, co pro své přátele mohou udělat, aniž by následně museli být hlavními aktéry při řešení celé situace. Přelom rané a
pozdní adolescence je přitom pokládán za klíčové období pro prevenci rizikového chování,
neboť mladí lidé k těmto formám chování právě začínají inklinovat. Preventivní působení se
v daném vývojovém období jeví nejvýhodnější, neboť není zaměřeno hypoteticky na témata,
která dospívajícím ještě nic neříkají, a současně většina z nich s různými formami rizikového
chování teprve začíná experimentovat, čili prevence je osloví dostatečně včas (Blatný, Polišenská, Balaštíková, Hrdlička, 2005; Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006).
Rozsáhlý výzkum dospívajících na konci vývojového stadia rané adolescence ukázal,
že většina z nich nevykazovala žádné významné projevy rizikového chování. Přesto necelá
pětina českých dospívajících spadá do kategorie mladých lidí, jejichž budoucí vývoj se zdá
ohrožený (17%), případně je jejich chování chápáno již klasifikováno jako antisociální (2%).
V těchto skupinách respondentů se rovněž ukázaly vzájemné vazby mezi různými formami
rizikového chování (Sobotková, Blatný, Jelínek, Hrdlička, 2009). Tyto údaje poukazují na
nutnost práce s dospívajícími ve smyslu prevence rizikového chování, ale současně přinášejí
relativně optimistická data, že vývoj většiny dospívajících probíhá bez zvýšené inklinace
k problematickému chování.

7.1 Projevy rizikového chování ve školách
Pro potřeby českých středních škol vymezuje projevy rizikového chování, resp. sociálně patologických jevů, Metodický pokyn Ministerstva školství č.j. 20 006/2007-51 ze dne
16.10.2007, který hovoří o oficiálních postupech při prevenci i intervenci a současně stanovuje osoby zodpovědné za tuto činnost. Tento dokument také zdůrazňuje, že pozice metodika
prevence sociálně patologických jevů, která musí být ve všech školách povinně obsazena jedním u učitelů pedagogického sboru, bezpodmínečně vyžaduje další vzdělávání učitelů, aby
svojí funkci zvládali plnit. Prevencí rizikového chování ve škole by se ovšem měli v průběhu
výuky zabývat všichni učitelé a zejména třídní učitelé v tomto směru zpravidla představují
významné osoby pro třídu či studenta. Veškeré komplexní preventivní postupy vyžadují systematickou práci v rámci celého edukačního procesu, do níž se zapojují během standardní
výuky i extrakurikulárních činností všichni učitelé. Tato problematika je však natolik složitá,
že spolupráce učitelů s dalšími odborníky je nutná. Učitelé musí vědět, na koho se mohou

95

obrátit a především se od nich očekává, že dokážou zachytit varovné signály rizikového chování včas.
Metodický pokyn Ministerstva školství č.j. 20 006/2007-51 uvádí následující typy rizikových projevů chování žáků a studentů (s. 2), na které by se měla školní prevence zaměřit:
· záškoláctví;
· šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus;
· kriminalita, delikvence;
· užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek;
· závislost na politickém a náboženském extremismu;
· netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling).
Mimo to by školy měly věnovat zvýšenou pozornost projevům, které nesouvisejí přímo s docházkou do školy, ale zpravidla vycházejí ze širšího sociálního okolí studentů. Jedná
se zejména o:
· domácí násilí;
· týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání;
· ohrožování mravní výchovy mládeže;
· poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) (Metodický pokyn
Ministerstva školství č.j. 20 006/2007-51).
Mnozí autoři hovoří v období dospívání také o dalších formách rizikového chování,
které se může vyskytnout v prostředí školy. Bez ohledu na jeho zdroj či charakteristiku by mu
učitelé měli věnovat pozornost a zvažovat ho v rámci prevence. Následující stránky se budou
ve větším rozsahu věnovat zejména těm projevům problematického chování, které se pojí
s interpersonálními vztahy ve škole i ve třídě a mohou být ovlivněny rozvojem sociálních
dovedností dospívajících. Přesto je zcela zřejmé, že všechny uvedené sociálně patologické
jevy se socializací jedince úzce souvisejí.
P. Macek mezi rizikové chování dospívajících kromě výše uvedených projevů řadí také sebevražedné pokusy a dokonané sebevraždy (Macek, 1999). Zkušenosti řady středních
škol ukazují, že se s uvedenou formou chování setkávají. Je nutné, aby učitelé byli na podobné situace připraveni, ač je to pochopitelně velmi náročné. Třída, v níž tímto způsobem náhle
chybí jeden spolužák, potřebuje dospělou autoritu, s níž může situaci sdílet a vyrovnávat se
s ní. Obzvláště komplikované jsou také momenty, kdy je úmrtí dospívajícího medializováno a
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jeho vrstevníci jsou jednak konfrontováni s informacemi, které neodpovídají jejich zkušenostem se spolužákem, jednak jsou opakovaně žádáni o komentář či výpověď o svých zkušenostech se spolužákem v médiích. Neméně významnou roli sehrávají také případné výčitky svědomí, kterými mohou další studenti trpět. Úmrtí spolužáka působí na život třídy, na její klima
i sociální síť a v prostředí školy jsou to na prvním místě učitelé, kteří by měli ve třídě intervenovat a podpořit ji, když se s událostí vyrovnává.
V souvislosti s umíráním uvádí Ch. Kyriacou jako další zdroj rizikového chování
zármutek studenta nad úmrtím v rodině, který sekundárně může vést k rozvoji problematického chování ve škole (Kyriacou, 2005). Pro mnoho dospívajících se v takové situaci stává
škola hlavním zdrojem podpory. Pokud jim však není poskytnuta, může se naopak stát cílem
agresivního chování vůči učitelům i spolužákům, školní výsledky dospívajícího významně
klesají, případně dojde k rozvoji záškoláctví. Opět je to především podpora učitelů a kohezivní skupina ve školní třídě, které v rámci edukačního procesu mohou přispět k vyrovnávání se
vzniklou situací. Je naprosto přirozené, že, ačkoli se jedná o rodinnou tragédii, do prostředí
školy se v chování studenta promítne velmi významně.
Specifikem anglosaské literatury jsou zmínky o homofobním chování a agresivním
chování na schůzkách a v partnerských vztazích dospívajících (Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006).
Problematika homofobie je podle uvedených autorů otázkou posledního desetiletí a projevuje
se v prostředí střední školy označováním vrstevníků jako gayů a lesbiček, což je pokládáno za
velmi hanlivé a degradující. Uvedený projev chování je dáván do souvislosti s genderovou
socializací, k níž v dospívání dochází, ale která současně provokuje agresivitu namířenou proti vrstevníkům, jejichž chování plně neodpovídá rodovým stereotypům. Významným úkolem
učitelů je sledovat uvedené projevy chování a zamezovat jim, a tak mimo jiné také chránit
menšinovou mládež, která do uvedených kategorií skutečně patří.
V prostředí českých středních škol se s podobnými obtížemi v současné době prakticky nesetkáváme. Jedním z možných vysvětlení může být sebepojetí dospívajících související
s tzv. femininními a maskulinními charakteristikami. Jak ukazují výzkumy z počátku 21. století, většina českých dospívajících pokládá za žádoucí charakteristiky mužské i ženské role,
pochopitelně v různém rozsahu v závislosti na svém vlastním rodu. Představa jejich ideálu i
popis rysů významné dospělé osoby, která je v životě ovlivnila či ovlivňuje, nesou množství
androgynních rysů, což naznačuje pozitivní hodnocení maskulinních i femininních atributů
mezi adolescenty (Wyrobková, 2006). Lze se tedy domnívat, že homofobní postoje, které ústí
v agresivitu vůči vrstevníkům, nemají v naší kultuře mezi dospívajícími dostatečné opodstatnění. V každém případě by však učitelé měli podobné projevy chování registrovat. Můžeme
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doufat, že vývoj subkultury dospívajících a jejich socializačních tendencí se bude ubírat odlišným směrem a popsané formy chování se mezi nimi nevyskytnou ani v dalším desetiletí.
Rizikové chování je v současné době chápáno jako kulturně podmíněné, jeho projevy se liší
nejen z hlediska historického období, ale také charakteristik dané společnosti (Širůček, Širůčková, Macek, 2007). Můžeme se tedy domnívat, že odlišnosti anglosaského vzdělávacího systému, ale také edukačních stylů rodičů i učitelů a celkové kulturní odlišnosti v tomto případě
působí na projevení, resp. neprojevení, popsané formy rizikového chování v našich středních
školách.
Tématu agresivity v partnerských vztazích a na schůzkách dospívajících
s osobami opačného pohlaví v naší kultuře rovněž není věnována výraznější pozornost. Násilné chování ve vztazích se zpravidla začíná objevovat v průběhu pozdní adolescence, kdy si
dospívající začínají budovat trvalejší a dlouhodobější vztahy s osobami opačného pohlaví.
Často se jedná o důsledek narůstající žárlivosti a konfliktů mezi partnery (Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006). Na rozdíl od problematiky homofobie se lze domnívat, že by bylo vhodné v rámci
prevence s dospívajícími o těchto otázkách častěji hovořit. Můžeme předpokládat, že také
projevy domácího násilí vůči partnerům a dětem, které se vyskytují v rodinách dospělých, se
projevují v nějaké podobě již vůči partnerům v adolescenci. Z těchto důvodů by neměly být
přehlíženy, ačkoli jejich výskyt pravděpodobně není tak rozšířený jako například experimentování s návykovými látkami. Přesto statistiky v anglosaských zemích ukazují, že se tento typ
násilí mezi adolescenty vyskytuje s vyšší četností, než se dříve předpokládalo (Wolfe, Jaffe,
Crooks, 2006). Důsledky partnerského násilí při prvních zkušenostech s budováním partnerských vztahů přitom mohou mít významné důsledky a mohou vyústit v déletrvající obtíže
v emocionálním i sociálním vývoji. Jestliže dospívající používají vzorce chování, které znají
ze své původní rodiny, představuje škola hlavní zdroj korekce takového chování. Zde mohou
dospívající nejen slyšet názory dospělých autorit, ale jsou konfrontováni i s postoji svých vrstevníků a pozorováním partnerských vztahů vrstevníků mohou získat jiné zkušenosti, než znají z domova.
Ve středních školách se věnuje pozornost také rizikovému sexuálními chování, které
souvisí s předchozím popsaným typem problematického chování. Mezi českými i zahraničními dospívajícími se tento typ rizikového chování stává významnějším problémem (Blatný,
Polišenská, Balaštíková, Hrdlička, 2005; Šafářová, 2002). Současně se opakovaně ukazuje, že
různé formy sociálně patologických jevů spolu často úzce souvisejí a vzájemně se potencují.
Jestliže tedy adolescenti inklinují k agresivním projevům chování, s vyšší pravděpodobností
se u nich vyskytne také rizikové sexuální chování a experimentování či již zneužívání návy98

kových látek (Blatný, Polišenská, Balaštíková, Hrdlička, 2005; Širůček, Širůčková, Macek,
2007; Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006).
S prostředím školy a školní třídy se přímo pojí jeden z nejfrekventovanějších sociálně
patologických jevů ve všech typech škol, tj. šikana. Její prevence velmi úzce souvisí
s rozvojem sociálních dovedností dospívajících, ale také podporou vrstevnických vztahů a
charakteristikami školní třídy jako sociální skupiny. V období dospívání, zejména v jeho rané
fázi čili v posledních ročnících základní školy, problematika šikany často nabývá na intenzitě
(Kolář, 2005; Olweus, 2005; Pellegrini, Bartini, Brooks, 1999).
Šikana je zpravidla charakterizována jako úmyslné, nezřídka kontinuální a do značné
míry skryté, používání verbální či fyzické agrese vůči oběti se záměrem způsobit jí utrpení a
získat psychologickou, společenskou či hmotnou převahu (Fontana, 2003; Kyriacou, 2005;
Metodický pokyn č. j. 24 246/2008-6). Při výskytu šikany zaujímají významnou skupinovou
roli nejen agresoři a jejich oběti, ale také další studenti, kteří tvoří součást školní třídy, případně studenti celé školy, v níž k šikaně dochází, a učitelé, kteří ve třídě, resp. škole, působí.
Spolužáci mohou figurovat jako přátelé agresora, kteří jeho chování podporují, jako mlčící
většina, která situaci akceptuje (řada studentů z takové skupiny si je vědoma, že pokud by
aktuální oběť šikany ze třídy odešla, kdokoli z nich se může stát další obětí), v ideální případě
vyjádří nesouhlas s chováním agresora, případně jsou schopni postavit se na stranu oběti a
poskytnout jí určitou formu ochrany. Poslední popsaná forma interakcí ve třídě se však často
ukazuje jako výjimečná, případně k ní dojde pouze v počátečních stadiích šikany16. V každém
případě sociální skupina dospívajících, v níž dojde k výskytu šikany, stále ještě vyžaduje
podporu dospělé autority, aby situaci dokázala čelit.
Aktuální sociometrické studie ukazují, že agresoři často vykazují minimální množství
projevů nepřizpůsobení, ve skupině jsou často oceňování a jejich sociální status bývá vysoký
(Arnett, 2009; Juvonen, Graham, Schuster, 2003; Pellegrini, Bartini, Brooks, 1999). Jejich
častým osobnostním rysem bývá značný egocentrismus a egoismus (Kolář, 2005), který však
nemusí být spolužáky a učiteli hodnocen jako výrazně negativní rys osobnosti, resp. nemusí
být primárně rozpoznán.
Opět se ukazuje, jak významnou roli sehrávají skupinové normy, které definují postavení agresorů ve třídě a přispívají k jejich akceptaci (v případech silně rozvinuté šikany ve
16

M. Kolář (2005) rozlišuje pět vývojových fází šikany: 1. zrod ostrakismu, 2. fyzická agrese a přitvrzování
manipulace, 3. vytvoření jádra (tj. skupiny agresorů, případně kolem hlavního agresora), 4. akceptace norem
agresorů ostatními spolužáky ve třídě, 5. dokonalá šikana, kdy je takřka nemožné ve třídě intervenovat a nezřídka akceptuje normy třídy (resp. zpravidla více tříd) celá škola, včetně pedagogů, aniž by si toho byli plně
vědomi.
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třídách se často stává, že pouhý odchod oběti či agresora situaci neřeší, jejich role jsou nahrazeny jinými studenty ve třídě a šikana, která v této fázi již představuje přirozenou součást
života třídy, pokračuje). Současně takové výsledky naznačují, jak komplikované pro učitele
bez dostatečné průpravy a zkušenosti může být identifikování agresorů i obětí a zaujetí postoje k jejich chování. A naopak jak náročné může být poskytnout pomoc obětem, které jsou
třídou ostrakizovány a jejich postavení ve skupině může být mnohem složitější než postavení
agresorů.
Specifickou roli mají tzv. agresivní či provokující oběti (Juvonen, Graham, Schuster,
2003; Pelegrini, Bartini, Brooks, 1999), označovaní také jako agresoři-oběti (Solberg,
Olweus, Endresen, 2007). Jedná se o žáky a studenty, kteří jsou současně viktimizováni a
současně vykazují agresivní rysy chování vůči svým spolužákům. Jejich postavení ve třídě je
sice často nepřehlédnutelné, ale zůstává otázkou, zda si učitelé dokážou uvědomit, že studenti
vykazují symptomy šikany, nebo jejich chování pokládají pouze za neobvyklé. Výzkumy naznačují, že takových studentů není při výskytu šikany ve třídě vysoké množství a dokonce
s přibývajícím věkem jejich počet klesá (Solberg, Olweus, Endresen, 2007). V prostředí
středních škol se při výskytu šikany tedy nejčastěji setkáme s rolemi agresorů, obětí a přihlížejících, avšak neměli bychom zapomínat ani na agresory – oběti.
Ačkoli statistiky týkající se zkušeností studentů se šikanou nejsou zcela přesné, mnohé z nich uvádějí, že 20-25% žáků a studentů se v některé fázi svého školního života setká se
šikanou (Fontana, 2003; Juvonen, Graham, Schuster, 2003; Kyriacou, 2005). Zcela aktuální
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování
mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6 hovoří o výskytu šikany ve všech typech škol napříč vzdělávacím systémem, ač někdy nabývá pouze velmi mírných forem.
Šikana se vyskytuje mezi studenty bez ohledu na jejich rod, odlišné bývají jen její
formy. Zatímco chlapci využívají častěji fyzickou agresi, dívky využívají verbální nebo nepřímé způsoby agrese (Kyriacou, 2005). Zkušenosti však ukazují, že obě pohlaví dokážou
použít i další druhy šikany. Mimo to se ve školách někdy objevují tendence vnímat pouze
fyzickou podobu přímé šikany jako nebezpečný a závažný jev, neboť může aktuálně ohrozit
zdraví i život oběti. Je však třeba si uvědomit, že verbální šikana či nepřímé formy šikany (tj.
pomluvy, ignorování spolužáka, omezování jeho osobního prostoru apod. – Kolář, 2005) mohou často trvat mnohem déle, než jsou zaregistrovány. Nezřídka probíhají dokonce
v přítomnosti učitelů, kteří si neuvědomují, že se jedná o šikanu, případně svými komentáři a
opakovaně zmiňovanými nepřímými informacemi i projevy chování šikanu dokonce podněcují. Její důsledky bývají často stejně závažné a dlouhodobé.
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7.2 Přístupy škol k rizikovému chování studentů
Ve shodě s Ch. Kyriacou (2005) lze konstatovat, že školy mají dvě možnosti, jak
přistupovat k problematice výskytu rizikového chování mezi studenty. V prvním případě
věnují pozornost podpoře a rozvoji zdravých vztahů ve škole a kontinuálně v rámci výuky i
mimo ni budují podmínky, resp. klima školy, které působí preventivně proti výskytu sociální
patologie. Případně umožňuje studentům i učitelům, kteří se v různé podobě s projevy rizikového chování setkají, hledat řešení situace a vytvářejí ochranné prostředí, v němž lze obtížím
čelit. Druhá možnost znamená zaměření na výskyt rizikového chování, pokud nastane, a jeho
následné potlačení. Tato možnost nevyžaduje dlouhodobě vynakládání specifického úsilí,
avšak přináší množství rizik v podobě vyššího výskytu rizikového chování. Navíc působí
značně represivně. Nemůžeme očekávat, že se dospívající budou vyhýbat rizikovému chování, protože vidí odstrašující případy mezi svými vrstevníky, zejména pokud k takovému chování mají příležitost či sklony. Naopak dospívající si často volí přátele podle míry inklinace k
rizikovému chování, která se blíží jejich. Následně přátelé vzájemně své chování napodobují a
potencují (Arnett, 2009). Zejména vrstevnické skupiny, v nichž se různé formy rizikového
chování vyskytují opakovaně a současně tyto skupiny představují pro jedince významný zdroj
sociální opory, intenzivně posilují další projevy rizikového chování u dospívajících (Širůček,
Širůčková, Macek, 2007).
Nelze jednoznačně určit konkrétní zdroj, jehož vliv vede k snížení rizika nebo naopak
k rozvoji problematického chování (Cook et al., 2002). Tabulka 3 ukazuje různé sociální kontexty, které mohou působit na rozvoj dospívajícího. Rodinné zázemí, škola i širší komunita
sehrávají ve vývoji jedince významnou roli. Zároveň poskytnutí možností k aktivnímu zapojení do všech uvedených sociálních skupin působí jako protektivní faktor.
Přestože někteří autoři zdůrazňují jako nejvýznamnější sociální strukturu v souvislosti
s predikcí problémového chování rodinu (Macek, 1999), jiní naopak v dospívání kladou zvýšený důraz na vazbu adolescenta se školou, vrstevnickou skupinou a učiteli zde přítomnými
(Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006) a podporu motivace ke školní práci, která působí jako protektivní faktor rozvoje problematického chování (Roeser, Eccles, Sameroff, 2000).
Odpovědí na tyto rozpory by mohly být výzkumy zaměřené na terciální prevenci dospívajících, u nichž se rizikové chování projevilo a došlo k nějaké formě jejich resocializace.
Pro jejich další pozitivní vývoj se ukázaly jako nezbytné pozitivní vztahy s dospělým vychovatelem (ať už z rodiny, školy nebo jiné instituce), dostatečně rozvinuté sociální dovednosti,
schopnost řešit problémy, zapojení do vrstevnické skupiny, která nevykazovala rysy sociální
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patologie, a zapojení do různorodých sociálních aktivit, které jim nabízela škola i širší komunita (Moody, Childs, Sepples, 2003).

KULTURNÍ VLIVY

RODINA

minimální sousedské vztahy

nedostatečná rodinná organizace
výskyt zneužívání a násilí

nevhodně zvolená škola

protesty a vzdor

akademické neúspěchy

zneužívání návykových látek
a/nebo násilné
chování
v rodinné anamnéze
akceptující postoje rodičů
k rizikovému chování

minimální zapojení do života
školy a vzdělávacího
procesu
minimum
příležitostí
k ocenění a úspěchu

akceptující postoje k rizikovému chování
vnímaná rizika zneužívání
drog a násilí

pevné rodinné vazby,
vzájemné
interakce,
komunikace
příležitosti
k prosociálnímu chování
v rámci rodiny
identifikace a ocenění
prosociálního
chování
rodinou

propojení / vazba se
školou

interakce s „rizikovými“
vrstevníky
užívání drog a násilí mezi
přáteli jedince

nabídka školy k prosociálním aktivitám

hledání dobrodružství
a vzrušení

identifikace a ocenění
prosociálního
chování
školou

ocenění vrstevníků za užívání drog a násilného chování

neorganizovaná komunita
vysoká míra nezaměstnanosti a kriminality
časté přesuny a stěhování
kulturní normy, které tolerují
či podporují rizikové chování
slabá veřejná politika

prezentace násilí v médiích

dostupnost návykových látek

poskytování příležitostí
k prosociálnímu chování
v rámci komunity
identifikace a ocenění
prosociálního
chování
komunitou

ŠKOLA

INDIVIDUÁLNÍ
CHARAKTERISTIKY
A VLIVY
VRSTEVNÍKŮ

členství v agresivní vrstevnické skupině
antisociální chování

náboženské vyznání

rozvinuté sociální
dovednosti
rozvinuté morální
vědomí
Tabulka 3 - Rizikové a protektivní faktory ovlivňující výskyt sociálně patologických jevů mezi dospívajícími (převzato z Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006, s. 110), protektivní faktory jsou zvýrazněny.

Pozoruhodné výsledky přinesla také studie Z. Ruiselové a T. Urbánka, kteří sledovali
nikoli přímo výskyt rizikového chování, ale vlivy, které ovlivňují dospívající při jejich tendenci chovat se rizikově či přímo při realizaci chování, které není plně v souladu s danými
sociálními normami. Ukázalo se, že vrstevníci i rodiče sehrávají významnou roli právě při
budování individuálních norem, avšak jejich vliv na aktuální behaviorální tendence či realizované chování již tak vysoký není. Na druhou stranu individuální soubor sociálních norem,
kterým dospívající disponují, determinuje jejich reálné chování (Ruiselová, Urbánek, 2008).
Studie uvedených autorů je jedinečná odděleným pohledem na skutečný výskyt rizikového
chování, tendenci k rizikovému chování a sociální normy, které ovlivňují, jak je rizikové cho102

vání percipováno. Na rozdíl od výše zmíněné studie věnované dospívajícím ve fázi resocializace, výsledky především naznačují, jaký význam má prevence a předchozí vývoj jedince
v rámci rodiny i vrstevnické skupiny.
Škola zprostředkovává dospívajícím zkušenosti s interpersonálními vztahy a vzájemnými interakcemi, které v rodinném prostředí nejsou tak snadno dostupné. Z tohoto hlediska
se opět ve školním prostředí rozvoj sociálních dovedností, který je opakovaně zmiňován jako
protektivní faktor, ukazuje jako nesmírně významný a smysluplný. Současně opět vystupují
do popředí nároky na učitele, kteří by měli zvládat při každodenních interakcích se studenty
působit preventivně, rozpoznat varovné signály, případně včas intervenovat a zahájit spolupráci s poradenským zařízením či jinou odbornou institucí. Z těchto důvodů je nezbytné, aby
byla věnována pozornost jednak jejich dalšímu vzdělávání, jednak vzájemné podpoře a spolupráci v rámci celého pedagogického sboru. Jedním z výsledků spolupráce učitelů mají být
v souladu s metodickými pokyny Ministerstva školství precizně vytvořené postupy k řešení
problematického chování, pokud nastane. Jelikož krizové situace často vyvolávají stres a paniku, promyšleně vypracované plány tohoto typu učitelům pomohou, stanoví jejich funkce a
určí, jaké kroky je vhodné okamžitě nebo do budoucna učinit. Těmto otázkám i různým možnostem, které mohou školy využít pro svojí práci, se věnuje následující kapitola.
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8. PROGRAMY ROZVOJE SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
VE ŠKOLNÍCH TŘÍDÁCH
Hovořili jsme o různých formách rizikového chování dospívajících a současně bylo
opakovaně zdůrazňováno, jak významné místo zaujímá v tomto směru prevence, kterou školy
realizují. V současné době mají školy možnost vybrat si komplexní preventivní programy,
které jsou realizovány ve spolupráci s externí organizací, nebo mohou zahrnout prevenci prostřednictvím různorodých aktivit do průběhu výuky. Optimálním řešením je pravděpodobně
kombinace obou variant. To ovšem od školy vyžaduje kvalitní průpravu pedagogického sboru, který je schopen adekvátně propojit učební látku s tématy prevence, a současně kvalitně
implementovat komplexní program v průběhu celého školního roku, aby práce byla průběžná
a stala se přirozenou součástí edukačního procesu. Zkušenosti ukazují, že podobné postupy
optimálně zvládá řada tzv. prvostupňových škol, resp. třídy a učitelé prvního stupně základních škol. Méně rozšířené, přesto časté jsou tyto postupy na druhém stupni základních škol,
avšak střední školy a osmiletá gymnázia mají významné rezervy. Zde probíhají preventivní
programy nezřídka příležitostně a jednorázově, učitelé, ani vedení škol nejsou s myšlenkou
prevence příliš ztotožnění. Výjimku představují tzv. seznamovací kurzy pro studenty prvních
ročníků, které pořádá množství středních škol. Jejich význam na počátku školního roku může
být při kvalitní realizaci velký, avšak neznamená konečné řešení z dlouhodobého hlediska.
Mnozí učitelé argumentují, že problematice prevence či rozvoje sociálních dovedností
by měla být věnována pozornost v době předchozího studia a střední škola má poskytnout
především profesní přípravu. Předchozí kapitoly opakovaně ukázaly, že dospívání představuje
specifické vývojové období, které stále vyžaduje pedagogické a výchovné vedení. Mimo to
období přechodu rané a pozdní adolescence je pokládáno za velmi významné období pro realizaci preventivních i rozvíjejících programů (Cook et al. 2008; Mytton et al., 2002; Wolfe,
Jaffe, Crooks, 2006). Důvodem je také rozvoj a zrání kognitivních procesů. Dospívající jsou
již schopni metakognice a abstraktního uvažování na velmi kvalitní úrovni, mají zájem o různorodé informace, chtějí diskutovat a dozvídat se nová fakta i získávat nové zkušenosti. Principy mnohých výcvikových programů se pro ně teprve nyní stávají pochopitelné a srozumitelné a jsou schopni je přenést i do každodenního života.
Dalším důvodem je přesun pozornosti od rodiny k vrstevnické skupině jako významnému zdroji socializace. V tomto sociálním kontextu si dospívající zkoušejí nové role i dospělé chování, avšak současně je pro ně cenné, pokud získají přiměřenou podporu pro svůj rozvoj, neboť ve vrstevnické skupině pokračuje sociální učení a naučené vzorce chování nejsou
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doposud zvnitřněné a neměnné. Mimo to si dospívající velmi často nevědí s určitými dospělými situacemi rady, neboť je doposud nemuseli řešit (viz různé formy rizikového chování,
s nimiž se mohou setkat u svých přátel, kteří je žádají o pomoc).
V neposlední řadě se jedná o období, kdy dospívající přecházejí ze základní školy do
střední, která přináší nejen větší nároky na vzdělávání, ale také nové sociální požadavky a
nové vztahy. Zpravidla v této době dochází k prudkému nárůstu rizikového chování, jak bylo
uvedeno již v předchozí kapitole. Ačkoli se někteří odborníci domnívají, že v adolescenci je
již příliš pozdě na změny chování a rozvoj studentů (Bonny et al., 2000), uvedené argumenty
hovoří pro podobné způsoby práce s dospívajícími. Je však třeba dbát na formu práce s nimi,
která by měla kopírovat jejich aktuální vývojové potřeby a skutečně podporovat jejich rozvoj
(např. zohledňovat úroveň rozvoje metakognitivních schopností dospívajících, jejich zájem o
diskutování, o vrstevníky, hledání alternativ nebo zaujetí novými trendy, technickými vymoženostmi apod.). Nestačí tedy využívat metody práce, které jsou běžné mezi mladšími dětmi.
Zaměření programu by mělo zvažovat také délku trvání existence školní třídy (jiná práce bude
se studenty prvního ročníku střední školy a jiná se studenty kvinty osmiletého gymnázia, kteří, ač ve stejném věku jako studenti prvního ročníku, mají zcela odlišnou zkušenost se svojí
třídou a dlouhou společnou historii).
V zahraničí existují různé formy preventivních programů pro školy již více než třicet
let (Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006). V našich podmínkách se nabídka podobných aktivit rozšířila
zejména v devadesátých letech minulého století, ačkoli sociálně psychologické výcviky pro
dospělou populaci mají v České republice velmi dlouhou tradici (Hermochová, 1982). Přesto
stále probíhají diskuse o kvalitách a efektivitě takových aktivit. V zahraničí je v současné době časté, že odborné instituce a organizace, včetně ministerstev školství, vytvářejí speciální
komise pro zhodnocení efektivity preventivních programů a vydávají oficiální přehledy hodnocení těchto programů (Orpinas, Horne, 2006; Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006). Ačkoli v našich
podmínkách je vytváření standardů teprve v počátcích, zdá se, že jsme v mnohém na srovnatelné úrovni se zahraničními programy, přestože jejich tradice je výrazně delší. V jejich počátcích ovšem stály preventivní programy, na jejichž principy se v současné době díváme
s údivem a které jsou mnohdy již zcela překonány. Zpravidla byly založeny na tzv. nulové
toleranci vůči jakékoli podobě rizikového chování (jednalo se o programy často organizované
církevními institucemi, které dospívajícím zakazovaly jakékoli užívání alkoholu v jejich věku
či jakoukoli formu sexuálního života před vstupem do manželství), což zpravidla nevedlo
k vyšší informovanosti dospívajících o rizicích a jejich zájem dodržet pokyny programu byl
minimální. Případně se jednalo o programy, které stavěly prevenci na přísném drilu a odstra105

šujících příkladech – např. tábory pro dospívající s problémy ve škole či doma, které byly
organizovány vojenským způsobem, při práci s adolescenty dominovaly příkazy a zákazy,
které museli plnit, a pochopitelně v nich podobné postupy převážně vzbuzovaly vzdor a neochotu k jakékoli změně chování. Jiným typem programů byly exkurze do věznic (Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006).
Na následujících stránkách bude věnována pozornost principům úspěšných preventivních a rozvíjejících programů pro dospívající a jejich možnému zhodnocení.

8.1 Principy účinných rozvíjejících a preventivných programů
Obrázek 7 ukazuje, které charakteristiky rozvíjejících a preventivních programů se na
základě výzkumných studií i praktických zkušeností škol a realizátorů programů ukazují jako
nejvýznamnější. Jedním z prvních kroků úspěšného programu rozvoje prevence dospívajících
je stanovení cíle programu (Orpinas, Horne, 2006).
rutina

stanovení cíle

podpora a ocenění
chování

týmová spolupráce

kontext školy

generalizace

zaměření na klima
celé školy

sociální učení

využití vrstevnické
skupiny

podpora vztahů

přizpůsobení potřebám
a charakteristice t řídy

Obrázek 7 - Principy účinných rozvíjejících a preventivních programů.

Před zahájením programu je vždy nezbytné srozumitelně určit cíl, k němuž by měla
práce se studenty směřovat. Současně je bezpochyby výhodné určovat v průběhu trvání programu dílčí cíle s ohledem na vývoj ve skupině a její aktuální potřeby. Ačkoli před zahájením
práce se třídou nebo školou víme, čeho chceme dosáhnout, je třeba zvažovat, jaké dílčí kroky
musíme učinit a také si je jasně definovat. Mimo to skupinová dynamika i individuální charakteristiky ovlivňují, jak budou dospívající na program reagovat. Jejich adaptace na metody
programu následně determinuje, jak se budou aktivity třídy i školy vyvíjet a jednotlivé cíle
programu se aktuálně upravují.
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Pojem týmová spolupráce zde nevyjadřuje zaměření dílčích aktivit programu na kooperaci, ale týká se realizátorů programu (Doll, Zucker, Brehm, 2004; Dryfoos, 1995). Jejich
úspěšnost se významně zvyšuje, pokud v rámci školy spolupracují učitelé se studenty, ale také
s výchovnými poradci, metodiky prevence sociálně patologických jevů, případně školními
psychology a speciálními pedagogy. Jestliže je program implementován externí organizací,
pochopitelně jsou členy pracovní skupiny také její zástupci. Může být také výhodné, když
škola naváže spolupráci s poradenským zařízením, v našich podmínkách se této problematice
zpravidla věnují střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, centra primární prevence i řada nestátních neziskových organizací.
Do spolupráce by měli být také zapojeni rodiče studentů. Ačkoli v průběhu střední
školy již rodiče dospívajících nejsou tolik aktivní, jako často bývali v době základní školy, je
vhodné je alespoň informovat o průběhu projektu, jeho cílech a vysvětlit jeho smysluplnost.
D. A. Wolfe, P. G. Jaffe a C. V. Crooks ve svém komplexním preventivním programu pro
dospívající řeší spolupráci s rodiči formou schůzky na počátku školního roku. V průběhu
školního roku je předána zodpovědnost za spolupráci s rodiči studentům, kteří samostatně
vytvářejí letáky s nejčastěji kladenými otázkami, na něž současně uvádějí takové odpovědi,
které jsou pro rodiče přijatelné a srozumitelné (Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006).
Efektivita programů se zvyšuje, jestliže je jejich realizace propojena s běžným chodem školy a pedagogický sbor je s jejich myšlenkou ztotožněn, resp. učitelé dokážou na
aktivity programu navazovat i v rámci své výuky (Greenberg et al., 2003; Olweus, 2005;
Roeser, Eccles, Sameroff, 2000; Wilson, Gottfredson, Najaka, 2001). D. A. Wolfe, P. G. Jaffe
a C. V. Crooks popisují specifická vývojová stadia škol, kterými často procházejí pedagogické sbory, resp. školy, když se zapojují do realizace preventivních programů:
1. netečnost – často se projevuje tak, že škola prevenci pouze formálně vykazuje,
případně si program objedná od externí organizace, aby učinila za dost povinnostem minimálního preventivního programu školy, ale jeho myšlenku nechápe a nepokládá za významnou;
2. pojmenování problému – škola si uvědomuje, že se mezi jejími studenty něco
může odehrávat, případně učitelé reflektují, že k určitému věku patří některé formy
rizikového chování;
3. pochopení problému – v této fázi již školy chápou nutnost práce se studenty i její
přínos pro dospívající i celý vzdělávací proces;
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4. hledání programu a postupu řešení – škola už dokáže zvažovat i dílčí charakteristiky programu, ví, co pro své studenty potřebuje, přesto se stále může objevovat
tendence oddělovat průběh programu od běžné výuky;
5. přijetí zodpovědnosti, zachování kontinuity, začlenění programu do života
školy, kdy už škola nespoléhá na externí organizace, ač s nimi spolupracuje, a učitelé sami využívají postupy práce při běžných vyučovacích hodinách (Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006). Této fázi zpravidla předchází intenzivní průprava pedagogického sboru, který má zájem se studenty metodami práce užívanými v programu pracovat, jen si někdy učitelé nejsou zcela jistí jak postupovat, neboť v rámci své profesní přípravy tento způsob práce se studenty postrádali.
Jak už bylo naznačeno, mnozí učitelé, ačkoli v jejich školách probíhá práce se studenty, zaujímají značně indiferentní postoj k těmto aktivitám a příliš nerozumí ani postupům, ani
významu takových činností. Jak je vidět, a zkušenosti to opakovaně potvrzují, ani školy, které
si jsou vědomy nutnosti se studenty pracovat nejen na bázi jejich vzdělávání, nebývají plně
ztotožněny s myšlenkami rozvíjejících a preventivních programů. Významný úkol realizátorů
projektu představuje podpora pedagogického sboru, jeho vzdělávání a spolupráce s ním. Pouze za těchto okolností se práce zaměřená na rozvoj sociálních dovedností a prevenci rizikového chování stane přirozenou součástí celé školy.
Pro samotné realizátory programu je rovněž cenné si uvědomit, v které fázi vývoje se
spolupracující škola a její učitelé nacházejí a práci se studenty i učiteli podle těchto zjištění
modifikovat. Prvním krokem realizace jakéhokoli programu by tedy mělo být setkání s učiteli
a diskuse s nimi, v ideálním případě (pokud je to nutné) také představení programu formou
vzdělávání učitelů.
Program je mimo to třeba přizpůsobit škole z hlediska jejího zaměření, lokality,
v níž se nachází, i širšího sociálního kontextu, v němž se dospívající pohybují a který na
studenty svými specifiky každodenně působí (Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006). Součástí některých
programů je přímo zapojení studentů do mimoškolních aktivit, jimiž podpoří rozvoj v oblasti,
v níž žijí či studují, resp. pomohou, kde je potřeba (Moody, Childs, Sepples, 2003; Wolfe,
Jaffe, Crooks, 2006). Zpravidla se jedná o dobrovolnickou práci, kterou mají studenti určenou
jako povinnou součást svého studia ve střední škole. Případně v průběhu konkrétního programu rozvoje sociálních dovedností je činnost celé skupiny studentů využita pro pomoc spolupracujícím organizacím. Dospívající tak získají možnost vidět efekt svojí aktivity i mimo svojí vlastní skupinu ve velmi praktické a užitečné podobě. Tento způsob přesahu školních činností do aktivit v jiných organizacích či institucích probíhá v našich středních školách zpravi108

dla jen formou praxí, které vycházejí z profesní specializace studentů. Bezpochyby by se našly příležitosti, kdy by se jako součást vzdělávání v našich středních školách nalezl prostor
pro dobrovolnickou činnost nebo jinou cílenou spolupráci s organizacemi, kde dospívající
uvidí, jak mohou využít sociální dovednosti i své znalosti ze školy. V porovnání s adolescenty
z tzv. vyspělých evropských zemí se ukazuje, že čeští dospívající mají svůj volný čas mnohem méně strukturovaný a nevěnují se tolika mimoškolním aktivitám (Macek, 2002). V této
souvislosti by podnět ze strany školy k zapojení např. do dobrovolnické práce mohl znamenat
pro dospívající obohacení jejich zkušeností a znalostí.
Výzkumy R. Larsona na téma rozvoje iniciativního chování dospívajících navíc ukázaly, že dobrovolnická činnost nebo jiná aktivita v rámci komunity nejvíce přispívaly
k rozvoji středoškolských studentů. Při nich, na rozdíl od školního vzdělávání i nestrukturovaných volnočasových aktivit, se nejvýrazněji kombinovala vnitřní motivace k činnosti a věku přiměřené nároky práce a pobídky k činnosti (Larson, 2000).
Komplexní přístup programů ke škole souvisí také s další uvedenou charakteristikou.
Efektivita práce se studenty se zvyšuje, jestliže program cíleně působí na klima celé školy
(Olweus, 2005; Orpinas, Horne, 2006), což opět klade nároky především na spolupráci
v rámci širší skupiny. Jestliže třídní učitel jedné třídy začne pracovat podobným způsobem se
svými studenty, často je jeho snažení velmi osamělé a nemusí nalézt větší podporu ze strany
školy. Rovněž v případech, kdy je požádána externí organizace o spolupráci a v jedné třídě je
realizován rozvíjející či preventivní program, avšak školní prostředí a klima se nemění, je
velmi obtížné zajistit trvalou změnu ve třídě.
Práci se studenty ve třídě je třeba přizpůsobit nejen prostředí školy, ale rovněž individuálním charakteristikám třídy i jednotlivých studentů (Doll, Zucker, Brehm, 2004; Gresham, Sugai, Horner, 2001; Magee Quinn et al., 1999). Mezi základní informace o třídě, které
je třeba vzít v úvahu při přípravě programu a jeho dílčích aktivit, patří rodové složení, velikost, studijní obor, doba společného soužití studentů ve třídě a jejich věk. Mezi specifika tříd
patří také individuální obtíže, jimž čelí, ale také zjištění jejich silných stránek, které lze při
práci s nimi využít. Třídu mohou navštěvovat studenti, kteří mají ve skupině odlišné postavení vzhledem ke svým předchozím zkušenostem nebo různým handicapům (integrovaní studenti se smyslovými handicapy, studenti s chronickými nemocemi, s déletrvajícími psychickými obtížemi, studenti, kteří zažili složitou autonehodu, úmrtí v rodině apod.). Při práci
s dospívajícími je kromě emocionálních a vztahových charakteristik důležité vzít v úvahu také
jejich kognitivní rysy. Z. Ruiselová (2000) v této souvislosti zmiňuje především individuální
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potřebu struktury, která se v dospívání rozvíjí u některých adolescentů a v procesu zvládání
náročných situací může významně ovlivňovat jejich průběh.
Podpora vzájemných vztahů a zapojení celé vrstevnické skupiny úzce souvisejí s
charakteristikami adolescence (Greenberg et al., 2003; Moody, Childs, Sepples, 2003; Wolfe,
Jaffe, Crooks, 200617). Jako specifikum českých dospívajících při jejich porovnání
s adolescenty z dalších evropských zemí se ukázalo, že jejich potřeba pozitivních vztahů
s druhými lidmi je mnohem výraznější. Dokonce její naplnění pokládají za předpoklad úspěšného dosažení osobních cílů (Macek, 2002), čehož lze při práci se středoškolskými třídami
v mnohém využít.
Programy, které nepracují s celou sociální sítí, ale zaměřují se pouze na jedince, u
nichž se objevilo riziko problémového chování, mají méně výrazný a pozorovatelný efekt
(Doll, Zucker, Brehm, 2004; Moody, Childs, Sepples, 2003; Wilson, Gottfredson, Najaka,
2001). Naopak práce s celou školní třídou umožňuje studentům vzájemné poznávání, seznámení s individuálními odlišnostmi spolužáků, učí je tyto zvláštnosti akceptovat, ale současně
každý sám za sebe získává možnost korigovat své chování na základě zpětné vazby ze skupiny. Opakovaně bylo poukázáno na význam vrstevnické skupiny pro socializaci dospívajících.
Je proto zcela smysluplné, aby její vliv byl využit pro rozvoj sociálních dovedností ve škole.
Významnou součástí práce, zejména pokud ji realizuje externí organizace, je také
podpora vztahů studentů s učiteli. Třídní učitelé (ale i další učitelé) v průběhu aktivit programu získávají příležitost poznat své studenty z mnoha různých úhlů pohledu. Mnohdy si upraví
svůj postoj k danému studentovi i celé skupině, což se může promítnout i do další práce učitele se třídou. Jestliže se práce naopak zaměří pouze na vztahy v rámci třídy, bez přítomnosti
učitele, vzájemné interakce mohou být zbytečně oslabeny jeho neznalostí vývoje událostí
ve třídě.
Řada studií i praxe opakovaně potvrzují, že rozvíjející a preventivní programy založené na principech sociálního učení nejvýrazněji ovlivňují další vývoj a socializaci dospívajících (Cook et al., 2008; Gresham, Sugai, Horner, 2001; Kolář, 2005; Magee Qiunn et al.,
1999; Moody, Childs, Sepples; Orpinas, Horne, 2006; Wilson, Gottfredson, Najaka, 2001,
Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006). Dospívající ocení a především v dalším životě využijí programy,
které kombinují modelování a nácvik sociálních dovedností s diskusí o problémech, poskyto-
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Původní program uvedených autorů se v anglickém jazyce jmenuje „The Fourth R“ neboli čtvrté „R“. Všechna
čtyři vyjadřují reading, ‘riting, ‘ritmethics, relationships čili čtení, psaní, počítání a vztahy. Název programu
velmi výstižně ukazuje na význam interpersonálních vztahů, které přiřazuje k tradičnímu triviu, jenž si žáci a
studenti mají ve školách osvojit.
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váním vzájemné zpětné vazby, podporou dalšího využívání osvojených dovedností. Při práci
ve třídě představuje významnou součást rozvoje dospívajících, že získávají příležitost ke
zkoušení různých situací. Mohou pozorovat druhé při zvládání obdobných situací, ale také
vidí a slyší reakce na jejich chování i názory. Vše, co se ve skupině odehraje, by mělo být
následně zpracováno také na kognitivní úrovni – studenti by měli reflektovat své vlastní chování a prožívání i chování a prožívání druhých osob, jejich zkušenosti by měly být prodiskutovány takovým způsobem, aby si uvědomili přesah do každodenní reality. V ideálním případě kontinuita programu zajistí, aby proběhla také diskuse se studenty o jejich následujících
zkušenostech z běžných životních situací mimo program.
Tímto je současně naplněn princip generalizace, který se v účinných programech
rovněž ukazuje jako velmi významný (Cook et al., 2008; Doll, Zucker, Brehm, 2004; Magee
Quinn et al., 1999; Moody, Childs, Sepples, 2003). Chování studentů, které bylo programem
vyvoláno, jejich zkušenosti, zážitky a dovednosti mají být úzce propojeny s mnoha dalšími
činnostmi v rámci edukačního procesu, do nichž se účinnost programu a zkušenosti z něj následně pomítají.
S principy sociálního učení úzce souvisí také podpora a ocenění chování (Greenberg
et al., 2003). Studenti mají mít konkrétní představu o požadovaném chování, které se od nich
očekává, resp. na základě dohody mezi studenty, učiteli a dalšími dospělými autoritami by je
očekávané chování stanoveno. Následně je důležitou složkou programu v rámci celé školy
cílená podpora a posilování takového chování, které je pokládáno za žádané. Srozumitelná
zpětná vazba od učitelů, která nehodnotí jedince komplexně, ale umožňuje mu registrovat
aktuální změny v jeho chování, by se měla stát součástí implementace programu v rámci celého edukačního procesu.
Poslední doposud nezmíněnou charakteristikou je rutina (Doll, Zucker, Brehm,
2004), jejíž význam spočívá v automatickém (neboli rutinním) zařazení určitých činností do
života třídy i po ukončení programu. Příkladem mohou být pravidelné diskuse o životě ve
třídě v rámci třídnických hodin s třídním učitelem, které byly zahájeny v průběhu setkávání
třídy při realizaci programu, nebo rozdělení rolí při společné práci, které předcházelo každé
kooperativní činnosti v programu a studenti postup nyní rutinně využívají i při práci ve výuce.

8.2 Metody evaluace programů využitých ve školních třídách
Ačkoli není hodnocení uvedeno mezi principy účinných rozvíjejících a preventivních
programů, mělo by představovat přirozenou součást jejich implementace ve školách. Tímto
způsobem je nejen zjišťována efektivita celého programu, ale lze průběžně sledovat, zda je
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dosahováno stanovených cílů a všichni zúčastnění jsou informováni o průběhu realizace programu. Pro učitele i další odborníky, kteří se studenty pracují, představuje evaluace formu
zpětné vazby, zda jejich činnost probíhá smysluplně a dochází jejím prostřednictvím ke
změně.
Existuje řada různých přístupů k hodnocení rozvíjejících a preventivních programů,
avšak zpravidla panuje shoda v nutnosti využívat základní diagnostické metody. Metaanalytické studie, které mnohdy zahrnují několik desítek až stovek kvantitativních výzkumů,
ovšem pravidelně ukazují, že výsledky evaluace nejsou vždy uspokojivé, ačkoli programy
zjevně mají pro dospívající přínos (Gresham, Sugai, Horner, 2001; Magee Quinn et al., 1999;
Wilson, Gottfredson, Najaka, 2001).
F. M. Gresham, G. Sugai a R. H. Horner uskutečnili jak narativní přehled kvalitativně
zpracovaných výsledků výcviků sociálních dovedností, tak metaanalytickou studii kvantitativně prezentovaných dat. Výsledky ani jednoho z postupů neprokázaly zcela přesvědčivě
efektivitu rozvíjejících a preventivních programů. Nejúčinnější se jevily projekty, které využívaly výše popsané principy rozvíjejících a preventivních programů, o nichž hovořily především kvalitativní studie (Gresham, Sugai, Horner, 2001).
Zmínění autoři s ohledem na výsledky svých měření zvažují použitelnost diagnostických metod pro zjišťování skutečné efektivity programu. Uvádějí tři možné diagnostické postupy, avšak u všech si uvědomují jejich výhody i rizika. První, velmi tradičně využívaný přístup představují standardizované metody měření vrstevnických vztahů, případně škály
hodnocení chování žáků a studentů administrované rodičům a učitelům. Ačkoli se jedná o
statisticky precizně vybudované metody, jejich velkou nevýhodou je častá neschopnost postřehnout drobné změny, které již v chování nastaly, ale doposud se neprojevují v diagnostice18. Přitom se nezřídka stává, že si dospívající osvojí požadované formy chování mnohem
dříve, než jsou reflektovány v sociometrickém měření, případně při hodnocení změn učiteli a
rodiči, kteří reflektují projevy jedince na základě své dlouholeté zkušenosti s ním, aniž by si
uvědomovali mírnější posuny ve vývoji, které v nedávné době nastaly.
Autoři dále zvažují možnost pozorování chování dospívajících v jejich přirozeném
prostředí při interakcích s okolím, které umožňuje určit dopad programu na chování jedince. V takovém případě se častěji daří postřehnout i menší změny. Významnou nevýhodou
pozorování je však nespolehlivost a často nedostatečně přesná taxonomie chování, čímž se
výsledky tříští a nevykazují v obecné rovině takový efekt. Třetí typ měření se jeví jako
18

Autoři používají pojem „just noticeable differences“ (Gresham, Sugai, Horner, 2001, s. 339).
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nejméně validní z hlediska využití sociálních dovedností v běžném prostředí. Jedná se o diagnostiku v uměle vytvořených situacích (např. hraní rolí, řešení uměle definovaných problémů) a měření sociální kognice (Gresham, Sugai, Horner, 2001).
V podobném duchu se nesou výsledky další metaanalytické studie, kterou realizovala
M. Magee Qiunn se svými kolegy. Výsledky programů rozvoje sociálních dovedností se ukázaly jako nedostatečné. Autoři nenalezli žádný významný rozdíl efektivity programu
z hlediska jeho zaměření, délky trvání či věku respondentů. Účinnost programů se ovšem lišila v závislosti na osobě hodnotitele, který sledoval chování studentů. Ve školním prostředí,
kde byly programy realizovány, učitelé popisovali jejich větší efektivitu než při hodnocení
dětí a dospívajících rodiči v domácím prostředí. Autoři vysvětlují rozpor nedostatečnou generalizací ve škole osvojených dovedností, které nejsou pozorovatelné v domácím prostředí,
případně zkreslením, k němuž dochází, pokud hodnotitelé vědí, co mají sledovat (Magee Qiunn et al., 1999). Na druhou stranu lze předpokládat, že chování v domácím prostředí se výrazně liší od školního. Je obvyklé, že rodiče na přímý dotaz nedokážou sdělit, jak se jejich
potomek ve škole chová, případně nemají srovnání se spolužáky, aby mohli určit kvalitu jeho
projevů chování ve skupině. Jestliže programy probíhaly ve školách a byly zaměřeny na interakce ve formálních skupinách, zůstává otázkou, do jaké míry mohou pozorovat rodiče
změny v domácím prostředí.
K překvapivým výsledkům naopak dospěli J. A. Mytton s kolegy (2002). Jejich metaanalýza potvrdila účinnost preventivních programů pro děti i dospívající, u nichž došlo
k rozvoji problematického chování ve všech věkových kategoriích. Ve výzkumech s dospívajícími se ukázal dokonce ještě výraznější posun v osobnostním a akademickém vývoji než ve
skupinách mladších dětí, což je v rozporu s názory jiných autorů a jejich studiemi (Bonny et
al., 2000). Výsledky také ukázaly, že programy měly svůj význam bez ohledu na jejich charakter, tj. zda se zaměřovaly na rozvoj sociálních dovedností nebo naopak na redukci nevhodných forem chování.
8.2.1 Konkrétní příklady evaluace programů
Evaluace komplexních rozvíjejících a preventivních programů se tedy ukazuje velmi
složitá a často přináší nejednoznačné výsledky. Nároky na metodologicky precizní výzkumný
design jsou navíc při práci s reálně existují sociální skupinou, která vzniká na počátku školního roku, velmi obtížně dosažitelné. V některých případech vyvstávají také etické otázky o
oprávněnosti všech postupů v rámci výzkumné studie (Olweus, 2005). Při hodnocení programu probíhajícího ve škole za běžných podmínek je naopak velmi těžké stanovit kontrolní
113

skupinu, která by mohla potvrdit význam programu v dané třídě. Pokud se jedná o komplexní
program pro celou školu, nabízí se jako možnost srovnání stavu před a po implementaci programu, avšak odpověď na otázku, zda změna nastala pouze vlivem programu není
jednoznačná.
Podobný názor zastávají také B. Doll, S. Zucker a K. Brehm. Je podpořen jejich systemickým přístupem při práci se školami. Autoři kladou důraz na zvažování změn v rámci
celé školní třídy, nikoli pouze jednotlivých studentů, avšak každou školní třídu pokládají za
natolik jedinečnou sociální skupinu, že odmítají spoléhat na možnost porovnávání
s kontrolními skupinami. Doporučují, aby se třída sama sobě stala kontrolní skupinou a nabízejí tři možnosti zhodnocení efektivity práce se studenty (Doll, Zucker, Brehm, 2004):
1. Případové studie, při nichž proběhne sběr diagnostických údajů před zahájením
programu a po jeho ukončení. Za nevýhodu takového postupu pokládají nemožnost prokázat, že nastalé změny jsou skutečně důsledkem programu a neudály by
se v rámci vývoje skupiny samy o sobě.
2. Model „ustoupení do pozadí“19 je používán v takových situacích, kdy počáteční
stav třídy je současně stavem, k němuž je plánován návrat po ukončení programu.
Výhodou je zřetelné definování efektivity programu, avšak ve skutečnost lze tento
model velmi zřídka využít. Příkladem mohou být náročné životní situace, které zasáhnou do života třídy. Studenti se s nimi musejí vyrovnávat a jejich vlivem dochází ke změnám ve struktuře třídy a narušení její stability. V takových případech
je cílem intervenčního programu do jisté míry návrat k původnímu stavu před danou událostí.
3. Model vícenásobné změny se snaží vyřešit obtíž, která vyvstává u výše zmíněných případových studií. Lze ho využít ve školních třídách, v nichž je cílem programu ovlivnit více než jednu charakteristiku kolektivu žáků či studentů, případně
je stejná změna požadována ve více třídách jedné školy současně. Jestliže probíhá
více změn v rámci jedné třídy, autoři doporučují zaměřit program vždy pouze na
jeden dílčí cíl. Průběžná diagnostika by následně měla zjišťovat efekt změny a
současně by pokračovalo měření charakteristik, kterým prozatím nebyla věnována
pozornost. Až po úspěšném dosažení cíle by se stanovil další dílčí krok ke změně.
Celková účinnost programu by byla prokázána, pokud by průběžně docházelo ke
změnám vždy pouze v oblastech, které byly aktuálně rozvíjeny. Na stejných prin19

„withdrawal design“ (Doll – Zucker – Brehm, 2004, s. 112)
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cipech by model fungoval, pokud by byla pozornost věnována konkrétní změně ve
více paralelních třídách (Doll, Zucker, Brehm, 2004).
Třetí popsaný postup se zajímavým způsobem snaží vyřešit často kladenou otázku,
zda změna ve třídě nastala vlivem práce se studenty, nebo jejich přirozeným vývojem. Za jeho
slabinu však lze pokládat, že očekává striktní oddělenost jednotlivých charakteristik, které
jsou právě rozvíjeny. V reálné dynamice školní třídy je však velmi obtížné stanovit, zda rozvoj jedné oblasti neovlivní vývoj i v další. Mimo to tento model klade větší nároky na dobu
trvání programu, což se může setkat s komplikacemi s ohledem na tradiční průběh školního
roku, který je jasně vymezen. Přes uvedené výhrady model vícenásobné změny nabízí podněty pro postupy měření efektivity rozvíjejících programů v rámci školních tříd.
Metodologicky promyšlený postup popisuje D. Olweus, který ho také opakovaně využil při měření účinnosti svých národních preventivních programů proti šikaně. Jedná se o typ
kvaziexperimentu, v němž pracoval s kohortami definovanými ročníkem studia. Všechny třídy školy se účastnily preventivního programu, nebyla zvolena žádná kontrolní skupina a
v průběhu trvání preventivního programu proběhlo třikrát diagnostické měření. První dva sběry dat proběhly ve stejném období roku v intervalu dvanácti měsíců, přičemž výsledky druhého měření v jednotlivých ročnících byly porovnány s daty získanými při prvním měření ve
třídách, které byly o ročník výš. Došlo tedy ke srovnání výsledků věkově podobných skupin,
které se z hlediska školního vývoje nacházely v obdobné fázi. Pokud se jejich charakteristiky
lišily v souladu se záměry programu, prokázala se tak jeho efektivita (Olweus, 2005).
Autor zvažuje i možné typy zkreslení, mezi něž řadí především vliv opakovaného použití stejného měřícího nástroje a vliv běžných vývojových změn, případně zásadní změny
v životě školy, které mohou sledované třídy ovlivnit. Zkreslení vlivem opakovaného měření
navrhuje zmírnit tak, že polovina studentů v nejmladší kohortě (čili nejmladší třídě) neabsolvuje první sběr dat a jejich výpovědi při druhém měření jsou srovnány s polovinou, která diagnostiku v první etapě podstoupila. Údaje z prvního měření v nejmladší kohortě nelze využít
při dalším srovnávání, proto při tomto postupu nedojde k žádné ztrátě dat a současně poskytne
informace, jak vysoká je pravděpodobnost zkreslení. Vliv vývojových změn navrhuje vyloučit
volbou kontrolní skupiny, v níž preventivní program neprobíhá a která by za tímto účelem
byla sledována. Výhodou popsaného metodologického designu je však srovnávání tříd stejné
školy, proto lze předpokládat, že významné změny ve školním prostředí by obdobně ovlivnily
všechny sledované třídy. D. Olweus konstatuje, že ve výzkumech, které realizoval za využití
popsané metodologie, byl výskyt uvedených typů zkreslení zcela minimální. Současně tento
přístup hodnocení efektivity programu pokládá za velmi přirozenou součást monitorování
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práce ve třídách, která může snadno poskytnout důležité výzkumné informace, aniž by došlo
k narušení práce se studenty (Olweus, 2005).
Popsaný postup ovšem předpokládá, že je ve škole práce realizována s více třídami,
které již prošly společným vývojem a jejich studenti mají zkušenosti se spolužáky, na nichž
mohou stavět své výpovědi. Značnou výhodu projektů D. Olwea představovaly také vzorky
respondentů, které čítaly tisíce až desetitisíce studentů z několika desítek až stovek škol. Lze
se domnívat, že v takovém množství budou případná zkreslení skutečně minimalizována a
data je možné zpracovávat z mnoha úhlů pohledu.
Hodnocení účinnosti sociálně psychologického výcviku, který byl využit v rámci našeho výzkumného projektu se věnuje E. Jarošová. Doporučuje využití kombinace kvalitativních a kvantitativních metod. Za nejefektivnější metodu sběru dat pokládá tzv. Solomonův
výzkumný projekt čtyř skupin, který využívá čtyři nezávislé experimentální skupiny respondentů, v nichž jsou v různých kombinacích užívány intervenční postupy a měření aktuálního
stavu členů skupiny, aby se eliminoval vliv pretestu na výsledky (Jarošová, 2005). Celý postup je sice velmi komplexní, ale klade značné nároky na množství respondentů, proto ho lze
v reálné výcvikové situaci jen obtížně využít.
Uvedená autorka zmiňuje rovněž kritéria hodnocení výsledků výcviku. V této souvislosti se odkazuje na Kirkpatrickův model hodnocení tréninkových aktivit, jehož záměrem je
sledovat efekt výcvikové práce na čtyřech úrovních. Na nejnižší úrovni jsou pozorovány reakce respondentů na výcvikové aktivity a jejich přijetí modelu práce. Na další úrovni je sledováno učení účastníků výcviku ve smyslu osvojování znalostí a dovedností, které jsou jim předávány. Na třetí úrovni se věnuje pozornost chování účastníků výcviku v běžném životě,
zejména se zaměřením na využívání osvojených dovedností mimo výcvikovou situaci. Na
nejvyšší úrovni, kterou je podle E. Jarošové v rámci sociálně psychologického výcviku velmi
obtížné sledovat, se realizátoři výcviku zaměřují na výsledky činností, jichž absolventi výcviku dosahují v profesní či osobní sféře, a u nichž lze předpokládat, že se do nich promítají zkušenosti získané výcvikem (Jarošová, 2005). První tři popsané oblasti by bezpochyby bylo relativně snadné sledovat při realizaci rozvíjejících programů, je však velmi důležité zvolit adekvátní měřící nástroje. Čtvrtá úroveň se ve školním prostředí může projevit v podobně hodnocení chování a studijních výsledků studentů. Je však velmi obtížné určit, zda klasifikace ve
škole byla přímo ovlivněna působením výcviku.
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8.3 Diagnostika školní třídy
Jak vidíme, diagnostické nástroje lze s větší či menší úspěšností použít při zhodnocení
účinnosti rozvíjejících a preventivních (i intervenčních) programů. Administrace těchto metod
je však nesmírně důležitá při jakékoli práci se studenty, pokud chceme zjistit jejich aktuální
stav, možnosti vývoje, jejich potřeby, obtíže, které se ve třídě objevují, a naopak také silné
stránky, na nichž lze budovat další spolupráci se třídou i rozvoj studentů. Diagnostické metody zaměřené na školní třídu ve smyslu sociální skupiny jsou zpravidla využívány pro zjištění
struktury sociální sítě v rámci školní třídy, k popisu interpersonálních vztahů ve skupině a její
dynamiky či k měření klimatu ve třídě, případně škole. Některé z těchto metod současně poskytují informace o úrovni sociálních dovedností studentů a potenciálu jejich rozvoje.
Přínos diagnostiky školní třídy se však projeví především tehdy, pokud jsou výsledky
měření využity pro další práci se třídou, její podporu a rozvoj. Z těchto důvodů je cenné pro
realizátory programů získat prostřednictvím diagnostiky informace o skupině. Některé z metod jsou dostupné i učitelům středních škol, kteří je rovněž mohou využít při svojí další spolupráci se studenty.
Značné množství cenných informací o kolektivu třídy lze získat za využití nejzákladnějších diagnostických postupů, jimiž jsou pozorování a rozhovor. Prostřednictvím pozorování získáme představu o vztazích mezi studenty, o celkové atmosféře v kolektivu studentů,
často také o jejich motivaci ke školní práci a vztahu k učitelům. Pro učitele je pozorování prostředí a kolektivu třídy nesmírně cenné také s ohledem na jejich chování a postoje vůči třídě.
Pokud vědí, co se ve třídě odehrává, mohou na to adekvátně reagovat, aby záměrně přispívali
k rozvoji vhodných vzorců chování studentů ve skupině.
Rovněž příležitostí k rozhovorům se v průběhu každodenních aktivit třídy nabízí
mnoho a často poskytnou obdobné, avšak detailnější informace než pozorování interakcí ve
školní třídě. Dospívající ovšem sdělí upřímné odpovědi pouze tehdy, pokud budou učiteli
nebo jiné dospělé autoritě důvěřovat a jejich vzájemný vztah bude přátelský, ale zároveň bude
dodržovat tradiční rozdělení rolí studenta a učitele, resp. dospělé autority.
Ke standardním diagnostickým metodám patří dotazníková šetření. Učitelé si mohou
vytvořit své vlastní dotazníky, avšak standardizované metody jsou zpravidla dlouhodobě prověřené a způsoby jejich zadávání třídě i následné vyhodnocení sledují přesně dané postupy.
Získané výsledky mají zpravidla kvantitativní charakter, ale řada dotazníků přináší také kvalitativní data, resp. kvalitativní analýza výsledků představuje přirozenou součást jejich
zpracování.
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V současné době je učitelům i školským poradenským pracovníkům k dispozici více
materiálů, které mohou využívat. Kvalitní a komplexní metodou diagnostiky kolektivu dospívajících studentů je např. Dotazník vztahů ve třídě B-3 autora R. Brauna (2009). Je členěn
do pěti částí, v nichž žáci vyjadřují své sympatie a antipatie vůči konkrétním spolužákům,
reflektují své vlastní postavení ve třídě, hodnotí kvalitu kolektivu a vzájemných interakcí ve
třídě a uvádějí jména spolužáků, jejichž pozici ve třídě pokládají za významnou (je dáno pět
relativně pozitivních a pět relativně negativních charakteristik, k nimž mají uvést jméno spolužáka). V případě této metody neexistují normy, rozhodující je zkušenost testujícího, případně normou může být daná škola nebo i třída, pokud je opakovaně testována. Dotazník ukáže
jedince, kteří jsou na okraji skupiny (současně je také řečeno, zda jim to spíš vyhovuje, nebo
ne), naznačí vnímanou kvalitu vztahů, poukáže na studenty, jejichž postavení ve skupině lze
využít pro další práci se třídou, nebo které je naopak nutné podpořit a věnovat jim zvýšenou
pozornost.
Mezi metody s dřívějším datem vzniku patří Dotazník sociální akceptace (D.S.A.)
autora J. Juháse (1990), který obsahuje třicet dvě tvrzení, k nimž se studenti vyjadřují formou
nucené volby. Dotazník je rozdělen do čtyř škál: první se zaměřuje na vztah ke spolužákům a
jejich hodnocení (aniž by byla uváděna jména), druhá vyjadřuje názory jedince na kolektiv
třídy, třetí se týká individuálního emocionálního prožívání jedince v prostředí třídy a poslední
čtvrtá se soustředí na vztah rodinného zázemí a školy. Jedná se o standardizovanou psychologickou metodu určenou pro populaci dospívajících ve věku 12-16 let.
Patrně nejstarší u nás užívaná metoda zjišťující sociometrické charakteristiky třídních
kolektivů je Sociometrický ratingový dotazník (SO-RA-D) autora V. Hrabala (1979). Každý žák třídy se vyjadřuje ke každému dalšímu spolužákovi do záznamového archu. Výsledkem jsou tři indexy (vlivu, obliby, náklonnosti), které vypovídají o konkrétních jedincích ve
skupině. Metoda je rovněž standardizovaná. Přestože má její využití v českých školách letitou
tradici, v současné době se zdá, že detailnější a pro další práci užitečnější informace poskytují
předchozí zmíněné přístupy.
Sociometrické charakteristiky třídy lze rovněž zjišťovat prostřednictvím metody přisuzování různých osobnostních charakteristik, jejíž původní verzi vytvořil K. W. Merrell,
avšak lze ji libovolně přizpůsobovat potřebám diagnostiky (podle Vágnerové, Klégrové,
2008). Do určité míry se podobá poslední části Braunova dotazníku B-3. Studenti jsou dotazováni na své spolužáky různorodými otázkami, které se týkají jejich osobnostních charakteristik, jejich postavení ve třídě, případně vztahů k učiteli nebo mezi studenty navzájem. Jejich
úkolem je opět jmenovat konkrétní osoby ze třídy. Metoda není standardizovaná, ale může
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nám poskytnout detailní informace o struktuře celé třídy i statusu jednotlivých studentů. Autorky dále doporučují, aby se ke stejným otázkám vyjádřil i třídní učitel, čímž se nabídne
komplexní pohled na třídu z více úhlů pohledu (Vágnerová, Klégrová, 2008). Podobně jako
v případě dotazníku SO-RA-D získáme však pouze informace o složení třídy, nikoli o atmosféře v ní a o skupině jako celku.
Na rozmezí mezi standardními a méně běžnými metodami stojí skupina diagnostických postupů, které lze označit jako verbální projektivní techniky. Studenti v tomto případě
neodpovídají na otázky, ani nevolí své spolužáky podle jasně stanovených preferencí, ale promítají postavení své i spolužáků zpravidla do obrázků, které jsou jim k dispozici. Velmi tradiční je tzv. „Strom duchů“, který se využívá v tolika oblastech a při různorodých příležitostech, že zaniklo autorství této metody. Na listu papíru je znázorněn strom, na kterém ve skupinách, ve dvojicích či o samotě sedí bezpohlavní postavičky podobné vzhledem duchům nebo strašidlům. Někteří tito duchové se snaží na strom teprve dostat a šplhají po něm, nebo
stojí na zemi u kmene a natahují ruce vzhůru. Nejčastěji jsou žáci i studenti instruováni, aby
postavičky na obrázku pojmenovali jmény svých spolužáků ve třídě. Někdy pokyn obsahuje
instrukci, že mají zahrnout i sebe, někdy naopak sebe mají vynechat. Lze ho obměnit i do té
míry, že se bude týkat pouze určité skupiny studentů v rámci třídy a podobně.
Řada učitelů i jiných odborníků používá i jiné samostatně vytvořené postupy,
s odlišnými obrázky, proto jsou projektivní metody uváděny jako hraniční mezi standardními
a individuálně vytvořenými postupy. Vždy je však zachován princip projekce do podnětového
materiálu, z něhož vychází také metoda nedokončených vět. Využívá se v různorodých situacích, individuálně i skupinově, od relativně útlého věku až do stáří. V prostředí školy je obsah
vět zpravidla zaměřen na klima třídy a vztahy v ní.
Další kategorií ve škole osvědčených diagnostických postupů představují výtvarné
činnosti. Příkladem takových metod je například kresba erbu třídy. Obrázky velmi často naznačují kvalitu vztahů v kolektivu, někdy také postavení třídy v rámci školy, hodnotu třídy,
její ambice, významné jedince - v kladném i záporném slova smyslu.
Metody nedokončených vět i výtvarné techniky zpravidla vedou k aktivnímu zapojení
celé třídy a výsledky práce studentů jsou jim prezentovány formou společné diskuse. Tímto se
principy uvedené diagnostiky blíží novému trendu v pedagogické a psychologické diagnostice, který však obecně věnuje pozornost zejména rozvoji kognitivních funkcí (Chuchutová,
2008; Kozulin, 1998; Lidz, Gindis, 2004). Jedná se o tzv. dynamické testování, jehož cílem
je zjistit nejen aktuální stav, ale také možnosti rozvoje testovaného jedince (v tomto případě
kolektivu třídy) za předpokladu, že má k dispozici zkušeného učitele či vychovatele, který
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dokáže podpořit a podnítit jeho další vývoj. Dynamické testování má tak často podobu diagnostiky a současně intervence ve smyslu dalšího rozvoje jedince, resp. skupiny.
Obdobné postupy, které jsou používány při diagnostice konkrétní školní třídy lze využít také pro měření klimatu celé školy, jíž je třída součástí. Informace o školním klimatu jsou
získávány často prostřednictvím zmíněných sociometrických dotazníků, jejichž výsledky
z různých tříd jsou využity pro hodnocení celé školy. Používáno je opět i pozorování vzájemných interakcí v rámci tříd i v rámci celé školy. Na školní klima lze poukázat také na základě
diagnostických údajů získaných od individuálních žáků. Postup měření zpravidla záleží na
proměnných, které mají být sledovány (Mareš, Křivohlavý, 1995). Uvedení autoři mezi ně
řadí chování žáků i celé školy, celkový učební proces, postoje k výuce a připisování příčin
úspěchu a neúspěchu ze strany studentů i učitelů, přizpůsobení vývojovým potřebám studentů, vzájemné interakce ve škole apod.
Pro komplexní měření klimatu školy jsou často využívány dotazníkové metody.
Většina z nich byla převzata ze zahraničí a standardizována na populaci českých studentů
(Lašek, 2001). V prostředí středních škol lze využít např. metodu CES (Classroom Environment Scale), která vznikla v 70. letech v USA a českou standardizaci realizoval J. Lašek.
Dotazník obsahuje dvacet čtyři tvrzení, k nimž se respondenti vyjadřují volbou odpovědi ano
či ne. Výsledky jsou vyjádřeny na šesti škálách: angažovanost žáka a jeho zaujetí školní prací,
vztahy mezi žáky ve třídě, učitelova pomoc a podpora, orientace žáků na úkol, pořádek a organizovanost, jasnost pravidel. Studentům by měly být v určitém časovém rozmezí administrovány dvě verze dotazníku. V první se vyjadřují ke své představě ideálního klimatu ve škole, ve druhé hovoří o aktuálně prožívaném klimatu školy. Tak získáme nejen informace o současném stavu, ale také o preferencích a potřebách studentů (Lašek, 2001).
Kromě diagnostiky zaměřené přímo na kolektiv školní třídy, případně jeho pojetí klimatu školy, je cenné získat informace také o vztahu třídy k učiteli. Jednu z mála možností
zjišťování této charaktericky školní interakce představuje dotazník I. Gillernové Žák o učiteli. Metoda vychází z modelu edukačního stylu učitele popsaného v kapitole 4.3. Obsahuje
šedesát tvrzení s nucenou volbou odpovědi, které sytí čtyři dimenze: kladný edukační vztah,
záporný edukační vztah, požadavky, volnost. Dvanáct významných položek z dotazníku (tři
pro každou dimenzi) je následně znovu použito a respondenti jsou požádáni, aby se vyjádřili
ke svojí představě ideálního učitele. Výsledky opět umožňují srovnání reálného stavu
s požadovaným. Dalším přínosem metody je sebehodnotící verze dotazníku pro učitele nazvaná Učitel o sobě, v níž jsou totožné položky z dotazníku Žák o učiteli formulovány v první
osobě jednotného čísla (Gillernová, 2009a). Získaná data poskytnou informace o shodách či
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rozdílech ve vnímání vzájemného vztahu ze strany studentů i učitele, což je pro další práci se
studenty v kolektivu třídy i s učitelem nesmírně užitečné.
V souvislosti se svojí koncepcí resilience školních tříd vytvořili B. Doll, S. Zucker a
K. Brehm také standardizovanou dotazníkovou metodu, která zjišťuje kvality třídy z hlediska
všech šesti uvedených charakteristik resilientních tříd (Doll, Zucker, Brehm, 2004). Na rozdíl
od výše uvedených postupů se nezaměřuje pouze na vztahovou složku života ve třídě, ale věnuje se také vnímané akademické účinnosti studentů, míře jejich zaměření na práci a sebekontrole. Metoda obsahuje čtyřicet položek a lze ji využívat od útlého věku po studium ve střední
škole.
Autoři současně seznamují se způsoby, jak jsou výsledky využívány při práci se třídou. V průběhu jejich programu práce se třídou jsou výpovědi z dotazníků hned na počátku
spolupráce studentům prezentovány a společně s nimi jsou definovány nejvýznamnější oblasti, v nichž je nutné podpořit rozvoj třídy. Veškerá práce vždy probíhá v rámci celé třídy, přestože v některých momentech je nutné určit individuální zodpovědnost studentů za určitý krok
ke změně. Metoda je opakovaně využívána při průběžné diagnostice a získaná data představují nejen informaci o rozvoji třídy, ale poskytují také zpětnou vazbu o účinnosti programu studentům i celému týmu, který se na rozvoji třídy podílí (Doll, Zucker, Brehm, 2004).
Kromě vlastní diagnostické metody v rámci spolupráce se školní třídou autoři poukazují na diagnostické možnosti učitelů a popisují principy funkční behaviorální diagnostiky,
která zjišťuje vztahy mezi proměnnými prostředí a přítomností, resp. nepřítomností určité
formy chování mezi studenty. Před zahájením rozvíjejícího či preventivního programu doporučují, aby učitel stanovil, za jakých okolností se objevuje určité chování třídy. S uvedenými
situačními proměnnými bude následně manipulováno v rámci implementace programu (Doll,
Zucker, Brehm, 2004). Tento diagnostický přístup nebývá v našich školách příliš častý, ale
mohl by také přinést pro učitele zajímavé informace, které se přímo pojí s životem školní
třídy.
Systemický přístup využívá také škála autorek M. C. Fish a E. Dane (The Classroom
System Observation Scale), které adaptovaly původní nástroj diagnostiky rodinných systémů
na prostředí školní třídy. Metoda popisuje charakteristiky třídy v rámci dimenze koheze, flexibility a komunikace. Autorky uvádějí její využití především s ohledem na možnost porovnávání specifik rodinného a školního prostředí, v němž se daný student pohybuje. Bylo by
velmi užitečné metodu využít i samostatně pro potřeby školy (Fish, Dane, 2000). Tento přístup se jeví velmi zajímavý a mnohdy může vysvětlit chování a postavení studenta ve škole.
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Mimo to vztahu rodiny a školy není v diagnostických metodách věnováno tolik pozornosti,
jak by si zasloužil.

8.4 Příklady programů pro práci se studenty
V současných podmínkách českých středních škol není příliš obvyklé implementovat
do učebního procesu komplexní program rozvoje sociálních dovedností, resp. preventivní
program. Zatímco mnohé základní školy si na tento způsob práce se svými žáky již zvykly či
zvykají, střední školy se často stále ptají, jaké jsou jejich možnosti rozvoje sociálních dovedností studentů, který od nich vyžaduje i kurikulární reforma. V souladu s výše popsanými
principy účinných programů by odpovědí mělo být vytvoření komplexního programu, na
němž se podílejí všichni účastníci vzdělávacího procesu, který se promítá do práce učitelů i
studentů kontinuálně a dlouhodobě, ale současně se stane přirozenou součástí vzdělávání.
Tradiční výuka a rozvoj sociálních dovedností by se měly vzájemně doplňovat, prolínat a někdy i splývat v jedno.
Školy mají v současné době několik možností, na koho se obrátit s žádostí o spolupráci. Programy primární prevence, programy rozvoje zdravých vztahů, programy prevence šikany, případně intervenční programy při výskytu šikany mají podle oficiální legislativy nabízet
pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče a centra primární prevence.
Všechny uvedené instituce jsou zřizované státem v resortu školství nebo sociálních služeb a
spolupráce se školou patří mezi jejich základní povinnosti. V jednotlivých regionech republiky dále fungují různé nestátní neziskové organizace, které nabízejí podobné aktivity, neboť
v současné době poptávka škol výrazně převyšuje možnosti státních organizací. Přesto zkušenosti z praxe ukazují, že podobné služby využívají především základní školy, případně osmiletá gymnázia pro svoje mladší žáky. Střední školy zpravidla spolupracují s organizacemi,
které zajišťují seznamovací kurzy, případně využívají preventivní programy, které nebývají
souvislé a dlouhodobé a často mají charakter přednášek. Jistou nevýhodou všech programů,
které nabízejí zmíněné organizace je jejich vedení externími odborníky. Učitelé, ačkoli často
chápou smysl těchto aktivit, se minimálně účastní práce se studenty a naopak výrazně spoléhají, že stanoveného cíle bude dosaženo prostřednictvím aktivit spolupracující externí
organizace.
Empirická část předkládané práce představuje jednu z dalších možností práce se studenty středních škol. Jedná se o sociálně psychologický výcvik, jehož využívání při práci
s dospělou populací má dlouholetou tradici (Hermochová, 1982), avšak při práci s dospívajícími nebývá tak časté. Na rozdíl od preventivních programů, které jsou často zaměřeny na
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problematiku návykových látek nebo šikany, sociálně psychologický výcvik se primárně věnuje rozvoji sociálních dovedností. Jeho hlavním cílem není prevence, které je sekundárně
pochopitelně také dosahováno, ale podpora jedince a rozvoj jeho možností. Socializace v dospívání v mnoha ohledech nabývá na intenzitě, zkušenosti adolescentů s interpersonálními
vztahy i nutnost využívat sociální dovednosti v řadě institucí mimo rodinu jsou stále častější.
Současně bylo mnohokrát řečeno, že dospívání je obdobím, v němž musí být potenciál adolescentů podpořen, nejedná se doposud o plně vyzrálé dospělé osoby. Z těchto důvodů výcvik,
jehož záměrem není prevence patologie, ale naopak podpora rozvoje, nabízí řadu možností.
Výcvik je v České republice dlouhodobě využíván při práci s různými profesními skupinami. V takových případech je jejich rozvoj zaměřen především na posílení profesních
kompetencí, zpravidla se jedná o představitele oborů, v nichž významnou součást jejich práce
představují sociální dovednosti. Jestliže jeden z důvodů rozvoje sociálních dovedností dospívajících ve středních školách představuje jejich příprava pro budoucí profesní i osobní život,
opět se koncepce sociálně psychologického výcviku jeví plně opodstatněná.
Sociálně psychologický vychází z teorií sociální psychologie. Jeho realizace vždy
probíhá v rámci sociální skupiny a využívá dynamiku této skupiny a procesy, které v ní
nastávají (Hermochová, 1982; Gillernová, Štětovská, 2005). Významnou složkou výcviku je
propojení vlastních zkušeností a prožitků s teoretickými poznatky a vědomostmi. Jeho
účastníci tak získávají velmi komplexní znalosti a dovednosti, jak příslušné sociální dovednosti využívat v různorodých interakcích a současně se prohlubuje jejich pochopení projevů
různých sociálních dovedností u druhých osob (Gillernová, Štětovská, 2005). Jednotlivé části
výcviku, jehož průběh velmi úzce souvisí s charakterem příslušné sociální skupiny, se vždy
věnují všem sociálním dovednostem uvedeným v třetí kapitole.
Školní třída vytváří relativně uzavřenou sociální skupinu, v níž lze výcvik realizovat
za přítomnosti učitele. Úroveň rozvoje kognitivních schopností dospívajících mimo to umožňuje reflektování dějů ve skupině, uvědomění jejich přesahu do každodenních činností a případné propojení s využitelnými teoretickými informacemi. Výhodu představuje, že školní
třída má téměř stále stejné složení, takže lze stavět na předchozích zkušenostech studentů, na
skupinových procesech, které se zde odehrály i celkovém životě skupiny. Při kvalitně vedeném sociálně psychologickém výcviku pochopitelně využívané aktivity působí na celkové
klima skupiny.
Přestože myšlenka výcviku předpokládá specifické formy práce se skupinou ve vymezeném čase a prostoru, jeho dílčí prvky lze využívat při různých příležitostech, zejména když
skupina, s níž je výcvik realizován, ve škole stále přetrvává. Kromě výcvikových setkání by
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bylo velmi výhodné, pokud by učitelé dokázali navazovat na realizované aktivity v rámci výuky a využívat znalostí a dovedností studentů v průběhu běžných školních činností. Mnohé
prvky výcviku, jestliže si je učitel osvojí, lze velmi snadno propojit s dalšími složkami edukačního procesu. Například u tématu komunikace lze ukázat na souvislosti při prezentaci studentských projektů, referátů a seminárních prací. Učitel společně se studenty pojmenují prvky
komunikace, které jsou pro kvalitní sdělení potřebné a následně věnují pozornost jejich skutečnému projevení při praktické činnosti. Obdobně lze při diskusích o významných historických osobnostech aktivovat studenty k úvahám o důvodech jejich chování, jejich motivaci či
jejich působení na současného dospívajícího. Tímto jsou studenti nuceni využívat své metakognitivní procesy, ale současně jejich aktivity souvisejí s procesy sociální percepce a kognice. Při jakékoli školní práci učitelé mohou informovat studenty o chování, které od nich očekávají, a společně hovořit o pravidlech společné i individuální práce, poskytování zpětné vazby spolužákům, dodržování dohod apod. Při těchto i mnoha dalších příležitostech jsou rozvíjeny sociální dovednosti studentů a současně nedochází k narušení standardní výuky. Významnou podmínku však představuje, že učitelé mají alespoň základní znalosti a zkušenosti,
jaké formy práce se studenty je vhodné použít. Ačkoli je zde věnována pozornost sociálně
psychologickému výcviku dospívajících, pro jeho úspěšné zapojení do školní práce je nutné,
aby se s jeho principy seznámili především učitelé.
V neposlední řadě kromě výcvikových setkání a standardní výuky mohou k rozvoji
dospívajících významným způsobem přispět pravidelně organizované tzv. třídnické hodiny,
v nichž se setkává s celou třídou její třídní učitel. Při nich se naskýtá příležitost hovořit o životě ve třídě, vzájemných vztazích, učitel může získat cenné diagnostické informace o své
třídě a při mnoha různých příležitostech lze se studenty posilovat jejich sociální dovednosti.
V této souvislosti si zaslouží pozornost, že jeden z úspěšných zahraničních preventivních programů, který byl využíván při přechodu studentů na střední školu, zavádí jako formu
podpory skupinové koheze, pozitivního školního klimatu a silnější vazby mezi studenty a školou postupy, které jsou v našem školském systému zcela samozřejmé (Wolfe, Jaffe, Crooks,
2006). Mimo jiné stanovuje pozici třídních učitelů, kteří se věnují nejen výuce, ale zajišťují
také administrativní záležitosti třídy, komunikují s rodiči, monitorují docházku studentů do
školy, poskytují případné poradenství studentům svých tříd, někdy pomáhají navázat kontakt
s odborníky. Dalším prvkem programu, který se ukázal jako velmi efektivní, bylo vytvoření
stabilních kolektivů školních tříd, v nichž figuruje stále stejná sociální síť a studenti své spolužáky potkávají každý den ve všech vyučovacích hodinách.
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V mnoha ohledech náš školský systém poskytuje dospívajícím zázemí, které není tradiční v jiných tzv. vyspělých zemích, přesto stále existuje mnoho směrů, v nichž rozvoj českých středních škol může dál pokračovat. Dospívání představuje vývojové období, které si
zaslouží pozornost a péči dospělých vychovatelů, rozvoj sociálních dovedností je v této životní etapě nesmírně důležitý a škola se svými tradičními charakteristikami k němu nabízí mnoho příležitostí, které je vhodné využít.
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9. CÍL VÝZKUMNÉHO PROJEKTU
Předchozí kapitoly opakovaně poukázaly na význam rozvoje sociálních dovedností
dospívajících. Jednak přispívají k jejich celkové socializaci ve společnosti, v níž si s ohledem
na vývojové období definují svojí pozici, jednak ve školním prostředí zjevně napomáhají kvalitnější adaptaci a podporují úspěšnější zvládnutí nároků školy. Projekt, který bude na následujících stránkách představen, byl realizován ve letech 2006-2009 (od roku 2007 za podpory
Grantové agentury České republiky – grant číslo 406/07/0276). Podnětem k jeho vzniku byla
snaha zaměřit pozornost odborné veřejnosti na psychosociální aspekty edukačního procesu ve středních školách. V současné době je adolescence zpravidla zkoumána z hlediska
ontogenetické psychologie, případně jsou sledovány konkrétní projevy a charakteristiky daného vývojového období (např. Arnett, 2009; Macek, 1999; Macek, Lacinová, 2006; Ruiselová, 2000; Smékal, Macek, 2002; Vágnerová, 2005). Na druhou stranu pedagogická a školní
psychologie se často věnuje velmi detailně problematice žáků základních škol, ale středoškolská tematika je brána v potaz jen okrajově (např. Čáp, 1997; Čáp, Mareš, 2001; Fontana,
2003; Helus, 2007; Vágnerová, 2001). Dokonce i zkušenosti z praxe často ukazují, že se středoškolští učitelé domnívají, že jejich role spočívá především v profesní přípravě studentů. Ta
je však zúžena na výuku a předávání znalostí či dovedností úzce souvisejících s oborem studia. Učitelé středních škol tak častou tápou a jsou bezradní, když se po nich vyžadují rozsáhlejší diagnostické či sociálně psychologické a speciálně pedagogické dovednosti. Nezřídka se
ptají, jak mají pracovat se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, jak je mohou poznat, jaké postupy využít při jejich začlenění do třídy. Stejně tak si nevědí rady, když se od
nich očekává, že budou cíleně rozvíjet sociální dovednosti svých studentů a pracovat se třídou
jako celkem. Na druhou stranu mnozí z nich velmi usilují o nabytí těchto dovedností a znalostí, neboť si v současné situaci škol stále více uvědomují, že uvedené složky vzdělávacího procesu jsou velmi důležité a působení učitele se bez nich neobejde.
Život dospívajících je úzce spojen s prostředím školy. Vyučování se ve středních školách prodlužuje do odpoledních hodin, také domácí příprava do školy se stává náročnější a
vyžaduje více času. Dospívající tráví ve škole či aktivitami spojenými se školou značnou část
každého všedního dne. Lze tedy předpokládat, že jejich život i vývoj je školou ovlivňován
podstatně více než pouze ve formě profesní přípravy a osvojování dalších faktických znalostí.
Vycházíme z toho, že adolescence představuje specifické vývojové období, které se odlišuje
od dětství i následující dospělosti a zaslouží si zvýšenou pozornost nejen výzkumnou, ale především ze strany učitelů a poradenských pracovníků. Pokud střední škola zastává názor, že
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psychosociální aspekty vzdělávání mají svůj význam v každé etapě vzdělávání, její působení
na studenty je mnohem komplexnější a věnuje pozornost různým oblastem rozvoje
dospívajících.
Významný argument představuje také současná kurikulární reforma (např. Rámcový
vzdělávací program pro gymnázia, 2007), která na úrovni středních škol zdůrazňuje nutnost
rozvoje sociálních dovedností studentů. Jedním z důvodů je celkový profil absolventa, který
má být připraven pro svojí budoucí profesi nebo následující terciární studium. Od současných
absolventů středních škol se očekává, že budou mít nejen potřebné znalosti a profesní dovednosti, ale budou zvládat také veškeré nároky sociálních interakcí a budou schopni se začlenit
do společnosti. Jestliže jsou na ně kladena taková očekávání, je nutné, aby někdo veškeré
zmíněné dovednosti a schopnosti podporoval a rozvíjel, což se ukazuje jako významný úkol
především pro učitele.
Učitelé se často ptají, jak mohou sociální dovednosti svých studentů rozvíjet, jakým
způsobem, v jaké podobě, při jakých příležitostech. Jedním z cílů projektu bylo prověřit
v prostředí středních škol model rozvoje sociálních dovedností dospívajících, který využívá potenciál adolescentů a podporuje jejich rozvoj, ale současně je slučitelný s běžnými
vzdělávacími postupy. V souladu s teorií vývojových pozitiv (Scales, 1999) byl projekt zaměřen na posílení charakteristik adolescentů, které mohou přispět k úspěšnému zvládnutí nároků
školy i aktuálního vývojového období. Nejednalo se tedy o záměrné preventivní či intervenční
působení v již vzniklých náročných situacích. Práce s dospívajícími byla naopak zaměřena na
jejich kontinuální rozvoj po přechodu na střední školu.
Při zahájení spolupráce se školami, resp. vybranými třídami škol, představovalo první
cíl projektu zmapovat prostředí, v němž se studenti na úrovni středoškolského vzdělávání
pohybují. Školy byly sledovány z hlediska psychosociálních charakteristik, o nichž hovoří
čtvrtá, pátá a šestá kapitola předkládané práce, tj. pozornost byla zaměřena na edukační styly
učitelů, motivaci studentů i pedagogů ke školní práci a vnímané klíčové rysy školního prostředí a atmosféry školy. Projekt se tedy věnoval pravděpodobně nejvýznamnějším účastníkům edukačního procesu – učitelům a studentům.

9.1 Předpoklady výzkumu a výzkumné otázky
V první etapě výzkumu jsme předpokládali, že sledované charakteristiky edukačního procesu se budou lišit mezi jednotlivými skupinami respondentů, tj.:
»

Motivace učitelů bude výraznější než motivace studentů.
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»

Motivace studentů gymnázií bude vyšší než motivace studentů středních odborných škol.

»

Edukační styl učitelů bude studenty percipován kritičtěji než učiteli samotnými.

»

Školní atmosféra a prostředí školy budou jinak hodnoceny studenty středních odborných škol a jinak studenty gymnázií.

»

Školní atmosféra a prostředí školy budou odlišně hodnoceny studenty a učiteli.

Současně jsme očekávali, že všechny sledované psychosociální charakteristiky školy spolu budou vzájemně souviset, tj.:
»

Edukační styl učitele z pohledu studentů bude mít vliv na motivaci studentů ke
školní práci.

»

Motivace studentů i učitelů bude ovlivněna jimi reflektovanými vlastnostmi školního prostředí.

»

Reflektované kvality školního prostředí budou souviset s edukačním stylem učitelů, který popisují studenti.

Vzhledem k dominujícímu kvalitativnímu výzkumnému designu v druhé etapě výzkumného projektu jsme si kladli výzkumné otázky, na něž byly hledány odpovědi při realizaci sociálně psychologického výcviku. Klíčovou otázku představovala relevance postupů a
metod sociálně psychologického výcviku v prostředí středních škol, neboli:
»

Lze kontinuální prací se studenty metodami sociálně psychologického výcviku
implementovaného do edukačního procesu ve středních školách dosáhnout
rozvoje sociálních dovedností?

»

Přispěje sociálně psychologický výcvik ke kohezi sledovaných sociálních
skupin?

»

Jak přispěje sociálně psychologický výcvik k rozvoji dalších skupinových
procesů (mj. budování vzájemných vztahů ve skupině, reflektování dění ve
skupině, přijetí skupinových norem)?

»

Jak budou studenti reflektovat tento způsob práce?
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10. VÝZKUMNÝ DESIGN
Prezentovaný projekt měl charakter teoreticko aplikační studie, při níž byly využívány
postupy vycházející z kvantitativní i kvalitativní metodologie. Práce se studenty ve středních
školách byla realizována ve dvou fázích, které představují samostatné výzkumné úkoly. Jejich
charakter však vzájemně úzce souvisí a první etapa představuje přirozený předstupeň realizace druhé části projektu. Záměrem první fáze projektu byl sběr popisných dat, která poskytnou
údaje o psychosociálních charakteristikách edukačního procesu ve středních školách. V další
etapě byla získaná data zvažována v souvislosti s implementací programu rozvoje sociálních
dovedností studentů.

10.1 Výzkumný soubor
Soubor participujících škol byl získán metodou samovýběru (Miovský, 2006), tj.
školy se dobrovolně přihlásily k účasti ve výzkumu a projevily zájem se do něj zapojit.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o relativně dlouhodobý projekt, který vyžadoval přizpůsobení průběhu standardního školního roku, nebylo za současných podmínek ve středním
školství možné, aby byl výzkumný vzorek koncipován jinými metodami výběru. Ačkoli bylo
prostřednictvím výchovných poradců osloveno několik desítek středních škol, jejich účast ve
výzkumu byla často znemožněna neochotou vedení školy zapojit se do dlouhodobého a organizačně náročného projektu. Zpravidla nastávala paradoxní situace, kdy oslovení výchovní
poradce velmi dobře chápali význam projektu a měli zájem o zapojení školy, avšak následně
nebyl vydán souhlas vedením školy.
10.1.1 První část výzkumu
V první etapě projektu došlo k zapojení studentů a učitelů čtyř středních škol, avšak
jedna ze spolupracujících škol nepokračovala v další části projektu, proto byla zde získaná
data vyřazena ze závěrečného zpracování a statistické analýzy. Jednotlivé etapy projektu měly
vzájemně navazovat a data získaná v první fázi měla vést ke zmapování prostředí, v němž
bude realizována druhá fáze projektu. Z těchto důvodů nebyla nakonec data z uvedené školy
využita.
Výzkumný soubor utvořili studenti tří školy – jedno gymnázium všeobecného zaměření a dvě střední odborné školy, které obě nabízely možnost studia různých oborů. Respondenti ve výzkumném vzorku byli studenti technického lycea a těchto odborných oborů:
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veřejnoprávní činnost, mechanizace a služby se zaměřením technická administrativa, obchodně technické a servisní služby, provoz a ekonomika dopravy, pozemní stavitelství, obchodník.
Gymnázium sídlilo na okraji Prahy a jeho studenty byli dospívající z Prahy i měst a
vesnic z regionu středních Čech. Obě zapojené střední odborné školy sídlily v menších městech ve středních Čechách. Jejich studenti byli nejen obyvatelé uvedených měst, ale také dalších středočeských měst a vesnic. Do škol dojížděli nebo bydleli v domovech mládeže.
V první etapě výzkumu se zúčastnili sběru dat studenti prvních, druhých a třetích ročníků škol a kompletní pedagogické sbory škol. Sběr dat probíhal na konci školního roku
2006/2007, proto se neúčastnili studenti čtvrtých ročníků, kteří v daném období již absolvovali maturitní zkoušku a školu nenavštěvovali. Tabulky 4 a 5 ukazují počty studentů a pedagogů, kteří se účastnili první etapy projektu, a současně poskytují údaje o základních demografických charakteristikách respondentů, tj. jejich věku, rodu, v případě pedagogů také délce
praxe.

s

věk - median

54

průměrný
věk
16,92

0,86

17,00

183

16,99

0,97

17,00

N

dívky

chlapci

gymnázium

124

70

SOŠ

346

163

Tabulka 4 - Vybrané charakteristiky studentů ve výzkumném vzorku.

N

ženy

muži

gymnázium

23

15

8

SOŠ

60

37

23

průměrný
s
věk - median
věk
46,26
13,64
46,00
46,46

8,61

47,00

průměrná
délka praxe
19,36
18,80

Tabulka 5 - Vybrané charakteristiky učitelů ve výzkumném vzorku.

Celkový počet studentů, kteří se účastnili první etapy výzkumného projektu činil 470
dospívajících v průměrném věku 16,97 (s = ,94). Nejnižší věk respondentů byl 15 let, nejvyšší 21 let, s nejvyšší frekvencí se ve vzorku vyskytovali studenti ve věku sedmnácti let
(median i modus činily shodně 17 let). V prvním ročníku studia studovalo celkově 154 studentů (114 ve středních odborných školách, 40 v gymnáziu), ve druhém ročníku 178 studentů (132 ve středních odborných školách, 46 v gymnáziu) a ve třetím ročníku 138 studentů (100 ve středních odborných školách, 38 v gymnáziu).
V souboru pedagogů bylo 83 respondentů, jejich celkový průměrný věk činil 46,41
(s = 9,23), nejnižší věk byl 25 let, nejvyšší věk byl 79 let (median = 46 let, modus = 50 let).
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Svojí praxi vykonávali v průměru 18,95 let (s = 10,21), nejčastěji uváděli učitelé praxi
v délce třináct let, střední hodnota činila 16 let. Nejkratší délka praxe trvala dva roky, nejdelší
pedagogické působení bylo v rozsahu 57 let.
Studenti docházeli do dvaceti jedna různých školních tříd (šest tříd gymnázia, sedm
tříd jedné z uvedených středních odborných škol a osm tříd druhé střední odborné školy). To
znamená, že ve vzorku pedagogů bylo dvacet jedna třídních učitelů.
10.1.2 Druhá část výzkumu
V druhé etapě výzkumného projektu participovaly pouze nové první ročníky středních škol, tj. šest tříd (jedna třída gymnázia, dvě třídy z jedné střední odborné školy a tři
třídy z druhé střední odborné školy). Do vzorku byly zahrnuty všechny vzniklé třídy prvních
ročníků, výběr byl tedy předem omezen reálnou situací ve spolupracujících školách. Věk respondentů činil 15-16 let. Práce se studenty probíhala výcvikovými metodami sociálně psychologického výcviku, který byl realizován v průběhu celého školního roku autorkou předkládané práce.
V této etapě měl výzkum převážně kvalitativní charakter, přesto byla sesbírána některá
diagnostická data. Pro tyto účely byla vytvořena srovnávací skupina. Její začlenění do výzkumu opět proběhlo metodou samovýběru. Školy, které vyjádřily zájem podílet se na projektu, byly následně posuzovány z hlediska svého zaměření, oborů, které v nich jsou studovány,
lokalitou, v níž se nacházejí, i genderovým složením tříd. S ohledem na uvedené nezávisle
proměnné byly do komparační skupiny vybrány pouze ty třídy spolupracujících škol, které
dané charakteristiky vykazovaly. Jejich celkový počet byl stejně jako v experimentální skupině šest. Opět se jednalo o jedno gymnázium a dvě střední odborné školy. Následující tabulka
ukazuje celkové počty studentů ve výzkumné i srovnávací skupině a rovněž údaje o množství
studentů v jednotlivých typech škol na počátku a konci školního roku. Jak se ukazuje, došlo
ke změnám počtů studentů, které byly způsobeny přechody studentů do škol v průběhu školního roku.

experimentální
skupina

počátek
školního roku

konec
školního roku

162

165

gymnázium - gymnázium SOŠ počátek šk. r. konec šk. r. počátek šk. r.

33

32
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SOŠ konec šk. r.

133

komparační
182
186
32
32
150
154
skupina
Tabulka 6 - Údaje o množství studentů v experimentální a srovnávací skupině v druhé etapě projektu.
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Níže uvedená tabulka 7 představuje počty studentů v jednotlivých třídách. Zvýrazněné
údaje uvádějí množství chlapců a dívek ve třídách, v nichž probíhal sociálně psychologický
výcvik. V každém následujícím řádku tabulky 7 je uvedena třída, která byla zařazena do srovnávací skupiny a jejíž charakteristiky z hlediska specializace třídy, množství žáků ve třídě a
genderového složení třídy se nejvíce blížily třídě ve výcviku. Jak z této tabulky vyplývá,
v některých případech se nepodařilo třídy spárovat podle všech stanovených kritérií. Za takových okolností byla primárně zvažována odborná specializace žáků.
Počty studentů na počátku a konci školního roku se liší s ohledem na jejich pohyb ve
třídách. V některých třídách studenti odcházeli, byli vyloučeni ze studia, nebo naopak byli
přijati noví studenti, takže se jejich množství ve třídě navýšilo.

střední odborné školy

gymnázium

počátek školního roku

konec školního roku

třída

dívky

chlapci

celkem

dívky

chlapci

celkem

1.A

26

7

33

25

7

32

komparační
1.A

15

17

32

15

17

32

1.A

27

2

29

29

2

31

komparační
1.PV

28

4

32

28

4

32

1.B

15

12

27

16

12

28

komparační
1.CH

14

11

25

14

13

27

1.L

11

13

24

11

12

23

komparační
1. PM

23

9

32

23

10

33

1.DP

5

22

27

5

23

28

komparační
1.DP

4

29

33

4

29

33

1.PS

2

20

22

3

20

23

komparační
0
28
28
0
28
28
1.PS
Tabulka 7 - Počty studentů, kteří v průběhu školního roku 2007/2008 participovali v druhé etapě
projektu.

Školní třídy, které se účastnily sociálně psychologického výcviku, byly v projektu zařazeny společně se svými třídními učitelkami nebo třídními učiteli, tj. přímo participovalo
šest učitelů – čtyři ženy a dva muži. V průběhu celého školního roku byl udržován rovněž
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kontakt s výchovnými poradci všech tří spolupracujících škol, v jedné škole také
s metodičkou prevence sociálně patologických jevů a v další škole přímo s jejím vedením.

10.2 Použité metody a způsob jejich zpracování
Metody použité při sběru dat se lišily v první a druhé etapě výzkumného projektu
v závislosti na jejich cílech. V první části studie byla věnována pozornost vybraným rysům
edukačního procesu ve školách, které byly ochotné participovat se studenty budoucích prvních ročníků v celoročním sociálně psychologickém výcviku. Sběr dat i jejich analýza měly
převážně kvantitativní charakter, byly však využity i kvalitativní přístupy. Naopak v druhé
etapě projektu probíhal převážně kvalitativní výzkum, který byl pouze okrajově doplněn i
daty zpracovanými kvantitativně.
10.2.1 Metody použité v první etapě projektu a jejich zpracování
V první fázi výzkumného projektu byla využita metoda dotazování, jejímž záměrem
bylo zmapovat různorodé psychosociální charakteristiky škol, v nichž bude celý projekt realizován. Konkrétně se jednalo o motivaci studentů a jejich učitelů ke školní práci, edukační styl
třídních učitelů a vnímání, resp. hodnocení, atmosféry a prostředí školy studenty i jejich učiteli. Pro tyto účely byly využity následující metody (jejich plné znění je uvedeno v příloze
číslo 1):
Dotazník motivace k výkonu – LMI, který byl vytvořen H. Schulerem a M.
Prochaskou (2003). Jedná se o sebepozuzovací metodu, která zjišťuje míru motivace probandů k pracovnímu výkonu. V rámci výzkumu byla sledována motivace studentů ke studiu,
resp. práci ve škole, a učitelů k pedagogické práci. Dotazník obsahuje 170 položek, které jsou
rozděleny do sedmnácti samostatných dimenzí, resp. škál, jako standardní skóry jsou užívány
staniny (vnitřní konzistence testu α = ,90 pro celkový skór testu; ,68 – ,86 pro jednotlivé dimenze; test-retest reliabilita = ,86). Při německé standardizaci byla prověřena konstruktová
validita, k níž bylo využito dotazníku NEO-PI-R. V souladu s předpoklady autorů metody a
zaměřením testu se ukázaly signifikantní korelace mezi škálami LMI a pěti obecnými rysy
osobnosti. Následně byla zjišťována kriteriální validita za využití údajů o věku a genderu,
studijní úspěšnosti, povolání a zájmech probandů. Opět se potvrdily signifikantní korelace
mezi škálami LMI a sledovanými charakteristikami (např. množství přijatých funkcí
v různých organizacích signifikantně korelovalo s motivací k výkonu, vysoká motivace
k výkonu rovněž souvisela s kvalitnějšími studijními výsledky a zájmem o studium, naopak
nízká míra motivace k výkonu korelovala s častými změnami zaměstnání).
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ŠKÁLY DOTAZNÍKU LMI

Faktor

Faktor

Faktor

ctižádost

nezávislost

Hrdost na výkon

,77

Orientace na status

,71

Kompenzační úsilí

,71

Cílevědomost

,68

Flow

,66

Soutěživost

,63

Angažovanost

,55

Dominance

,24

,29
,31

,23
,38

,77
,74

Samostatnost

,70
,34

plnění úkolů

,36

Flexibilita

Důvěra v úspěch

orientace na

,63

,23

,32

,78

Vytrvalost

,72

Sebekontrola

,27

Nebojácnost

-,36

,48

,60

Preference obtížnosti

,32

,37

,53

Ochota učit se

,39

Internalita

,47
,41

Tabulka 8 - Rozdělení škál dotazníku LMI.

Prostřednictvím faktorové analýzy byly jednotlivé dimenze sloučeny do tří skupin (viz
tabulka 8). Uvedené faktory byly pojmenovány již při standardizaci metody jejími autory,
avšak při zpracování dat z našeho vzorku došlo k mírně odlišnému rozdělení škál do faktorů,
což bylo pravděpodobně způsobeno složením souboru respondentů.
První faktor je označován ctižádost a zahrnuje následujících sedm dimenzí:
·

Dimenze hrdost na výkon sleduje potřebu emocionálního uspokojení z dosažení
kvalitních a vysokých výsledků.
o Ukázková položka: „Jsem hrdá(á) a šťastný(á), když dobře zvládnu náročný úkol.“

·

Dimenze orientace na status měří potřebu získávat významné sociální role a budovat si ve svém sociálním prostředí důležité postavení.
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o Ukázková položka: „Předsevzal(a) jsem si, že to v zaměstnání dotáhnu
daleko.“
·

Dimenze kompenzační úsilí se věnuje konstruktivnímu zvládání obav z neúspěchu,
sleduje tendenci vynakládat zvýšené úsilí se záměrem vyhnout se nezdaru.
o Ukázková položka: „Než bych si vysloužil(a) kritiku, raději se budu snažit
dvojnásob.“

·

Dimenze cílevědomost se zaměřuje na motivaci k práci z časové perspektivy a sleduje tendenci klást si budoucí cíle a plánovat.
o Ukázková položka: „Zpravidla nejsem zdaleka spokojen(á) s tím, co se mi
podařilo a pokouším se příště toho dosáhnout víc.“

·

Dimenze flow (v překladu není uveden český ekvivalent, dimenze je označována
anglicky) vyjadřuje tendenci věnovat se problémům velmi intenzivně, aniž by se
jedinec nechal vyrušovat vlivy z okolí.
o Ukázková položka: „Pokud jsem zaměstnán(a) nějakou zajímavou věcí,
zapomínám na svět okolo sebe.“

·

Dimenze soutěživost zjišťuje tendenci chápat konkurenci jako povzbuzení
k výkonu.
o Ukázková položka: „Abych mohl(a) cítit skutečný úspěch, musím být lepší
než všichni, se kterými se srovnávám.“

·

Dimenze angažovanost měří míru individuální ochoty podávat vysoké výkony, věnovat se namáhavé práci a pracovat velmi intenzivně a ve značném rozsahu.
o Ukázková položka: „Pokud nemám nic na práci, necítím se dobře.“

Druhý faktor je sycen pouze čtyřmi dimenzemi a je označován nezávislost:
·

Dimenze dominance popisuje tendenci ovlivňovat druhé a vést je.
o Ukázková položka: „Rád(a) rozhoduji o tom, co by měli dělat druzí.“

·

Dimenze flexibilita sleduje způsoby vyrovnávání s novými situacemi a úkoly.
o Ukázková položka: „Můj všední den je plný věcí, které mě zajímají.“

·

Dimenze samostatnost se zaměřuje na sklon k autonomnímu jednání.
o Ukázková položka: „Rád(a) jsem sám (sama) zodpovědný(á) za to, co
dělám.“

·

Dimenze důvěra v úspěch zjišťuje očekávání, že jedinec dosáhne výsledků
v důsledku vlastního efektivního jednání.
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o Ukázková položka: „Když se chystám na nějakou zkoušku, jsem přesvědčen(a) o tom, že ji zvládnu.“
Třetí faktor byl autory označen orientace na plnění úkolů a zahrnuje následující
dimenze:
·

Dimenze vytrvalost měří výdrž a ochotu pracovat, dokud není stanovený úkol dokončen.
o Ukázková položka: „Když jsem si předsevzal(a) něco, co se mi stále nedařilo, pak jsem nasadil(a) všechny síly, abych to přece jenom zvládl(a).“

·

Dimenze sebekontrola se věnuje způsobu organizace a provádění úkolů.
o Ukázková položka: „Dokážu se donutit k soustředěné práci i v případě,
kdy na ni právě nemám náladu.“

·

Dimenze nebojácnost sleduje ochotu vrhnout se do práce, přestože hrozí neúspěch.
Původně byla tato dimenze zařazena ve faktoru nezávislost, avšak v našem souboru, v němž dominovali dospívající, se ukázala nejvýznamnější korelace této škály
s ostatními škálami třetího faktoru (všechny položky této dimenze jsou
v dotazníku formulovány negativně, tj. ve smyslu obav z neúspěchu a neochoty
pouštět se do náročnějších úkolů).
o Ukázková položka: „Je pro mě těžké se dále soustředit, když si při písemné
zkoušce všimnu, že už mám málo času.“

·

Dimenze preference obtížnosti značí tendenci volit úkoly, které kladou na jedince
určité nároky. Rovněž tato dimenze původně sytila faktor nezávislost.
o Ukázková položka: „Těžkým úkolem se rád(a) zabývám i delší dobu.“

·

Dimenze ochota učit se zjišťuje potřebu dovídat se nové informace a získávat nové
znalosti. V původní analýze nebyla jako jediná zařazena do žádného faktoru, avšak
v našem souboru sytí faktor orientace na plnění úkolů.
o Ukázková položka: „Když se dozvím něco nového, snažím se, abych si toho
zapamatoval(a) co nejvíc.“

·

Dimenze internalita vyjadřuje přesvědčení, že jedinec je zodpovědný za výsledky
svého jednání.
o Ukázková položka: „Můj úspěch závisí především na mém vlastním
chování.“

Respondenti vyjadřují souhlas, resp. nesouhlas, s položkou na škále Likertova typu
v rozsahu 1-7, kdy 1 znamená „vůbec nesouhlasí“, 7 znamená „zcela souhlasí“ (Schuler,
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Prochaska, 2003). Při sběru dat byli respondenti požádáni, aby veškeré položky zvažovali
v kontextu svých školních zkušeností, resp. v případě učitelů v kontextu výkonu své profese.
Druhá použitá metoda v první etapě projektu byl dotazník Žák o učiteli (ŽoU), jehož
autorkou je I. Gillernová (2009a). Východiskem pro jeho vznik byl dimenzionální a komponentový přístup ke zjišťování charakteristik interakce dospělých a dětí, stejně jako v případě
Dotazníku pro zjišťování způsobů výchovy v rodině (Čáp, Boschek, 1994). ŽoU představuje
diagnostický nástroj, který posuzuje výchovné a vzdělávací postupy učitelů z pohledu žáků.
Metoda obsahuje šedesát položek, které jsou rozděleny do čtyř samostatných komponent, které tvoří dvě základní dimenze edukačního stylu, jak byly popsány v kapitolách 2.2.1 a 2.3.
Každá komponenta je sycena patnácti položkami.
Dimenze edukačního vztahu je tvořena komponentami kladného a záporného vztahu,
které popisují různé kvality interpersonálního vztahu mezi učitelem a žáky.
o Ukázková položka kladné komponenty: „Projevuje o žáky opravdový zájem, snaží se je poznat.“
o Ukázková položka záporné komponenty: „Prosazuje svou moc bez ohledu
na žáka či situaci ve třídě.“
Dimenze edukačního řízení je tvořena komponentami požadavků a volnosti, které obě
vyjadřují způsob vedení a kladení nároků na práci ze strany učitele. Komponenta požadavků
popisuje důslednost učitele a výuku, která je pestrá, využívá různé učební postupy, žáci se
dovídají množství informací, avšak také musí řádně plnit různorodé povinnosti a úkoly. Naopak komponenta volnosti popisuje výuku, která není příliš strukturovaná, sdělení učitele jsou
spíše vágní, žáci nemusí dodržovat stanovená pravidla, učitel není příliš důsledný a jeho nároky na práci žáků jsou nižší, jednodušší a převážně jednotvárné.
o Ukázková položka komponenty požadavků: „Jeho vyučovací hodiny mají
jasnou strukturu a cíl, v průběhu jedné vyučovací hodiny se hodně
naučíme.“
o Ukázková položka komponenty volnosti: „Občas nechává volnou práci v
hodině a nestará se, jak ji skutečně naplníme.“
Dotazník má ortogonální charakter, tj. všechny čtyři uvedené komponenty stojí samostatně a jejich výsledky mají stejnou váhu. Respondenti se k jednotlivým tvrzením vyjadřují
na škále „rozhodně ano“ – „spíše ano“ – „spíše ne“ - „jistě ne“, přitom první uvedené tvrzení
je skórováno čtyřmi body, poslední uvedené tvrzení jedním bodem (škála Likertova typu).
Dotazník prošel základní statistickou analýzou, která potvrdila jeho validitu a reliabilitu,
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avšak nebyl celkově standardizován. Při vyhodnocení lze využívat hrubé skóry a interpretace
výsledků kombinuje kvantitativní a kvalitativní přístup (Gillernová, 2009a).
Celá metoda je kromě dotazníku tvořena dalšími třemi částmi. Druhým úkolem respondentů je ohodnotit chování učitele stejným způsobem, jak probíhá klasifikace ve škole, tj.
1 = výborné hodnocení, 5 = velmi nedostačující hodnocení. Žáci hodnotí šest projevů učitele:
chování k žákům, úsměvy a legrace se žáky, laskavost a pomoc při obtížích žáků, vedení a
organizace vyučovací hodiny, zajímavé vyučování, spravedlivý přístup k hodnocení žáků.
První tři formy chování učitele souvisejí s dimenzí edukačního vztahu, další tři souvisejí
s dimenzí edukačního řízení. Pro potřeby našeho projektu však tato část metody nebyla
využita.
Třetí úkol ŽoU spočívá v otevřené odpovědi respondenta na otázku, jaký je žák a jak
se domnívá, že ho vnímá učitel, kterého právě sám posuzoval. Zpracování výpovědí v této
části diagnostického nástroje je pouze kvalitativní.
Poslední úkol zahrnuje dvanáct z původních šedesáti položek dotazníku (tři pro každou komponentu). Respondenti se k nim opakovaně vyjadřují, avšak nyní uvádějí odpovědi,
které vystihují jejich představu ideálního učitele. Poslední dvě jmenované části dotazníku
byly v našem výzkumu rovněž využity.
V prezentovaném projektu studenti středních škol popisovali edukační styl svých třídních učitelů, s nimiž mají zpravidla mnohem intenzivnější kontakt a tedy i více zkušeností.
Mimo to pro atmosféru v celé třídě a rozvoj sociálních dovedností sehrávají třídní učitelé významnou roli. Celou sociální skupinu vedou, jejich úkolem je intervenovat v případě obtíží i
dalších náročných situací a jejich práce kromě výuky spočívá také v posilování koheze školní
třídy prostřednictvím třídnických hodin i v rámci mimoškolních aktivit třídy. Volba třídních
učitelů při sběru dat mimo to zabránila roztříštění získaných údajů, což by nastalo, pokud by
žáci posuzovali učitele dle vlastní volby.
Dotazník pro poznávání interakce učitelů a žáků Žák o učiteli má rovněž variantu, která je nazývána Učitel o sobě (UoS) a byla administrována třídním učitelům, kteří tak sami
posuzovali svůj edukační styl. Jedná se o dotazník, který obsahuje zcela totožné položky,
avšak napsané v první osobě jednotného čísla. Učitel zde reflektuje svůj edukační styl. Tento
dotazník neobsahuje další tři části, které jsou uvedeny v ŽoU, avšak respondent po vyplnění
dotazníku odpovídá na tři otevřené otázky: „Co mi práce pedagoga přináší?“, „Změnilo se
na tom za dobu mého učení něco? (pokud ano, tak co)“, „S jakými žáky rád pracuji?“. Výpovědi učitele jsou analyzovány kvalitativně.
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Poslední metoda použitá v rámci mapování psychosociálních charakteristik škol participujících ve výzkumném projektu byl sémantický diferenciál. Jeho prostřednictvím se učitelé a studenti vyjadřovali ke svému pojetí školního prostředí. Bylo užito dvacet sedm párů
protikladných adjektiv z původních Osgoodových padesáti podnětových dvojic (Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957). Respondenti uváděli své preference na tradiční sedmibodové škále.
Při zpracování výsledků nebyly zahrnuty všechny dvojice slov, ale pouze přídavná jména,
která v kontextu školního prostředí měla pro studenty nebo učitele zjevný význam (pro účely
výzkumu bylo stanoveno, že budou sledována adjektiva, jejichž průměrná hodnota je ≤ 3,5
nebo ≥ 4,6).
Jelikož tradiční sémantický diferenciál sytí tři faktory (Osgood, Suci, Tannenbaum,
1957), byla rovněž po sběru dat provedena faktorová analýza. Ch. Osgood rozlišuje ve svém
pojetí hodnotící dimenzi, dimenzi síly a dimenzi aktivity (Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957).
Faktory získané faktorovou analýzou v průběhu našeho projektu daným dimenzím do značné
míry odpovídají, avšak pro potřeby této práce a s ohledem na kontext školy a edukačního procesu byla jejich označení přizpůsobena.
V dimenzi síly se nacházejí charakteristiky, které ve školním prostředí nejvíce vypovídají o celkové atmosféře školy a vyjadřují se také k vnímání materiálního prostředí školy.
Dimenze aktivity zachycuje adjektiva, která hovoří o dynamice edukačního procesu o vzájemných interakcí mezi všemi účastníky výuky. Hodnotící dimenze nakonec zahrnuje charakteristiky školy, které reflektují výuku a vzdělávání, případně vyjadřují postoje k němu. Konkrétní výsledky faktorové analýzy ukazuje tabulka 9 na následující straně.
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REFLEXE VÝUKY A
VZDĚLÁVÁNÍ

DYNAMIKA
EDUKAČNÍHO
CELKOVÁ ATMOSFÉRA ŠKOLY, VČETNĚ VNÍMÁNÍ
PROCESU A
MATERIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ
VZÁJEMNÝCH
INTERAKCÍ

prázdný - plný
pasivní - aktivní
smutný - šťastný
neotesaný citlivý
černý - bílý
zbabělý statečný
krutý - laskavý
nespravedlivý spravedlivý
ošklivý - hezký
slabý - silný
pomalý - rychlý
chudý - bohatý
napjatý uvolněný
opotřebovaný čerstvý

,82
,77
,75
,71
,71
,70
,68

-,28
-,37

-,33

,67
,66
,64
,55
,52

-,33

,50

-,38

-,21

,48

-,42

-,23

-,32
-,24
,28

tichý - hlučný

,81

mírný - divoký

,81

jemný - drsný

,80

křehký - hrubý
klidný rozčilený
cenný - bezcenný

-,30

,21

,74
,70

,26

,77

příjemný nepříjemný
srozumitelný nesrozumitelný
blízký - vzdálený
pevný rozechvělý
lehký - těžký
světlý - tmavý
mladý - starý

-,21

,76
,72
,60

-,34
-,36
,36
-,38

,60
,56
,50
,48

-,20
,28
Tabulka 9 - Faktory sémantického diferenciálu využitého při zjišťování reflektovaných charakteristik
školy.
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10.2.2 Metody použité v druhé etapě projektu a jejich zpracování
Pro realizaci druhé etapy výzkumného projektu byla zvolena metoda akčního výzkumu, což je jedna z variant terénního výzkumu (Miovský, 2006). Významnou charakteristikou uvedené metody je realizace výzkumu přímo v autentickém prostředí, v němž sledovaný
jev probíhá a které je pro sledovanou cílovou skupinu osob přirozené. Dalším specifikem
akčního výzkumu je aktivní zapojení realizátorů do navrhování a implementace případných
změn ve sledovaném prostředí. Tento přístup velmi těsně navazuje na aktuální potřeby praxe
a realizace výzkumu se tak stává kombinací vědeckého bádání a intervencí v daném prostředí.
Významným pravidlem akčního výzkumu je prokazatelnost praktické prospěšnosti realizovaného výzkumu. Tradiční metodu sběru dat v popsaném výzkumném designu představuje zúčastněné pozorování (Miovský, 2006). V pedagogické metodologii se obdobný typ výzkumného designu označuje také jako formující experiment a je využíván zejména tehdy, pokud je
cílem ověřit nové koncepce, učební metody, postupy práce ve školách apod. (Pelikán, 1998).
V prezentovaném projektu probíhal akční výzkum v prostředí škol, resp. tříd prvních
ročníků středních škol, do jejichž každodenní reality byl implementován sociálně psychologický výcvik. Realizátorka projektu byla jedním ze dvou vedoucích výcviku (druhým vedoucím byl speciální pedagog, etoped – při vedení výcviku byla využita heterogennost profesního
zaměření vedoucích i odlišný gender) a současně prováděla zúčastněné pozorování, při němž
sledovala, jakým způsobem výcvik zapůsobí na celkovou dynamiku a vývoj sociální skupiny,
vzájemné interakce jejích členů i individuální rozvoj členů skupiny.
Konkrétní principy sociálně psychologického výcviku jsou popsány v osmé kapitole.
Jeho uskutečnění z hlediska akčního výzkumu mělo následující fáze (podle Miovského, 2006,
str. 108-109):
1. „Přiblížení a mapování“ – tato část proběhla formou předvýzkumu (viz následující kapitola 10.3). Mimo to před zahájením výcviku ve školách byli kontaktováni
učitelé studentů, jimž byla vysvětlena metoda práce se studenty i cíl celého
výzkumu.
2. „Vstup do terénu a orientace“ – tato etapa proběhla v první části projektu prostřednictvím sběru kvantitativních i kvalitativních dat, která byla analyzována před
zahájením samotného výcviku.
3. „Iniciace kontaktu“ – samotná práce se studenty všech šesti tříd byla zahájena na
tzv. seznamovacím kurzu v prvním týdnu školního roku 2007/2008. Studenti se
seznámili s vedoucími výcviku a byli informováni o plánovaném výzkumu. Jelikož se jednalo o jejich první kontakt nejen s vedoucími výcviku, ale také s třídními
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učiteli i dalšími zaměstnanci školy a novými spolužáky, byl tomuto tématu věnován celý začátek výcviku. Studenti i třídní učitelé získali příležitost
k sebeprezentaci, dozvěděli se základní informace o dalších studentech ve třídě,
byly využity první, méně náročné techniky na posílení vzájemné kooperace. Ve
čtyřech třídách ze šesti zúčastněných byli realizátoři výcviku v průběhu celého dne
zapojeni do práce se třídou. Dvě třídy z jedné ze středních odborných škol si tradičně najímají na seznamovací kurzy externí organizaci, proto byla realizátorka
projektu s kolegou přítomni pouze v roli pozorovatelů.
4. „Asimilace a hlavní část získávání dat“ – v průběhu celého školního roku probíhal
výcvik v přibližně šestitýdenních intervalech. Výcviková setkání ve třídách se konala šestkrát během školního roku, v gymnáziu pouze pětkrát, avšak první a poslední setkání byla celodenní. Nejčastěji se pracovalo se třídami v rozsahu dvou
hodin, v mezidobí mezi výcviky byla obdobná práce se třídami prováděna třídními
učiteli, od nichž byly získávány průběžné informace o vývoji skupiny. Techniky
výcviku byly voleny s ohledem na charakteristiky každé spolupracující třídy a
rovněž v kontextu vývoje celé sociální skupiny ve třídě. Od aktivit zaměřených na
vzájemné poznávání bylo směřováno k činnostem více orientovaným na spolupráci, rozvoj komunikace, diskusi o aktuálním dění ve skupině v průběhu školního
roku. V obdobném duchu bylo od méně náročných technik postupováno
k technikám, které vyžadují vyšší schopnost sebereflexe i reflektování skupinového dění, ale také kladou větší nároky na vzájemnou důvěru ve skupině a ochotu o
specifických tématech před dalšími účastníky hovořit. Vybrané metody výcviku
jsou uvedeny v příloze číslo 3.
5. „Návrh a implementace opatření“ – v průběhu realizace výcviku byli opakovaně
informováni učitelé školy o vývoji ve třídě a společně s nimi bylo diskutováno o
případných opatřeních, resp. o podpoře a rozvoji sociálních dovedností studentů
v rámci standardní výuky i třídnických hodin.
6. „Vyhodnocení zavedeného opatření a zhodnocení dopadů studie“ – pro tyto potřeby byl vytvořen evaluační dotazník, který vyplňovali studenti na konci školního
roku po ukončení výcviku. Dotazník byl koncipován formou tří otevřených otázek,
které byly naznačeny symboly plus, minus a otazník. Studenti byli takto tázáni,
které momenty ve výcviku oceňují, vůči kterým mají kritické výhrady a zda došlo
k nejasnostem a objevily se otázky, které nebyly v průběhu školního roku zodpo-
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vězeny. Efektivita byla zhodnocena také prostřednictvím zpracování údajů získaných v průběhu terénní práce a jejich detailní analýzou.
Výzkum byl doplněn o sběr dat prostřednictvím dvou diagnostických nástrojů, které
byly administrovány ve třídách zapojených do sociálně psychologického výcviku i ve srovnávací skupině. Jednalo se o Dotazník vztahů ve třídě B-3 R. Brauna (2009) a Dotazník sociální akceptace (D.S.A.) J. Juháse (1990). Obě použité metody jsou popsány v osmé kapitole,
která pojednává o možnostech diagnostiky školní třídy, a jsou uvedeny v příloze číslo 2. Metoda B-3 je rozdělena do pěti částí, v nichž respondenti vypovídají o svých spolužácích, reflektují své postavení ve třídě, vzájemné interakce a atmosféru ve třídě. Vzhledem ke skutečnosti, že metoda B-3 nebyla standardizována, nelze o ní uvést žádné popisné statistické
informace.
Dotazník sociální akceptace obsahuje 32 tvrzení rozdělených do čtyř škál, které zjišťují, jak vnímá jedinec své spolužáky, vzájemné vztahy v kolektivu třídy, své emocionální prožívání ve třídě a postoje rodiny ke škole a vzdělávání daného žáka či studenta. Na rozdíl od
metody B-3 v dotazníku respondenti neuvádějí konkrétní jména spolužáků, ale pouze vyjadřují intenzitu platnosti jednotlivých tvrzení. Jedná se o standardizovanou psychologickou metodu určenou pro populaci dospívajících ve věku 12-16 let.
Vnitřní konzistence metody D.S.A. pro jednotlivé škály je v rozmezí r = ,71 – ,81,
test-retest reliabilita pro jednotlivé škály byla vypočtena v rozmezí r = ,60 – ,68. Validita byla
prověřena prostřednictvím školní úspěšnosti žáků ve formě školního prospěchu a jejich osobnostních charakteristik měřených dotazníkem HSPQ. Faktorová analýza prokázala čtyři relativně nezávislé škály v dotazníku:
o Ukázková položka škály zaměřené na vztah ke spolužákům a jejich hodnocení: „Zapadnu do jakékoliv skupiny v naší třídě.“
o Ukázková položka škály vyjadřující názory jedince na kolektiv třídy: „Na
život v naší třídě budu vzpomínat v dobrém.“
o Ukázková položka škály týkající se individuálního emocionálního prožívání jedince v prostředí třídy: „Někteří spolužáci závidí ostatním jejich úspěchy.“ (Všechny položky této škály byly formulovány záporně.)
o Ukázková položka škály vztahu rodinného zázemí a školy: „Doma vyprávím o životě ve třídě.“
D.S.A. je metoda s nucenou volbou odpovědí, k jednotlivým položkám je vždy vyjádřena míra intenzity, s níž jedinec s tvrzením souhlasí či nesouhlasí, resp. s jakou frekvencí se
pojmenovaný jev ve třídě vyskytuje. Odpovědi byly následně skórovány na škále Likertova
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typu v rozsahu 0-3 bodů. Dotazník uvádí normy pouze pro celkový výsledek (jako standardní
skóry jsou užívány steny). Pro potřeby projektu byly výsledky škál sledovány odděleně, což
znamená, že byly využity pouze hrubé skóry. Tímto způsobem pracuje s daty metoda i v rámci běžné diagnostiky (Juhás, 1990).

10.3 Procedura výzkumu
Výzkumný projekt byl zahájen ve školním roce 2006/2007, na jeho začátku proběhl
předvýzkum, který byl realizován ve čtyřech postupových ročnících osmiletého gymnázia.
Opět bylo zařazeno metodou samovýběru. Předvýzkumu se zúčastnilo 96 respondentů ve věku 15-19 let. Cílem předvýzkumu bylo ověřit účinnost sociálně psychologického výcviku jako
zvolené výzkumné metody v podobě koncipované pro práci ve školách. Současně byly využity dva diagnostické nástroje (B-3, Braun, 2009; FIRO-B, Schulz, 1999), jejichž prostřednictvím byly rovněž sledovány změny ve školních třídách, resp. v sociálních skupinách studentů
zde přítomných.
Výsledky předvýzkumu potvrdily použitelnost sociálně psychologického výcviku ve
třídách, rovněž využití dotazníku B-3 se ukázalo jako přínosné. Naopak bylo vyloučeno použití metody FIRO-B (Schulz, 1999), neboť dotazník nesledoval procesy, které by byly výcvikem přímo ovlivňovány. S ohledem na účel výzkumné studie předvýzkum poukázal na nutnost kombinace kvalitativních a kvantitativních metod. Takto koncipovaný výzkumný design
lépe odpovídal záměrům projektu. Ukázalo se, že implementace sociálně psychologického
výcviku jako prostředku rozvoje studentů ve třídách středních škol je téma natolik nové a netradiční, že je vhodné zaujmout komplexnější metody pozorování, které využívají kvalitativní
výzkumné studie, tj. pracovat více holisticky, s převážně induktivním zaměřením (Disman,
2002; Ferjenčík, 2000). V neposlední řadě předvýzkum naznačil nutnost pracovat se studenty
nižších ročníků středních škol, kteří si sociální a vztahovou síť doposud budují. Třídy, které
mají dlouholetou společnou „historii“ (např. septima a oktáva v souboru studentů
v předvýzkumu), kladou odlišné nároky na metody práce. Získaná data by tak byla značně
nekonzistentní.
V zimních měsících školního roku 2006/2007 byly osloveny pro spolupráci střední
školy, výzkumný soubor následně vznikl metodou samovýběru. Po navázání kontaktu se školami proběhla v květnu a červnu 2007 první etapa výzkumného projektu, tj. administrace
Dotazníku motivace k výkonu (LMI), Dotazníku Žák o učiteli (ŽoU), resp. Učitel o sobě
(UoS) a sémantického diferenciálu.
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Při zpracování výsledků použitých metod byla každá metoda zpracována samostatně a
následně byly výsledky porovnávány v rámci každé skupiny (tj. učitelé gymnázií a učitelé
středních odborných škol, studenti gymnázií a studenti středních odborných škol) i mezi skupinami navzájem. Ve skupině studentů byly některé výsledky srovnávány také s ohledem na
gender respondentů a ročník studia.
Při analýze výsledků dotazníkových metod s ohledem na jmenované nezávislé proměnné byl využit Kolmogorův-Smirnovův test pro dva nezávislé výběry (ve výsledcích
bude nadále uváděna zkratka K – S test). Pro porovnání rozdílů výsledků použitých metod v
jednotlivých ročnících studia (tj. mezi 1., 2. a 3. ročníkem) byl použit χ2 test homogenity.
Následně byl zjišťován vztah mezi výsledky použitých metod prostřednictvím Spearmanova korelačního koeficientu. Pozornost byla věnována korelaci mezi faktory LMI a
komponentami dotazníku ŽoU ve skupině studentů a UoS ve skupině učitelů. Dále byly korelovány faktory LMI zvlášť pro skupinu studentů a učitelů s výsledky sémantického diferenciálu a nakonec výpovědi v dotaznících edukačního stylu s výsledky sémantického diferenicálu. Pro veškeré výpočty byl použit program pro analýzu statistických dat SPSS.
V druhé etapě výzkumného projektu, která byla primárně zaměřena na sběr kvalitativních dat, byla využita metoda zúčastněného pozorování. V průběhu sociálně psychologického výcviku bylo v závislosti na době trvání výzkumu využito popisné pozorování, fokusované pozorovávání zaměřené na konkrétní fenomény a procesy a selektivní pozorování
v závěru projektu, které přineslo informace zvyšující relevanci již dříve pozorovaných jevů
(Hendl, 2005).
Data byla zaznamenána formou terénních poznámek. Jelikož realizátorka projektu
byla současně jeho účastníkem, poznámky měly nejen popisný, ale také reflektující charakter.
Při následné analýze získaných kvalitativních dat byl využit specializovaný program Atltas.ti, vlastní analýza probíhala několika dílčími postupy. Byla využita metoda vytváření
trsů (Miovský 2006), jejímž cílem je nalézt a sloučit do skupin výroky či sledované fenomény, které se vzájemně překrývají či mají více shodných rysů. Tento přístup byl použit především při sledování projevů sociálních dovedností studentů napříč jednotlivými třídami, kde
byly například sledovány různé formy vzájemné komunikace mezi studenty či spolupráce
v rámci tříd.
Pro zachycení projevů chování, které se opakovaly v průběhu konání výcviku a pojily
se s určitou událostí, resp. technikou práce ve výcviku, byla využita metoda zachycení vzorců (Miovský, 2006). Příkladem mohou být situace, v nichž docházelo k řešení vzniklých kon-

145

fliktů, které vyžadovaly určitou úroveň rozvoje sociálních dovedností a hledání řešení zpravidla probíhalo v průběhu řízené diskuse během výcviku. Ukazovalo se, že v pozdějších etapách
výcviku, na základě předchozí práce a zkušeností studenti dokázali komplexněji zvažovat
zdroje konfliktů.
Vzájemné vazby mezi sledovanými proměnnými byly dále sledovány metodou vyhledávání a vyznačování vztahů (Miovský, 2006), která byla využita zejména z hlediska
sledování rozvoje sociálních dovedností a určení faktorů, které k tomuto procesu v průběhu
výcvikových setkání přispívají. Tento přístup byl například využit k analýze příčin akceptace
studentů, kteří se lišili od většiny svých spolužáků ve třídě. Během výcviku zjevně došlo ve
všech participujících školních třídách k jejich přijetí a neobjevily se významné projevy ostrakizace těch, kteří jsou odlišní. Při analýze jsme sledovali, které momenty ve výcviku i
v životě třídy v průběhu školního roku přispěly k této situaci, kterou lze na základě zkušeností
z praxe hodnotit jako relativně neobvyklou.
Výsledky kvalitativní analýzy byly interpretovány v souladu s přístupem P. Caldarelly a K. W. Merrella (1997), kteří představili typologii sociálních dovedností dětí a dospívajících popsanou v kapitole 3.3.
Za účelem kontroly a zvyšování validity výzkumného projektu byla využita metoda
triangulace, která je pokládána za standardní techniku prověření validity kvalitativního výzkumu v průběhu všech jeho etap (Ferjenčík, 2000; Gavora, 2000; Miovský, 2006). Triangulace metod získávání dat byla zajištěna pozorováním interakcí studentů v rámci třídy, rozhovory s jednotlivými studenty a sledováním výsledků činností jedinců i celé skupiny v průběhu
konání výcviku. Validita zdrojů dat byla dále posílena získáváním informací od studentů tříd,
od jejich třídních učitelů a dalších učitelů, kteří ve třídách vyučovali, a dále od výchovných
poradců a metodiků prevence sociálně patologických jevů. Efekt výcviku byl prověřován zúčastněným pozorováním, ale také evaluačním dotazníkem, který účastníci výzkumu anonymně vyplňovali, a zjišťováním vztahů ve třídě i dalších charakteristik dané sociální skupiny
diagnostickými metodami B-3 a D.S.A. Závěrečná analýza terénních poznámek proběhla za
využití výše popsaných postupů a prováděli ji nezávisle dva analyzandi.
Zpracování dat získaných z dotazníků B-3 a D.S.A. bylo realizováno kvantitativně za
využití programu SPSS. Pro výpočet rozdílů ve vývoji sledovaných proměnných v průběhu
školního roku mezi výzkumným souborem a komparační skupinou byl použit χ2 test homogenity, neboť sledované znaky měly kategoriálních charakter. Pro kvantitativní a pořadová data,
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tj. při porovnání výsledků diagnostických metod pouze ve třídách, které participovaly ve výcviku, byl použit Wilcoxonův test pro dva nezávislé výběry.
Ve všech etapách výzkumného šetření byl před zahájením sběru dat získán od respondentů informovaný souhlas.
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11. VÝSLEDKY A JEJICH ANALÝZA
Následující kapitola představí veškeré výsledky, které jsme získali v průběhu realizace
výzkumného projektu. S ohledem na jeho průběh budou nejprve ukázány výsledky první etapy výzkumu, tj. zjišťování sociálně psychologických charakteristik středních škol. Na tuto
subkapitolu navážeme analýzou kvalitativních dat, která přinesl sociálně psychologický výcvik v druhé etapě výzkumu.

11.1 Sociálně psychologické charakteristiky škol
Výsledky screeningu realizovaného ve středních školách budou v souladu s procesem
zpracování dat prezentovány nejprve pro každou diagnostickou metodu zvlášť a následně bude uvedeno porovnání výsledků, resp. jejich korelace (přehled všech získaných dat viz příloha
číslo 4).
11.1.1 Motivace ke školní práci
Tabulka 10 prezentuje výsledky Dotazníku motivace k výkonu ve třídách středních
odborných škol a gymnázia, vzájemné porovnání studentů z hlediska typu školy, kterou studují, a v rámci škol také z hlediska genderu. Motivace studentů gymnázia se nachází na 4.
staninu u faktorů ctižádosti i nezávislosti, tj. jejich motivace ke školní práci se v těchto dvou
oblastech jeví v pásmu průměru. Studenti středních odborných škol hodnotí v obou zmíněných faktorech svojí motivaci na 3. staninu, tedy v pásmu podprůměru.
Rozdíly mezi typy škol se ukazují statisticky významné. Jinými slovy gymnazisté,
ač na nízké úrovni, jsou více motivováni k práci než jejich vrstevníci ve středních odborných školách. Projevují větší míru ambicí, zvládají práci více samostatně, případně dokážou
vést druhé a přizpůsobit se změnám a relativně lépe se zvládají chopit iniciativy, úkol zahájit
a dokončit.
Ve středních odborných školách i v gymnáziu se na nejnižší úrovni nacházejí výsledky faktoru orientace na plnění úkolů. Přestože gymnazisté i studenti odborné školy
vykazují podprůměrnou motivaci k samostatné práci, vytrvalosti, sebekontrole či zájmu o
studium, výsledky se opět ukazují statisticky významně rozdílné. Studenti středních odborných škol v tomto faktoru skórovali ještě níže pod průměrem než gymnazisté.
Z hlediska genderu dívky v gymnáziích ve všech faktorech vykazují vyšší motivaci,
avšak pouze v případě faktoru ctižádosti se rozdíl mezi výsledky chlapců a dívek jeví statisticky významný. Dívky ve středních odborných školách byly naopak více motivované pouze
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z hlediska ctižádosti, výsledky ostatních faktorů jsou nižší než ve skupině jejich spolužáků –
chlapců. Rozdíly se ukázaly signifikantní pouze u třetího faktoru, v němž dívky skórovaly
výrazně níž než chlapci a tedy nejníže ze všech sledovaných skupin.

ORIENTACE NA PLNĚNÍ

NEZÁVISLOST

CTIŽÁDOST

Faktor

Proměnná

M

s

Gymnázium

4,24

1,81

SOŠ

3,83

1,58

Chlapci z
gymnázia
Dívky z
gymnázia
Chlapci ze
SOŠ
Dívky ze
SOŠ

3,84

1,87

4,55

1,72

3,78

1,54

3,88

1,63

Gymnázium

4,35

2,00

SOŠ

3,48

1,63

Chlapci z
gymnázia
Dívky z
gymnázia
Chlapci ze
SOŠ
Dívky ze
SOŠ

4,11

2,02

4,54

1,98

3,58

1,61

3,38

1,65

Gymnázium

3,44

1,40

SOŠ

2,73

1,15

ÚKOLŮ

Chlapci z
3,43
1,46
gymnázia
Dívky z
3,45
1,37
gymnázia
Chlapci ze
2,87
1,09
SOŠ
Dívky ze
2,57
1,20
SOŠ
Tabulka 10 - Motivace studentů středních škol ke školní práci.

p

K – S test

,03

1,44

,01

1,67

,98

,48

,00

2,24

,46

,85

,63

,75

,00

2,66

1,00

,38

,00

1,76

Při pohledu na výsledky v jednotlivých ročnících gymnázií a středních odborných škol
(viz příloha číslo 4.) se neukázaly žádné signifikantní rozdíly v motivaci studentů v různých
fázích studia. V gymnáziu však byla naznačena mírně vzestupná tendence u výsledků všech
tří faktorů LMI. Ve středních školách se totéž ukázalo u druhého a třetího faktoru dotazníku
LMI, avšak v případě faktoru ctižádosti se na nejnižší úrovni jevila motivace studentů druhých ročníků.
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Faktor

Proměnná

M

s

5,05
1,66
Gymnázium
4,32
1,75
SOŠ
CTIŽÁDOST
4,34
1,78
Muži
4,61
1,74
Ženy
4,93
1,12
Gymnázium
4,84
1,93
SOŠ
NEZÁVISLOST
4,64
2,01
Muži
5,01
1,57
Ženy
5,37
1,47
Gymnázium
5,15
1,67
ORIENTACE NA
SOŠ
PLNĚNÍ ÚKOLŮ
4,81
1,65
Muži
5,47
1,56
Ženy
Tabulka 11 - Motivace učitelů středních škol k pedagogické práci.

p

K – S test

,07

1,29

,53

,82

,32

,96

,39

,90

,60

,77

,28

,99

Tabulka 11 ukazuje výsledky Dotazníku motivace k výkonu ve skupině učitelů středních škol. Jejich motivace k výuce a další školní práci se z hlediska sledovaných faktorů pohybuje na hranici 4. a 5. staninu, tedy v pásmu průměru až vyššího průměru. Jak naznačují
výsledky, rozdíl mezi učiteli gymnázií a středních odborných škol není významně odlišný
v žádné složce dotazníku LMI. Rovněž z hlediska genderu se neukázaly žádné statisticky významné rozdíly, ač výsledky naznačují mírně vyšší motivaci žen než mužů. S ohledem na
počet respondentů ve skupině učitelů nebyly zpracovány výsledky z hlediska rodu pro jednotlivé typy škol, tj. zvlášť pro gymnázium a zvlášť pro střední odborné školy.
Při porovnání motivace učitelů a studentů středních škol se naopak ukázaly velmi významné rozdíly, přičemž motivace učitelů je signifikantně vyšší než motivace jejich studentů ve všech sledovaných faktorech (ctižádost: p < ,05, K-S test = 1,36; nezávislost: p <
,00, K-S test = 2,92; orientace na úkoly: p < ,00, K-S test = 4,98).
Studenti

6

Učitelé

5
4
3
2
1
0

ctižádost

nezávislost

úkoly

Graf 1 - Porovnání motivace studentů a učitelů.

150

Stojí rovněž za pozornost, že zatímco studenti skórovali nejníže ve třetím faktoru, motivace učitelů se v této složce naopak jeví nejvyšší. Jinými slovy učitelé jsou podstatně více
motivováni k výkonu své profese než jsou studenti ke školní práci. Mimo to zatímco učitelé
vyjadřovali značnou motivaci k samostatné práci, ochotu pracovat vytrvale a odhodlaně a
převzít zodpovědnost za plnění svých úkolů, studenti naopak tyto rysy chování, resp. motivace k práci, deklarovali minimálně.
11.1.2 Edukační styl třídních učitelů
Tabulka 12 shrnuje výsledky získané prostřednictvím dotazníků „Žák o učiteli“ a
„Učitel o sobě“, v němž studenti popisovali edukační styl svých třídních učitelů a třídní učitelé formou sebehodnocení popisovali svůj vlastní edukační styl.

volnost

požadavky

záporný vztah

kladný
vztah

komponenta

respondenti
gymnazisté
studenti SOŠ
učitelé
gymnázia
učitelé SOŠ
gymnazisté
studenti SOŠ
učitelé
gymnázia
učitelé SOŠ
gymnazisté
studenti SOŠ
učitelé
gymnázia
učitelé celkem
gymnazisté
studenti SOŠ
učitelé
gymnázia
učitelé SOŠ

M
3,09
3,08

s
,60
,58

3,53

,33

3,49
2,03
1,95

,27
,55
,56

1,62

,40

1,70
2,84
2,85

,33
,56
,62

3,16

,30

3,30
2,02
2,05

,27
,36
,43

1,97

,47

1,73

,36

p

K-S test

,99

,43

1,00

,39

,55

,80

,94

,54

,89

,58

,61

,76

,65

,74

,94

,53

Tabulka 12 - Edukační styl učitelů.

Jak se ukazuje, ve skupině studentů, ani ve skupině učitelů nebyly nalezeny žádné
významné rozdíly z hlediska druhu školy. V edukačním stylu učitelů z pohledu studentů
dominuje kombinace komponenty kladného vztahu a komponenty požadavků. Výsledek
obou těchto komponent je nadprůměrný, obzvlášť významně je hodnocen edukační vztah.
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Naopak výsledky komponent záporného vztahu a volnosti se nacházejí na hranici průměru až
podprůměru. Obdobný profil výsledků byl zjištěn i ve skupině třídních učitelů, kteří se rovněž
domnívají, že ve svém edukačním stylu vůči studentům uplatňují především požadavky
v kombinaci s kladným interpersonálním vztahem k nim.
Při vzájemném porovnání výpovědí studentů a učitelů (viz graf 2) se však ukázaly
signifikantní rozdíly v hodnocení edukačního stylu. Ačkoli preference stylů výchovy je jednotná a dominují v ní stejné komponenty, učitelé se domnívají, že jejich vztah ke studentům je pozitivnější, než jak ho vnímají studenti (kladný vztah: studenti M = 3,08, s = ,58;
učitelé M = 3,50, s = ,28, p < ,00, K-S test = 1,76). Rovněž ve svém hodnocení více zdůraznili míru nároků, které na studenty kladou (požadavky: studenti M = 2,58, s = ,60; učitelé
M = 3,30, s = ,27, p < ,00, K-S test = 1,86). Také výsledky komponenty záporného vztahu
jsou ve skupině učitelů nižší než ve skupině studentů (záporný vztah: studenti M = 1,97, s
= ,56; učitelé M = 1,67, s = ,35, p < ,06, K-S test = 1,86). Pouze v komponentě volnosti nebyl
zjištěn statisticky významný rozdíl, přesto se učitelé domnívají, že poskytují studentům méně
volnosti, než jak stejnou situace hodnotí studenti sami.

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

studenti
učitelé

kladný
vztah

záporný
vztah

požadavky

volnost

Graf 2 - Rozdíly v pojetí edukačního stylu učitelů ve výpovědích studentů a učitelů.

Výpovědi studentů byly porovnány také mezi jednotlivými ročníky studia (viz příloha
číslo 4). U studentů gymnázia se rozdíly všech sledovaných komponent ukázaly signifikantní
na hladině p < ,00. Z hlediska edukačního vztahu výsledky komponenty kladného vztahu
učitele k žákům s narůstající dobou studia klesaly (1. ročník M = 3,33, s = ,60; 2. ročník
M = 3,16, s = ,51; 3. ročník M = 2,78, s = ,59) a naopak komponenta záporného vztahu
učitele k žákům stoupala (1. ročník M = 1,60, s = ,40; 2. ročník M = 2,12, s = ,46; 3. ročník
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M = 2,34, s = ,52). Stejný trend byl pozorovatelný rovněž u komponenty požadavků
(1. ročník M = 3,05, s = ,49; 2. ročník M = 2,92, s = ,48; 3. ročník M = 2,52, s = ,60), jejíž
výsledky klesaly v každém postupovém ročníku. Výsledky komponenty volnosti, kterou
poskytují učitelé studentům byly nejnižší ve druhém ročníku a naopak nejvyšší ve třetím
ročníku (1. ročník M = 2,01, s = ,35; 2. ročník M = 1,94, s = ,31; 3. ročník M = 2,23, s = ,36).
Podobně ve středních odborných školách se v jednotlivých ročnících ukázal signifikantně odlišný edukační styl učitelů. Obě komponenty v dimenzi emocionálního vztahu a
komponenta požadavků z dimenze řízení se významně lišily v jednotlivých ročnících studia
(p < ,00), výsledky komponenty volnosti byly velmi podobné ve všech ročnících. Stejně jako
na gymnáziu se ukázalo, že kladná komponenta edukačního vztahu učitele ke studentům
je hodnocena stále méně pozitivně (1. ročník M = 3,21, s = ,51; 2. ročník M = 3,20, s = ,51;
3. ročník M = 2,81, s = ,63) a skór záporné komponenty edukačního vztahu naopak narůstá (1. ročník M = 1,77, s = ,43; 2. ročník M = 1,89, s = ,54; 3. ročník M = 2,20, s = ,61).
Výsledek komponenty požadavků byl velice podobný v prvním i druhém ročníku a poklesl ve třetím ročníku (1. ročník M = 2,96, s = ,49; 2. ročník M = 2,98, s = ,52; 3. ročník
M = 2,58, s = ,74).
V další části dotazníku ŽoU byli studenti požádáni, aby se ke dvanácti položkám dotazníku (tři pro každou komponentu) vyjádřili znovu, avšak nyní si měli představit projevy a
chování učitele, kterého by pokládali za ideálního. Mezi gymnazisty i studenty středních
odborných škol byl trend změn skórů jednotlivých komponent zcela totožný. Opět
v edukačním stylu dominuje kombinace kladné komponenty edukačního vztahu učitele se
studenty (gymnazisté M = 3,65, s = ,46; studenti SOŠ M = 3,41, s = ,63) a stanovování požadavků vůči nim v rámci výuky (gymnazisté M = 3,46, s = ,52; studenti SOŠ M = 3, 61,
s = ,70). Došlo rovněž ke zvýšení skóru volnosti (gymnazisté M = 2,28, s = ,56; studenti SOŠ
M = 2,45, s = ,66), naopak hrubý skór záporné komponenty edukačního vztahu se snížil
(gymnazisté M = 1,49, s = ,59; studenti SOŠ M = 1,69, s = 70). Rozdíly ve výsledcích obou
typů škol se ukázaly statisticky významné. Gymnazisté ve svojí představě ideálního učitele
kladli větší důraz na kladný vztah (p = ,01, K-S test 1,64) a požadavky (p = ,00, K-S test
1,81) a naopak důrazněji se vyhrazovali vůči zápornému vztahu (p = ,02, K-S test 1,53).
Pouze v komponentě volnosti se výpovědi studentů z gymnázií i středních odborných škol při
představě ideálního učitele podobaly.
V dotazníku Žák o učiteli byly zpracovány rovněž výpovědi studentů na třetí úkol.
Studenti byli dotázáni, jak se domnívají, že je třídní učitel, kterého právě popisovali, vnímá.
Získali jsme 173 relevantních výpovědí. Ostatní studenti buď na otázku neodpověděli vůbec,
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nebo se vyjádřili, že se neumí sami ohodnotit, a mnozí další nesprávně pochopili zadání a
odpovídali tak, jak se hodnotí jako studenti oni sami.
Ve všech typech škol se vyskytly podobné odpovědi, které lze rozdělit do několika kategorií. Některé studentky a někdy i studenti konstatovali, že učitelé je vnímají jako tiché,
klidné, příliš se neprojevující (tato kategorie odpovědí byla zastoupena v 11%). Nejčetnější
skupina odpovědí (43% ze všech odpovědí) zahrnovala názory, že učitel daného studenta či
studentku vnímá pozitivně, domnívá se, že se dokáže do školy připravit, případně hodnotí
kladně jeho osobností vlastnosti, např. spolehlivost, kamarádskost, svědomitost, píli. Jednalo
se například o následující výpovědi:
» „Asi si myslí, že se snažím a že na tuto školu mám, pokud se budu snažit.“
» „Myslím, že do mě vkládá naději něčeho dosáhnout.“
» „Myslím, že pan učitel mě má od 1. ročníku docela rád a dobře si spolu
rozumíme.“
» „Usměvavá, umím dávat pozor.“
» „Také si myslím, že působím jako poctivá studentka, myslím – nechodím za školu, vše přinesu včas.“
Dalším typem odpovědí byla vyjádření, dle nichž učitel vnímal studenta jednoznačně negativně, avšak takových tvrzení se nevyskytovalo ve výpovědích mnoho (pouze necelých 10% odpovědí bylo tohoto typ). Častěji (33% odpovědí) studenti prezentovali úvahy,
v nichž dávali najevo, že vědí o spíše negativní kritice ze strany svého učitele, případně
jeho ambivalentním postoji ke studentovi, ale současně toto hodnocení pokládají za
oprávněné. Například:
» „Určitě vidí, že bych mohla projevit víc snahy a že jsem líná!
» Asi si myslí, že jsem neposlušný a že se nedokážu chovat slušně, ale já se spíš
nechám vždy strhnout davem.“
» „Mno, určitě vidí, že její předmět v pohodě zvládám, ale jako správná třídní ví,
že v ostatních předmětech jsem lajdák.“
» „Vidí mě spíš jako osobu, která nezapadá do třídního kolektivu, myslí si, že se to
dá nějak napravit, ale mně stačí, když s nimi dobře vycházím.“
Poslední typ odpovědí napsali studenti, kteří se domnívají, že je třídní učitelka nebo
třídní učitel příliš neznají a za dobu studia si o nich doposud nevytvořili žádný názor, případně je jejich názor zkreslený. Daný typ však nebyl výrazně zastoupen (jen šest studentů, tj.
necelá 4% odpovědí, se vyjádřilo v tomto smyslu).
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Rovněž učitelé odpovídali na otevřené otázky v druhé části dotazníku Učitel o sobě.
První otázka se věnovala důvodům jejich pedagogického působení. Nejčastější důvody motivace k učení zahrnovaly uspokojení z práce, potřebu pomáhat a být užitečný a
v neposlední řadě nadšení z práce s mladými lidmi. Většina učitelů si neuvědomovala žádnou významnou osobnostní změnu v průběhu své kariéry, na kterou se jich tázala druhá otevřená otázka v dotazníku. Někteří však konstatovali, že práce se studenty je podnítila k větší
zodpovědnosti a přesnosti. Poslední otevřená otázka se zaměřovala na preferovaný typ studentů. Učitelé zpravidla zdůrazňovali, že rádi vyučují studenty, kteří jsou aktivní, mají zájem a jsou motivovaní ke studiu. Mezi dalšími charakteristikami zaznívaly také osobnostní
rysy, zejména byli zmiňováni studenti, kteří jsou vyrovnaní, nenechají se odradit překážkami, jsou přátelští a upřímní. Někteří s učitelů rovněž uvedli, že mezi jejich oblíbené studenty patří ti, kteří dokážou občas vzdorovat a být v opozici, ale současně zvládají učivo
(jeden z respondentů je výstižně označil jako „inteligentní rebely“).
11.1.3 Reflektované charakteristiky školního prostředí a školní atmosféry
Poslední charakteristika, které byla věnována ve školách v první etapě výzkumu pozornost, se soustředila na pojetí prostředí a atmosféry ve škole z hlediska studentů i jejich
učitelů. Při zpracování výsledků sémantického diferenciálu podle výše uvedených kritérií
(tj. M ≤ 3,5 nebo M ≥ 4,6) se studenti středních odborných škol i jejich učitelé ukázali jako
mnohem méně vyhranění vůči prostředí školy než respondenti v gymnáziu. Jejich výpovědi
zřídka směřovaly k extrémním hodnotám. Studenti středních odborných škol pouze konstatovali, že školy jsou relativně hlučné (M = 4,91, s = 1,43) a plné (M = 4,62, s = 1,46).
Studenti prvních a třetích ročníků, pokud na ně bylo pohlíženo samostatně, popisovali
školní prostředí a atmosféru ve výraznějších konturách. Kromě uvedených dvou charakteristik
hodnotili studenti prvních ročníků celkovou atmosféru školy jako aktivní (M = 4,75, s = 1,41),
spravedlivou (M = 4,65, s = 1,61) a laskavou (M = 4,70, s = 1,44). Mezi charakteristikami
reflektujícími výuku zdůrazňovali adjektiva příjemný (M = 3,48, s = 1,60) a světlý (M = 3,45,
s = 1,48). Ve třetích ročnících se v popisu prostředí školy výrazněji ukázala charakteristika
opotřebovaný (M = 3,47, s = 1,53) a napjatý (M = 3,42, s = 1,66), výuku reflektovali studenti
jako těžkou (M = 4,78, s = 1,48) a interakce jako drsné (M = 4,72, s = 1,26). Ve druhém ročníku se neukázala žádná charakteristika, která by při vnímání prostředí i atmosféry byla vyhraněnější, kromě dvou výše uvedených.
Mimo to se při porovnání výpovědí studentů v jednotlivých ročnících studia ukázalo
několik statisticky významných rozdílů, které naznačují, že s přibývající délkou studia perci155

pují a hodnotí studenti školu poněkud negativněji. Studenti vyšších ročníků vnímali prostředí školy a celkovou atmosféru jako ošklivější (p < ,05,

χ2 = 6,04), opotřebovanější

(p < ,01,

χ2 = 9,28), černější (p < ,04, χ2 = 6,59), pomalejší (p < ,01, χ2 = 10,06), slabší

(p < ,00,

χ2 = 16,37), pasivnější (p < ,04, χ2 = 6,59), méně laskavou (p < ,00, χ2 = 13,44) i

méně citlivou (p < ,01,
tou (p < ,00,
(p < ,01,

χ2 = 8,89) a spravedlivou (p < ,00, χ2 = 21,05) a naopak více napja-

χ2 = 15,89). Edukační proces a vzájemné interakce popisovali jako drsnější

χ2 = 9,21) a výuku reflektovali jako nepříjemnější (p < ,00, χ2 = 15,62), méně

srozumitelnou (p < ,03,
(p < ,06,

χ2 =

7,19), méně cennou (p < ,06,

χ2 =

5,64) a méně pevnou

χ2 = 5,75).

Učitelé středních odborných škol ve shodě se svými studenty hodnotili prostředí jako
spíše napjaté (M = 3,39, s = 1,6) a interakce jako hlučné (M = 4,83, s = 1,53), ale současně
vyjadřovali názor, že výuka a vzdělávání jsou relativně blízké (M = 3,36, s = 1,56), srozumitelné (M = 3,29, s = 1,50) a cenné (M = 3,14, s = 1,40).
Graf 3 ukazuje vnímání školního prostředí a atmosféry školy studenty gymnázia a jejich učiteli z hlediska výše uvedených kritérií volby významných charakteristik.

Graf 3 - Pojetí školního prostředí a atmosféry školy studenty gymnázia a jejich učiteli.
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Jak se ukazuje, v názorech a hodnocení obou skupin výrazněji dominuje preference
určitých charakteristik. Ve většině případů jsou učitelé společně se studenty ve shodě a graf
kopíruje v obou skupinách obdobnou linii. Přesto učitelé gymnázií charakterizovali atmosféru školy jako napjatější (učitelé M = 3,5920, s = 1,50; studenti M = 4,93, s = 1,54) a méně
odvážnou (učitelé M = 4,23, s = 1,45; studenti M = 4,65, s = 1,16), ale současně spravedlivější (učitelé M = 4,86, s = 1,46; studenti M = 4,59, s = 1,31), šťastnější (učitelé M = 4,74,
s = 1,26; studenti M = 5,45, s =,91), citlivější (učitelé M = 5,14, s = 1,08; studenti M = 4,30,
s = 1,054), laskavější (učitelé M = 5,14, s = ,77; studenti M = 4,91, s = 1,14) a aktivnější
(učitelé M = 5,48, s = 1,12; studenti M = 4,89, s = 1,39) a prostředí jako hezčí (učitelé
M = 5,41, s = 1,10; studenti M = 4,92, s = 1,30), bělejší (učitelé M = 5,05, s = 1,07; studenti
M = 4,80, s = 1,34) a plnější (učitelé M = 5,50, s = 1,19; studenti M = 4,97, s = 1,47) než
jejich studenti. Vzájemné interakce vnímali jako rozčilenější (učitelé M = 3,64, s = 1,43;
studenti M = 4,40, s = 1,43), ale celkovou výuku reflektovali jako cennější (učitelé
M = 2,50, s = 1,50; studenti M = 2,94, s = 1,34), srozumitelnější (učitelé M = 2,73, s = 1,58;
studenti M = 3,04, s = 1,27), příjemnější (učitelé M = 2,55, s = 1,41; studenti M = 2,79,
s = 1,55), bližší (učitelé M = 2,50, s = 1,65; studenti M = 2,96, s = 1,48) a také světlejší (učitelé M = 2,91, s = 1,11; studenti M = 3,09, s = 1,40) a mladší (učitelé M = 3,05, s = 1,40; studenti M = 4,11, s = 1,57), než se ukázalo pojetí gymnazistů. Ve shodě se svými studenty
hodnotili atmosféru spíše jako silnou (učitelé M = 4,64, s = 1,26; studenti M = 4,63,
s = 1,24) a výuku jako pevnou (učitelé M = 3,32, s = 1,21; studenti M = 3,30, s = 1,45).
Výsledky sémantického diferenciálu v jednotlivých ročnících gymnázia naznačily, že
v různých etapách studia některé charakteristiky prostředí a atmosféry školy gymnazisté opět
zdůrazňovali výrazněji. Kromě vlastností a rysů popisovaných všemi studenty první a druhý
ročník hodnotily atmosféru jako silnou (1. ročník M = 4,86, s = 1,31; 2. ročník M = 4,67,
s = 1,21), statečnou (1. ročník M = 5,00, s = 1,29; 2. ročník M = 4,64, s = 1,12) a spíše šťastnou (1. ročník M = 5,05, s = 1,47; 2. ročník M = 4,64, s = 1,18). První ročník mimo to charakterizoval edukační proces jako klidný (M = 3,03, s = 1,16) a atmosféru jako spravedlivou (M = 5,16, s = 1,17). Třetí ročník se s prvním shodnul v pojetí dynamiky edukačního procesu a vzájemných interakcí jako klidných (M = 3,39, s = 1,40).
Porovnání výsledků sémantického diferenciálu mezi jednotlivými ročníky na rozdíl od
středních škol poukázalo pouze na čtyři charakteristiky, které jsou pojímány jednotlivými
postupovými ročníky signifikantně odlišně, přičemž není možné vysledovat jednoznačně vze20

Některé charakteristiky jsou v souladu s principy sémantického diferenciálu skórovány obráceně, tj. nižší
průměrná hodnota znamená vyšší preferenci dané vlastnosti.
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stupnou či sestupnou tendenci, spíše výrazné rozdíly v pojetí. Lišilo se hodnocení edukačního
procesu a vzájemných interakcí jako tichých, resp. hlučných (p < ,03,

χ2 = 7,09), kdy první

ročník uváděl, že interakce jsou převážně tiché, druhý a třetí ročník se spíše přikláněl
k charakteristice hlučné, avšak výsledek ve druhém ročníku byl vyšší než ve třetím ročníku.
Obdobně ačkoli celková atmosféra byla hodnocena jako spíše spravedlivá (p < ,00,

χ2 = 10,64), pohledy se

lišily v různých ročnících. Nejvíce tuto charakteristiku zdůrazňoval

první ročník, naopak nejméně druhý ročník. První a třetí ročník mimo to popisovaly edukační
proces a vzájemné interakce jako spíše mírné, zatímco druhý ročník na ně nahlížel jako na
divoké (p < ,02,

χ2 = 7,92). Signifikantní rozdíly s jasně daným trendem se ukázaly při popisu

celkové atmosféry jako zbabělé, resp. statečné. Čím vyšší ročník, s tím nižší intenzitou charakterizovali studenti prostředí jako statečné (p < ,01,

χ2 = 9,86).

Porovnání vnímání školního prostředí studenty gymnázia a středních škol ukazuje následující graf 4. Rozdíly všech uvedených charakteristik se ukázaly statisticky významné.

Graf 4 - Rozdíly ve vnímání školního prostředí a atmosféry školy mezi studenty gymnázia a studenty SOŠ.

Celkové prostředí školy hodnotili studenti středních odborných škol jako ošklivější (p < ,00, K-S test = 2,42), slabší (p < ,01, K-S test = 1,60) zbabělejší (p < ,03, K-S
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test = 1,43), pasivnější (p < ,01, K-S test = 1,65), méně laskavé (p < ,00, K-S test = 1,74),
napjatější (p < ,00, K-S test = 2,53) a černější (p < ,03, K-S test = 1,46). Dynamiku edukačního procesu a vzájemné interakce popisují jako hlučnější (p < ,00, K-S test = 1,75),
drsnější (p < ,00, K-S test = 1,86) a méně klidné (p < ,01, K-S test = 1,69). Výuku popisují
a reflektují jako nepříjemnější (p < ,00, K-S test = 3,17), vzdálenější (p < ,00, K-S
test = 3,62), nesrozumitelnější (p < ,00, K-S test = 2,17), méně cennou (p < ,00, K-S
test = 2,15), méně pevnou (p < ,01, K-S test = 1,58) a tmavší (p < ,00, K-S test = 1,82).
Graf 5 předkládá rozdíly v pojetí a hodnocení učitelů gymnázií a středních odborných
škol. Ve shodě se svými studenty uváděli učitelé středních odborných škol více negativních
charakteristik, ačkoli rozdílů mezi oběma sledovanými skupinami nebylo takové množství
jako mezi gymnazisty a studenty středních odborných škol.
Uvedené charakteristiky se týkají pouze dvou faktorů sémantického diferenciálu. Učitelé gymnázia popisovali atmosféru ve škole i její prostředí jako plnější (p < ,02, K-S test
= 1,54), hezčí (p < ,07, K-S test = 1,29), laskavější (p < ,01, K-S test = 1,72), šťastnější
(p < ,01, K-S test = 1,63), citlivější (p < ,01, K-S test = 1,58) a méně opotřebované (p < ,04,
K-S test = 1,39). Výuku charakterizovali v porovnání se svými kolegy ze středních odborných škol jako příjemnější (p < ,01, K-S test = 1,72), světlejší (p < ,03, K-S test = 1,48)
a bližší (p < ,04, K-S test = 1,42).

Graf 5 - Rozdíly ve vnímání školního prostředí a atmosféry školy mezi učiteli gymnázia a učiteli SOŠ.
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Na závěr byly porovnány výpovědi studentů a jejich učitelů v rámci celého výzkumného souboru. Bylo nalezeno pouze několik charakteristik, v nichž se signifikantně lišil popis
mezi oběma sledovanými skupinami. Z hlediska prostředí se ukázaly pouze dvě charakteristiky, u nichž byl nalezen statisticky významný rozdíl – učitelé školu vnímali hezčí, než ji popisovali studenti (studenti M = 4,35, s = 1,61; učitelé M = 4,76, s = 1,30, p < ,02, K-S
test = 1,49), ale na druhou stranu napjatější (studenti M = 4,22, s = 1,66; učitelé M = 3,44,
s = 1,60, p < ,01, K-S test = 1,69). Výuku pak reflektovali učitelé jako bližší (studenti
M = 3,91, s = 1,64; učitelé M = 3,15, s = 1,62, p < ,00, K-S test = 2,26), cennější (studenti
M = 3,56, s = 1,52; učitelé M = 2,98, s = 1,45, p < ,02, K-S test = 1,52) a mladší (studenti
M = 4,23, s = 1,58; učitelé M = 3,63, s = 1,66, p < ,03, K-S test = 1,46).
11.1.3 Souvislosti mezi sledovanými charakteristikami edukačního procesu
V poslední fázi statistické analýzy byla získaná data z jednotlivých diagnostických
metod vzájemně porovnána. Ve skupině studentů se ukázaly slabé, přesto signifikantní korelace mezi faktorem ctižádosti v dotazníku LMI a edukačním stylem zjišťovaným metodou ŽoU, který odpovídá dominujícímu trendu ve skupině, tj. kombinuje kladný emocionální
vztah učitele ke studentům a zvýšené nároky a důslednost na jejich práci (ctižádost a požadavky – r = ,13, p < ,01; ctižádost a kladný emocionální vztah – r = ,10, p < , 05). Jinými slovy, pokud učitel zaujímá popsaný výchovný styl vůči svým studentům, přispívá tím k jejich
zaměření na plnění úkolů, hrdosti na práci, zvládání úkolů a plynulému reagování na veškeré
úkoly. Obdobně nepříliš silná, avšak signifikantní vazba se ukázala mezi faktorem nezávislosti v dotazníku LMI a kladnou komponentou vztahu učitele ke studentům (r = ,10,
p < ,05). Z výsledku vyplývá, že kvalita interpersonálního vztahu mezi učitelem a studenty se
podílí na motivaci studentů k samostatné práci, posiluje jejich tendenci nespoléhat na okolí,
snahu prosadit se ve skupině a flexibilně reagovat na změny podmínek při práci.
Ve skupině učitelů byla mezi uvedenými metodami nalezena pouze jedna signifikantní
vzájemná vazba. Faktor ctižádosti negativně koreluje s mírou volnosti, kterou učitelé poskytují svým studentům (r = -,64, p < ,00). Čím méně ambicí vkládali učitelé do výkonu své
profese, tím více volnosti poskytovali svým studentům ve výuce, tj. nedbali na plnění školních povinností, výuku realizovali rutinně, netrvali na stanovených pravidlech, neudržovali
jasnou strukturu práce.
Více vzájemných signifikantních vazeb se ukázalo mezi motivací studentů ke školní
práci a jejich vnímáním a hodnocením prostředí a atmosféry ve škole, jak ukazuje tabulka 13.
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ctižádost nezávislost
rychlý
hlučný
nepříjemný
bohatý
divoký
plný
nesrozumitelný
bezcenný
statečný
aktivní
laskavý
uvolněný

r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

,11
,02

-,16
,00
,13
,01
,13
,01
,13
,01
-,10
,04
-,17
,00

,10
,04
,13
,01

orientace
na úkoly

,12
,01

-,10
,04

-,11
,02
-,11
,02

,14
,00

-,12
,02

-,15
,00

,10
,03
,15
,00

,11
,02

Tabulka 13 - Motivace ke školní práci v souvislosti s reflektovanými charakteristikami prostředí školy ve
skupině studentů.

Výsledky naznačují, že motivaci studentů ve všech aspektech ovlivňuje, pokud výuku vnímají jako příjemnou a srozumitelnou. Z hlediska dynamiky edukačního procesu a
vzájemných interakcí snižuje motivaci studentů ve smyslu orientace na úkoly nadměrný hluk
ve škole. Na ctižádost a nezávislost studentů působí především dynamické prostředí a
výuka (adjektiva rychlý, divoký, aktivní). Ctižádost studentů zjevně ovlivňuje také pestré
a přátelské prostředí (adjektiva bohatý, plný, laskavý) a současně smysluplnost výuky (adjektivum cenný). Samotný faktor nezávislosti pozitivně koreluje s hodnocením školního
prostředí jako statečného. Orientaci na úkoly naopak potencuje vnímání prostředí jako
uvolněného.
Ve skupině učitelů se rovněž ukázalo, že na jejich motivaci k výuce působí vybrané
kvality školního prostředí (viz tabulka 14).
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rychlý
vzdálený
silný
starý
plný
statečný
hezký
aktivní
bílý
laskavý
rozechvělý

r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

orientace
ctižádost nezávislost na úkoly
,25
,02
-,23
-,23
-,31
,03
,03
,00
,32
,00
-,24
,02
,28
,01
,36
,00
,22
,04
,37
,23
,26
,00
,04
,02
,31
,23
,00
,03
,33
,00
-,25
,02

Tabulka 14 - Motivace ke školní práci v souvislosti s reflektovanými charakteristikami prostředí školy ve
skupině učitelů.

Se všemi sledovanými složkami motivace pozitivně korelovalo vnímání prostředí
školy jako aktivního, naopak negativně s nimi korelovalo, pokud učitelé hodnotili výuku
jako vzdálenou. Ctižádost učitelů byla ovlivněna, pokud vnímali prostředí jako hezké, rychlé
a přátelské (adjektivum laskavý). Na rozdíl od studentů různé charakteristiky školního prostředí úzce souvisely s faktorem motivace vyjádřeným orientací na plnění úkolů (mezi studenty je nejen skór tohoto faktoru velmi nízký, ale také koreluje pouze se čtyřmi vlastnostmi školy). Opět se ukazují jako související zejména rysy školní atmosféry vyjadřující její dynamičnost (adjektiva plný, statečný) a výuka, která je pevná (adjektivum rozechvělý s daným faktorem negativně koreluje, jeho opakem bylo v sémantickém diferenciálu adjektivum pevný).
Značné množství charakteristik školního prostředí se ukázalo jako významné také ve vztahu k edukačnímu stylu učitelů. Tabulka 15 ukazuje pouze charakteristiky, u nichž
byly zjištěny signifikantní korelace ve všech čtyřech komponentách edukačního stylu zjišťovaného metodou ŽoU.
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komponenta
kladného
vztahu

rychlý
tmavý
nepříjemný
bohatý
silný
nesrozumitelný
bezcenný
statečný
hezký
aktivní
laskavý
čerstvý
citlivý
šťastný
spravedlivý
uvolněný

r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

,20
,00
-,15
,00
-,21
,00
,24
,00
,20
,00
-,16
,00
-,15
,00
,20
,00
,17
,00
,16
,00
,16
,00
,18
,00
,16
,00
,27
,00
,24
,00
,21
,00

komponenta
záporného
vztahu

-,15
,00
,14
,00
,18
,00
-,22
,00
-,16
,00
,12
,01
,15
,00
-,19
,00
-,20
,00
-,17
,00
-,19
,00
-,21
,00
-,11
,02
-,26
,00
-,29
,00
-,17
,00

komponenta
požadavků

,21
,00
-,15
,00
-,25
,00
,25
,00
,24
,00
-,23
,00
-,19
,00
,23
,00
,19
,00
,19
,00
,17
,00
,18
,00
,20
,00
,27
,00
,25
,00
,16
,00

komponenta
volnosti

-,15
,00
,14
,01
,15
,00
-,17
,00
-,16
,00
,18
,00
,12
,02
-,14
,01
-,12
,02
-,15
,00
-,16
,00
-,19
,00
-,05
,29
-,20
,00
-,21
,00
-,11
,04

Tabulka 15 - Vazby mezi edukačním stylem a reflektovanými charakteristikami prostředí (data získaná
ve skupině studentů).

Ve všech případech se prokázala souhlasně kladná či záporná korelace mezi kombinací komponent kladného vztahu a požadavků a danou charakteristikou prostředí a naopak
kombinací komponent záporného vztahu a volnosti a příslušnou vlastností školy. Výsledky
ukazují, že edukační styl kombinující kladný edukační vztah učitele ke studentům a
komponentu požadavků na práci ovlivňuje pojetí školního prostředí v pozitivním slova
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smyslu (studenti ho následně hodnotí jako rychlé, příjemné, bohaté, srozumitelné, cenné, statečné, aktivní apod.).
Jednotlivé komponenty edukačního stylu korelovaly ve výsledcích s některými dalšími vnímanými rysy prostředí školy. Čím silněji studenti vnímali edukační vztah učitele k nim
jako kladný, tím méně hodnotili celkovou dynamiku edukačního procesu a vzájemných interakcí jako drsnou (r = -,10, p < ,05). Naopak záporný edukační vztah učitele s touto charakteristikou úzce souvisel (r = ,14, p < ,00).
Čím více studenti vnímali výuku jako starou, tím méně hodnotili vztah učitele k nim
jako kladný (r = -,11, p < ,03) a současně pociťovali méně požadavků na ně (r = -,11, p < ,03).
Naopak s touto charakteristikou pozitivně koreloval záporný vztah učitele ke studentům (r =
,11, p < ,03). Stejný vzorec korelací, avšak s protikladnými znaménky se ukázal mezi hodnocením prostředí školy jako citlivého a současně kladným edukačním učitele ke studentům
(r = ,16, p < ,02), požadavky (r = ,20, p < ,00) a naopak záporným vztahem (r = -,11, p < ,03).
Záporný edukační vztah učitele signifikantně souvisel s hodnocením vzájemných interakcí jako rozčilených (r = ,11, p < ,03) a výuky jako nedostatečně pevné (r = -,12, p < ,04).
Obě tyto charakteristiky naopak negativně korelovaly s komponentou požadavků (rozčilený r = -16, p < ,00; rozechvělý - r = -,13, p < ,01). Nedostatečně pevná výuka rovněž korelovala
s výsledky ve složce volnosti (r = ,12, p < ,02). Poslední jmenovaná komponenta dotazníku
ŽoU se ukázala souviset také s hodnocením edukačního procesu a vzájemných interakcí jako
hlučných (r = ,13, p < ,01). Hodnocení školní atmosféry jako plné se ukázalo souviset s mírou
požadavků kladenou na studenty (r = ,11, p < ,03).
Ve skupině učitelů se vnímané rysy školního prostředí do jejich edukačního stylu
promítly v minimální míře. Při výpočtu korelačního koeficientu byla zjištěna signifikantní
souvislost pouze mezi třemi charakteristikami školy a to vždy pouze s jednou komponentou
edukačního stylu. Komponenta kladného vztahu učitele ke studentům negativně korelovala
s adjektivy na škále prázdný – plný (r = -,48, p < ,03) čili jestliže učitelé percipovali školní
prostředí příliš plné, svůj vztah ke studentům nehodnotili tak kladně. S kladným vztahem
rovněž úzce souvisela míra uvolněnosti, kterou v prostředí školy učitelé vnímají. Opět se prokázala negativní korelace mezi kladným edukačním vztahem učitelů ke studentům a popisováním školy coby napjaté (r = -,56, p < ,01).
Záporná korelace se ukázala také mezi srozumitelností výuky a komponentou volnosti
(r = -,63, p < ,00) – čím větší volnost poskytují učitelé svým studentům, tím méně pokládají celkovou výuku za srozumitelnou.
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11.2 Sociálně psychologický výcvik
V průběhu následujícího školního roku byl v nově vzniklých prvních ročnících daných
škol realizován sociálně psychologický výcvik. Ve všech třídách bylo možné sledovat obdobné projevy chování, které úzce souvisely s vývojem sociálních dovedností a dílčích charakteristik jednotlivých participujících tříd.
Celková reakce na výcvikové aktivity a zařazení tohoto způsobu práce do běžné výuky v průběhu celého školního roku se mírně lišila v různých typech tříd. Většina studentů
středních odborných škol dávala najevo velmi vysokou motivaci k práci tohoto typu, využívali společných setkání k diskusím o životě ve třídě, byl patrný významný rozvoj interpersonálních vztahů i sociálních dovedností studentů a došlo k posílení koheze skupiny.
Specifické přijetí výcviku bylo možné pozorovat ve třídě gymnázia a v jedné ze tříd
střední odborné školy. V první jmenované školní třídě byla v průběhu školního roku s větší
intenzitou pozorovatelná výkonová orientace a silná motivace ke zvýšení školního prospěchu
a k přípravě na další studium. Ačkoli i v této třídě došlo k vývoji v oblasti sociálních dovedností, jejich motivace k vzájemné spolupráci a společným činnostem v rámci výcviku nebyla
tak vysoká, přestože na počátku školního roku studenti velmi usilovali o vzájemné poznávání
a soudržnost ve skupině. Na druhou stranu zmíněná třída střední odborné školy byla prospěchově nejslabší a úroveň rozumových schopností mnohých studentů se nejevila příliš vysoká
(dle komentáře třídního učitele na tento obor často nastupovali studenti, kteří v průběhu studia
přestoupili na tříleté učební obory a maturitní studium nezvládli ukončit). Jejich způsob práce
byl více dětinský než v ostatních spolupracujících třídách, schopnost metakognice byla méně rozvinutá. Ve třídě bylo nutné výcvikové aktivity individuálněji přizpůsobit charakteristikám studentů. Bylo zařazeno více dynamických a hrových činností, reflexe ve skupině probíhaly pozvolněji, k rozsáhlejším diskusím byla příležitost až ke konci školního roku. Přesto
byly při závěrečných dvou setkáních zjevné změny v projevech studentů a jejich vývoj ve
smyslu posílení sociálních dovedností.
Při analýze individuálního i skupinového vývoje byla použita taxonomie P. Caldarelly
a K. W. Merrella (1997), která byla představena ve třetí kapitole.
11.2.1 Dimenze vrstevnických vztahů
Je zřejmé, že na počátku školního roku byly vztahy ve skupinách spíše povrchní, jelikož se studenti mezi sebou neznali. Velmi záhy však získali prostřednictvím výcviku příležitost k vzájemnému poznávání a hledání společných vlastností, dovedností i zájmů. V průběhu
školního roku byl pozorován zvýšený zájem o spolužáky – jejich názory, postoje, potřeby a
165

celkové členství ve skupině. Současně bylo patrné, že si studenti vzájemně více věří a dokážou před sebou prezentovat i důvěrné informace. Přibližně v pololetí školního roku se mnohem výrazněji začalo při výcvikových aktivitách objevovat vzájemné doptávání, studenti vyjadřovali zaujetí pro spolužáky, naslouchali jim a dokázali o nich poskytovat řadu informací.
Současně začali studenti prostřednictvím výcvikových technik, případně v rámci reflexí daných technik, více deklarovat potřebu budovat pevnou a fungující síť sociálních
vztahů ve třídě a hledat způsoby, jak k naplnění této potřeby mohou přispět. Technika
nedokončených vět (viz příloha číslo 3) zařazená v druhém pololetí školního roku otevřela ve
všech třídách rozsáhlé diskuse o vzájemných vztazích a potřebě soudržnosti. Studenti dokázali vyjádřit, jak důležité jsou pro ně vztahy ve třídě z hlediska jejich celkové osobní pohody,
ale také školní úspěšnosti.
Příklad z 1.A (střední odborná škola): Jedna ze studentek v rámci diskuse vylíčila „katastrofický“ scénář, že by si postupem času všichni mohli vybudovat averzi vůči třídě, pokud
by se cíleně nesnažili něco dělat. Současně argumentovala, že ve třídě tráví značné množství
času a nemají mnoho prostoru myslet na jiné věci, škola je velmi zaměstnává i v době, kdy
v ní fyzicky nejsou přítomni. Pokud se zde nebudou cítit dobře, budou mít obtíže sem docházet
a negativní myšlenky na školu jim mohou komplikovat jak domácí přípravu, tak výsledky ve
škole.
Příklad z 1.PS (střední odborná škola): Jeden z chlapců prohlásil, že třída je „taková
druhá rodina“. Většina studentů se vzápětí shodla, že s lidmi ze školy tráví denně více času
než s mnohými rodinnými příslušníky.
Ve všech participujících třídách se v průběhu počátku školního roku vyprofilovali studenti, kteří byli svými projevy chování, svými zájmy, temperamentem, způsobem vyjadřování
či jinými individuálními rysy odlišní od svých spolužáků ve třídě (někteří byli tišší a méně
průbojní než jejich spolužáci, jedna studentka měla tělesné postižení, jedna studentka se projevovala velmi uzavřeně v důsledku posttraumatické stresové poruchy, někteří studenti se
lišili od spolužáků jinou národností, jeden z nich projevoval vůči škole výrazné antipatie a
podle sdělení učitele ve školní docházce pokračoval pouze proto, že by v opačném případě byl
v zemi, z níž pocházel, odveden plnit povinnou vojenskou službu).
Zkušenosti ze školního prostředí opakovaně ukazují, že studenti, kteří byli identifikováni jako odlišní, často patří do tzv. rizikové skupiny potenciálních obětí šikany či naopak
agresorů (Kolář, 2005; Orpinas, Horne, 2006). Přesto v žádné ze tříd k rozvoji tohoto sociálně
patologického jevu nedošlo, v případech náznaků ostrakizace byla v rámci výcviku příležitost
ihned intervenovat. Mimo to studenti v průběhu školního roku v rámci výcviku získali opako166

vaně příležitost pojmenovat svojí případnou nespokojenost s určitými formami chování a takto vznikla možnost o daných otázkách hovořit a hledat řešení.
Během školního roku ve většině tříd došlo k akceptaci a výraznějšímu zapojení
„odlišných spolužáků“ do života skupiny. Příležitost k tomuto vývoji vytvářely mimo jiné
techniky, které umožnily různým členům skupiny projevit své schopnosti a dovednosti a vyslovit nahlas své názory:
Příklad z 1.DP (střední odborná škola): Jeden ze studentů, který nebyl ve třídě na počátku školního roku příliš populární, při výtvarné technice projevil značné nadání. Práce
probíhala ve skupinách, avšak ostatní spolužáci při pohledu na jeho dovednosti začali prezentovat nápady pouze verbálně a nechali chlapce, ať vše ztvární sám. Přitom byli prací natolik
zaujatí, že nevyužili ani běžné přestávky mezi vyučovacími hodinami a pokračovali v plnění
úkolu.
Příklad z 1.A (gymnázium): Při opakování jmen na počátku třetího setkání měli studenti představit své spolužáky po pravici a sdělit o nich alespoň tři informace, které se již
dozvěděli. Ve třídě byli dva studenti, kteří se na seznamovacím kurzu jevili jako „rizikoví“
z hlediska vyloučení kolektivem. Přesto o nich spolužáci dokázali poskytovat pozitivní informace a poukázat na jejich přínos pro skupinu navzdory jejich málomluvnosti a introvertnímu
temperamentovému ladění.
Další příležitosti k pozitivnímu vývoji vztahů třídy k uvedeným spolužákům nabízely
diskuse v rámci různorodých technik:
Příklad z 1.B (střední odborná škola): Při technice nedokončených vět se ukázal problematický vztah k jednomu ze studentů, který na počátku školního roku patřil do skupiny
chlapců, kteří se vůči třídě vymezovali, deklarovali svojí příslušnost k extrémistické organizaci a dávali najevo nezájem o dění ve třídě. V průběhu dalších setkání se tato skupina začala
bez větších obtíží zapojovat, celá třída uváděla, že vzájemné poznání jim pomohlo k navázání
hlubších vztahů. Vůči danému spolužákovi se však začali vymezovat, neboť ho vnímali jako
příliš dominantního, s tendencí prosazovat ve třídě své nápady a názory na úkor ostatních.
Následná diskuse byla vedoucími výcviku moderována takovým způsobem, aby došlo
k vyjasnění motivů chlapcova jednání a vzájemného pochopení úhlů pohledu třídy i dotyčného
studenta. Ukázalo se, že většina konfliktů pramenila z nedorozumění a v závěru diskuse zaznívala ze strany třídy potřeba, aby se každý sám za sebe pokusil zlepšit přístup ke kolektivu.
Dotyčný chlapec původně odmítal jet se třídou na školní výlet, což by znamenalo, že by nejela
celá třída (jak rozhodla třídní učitelka). Na konci setkání však konstatoval, že je ochoten na
výlet za momentální atmosféry se třídou jet. Při dalším setkání patřil společně se svými kama167

rádem k nejvíce iniciativním studentům, kteří podněcovali aktivity třídy. Současně jsme se
dozvěděli, že třída již začala organizovat výlet a všichni se ho zúčastní.
Příklad z 1.PS: Do třídy chodil zmíněný student, který se „vyhýbal nástupu na povinnou vojenskou službu“. Při nedokončených větách zazněly výtky na jeho aroganci, neochotu
komunikovat a verbální agresi. Přesto se ukázalo, že studenti jsou ochotni jeho chování akceptovat, když byli podníceni k úvahám o motivech jeho chování. Mnoho chlapců uvádělo, že
ho k tomuto chování zřejmě vedou osobní důvody. Shodli se, že není třeba ho mít rád, ale mohou zkusit jeho projevy tolerovat. Někteří spolužáci začali argumentovat, že s chlapcem negativní zkušenost nemají, dívky (do třídy chodily pouze dvě, v průběhu školního roku přišla třetí)
prohlásily, že je jim spolužáka líto vzhledem k jeho komplikované rodinné situaci.
Příklad z 1.A (střední odborná škola): Ve třídě byla studentka, která se od počátku
školního roku kolektivu spíše stranila, seděla sama v první lavici, při výcviku i v průběhu
standardního vyučování se příliš neprojevovala (jednalo se o výše uvedenou dívkou, která
vykazovala rysy posttraumatické stresové poruchy po autohavárii). Během školního roku a
v rámci výcviku i obdobně zaměřených třídnických hodin opakovaně nastaly situace, kdy třída
spolužačku podpořila, aby se více začlenila. Při jedné ze závěrečných technik výcviku (vzkazy
na záda – viz příloha číslo 3), reflektovala, co se od svých spolužáků dozvěděla, z vlastní iniciativy před nimi hovořila o svojí ochotě více se zapojit do dění ve třídě. Již během posledních
setkání ve výcviku začala působit uvolněněji, vtipkovala, více konverzovala se spolužáky i
vedoucími výcviku, záměrně si sedla ve výuce vedle spolužačky, jejíž sousedka v lavici byla
delší dobu nemocná a při realizaci veškerých výcvikových aktivit byla výrazně aktivnější než
na počátku školního roku.
Z hlediska interpersonálních vztahů se ukázal také významný vliv třídních učitelů.
Studenti pokládali jejich roli za důležitou ve smyslu vedení a podpory skupiny a pomoci při
řešení konfliktních situací. Ve třídách, jejichž třídní učitelé se aktivně chopili iniciativy, realizovali třídnické hodiny, věnovali se třídě a účastnili se všech výcvikových setkání, byl zjevný
výraznější vývoj koheze skupiny i rozvoj interpersonálních vztahů.
Například při technice Erb třídy (viz příloha číslo 3) bylo pozoruhodné, že většina tříd
znázornila třídní učitelku či třídního učitele jako významnou osobu a přestože motiv erbu nebyl někdy zcela konkrétní, v nějaké podobě vyjádřili, že třídní učitel je důležitou součástí jejich skupiny.
V některých třídách se vztah s třídní učitelkou nebo třídním učitelem v průběhu školního roku ukázal jako problematický z pohledu třídy, což zpravidla studenti komentovali a
nebylo jim to lhostejné.
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Příklad z 1.L (střední odborná škola): Ke konci školního roku se studenti domnívali,
že si k nim třídní učitelka udržuje nadměrný odstup, nemá o ně zájem a nedostatečně je informuje o akcích školy. Současně zaznívalo, že by o vztah s ní stáli a chtěli by s ní být více
v kontaktu. Na počátku školního roku měli třídnické hodiny, které se jim zrušily, čehož litovali. Konstatovali, že by v nich chtěli nejen řešit organizační záležitosti, ale věnovat se také jiným společným činnostem.
Specifické postavení získala třída, jejíž třídní učitelka se studenty udržovala minimální
kontakt, do života třídy se téměř nezapojovala a vůči studentům se chovala kriticky až odmítavě. Ve třídě se v průběhu školního roku vyskytlo několik náročných situací, které se opakovaně promítly do aktivit v rámci výcviku a byly společně se studenty rozebírány a hledala se
jejich řešení. V průběhu školního roku došlo v této třídě k velmi výraznému rozvoji v oblasti
vztahů, ale také ochoty studentů pracovat a dodržovat pravidla (nejen v rámci výcviku, ale
také v průběhu běžných vyučovacích hodin). Vývoj třídy pravděpodobně významně ovlivnila
přítomnost dospělých osob, jimž studenti důvěřovali a s nimiž měli možnost o jednotlivých
otázkách diskutovat a hledat řešení. Třída zjevně dokázala využívat situací ve výcviku pro
posílení vlastní resilience (Doll, Zucker, Brehm, 2004).
11.2.2 Dimenze seberegulace
Uvedená dimenze úzce souvisí se schopností zvládat náročné životní situace, ale také
reflektovat své vlastní chování, myšlenky a pocity. Techniky výcviku byly zařazovány takovým způsobem, aby kladly stále větší nároky na schopnost studentů přemýšlet o sobě i svých
spolužácích a třídě jako celku. Ve všech třídách bylo současně patrné, že se studentům daří
formulovat stále precizněji informace o svých spolužácích, své vlastní názory i postřehy.
Od povrchních komentářů k jednotlivým technikám na počátku školního roku se podařilo
dojít k úvahám studentů, které vyžadovaly využití předchozích znalostí o spolužácích i třídě a
současně rozsáhlejší metakognitivní procesy.
K aktivování studentů přispívalo i zapojení principů zprostředkovaného učení (viz kapitola 4.3.1) do výcvikových aktivit, které kladly nároky na metakognici. Před samotnou činností byla třída vyzvána, aby se pokusila společně formulovat postupy a strategie, které studenti využijí při přemýšlení o svých spolužácích nebo celé skupině. Současně byla společně
se studenty promýšlena přemostění do každodenních situací, tj. kdy je pro ně výhodné zamyslet se nad myšlením a názory druhých osob. Po těchto intervencích studenti produkovali mnohem více nápadů a zvládali úkol velmi precizně a se značnou invencí.
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V technikách zařazených na konci školního roku zvládala většina studentů poskytovat
promyšlené informace o sobě i druhých jedincích ve skupině. Jejich postřehy se konkretizovaly a nezřídka komentovaly změny ve vzájemném vztahu se spolužáky, k nimž přispělo hlubší
vzájemné poznání. Při některých výcvikových technikách v druhé polovině školního roku
studenti z vlastní iniciativy propojovali zážitky z výcviku s událostmi z běžné výuky. Často
se jednalo o diskuse o vzájemných interakcích mezi studenty a pedagogy, v nichž však zvládali reflektovat zdroje případných neshod nebo korigovat názory třídy na učitele a jeho
výuku.
Příklad z 1.DP (střední odborná škola): Ve třídě se rozpoutala diskuse o výuce matematiky, která pro studenty představovala jeden z obtížnějších předmětů a někteří se k ní stavěli kriticky. Přesto řada studentů argumentovala, že se nejedná o chybu učitele, že někteří nerozumí. Zdůrazňovali, že je nutné při vyučovacích hodinách dávat pozor a spolupracovat
s učitelem. Někteří ze studentů učitele hájili a oceňovali, že je ochoten látku vysvětlovat a
přestože celou hodinu počítají jen jeden příklad, má to smysl, neboť většina pak problém
pochopí.
Za pozornost stojí, že uvedená situace nastala ve třídě, jejíž reakce na výcvik byly
v úvodu kapitoly popsány jako méně vyspělé. Přesto průběžné aktivování studentů a společné
činnosti, které vedly mimo jiné k přemýšlení o druhých lidech i o dění ve skupině, ale současně vytvářely atmosféru vzájemné důvěry a tolerance, podnítily v závěru školního roku situace,
kdy byli studenti ochotní společně diskutovat, vyjadřovat názory odlišné od svých spolužáků
a přemýšlet nejen nad vlastními motivy, ale také chováním, myšlením a prožíváním druhých
osob.
V průběhu výcvikových setkání ve všech třídách rovněž nastaly situace, kdy v důsledku společné diskuse získala skupina příležitost uvažovat o problému z jiného úhlu pohledu. Nezřídka se tímto podařilo změnit názor na konkrétní problematickou situaci či osobu,
resp. vnímat danou otázku komplexněji, nebudovat si pouze jeden vyhraněný postoj k jejímu
řešení. V těchto situacích se obzvlášť ukazovala jako významná role vedoucích výcviku, kteří
studenty povzbuzovali k odlišnému způsobu přemýšlení o tématu.
Příklad z 1.A (gymnázium): Třída byla na konci školního roku rozčílená, že musejí jet
na geografickou exkurzi, která je naplánovaná učiteli, ačkoli by si raději sami zorganizovali
společný výlet. Po opakované kritice celé situace byli však studenti vyzváni, aby se pokusili
promyslet, zda je napadají nějaké klady, které mohou z exkurze vytěžit. Vzápětí mnozí z nich
začali prezentovat řadu nápadů (návštěvy památek mohou být příjemné, budou mít možnost
trávit čas společně mimo školu, odpočinou si od učení…).
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Příklad z 1.B (střední odborná škola): Při diskusi o neshodách s výše zmíněným spolužákem, byli studenti dotázáni, jak obvykle prožívají, když je někdo obviní či kritizuje, a co
chtějí udělat. Vzápětí řada z nich konstatovala, že mají tendenci se bránit a s dotyčným se
hádat, což následně vedlo k uvědomění, že tímto způsobem nelze dosáhnout vzájemné shody a
je třeba hledat jiné způsoby diskuse. Takto se podařilo situaci zvrátit a v jejím závěru došlo
k vzájemné shodě mezi studentem a zbytkem třídy. Při dalším výcvikovém setkání studenti
zpětně hodnotili diskusi jako velmi přínosnou, atmosféra ve třídě byla uvolněnější, což se
promítlo do společných plánů na školní výlet i spolupráce v rámci výcvikových aktivit.
11.2.3 Dimenze vzdělávání
V této dimenzi jsou zahrnuty především sociální dovednosti, které přispívají ke zvládání studijních nároků v prostředí školy, ale také při samostudiu. Z tohoto hlediska byl v průběhu výcviku ve třídách nejvíc pozorovatelný rozvoj dovednosti samostatné práce a dodržování stanovených pravidel bez nutnosti přímé kontroly. Studenti postupně začali zvládat
pracovat velmi intenzivně a aktivně, jakmile bylo řečeno, co se od nich očekává a jaká jsou
pravidla. Mezi počátkem a koncem školního roku byl patrný významný rozdíl v nutnosti pravidla v průběhu činností opakovat a zdůrazňovat. Zatímco na počátku školního roku se objevovaly tendence na stanovená pravidla nereagovat nebo je porušovat, na konci školního roku
byla práce ve všech třídách z jejich vlastní iniciativy mnohem strukturovanější a plynulejší.
Aktivity, které se opakovaly v průběhu celého školního roku, vykonávali posléze zcela rutinně, aniž by bylo třeba detailněji rozebírat jejich postup. Zpravidla se vůbec nevyskytovaly
snahy daný režim narušovat.
Možným vysvětlením tohoto vývoje může být opakovaná zkušenost tříd s prací za
předem stanovených pravidel, která se neměnila. Studenti si postupně dokázali prostřednictvím reflexí i průběžného posilování chování v rámci stanovených norem uvědomit zisky,
které jim z tohoto způsobu práce plynou a při srozumitelně vytvořené struktuře práce byli
aktivnější. Ze sdělení pedagogů vyplynulo, že totéž se promítlo do práce ve vyučovacích
hodinách.
11.2.4 Dimenze kooperace
Vzájemná spolupráce ve třídách byla posilována od počátku výcviku prostřednictvím
řady aktivit. Často se jednalo o přirozenou součást činností, jejichž primárním cílem bylo vzájemné poznávání, rozvoj verbálních dovedností apod. Na význam, který spolupráci mezi
spolužáky přikládají, poukázali studenti i svými výroky v evaluačních dotaznících (viz níže)
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nebo při technice nedokončených vět (viz příloha číslo 3). Opakovaně vyzdvihovali příležitosti ke společné práci i její kvalitu.
Vyjádření studentů z techniky „Nedokončené věty“na dotaz, co na své třídě oceňují:
S „... když nastane problém, umíme stát při sobě.“
S „… to, že si všichni pomůžou.“
S „… vzájemnou spolupráci, dobré vztahy.“
S „… že si pomáháme.“
S „… že si dokážeme poradit.“
S „… práci mezi spolužáky.“
S „… že když chceme, dokážeme pracovat jako kolektiv.“
S „… že se nehádáme a myslím, že i spolupracujeme.“
Vývoj kooperace bylo možno vysledovat také adaptací studentů na stále náročnější
techniky, které spolupráci vyžadovali. Zatímco na počátku školního roku byly při výcviku
začleněny především hrové, relativně nenáročné metody práce, postupně techniky kladly stále
větší požadavky na spolupráci celého kolektivu. Přesto se studenti zvládali adaptovat na nároky práce a společně ochotně plnili úkoly, jejichž cílem byla podpora společné práce i společného soužití.
Dovednost vzájemné spolupráce prokázaly některé třídy také formou mimoškolních
aktivit, které v průběhu roku dokázaly zorganizovat. V jedné třídě studenti naplánovali a
uspořádali divadelní představení, některé další třídy úspěšně naplánovaly školní výlet na konci školního roku.
Z hlediska spolupráce bylo rovněž možné sledovat v průběhu školního roku stále větší
dovednost rozdělit si ve skupině role podle schopností a dovedností. V rámci jednotlivých
technik se vždy vyprofilovali jedinci, kteří danou oblast zvládali a iniciativně se chopili plnění
úkolu. Další spolužáci ve skupině za těchto okolností ochotně spolupracovali. V rámci závěrečných reflexí následně dokázali pojmenovat, kdo danou činnost vedl, kdo byl iniciativní,
uvědomovali si, že se jim podařilo úkol splnit, neboť si navzájem naslouchali a plnili ho
společně.
11.2.5 Dimenze interakcí s druhými osobami
Závěrečná dimenze věnuje pozornost zejména komunikačním dovednostem na verbální i neverbální úrovni, ale také projevům chování, které zohledňují další členy skupiny. Ve
třídách byly uvedené dovednosti pozorovatelné v souladu s charakterem jednotlivých technik.
Opakovaně docházelo k situacím, kdy byly třídy rozděleny na náhodně vytvořené dvojice či
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skupiny, avšak postupně tomu studenti přivykli a nečinilo jim obtíže komunikovat se spolužáky, s nimiž v rámci běžných školních dní příliš nebyli v kontaktu. V této souvislosti se rovněž ve třídách podařilo, že všichni studenti dostali příležitost vyjádřit se k různorodým
tématům, takže zazněly i názory těch, kteří běžně v kolektivu byli spíše tišší a méně průbojní.
Skupina takto získala příležitost slyšet jejich názory a nezřídka byly obě strany překvapeny
charakterem sdělení i navázáním vzájemné komunikace.
Tento vývoj se promítl do hodnocení třídy studenty v technice „Nedokončené věty“,
kdy na dotaz, co ve své třídě oceňují, reagovali mimo jiné následujícími způsoby:
S „… že se každý, i když někdo míň, začlenil do kolektivu.“
S „… že si alespoň trochu rozumíme.“
S „… kamarádství, že mě přijali mezi sebe, hlavně se dokážeme bavit.“
S „… že spolu vycházíme a nehádáme se jako v jiných třídách.“
S „… jak se ke mně chovají, všichni jsou přátelský.“
S „… že i přesto, jak jsme každý jiný, dokážeme se zasmát a bavit se.“
S „… že se nikdo s nikým nehádá (zatím).“
Takřka ve všech třídách došlo ke změně způsobu komunikace některých studentů
se zbytkem třídy. Zpravidla se jednalo o studenty či studentky, kteří se vůči třídě nějakým
způsobem vymezovali, měli tendenci výcvikové aktivity sabotovat, případně devalvoval práci
spolužáků. Na základě svých zkušeností z technik a pravděpodobně také zkušenosti, že prostředí třídy je bezpečné a spolužákům lze důvěřovat, se jejich projevy výrazně proměnily.
Obvykle následně využili příležitost komunikovat s ostatními a zapojit se do společné práce.
K tomuto vývoji bezpochyby přispělo také náhodné členění studentů do skupin a dvojic při
práci.
Příklad z 1.DP (střední odborná škola): Dva chlapci, kteří seděli vedle sebe, spolu
opakovaně hovořili, když jiní spolužáci ve třídě něco sdělovali, často nevěděli, co se právě
bude dělat. Při dalších aktivitách se každý dostal do jiné skupiny, což významně přispělo ke
změně jejich chování. Vzápětí oba začali intenzivně pracovat, měli řadu výstižných komentářů
a dotazů.
Příklad z 1.A (gymnázium): Ve třídě byla dívka, která na počátku výcviku projevovala
výraznější tendenci práci sabotovat, záměrně reagovala na techniky v rozporu s očekáváním
ostatních, často se bavila se spolužačkou vedle sebe. V průběhu výcviku se její projevy významně proměnily a postupně se začala stále více zapojovat do diskusí ve skupině, její komentáře vždy souvisely s aktuálním kontextem, dokázala reflektovat své chování i poskytovat konstruktivní zpětné vazby spolužákům. Proměna jejího chování s vysokou pravděpodobností úz173

ce souvisela se zkušeností, kterou z výcviku i prostředí třídy získala. Jakmile třídu vnímala
jako bezpečnou, byla více ochotná komunikovat se spolužáky a zapojit se do práce.
11.2.6 Výsledky diagnostiky tříd
Při zpracování výsledků použitých diagnostických metod (Dotazník vztahů ve třídě B3 a Dotazník sociální akceptace D.S.A.) byla získána data o třídách zapojených do výcviku,
která byla následně srovnána s vývojem ve třídách komparační skupiny, v nichž práce formou
výcviku neprobíhala. V následující kapitole budou nejprve prezentována data z experimentální skupiny a následně údaje získané porovnáním obou skupin.
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Graf 6 - Změny ve školních třídách ve „výcvikové“ skupině (údaje uvedeny v hrubých skórech).

Graf 6 ukazuje charakteristiky, jejichž vývoj se v průběhu školního roku statisticky
významně změnil. Proměnná označená „kladné pocity“ (M1 = 11,18; M2 = 9,71; z = -2,72;
p < ,01) vyplývá z výsledků metody B-3 a vypovídá o hodnocení atmosféry ve třídě (v dotazníku zahrnuje položky páté části (viz příloha č. 2). Dílčí charakteristiky jsou hodnoceny na
škále 1-7, kdy číslo jedna znamená jednoznačně pozitivní ocenění atmosféry. Klesající tendence ve výpovědích studentů nasvědčuje, že prostředí třídy hodnotili na konci školního roku
jako více spolupracující, přátelské a bezpečné, v němž převládají důvěra a tolerance.
Položka pohled na třídu (M1 = 3,36; M2 = 2,52; z = -4,41; p < ,00) hodnotí dílčí charakteristiky skupinových procesů ve třídě – tj. přítomnost ohrožených jedinců, spory a způsob
jejich řešení, motivaci k návštěvě školy a pocit zázemí ze strany spolužáků (viz čtvrtá část
dotazníku v příloze č. 2). Respondenti vyjadřovali souhlas s tvrzením a jejich odpovědi byly
skórovány hodnotou 0 a 1. Zcela pozitivní pohled na třídu je v dané části testu hodnocen nejvyšším skórem. V průběhu školního roku tedy došlo ke kritičtějšímu posouzení kolektivu tří174

dy. Při pohledu na odpovědi studentů v jednotlivých položkách této části se však ukazují rozličné reakce jednotlivých tříd. Ve dvou třídách se změnil názor studentů na skutečnost, zda je
ve třídě nešťastný a ubližovaný žák v pozitivním směru, tj. méně studentů s tímto tvrzením
souhlasilo. Ve čtyřech třídách naopak vzrostlo množství studentů, kteří se do třídy těší a jsou
přesvědčeni, že se zde najde někdo, kdo jim pomůže s problémy. V jedné třídě se rovněž studenti na konci školního roku častěji domnívali, že společné problémy řeší v klidu. V další
třídě se v průběhu roku nezměnilo množství studentů, kteří uváděli, že se do třídy těší a v jiné
třídě naopak nedošlo k žádnému vývoji z hlediska názoru, zda je ve třídě ubližovaný žák. Ve
zbývajících případech byl v průběhu školního roku zaznamenán opačný trend vývoje, tj. ve
čtyřech třídách studenti vyjádřili častěji názor, že je mezi nimi spolužák, který je nešťastný či
ubližovaný, ve dvou třídách se méně studentů do třídy těšilo a méně často se domnívali, že se
zde najde někdo, kdo jim pomůže s problémy. V pěti třídách studenti na konci školního roku
s nižší frekvencí vyjádřili souhlas s tvrzením, že řeší problémy v klidu. S ohledem na počet
studentů v jednotlivých třídách nebyla tato data statisticky zpracována a jsou interpretována
pouze na základě získaných hrubých skórů.
Údaje o kladných (M1 = 5,41; M2 = 4,05; z = -4,12; p < ,00) a záporných (M1 = 3,68;
M2 = 2,56; z = -2,37; p < ,01) volbách uvádějí průměrné bodové kladné či záporné ohodnocení studentů ze strany ostatních spolužáků (za každou volbu v poslední části dotazníku dostávají studenti jeden bod – levý sloupec zahrnuje kladné volby, pravý sloupec záporné volby,
za volbu v prvních dvou částech dotazníku dostávají body dle pořadí, tedy jedinec uvedený na
prvním místě je hodnocen třemi body, jedinec uvedený na posledním místě jedním bodem).
V případě obou sledovaných proměnných došlo k statisticky významnému poklesu. U záporných voleb nebyli při druhém sběru dat u některých položek uváděni žádní spolužáci. U kladných voleb je pokles do jisté míry způsoben odpovědí „všichni“ na dotaz, kdo patří mezi přátele respondenta ve třídě, což nebylo možné adekvátně kódovat při vyhodnocení.
Vývoj vztahů s vrstevníky ve smyslu jejich pozitivního přijetí ukazuje poslední
proměnná zmíněná v grafu, jejíž výsledky byly získány z dotazníku D.S.A. Vztahy s vrstevníky (M1 = 12,30; M2 = 12,75; z = -2,71; p < ,01) jsou zjišťovány první škálou dotazníku.
Mezi prvním a druhým měřením došlo ve třídách ke statisticky významnému nárůstu skóru,
což znamená, že vzájemné vztahy vnímali studenti na konci školního roku pozitivněji.
Tabulka 16 uuvádí veškeré výsledky získané prostřednictvím dotazníků B-3 a D.S.A.
Zvýrazněné údaje poukazují na rozdíly, které byly shledány statisticky významné. Kromě již
zmíněných údajů stojí za pozornost, že klesl počet spolužáků, kteří byli hodnoceni jako
spolehliví, ale také jako osamělí (údaje v tabulce znamenají průměrný skór dané položky ve
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třídě). Proměnné „orbita plus“ a „orbita minus“ vyjadřují, kolikrát bylo student v první části
dotazníku B-3 zvolen bez ohledu na pořadí. Zatímco orbita plus souvisí s volbou přátel ve
třídě, orbita minus vypovídá o volbě spolužáků, které by si daný jedinec jako přátele nevybral.
Na rozdíl od kladných a záporných voleb nezískávají studenti v tomto případě rozdílné skóry
v závislosti na pořadí jejich jména v seznamu odpovědí v dotazníku. V obou případech došlo
ke statisticky významnému poklesu, což naznačuje méně vyhraněné odpovědi v obou sledovaných subčástech dotazníku.

kladné pocity
sebehodnocení
pohled na třídu
kladné volby
orbita plus
spravedlivý
spolehlivý
zábavný
vždy v centru dění
se všemi za dobře
záporné volby
orbita minus
protivný
nespravedlivý
nevděčný
nespolehlivý
osamělý
D.S.A. - škála 1
D.S.A. - škála 2
D.S.A. - škála 3
D.S.A. - škála 4

počátek školního
roku
M
s
11,18
5,98
2,03
,86
3,36
1,55
5,41
3,42
2,69
1,69
,73
1,28
,82
1,72
,87
1,90
,83
2,18
,75
1,26
3,69
5,58
1,70
2,36
,62
1,26
,36
,87
,34
,73
,48
1,10
,63
1,83
12,30
3,38
16,24
3,71
20,37
3,66
9,41
3,27

konec školního
roku
M
s
9,71
7,75
1,95
,74
2,52
1,86
4,05
3,42
2,02
1,60
,64
1,39
,66
1,60
,68
1,56
,66
2,01
,63
,95
2,56
4,26
1,20
1,81
,51
1,13
,26
,64
,32
,73
,40
,95
,49
1,88
12,75
3,33
16,20
4,15
20,64
4,17
9,85
3,33

z

p

-2,72
-,41
-4,41
-4,12
-4,47
-1,18
-2,07
-1,49
-1,47
-1,17
-2,37
-2,34
-1,08
-1,72
-,54
-1,13
-1,89
-2,71
-,94
-1,30
-1,79

,01
,16
,00
,00
,00
,24
,04
,10
,10
,24
,02
,02
,28
,09
,59
,26
,06
,01
,35
,19
,07

Tabulka 16 – Změny v popisu a hodnocení tříd i jednotlivých spolužáků v průběhu školního roku ve třídách zapojených do výcviku.

Rovněž výsledek čtvrté části dotazníku D.S.A. stojí za pozornost, ač rozdíl není signifikantní. Podle výpovědí studentů stoupl počet těch, kteří hovoří o životě ve škole doma
s rodiči a domnívají se, že rodiče jeví zájem o jejich studium a studentům záleží na tom, zda
na ně mohou být rodiče za jejich školní práci hrdí.
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Při porovnání tříd zapojených do výcviku a srovnávací skupiny byl vývoj ve skupinách v průběhu školního roku zvlášť sledován pro třídy středních odborných škol a pro třídy
gymnázií. Celkové výsledky pro každou skupinu jsou uvedeny v příloze číslo 5. Ukázalo se,
že diagnostická data přinesla pouze minimální množství statisticky významně odlišných výsledků. Přesto některé získané údaje stojí za pozornost. Mimo to jsme zjistili odlišný profil
výsledků ve středních odborných školách a v gymnáziích, v nichž byly také zjištěny veškeré
statisticky významné rozdíly.
Ačkoli se ve středních odborných školách při porovnání experimentální a srovnávací
skupiny neukázaly žádné významné rozdíly, přesto stojí některá zjištěná data za pozornost.
Ve třídách středních odborných škol zapojených do výcviku více klesl skór „kladných pocitů“, což u této proměnné znamená prožívání atmosféry ve třídě jako bezpečnější, přátelštější,
v níž převládá důvěra, tolerance a spolupráce. Naopak skór proměnné „pohled na třídu“, která
byla rozebírána výše, se zvýšil více ve třídách, v nichž probíhal výcvik, což opět naznačuje,
že studenti vnímali třídu pozitivněji. Obdobně skóry proměnných „záporné volby“, „orbita
minus“ a hodnocení spolužáků jako „protivných, nevděčných, nespravedlivých a nespolehlivých“ ve třídách zapojených do výcviku klesly více než v komparační skupině, což znamená,
že studenti méně svých spolužáků hodnotili negativně. Ve všech škálách dotazníku D.S.A.
se výrazněji navýšil skór u studentů participujících ve výcviku než u studentů z komparační
skupiny, tj. s vyšší frekvencí hodnotili na konci školního roku pozitivně kolektiv ve třídě,
svůj vztah ke spolužákům, své emocionální prožívání ve třídě i zájem rodiny o školní
práci. Žádný z těchto údajů se však neukázal jako statisticky významný.
Ve třídách gymnázií nastala poněkud paradoxní situace, která naznačuje, že celkový
vývoj ve třídách i jejich dílčí charakteristiky měly odlišnou podobu ve třídě zapojené ve výcviku a ve třídě srovnávací skupiny. Ačkoli u některých charakteristik došlo ke statisticky
významnějšímu pozitivnímu rozvoji v gymnáziu zařazeném ve výcviku, přesto některé jiné
související charakteristiky, ač zpravidla statisticky nevýznamně, hodnotili pozitivněji studenti
z komparační skupiny.
V gymnáziu zapojeném ve výcviku se statisticky významně (p < ,05) změnil skór proměnné „sebehodnocení“, kterou zachycuje třetí část dotazníku B-3. Skór 1 přitom znamená,
že se jedinec pokládá za významně zapojeného do života třídy, nejvyšší skór (tj. 5) naopak
poukazuje na skutečnost, že se respondent ze třídy zcela vyčleňuje. V gymnáziu došlo k více
než dvojnásobnému poklesu uvedeného skóru, což značí, že značná část studentů se na
konci školního roku pokládala za součást své třídy. Paradoxně však ve třídě zapojené ve
výcviku u vyššího počtu studentů než v komparační skupině došlo také ke změně skóru na
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konci školního roku opačným směrem, zatímco v porovnávací skupině většina respondentů
v průběhu školního roku nezměnila vnímání své pozice ve skupině.
Další paradoxní výsledek, ač současně v souladu s výsledky vývoje zjištěnými pouze
v participujících třídách, přinesl skór „orbita plus“, který se statisticky významně (p < ,03)
méně snížil a naopak více navýšil v komparační skupině. Současně však ve stejné skupině
došlo ke statisticky signifikatnímu (p < ,00) navýšení skóru záporných voleb, který se téměř
ztrojnásobil. Ačkoli celkové rozdíly u proměnné „orbita minus“ nejsou statisticky významné,
přesto došlo rovněž v komparační skupině k dvojnásobnému nárůstu skóru. Tyto výsledky
naznačují, že studenti gymnázia zařazeného do komparační skupiny na jednu stranu na
konci školního roku více svých spolužáků hodnotili pozitivně, avšak na druhou stranu se
v průběhu prvního ročníku začali vůči jiným spolužákům stavět mnohem více negativně
než jejich vrstevníci ve třídě zapojené do výcviku. Do výsledků kladných voleb opět může
interferovat skutečnost, že někteří studenti ve třídě participující ve výcviku uváděli mezi své
přátele všechny a nejmenovali konkrétní jedince, čímž nebylo možné odpověď skórovat.
Statisticky významně se rovněž lišilo hodnocení spolužáků z hlediska konkrétních negativních charakteristik. Na hladině významnosti p < ,00 došlo k diferencovanějšímu vývoji
ve třídách komparační skupiny u hodnocení spolužáků jako nespravedlivých a nevděčných.
Zatímco ve třídě gymnázia zapojeného do výcviku bylo hodnocení těchto charakteristik relativně stabilní po celý školní rok a převážně nedošlo k žádným změnám, ve třídě komparační
skupiny byly zjevné výraznější změny skóru. Stejný trend se ukazuje u charakteristiky „nespolehlivý“, avšak na hladině významnosti p < ,01 a také u charakteristik „protivný“ a „osamělý“, ačkoli rozdíly ve vývoji těchto vlastností nejsou signifikantní. V dotazníku D.S.A. se
ve třídách gymnázia participujícího ve výcviku ukázal shodný vývoj se třídami středních odborných škol ve výsledcích třetí a čtvrté škály, přičemž výsledky poslední škály se lišily statisticky významně (p < ,05). To znamená, že studenti gymnázia, které bylo zapojeno do výcviku, hodnotili na konci školního roku své emocionální prožívání ve třídě a zájem rodiny o
jejich školní práci pozitivněji než na počátku školního roku a to ve vyšší míře než studenti
v komparační skupině. Naopak v první škále se výsledky vývoje v průběhu školního roku
ukázaly srovnatelné s komparační skupinou. Ve druhé škále se trend obrátil, čili srovnávací
skupina hodnotila celkový kolektiv třídy pozitivněji. S výjimkou této jedné uvedené škály
nebyly další výsledky v dotazníku D.S.A. statisticky významně odlišné.
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11.2.7 Evaluace výcviku studenty
Změny v dynamice skupin i projevech chování studentů byly patrné při průběžné spolupráci s nimi i při pozorování tříd, avšak současně je konstatovali i mnozí učitelé a sami studenti je reflektovali v evaluačním dotazníku. Následující tabulka uvádí některá vyjádření studentů, jimiž komentovali hodnocení celoročního výcviku. Stojí za pozornost, jak výstižně
dokázali pojmenovat, co jim výcvik přinesl a jakým způsobem ovlivnil dění ve třídě.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Pomohl nám víc se sblížit a nebát se říci svůj názor.
Konečně se řekly nahlas věci, které naší třídě škodí.
Myslím, že se mi to celkově líbilo, zjistili jsme, že umíme dobře spolupracovat i s těmi, se kterými se
obvykle vůbec nebo zřídka bavíme.
Oceňuji hry, které jsme hráli, jelikož tam nebylo účelem vyhrát.
Popovídali jsme si o problémech.
Vše, co se tu odehrálo, se mi líbilo, vše v naší třídě se zlepšilo.
Vše se zlepšilo, dobrá spolupráce.
Zlepšila se atmosféra. Prohloubení vztahů.
Líbilo se mi, jaký o nás máte celkový zájem.
Potěšilo mě, jak jsme se se třídou dohodli na společných věcech.
Člověk se tu může vyjádřit a dají se tu řešit problémy, které bychom jen tak nevyřešili.

Tabulka 17 - Hodnocení sociálně psychologického výcviku studenty při jeho ukončení.

Pro úplnost je třeba dodat, že negativní hodnocení výcviku se týkala zejména nízké
frekvence výcvikových setkání, několikrát zaznělo, že při technikách byla otevřena konfliktní
témata, o nichž by třída pravděpodobně v průběhu běžné výuky nediskutovala.
U symbolu otazníku se nejčastěji objevovaly dotazy, zda bude výcvik pokračovat i
v dalším školním roce, resp. v průběhu dalšího studia.
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12. DISKUSE
Prezentované výsledky výzkumu přinesly řadu pozoruhodných informací, které
v mnohém potvrdily stanovené předpoklady i odpověděly na výzkumné otázky. V několika
ohledech korespondovaly získané výsledky s údaji uvedenými v první části této práce, na
druhou stranu některé údaje do jisté míry poukázaly na odlišné souvislosti, než bývají často
prezentovány v literatuře. Následující kapitola bude komentovat získaná data v kontextu stanovených cílů výzkumu i současných trendů, které jsou nastíněny v kapitolách teoretické části. Ačkoli doposud byly obě etapy výzkumu prezentovány odděleně, jedním ze záměrů této
kapitoly je rovněž poukázat na souvislosti mezi daty získanými v obou fázích výzkumného
šetření.

12.1 Motivace studentů a jejich učitelů ke školní práci
Výsledky první etapy projektu až na jednu výjimku potvrdily první stanovený předpoklad, že charakteristiky edukačního procesu sledované prostřednictvím diagnostických metod
a sémantického diferenciálu se v jednolitých skupinách liší. Motivace učitelů k výkonu jejich
profese byla signifikantně vyšší než motivace jejich studentů bez ohledu na typ školy. Data
získaná mezi studenty podpořila již dříve realizované tuzemské i zahraniční výzkumy, které
opakovaně poukázaly na nízkou motivaci dospívajících ke školní práci po nástupu do střední
školy i v průběhu jejich studia zde (Ormrod, 2006; Poledňová, 2006; Ryan, 2001). Na rozdíl
od uvedených výzkumů motivace středoškolských studentů v našem souboru pravděpodobně v průběhu studia neklesala. Ač nebyl zjišťován vývoj dané skupiny, porovnání výsledků dotazníku LMI v jednotlivých ročnících naznačuje, že motivace ke školní práci se příliš nemění a pokud ano, tak je pozorovatelná spíše vzestupná tendence. To by potvrzovalo tezi
I. Pavelkové, že motivace na počátku studia ve středních školách klesá, neboť bylo momentálně dosaženo cíle, avšak postupně spíše narůstá, když se studenti zaměřují na absolvování
školy a naplnění této aktuální ambice (Pavelková, 2002). Závěry však nelze generalizovat,
neboť výzkumný soubor nebyl dostatečně reprezentativní a nejednalo se o vývojovou studii,
ani se rozdíly mezi jednotlivými ročníky z hlediska vzestupu motivace neprokázaly jako statisticky významné.
Motivace ve skupině studentů i učitelů byla sledována prostřednictvím Dotazníku motivace k výkonu (LMI), který získané výsledky člení do tří faktorů. Za pozornost v této souvislosti stojí výrazné rozdíly ve výsledcích jednotlivých faktorů metody LMI ve skupině studentů a učitelů, především faktor orientace na plnění úkolů, jehož skór byl mezi studenty na
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velmi nízké úrovni. Naopak učitelé skórovali v tomto faktoru nejvýš. Orientace na plnění úkolů v dotazníku LMI zahrnuje zaměření na samostatné dokončování úkolů, motivaci samostatně si hledat práci a stanovit si strategie jejího splnění a dosažení cíle. Je pochopitelné, že dospělí respondenti mají dané dovednosti rozvinuté na vyšší úrovni. Od učitelů se v rámci jejich
profese rovněž očekává, že budou pracovat samostatně, na základě vlastní iniciativy. Jejich
práce, ač se neustále odehrává v rámci nějaké sociální skupiny, je velmi individuální, učitelé
se zpravidla ve výuce musejí spoléhat pouze na sebe a svá rozhodnutí. Není proto překvapující, že jejich motivace k samostatnému plnění úkolů je vysoká.
Z hlediska rozvoje a vzdělávání dospívajících se v tomto směru bezpochyby ukazují
možnosti, na které by se učitelé mohli zaměřit. V souvislosti se zprostředkovaným učením
popsaným ve čtvrté kapitole (Kozulin, 1998; Pokorná, 2007, 2008) by bylo zajisté vhodné
rozpracovat postupy, jak mohou učitelé úspěšně vést své studenty při samostatné práci,
resp. jak posílit jejich aktivitu v takovém směru, aby se posílila jejich motivace k plnění
různorodých, i náročnějších, úkolů. Tato dovednost bezpochyby patří mezi předpoklady
úspěšného terciárního studia či výkonu profese, učitelé jí zjevně disponují a bylo by tedy výhodné, aby ji více předávali svým studentům a k obdobným způsobům jednání je
podněcovali.
Mimo to se potvrdilo, že motivace studentů gymnázií, ač relativně nízká, je vyšší než
motivace studentů středních odborných škol. Tato situace se jeví poměrně paradoxní, neboť
studenti středních odborných škol se připravují na výkon svojí profese, volba oboru, který
studují by měla více souviset s jejich konkrétními zájmy a zálibami. Naopak gymnazisté pokračují ve všeobecném vzdělávání, stále jsou nuceni se učit řadu vyučovacích předmětů, které
je nezajímají a neplánují se jim věnovat. V tomto ohledu by pravděpodobně bylo velmi zajímavé zaměřit v příštím výzkumu pozornost na hodnotu, kterou studenti různých typů škol
vzdělávání přikládají. Lze předpokládat, že studenti gymnázií pokládají středoškolské studium
za důležitou formu přípravy na budoucí terciární vzdělávání a budoucí profesi. Na druhou
stranu je možné, že někteří studenti středních odborných škol si v průběhu studia začínají
uvědomovat, že volba oboru nebyla zcela adekvátní a jejich motivace ke školní práci je tímto
ovlivněna. V případě některých oborů navíc zkušenosti z praxe ukazují, že studenti již více
dokážou zaměřit svojí činnost na přímý výkon dané profese formou praxí, avšak tradiční
školní vzdělávání nemají tolik v oblibě. Zde by bezpochyby opět mohly napomoci principy
zprostředkovaného učení, zejména tzv. přemostění, jímž by učitelé společně se studenty hledali úzké souvislosti mezi studijní látkou a praktickými činnostmi při výkonu profese, a tak se
snažili zvyšovat jejich motivaci i ke školní práci.
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Z hlediska genderu, který nebyl primárně zmíněn v předpokladech výzkumu se ukázalo, že dívky v gymnáziích jsou více motivované než chlapci a naopak ve středních odborných
školách je situace obrácená. Podobně I. Pavelková konstatovala vyšší motivaci dívek v gymnáziích, zejména z hlediska jejich vnitřní motivace, případně snahy vyhnout se neúspěchu. U
chlapců se vyšší motivace objevovala při existenci vnějšího motivu (Pavelková, 2002). V našem výzkumném projektu nebyly vnější stimuly brány v potaz, avšak bylo by zajímavé při
další studii zohlednit i tuto otázku.
Výzkumný soubor zahrnutý v prezentované studii však není reprezentativní a lze se
domnívat, že rozsáhlejší šetření v různých typech středních škol a v odlišných lokalitách by
přinesla odlišnější a diferencovanější data.

12.2 Edukační styl učitelů pohledem jejich studentů
Výsledky ukázaly zajímavé údaje týkající se edukačního stylu učitelů. Přestože se potvrdilo původní očekávání, že výpovědi studentů budou odlišné od sebehodnocení třídních
učitelů, celkový profil edukačního stylu v obou sledovaných skupinách je totožný. Současně
nebyl zjištěn žádný významný rozdíl mezi způsobem, jak percipují edukační styl svých učitelů studenti gymnázií a studenti středních odborných škol. Dominuje kombinace kladného
edukačního vztahu a požadavků na výkon. Studenti tedy své učitele vnímají převážně jako
významné dospělé, kteří dokážou s dospívajícími budovat přátelský vztah, mají o ně
zájem, hovoří s nimi o výukových i jiných tématech, dokážou se společně zasmát a pobavit, ale současně vyžadují plnění povinností, stanovují srozumitelná pravidla, očekávají
od studentů práci odpovídající jejich znalostem a ročníku studia. Také předchozí studie, ,
potvrzují, zde zjištěný výsledek (Doll, Zucker, Brehm, 2000; Gillernová, 2005b; 2009a; Vágnerová, 2005; Sambách, Brother, Dikel, 2000; Wentzel, 1997). Lze se tedy domnívat, že také
v našich školách jsou učitelé chápáni jako jeden ze stěžejních zdrojů sociální opory
v dospívání (Gecková, Pedelský, Van Dijk, 2001; Scales, 1999; Garnefski, 2000; Wall, Novell, MacIntyre, 1999).
Stejným způsobem jako popisují edukační styl učitelů studenti se vnímají i sami učitelé, avšak jejich skóry v obou komponentách dotazníku byly ještě vyšší. Naopak v komponentě
záporného edukačního vztahu se domnívali, že jeho projevy nejsou tolik výrazné, jak je hodnotili studenti. Statisticky nevýznamný se ukázal pouze rozdíl ve složce volnosti, kterou učitelé studentům poskytují. Relativně ve shodě obě skupiny konstatovaly, že poskytování volnosti
bez hranic, bez pravidel a bez struktury není pro školní prostředí příliš typické, což odpovídá
také výsledkům, které získala I. Gillernová (2009a).
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Při porovnání výsledků výpovědí studentů v jednotlivých ročnících středních odborných škol i gymnázia se ukázaly statisticky signifikantní rozdíly ve všech sledovaných komponentách, pouze ve středních odborných školách nebyly zjištěny rozdíly z hlediska volnosti
ve složce řízení učitelů. Na rozdíl od motivace ke školní práci, v tomto případě výsledky naznačily vývoj negativním směrem, neboť ve třídách obou typů škol s přibývající délkou
studia klesaly skóry komponent kladného edukačního vztahu a požadavků a naopak
stoupaly skóry komponent záporného edukačního vztahu a volnosti. Vzhledem
k velikosti vzorku a s ohledem na skutečnost, že se nejednalo o klasickou vývojovou studii
nelze výsledky generalizovat. Bezpochyby však stojí za zamyšlení. Zejména pokud si uvědomíme, že se tento trend ukázal v obou typech škol. Je možné, že se zvyšující se náročností
studia ve vyšších ročnících začíná více převládat výkonová složka učení a zaměření na přípravu pro výkon budoucí profese či terciální studium, což se může dít na úkor budování vztahů mezi učitelem a studenty. Současně se možná učitelé domnívají, že je třeba více zodpovědnosti za práci předat studentům a méně je tedy kontrolují, případně jasně strukturují své
nároky, což opět může přispívat ke změnám v obou komponentách dimenze řízení.
V kontextu výsledků dotazníku LMI se nabízí domněnka, že by ve výuce měl být kladen větší důraz na zprostředkování a nácvik konkrétních strategií plnění úkolů, práci se získáváním a zpracováním informací, schopnosti sebekontroly a podobné projevy chování. Dospívající ve středních školách zjevně nemají zcela fixované postupy samostatné práce a případné
předání zodpovědnosti vnímají spíše jako více volnosti, ale nejsou motivování k dokončování
úkolů. Všechny uvedené postupy plánování, realizace i dokončování úkolů by přitom bylo
možné zahrnout do sociálněpsychologického výcviku. Velmi snadno by do něj bylo například
možné implementovat metodu Feuersteinova instrumentálního obohacování (podle Pokorné,
2007, 2008), kterou lze realizovat skupinově a která velmi zdařile kombinuje rozvoj sociálních dovedností i kognitivních funkcí. Je postavena na principech zprostředkovaného učení a
jejím významným přínosem pro dospívající, jak ukazují zkušenosti z praxe, je zaměření na
budování vztahu mezi učitelem a studentem a rovněž neustálé průběžné sledování pokroků
studentů. Takto se daří posilovat jejich zájem o práci, v průběhu práce se zpravidla zvyšuje
motivace studentů, ale také jejich vědomí vlastní kompetentnosti. Současně se učí přemýšlet o
prezentovaných informacích a zvažovat je v širší perspektivě. Prostřednictvím neustálého
přemosťování získávají studenti možnost vzdělávat se v řadě oblastí a uvědomit si dříve nejasné souvislosti mezi učební látkou a reálným životem. Metoda je často využívána individuálně či skupinově v poradenských zařízeních, ale také některé střední školy ji začlenily do
svých školních vzdělávacích plánů a mají s ní velmi dobré zkušenosti (Smreková, 2008).
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Za pozornost stojí rovněž výpovědi studentů o jejich představě ideálního učitele ve
čtvrté části dotazníku ŽoU. Jako nejvýraznější se opět ukázala kombinace kladného edukačního vztahu a požadavků na práci studentů. V obou případech se přitom v tomto smyslu výrazněji vyjádřili studenti gymnázií (rozdíl ve výpovědích však může být způsoben také jejich
menším množstvím a tedy menší reprezentativností výzkumného souboru). Při porovnání
s realitou se ukázalo, že se zvýšil také skór komponenty volnosti a naopak klesnul skór komponenty záporného vztahu. Vzhledem k typickým rysům období dospívání je pochopitelné, že
studenti středních škol by rádi získali více volnosti, avšak v kontextu všech výsledků znamená
významnou informaci pro práci učitelů, že primárně studenti preferují kladení požadavků
a jasnou strukturu a pravidla, pokud s nimi učitel současně buduje pozitivní vztahy.
Výsledky ve sledovaných školách se pro učitele jeví velmi pozitivní, což dokreslují i
výpovědi studentů. Sami sebe ve své roli ve škole vnímají poměrně realisticky, řada z nich si
uvědomuje, že svým učitelům práci nezjednodušují, ale mnozí deklarují přátelský vztah s učitelem a oceňují jeho práci. Tato zjištění se ukazují ve značném rozporu s dřívějšími výzkumy
mezi adolescenty (Ježek, 2006; Macek, 1999, 2002), které opakovaně zdůrazňovaly kritické
hodnocení učitelů jejich studenty, případně poukazovaly na vzájemný nezájem a vztahy udržované spíše formálně. S. Ježek (2006) dokonce vyjadřuje názor, že dospívající nepokládají
učitele za významné osoby ve svém životě. V dotaznících, stejně jako v průběhu sociálně psychologického výcviku se opakovaně ukázalo, že naši respondenti přisuzovali svým učitelům
poměrně značný význam. Jak naznačily mnohé diskuse v průběhu výcviku, očekávají však
současně od učitelů určité kvality, aby s nimi byli ochotní vztah budovat. Jestliže je postrádají, pravděpodobně nevnímají učitele jako významnou postavu. Naše výsledky však naznačují,
že rozhodně roli učitele dospívající ve svém životě nezatracují paušálně. Zjevně sehrává důležitou roli zajistit ve školním prostředí takové podmínky a požadavky, aby své učitele mohli
respektovat.
Výzkumy P. Macka (1999, 2002) byly realizovány v průběhu devadesátých let minulého století a sledovaly proměny sociálního prostředí dospívajících v kontextu nově nastalých
celospolečenských změn. Zjištění týkající se postojů dospívajících k učitelům i středoškolského studiu byla v tomto duchu rovněž interpretována a autor se domníval, že v souvislosti
s demokratizací společnosti dojde i ke změnám tradičních vztahů mezi učiteli a studenty, které nebudou založeny pouze na formální autoritě učitele (Macek, 1999). Náš projekt byl realizován o více než deset let později a můžeme se domnívat, že k onomu predikovanému posunu
skutečně došlo. Toto naznačují i výsledky I. Gillernové (2009), která použila stejnou metodu
získávání dat, avšak její soubor byl výrazně reprezentativnější.
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Přesto lze současně vyslovit argument, že omezené množství dospívajících ve vzorku
respondentů ovlivnilo získané údaje o edukačním stylu učitelů. Školy se do projektu zapojily
samovýběrem. Jednalo se tedy zpravidla o školy, jejichž učitelé jsou motivovaní k dalšímu
profesnímu rozvoji a současně mají zájem o začlenění nových forem práce do výuky svých
studentů. Svou účastí v celém projektu prokázaly jistou odlišnost od dalších středních škol,
která mohla od počátku determinovat získané výsledky. Studenti byli navíc instruováni, aby
v dotazníku ŽoU hovořili o svých třídních učitelích. Jejich zkušenost s těmito učiteli je bezpochyby mnohem rozsáhlejší a intenzivnější než s jinými učiteli školy. Tento fakt mohl celkové výsledky také významně ovlivnit. Na druhou stranu se zdá, že minimálně
v participujících školách jsou třídní učitelé zřejmě vybírání s rozvahou a je kladen důraz na
jejich profesní dovednosti, což se projevuje také v jejich vztazích ke studentům.

12.3 Pojetí školního prostředí a školní atmosféry studenty a učiteli
Poslední sledovaná charakteristika škol zapojených do výzkumného projektu sledovala reflektovanou atmosféru školy a charakteristiky, které školnímu prostředí učitelé i studenti
přisuzují. Výpovědi všech sledovaných skupin získané prostřednictvím metody sémantického
diferenciálu byly následně při interpretaci kategorizovány v souladu s výsledky faktorové
analýzy do tří druhů. Některá z adjektiv úzce souvisela s celkovou atmosférou školy a jejím
fyzickým prostředím. Druhou rozsáhlou skupinu tvořila přídavná jména, který popisovala
dynamiku edukačního procesu a vzájemné interakce. Poslední faktor byl sycen adjektivy, která vyjadřovala především hodnocení výuky.
Opět se potvrdilo, že studenti gymnázií a středních odborných škol poskytují odlišné
výpovědi. Při zpracování získaných dat pouze od studentů středních odborných škol se neukázaly takřka žádné výjimečné vlastnosti, které by školnímu prostředí připisovali. Jejich odpovědi byly rozptýleny po celé škále sémantického diferenciálu a nevykazovaly žádnou jednoznačnou tendenci. Pouze dvě charakteristiky školního prostředí naznačovaly významnější
zastoupení. Školu pokládali studenti středních odborných škol za relativně hlučnou a plnou.
Vzhledem ke skutečnosti, že participující školy byly obě rozsáhlé instituce a studovalo v nich
vysoké množství studentů různých oborů, nejsou tyto postřehy respondentů nijak
překvapující.
Studenti gymnázií se vůči svému školnímu prostředí vymezili výrazněji. Lze konstatovat, že většina jimi uváděných charakteristik má pozitivní konotaci. Celkové prostředí i výuku pokládají za spíše příjemné, světlé (s tím souvisí patrně i adjektivum bílé, k němuž se
přiklánějí) a hezké. Ve shodě se studenty středních odborných škol ho však vnímají také jako
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plné a vzájemné interakce spíše hlučné. Celkovou atmosféru hodnotí jako laskavou, uvolněnou, klidnou, šťastnou, ale také silnou a aktivní, vzájemné interakce jako jemné a výuku jako
blízkou, pevnou a srozumitelnou. Uvedené charakteristiky přitom v mnohém připomínají popis preferovaného edukačního stylu, jak ho studenti popsali v metodě ŽoU. Opět poněkud
v rozporu se zjištěními P. Macka (1999, 2002) se ukázalo, že výuku studenti reflektují jako
cennou.
S výjimkou charakteristiky školního prostředí jako plného všechny ostatní uvedené
vlastnosti uváděli studenti gymnázia s mnohem výraznější intenzitou než studenti středních
odborných škol. Vysvětlením může být množství respondentů zařazených do obou skupin.
Údaje nelze zevšeobecňovat, platí pouze pro zde prezentovaný vzorek respondentů. Současně
bychom mohli uvažovat, do jaké míry studenty gymnázia ovlivňovala jejich identifikace se
školou. Jak se ukázalo i v průběhu sociálně psychologického výcviku, studenti prvního ročníku se v průběhu školního roku více začali orientovat na školní výsledky a výkonnost, přestože
na počátku školního roku se všechny třídy zapojené do výcviku jevily totožné ve svém zájmu
i iniciativě. Postupně se ve středních odborných školách ukázal mnohem silnější zájem o aktivity výcviku a bylo zjevné, že studenti kladou na sociální aspekty vzdělávání značný důraz.
Naopak ve třídě gymnázia bylo stále více pozorovatelné zaměření na výkon a školní výsledky. Toto jednak může souviset s uvedenými trendy v motivaci studentů jednotlivých typů
škol, ale současně je možné, že výpovědi v sémantickém diferenciálu souvisejí s identifikací
s hodnotami školy. Způsob, jímž studenti atmosféru, vztahy i prostředí vnímali, možná lépe
saturoval jejich potřeby, než tomu bylo ve středních odborných školách. Tak se mohlo stát, že
výcvikové aktivity byly s ohledem na vnímané školní prostředí přijímány studenty jednotlivých typů škol odlišně.
Podobně jako v případě výsledků dotazníku zaměřeného na edukační styly, také v případě výsledků sémantického diferenciálu se při porovnání výpovědí studentů v jednotlivých
ročnících ukázaly statisticky významné rozdíly, které naznačily postupné negativnější pojetí školního prostředí a atmosféry ve škole. Významněji se tyto tendence projevily mezi
studenty středních odborných škol, kde se při pohledu na výsledky jednotlivých ročníků ukázalo, že studenti nižších ročníků vyjadřovali vyhraněnější názory na vnímané kvality školy a
zpravidla ji hodnotili pozitivněji. Celkové prostředí popisovali jako hezčí, rychlejší, silnější,
aktivnější, laskavější, citlivější, spravedlivější, uvolněnější, čerstvější a bělejší. Edukační proces a vzájemné interakce vnímali jako jemnější a výuku hodnotili jako příjemnější, srozumitelnější, cennější a pevnější. Ačkoli platí stejné argumenty jako u předchozích zmíněných
sledovaných změn mezi jednotlivými postupovými ročníky studia, lze se domnívat, že perci186

povaný edukační styl učitelů i celkové hodnocení školy spolu mohou úzce souviset, na což
poukázaly i vzájemné korelace.
Obdobné výsledky jako ve sledovaných skupinách studentů se ukázaly rovněž ve sledovaných skupinách učitelů středních odborných škol a učitelů gymnázií. V mnoha ohledech
se učitelé shodli se svými studenty, přesto se ukázaly signifikantní rozdíly ve výpovědích jak
mezi učiteli gymnázia a středních odborných škol, tak mezi učiteli a studenty.
Učitelé středních odborných škol podobně jako jejich studenti neposkytli takové
množství vyhraněných odpovědí. Shodli se se svými studenty, že edukační proces a vzájemné
interakce jsou spíše hlučné. Na rozdíl od svých studentů však poukázali na srozumitelnost
výuky, její význam a blízkost. Jako jediná skupina respondentů naopak učitelé středních odborných škol hovořili o spíše napjaté atmosféře ve škole.
Ačkoli výsledky ve sledované skupině učitelů lze interpretovat v obdobném duchu jako ve skupině studentů, lze se také domnívat, že prostředí středních škol skutečně není tolik
vyhraněné jako prostředí gymnázia. Zapojené střední školy nabízely studentům studium několika různých oborů, včetně učebních oborů, celkově bylo ve školách mnohem více studentů,
jejichž zájmy, osobnostní rysy i projevy chování se pravděpodobně navzájem mnohem více
liší, než bychom čekali v gymnáziích. Jestliže učitelé mají zkušenost s větší variabilitou studentů, učí v různých třídách a jsou si vědomi, že jejich očekávání vůči studentům různých
oborů se musí lišit, je možné, že výpovědi charakterizující celkovou atmosféru, prostředí školy i edukační proces nebudou tak jednoznačné.
Učitelé gymnázia se také přikláněli k obdobným charakteristikám jako jejich studenti,
přesto se lišili v intenzitě svých preferencí a v některých případech poskytli zcela ojedinělé
odpovědi, které se v žádné další samostatně sledované skupině respondentů nevyskytly. Prostředí školy a její celkovou atmosféru opět hodnotili jako spíše světlé až bílé, hezké, zaplněné,
silné a vyžadující aktivitu, ve shodě se svými studenty hovořili o laskavosti a spokojenosti
(adjektivum šťastný). Výuku také pokládali za pevnou, srozumitelnou, příjemnou a blízkou.
Jako jediná skupina respondentů ve vyšší míře popsali školní atmosféru také jako citlivou a
spravedlivou a výuku hodnotili jako mladou. Opět poukázali také na hodnotu vzdělávání (adjektivum cenný).
Z porovnání učitelů gymnázia a středních odborných škol vyplynulo, že se jejich
pohledy na prostředí školy a tamní atmosféru liší, přičemž ve skupině učitelů gymnázií
častěji převládalo pozitivní hodnocení. Z hlediska prostředí a celkové atmosféry vnímali
svojí školu jako výrazně plnější, laskavější, šťastnější, citlivější, avšak také opotřebovanější.
Výuku shledávali učitelé gymnázií statisticky významně příjemnější, světlejší a bližší. Zají187

mavé je vnímání školy jako zaplněné, protože ve skutečnosti obě sledované střední školy byly
podstatně rozsáhlejší a navštěvovalo je mnohem více studentů.
Výsledky jsou s vysokou pravděpodobností ovlivněny limitovaným množstvím respondentů ve výzkumném souboru. Přesto je pozoruhodné, v jaké shodě se nacházejí výpovědi studentů a učitelů jednotlivých typů škol. Při závěrečném porovnání celkové skupiny učitelů a celkové skupiny studentů se ukázalo pouze pět z dvaceti sedmi vlastností školního prostředí, které se statisticky významně lišily. Učitelé vnímali výuku jako cennější a bližší a
prostředí jako hezčí než jejich studenti. Současně, pravděpodobně s ohledem na standardní věkové složení, které můžeme ve školách sledovat, významně častěji uváděli charakteristiku mladý. Jediná vlastnost s negativní konotací, která se mezi učiteli vyskytla
častěji než mezi studenty, bylo hodnocení atmosféry jako napjaté. Při detailním pohledu
na hodnocení jednotlivých skupin se přitom ukázalo, že nejintenzivněji tento rys vnímají učitelé středních odborných škol a zcela na druhém konci škály stojí se svým hodnocením studenti gymnázií. V obou skupinách hodnocených komplexně je však patrný příklon k vnímání
atmosféry jako napjaté mezi učiteli a naopak jako uvolněné mezi studenty. Pokud vezmeme
v potaz zátěž, kterou učitelská profese přináší, nedostatek možností supervize a zvyšující se
nároky společnosti na kvalitní výkon ve všech složkách profesních dovedností učitelů, je pochopitelné, že prostředí vnímají jako napjaté (Štětovská, 2009).
Bylo by bezpochyby zajímavé danou problematiku zkoumat na větším počtu respondentů a v heterogennějším prostředí. Současné výsledky naznačují odlišnosti mezi gymnázii a
středními odbornými školami, které se zajisté mohou promítnout do celkového klimatu školy.

12.4 Souvislosti mezi sledovanými psychosociálními aspekty edukačního procesu
Druhý předpoklad stanovený na počátku první etapy výzkumu poukazoval na vzájemné souvislosti mezi všemi sledovanými charakteristikami edukačního procesu. Provedená
korelační analýza prokázala, že mezi proměnnými existují vazby, ač v některých případech
nebyly extrémně silné.
Z hlediska pedagogického působení na rozvoj studentů stojí za pozornost, že se potvrdila vazba mezi motivací studentů a edukačním stylem učitelů, který kombinuje kladný
vztah vůči studentům a kladení požadavků. K obdobným výsledkům dospěly i dříve realizované studie (Ames, 1992; Arnett, 2009; Wentzel, 1997, 1999). Nižší korelační koeficient,
ač stále signifikantní, naznačuje, že edukační styl působí na motivaci studentů do určité míry.
Je však pochopitelné, že svůj vliv sehrávají i další faktory, mezi něž patří vrstevnická skupina
a status, který v ní dospívající zastávají (Cotterell, 2007; Nichols, White, 2001; Ryan, 2001;
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Wentzel, Barry-McNamara, Cladwell, 2004; Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006), rodinné zázemí a
význam, který rodina vzdělání přikládá (Arnett, 2009; Ryan, 2001) a v neposlední řadě vnímaná náročnost úkolů, které mají studenti plnit (Ames, 1992; Roeser, Eccles, Sameroff,
2000). Ani zde není pravděpodobně poskytnut úplný výčet proměnných, které motivaci studentů středních škol ovlivňují. Výzkumy zmíněných autorů se zpravidla zaměřovali na souvislosti mezi motivací a specifickou proměnnou, které věnovali pozornost a je tedy možné, že
výsledky mohly být do jisté míry zkreslené, neboť nezohledňovaly všechny pravděpodobné
proměnné. Ačkoli tématu motivace byla věnována řada monografií, určitě by bylo zajímavé
komplexně danou problematiku prozkoumat v kontextu středoškolského vzdělávání. Zejména
za předpokladu, že se opakovaně setkáváme s poklesem motivace dospívajících ke školní práci ve středních školách.
Výsledky v námi sledovaných školách poukázaly především na souvislost edukačního
stylu s úrovní ambicí a individualismu v motivaci studentů (tj. faktory ctižádosti a nezávislosti
v dotazníku LMI). V této souvislosti se jeví pozoruhodný koncept iniciativního chování R. W.
Larsona (2000), který by byl pravděpodobně nejvíce sycen právě třetím faktorem, tj. orientací
na plnění úkolů. Ten zahrnuje motivaci vyhledávat samostatně práci, chopit se iniciativy a
dokončovat úkoly navzdory případným obtížím. Výsledky tak v souladu s předpoklady R. W.
Larsona (2000) naznačují, že právě v této oblasti postrádají dospívající ve škole výraznější
motivaci a učitelé svým působením k rozvoji studentů také v tomto ohledu příliš nepřispívají.
Opět se zde jeví velmi přínosný přístup tzv. zprostředkovaného učení nebo tzv. rogeriánský
přístup ve výchově i výuce (viz kapitola 4.3.1), jejichž prostřednictvím by učitelé mohli podpořit rozvoj iniciativ svých studentů, kteří by takto současně chápali význam a smysluplnost
svého chování a dokázali by důsledky svých aktivit vnímat v širším kontextu (Kozlin, 1998;
Pokorná, 2007, 2008; Rogers, 1998; Vymětal, Rezková, 2001). Tyto postupy lze pravděpodobně opět velmi snadno rozvíjet při posilování sociálních dovedností studentů a propojovat
jejich význam se školní prácí. Výsledky sociálně psychologického výcviku dále ukázaly, že
studenti mají zájem samostatně pracovat, avšak stále ještě potřebují podporu a nenásilné vedení dospělými vychovateli.
Za pozornost stojí také jediná zjištěná korelace mezi edukačním stylem, hodnoceným
přímo učiteli, a jejich motivací k práci. Jestliže je ctižádost k výkonu učitelské profese nízká,
poskytují zpravidla více volnosti svým studentům. Čili jejich nízké ambice se pravděpodobně
promítají do nezájmu o studenty, který je v komponentě volnosti dost výrazně vyjádřen
(Gillernová, 2009a).
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Předpoklad, související se vztahem mezi motivací ke školní práci ve skupině studentů
i učitelů a jimi vnímanými charakteristikami školního prostředí, se rovněž potvrdil. Ačkoli
korelační koeficienty opět nebyly extrémně vysoké, prokázala se signifikantní vazba mezi
některými vlastnostmi školy a faktory motivace. Nejvíce se zdála školním prostředím
ovlivněna ctižádost studentů, která narůstala, když vnímali atmosféru školy jako rychlou, bohatou, plnou a také aktivní a laskavou. Současně se ctižádost zvyšovala, pokud vzájemné interakce byly dynamičtější (adjektivum divoký) a výuka byla hodnocena jako příjemná, srozumitelná a cenná. Motivace k nezávislému chování ve škole také rostla, jestliže studenti percipovali atmosféru jako rychlou a aktivní, avšak současně také jako statečnou. Výuku přitom
hodnotili jako příjemnou a srozumitelnou a vzájemné interakce opět vnímali spíše jako divoké. Není překvapující, že poslední sledovaný faktor motivace ke školní práci, jehož výsledek
byl mezi studenty velmi nízký, nesouvisel s příliš mnoha vnímanými charakteristikami školy.
K orientaci na plnění úkolů přispívalo, pokud studenti percipovali školní atmosféru jako
uvolněnou, edukační proces jako spíše tichý a výuku hodnotili jako příjemnou a srozumitelnou. Zjištěné údaje podporují teorii J. S. Eccles a jejích kolegů, v níž hovoří o souladu mezi
vývojovými potřebami jedince a pobídkami prostředí. Rovněž v našem případě studenti, kteří
reflektovali prostředí pozitivněji, projevovali větší motivaci ke školní práci. Obdobné výsledky se ukázaly i ve jmenované studii (Eccless et al., 1993).
Také ve skupině učitelů se ukázalo, že zejména jejich ctižádost je podporována
různými charakteristikami školy, avšak na rozdíl od studentů školní prostředí působilo
ve větší míře také na jejich motivaci orientovat se na samostatné plnění úkolů. Jejich
ctižádost podněcovalo, pokud školní atmosféru vnímali jako rychlou, silnou, aktivní, ale také
laskavou a fyzické prostředí spíše jako bílé a hezké. Z ostatních charakteristik jejich ambice
posilovalo, pokud výuku popisovali jako blízkou. Touto charakteristikou byla podpořena rovněž jejich nezávislost, která zároveň také korelovala s vnímáním výuky jako mladé a atmosféry jako aktivní. Zaměření na plnění úkolů bylo ve skupině učitelů posilováno, jestliže celkové
prostředí školy a její atmosféru reflektovali jako plné, aktivní, statečné a bílé a výuku hodnotili jako pevnou a opět také blízkou.
Ačkoli naše studie nezjišťovala tradičními metodami školní klima, mnohé charakteristiky školy, které se ukázaly jako významné ve vnímání a hodnocení studentů i jejich učitelů,
s ním úzce souvisejí. Z tohoto úhlu pohledu můžeme konstatovat, že se opět potvrdily dřívější
výzkumné studie (Brand et al., 2003; Helus, 2007; Roeser, Midgley, Urdan, 1996), které poukazují na souvislost mezi reflektovaným školním klimatem a prací studentů a jejich výkon-
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ností. Přitom by bylo zajímavé dále pokračovat ve sledování různých složek školního klimatu
a jejich vlivu na motivaci studentů a jejich školní úspěšnost.
Výsledky potvrdily i poslední stanovený předpoklad první etapy výzkumné studie.
Kromě motivace souvisejí určité charakteristiky školy také s edukačním stylem učitelů.
Výsledky byly porovnávány zvlášť pro skupinu studentů, kde se potvrdilo značné množství
vzájemných vazeb, a zvlášť pro skupinu učitelů. Ve druhé jmenované skupině se vzájemné
vazby téměř vůbec neukázaly. Toto lze vysvětlovat jednak nízkým počtem respondentů, avšak
je pravděpodobné, že edukační styl učitelů je spíše součást jejich profesních kompetencí a
není tolik závislý na vnímaných kvalitách prostředí, v němž učitelé působí. Naopak mezi studenty je vysoce pravděpodobné, že způsob, jímž s nimi učitelé pracují, ovlivní jejich pohled
na prostředí školy a její atmosféru i výuku.
Je však zajímavé, že pokud se ukázala korelace mezi edukačním stylem učitelů, jak ho
sami popisovali, a jimi vnímanými charakteristikami školy, zpravidla dané vlastnosti školy
způsob učitelovy práce ovlivňovaly negativně. Jestliže učitelé pokládali školu za příliš zaplněnou a atmosféru spíše napjatou, zřejmě se to projevilo na jejich méně pozitivním vztahu se
studenty. Současně pokud hodnotili školu jako méně srozumitelnou, poskytovali studentům
více volnosti, čímž sami vytvářeli do jisté míry školu nesrozumitelnou pro ně. Zajisté by bylo
zajímavé prozkoumat na výrazně větším vzorku respondentů, jak se promítají vnímané charakteristiky a hodnocení školy do výkonu profese učitele a do jaké míry jedno ovlivňuje
druhé.
Ve skupině studentů se ukázalo, že nejvýrazněji souvisely s edukačním stylem vnímané charakteristiky celkové atmosféry a prostředí školy. Při popisu edukačního stylu, který
kombinuje kladný vztah a požadavky, vnímali studenti školní atmosféru jako rychlou, silnou,
statečnou, aktivní, laskavou, citlivou, šťastnou, spravedlivou a uvolněnou a fyzické prostředí
školy jako světlé, bohaté, neopotřebované a hezké. Při uvedeném edukačním stylu rovněž
studenti hodnotili výuku jako příjemnou, srozumitelnou a cennou. Výsledky tak do značné
míry podporují domněnku vyslovenou v páté kapitole, že školní klima je determinováno působením učitelů a způsobem, jímž si budují vztahy se svými studenty (Arnett, 2009; Cangelosi, 1994; Gillernová, 1998; Kyriacou, 1996; Mareš, Ježek, 2002; Marting, 2007; Ormrod,
2006; Orpinas, Horne, 2006; Pajares, 2006).

12.5 Efekt sociálně psychologického výcviku
Druhá etapa výzkumu měla charakter kvalitativní studie, konkrétně akčního terénního
výzkumu, proto na rozdíl od první fáze nebyly stanoveny předpoklady týkající se získaných
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výzkumných dat. Před zahájením výzkumné práce jsme si však položili výzkumné otázky, na
které práce ve školách hledala odpovědi. První otázka byla poněkud širší a ptala se na komplexní možnosti využití sociálně psychologického výcviku ve školách za účelem rozvoje sociálních dovedností studentů. Na základě získaných dat i výpovědí studentů v evaluačních dotaznících lze konstatovat, že na uvedenou výzkumnou otázku můžeme odpovědět kladně. Ve
všech třídách prvních ročníků zapojených do sociálně psychologického výcviku byl pozorovatelný rozvoj sociálních dovedností. V souladu s předchozími teoretickými informacemi o
problematice sociálních dovedností byly projevy studentů kategorizovány podle taxonomie
P. Caldarelly a K. W. Merrella (1997). Z hlediska první jimi popsané dimenze, která se zaměřuje na vrstevnické vztahy, se v průběhu výcviku opakovaně ukázal zvyšující se zájem studentů o jejich spolužáky a současně snaha budovat pevnou síť interpersonálních vztahů ve
třídě. Studenti si uvědomovali, že v době středoškolského studia tráví významné množství
svého času ve škole nebo přípravou do ní.
Ačkoli se zdá, že motivace studentů ke školní práci není příliš vysoká, jejich potřeba cítit se ve škole bezpečně a mít zde dostatečné zázemí tvořené především vrstevnickou skupinou je nesmírně silná, jak uvádí také J. Cotterell (2007). Mezi studenty se významně projevily snahy dbát o interpersonální vztahy a budovat je na kvalitní úrovni. Lze
současně očekávat, že intenzivní vrstevnické vztahy, v nichž si dospívající navzájem prezentují vzdělání jako cenné a mají potřebu školní úspěšnosti, mohou následně přispět ke zvýšení
motivace k práci (Cotterell, 2007; Ryan, 2001; Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006). Přestože předchozí výsledky byly do určité míry v rozporu se zjištěními P. Macka z devadesátých let minulého století, na druhou stranu se lze domnívat, že se opět potvrdilo, jak významné se interpersonální vztahy dospívajícím jeví a jaký význam jim přikládají také v kontextu dosahování
dalších cílů. Zmíněná studie prokázala, že čeští dospívající dokonce pokládají vztahy za významnější než jejich vrstevníci v zahraničí (Macek, 1999) a můžeme se domnívat, že tato tendence se stále objevuje.
V období dospívání představují vrstevnické vztahy významný zdroj socializace jedince (Arnett, 2009; Cotterell, 2007; Crosnoe, 2000; Macek, 1999; Vágnerová, 2005), proto je
pochopitelné, že se zaměření na vztahy s vrstevníky ukázalo jako významné také v našem
projektu. Na druhou stranu je však pro adolescenci typická také potřeba patřit do jasně specifikované vrstevnické skupiny a tendence odmítat odlišné jedince či sociální skupiny (Arnett,
2009; Cotterell, 2007; Erikson, 1974; Macek, 2002). Z tohoto hlediska bylo v průběhu implementace sociálně psychologického výcviku zajímavé sledovat, jak bude probíhat začlenění
studentů, kteří se svými projevy chování, emocionálním prožíváním či fyzickým stavem lišili
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od svých spolužáků. V podmínkách škol, v nichž se minimálně věnuje pozornost podpoře
skupinové koheze ve třídách a sociální normy tolerují či akceptují agresivní projevy chování,
bývají takoví studenti často oběťmi ostrakizace či přímo šikany (Chang, 2007; Kolář, 2005;
Orpinas, Horne, 2006). V žádné z participujících tříd, ač ve všech bylo možné uvedený typ
studentů identifikovat, nedošlo k rozvoji šikany, naopak při mnoha příležitostech se ukázalo,
že si spolužáci dávali najevo vzájemné přijetí, tolerovali vzájemné odlišnosti a opakovaně
měli očividný zájem o začlenění spolužáků, kteří byli spíše na okraji skupiny.
V neposlední řadě se jako významný opět ukázal vztah mezi třídou a třídním učitelem,
jak to naznačily i vzájemné korelace mezi edukačním stylem, motivací ke školní práci a reflektováním a hodnocením školního prostředí v první etapě výzkumu. Sami studenti prokázali, jak významný je socializační přínos učitele pro jejich kolektiv, o čemž hovoří také I. Štětovská (2008). Jednak dávali najevo potřebu podpory ze strany třídního učitele a zájem o
budování vzájemného vztahu, jednak v případě aktivní činnosti třídního učitele jejich vývoj
probíhal intenzivněji. V některých třídách se nepodařilo přesvědčit učitele o významu práce se
studenty a jejich zájem o dění se jevil spíše menší. V takových případech se však potvrdilo,
jak důležitá je role dospělého vychovatele pro kolektiv třídy, ač se jedná již o dospívající studenty. V rámci výcviku získaly také kolektivy, jejichž třídní učitelé nebyli příliš angažovaní
na životě tříd, příležitost obrátit se na dospělé vedoucí, kteří podpořili jejich snahy při budování přátelské atmosféry ve třídě a vzájemných vztahů. Za těchto podmínek se následně podařilo vyřešit případné interpersonální konflikty a naopak podpořit vztahy mezi spolužáky.
Vzniklé situace, kdy došlo k rozvoji dospívajících poté, co studenti získali příležitost
spolupracovat s dospělou osobou (bez ohledu na to, zda se jednalo o třídní učitele nebo vedoucí výcviku) poukazují na přínos přístupů založených na teorii zóny nejbližšího vývoje
(Vygotskij, 1976). Adolescence je pokládána za velmi senzitivní období pro socializaci jedince a rozvoj interpersonálních vztahů. Lze se tedy domnívat, že dospělí vychovatelé, kteří cíleně podpořili aktuální potřeby studentů a jejich vývojové charakteristiky, přispěli k významnému posunu ve vývoji ve smyslu rozvoje sociálních dovedností. Na tuto skutečnost poukazují i
další studie, které se věnují rozvoji v kontextu Vygotského teorie ve věkové skupině dospívajících (Karpov, 2004; Kozulin, 1998), případně kladou důraz na souvislost socioemocionálního rozvoje s kognitivním (DiPardo, Potter, 2004).
Přesto se ukazuje jako velmi výhodné, pokud třídní učitelé pracují formou výcvikových postupů se svými studenty a současně studenty znají z běžné výuky a jsou v kontaktu
s jejich dalšími učiteli. Takto získávají skutečně komplexní představu o vývoji jednotlivých
studentů i celé třídy, mohou studenty v případě potřeby podpořit a bezpochyby také mají pro
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studenty mnohem větší pochopení a rozumí jejich projevům chování či prezentovaným názorům. Z tohoto úhlu pohledu by bylo žádoucí, pokud by si principy sociálně psychologického
výcviku osvojili přímo učitelé a uplatňovali je v průběhu celého edukačního procesu. Tak by
se zřejmě i jeho efekt stal mnohem výraznější. Na druhou stranu by v takové situaci bylo
zřejmě vhodné, aby učitelé měli příležitosti k pravidelným supervizím. Svojí práci se studenty, která by kombinací výuky a výcviku byla intenzivnější a náročnější, by tak měli možnost
průběžně reflektovat, hledat odpovědi na otázky, které ve výuce vyvstávají, přemýšlet nad
řešením náročných situací a zvládat tak snáze nároky své profese (Štětovská, 2009).
Druhá dimenze v uvedené taxonomii se zaměřuje na schopnost seberegulace. Ve třídách zapojených v sociálně psychologickém výcviku se související dovednosti projevovaly
především prostřednictvím stále přesnější a hlubší sebereflexe studentů i reflexe skupinového
dění či chování a názorů spolužáků. Studenti se v průběhu školního roku naučili prezentovat své postřehy, konfrontovat zkušenosti z výcviku s dalšími událostmi ve výuce i přijímat různé úhly pohledu. S tímto úzce souvisí také posílení dovednosti řešit konfliktní
situace, které v průběhu školního roku vyvstávaly. Prostřednictvím výcvikových setkání získali studenti příležitost hledat přijatelné způsoby řešení obtíží a na situace z výcviku třídy
zvládaly navazovat i v běžném každodenním životě. V konfliktech se ukazovala výraznější
tendence hledat vzájemnou dohodu, zvažovat názory druhé strany a nevyhýbat se řešení sporů. Toto je pokládáno za jeden z výcvikových cílů při zařazení technik, které dané problematice věnují pozornost (Gillernová, 2005a).
Třetí dimenze se zaměřuje na vzdělávání, kterému přímo v průběhu sociálně psychologického výcviku nebyla věnována zvýšená pozornost. Nejvýznamnější složkou sociálních
dovedností souvisejících s danou dimenzí, která se ve třídách zjevně rozvinula, byla dovednost samostatné práce a dodržování stanovených pravidel. Opět se zde setkáváme
s otázkou, jak podnítit motivaci studentů k samostatnému plnění úkolů. Sociálně psychologický výcvik by pravděpodobně mohl úspěšně ovlivnit rozvoj v dané oblasti. V některých
třídách učitelé v běžné výuce konstatovali vývoj studentů právě ve schopnosti samostatně a
efektivně pracovat. Lze se domnívat, že toto je jeden z momentů, kdy se nám ukazuje, jak
posilování sociálních dovedností může působit na klasickou školní práci, jak popisují zahraniční autoři (Catalano, 2004; Rovan, Vlahović-Štetić, 2008; Stanculescu, 2007; Wentzel,
1991, 1993).
Předposlední dimenze je označována pojmem kooperace. Během školního roku, kdy
byl sociálně psychologický výcvik implementován do tříd, studenti prokázali stále výraznější dovednost vzájemné spolupráce. Ve většině tříd se naučili rozdělovat si role při práci a
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společně připravovat různorodé aktivity (např. plánování školního výletu, hraní divadelního
představení). S touto dimenzí úzce souvisí i poslední, která shrnuje dovednosti zaměřené na
interakce s druhými osobami. V tomto ohledu přispěl výcvik k tomu, aby se různými způsoby projevili všichni spolužáci ve třídě, ač někteří v běžné výuce či vlivem spíše introvertního temperamentového ladění neměli tolik příležitostí vyslovit své názory nebo prokázat své dovednosti. Současně bylo během výcviku možné sledovat, že někteří jedinci ve třídě
změnili své vzorce chování vůči spolužákům. Zpravidla se jednalo o studenty, kteří byli zpočátku školního roku rezervovanější vůči aktivitám třídy ve výcviku, případně měli tendenci
práci sabotovat nebo vytvářeli semknuté dvojice či menší skupiny se spolužáky a nezapojovali se do aktivit celé skupiny. V průběhu školního roku na základě opakovaných zkušeností
z výcvikových setkání, při nichž získali příležitost se projevit a současně měli možnost sledovat své spolužáky a patrně jim začít více důvěřovat a více se zajímat o dění ve třídě, se jejich
následné zapojení do skupiny změnilo a byla pozorovatelná výraznější aktivita z jejich strany.
Takový vývoj ve smyslu začlenění jednotlivců do skupiny v průběhu práce se třídami podporuje domněnku vyslovenou v páté kapitole. Vrstevnická skupina sehrává v období dospívání
důležitou roli, ale současně ve školách i mimo školu pozorujeme tendence dospívajících vymezovat se vůči jiným vrstevnickým skupinám (Cotterell, 2007; Erikson, 1997). Při optimální
intervenci se však zdá, že lze vzájemné antipatie či nevraživost, nebo i pouhý nezájem o druhé, zmírnit a dospívající projevují tendenci interagovat s vrstevníky bez ohledu na členství
v určité skupině.
Uvedené výsledky do značné míry odpovídají i na druhou a třetí výzkumnou otázku
stanovenou na počátku práce se studenty ve středních školách, které se tázaly, zda sociálně
psychologický výcvik přispěje k posílení sociální koheze, případně ovlivní další skupinové
procesy ve třídách. Třídy na konci školního roku pracovaly velmi soudržně a vnímaly své
prostředí spíše pozitivně. Tato pozorování podporují také výsledky použitých diagnostických
metod, které ukazují, že na konci školního roku reflektovali studenti atmosféru ve třídách i
vztahy s vrstevníky pozitivněji. Na první pohled paradoxně se však dívali na svojí třídu více
negativně, což se ukázalo při použití stejných metod i v průběhu realizace předvýzkumu. Obdobné tendence popsala také E. Bidlová (2005), která se věnovala rozvoji sociálních dovedností učitelů. Na konci spolupráce bylo jejich hodnocení vlastních pedagogických dovedností
kritičtější než na počátku. V obou případech lze vyslovit domněnku, že intenzivní práce
s danou skupinou zaměřila větší pozornost respondentů na jevy, které se sociálními dovednostmi souvisejí. Je možné, že studenti na počátku školního roku nereflektovali dění ve třídě
tak přesně, proto celkovou atmosféru vnímali méně pozitivně a naopak procesy ve třídě méně
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negativně. Na konci školního roku se situace obrátila, neboť byli v průběhu celého školního
roku pobízeni k tomu, aby více zvažovali jevy ve svém okolí, přemýšleli o jednotlivých spolužácích i vzájemných interakcích. Tak se patrně jejich výpovědi o dění ve třídě staly kritičtější, ač reálná situace mohla být zcela opačná, o čem vypovídá naše pozorování i komentáře
učitelů.
V souvislosti s údaji získanými prostřednictvím diagnostických metod je třeba zmínit
také výsledky vývoje ve třídách zapojených do výcviku a ve srovnávací skupině, tedy část
výzkumu, která měla primárně kvantitativní charakter. Ačkoli získaná data naznačila některé
rozdíly ve vývoji, které naznačují, že rozvoj koheze třídy byl pozitivnější v experimentální
skupině (např. studenti ze tříd zapojených do výcviku hodnotili kolektiv na konci školního
roku, svůj vztah ke spolužákům i své prožívání ve třídě či zájem rodiny o jejich školní práci
pozitivněji), celkové výsledky nepřinesly jednoznačné údaje o vývoji ve skupinách.
V kontextu dalších získaných dat zůstává otázkou, zda použité metody byly dostatečně senzitivní pro zachycení změn, které se odehrály ve třídách zapojených do výzkumu. Toto riziko
zdůrazňují i F. M. Gresham, G. Sugai a R. H. Horner, kteří konstatují, že efekt mnohých programů zaměřených na rozvoj sociálních dovedností se projevuje na úrovni pozorovatelných
změn, které však často nejsou registrované měřícími nástroji (Gresham, Sugai, Horner, 2001).
B. Doll, S. Zucker a K. Brehm dokonce výzkum za užití srovnávací skupiny ve školním prostředí zcela vylučují. Domnívají se, že každá školní třída je natolik specifická a jedinečná, že lze jen obtížně změny zde vzniklé porovnávat s vývojem v jiné třídě (Doll, Zucker,
Brehm, 2004).
Obtížnost měření efektu sociálně psychologického výcviku je často zmiňována jeho
realizátory (Hermochová, 1981; Jarošová, 2005), ale také metodologické studie na tyto problémy poukazují (Olweus, 2005). D. Olweus zejména zdůrazňuje, že se porovnávané školní
třídy s ohledem na svojí dynamiku a vývoj často liší v řadě charakteristik, které nejsou pro
výzkumníky vždy zjevné. Pokud nedokážeme kontrolovat všechny proměnné, domnívá se, že
dochází ke značnému zkreslení výsledků (Olweus, 2005). Podobná situace mohla nastat také
v našem případě při porovnání obou skupin. Současně však nebylo možné z paralelních tříd
ve stejných školách vytvořit srovnávací skupiny, neboť v gymnáziu paralelní třída vůbec nebyla k dispozici a v obou zapojených středních školách byly paralelní třídy jinak složené genderově a měly jiné studijní zaměření. Vedení škol mimo to nepokládalo za vhodné, aby projekt probíhal pouze v jedné ze tříd, což pokládali za neetické.
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Nelze však opominout ani možnost, že data přinesla adekvátní výsledky a pro další
práci by bylo vhodné zvažovat přizpůsobení výcvikových aktivit v zájmu jejich zefektivnění,
případně vytvoření zcela odlišného modelu práce.
Jednou z možností zvýšení účinnosti stávajícího modelu by bylo navýšení počtu výcvikových hodin ve třídách, které bylo v průběhu projektu bezpochyby poměrně nízké. Vzhledem k organizační náročnosti výcviku však nebylo možné realizovat setkání častěji. Školy
zapojené do výcviku pokládaly množství setkání za maximální možné s ohledem na nutnost
uzpůsobit realizaci výcviku běžnou výuku.
Poslední výzkumná otázka sledovala reakce studentů na implementaci sociálně psychologického výcviku do běžné výuky. V průběhu školního roku bylo možné popsat tři způsoby přijetí výcvikových aktivit, které zřejmě souvisely s dalšími charakteristikami studentů
i jejich motivací k běžné školní práci. Zatímco v gymnáziu studenti začali klást větší důraz na
výuku a školní výsledky ve formě klasifikace a zjevně v průběhu školního roku pokládali za
méně přínosné věnovat se rozvoji vzájemných vztahů ve třídě, ve třídách středních odborných
škol byl výcvik přijímán pozitivněji. Důraz na vztahy se zde naopak jevil stále hlubší a intenzivnější. Pouze v jednom případě třída střední odborné školy, patrně s ohledem na úroveň
kognitivních schopností studentů, pracovala povrchněji a techniky bylo nutné přizpůsobovat
schopnosti metakognice, soustředění a vyjadřovacích schopností studentů. Celkově však přímé reakce na výcvik i výpovědi v evaluačních dotaznících spíše podpořily možnost využití
sociálně psychologického výcviku jako formy práce se třídou coby specifickou sociální skupinou za účelem podpory sociálních dovedností středoškolských studentů.
Prezentovaná výzkumná studie má bezpochyby množství limitů, které brání zobecnění
získaných výsledků na celkovou populaci studentů středních škol. Mezi prvními je již několikrát zmiňovaný nedostatečný počet respondentů, který byl nízký a nereprezentativní v obou
etapách výzkumu. Data proto více vypovídají o participujících třídách a školách než o celé
populaci.
Omezení druhé části studie lze zvažovat také v kontextu principů úspěšných rozvíjejících a preventivních programů, jak jsou popsány v osmé kapitole. Z tohoto pohledu měl výcvik srozumitelně stanovený cíl práce, zvažoval kontext školy, v průběhu školního roku byly
aktivity přizpůsobeny potřebám a charakteristice jednotlivých tříd, zaměřovaly se na podporu
vzájemných vztahů ve třídách, využívaly dynamiku vrstevnické skupiny, principy sociálního
učení, aktivity byly vedeny se záměrem generalizace rozvíjených dovedností a vedoucí výcviku podporovali a oceňovali chování studentů. Na druhou stranu se nepodařilo ve školách
vždy aktivně zapojit třídní učitele, zpravidla s vedoucími výcviku spolupracovali výchovní
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poradci, případně metodici prevence sociálně patologických jevů v daných školách. Přesto
celková spolupráce všech dospělých vychovatelů, kteří se na vývoji studentů podíleli, nebyla
plně zajištěna. S tímto úzce souvisí, že výcvik neměl takový dosah, aby se dokázal zaměřit na
klima celé školy. Na vývojové škále, kterou využívají autoři D. A. Wolfe, P. G. Jaffe a C. V.
Crooks se participující školy pravděpodobně nacházely ve čtvrtém stadiu tzv. hledání programu a postupu řešení. Uvědomovaly si již nutnost práce se studenty a měly relativně jasnou
představu, co by práce se třídami měla obnášet. Přesto byly ve školách zjevné tendence oddělovat výcvikové aktivity od běžné výuky a ne všichni učitelé byli s myšlenkami projektu ztotožněni (Wolfe, Jaffe, Crooks, 2006).
Vzhledem ke skutečnosti, že vedoucí výcviku byli externí spolupracovníci školy, nebylo možné, aby se veškeré dovednosti rozvíjené v rámci výcvikových aktivit rutinně přenesly do života třídy a celkového učebního procesu. Mimo to by bylo vhodné po určitém časovém intervalu realizovat další diagnostická šetření ve třídách, které participovaly ve výcviku,
abychom se přesvědčili o trvalosti výcvikového efektu. Tento krok nebyl učiněn, což lze chápat jako nedostatek celého projektu. Jeho cílem však bylo prověřit účinnost sociálně psychologického výcviku coby metody, kterou lze implementovat do edukačního procesu komplexně, a reakci dospívajících na něj, což se podařilo. Za další významný krok tedy primárně pokládáme zapojení metody do každodenního života studentů ve škole v rámci výuky. Výcvik
by neměl být časově omezen, jak tomu bylo v případě našeho projektu, proto jsme nepokládali za nezbytně nutné měřit jeho dopad po určité době.
Přes uvedené rozpory se domníváme, že si studenti středních škol zaslouží pozornost,
která určité vybrané skupině byla prostřednictvím realizovaného projektu poskytnuta. Získaná
data naznačují, že dospívající podobné aktivity vnímají jako přínosné a dochází tímto způsobem k jejich rozvoji v oblastech, které se vzděláváním bezpochyby úzce souvisejí. Rovněž
výsledky získané v první etapě výzkumu naznačují, jak významné jsou edukační styl i školní
klima pro práci studentů a v jakých ohledech (nejen ve smyslu tradičního předávání znalostí)
mohou učitelé svým působením mladé lidi ve středních školách motivovat a rozvíjet.
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13. ZÁVĚR
Dospívající mohou být pro své vychovatele neustálým zdrojem inspirace a zájmu, ale
také starostí a obav. Předkládaná práce se snažila pohlížet na uvedenou věkovou skupinu
z prvního popsaného úhlu pohledu a současně opakovaně poukazovala na různé možnosti, jak
samotní vychovatelé mohou aktivně přispět k rozvoji adolescentů. Práce se věnovala relativně
úzce vymezené oblasti, neboť dospívající byly nahlíženi v kontextu jejich středoškolského
vzdělávání, speciálně se zaměřením na podporu jejich sociálních dovedností. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že škola představuje v adolescenci nesmírně důležitou instituci, která
připravuje své studenty na budoucí profesní život i další studium, ale také jim nabízí možnosti
budování interpersonálních vztahů, členství v různých sociálních skupinách, nezřídka dokonce určuje volnočasové aktivity a zájmy dospívajících. Čas strávený ve škole se v dospívání
významně prodlužuje a mimoškolní práce, která se vzděláváním souvisí, vyžaduje rovněž
relativně významné množství času. Nejen vrstevnická skupina, ale také učitelé se stávají pro
dospívající významnými osobami, které mohou přispět k rozvoji jejich potenciálu a jejich
budoucímu směřování.
Teoretická část disertační práce se věnovala vývojové etapě adolescence především
s ohledem na socializaci dospívajících. Další kapitoly hovořily o psychosociálních aspektech
edukačního procesu a kladly důraz na propojení kognitivního a sociálního vývoje ve školním
prostředí. Na několika místech v práci bylo zdůrazněno, jaký význam má tento komplexní
přístup k rozvoji dospívajících ve školním prostředí. Primárním zájmem práce přitom bylo
poukázat na možnosti rozvoje sociálních dovedností. Jak se však opakovaně ukazuje, není
možné striktně oddělovat různé složky vývoje adolescentů, které sehrávají významnou roli při
jejich zdělávání. Kromě problematiky sociálních dovedností se proto práce věnovala také
otázkám motivace studentů a v této souvislosti představila také relativně nové téma tzv. vnímané akademické účinnosti.
Jestliže hovoříme o sociálních dovednostech, je zjevné, že se musíme zmínit také o
sociálním okolí jedince, které přispívá nejen k rozvoji těchto dovedností, ale především vytváří podmínky pro jejich projevení, resp. umožňuje dospívajícímu, aby si příslušné dovednosti
zkoušel a současně sledoval jejich projevy u druhých osob. Z těchto důvodů byla v práci zařazena také kapitola o působení učitelů ve středních školách a kapitola o školních třídách, které
pro všechny dospívající v České republice představují základní sociální skupinu, do níž ve
škole patří.
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Vzhledem k současným trendům práce se studenty ve školních třídách byly zmíněny
rovněž různorodé programy zaměřené především na prevenci či intervenci při výskytu sociálně patologických jevů. Jelikož se v současné době nabízí školám značné množství takových
aktivit, práce uvvedla také významná kritéria úspěšnosti programů, která by měla být při jejich realizaci naplněna. S tématem prevence i intervence pochopitelně souvisí také výskyt
rizikového chování, které je s dospíváním poměrně úzce spjato. I této problematice se věnovala samostatná kapitola, v níž bylo mimo jiné zdůrazněno, jak může v tomto ohledu přispět
škola ke zmírnění výskytu patologického chování u dospívajících. Ačkoli se jedná o oblast
jevů, které jsou zmiňovány a studovány především v adolescenci, nechceme automaticky očekávat, že všichni dospívající jsou ohroženi, resp. mají tendence k rizikovému chování.
Výzkumný projekt představený v druhé části práce byl realizován po dobu necelých
čtyř let v několika středních školách. Jeho cílem bylo prozkoumat vybrané psychosociální
aspekty vzdělávání - konkrétně motivaci studentů ke školní práci a jejich učitelů k výkonu
pedagogické profese, edukační styl středoškolských učitelů a reflektované charakteristiky
prostředí a atmosféry ve škole. Toto však představovalo pouze první část studie, jejímž dalším
neméně významným cílem bylo zmapovat prostředí škol, v nichž se následně uskutečnila druhá etapa výzkumu – celoroční sociálně psychologický výcvik studentů prvních ročníků. Záměrem výcviku bylo prověřit, zda lze za užití tohoto modelu práce rozvíjet sociální dovednosti dospívajících.
Zatímco první část výzkumu používala převážně kvantitativní metodologii, v druhé
etapě naopak dominoval kvalitativní přístup. Výsledky screeningu ve školách potvrdily předpoklady stanovené v úvodu druhé části práce. Ukázalo se, že motivace studentů byla ovlivněna jak edukačním stylem učitelů, tak atmosférou a prostředím školy. Stejně tak se potvrdily
významné rozdíly ve sledovaných charakteristikách ve skupině studentů gymnázia a středních
odborných škol i ve skupině studentů porovnávaných s učiteli. Značné rozdíly se ukázaly především v motivaci studentů a učitelů k jejich práci, naopak edukační styl i atmosféra školy
byly učiteli a studenty zpravidla percipovány podobným způsobem, avšak pohled učitelů byl
zpravidla optimističtější.
Následně realizovaný sociálně psychologický výcvik poukázal na mnohé možnosti,
jak by sledované psychosociální charakteristiky edukačního procesu mohly být učiteli dále
rozvíjeny a podporovány. Lze říci, že studenti přijali metodu práce s nadšením a dokázali z ní
vytěžit mnoho přínosného pro svůj další rozvoj. V průběhu školního roku došlo k posílení
vzájemných vztahů ve třídách, k podpoře celkové koheze skupiny, studenti si prohloubili své
dovednosti související se životem ve skupině (mimo jiné kooperaci, schopnosti sociální per200

cepce i kognice, řešení konfliktů, seberegulaci, verbální dovednosti a mnohé jiné). Pozornost
si zaslouží také význam, který studenti přikládali svým učitelům a jakým způsobem o nich
v průběhu výcviku hovořili i přemýšleli. Takto bezpochyby potvrdili, do jaké míry vnímají
učitele jako významné dospělé a očekávají od nich takový způsob vedení, který podpoří jejich
rozvoj. Při pohledu na cíle výzkumného projektu si troufáme tvrdil, že se jich podařilo dosáhnout. Přesto je stále žádoucí zaměřovat pozornost odborné veřejnosti na problematiku středních škol.
S ohledem na skutečnost, že celá práce má teoreticko aplikační charakter, je na mnoha
místech poukázáno, jakými způsoby lze ve škole přispívat k rozvoji dospívajících a v jakém
smyslu je tento rozvoj stále nutný a vyžadovaný. Do značné míry se opíráme o myšlenky L.
S. Vygotského a jeho pokračovatelů, ale také dalších autorů, kteří na vývoj jedince pohlížejí
z hlediska jeho možností a kladou důraz na cílené výchovné působení, které optimálně rozvíjí
nejen děti, ale také dospívající. Ačkoli se často hovoří o stále se rozšiřující propasti mezi životem dospívajících a dospělých, předpokládejme, že spolu představitelé obou životních etap
mohou úspěšně koexistovat a dospívající i dospělí si navzájem poskytnou množství podnětů
pro další rozvoj.
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DOTAZNÍK
ŽÁK O UČITELI
Žáci i učitelé tráví ve škole mnoho času. Žáci si mohou ve škole osvojovat řadu vědomostí a dovedností, rozvíjet své schopnosti, mohou se zde cítit příjemně i nepříjemně, mohou se do školy těšit i
strádat tím, že „tam musí“ chodit, mohou se setkávat s učiteli spokojenými, spravedlivými, laskavými,
ale i s těmi, kteří vidí spíše jejich nedostatky. Z běžné školní praxe je zřejmé, že chceme-li situaci
změnit ve prospěch rozvoje možností každého žáka, je třeba získat informace a zamyslet se nad tím,
co pro to mohou udělat učitelé i žáci. Pojďme se o to pokusit právě nyní:

Úvodem podtrhni či doplň možnost, která platí:
q

Jsem muž – žena, narodil/a jsem se v roce:

q

Právě navštěvuji základní školu – víceleté gymnázium – čtyřleté gymnázium – střední odbornou školu – střední integrovanou školu – střední odborné učiliště.

q

Jsem žákem/žákyní …...... ročníku.

q

Je to škola soukromá – státní.

q

Škola sídlí na vesnici – ve městě – ve velkém městě (Praha nebo krajské město).

První úkol:
Vyber si určitého konkrétního učitele ve škole, kterou právě navštěvuješ a podle vlastní zkušenosti
s tímto učitelem posuď uvedené situace, které ve škole při vyučování běžně nastávají. Zvaž a pak se
rozhodni, zda se s určitým projevem chování u tohoto učitele setkáváš:
rozhodně ano

-

zčásti ano

-

spíše ne

-

jistě ne

x

jistě ne

spíše ne

zčásti
ano

rozhodně
ano

a udělej křížek do příslušného okénka
. Je důležité, abys vyjádřil/a svůj opravdový názor otevřeně ke všem uvedeným situacím. Podepisovat se nemusíš, dotazování je anonymní.

1. Často se s námi směje
2. Povídá si se žáky i o tématech, která se netýkají vyučování
3. Je trpělivý
4. Věří ve zlepšení žáků, věří jejich schopnostem a dovednostem
5. Když něčemu nerozumím, bez obav se zeptám
6. Křičí na žáky
7. Dává poznámky, ukládá tresty
8. Má své oblíbené žáky a chová se k nim jinak než k ostatním
9. Je náladový, má-li špatnou náladu, je nepříjemný
10. Připomíná neúspěchy žáků či jejich chyby z dřívější doby
11. Inovuje výuku, vymýšlí pro žáky stále nové úkoly
12. Dokáže navodit skutečně pracovní prostředí

XI

jistě ne

spíše ne

zčásti
ano

rozhodně
ano
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13. Tomu, co po mně učitel chce, dobře rozumím
14. Podporuje vlastní názor žáků
15. Opravdu rozumí svému předmětu, zná zajímavosti a novinky
16. Často řeší maličkosti, ale podstatné záležitosti málokdy
17. Jeho vyučovací hodina je chaotická, nemá řád
18. Většinou známkuje dosti mírně
19. Vyrušuje-li někdo ze žáků při vyučování, příliš si toho nevšímá
20. Spokojí se s každým vysvětlením nesplněného úkolu
21. Má smysl pro humor, umí legraci dělat i přijímat
22. Vyjadřuje porozumění každému žákovi
23. V jeho vyučovacích hodinách je příjemná atmosféra
24. Dovede pomoci a vysvětlit látku třeba i po vyučování
25. Projevuje o žáky opravdový zájem, snaží se každého poznat
26. Dovede žáky zesměšňovat, ironizovat
27. Spěchá na odpověď, nenechá žáka odpověď rozmyslet
28. Je mu jedno, jak žáci zvládají řešení problémů mezi sebou, nechává to na nich
29. Z jeho hodin mám strach, protože je při nich nepříjemná atmosféra
30. Projevuje vůči žákům nadřazený postoj
31. Podporuje spolupráci žáků v různých učebních úkolech
32. Dovede látku vysvětlit několika způsoby, aby tomu všichni rozuměli
33. Stanoví pravidla, která dodržujeme my i on sám
34. Zapojuje se do hodin, aktivizuje žáky, zadává zajímavé úkoly
35. Je žáky respektován
36. V jeho vyučovacích hodinách je nuda
37. Odkládá písemné i ústní zkoušení (někdy ani nevíme proč)
38. Většinou přejde bez povšimnutí, když žáci nesplní zadaný úkol
39. Často se „nechá ukecat“, podlehne naléhání žáků (a změní svůj plán pro výuku)
40. Je nedochvilný
41. Je tolerantní, dovede dát žákovi „druhou šanci“
42. Má pochopení pro vztahy mezi žáky a situaci ve školní třídě
43. Rád dává dobré známky či jiné kladné hodnocení
44. Je-li potřeba, umí žákům naslouchat
45. Bere vážně názory či náměty žáků
46. Občas používá nadávky či vulgární slova vůči žákům
47. Je nevyzpytatelný, nevím co a kdy od něho můžu čekat
48. Často žáky kritizuje, ale neříká, jak co dělat správně
49. Prosazuje svou moc bez ohledu na žáka či situaci ve třídě
50. „Drbe“, vynáší informace o jednotlivých žácích ze třídy do třídy či ostatním učitelům
51. Vyvolává diskuzi žáků a řídí ji tak, že se něco nového dozvíme
52. Během jedné vyučovací hodiny se hodně dozvíme, naučíme
53. Jeho vyučovací hodiny mají jasnou strukturu a cíl
54. Dovede flexibilně přizpůsobovat vyučovací hodinu potřebám žáků a celé třídy
55. Jeho vyučovací hodiny jsou různorodé, zvládneme hodně činností
56. Svá rozhodnutí často vysvětluje stanovisky školy, „schovává se za ředitele“

XII

jistě ne

spíše ne

zčásti
ano

rozhodně
ano
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57. Pokaždé chce od žáků něco jiného aniž by dopředu vysvětlil, co bude požadovat
58. Je pravda, že se nic nestane, když nedoneseme domácí úkol nebo zadané pomůcky
59. Z chování učitele je často zřejmé, že si neví rady
60. Chová se tak, že nemotivuje žáky k lepším výkonům, proto se v jeho vyučovacích
hodinách nemusím moc snažit

Nakonec napiš jméno (alespoň křestní) učitele, kterého jsi právě posuzoval: …………..………………
Ještě uveď, které předměty Tě vyučuje: …………………………………………….. ……….……..………

V další části dotazníku se budeme také věnovat Tvým zkušenostem s učiteli, ale trochu jinak. Postupně prosím odpověz na všechny otázky v dalších úkolech.
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Druhý úkol:
Jakou známku (1, 2, 3, 4, 5) na vysvědčení bys dal/a tomuto učiteli za následující projevy. Připiš ke
každé řádce jednu známku, kterou si podle Tvého názoru zaslouží:
chování k žákům
úsměvy a legrace se žáky
laskavost a pomoc při obtížích žáků
vedení a organizace vyučovací hodiny
zajímavé vyučování
spravedlivý přístup k hodnocení žáků

Třetí úkol:
Jaký jsi Ty sám žák? Jak Tě asi vidí, co si o Tobě myslí učitel, jehož chování jsi charakterizoval a nakonec i známkoval? Napiš několik takových charakteristik.
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Poslední úkol:

Jak se chová učitel, který je u svých žáků oblíbený? Rozmysli si, jaké projevy chování má mít podle
tebe ideální učitele, aby si skutečně zasloužil charakteristiku „můj učitel – ideál“. Možná máš vlastní
zkušenost, už ses setkal/a s takovým učitelem.
Podobně jako v 1. úkolu rozmysli, zda se určité projevy chování ideálního učitele vyskytují:
zčásti ano

spíše ne

-

jistě ne

jistě ne

x. Je zase důležité, abys otevřeně vyjádřil/a svůj názor

rozhodně
ano

a udělej křížek do příslušného okénka
ke všem uvedeným situacím.

-

spíše ne

-

zčásti
ano

rozhodně ano

1. Je trpělivý
2. Křičí na žáky
3. Jeho vyučovací hodiny mají jasnou strukturu a cíl
4. Většinou známkuje dosti mírně
5. Často se se žáky směje, je s ním legrace
6. Připomíná neúspěchy žáků či jejich chyb z dřívější doby
7. Inovuje výuku, vymýšlí pro žáky stále nové úkoly
8. Spokojí se s každým vysvětlením nesplněného úkolu
9. Je tolerantní, dovede dát žákovi „druhou šanci“
10. Dovede žáky zesměšňovat, ironizovat
11. Je žáky respektován
12. Vyrušuje-li někdo ze žáků při vyučování, příliš si toho nevšímá

Děkujeme za otevřenost a ochotu zamyslet se nad tím, co se ve škole mezi učiteli a žáky
děje i za čas, který jsi dotazníku věnoval. Věříme, že ku prospěchu pohody ve škole!
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DOTAZNÍK

UČITEL O SOBĚ
Žáci i učitelé tráví ve škole mnoho času. Žáci si mohou ve škole osvojovat řadu vědomostí a dovedností, rozvíjet své schopnosti, mohou se zde cítit příjemně i nepříjemně, mohou se do školy těšit i
strádat tím, že „tam musí“ chodit, mohou se setkávat s učiteli spokojenými, spravedlivými, laskavými,
ale i s těmi, kteří vidí spíše jejich nedostatky. Z běžné školní praxe je zřejmé, že chceme-li situaci
změnit ve prospěch rozvoje možností každého žáka, je třeba získat informace a zamyslet se nad tím,
co pro to mohou udělat učitelé i žáci. Pojďme se o to pokusit právě nyní:

Úvodem podtrhněte či doplňte možnost, která platí právě pro Vás:
q

Pohlaví: muž – žena

Rok narození: ….…….....

q

Délka pedagogické praxe:………… Z toho na této škole: …………

q

Které předměty jste kdy učil/a: …………………………………………………………………………..

q

V tomto roce vyučujete: …………………………………………………………………………………..

q

Jste absolventem/absolventkou (typ VŠ, místo): …………………………………….………………

První úkol:
Zamyslete se, jak Vás asi vnímají či reflektují žáci a z tohoto úhlu pohledu posuďte situace, které ve
škole běžně nastávají. Zvažte a pak se rozhodněte, zda se s určitým projevem chování u Vás žáci
setkávají (formulace jsou stejné jako pro žáky, kteří dotazník také mohou vyplnit):
rozhodně ano

-

zčásti ano

-

spíše ne

-

jistě ne

x

jistě ne

spíše ne

zčásti
ano

rozhodně
ano

Pak udělejte křížek do příslušného okénka
. Pro dotazování je důležité, abyste vyjádřil/a
otevřeně svůj názor ke všem uvedeným situacím.

1. Často se s námi směje
2. Povídá si se žáky i o tématech, která se netýkají vyučování
3. Je trpělivý
4. Věří ve zlepšení žáků, věří jejich schopnostem a dovednostem
5. Když něčemu nerozumím, bez obav se zeptám
6. Křičí na žáky
7. Dává poznámky, ukládá tresty
8. Má své oblíbené žáky a chová se k nim jinak než k ostatním
9. Je náladový, má-li špatnou náladu, je nepříjemný
10. Připomíná neúspěchy žáků či jejich chyby z dřívější doby
11. Inovuje výuku, vymýšlí pro žáky stále nové úkoly
12. Dokáže navodit skutečně pracovní prostředí
13. Tomu, co po mně učitel chce, dobře rozumím

XVI

jistě ne

spíše ne

zčásti ano

rozhodně
ano

Příloha č. 1 – metody použité při sběru dat v první etapě projektu

15. Opravdu rozumí svému předmětu, zná zajímavosti a novinky
16. Často řeší maličkosti, ale podstatné záležitosti málokdy
17. Jeho vyučovací hodina je chaotická, nemá řád
18. Většinou známkuje dosti mírně
19. Vyrušuje-li někdo ze žáků při vyučování, příliš si toho nevšímá
20. Spokojí se s každým vysvětlením nesplněného úkolu
21. Má smysl pro humor, umí legraci dělat i přijímat
22. Vyjadřuje porozumění každému žákovi
23. V jeho vyučovacích hodinách je příjemná atmosféra
24. Dovede pomoci a vysvětlit látku třeba i po vyučování
25. Projevuje o žáky opravdový zájem, snaží se každého poznat
26. Dovede žáky zesměšňovat, ironizovat
27. Spěchá na odpověď, nenechá žáka odpověď rozmyslet
28. Je mu jedno, jak žáci zvládají řešení problémů mezi sebou, nechává to na nich
29. Z jeho hodin mám strach, protože je při nich nepříjemná atmosféra
30. Projevuje vůči žákům nadřazený postoj
31. Podporuje spolupráci žáků v různých učebních úkolech
32. Dovede látku vysvětlit několika způsoby, aby tomu všichni rozuměli
33. Stanoví pravidla, která dodržujeme my i on sám
34. Zapojuje se do hodin, aktivizuje žáky, zadává zajímavé úkoly
35. Je žáky respektován
36. V jeho vyučovacích hodinách je nuda
37. Odkládá písemné i ústní zkoušení (někdy ani nevíme proč)
38. Většinou přejde bez povšimnutí, když žáci nesplní zadaný úkol
39. Často se „nechá ukecat“, podlehne naléhání žáků (a změní svůj plán pro výuku)
40. Je nedochvilný
41. Je tolerantní, dovede dát žákovi „druhou šanci“
42. Má pochopení pro vztahy mezi žáky a situaci ve školní třídě
43. Rád dává dobré známky či jiné kladné hodnocení
44. Je-li potřeba, umí žákům naslouchat
45. Bere vážně názory či náměty žáků
46. Občas používá nadávky či vulgární slova vůči žákům
47. Je nevyzpytatelný, nevím co a kdy od něho můžu čekat
48. Často žáky kritizuje, ale neříká, jak co dělat správně
49. Prosazuje svou moc bez ohledu na žáka či situaci ve třídě
50. „Drbe“, vynáší informace o jednotlivých žácích ze třídy do třídy či ostatním učitelům
51. Vyvolává diskuzi žáků a řídí ji tak, že se něco nového dozvíme
52. Během jedné vyučovací hodiny se hodně dozvíme, naučíme
53. Jeho vyučovací hodiny mají jasnou strukturu a cíl
54. Dovede flexibilně přizpůsobovat vyučovací hodinu potřebám žáků a celé třídy
55. Jeho vyučovací hodiny jsou různorodé, zvládneme hodně činností
56. Svá rozhodnutí často vysvětluje stanovisky školy, „schovává se za ředitele“
57. Pokaždé chce od žáků něco jiného aniž by dopředu vysvětlil, co bude požadovat
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58. Je pravda, že se nic nestane, když nedoneseme domácí úkol nebo zadané pomůcky
59. Z chování učitele je často zřejmé, že si neví rady
60. Chová se tak, že nemotivuje žáky k lepším výkonům, proto se v jeho vyučovacích
hodinách nemusím moc snažit
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Poslední úkol:

Ještě se trochu zamyslete nad svou prací a otevřeně odpovězte na následující dvě otázky:

1. Co mi práce pedagoga přináší:

2. Změnilo se na tom za dobu mého učení něco? (pokud ano, tak co):

3. S jakými žáky rád pracuji?

Děkujeme za otevřenost a ochotu zamyslet se nad tím, co se ve škole mezi učiteli a žáky
děje i za čas, který jste dotazníku věnoval. Věříme, že ku prospěchu pohody ve škole!
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Milí studenti,
téměř každý den přicházíte do Vaší střední školy, potkáváte zde další studenty a své pedagogy a trávíte
v prostorách školy značnou část dne. Chtěli bychom Vás nyní požádat, abyste se zamysleli nad prostředím celé
Vaší školy – nad vztahy, které zde vznikají, nároky, které na Vás škola klade, atmosférou, která zde panuje apod.
Na tomto listu je uveden seznam dvojic přídavných jmen. Pokuste se vyjádřit označením (např. zakroužkováním)
vždy jednoho čísla v číselné řadě, ke které z protikladných charakteristik se více přibližuje Vaše vnímání a prožívání školního prostředí. Vaše odpovědi jsou anonymní a důvěrné. Upozorňujeme, že neexistují správné a špatné odpovědi! Děkujeme za Vaší otevřenost a upřímnost!
Škola:…………………………………………………….

Ročník studia: …………………

Rok narození: …………
Pohlaví (prosím, zakroužkujte):

žena

muž

PŘÍKLAD:
hořký
1
2
3
4
5
6
7
sladký
Jestliže jste označili číslo 1, je ve Vašem pojetí školní prostředí jednoznačně hořké. Označení 7 naopak ukazuje, že
školní prostředí prožíváte jako zcela sladké. Hodnocení však můžete volit na celé škále, čísla blíž k 1 souvisejí se
slovní charakteristikou v levém sloupci, čísla blíž k 7 s charakteristikou vyjádřenou slovy v pravém sloupci.

pomalý
světlý
tichý
příjemný
chudý
lehký
blízký
slabý
jemný
mladý
křehký
mírný
prázdný
srozumitelný
cenný
klidný
zbabělý
ošklivý
pasivní
černý
krutý
opotřebovaný
neotesaný
pevný
smutný
nespravedlivý
napjatý

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

rychlý
tmavý
hlučný
nepříjemný
bohatý
těžký
vzdálený
silný
drsný
starý
hrubý
divoký
plný
nesrozumitelný
bezcenný
rozčilený
statečný
hezký
aktivní
bílý
laskavý
čerstvý
citlivý
rozechvělý
šťastný
spravedlivý
uvolněný
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Vážení pedagogové,
téměř každý den přicházíte do střední školy, v níž působíte. Potkáváte zde další své kolegy, nadřízené a studenty
a trávíte v prostorách školy značnou část dne. Chtěli bychom Vás nyní požádat, abyste se zamysleli nad prostředím celé školy – nad vztahy, které zde vznikají, nároky, které na Vás škola klade, atmosférou, která zde panuje
apod. Na tomto listu je uveden seznam dvojic přídavných jmen. Pokuste se vyjádřit označením (např. zakroužkováním) vždy jednoho čísla v číselné řadě, ke které z protikladných charakteristik se více přibližuje Vaše vnímání a
prožívání školního prostředí. Vaše odpovědi jsou anonymní a důvěrné. Upozorňujeme, že neexistují správné a
špatné odpověď!. Děkujeme za Vaší otevřenost a upřímnost!
Předmět(y), které vyučujete:………………………………………………………………………………………………
Délka Vaší pedagogické praxe: ……………… a na této škole:…………………
Pohlaví (prosím, zakroužkujte):

žena

Rok narození:………………

muž

PŘÍKLAD:
hořký

1

2

3

4

5

6

7

sladký

Jestliže jste označili číslo 1, je ve Vašem pojetí školní prostředí jednoznačně hořké. Označení 7 naopak ukazuje, že
školní prostředí prožíváte jako zcela sladké. Hodnocení však můžete volit na celé škále, čísla blíž k 1 souvisejí se
slovní charakteristikou v levém sloupci, čísla blíž k 7 s charakteristikou vyjádřenou slovy v pravém sloupci.

pomalý
světlý
tichý
příjemný
chudý
lehký
blízký
slabý
jemný
mladý
křehký
mírný
prázdný
srozumitelný
cenný
klidný
zbabělý
ošklivý
pasivní
černý
krutý
opotřebovaný
neotesaný
pevný
smutný
nespravedlivý
napjatý

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

rychlý
tmavý
hlučný
nepříjemný
bohatý
těžký
vzdálený
silný
drsný
starý
hrubý
divoký
plný
nesrozumitelný
bezcenný
rozčilený
statečný
hezký
aktivní
bílý
laskavý
čerstvý
citlivý
rozechvělý
šťastný
spravedlivý
uvolněný
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Dotazník B-3
JMÉNO A PŘÍJMENÍ___________________ TŘÍDA________ DATUM________
1. Mezi mé přátele v naší třídě patří:

1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________

2. Jako přítele (přítelkyni) bych si nevybral:

1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________

3. Sám sebe hodnotím:

a) jsem vždy v centru dění
b) občas se účastním a jsem obvykle o akcích ve třídě informován
c) párkrát jsem se akcí ve třídě účastnil, ale nebývám informován
d) zdá se, že o mou účast třída příliš nestojí
e) o dění ve třídě nejevím zájem

4. Odpověz na následující otázky ano – ne:
Ve třídě je nejméně jeden žák, který je nešťastný

ano

ne

Ve třídě je někdo, komu ostatní občas ubližují

ano

ne

Stává se, že se do školy těším

ano

ne

Většinou se najde někdo, kdo mi pomůže s probléme

ano

ne

Společné problémy řešíme většinou v klidu

ano

ne

5. Zakroužkuj číslici, která vyjadřuje míru tvých pocitů ve třídě:
pocit bezpečí

1

2

3

4

5

6

7

pocit ohrožení

pocit přátelství

1

2

3

4

5

6

7

pocit nepřátelství

atmosféra spolupráce

1

2

3

4

5

6

7

atmosféra lhostejnosti

pocit důvěry

1

2

3

4

5

6

7

pocit nedůvěry

atmosféra tolerance

1

2

3

4

5

6

7

atmosféra netolerance

6. Najdi některého ze spolužáků, který je:
spravedlivý: _________________________

protivný: ____________________________

spolehlivý: __________________________

nespravedlivý: ________________________

zábavný: ____________________________

nevděčný: ___________________________

vždy v centru dění: ____________________

nespolehlivý: _________________________

se všemi za dobře: _____________________ osamocený: __________________________
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Příloha č. 3 – příklady technik použitých při práci se studenty
„Najdi si mě“ (technika byla použita při seznamovacím kurzu)
Třída byla rozdělena do náhodně vytvořených dvojic, které si vylosovali společný
úkol. Jejich cílem bylo nalézt jednoho či více studentů, kteří odpovídali popisu v jejich úkolu
(např. kdo hraje na nejvíc hudebních nástrojů, kdo hraje nejvíc sportů, kdo má doma exotické
zvíře, kdo bydlí nejdál od školy). Následně byly výsledky ve třídě vyhlášeny a uvedení studenti případně doplnili další informace o svých charakteristikách.
Přínosem této techniky je možnost vzájemné sebeprezentace studentů. Každá dvojice
má odlišný úkol, které jsou formulovány s maximální pestrostí. Studenti se o sobě dozvědí
mnoho zajímavého, naleznou první společné zájmy a zpravidla všichni ve třídě mohou nenásilně sdělit něco o sobě. Mimo to každá dvojice musí při plnění úkolu pohovořit se všemi
ostatními spolužáky.
„Co máme společného“ (technika byla zařazena v jednom z prvních výcvikových setkání ve
kole)
Třída je opakovaně rozdělena do několika skupin po 5-8 studentech. Dělení do skupin
je náhodné za využití předmětů pro rozdělení do skupin nebo podle určité charakteristiky
(např. sourozenecké konstelace, druh domácích zvířat, zájmy). V následujících přibližně deseti minutách mají skupiny vymyslet co nejvíce charakteristik, které jsou pro všechny jejich členy shodné. Ve
třídách proběhlo rozdělení do skupin 2x – 3x. Při první
prezentaci skupiny pouze přečetli výčet svých odpovědí. Při druhé prezentace bylo úkolem skupin ztvárnit
společné vlastnosti výtvarně a další skupiny hádali, co
má skupina na mysli. Při třetí prezentaci měly skupiny
shodu dramatizovat. Cílem techniky je poukázat na Obrázek 1 - Dramatizace při technice
množství společných vlastností, zájmů, témat, které

"Co máme společného"

studenti se svými rozličnými spolužáky ve třídě naleznou.
„Erb třídy“ (technika byla využita přibližně v polovině školního roku, kdy se třídy již znaly
a zajímalo nás, jak vnímají skupinu i atmosféru v ní)
Třídy jsou opět rozděleny do náhodně vytvořených skupin takové velikosti, aby všichni členové měli příležitost se vyjádřit a přispět při práci svými nápady. Po stručné rekapitulaci, co je to erb, co na něm obvykle vidíme, co značí a kdo ho používal, jsou studenti vyzváni,
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aby ve skupinách vytvořili erb své třídy tak, aby kdokoli tento erb uvidí, získal jasnou představu, já jsou skupina.
Po ukončení práce skupiny své erby prezentují spolužákům. Vzájemná pozornost skupin je zajištěna tak, že před samotným komentářem autorské skupiny, se ostatní spolužáci
pokoušejí erb interpretovat a jeho autoři mlčí a pouze poslouchají. Teprve po ukončení této
fáze hovoří sami o své tvorbě. Vždy je rovněž vhodné se v závěrečné reflexi zeptat, kdo a jak
přispíval s nápady, zda nápady všech byly zaznamenány, kdo se podílel na výtvarném zpracování a jestli skupiny souhlasí s tvorbou ostatních.
Obrázek 2 ukazuje příklad erbu ze třídy spolupracujícího
gymnázia, kde je velmi výrazně zachycena třídní učitelka (osoba
po bublinou, která ji drží). Za pozornost stojí, že ve všech erbech
byly třídní učitelé nějakým způsobem zaznamenáni. Rovněž bylo
diagnosticky cenné, že témata erbů vyjadřovala převážně skupinovou kohezi a přátelskou atmosféru ve třídách. Když je tato technika používána v rámci intervenčních programů, často se naopak
projeví agresivní tendence, konflikty a podobné náměty.

Obrázek 2 – „Erb třídy“

„Geometrické tvary“ (technika byla využita přibližně v polovině výcviku)
Celá třída pracuje společně, všichni mají zavázané
oči šátkem. Nejprve se studenti rozptýlí po místnosti a vzápětí dostanou za úkol, aby se všichni chytili za ruce a společně vytvořili z vlastních těch co nejpřesnější geometrický
tvar (nejprve kruh, následně čtverec a trojúhelník). Cílem
techniky je uvědomit si, že úkol mohou splnit pouze tehdy,
pokud budou spolupracovat, navzájem si naslouchat a sdělovat si veškeré podstatné informace, jelikož zrak nemohou Obrázek 3 - Ukázka z techniky "Geomevyužít. Tato témata jsou rovněž probírána v závěrečné re-

trické tvary"

flexi. Současně je vhodné dotázat se na další podobné situace z běžného života třídy, kdy je
důležité, aby spolupracovali a dokázali se domluvit.
„Indiánská jména“ (technika byla využita v druhé polovině školního roku, neboť vyžaduje
vzájemnou důvěru mezi spolužáky)
Po úvodu, v němž si celá třída připomene, jak vznikala v indiánských kmenech jména
a jak byla svým členům přidělována, je úkolem každého člena skupiny vymyslet si své vlastní
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indiánské jméno. Mělo by co nejvýstižněji popisovat některou jeho charakteristiku, případně
celou jeho osobu. V další části techniky si studenti vylosují jméno některého svého kolegy,
aniž by věděli, kdo si ho přiřknul. Jejich úkolem je pokusit se charakterizovat jedince, který je
pravděpodobně nositelem daného jména.
Před zahájením této části techniky byli studenti vyzváni, aby verbalizovali, jaké strategie při přemýšlení o nositeli jména použijí (např. bylo řečeno, že budou přemýšlet o typických rysech zvířete, které je ve jméně uvedeno, budou přemýšlet zvlášť o jednotlivých částech jména apod.). Dále byli dotázáni, kdy je výhodné přemýšlet o myšlení druhých osob (odpovědi mimo jiné zahrnovali přípravu na pohovor při hledání zaměstnání, nákup dárků
k Vánocům a narozeninám apod.).
„Nedokončené věty“ (technika byla využita na jednom z posledních setkání, resp. její druhá
část)
Technika je kombinací diagnostické metody a formy práce se skupinou se zaměřením
na vnímanou atmosféru ve skupině jejími členy. V závěru jednoho ze setkání studenti anonymně dokončili zadané nedokončené věty, které zněly:
„V naší třídě oceňuji…“
„V naší třídě se mi nelíbí…“
„Naší třídě by prospělo…“
Při dalším výcvikovém setkání byly výpovědi studentů prezentovány celé třídě takovým způsobem, že doplněné konce každé zadané věty byly přepsány na jeden velký arch papíru. Veškeré výpovědi byly přepsány doslova a opakovaly se tolikrát, kolikrát skutečně zazněly při vyplnění studenty.
Arch s každou větou byl prezentován zvlášť, dobrovolník přečetl všechny odpovědi a
následovala diskuse. Studenti byli mimo jiné tázáni, které odpovědi se nejvíce opakují, komentovali, co je k výpovědím napadá, jak popisují reálnou situaci, navzájem porovnávali odpovědi hodnotící třídu kladně a záporně. Poslední byl vždy prezentován arch s návrhy řešení,
která by třídě prospěla. Pokud to bylo nutné, na závěr diskuse se třída dohodla, v jakých ohledech se studenti chopí iniciativy, co mohou konkrétně učinit, aby atmosféra ve třídě přetrvala,
případně došlo k jejímu zlepšení.
Jedna z participujících tříd uvedla následující výpovědi:
V naší třídě oceňuji:
ü humor a obezřetnost
ü že se každý i když někdo míň, začlenil do kolektivu
ü kolektivnost
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

jak jsme všichni téměř pořád veselí
vcelku dobrý kolektiv
kolektiv
legraci, spolehlivost, pomoc
že si dokážeme poradit
vzájemnou spolupráci
že je tu sranda
že je sranda
humorné situace
dobré nápady
vtipný a velmi zábavný kolektiv
smysl pro legraci
kolektivnost
dost humoru i přesto, že to učivo není zrovna lehké, dokážeme se domluvit
že mají spolužáci velký smysl pro humor

V naší třídě se mi nelíbí:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

chování jednotlivců, kteří narušují práci kolektivu
asi nic
zatím nic
oddělenost některých lidí
barva stěn
holé zdi
skupinka lidí
lidi, kteří něco přiznají a ublíží tím celé třídě
lidi, kteří nedrží jako parta
to, že si vše neříkáme do očí
některé holky
pár lidí z kolektivu
bordel od svačin
lhaní
nástěnka
nepořádek
postavení lavic, umístění třídy
je tam zima, není nijak zkrásněná

Naší třídě by prospělo:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

hodně společných výletů, kaleb
jezdit společně na výlety atd.
asi nic
někdy se více učit
zamyšlení
více akcí, např. výlety
společné prázdniny (výlet)
nové topení
týden na Kypru (samozřejmě by to platila škola a neučilo by se)
být jako celek
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

lepší komunikace
víc času na sebe
kdyby naše paní učitelka nám říkala více informací
nic, protože jsme všichni v pohodě
někam vyrazit
více se poznat
celkem, nic, je to fajn
méně učebních hodin a více volna

Při následné diskusi se jako nejvýznamnější obtíž třídy ukázal nedostatečný zájem
třídní učitelky, která aktuálně nebyla výcviku přítomna (shodou okolností byla přítomna
v první polovině daného setkání, kdy nebyly prezentovány všechny archy s nedokončenými
větami). Studenti vymýšleli návrhy, jak lze třídní učitelku přizvat, aby byla ve třídě více přítomna a více se svými studenty komunikovala. Stanovili si rovněž úkoly, které se pokusí splnit a zařídit tak větší kontakt s třídní učitelkou.
Obdobným způsobem proběhla diskuse o vzhledu učebny, který se rovněž řadě studentů ve třídy jevil nedostačující.
„Vzkazy na záda“
Technika uzavírala poslední výcvikové setkání na konci školního roku. Každý student
si kolíčkem na prádlo připevnil na záda čtvrtku papíru. Všichni dostali instrukci, že mají svým
spolužákům napsat na čtvrtku vzkaz, jímž ocení cokoli, co se o nich v průběhu celého školního roku dozvěděli, co se jim na nich líbí, za co si jich váží
apod. Všichni měli za úkol napsat vzkaz všem svým spolužákům, účastnili se i třídní učitelé.
Po ukončení psaní si každý samostatně vzkazy přečetl,
následně proběhla reflexe techniky, studenti zejména komentovali, co si přečetli a jaké pocity to v nich vyvolalo.
Obrázek 4 - Psaní vzkazů na
záda
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diferenciál, LMI = Dotazník motivace k výkonu, ŽoU = Žák o učiteli, UoS = učitel o sobě
gymnázium

SD pomalý - rychlý
SD světlý - tmavý
SD tichý - hlučný
SD příjemný nepříjemný
SD chudý - bohatý
SD lehký - těžký
SD blízký - vzdálený
SD slabý - silný
SD jemný - drsný
SD mladý - starý
SD křehký - hrubý
SD mírný - divoký
SD prázdný - plný
SD srozumitelný nesrozumitelný
SD cenný - bezcenný
SD klidný - rozčilený
SD zbabělý - statečný
SD ošklivý - hezký
SD pasivní - aktivní
SD černý - bílý
SD krutý - laskavý
SD opotřebovaný čerstvý
SD neotesaný - citlivý
SD pevný - rozechvělý
SD smutný - šťastný
SD nespravedlivý spravedlivý
SD napjatý - uvolněný
LMI - ctižádost
LMI - nezávislost
LMI - orientace na plnění úkolů
ŽoU kladný edukační
vztah
ŽoU záporný edukační
vztah
ŽoU požadavky
ŽoU volnost

SOŠ
1,30
1,48
1,43

K-S
test
1,07
1,82
1,75

,20
,00
,00

3,89

1,66

3,17

,00

1,31
1,43
1,48
1,24
1,16
1,57
1,09
1,59
1,47

4,07
4,58
4,25
4,31
4,44
4,27
4,32
4,53
4,62

1,39
1,39
1,56
1,23
1,29
1,58
1,23
1,40
1,46

,45
,80
3,62
1,60
1,86
,42
1,04
1,36
1,14

,99
,55
,00
,01
,00
,99
,23
,05
,15

3,04

1,27

3,73

1,49

2,17

,00

2,94
3,40
4,65
4,92
4,89
4,80
4,91

1,34
1,43
1,16
1,30
1,39
1,34
1,14

3,78
4,01
4,37
4,15
4,46
4,33
4,28

1,52
1,55
1,28
1,65
1,56
1,57
1,49

2,15
1,69
1,43
2,42
1,65
1,46
1,74

,00
,01
,03
,00
,01
,03
,00

4,21

1,41

3,85

1,58

,94

,34

4,30
3,30
4,74

1,04
1,45
1,26

4,05
3,76
4,29

1,35
1,42
1,54

1,17
1,58
1,30

,13
,01
,07

4,59

1,31

4,18

1,72

1,16

,13

4,93
4,24
4,35

1,54
1,81
2,00

3,97
3,83
3,48

1,64
1,58
1,63

2,53
1,44
2,24

,00
,03
,00

3,44

1,40

2,73

1,15

2,66

,00

3,09

,60

3,08

,58

,43

,99

2,03

,55

1,95

,56

,80

,55

2,84
2,05

,56
,36

2,85
2,05

,62
,43

,58
,74

,89
,65

M

s

M

s

4,36
3,09
4,23

1,32
1,40
1,65

4,32
3,58
4,91

2,79

1,55

4,21
4,23
2,96
4,63
3,84
4,11
4,03
4,11
4,97

p

Tabulka 1 - Výsledky všech použitých metod ve skupině studentů v obou typech škol.
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SOŠ

M

s

M

s

SD pomalý - rychlý
SD světlý - tmavý
SD tichý - hlučný
SD příjemný nepříjemný
SD chudý - bohatý
SD lehký - těžký
SD blízký - vzdálený
SD slabý - silný
SD jemný - drsný
SD mladý - starý
SD křehký - hrubý
SD mírný - divoký
SD prázdný - plný
SD srozumitelný nesrozumitelný
SD cenný - bezcenný
SD klidný - rozčilený
SD zbabělý - statečný
SD ošklivý - hezký
SD pasivní - aktivní
SD černý - bílý
SD krutý - laskavý
SD opotřebovaný čerstvý
SD neotesaný - citlivý
SD pevný - rozechvělý
SD smutný - šťastný
SD nespravedlivý spravedlivý
SD napjatý - uvolněný
LMI - ctižádost
LMI - nezávislost
LMI - orientace na plnění
úkolů

4,55
2,91
4,41

1,30
1,11
1,40

4,30
3,55
4,83

1,24
1,54
1,53

K-S
test
,74
1,48
,76

2,55
4,36
4,10
2,50
4,64
3,77
3,05
3,59
4,14
5,50

1,41
1,62
1,22
1,65
1,26
1,11
1,40
1,10
1,13
1,19

3,58
3,71
4,17
3,36
4,27
4,24
3,82
4,33
4,44
4,50

1,49
1,49
1,30
1,56
1,35
1,53
1,70
1,53
1,35
1,52

1,72
,80
,24
1,42
,62
1,11
,92
1,23
,68
1,54

,01
,54
1,00
,04
,84
,17
,36
,10
,75
,02

2,73
2,50
3,64
4,23
5,41
5,48
5,05
5,14

1,58
1,50
1,43
1,45
1,10
1,12
1,07
,77

3,29
3,14
4,05
4,22
4,55
4,33
4,33
4,29

1,50
1,40
1,53
1,57
1,29
1,69
1,32
1,41

,74
1,11
,68
,25
1,29
1,21
,85
1,72

,65
,17
,75
1,00
,07
,11
,47
,01

4,59
5,14
3,32
5,45

1,26
1,08
1,21
,91

3,86
3,80
3,67
4,22

1,39
1,47
1,41
1,33

1,39
1,58
,49
1,63

,04
,01
,97
,01

4,86
3,59
5,05
4,93

1,46
1,50
1,66
1,12

4,20
3,39
4,32
4,84

1,69
1,64
1,75
1,93

1,11
,37
1,29
,96

,17
1,00
,07
,32

5,37

1,47

5,15

1,67

,77

,60

ŽoU kladný edukační vztah
ŽoU záporný edukační
vztah
ŽoU požadavky
ŽoU volnost

3,53

,33

3,49

,27

,39

1,00

1,62
3,16
1,97

,40
,30
,47

1,70
3,36
1,73

,33
,24
,36

,54
,76
,53

,94
,61
,94

p
,65
,03
,61

Tabulka 2 - Výsledky všech použitých metod ve skupině učitelů v obou typech.
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SD pomalý - rychlý
SD světlý - tmavý
SD tichý - hlučný
SD příjemný - nepříjemný
SD chudý - bohatý
SD lehký - těžký
SD blízký - vzdálený
SD slabý - silný
SD jemný - drsný
SD mladý - starý
SD křehký - hrubý
SD mírný - divoký
SD prázdný - plný
SD srozumitelný nesrozumitelný
SD cenný - bezcenný
SD klidný - rozčilený
SD zbabělý - statečný
SD ošklivý - hezký
SD pasivní - aktivní
SD černý - bílý
SD krutý - laskavý
SD opotřebovaný - čerstvý
SD neotesaný - citlivý
SD pevný - rozechvělý
SD smutný - šťastný
SD nespravedlivý spravedlivý
SD napjatý - uvolněný
LMI - ctižádost
LMI - nezávislost
LMI - orientace na plnění
úkolů
ŽoU / UoS kladný
edukační vztah
ŽoU / UoS záporný
edukační vztah
ŽoU / UoS požadavky
ŽoU / UoS volnost

učitelé
1,25
1,47
1,50
1,53
1,54
1,27
1,62
1,33
1,44
1,66
1,47
1,30
1,50

K-S
test
,53
,21
,66
,71
1,08
1,23
2,26
,47
,46
1,46
,52
,59
,38

,94
1,00
,78
,70
,19
,10
,00
,98
,98
,03
,95
,88
1,00

3,15

1,53

1,19

,12

1,52
1,54
1,26
1,61
1,53
1,53
1,43
1,54
1,28
1,44
1,49

2,98
3,94
4,22
4,76
4,61
4,51
4,50
4,05
4,14
3,58
4,53

1,45
1,51
1,53
1,30
1,64
1,29
1,33
1,39
1,50
1,36
1,35

1,52
,40
1,24
1,49
,41
,58
,48
,64
,51
,59
,55

,02
1,00
,09
,02
1,00
,89
,97
,80
,96
,87
,92

4,29

1,64

4,36

1,66

,28

1,00

4,22
3,94
3,71

1,66
1,66
1,78

3,44
4,50
4,86

1,60
1,75
1,76

1,69
1,36
2,92

,01
,05
,00

2,92

1,26

5,20

1,62

4,98

,00

3,08

,58

3,50

,28

1,76

,00

1,97

,56

1,67

,35

1,34

,06

2,85
2,05

,60
,41

3,30
1,78

,27
,38

1,86
1,20

,00
,11

M

s

M

s

4,33
3,45
4,74
3,61
4,10
4,49
3,91
4,40
4,28
4,23
4,24
4,42
4,71

1,30
1,47
1,52
1,70
1,37
1,41
1,64
1,24
1,28
1,58
1,20
1,46
1,47

4,36
3,39
4,72
3,32
3,88
4,15
3,15
4,36
4,13
3,63
4,15
4,36
4,75

3,55

1,47

3,56
3,85
4,44
4,35
4,57
4,45
4,44
3,95
4,11
3,64
4,41

p

Tabulka 3 - Porovnání výsledků použitých metod ve skupině studentů a učitelů.
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♀
SD pomalý - rychlý
SD světlý - tmavý
SD tichý - hlučný
SD příjemný nepříjemný
SD chudý - bohatý
SD lehký - těžký
SD blízký - vzdálený
SD slabý - silný
SD jemný - drsný
SD mladý - starý
SD křehký - hrubý
SD mírný - divoký
SD prázdný - plný
SD srozumitelný nesrozumitelný
SD cenný - bezcenný
SD klidný - rozčilený
SD zbabělý - statečný
SD ošklivý - hezký
SD pasivní - aktivní
SD černý - bílý
SD krutý - laskavý
SD opotřebovaný čerstvý
SD neotesaný - citlivý
SD pevný - rozechvělý
SD smutný - šťastný
SD nespravedlivý spravedlivý
SD napjatý - uvolněný
LMI - ctižádost
LMI - nezávislost
LMI - orientace na
plnění úkolů
ŽoU kladný edukační
vztah
ŽoU záporný
edukační vztah
ŽoU požadavky
ŽoU volnost

♂

M
4,51
2,81
4,63

s
1,11
1,24
1,43

M
4,16
3,49
3,69

s
1,56
1,52
1,78

K-S test
,97
1,36
1,82

p
,30
,05
,00

2,51

1,42

3,16

1,65

1,02

,25

4,42
4,34
2,82
4,90
3,91
3,90
3,87
4,40
5,26

1,30
1,48
1,29
1,07
1,13
1,51
1,06
1,47
1,32

3,92
4,08
3,14
4,27
3,73
4,42
4,27
3,71
4,56

1,27
1,37
1,70
1,38
1,22
1,62
1,11
1,67
1,57

1,10
,38
,79
1,09
,49
1,05
,58
1,19
1,04

,18
1,00
,56
,19
,97
,22
,89
,12
,23

3,03

1,21

3,06

1,36

,42

,99

2,56
3,51
4,79
5,12
5,30
5,01
5,06

1,18
1,45
1,04
1,38
1,09
1,43
1,17

3,47
3,24
4,45
4,65
4,33
4,51
4,70

1,39
1,39
1,29
1,15
1,57
1,16
1,06

1,49
,55
,73
1,28
1,28
1,21
,89

,02
,92
,66
,07
,08
,11
,40

4,47

1,25

3,86

1,55

1,19

,12

4,44
3,16
4,93

1,00
1,32
1,10

4,10
3,49
4,49

1,07
1,60
1,43

,79
,70
,73

,56
,71
,67

4,50

1,29

4,71

1,35

,52

,95

5,03
4,55
4,54

1,33
1,72
1,98

4,80
3,84
4,11

1,79
1,87
2,02

,79
1,67
,85

,56
,01
,46

3,45

1,37

3,43

1,46

,38

1,00

3,09

,64

3,09

,56

,68

,74

2,03

,61

2,03

,48

,63

,82

2,83
2,05

,54
,36

2,85
2,05

,59
,36

,48
,54

,97
,93

Tabulka 4 - Výsledky použitých metod z hlediska genderu (studenti gymnázia).

XXXIV

Příloha č. 4 – výsledky screeningu ve školách v první etapě výzkumu: SD = sémantický
diferenciál, LMI = Dotazník motivace k výkonu, ŽoU = Žák o učiteli, UoS = učitel o sobě
SOŠ

♀
SD pomalý - rychlý
SD světlý - tmavý
SD tichý - hlučný
SD příjemný nepříjemný
SD chudý - bohatý
SD lehký - těžký
SD blízký - vzdálený
SD slabý - silný
SD jemný - drsný
SD mladý - starý
SD křehký - hrubý
SD mírný - divoký
SD prázdný - plný
SD srozumitelný nesrozumitelný
SD cenný - bezcenný
SD klidný - rozčilený
SD zbabělý - statečný
SD ošklivý - hezký
SD pasivní - aktivní
SD černý - bílý
SD krutý - laskavý
SD opotřebovaný čerstvý
SD neotesaný - citlivý
SD pevný - rozechvělý
SD smutný - šťastný
SD nespravedlivý spravedlivý
SD napjatý - uvolněný
LMI - ctižádost
LMI - nezávislost
LMI - orientace na
plnění úkolů
ŽoU kladný edukační
vztah
ŽoU záporný
edukační vztah
ŽoU požadavky
ŽoU volnost

♂

M
4,40
3,44
4,97

s
1,24
1,43
1,41

M
4,20
3,71
4,86

s
1,35
1,52
1,44

K-S test
,50
,86
,46

p
,97
,45
,98

3,70

1,65

4,07

1,66

,82

,51

4,34
4,72
4,23
4,42
4,29
3,95
4,20
4,57
4,79

1,26
1,28
1,49
1,10
1,20
1,47
1,20
1,29
1,35

3,82
4,45
4,26
4,22
4,57
4,56
4,43
4,49
4,46

1,47
1,48
1,63
1,34
1,35
1,62
1,24
1,49
1,53

1,30
,98
,56
,79
,83
1,88
,88
,49
,95

,07
,30
,91
,56
,50
,00
,43
,97
,32

3,53

1,37

3,91

1,57

,97

,31

3,60
3,92
4,45
4,46
4,74
4,38
4,51

1,44
1,47
1,24
1,56
1,45
1,44
1,36

3,95
4,09
4,29
3,86
4,21
4,29
4,06

1,57
1,63
1,32
1,69
1,61
1,68
1,58

,84
,78
,95
1,74
1,34
,64
1,16

,40
,57
,32
,00
,06
,80
,13

4,11

1,41

3,62

1,68

1,63

,01

4,22
3,65
4,45

1,21
1,30
1,44

3,89
3,87
4,15

1,44
1,52
1,62

1,07
1,22
1,00

,20
,10
,27

4,46

1,63

3,93

1,77

1,76

,00

4,00
3,88
3,38

1,51
1,63
1,65

3,95
3,78
3,58

1,75
1,54
1,61

,54
,48
,75

,94
,98
,63

2,57

1,20

2,87

1,09

1,76

,00

3,18

,51

2,98

,63

1,52

,02

1,82

,51

2,07

,58

1,67

,01

2,95
1,95

,54
,38

2,76
2,14

,67
,44

1,23
1,48

,09
,02

Tabulka 5 - Výsledky použitých metod z hlediska genderu (studenti středních odborných škol).

XXXV

Příloha č. 4 – výsledky screeningu ve školách v první etapě výzkumu: SD = sémantický
diferenciál, LMI = Dotazník motivace k výkonu, ŽoU = Žák o učiteli, UoS = učitel o sobě

♀
SD pomalý - rychlý
SD světlý - tmavý
SD tichý - hlučný
SD příjemný nepříjemný
SD chudý - bohatý
SD lehký - těžký
SD blízký - vzdálený
SD slabý - silný
SD jemný - drsný
SD mladý - starý
SD křehký - hrubý
SD mírný - divoký
SD prázdný - plný
SD srozumitelný nesrozumitelný
SD cenný - bezcenný
SD klidný - rozčilený
SD zbabělý - statečný
SD ošklivý - hezký
SD pasivní - aktivní
SD černý - bílý
SD krutý - laskavý
SD opotřebovaný čerstvý
SD neotesaný - citlivý
SD pevný - rozechvělý
SD smutný - šťastný
SD nespravedlivý spravedlivý
SD napjatý - uvolněný
LMI - ctižádost
LMI - nezávislost
LMI - orientace na
plnění úkolů
ŽoU kladný edukační
vztah
ŽoU záporný
edukační vztah
ŽoU požadavky
ŽoU volnost

♂

M
4,38
3,48
4,71

s
1,27
1,48
1,42

M
4,33
3,25
4,74

s
1,24
1,46
1,63

K-S test
,26
,51
,76

p
1,00
,96
,60

3,44

1,55

3,14

1,50

,38

1,00

3,81
4,23
3,42
4,37
4,04
3,83
4,10
4,23
4,67

1,51
1,17
1,74
1,39
1,34
1,57
1,43
1,20
1,50

3,97
4,03
2,75
4,36
4,25
3,33
4,22
4,56
4,86

1,59
1,42
1,34
1,27
1,59
1,76
1,53
1,42
1,51

,46
,82
1,09
,33
,53
1,03
,41
1,08
,33

,98
,51
,18
1,00
,94
,23
1,00
,19
1,00

3,29

1,59

2,94

1,43

,67

,76

3,27
4,06
4,15
4,75
4,69
4,59
4,46

1,55
1,35
1,63
1,23
1,63
1,31
1,36

2,56
3,78
4,31
4,78
4,49
4,39
4,56

1,18
1,73
1,39
1,40
1,67
1,27
1,30

,90
,66
,36
,17
,65
,48
,28

,40
,78
1,00
1,00
,80
,98
1,00

3,96

1,30

4,17

1,52

,74

,65

4,08
3,69
4,40

1,49
1,31
1,29

4,23
3,42
4,71

1,52
1,44
1,43

,59
,44
,63

,87
,99
,82

4,15

1,66

4,67

1,62

,69

,73

3,17
4,61
5,01

1,63
1,74
1,57

3,83
4,34
4,64

1,50
1,78
2,01

,96
,82
,90

,32
,52
,39

5,47

1,56

4,81

1,65

,99

,28

3,48

,29

3,54

,28

,38

1,00

1,61

,27

1,80

,45

,75

,63

3,33
1,67

,27
,34

3,24
1,97

,26
,40

,46
1,03

,98
,24

Tabulka 6 - Výsledky použitých metod z hlediska genderu (učitelé celkem).

XXXVI

Příloha č. 4 – výsledky screeningu ve školách v první etapě výzkumu: SD = sémantický
diferenciál, LMI = Dotazník motivace k výkonu, ŽoU = Žák o učiteli, UoS = učitel o sobě
1. ročník
M
s

2. ročník
M
s

3. ročník
M
s

χ2

p

SD pomalý - rychlý
SD světlý - tmavý
SD tichý - hlučný
SD příjemný - nepříjemný
SD chudý - bohatý
SD lehký - těžký
SD blízký - vzdálený
SD slabý - silný
SD jemný - drsný
SD mladý - starý
SD křehký - hrubý
SD mírný - divoký
SD prázdný - plný

4,14
2,92
3,67
2,62
4,06
4,35
2,92
4,86
3,65
4,24
3,84
3,89
5,14

1,34
1,50
1,53
1,57
1,33
1,38
1,50
1,31
1,03
1,71
1,14
1,54
1,48

4,44
2,95
4,59
2,91
4,45
4,11
2,89
4,67
3,98
4,12
4,02
4,61
4,73

1,42
1,35
1,70
1,72
1,42
1,56
1,62
1,21
1,37
1,45
1,11
1,65
1,65

4,50
3,44
4,36
2,81
4,06
4,25
3,08
4,36
3,86
3,97
4,26
3,72
5,11

1,18
1,32
1,59
1,31
1,12
1,36
1,30
1,20
1,00
1,60
1,01
1,43
1,18

1,82
5,26
7,09
1,06
3,38
,51
1,06
4,29
1,64
,39
4,27
7,92
1,19

,40
,07
,03
,59
,18
,78
,59
,12
,44
,82
,12
,02
,55

SD srozumitelný nesrozumitelný
SD cenný - bezcenný
SD klidný - rozčilený
SD zbabělý - statečný
SD ošklivý - hezký
SD pasivní - aktivní
SD černý - bílý
SD krutý - laskavý
SD opotřebovaný čerstvý
SD neotesaný - citlivý
SD pevný - rozechvělý
SD smutný - šťastný

3,11

1,17

2,95

1,41

3,08

1,20

1,27

,53

2,92
3,03
5,00
5,08
4,86
4,95
5,27

1,40
1,16
1,29
1,30
1,49
1,39
1,07

2,80
3,70
4,64
4,84
5,00
4,65
4,70

1,52
1,59
1,12
1,41
1,51
1,51
1,19

3,14
3,39
4,31
4,86
4,78
4,83
4,79

1,02
1,40
,98
1,15
1,15
1,06
1,07

3,16
3,70
9,86
1,04
1,19
,59
5,15

,21
,16
,01
,60
,55
,75
,08

4,24

1,62

4,30

1,29

4,08

1,34

,46

,79

4,24
3,41
5,05

1,12
1,61
1,47

4,16
3,05
4,64

1,08
1,46
1,18

4,53
3,50
4,56

,88
1,23
1,08

2,03
3,42
4,88

,36
,18
,09

SD nespravedlivý spravedlivý
SD napjatý - uvolněný
LMI - ctižádost
LMI - nezávislost

5,16

1,17

4,23

1,49

4,44

1,03

10,64

,00

5,38
3,92
4,01

1,19
1,68
1,90

4,61
4,35
4,38

1,86
1,58
1,77

4,86
4,44
4,66

1,33
2,17
2,33

3,53
1,47
1,69

,17
,48
,43

LMI - orientace na plnění
úkolů

3,17

1,00

3,48

1,55

3,68

1,56

1,64

,44

ŽoU kladný edukační
vztah

3,33

,60

3,16

,51

2,78

59,00

18,83

,00

ŽoU záporný edukační
vztah
ŽoU požadavky
ŽoU volnost

1,60

,40

2,12

,46

2,34

,52

35,44

,00

3,05
2,01

,49
,35

2,92
1,94

,48
,31

2,52
2,23

,60
,36

16,60
14,17

,00
,00

Tabulka 7 - Porovnání výsledků použitých metod v jednotlivých ročnících gymnázia.
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Příloha č. 4 – výsledky screeningu ve školách v první etapě výzkumu: SD = sémantický
diferenciál, LMI = Dotazník motivace k výkonu, ŽoU = Žák o učiteli, UoS = učitel o sobě
1. ročník
M
s

2. ročník
M
s

3. ročník
M
s

χ2

p

SD pomalý - rychlý
SD světlý - tmavý
SD tichý - hlučný
SD příjemný nepříjemný
SD chudý - bohatý
SD lehký - těžký
SD blízký - vzdálený
SD slabý - silný
SD jemný - drsný
SD mladý - starý
SD křehký - hrubý
SD mírný - divoký
SD prázdný - plný

4,53
3,45
4,75

1,20
1,48
1,42

4,41
3,62
4,90

1,20
1,49
1,47

3,96
3,69
5,13

1,47
1,47
1,35

10,06
1,26
4,82

,01
,53
,09

3,48

1,60

3,86

1,60

4,43

1,69

15,62

,00

4,25
4,50
4,12
4,49
4,19
4,12
4,20
4,55
4,64

1,31
1,38
1,56
1,17
1,33
1,46
1,23
1,40
1,40

4,11
4,48
4,17
4,48
4,46
4,22
4,20
4,50
4,61

1,37
1,33
1,48
1,22
1,24
1,68
1,25
1,37
1,41

3,81
4,78
4,50
3,88
4,72
4,52
4,59
4,52
4,61

1,50
1,48
1,64
1,23
1,26
1,56
1,16
1,45
1,61

3,98
4,93
3,99
16,37
9,21
3,18
4,84
,09
,23

,14
,09
,14
,00
,01
,20
,09
,95
,89

SD srozumitelný nesrozumitelný
SD cenný - bezcenný
SD klidný - rozčilený
SD zbabělý - statečný
SD ošklivý - hezký
SD pasivní - aktivní
SD černý - bílý
SD krutý - laskavý
SD opotřebovaný čerstvý
SD neotesaný - citlivý
SD pevný - rozechvělý
SD smutný - šťastný

3,52

1,44

3,63

1,37

4,11

1,64

7,19

,03

3,51
3,94
4,51
4,42
4,75
4,59
4,70

1,52
1,63
1,32
1,56
1,41
1,63
1,44

3,84
3,83
4,35
4,13
4,42
4,31
4,12

1,43
1,47
1,25
1,74
1,55
1,54
1,47

4,02
4,33
4,21
3,84
4,16
4,06
3,98

1,58
1,53
1,28
1,62
1,68
1,52
1,48

5,64
6,42
3,68
6,04
6,59
6,59
13,44

,06
,04
,16
,05
,04
,04
,00

4,13

1,52

3,90

1,62

3,47

1,53

9,28

,01

4,34
3,54
4,37

1,29
1,45
1,50

4,02
3,73
4,39

1,29
1,37
1,66

3,74
4,06
4,07

1,42
1,41
1,42

8,89
5,75
3,95

,01
,06
,14

SD nespravedlivý spravedlivý
SD napjatý - uvolněný
LMI - ctižádost
LMI - nezávislost

4,65

1,61

4,26

1,69

3,52

1,70

21,05

,00

4,30
3,85
3,22

1,52
1,49
1,47

4,11
3,74
3,50

1,62
1,56
1,52

3,42
3,91
3,75

1,66
1,71
1,89

15,89
,68
3,60

,00
,71
,17

LMI - orientace na plnění
úkolů

2,67

1,11

2,76

1,18

2,76

1,16

,44

,80

ŽoU kladný edukační
vztah

3,21

,51

3,20

,51

2,81

,63

25,92

,00

ŽoU záporný edukační
vztah
ŽoU požadavky
ŽoU volnost

1,77

,43

1,89

,54

2,20

,61

26,29

,00

2,96
2,00

,49
,36

2,98
2,01

,52
,40

2,58
2,14

,74
,49

16,17
3,73

,00
,16

Tabulka 8 - Porovnání výsledků použitých metod v jednotlivých ročnících středních odborných škol.

XXXVIII

Příloha č. 4 – výsledky screeningu ve školách v první etapě výzkumu: SD = sémantický diferenciál, LMI = Dotazník motivace k výkonu, ŽoU = Žák o
učiteli, UoS = učitel o sobě

SD pomalý - rychlý
SD světlý - tmavý
SD tichý - hlučný
SD příjemný - nepříjemný
SD chudý - bohatý
SD lehký - těžký
SD blízký - vzdálený
SD slabý - silný
SD jemný - drsný
SD mladý - starý
SD křehký - hrubý
SD mírný - divoký
XXXIX

SD prázdný - plný

r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

LMI ctižádost

LMI nezávislost

LMI úkoly

ŽoU - kladný
vztah

ŽoU - záporný
vztah

ŽoU požadavky

ŽoU volnost

,11

,12

,03

,20

-,15

,21

-,15

,02

,01

,55

,00

,00

,00

,00

-,02

,00

,02

-,15

,14

-,15

,14

,76

,98

,72

,00

,00

,00

,01

,01

,05

-,11

,00

,05

-,08

,13

,83

,33

,02

,93

,31

,12

,01

-,16

-,10

-,11

-,21

,18

-,25

,15

,00

,04

,02

,00

,00

,00

,00

,13

,03

-,02

,24

-,22

,25

-,17

,01

,49

,75

,00

,00

,00

,00

,06

-,05

-,07

,01

-,07

-,01

-,01

,20

,32

,14

,88

,14

,81

,81

,01

-,06

-,08

-,09

,03

-,09

,07

,86

,21

,09

,07

,58

,08

,20

,08

,08

,07

,20

-,16

,24

-,16

,11

,09

,18

,00

,00

,00

,00

,03

-,03

-,01

-,10

,14

-,06

,08

,51

,48

,91

,05

,00

,25

,10

,03

,07

-,04

-,11

,11

-,11

,08

,52

,17

,44

,03

,03

,03

,13

,02

,02

,00

-,03

,03

-,08

,04

,64

,73

,99

,59

,56

,11

,42

,13

,14

,03

,01

,00

-,01

-,03

,01

,00

,55

,79

1,00

,90

,61

,13

,08

,03

,04

-,07

,11

-,01

,01

,10

,49

,43

,15

,03

,85

Příloha č. 4 – výsledky screeningu ve školách v první etapě výzkumu: SD = sémantický diferenciál, LMI = Dotazník motivace k výkonu, ŽoU = Žák o
učiteli, UoS = učitel o sobě

SD srozumitelný - nesrozumitelný
SD cenný - bezcenný
SD klidný - rozčilený
SD zbabělý - statečný
SD ošklivý - hezký
SD pasivní - aktivní
SD černý - bílý
SD krutý - laskavý
SD opotřebovaný - čerstvý
SD neotesaný - citlivý
SD pevný - rozechvělý
SD smutný - šťastný
SD nespravedlivý - spravedlivý
XL

SD napjatý - uvolněný

r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

LMI ctižádost
-,10

LMI nezávislost
-,12

LMI úkoly
-,15

ŽoU - kladný
vztah
-,16

ŽoU - záporný
vztah
,12

ŽoU požadavky
-,23

ŽoU volnost
,18

,04

,02

,00

,00

,01

,00

,00

-,17

-,06
,24

-,08
,09

-,15

,15

-,19

,12

,00

,00

,00

,00

,02

,02
,68

,02
,62

-,06
,21

-,09
,08

,11

-,16

,03

,00

,08
,13

,08
,09

,10

,20

-,19

,23

-,14

,03

,07
,17

,00

,00

,00

,01

,09
,07

,04
,38

,04
,44

,17

-,20

,19

-,12

,00

,00

,00

,02

,10

,15

,16

-,17

,19

-,15

,04

,00

,06
,25

,00

,00

,00

,00

,04
,38

,05
,30

,04
,40

,05
,29

-,19

,06
,22

-,11

,13

,01
,78

,01
,89

,16

-,19

,17

-,16

,01

,00

,00

,00

,00

,08
,12

-,01
,86

-,02
,73

,18

-,21

,18

-,19

,00

,00

,00

,00

,04
,36

-,01
,84

,02
,74

,16

-,11

,20

,00

,02

,00

-,05
,29

-,05
,26

-,15
,00

-,07
,14

-,09
,08

,11

-,13

,12

,04

,01

,02

,08
,09

,05
,30

,04
,41

,27

-,26

,27

-,20

,00

,00

,00

,00

,00
,95

,01
,82

,08
,11

,24

-,29

,25

-,21

,00

,00

,00

,00

-,09
,07

,04
,39

,11

,21

-,17

,16

-,11

,02

,00

,00

,00

,04

,00

,03

Příloha č. 4 – výsledky screeningu ve školách v první etapě výzkumu: SD = sémantický diferenciál, LMI = Dotazník motivace k výkonu, ŽoU = Žák o
učiteli, UoS = učitel o sobě
LMI ctižádost

LMI - ctižádost
LMI - nezávislost
LMI - úkoly

r
p
r
p
r
p

LMI nezávislost

LMI úkoly

ŽoU - kladný
vztah

ŽoU - záporný
vztah

ŽoU požadavky

ŽoU volnost

,10

,02

,13

-,05

,05

,68

,01

,33

,07

,04

,10

-,03

,15

,37

,05

,61

,03

-,01

,07

-,07

,50
,79
,16
Tabulka 9 - Spearmanův koeficient korelace - porovnání výsledků použitých metod mezi studenty gymnázií a studenty středních odborných škol.
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Příloha č. 4 – výsledky screeningu ve školách v první etapě výzkumu: SD = sémantický diferenciál, LMI = Dotazník motivace k výkonu, ŽoU = Žák o
učiteli, UoS = učitel o sobě

SD pomalý - rychlý
SD světlý - tmavý
SD tichý - hlučný
SD příjemný - nepříjemný
SD chudý - bohatý
SD lehký - těžký
SD blízký - vzdálený
SD slabý - silný
SD jemný - drsný
SD mladý - starý
SD křehký - hrubý
SD mírný - divoký
XLII

SD prázdný - plný

r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

LMI - ctižádost

LMI - nezávislost

LMI úkoly

ŽoU - kladný
vztah

ŽoU - záporný
vztah

ŽoU - požadavky

ŽoU - volnost

,25

,04

,12

-,15

,16

-,23

,07

,02

,72

,26

,53

,50

,32

,79

-,06

,07

-,10

,12

,06

,19

-,15

,60

,52

,36

,61

,80

,42

,54

-,03
,81

,08
,46

,04
,68

-,32
,17

,24
,31

-,24
,30

,03
,91

-,06

,01

-,09

,26

,09

-,01

-,21

,57

,91

,42

,26

,70

,98

,38

,08

,12

,20

-,07

,17

-,02

,15

,46

,27

,07

,76

,47

,92

,55

-,01
,90

-,13
,25

-,15
,18

,04
,87

-,04
,88

,05
,83

-,40
,10

-,23

-,23

-,31

,37

-,13

,05

,02

,03

,03

,00

,11

,59

,84

,92

,32

,09

,16

,00

-,15

,18

-,18

,00

,43

,14

,99

,54

,43

,46

-,10
,34

-,03
,75

-,05
,66

-,07
,78

-,04
,86

-,05
,82

-,15
,53

-,20

-,24

,06

,02

-,10
,35

,15
,52

-,17
,48

,16
,48

-,27
,27

-,03

-,04

-,05

,34

-,13

,11

-,24

,75
-,04
,74

,71
,02
,86

,62
-,08
,47

,14
,18
,45

,57
,11
,64

,63
-,19
,41

,31
,19
,44

,20

,14

,28

-,48

,10

-,11

,10

,06

,20

,01

,03

,67

,63

,69

Příloha č. 4 – výsledky screeningu ve školách v první etapě výzkumu: SD = sémantický diferenciál, LMI = Dotazník motivace k výkonu, ŽoU = Žák o
učiteli, UoS = učitel o sobě

XLIII

SD srozumitelný - nesrozu- r
mitelný
p
r
SD cenný - bezcenný
p
r
SD klidný - rozčilený
p
r
SD zbabělý - statečný
p
r
SD ošklivý - hezký
p
r
SD pasivní - aktivní
p
r
SD černý - bílý
p
r
SD krutý - laskavý
p
r
SD opotřebovaný - čerstvý
p
r
SD neotesaný - citlivý
p
r
SD pevný - rozechvělý
p
r
SD smutný - šťastný
p
SD nespravedlivý - spraved- r
livý
p
r
SD napjatý - uvolněný
p

LMI - ctižádost
,07
,53
-,07
,51
-,03
,77
,14
,19
,22

LMI - nezávislost
-,10
,37
-,18
,09
-,11
,29
,19

LMI úkoly
-,12
,25
-,19
,08
-,10
,36
,36

,07

,00

,07

,19

,04

,54
,23

,07

,37

,00

,04

,02

,31

,12
,26
,16
,15
,13
,25
-,02
,83
-,13
,23
-,01
,90
,04
,74
-,14
,19

,00
,33

,00
,02
,88
,19
,08
-,02
,84
,18
,10
,08
,46
,05
,65

,26
,23

,03
,11
,32
,20

,07
,06
,61
-,25

,02
-,01
,90
,03
,75
-,06
,59

ŽoU - kladný
vztah
,33
,16
,12
,61
-,08
,74
-,22
,35
-,21

ŽoU - záporný
vztah
-,30
,19
-,07
,77
-,17
,46
-,09
,72
-,20

ŽoU - požadavky
,22
,34
,06
,79
-,06
,79
,01
,98
,29

ŽoU - volnost
-,63

,37
-,07
,77
-,09
,70
-,28
,24
-,13
,57
,02
,95
,01
,98
-,09
,69
-,11
,63
-,56

,40
-,23
,34
-,45

,21
,14
,54
-,14
,54
-,02
,94
-,06
,80
,20
,39
-,18
,44
-,08
,72
,04
,86
-,18
,44

,88
-,25
,31
,02
,94
-,17
,49
,03
,92
-,12
,63
-,16
,52
-,10
,67
,16
,52
,18
,45

,01

,05
-,10
,69
-,14
,57
-,23
,34
,23
,32
-,14
,57
-,09
,72
,08
,74

,00
-,18
,46
-,32
,17
,03
,89
-,04

Příloha č. 4 – výsledky screeningu ve školách v první etapě výzkumu: SD = sémantický diferenciál, LMI = Dotazník motivace k výkonu, ŽoU = Žák o
učiteli, UoS = učitel o sobě
LMI - ctižádost

LMI - ctižádost
LMI - nezávislost
LMI - úkoly

r
p
r
p
r
p

LMI - nezávislost

LMI úkoly

ŽoU - kladný
vztah

ŽoU - záporný
vztah

ŽoU - požadavky

ŽoU - volnost

,29

-,25

,26

-,64

,21

,29

,26

,00

-,15

-,07

-,12

-,24

,53

,78

,61

,33

-,18

-,39

,20

-,32

,44
,09
,39
Tabulka 10 - Spearmanův koeficient korelace - porovnání výsledků použitých metod mezi učiteli gymnázií a studenty středních odborných škol.
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Příloha č. 5 – výsledky diagnostiky tříd na začátku a konci školního roku metodami B-3
a D.S.A

kladné pocity
sebehodnocení
pohled na třídu
kladné volby
orbita plus
spravedlivý
spolehlivý
zábavný
vždy v centru
dění
se všemi za
dobře
záporné volby
orbita minus
protivný
nespravedlivý
nevděčný
nespolehlivý
osamělý
D.S.A. - škála 1
D.S.A. - škála 2
D.S.A. - škála 3
D.S.A. - škála 4

exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.

snížení
skóru
52,4%
49,3%
22,4%
17,5%
47,6%
45,0%
57,1%
53,1%
47,6%
47,8%
26,2%
23,0%
27,8%
27,8%
22,2%
22,5%
15,9%
14,4%
26,3%
24,4%
45,2%
37,8%
42,1%
36,4%
23,8%
20,6%
23,0%
20,6%
21,4%
16,3%
23,8%
19,1%
14,3%
14,8%
27,4%
34,0%
38,1%
41,7%
41,7%
36,1%
41,0%
42,7%

beze změny
11,1%
11,5%
65,9%
61,5%
24,6%
31,1%
7,1%
10,5%
19,8%
20,6%
52,4%
59,3%
57,1%
50,2%
61,9%
60,3%
71,4%
66,0%
48,4%
57,4%
27,8%
34,4%
32,5%
35,9%
58,7%
59,8%
60,3%
63,2%
60,3%
67,0%
58,7%
61,7%
77,8%
77,0%
10,7%
16,0%
8,3%
11,1%
10,7%
19,4%
9,6%
18,2%

zvýšení
skóru
36,5%
39,2%
11,8%
21,0%
27,8%
23,9%
35,7%
36,4%
32,5%
31,6%
21,4%
17,7%
15,1%
22,0%
15,9%
17,2%
12,7%
19,6%
25,4%
18,2%
27,0%
27,8%
25,4%
27,8%
17,5%
19,6%
16,7%
16,3%
18,3%
16,7%
17,5%
19,1%
7,9%
8,1%
61,9%
50,0%
53,6%
47,2%
47,6%
44,4%
49,4%
39,2%

χ2

p

,312

,86

3,395

,18

1,738

,42

1,216

,55

,044

,98

1,578

,45

2,655

,27

,122

,94

2,670

,26

3,238

,20

2,184

,34

1,079

,58

,587

,75

,328

,85

1,795

,41

1,057

,59

,026

,99

3,170

,21

1,005

,60

3,038

,22

3,866

,15

Tabulka 11 - Porovnání výsledků v experimentální a srovnávací skupině ve středních odborných školách.
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Příloha č. 5 – výsledky diagnostiky tříd na začátku a konci školního roku metodami B-3
a D.S.A

kladné pocity
sebehodnocení
pohled na třídu
kladné volby
orbita plus
spravedlivý
spolehlivý
zábavný
vždy v centru
dění
se všemi za
dobře
záporné volby
orbita minus
protivný
nespravedlivý
nevděčný
nespolehlivý
osamělý
D.S.A. - škála 1
D.S.A. - škála 2
D.S.A. - škála 3
D.S.A. - škála 4

exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.
exp. sk.
komp. sk.

snížení
skóru
36,4%
44,4%
31,6%
14,0%
45,5%
54,0%
69,7%
47,6%
57,6%
41,3%
36,4%
25,4%
27,3%
31,7%
30,3%
17,5%
15,2%
19,0%
30,3%
23,8%
30,3%
33,3%
30,3%
30,2%
15,2%
28,6%
3,0%
20,6%
12,1%
28,6%
6,1%
15,9%
12,1%
9,5%
52,6%
49,0%
63,2%
41,2%
31,6%
45,1%
21,1%
43,1%

beze změny
15,2%
6,3%
42,1%
74,0%
36,4%
30,2%
6,1%
7,9%
30,3%
20,6%
48,5%
49,2%
63,6%
49,2%
48,5%
60,3%
78,8%
60,3%
57,6%
49,2%
51,5%
20,6%
51,5%
33,3%
72,7%
50,8%
90,9%
55,6%
75,8%
38,1%
90,9%
63,5%
87,9%
84,1%
10,5%
9,8%
26,3%
19,6%
5,3%
19,6%
15,8%
25,5%

zvýšení
skóru
48,5%
49,2%
26,3%
12,0%
18,2%
15,9%
24,2%
44,4%
12,1%
38,1%
15,2%
25,4%
9,1%
19,0%
21,2%
22,2%
6,1%
20,6%
12,1%
27,0%
18,2%
46,0%
18,2%
36,2%
12,1%
20,6%
6,1%
23,8%
12,1%
33,3%
3,0%
20,6%
0,0%
6,3%
36,8%
41,2%
10,5%
39,2%
63,2%
35,3%
63,2%
31,4%

χ2

p

2,131

,34

6,176

,05

,653

,73

1,216

,55

7,083

,03

1,934

,40

2,350

,31

2,182

,34

4,238

,12

2,829

,24

11,277

,00

4,216

,12

4,300

,12

12,453

,00

12,317

,00

8,503

,01

2,271

,32

,108

,95

5,335

,07

4,931

,09

5,884

,05

Tabulka 12 - Porovnání výsledků v experimentální a srovnávací skupině v gymnáziích.
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