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Anotace 

Teoretická část se vztahuje k objasnění některých metod, strategií a 

pojmů pedagogicko-psychologické diagnostiky. Její součástí je zaměření 

se na osobnost žáka, jeho sociální role, které vznikají v rámci školy a třídy, 

školní prostředí, klima školní třídy a faktory, které vývoj školního klimatu 

ovlivňují. 

Výzkumná část je zaměřena na sledování vývoje sociálních vztahů v dané 

sociální skupině, sociálních vztahů mezi jednotlivými žáky, jejich sociální 

role a pozice a vnímání sociálního klimatu třídy. 

Výzkum je šetřen v rozmezí dvou let - třetí a čtvrtá třída základní školy. 
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Annotation 

The theoretical part of this diploma work relates to the explanation 

of some methods, strategies and conceptions of pedagogical-psychological 

diagnostics. The focus on pupil's personality, his social roles that arise 

inside the class and school, the school and class atmosphere and factors 

that affect the development of the school atmosphere, is a part of this 

work as well. 



The experimental part of this diploma work is concerned with 

monitoring of the development of the pupils' social relationships inside 

the existing social group and among single pupils, their social roles and 

positions, and the apprehension of the class atmosphere. 

The research data were investigated at an elementary school among 

third-and forth graders over two years. 
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Závěr 

POUŽITÁ LITERATURA 



ÚVOD 

Dítě vstupuje do školy plné očekávání. Čekají na něj noví 

kamarádi - spolužáci, nová paní učitelka, ale samozřejmě i nové prostředí, 

ve kterém se bude setkávat s mnohem více lidmi, než tomu bylo doposud. 

Čekají ho také nové úkoly, ve kterých může, ale i nemusí uspět. Budou se 

vyvíjet nové vztahy a zároveň také zanikat. Pro každého nového školáka 

je to zkrátka nový, dobrodružný svět, který mu může ledacos nabídnout, 

mnohé ho naučit, ale také mu může cosi vzít nebo odepřít. 

Vstupem do školy se dítě dostává do nového sociálního prostředí, které 

více či méně změní jeho dosavadní styl života. Bude se podílet na 

změnách jeho postojů, názorů, náhled na svět. Změní se i jeho postoje 

k sobě samému. Pozná více své schopnosti, přednosti, ale i nedostatky. 

Školní třída, kterou dítě začne navštěvovat, se pro něj stane novým 

sociálním prostředím, ve kterém bude získávat nové sociální role a určité 

společenské postavení. Každý den tak budou na něj působit spolužáci, 

ale i učitel a ostatní, kteří se podílení na výchově a vzdělání žáků. 

Ve vzájemné interakci všech těchto aktérů bude dítě vystavováno novým 

situacím, které bude muset řešit a spolupodílet se na vzájemném soužití 

v jednom uceleném kolektivu - ve školní třídě. 

Adaptace dítěte na tyto nové podmínky je velmi důležitá pro jeho další 

vývoj a začlenění se ve všech obdobích svého života do společnosti, 

ve které bude žít. Velký vliv na jeho začlenění do nového kolektivu má 

jednak jeho osobnost, ale i spolužáci, učitel, klima třídy a zároveň 

i celkové klima školy. 

Důležitou roli zde proto také má osobnost učitele, který může svými 

znalostmi o své třídě zvolit vhodný přístup k jednotlivým žákům 
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a vytvořit prostředí, ve kterém se žáci budou cítit bezpečně. Jde o takové 

prostředí, kde každý žák pocítí svou důležitost a hodnotu, 

„...naše zodpovědnost za dítě je dostatečným důvodem, abychom se do 

jeho výchovy vložili celým svým srdcem a vším svým umem. A byl by 

pak div, kdyby se dílo nevydařilo. Ovšem za jedné, velice důležité 

podmínky: že dítěti rozumíme, že je chápeme a bereme v úvahu takové 

jaké je, že počítáme s tím, co také ono chce a nechce, může či nemůže. 

Tedy za podmínky, že se v něm vyznáme." (Helus, 1984, s.7) 
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TEORETICKÁ ČÁST 



1. PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA 

1.1. Vymezení pojmu 

S vývojem školství a různými reformami vznikajícími s rozvojem 

školství vyvstal i požadavek potřeby diagnostické práce. V prvopočátcích 

(1.třetina 20. století) se tato psychologická diagnostika zaměřovala hlavně 

na intelektovou a vědomostní stránku žákovy osobnosti. 

To, v jakých podmínkách žák vyrůstal a jak žil v té době nebylo 

považováno za důležité a nikdo diagnostice žákova prostředí nevěnoval 

příliš mnoho pozornosti. 

Dnes je pedagogicko-psychologická diagnostika ve škole součástí 

každodenní práce každého učitele a spolupráce mezi jednotlivými 

vyučujícími. 

Tato diagnostika prodělala vývoj od pouhé diagnostiky žáka k diagnostice 

žáka a jeho podmínek - sociálních, výchovných aj., které jej determinují. 

Dále se oblast pedagogicko-psychologické diagnostiky rozšířila 

o diagnostiku školní třídy (klima třídy), diagnostiku vztahů mezi žáky 

a o autodiagnostiku vyučujícího. 

„Pedagogicko-psychologickou diagnostiku žáků chápeme jako poznávání 

a hodnocení individuálních zvláštností a specifiky osobnosti 

vychovávaného jedince (a výchovných skupin) s orientací na prognózu 

a vyústění v návrhy na optimalizaci jejich rozvoje." (Hrabal,1989, s.9) 
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Grafické znázornění definice: 

PŘÍČINY STAVU STAV (diagnóza) 

^ ^ ^ PED.OPATŘENÍ zpětné ovlivnění 

Na základě zjištění příčin určitého stavu a jeho popisu vypracuje pedagog 

pedagogickou diagnózu (závěr). Tato diagnóza slouží následně jako 

východisko pro další adekvátní pedagogická opatření. (Ditrich, 1992, s.9) 

1.2. Předmět pedagogicko-psychologické diagnostiky 

Pracovně si můžeme vymezit předmět pedagogicko-psychologické 

diagnostiky: 

• žák v pedagogické situaci - znamená to vzájemné působení 

žák - výchovní a vzdělávací činitelé 

• výchovná skupina, respektive školní třída jako sociální skupina 

• výchovná instituce - pedagogičtí pracovníci, vychovatelé 

a sledované pedagogické jevy 

• vlastní pedagogická činnost učitele,vychovatele 

1.3. Cfl pedagogicko-psychologické diagnostiky 

Účelem a cílem je tedy poznání jedince nebo zkoumané skupiny, 

porozumění jim a odhadnutí jejich dalšího vývoje tak, abychom mohli 

zasáhnout vhodným způsobem při jejich dalším rozvoji. 

K diagnostikování jedince nebo skupiny používáme zpravidla 

diagnostický test. „...je to postup, který nemá jednoduše konstatovat daný 
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stav, ani posoudit, zda žák vyhovuje zadaným kritériím, ale má jemněji 

rozlišit žáky, specifikovat momentální úroveň a příčiny současného stavu 

(včetně chyb a nedostatků) a poskytovat učiteli i žákům průběžnou 

zpětnou vazbu, aby bylo možné zjištěný stav cíleně měnit." (Průcha, 

Walterová, Mareš, 1995, s.48). 

Znamená to tedy, že jde o optimalizaci rozvoje každého žáka, vztahů 

ve třídě a optimalizaci řízení výchovně-vzdělávacího procesu ve škole. 

1.4. Etapy pedagogicko-psychologické diagnostiky 

Diagnostický postup by měl projí těmito etapami: 

• formulace a upřesnění diagnostické otázky a vstupní hypotéza 

• záměrné získávání diagnostických údajů a volba vhodných metod 

• zpracování, utřídění a analýza získaných údajů 

• interpretace a hodnocení 

• syntéza - pomáhá určit směr výchovných a sebevýchovných 

opatření 

• diagnostický závěr - zpravidla má hypotetickou a často 

i alternativní podobu - nutná zpětná vazba 

I když jsou tyto etapy diagnostického postupu uvedeny postupně, 

ve skutečnosti probíhají současně či cyklicky, to znamená, že jedna působí 

vzájemně na druhou. Pokud dojde ke změně v některé etapě, tato změna 

se pak projeví v etapě předchozí. 
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1.5. Strategie a metodologická pravidla 

Předmětem zkoumání je zde lidská osobnost, která je ve své 
podstatě velmi složitá. Je nepřístupná přímému poznání druhého člověka 

a mnohdy sama sobě - sebepoznání. 

Pedagogicko-psychologická diagnostika proto hledá již řadu let různé 

cesty - strategie a metody. 

Vývoj diagnostické strategie se ubíral dvěma směry. Proto dnes 

rozlišujeme tyto strategie: 

• Psychometrická - blízká výzkumným postupům. Jsou to 

standardizované testy rozumových schopností, dotazníky 

extroverze a introverze, didaktické testy aj. Jde zde o kvantifikaci 

dat s využitím matematických metod. 

Vychází z toho, že každý člověk má přibližně stejné dispozice, 

které jsou u každého různě rozvinuty a zkombinovány, a tím pádem 

je možné rozdíly mezi nimi měřit. 

• Kasuistická - někdy označována jako klinická. Přirozeně zkoumá 

a studuje osobnost nebo určitý případ. „Kasuisticky orientovaný 

diagnostik směřuje přímo k individualitě diagnostikovaného. Hledá 

však - na rozdíl od laika - záměrně a systematicky zákonitosti 

života jedince, podle nichž se vyvíjel a žije jako 

individualita." (Hrabal, 1989, s.34) 

Kasuistik má znalosti z obecné psychologie, z teorie osobnosti 

a zná zákonitosti psychického vývoje. Nepovažuje však za důležité 

porovnání diagnostikovaného s populací jako psychometrik. 

K získání pravdivých a stabilních údajů je potřeba dodržet určitá 

metodologická pravidla. 
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Můžeme je chápat jako další pravidla k naší práci s dětmi a jejich 

vychovateli po stránce diagnostické a poradenské. 

• Etiologické hledisko - hledání příčin obtíží žáků, abychom mohli 

navrhnout určitá opatření. Nejde jen o jednu příčinu, vždy je jich 

několik, které se podmiňují, ale v určité situaci je zjevná pouze 

jedna apod. 

• Komplexní hledisko - příčiny bývají nejednotné, četné a často 

i protikladné. Rozbor musí být tedy jak analytický, tak i syntetický. 

Případ se tedy týká nejen dítěte, ale i jeho rodiny. 

• Nutnost spolupráce více pozorovatelů - jde o konzultace, reference, 

názory a výsledky dílčích diagnóz, výměnu informací mezi učiteli, 

učitelem a rodičem. 

• Hledisko longitudinálního (dlouhodobého) sledování - hodnocení 

z krátkodobého sledování není vždy dostatečně přesné, hluboké, 

komplexní a jednoznačné, aby umožnilo stanovení diagnózy 

a výchovného opatření. 

• Hledisko individuálního přístupu - je základním předpokladem 

porozumění mezi učitelem a žákem. Ve škole je tento přístup hůře 

realizovatelný a zvláště náročný na přípravu učitele. 

1.6. Metody pedagogicko-psychologické diagnostiky 

Mezi klasické metody pedagogicko-psychologické diagnostiky 

a techniky, které jsou zcela dostupné pedagogickým pracovníkům patří: 

• Pozorování - extrospekce = pozorování jiných 

- introspekce = sebepozorování 
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Musíme dát pozor na působení subjektivních faktorů, které působí 

na objektivitu této metody (např.: haló efekt, předsudky, 

stereotypizace, analogie, vztah figura - pozadí, tendence 

k průměrnému hodnocení aj.) 

Rozhovor - užívá se spolu s pozorováním a je nejčastěji používanou 

metodou. Může být buď diagnostický - má určitou osnovu a nebo 

nestrukturovaný - doplňuje jiné další metody.Výhoda rozhovoru je 

v osobním kontaktu s pozorovaným. 

Dotazníky - jde o písemnou dotazovací metodu. Slouží ke sběru 

základních diagnostických informací o zkoumaném, o jeho zájmech, 

zaměření, názorech, postojích, citových a sociálních vztazích. Je 

vhodné jich použít ještě s jinými diagnostickými metodami, aby se 

vyloučily některé nedostatky dotazníkové metody. 

Didaktické testy - jsou odlišné od klasického zkoušení. Oproti 

klasickému zkoušení jsou oproštěny od vlivu individuálních 

zvláštností učitelova hodnocení, naopak jsou dost závislé na 

učitelově působení na žáka. Je zde i odlišná reprodukce znalostí 

oproti ústnímu zkoušení. Všichni žáci se při vyplňování testů ocitají 

ve stejné standardizované situaci a standardizováno je i hodnocení. 

Metoda ústních a písemných zkoušek - každodenně používaná 

metoda. Z hlediska diagnostiky je třeba individuálně volit mezi 

metodami písemnými a slovními (dyslektičtí žáci). 

Metoda analýzy výkonů, výtvorů a výsledků činnosti žáka - jde zde 

o činnosti hrové, pracovní, učební a výsledky těchto činností, které 

nám poskytují takové údaje, jež jsou někdy jinými metodami 

nezjistitelné. Analýza probíhá ve dvou úrovních, a to v obsahové 

a formální. Zajímavým zdrojem poznatků je také písemná práce 

s osnovou na určité téma (Moje rodina, Můj budoucí život, Čím 

bych chtěl být, Naše třída se sešla po dvaceti letech, aj.). 
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• Analýza písma a kresebných výtvorů - zachycuje dosud skryté 

problémy žáka, psychické obtíže aj. 

• Anamnestické a retrospektivní metody (životopis) - jsou vázány na 

anamnestický rozhovor a písemné dotazování. Těmito metodami 

zjišťujeme: - data o samotném dítěti 

- rodinou anamnézu (za pomocí rodičů) 

- vlastní vývojovou anamnézu žáka 

Anamnéza se používá hlavně u žáků s výchovnými a vzdělávacími 

problémy a často nám pomůže pochopit problémy toho kterého 

žáka. 

• Sociometrické metody - tvoří je různé diagnostické postupy. 

Učitelům je běžně dostupný sociometrický test (J.L.Morena) 

a sociometrický ratingovaný dotazník (SO-RA-D) - slouží ke sběru 

základních diagnostických údajů o žácích, jejich zájmech, názorech, 

postojích, citových a sociálních vztazích - k diagnostikování 

sociability žáků, zjišťování vlivu a obliby jednotlivců ve skupině. 

Rozbor výsledků umožní učiteli (vychovateli) stanovit adekvátní 

výchovné opatření ve skupině a uplatní se i při didaktické přípravě 

skupinové práce ve vyučování. 
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2. AKČNÍ VÝZKUM 

2.1. Vymezení pojmu 

Akční výzkum je prováděn přímo v praxi a to buď učitelem, nebo 

některým z pracovníků školského managementu a to často ve spolupráci 

s výzkumníky. 

Jeho výsledky jsou pak prakticky aplikovány v praxi - ovlivňují a zlepšují 

určitou část vzdělávacího procesu. 

Zahrnuje intervenční strategie, navrhuje určitá opatření a doporučení, 

která se pak v praxi pokouší realizovat. Tyto strategie, opatření 

a doporučení jsou průběžně v praxi sledovány a vyhodnocovány 

a následně je z nich vyvozen další postup. 

Je to „přirozený" výzkum, který je prováděn učitelem s určitou skupinou 

žáků, kterou zároveň i vyučuje. Objektem pozorování bývají výukové 

modely nebo jejich části, jako je motivace, hodnotící postupy, práce 

s chybou, ale také modely kázně a komunikace, podporující učení 

v daném výukovém modelu. 

Učitelé během výzkumu získávají systematické zkušenosti o tom, čo se 

stalo ve zkoumané třídě nebo škole s cílem využít je pro zlepšení současné 

praxe. 

Pro rozvoj kvality současné školy je proto důležitá reflexe, kritický 

a reflexivní pohled na svou vlastní praxi. 
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2.2. Prvky a cfle akčního výzkumu 

Základními elementy výzkumu jsou akce, reflexe a revize. Různí 

autoři udávají pět kroků, které jsou zahrnuty v metodě akčního výzkumu. 

McNiťf (1988) uvádí: 

• plánování 

• činnost 

• pozorování 

• reflexy 

• nové plánování 

Whithead (1993) je prezentuje jako určitý cyklus: 

• problém, který se objevil v praxi 

• představa o řešení problému 

• aktivita ke zvolenému řešení 

• vyhodnocení výsledků aktivit, vedoucích k řešení problému 

• modifikace problému 

Sagor (1992) uvádí rovněž těchto pět kroků: 

• formulace problému 

• sběr dat 

• analýza dat 

• sdělení výsledků 

• akční plán 

Akční výzkum není tedy závislý na určité metodě, ale na aktivitě 

a činnosti zkoumajících. 

Cílem by mělo být především zkvalitnění praxe, profesionality učitelů, 

učitelského sboru a práce školy. Měl by podporovat profesionální růst 
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pedagogických pracovníků a zároveň posilovat jejich sebepojetí, 

sebehodnocení, odpovědnost a úsilí o zkvalitnění výuky. 

2.3. Typy akčního výzkumu 

Existuje několik typů akčního výzkumu, které se odlišují formou 

práce a danými postupy, které jsou během výzkumu využívány. 

a) Pro-aktivní akční výzkum - učitel nejprve uskuteční nějakou akci, 

při které jsou sbírána potřebná data, která jsou následně analyzována. 

Tento výzkum je pro učitele inspirující v hledání nových přístupů. 

Zahrnuje reflexe na minulé zkušenosti, zkušeností kolegů i žáků. 

Do tohoto výzkumu jsou zahrnuty tyto kroky: 

• pokusit se o nové přístupy přinášející lepší výsledky 

• zahrnout naději do nových přístupů, mít vysoká očekávání 

• sbírat pravidelně data a reakce studentů na realizované změny 

• vyhodnocovat data 

• reflektovat alternativní přístupy 

• pokusit se o další nové přístupy 

b) Reaktivní akční výzkum - nejprve jsou sbírána data, teprve potom 

dochází k inovaci praxe. Jde zde především nejprve o pochopení situace 

a následné zvolení odpovídajícího jednání. 

Kroky tohoto výzkumu jsou: 

• sbírat data k diagnóze situace 

• analyzovat data 

• distribuovat data a vymezit změny, které budou následovat 

• pokusit se o nové přístupy 

• sledovat, jak ostatní reagují 
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• sbírat data k diagnóze situace (návrat k prvnímu kroku - tento 

druhý sběr dat ověřuje předchozí kroky a formuluje specifické 

otázky) 

c) Kooperativní akční výzkum - pomocí něj jsou na pracovišti vytvářeny 

pozitivní pracovní vztahy mezi administrátory, učiteli, rodiči, žáky 

a komunitou. Realizátor tohoto výzkumu by měl mít nezbytné dovednosti 

pro uskutečnění pre-aktivního i reaktivního výzkumu a určité sociální 

dovednosti (vzájemná pomoc, porozumění, umění naslouchat ostatním, 

atd.). 

Kritika zde bývá konstruktivní a vede k efektivnějšímu řešení situací, 

hlubší reflexi a otevřenější diskuzi. (Nezvalová, 2002-2003) 
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3. ŠKOLNÍ POSTŘEDÍ 

3.1. Edukační prostředí 

Edukačním prostředím rozumíme jakékoliv prostředí, ve kterém 

probíhá nějaký řízený proces, při kterém se k jedincům dostávají nové 

poznatky = řízený proces učení. (Průcha, Walterová, Mareš,1995, s.59) 

Toto prostředí je charakteristické svým prostorem, architekturou, 

zařízením a pomůckami. Také jsou zde důležité parametry psychosociální, 

kterými rozumíme typy vztahů a komunikace mezi všemi zúčastněnými. 

To, jaké edukační prostředí je, se odráží i ve vzdělávacích výsledcích, 

v klimatu školy a zároveň i v klimatu třídy. 

Nedílnou součástí edukačního prostředí je tedy i školní třída, kterou 

rozumíme skupinu žáků většinou stejného věku, kteří spolu tráví veškerý 

čas ve školním prostředí a sdílejí společně hodiny vyučování. 

Je to vlastně základní sociální a organizační jednotka, ve které probíhá 

školní vzdělávání. 

3.2. Školní třída 

Školní třídou rozumíme sociální skupinu přibližně stejně starých 

jedinců, kteří se vzájemně ovlivňují - jsou ve vzájemné interakci. Tato 

skupina jedinců (žáků) je společně vyučována po určitou dobu a svou 

aktivitou směřuje k určitému společnému cíli. 

V českých školách, především v malotřídních se vyskytují 

i kombinované třídy. Tvoří je seskupení žáků dvou nebo více ročníků 

do jedné třídy, kteří jsou vyučováni jedním učitelem. U nás se tyto třídy 

vyskytují už jen sporadicky a to na 1. stupni základních škol. 
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„Školní třída je z diagnostického hlediska označení pro: 1. soubor žáků, 

kteří ji tvoří, pro všechny její aktivity a charakteristiky; 2. sociální 

skupinu jako celostní útvar, který je závislý na řadě podmínek a činitelů, 

ale který je sám činitelem ovlivňujícím interakcí a vztahy s učitelem, žáků 

mezi sebou i rozvoj dispozic svých členů. V prvním případě jsou 

diagnostickým východiskem údaje o jednotlivých žácích, v druhém také 

údaje o vztazích a globální charakteristiky třídy a údaje o skupinových 

jevech." (Hrabal, 1989, s.194) 

3.3. Klima školní třídy 

Klima třídy - v zahraničí je označováno jako „učební prostředí". Je 

to vlastně souhrn psychosociálních a fyzických charakteristik, které 

existují a působí v určitém edukačním prostředí (třída, škola, zájmový 

útvar aj.) V prostředí školy se toto klima vyvíjí především ze sociálních 

vztahů žák - žák, učitel - žák a učitel - učitel. Na klima školní třídy dále 

působí i způsob komunikace mezi výše uvedenými subjekty, způsob 

řízení školy a v neposlední řadě i architektura budovy, vybavenost 

tříd - nábytek, pomůcky a organizace výuky - mj. počet přestávek a jejich 

délka. 

Je to „ sociálně-psychologická proměnná, představující dlouhodobější 

sociálně emociální naladění, zobecněné postoje a vztahy, emociální 

odpovědi žáků dané třídy na události ve třídě (včetně pedagogického 

působení učitelů). Rozlišuje se klima aktuální a klima preferované, které 

si žáci přejí." (Průcha, Walterová, Mareš, 1995, s.98) 

Psychosociální klima třídy lze měřit pomocí specifického hodnotícího 

dotazníku „Naše třída" - česká verze ( My Class Inventory). Existuje 

verze aktuální, kde se žáci vyjadřují ke skutečnému klimatu ve třídě. Také 
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je i preferenční verze. Tato verze dotazníků zjišťuje, co by si respondenti 

přáli, jaké klima třídy by pro ně bylo žádoucí. 

Tento dotazník vyšetřuje klima ve 3.až 6. ročníku základní školy. 

3.4. Činitelé ovlivňující stav a vývoj třídy 

Stav a vývoj třídy je ovlivňován mnoha faktory, které je potřeba 

brát v potaz při jejím hodnocením. Tyto faktory na vývoj a sebeutváření 

třídy působí do jisté míry nezávisle, ne však absolutně. 

3.4.1.Věk žáků 

V závislosti na věku žáků se obraz třídy jako skupiny postupně 

mění. Je to vývojový rys, kdy s vyšším věkem žáků roste větší nezávislost 

na učiteli a ostatních dospělých. 

Nejsilnější závislost na učiteli je zhruba do sedmi až osmi let. V tomto 

období jsou žáci silně ovlivnitelní názory a postoji autority ( učitele), což 

se v nemalé míře projeví i v hodnocení spolužáků. Posuzování druhých 

bývá pod vlivem haló-efektu a pozice žáka ve třídě se řídí školním 

výkonem - známkami. 

V tomto věku, pokud učitel vede dobře svou třídu, bývají žáci aktivní, 

projevují radost ze života, jsou jednotní, podnikaví a jejich soužití bývá 

nekomplikované. Také se zde ale objevuje nebezpečí v podobě 

bezohlednosti vůči slabším nebo velký růst sebevědomí 

a sebehodnocení u žáků, kteří jsou učitelem preferováni a favorizováni 

(tzv."třídní hvězdy"). 

I v tomto období však již dochází ke změnám ve skupině. Žáci se 

postupně chtějí vymanit z vlivu autorit, ale výrazný posun k autonomii 
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skupiny je zřetelný přibližně kolem dvanáctého roku (záleží na psychické 

vyzrálosti dítěte). 

V této souvislosti také začíná slábnou závislost školní úspěšnosti na 

oblíbenosti jedince ve skupině. Roste zde vzájemnost a výběrovost 

ve vztazích mezi spolužáky, třídní kolektiv se rozpadá na menší skupiny 

a podskupiny (hlavně u děvčat), stupeň integrovanosti třídy postupně 

klesá. 

3.4.2. Složení třídy podle pohlaví 

Tak, jak se třída bude vyvíjet závisí v nemalé míře také na jejím 

složení a to podle pohlaví. Bylo by ideální, aby třída byla rozdělena 

přibližně na stejný počet chlapců a stejný počet dívek. Tato početní 

vyváženost je potřebná především pro sociální a morální rozvoj obou 

pohlaví. 

V koedukovaných třídách se tvoří chlapecké a dívčí skupiny. Tyto 

skupiny se však od sebe liší, což je nejvíce viditelné v pubertálním období. 

Chlapecké skupiny jsou více integrovanější a převládají v nich neformální 

vztahy. 

Dívčí skupiny bývají méně integrované. Mnohdy se rozpadají do menších 

skupinek, které tvoří dvě nebo tři osoby ( dyády, triády). Mezi těmito 

skupinkami může nastat mnohdy i otevřené nebo skryté nepřátelství. 

Emocionální vztahy jsou mezi dívkami mnohem silnější než mezi chlapci. 

Také u dívek je vazba na autoritu mnohem větší než u chlapců a přechod 

od dětské konformity k dospělé pracovní ukázněnosti, sociální a morální 

zralosti je plynulejší a klidnější. 

Mezi skupinou dívek a chlapců jsou vztahy a kontakty méně intenzivní 

než v homogenní skupině. 

Pokud v koedukované třídě převládá jedno pohlaví, může se stát, 
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že jedinec z málo početné skupiny má složitější volbu při výběru 

kamarádů a přátel - vzhledem k malému počtu žáků stejného pohlaví. 

3.4.3. Velikost třídy 

Velikostí třídy zde míníme počet žáků, který nám utváří třídní 

skupinu. Počet jedinců ve skupině je významným faktorem výchovy, 

vzdělání a zároveň i formování té které třídní supiny. 

Malé třídy (do 16 žáků) se mohou zdát výhodné pokud jde o intenzitu 

působení učitele na jednotlivé žáky, vzájemnou interakci mezi učitelem 

a žákem a žáky mezi sebou. Frekvence kontaktu je zde častější, než 

v početnějších třídách, s čímž souvisí i silnější vnitřní soudržnost, která 

však mimo jiné závisí i na hodnotách a normách dané skupiny. 

Malá třída, na druhé straně, je omezena výběrem partnerů a tím pádem 

i vznikem intenzivnějších vztahů, čímž se sociální život skupiny stane 

monotónní a málo podnětný. 

Srůstem skupiny roste počet všech druhů vztahů, např. odmítání, 

lhostejnost, ale oproti tomu i sympatie a velmi silné sympatie. Proto se 

nám může zdát, že čím bude početnost skupiny větší, tím budou jedinci 

moci lépe uspokojit svoji potřebu vzájemných vztahů a zvýší se pro ně 

i širší možnost výběru partnerů. Na druhou stranu se však ale zvyšuje 

riziko vztahů neuspokojivých. 

Ve více početné skupině se také zvyšují nároky na učitele a snižuje se 

jeho možnost individuálního působení na jednotlivé žáky. 

Organizaci práce a výběr vhodných metod a strategií, které by mu 

pomohly korigovat nepříznivě se vyvíjející sociální vztahy, musí pedagog 

rovněž vhodně zvolit s ohledem na početnost skupiny. 

Malá třída (mikrotřída) je však v mnohých případech velmi potřebná 
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a výhodnější a to zejména při zřizování např. dyslektických, 

vyrovnávacích aj. tříd, kde je třeba zvýšeného individuálního přístupu. 

3.4.4. Složení třídy z hlediska úrovně školních dispozic 

Vývoj třídy je ovlivněn výkonovými, motivačními, sociálními 

a morálními dispozicemi žáků, které jsou podmíněny geneticky, formují 

se a upevňují v procesu výchovy, zvláště pak výchovy rodinné. 

Každé dítě vstupuje do školy s jinými schopnostmi a předpoklady, což se 

průběžně projevuje i ve vývoji třídy. 

Třídy, které mají příznivé složení, ty, ve kterých je vysoký průměr 

pozitivních dispozic, mají předpoklad, že se budou vyvíjet příznivě. Třídy 

s nepříznivým složením se většinou stávají problémovými 

a to i za standardního pedagogického vedení. 

Na základě individuálních dispozic mohou vznikat diferencované třídy, 

které sdružují žáky, kteří mají např. srovnatelné rozumové, jazykové, 

sportovní aj. schopnosti. Tyto třídy pak bývají homogennější, ale může se 

na druhou stranu stát, že ve vztahu k ostatním třídám se žáci tohoto 

kolektivu mohou chovat nadřazeně (elitářské chování) a mezi nimi 

samotnými může být zaznamenána větší soutěživost. 

Naopak třídy s nízkou intelektovou schopností, „...mají tendenci 

orientovat svůj zájem na mimoškolní oblast, dosti často na činnosti, 

Projevy a postoje předčasné falešné dospělosti"(Hrabal,1989, s.143,144). 

Rozvinuté pozitivní dispozice vedoucích žáků jsou předpokladem 

pro dobrý vývoj třídy. Pokud se však u vedoucího žáka projeví jakékoli 

nedostatky ( podceňování učebního úsilí, přeceňování schopností, 

agresivní chování aj.), je zřejmé, že se tyto promítnou i do profilu třídy. 
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3.4.5. Vliv rodinného prostředí 

„Každé dítě vyrůstá v určitém prostředí a vlastnosti tohoto prostředí 

jeho vývoj nějakým způsobem ovlivňují. Využití a rozvoj předpokladů 

závisí na podnětnosti prostředí, především rodinného, a později 

i na přístupu školy a učitele."(Vágnerová,2001, s.17) 

Rodina je primární prostředí, které zásadním způsobem ovlivňuje rozvoj 

dětské psychiky. Měla by být pro dítě citovým zázemím, zdrojem jistoty 

a bezpečí. Mnohdy je také jediná, která dítěti zprostředkovává a předává 

kulturní vzorce chování. 

Sociální prostředí rodiny ovlivňují různé faktory, jako jsou např. úroveň 

vzdělání rodičů, úroveň bydlení, ekonomická úroveň, počet dětí v rodině 

apod. 

V minulosti byl proveden výzkum, který se týkal vlivu sociálního 

prostředí ve vztahu ke vzdělání (Kraus, 1985). Kraus zjistil, že rodinné 

prostředí ovlivňuje život dětí, které v tom kterém prostředí vyrůstají a to 

zároveň zprostředkovaně ovlivňuje i vývoj třídy. 

Také sociální vývoj žáka, jeho schopnost navazovat pozitivní vztahy 

ve třídě (skupině) a účastnit se jejího řízení závisí do značné míry na 

dispozicích získaných v rodině. 

Každá rodina se snaží u dítěte rozvíjet ty kompetence, které jsou pro ni 

užitečné a významné. To znamená, že v jiné rodině a prostředí tyto 

kompetence takový význam mít nemusejí, popřípadě mohou být přímo 

nežádoucí. Z toho také vyplývají rozpory, které mohou nastat za 

Předpokladu, kdy se hodnoty školy a rodiny budou zásadním způsobem 

lišit. Toto je problém převážně dětí z nižších sociálních vrstev, 

z odlišných etnických skupin a jiných sociokulturních oblastí. 
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Pokud dítě pochází z nějaké takové skupiny, může to u něj z větší části 

zkomplikovat i jeho socializaci ve škole. 

3.5. Sociální interakce 

Ve školách a třídách převládají interpersonální situace. To znamená, 

že veškeré dění je ovlivněno žáky, učiteli a ostatními školními pracovníky 

a jejich vzájemným působením mezi sebou. Fungování každé školní třídy 

je možné jen zásluhou tohoto vzájemného ovlivňování, podněcování 

a součinností zúčastněných jedinců. 

Sociální interakce je tedy vzájemné působení mezi lidmi. Chování 

jednoho jedince se stává podnětem pro druhého. Reakce druhého člověka 

zpětně podněcuje chování prvního. Jde tedy o vzájemné stimulování. 

Člověk potřebuje kontakt s jinými lidmi a zároveň má potřebu podílet se 

na jejich životě. Tato potřeba je uspokojena díky interakci - vzájemnému 

působení - mezi jedinci. Interakce je vlastně hybnou silou, která jedince 

začlení do širší nebo užší skupiny lidí. To znamená, že skupina, 

např. školní třída může fungovat zásluhou interakce mezi jejími členy. 

Tito členové se mezi sebou vzájemně ovlivňují a zároveň tak vytvářejí 

charakter té které supiny. 

Na průběh sociální interakce působí vztahy mezi členy, obsazení různých 

pozic a rolí. Ve skupině má každý nějakou sociální roli, která má svůj 

význam. 

I na průběh sociální interakce učitel - žák mají vliv jejich sociální role. 

Interakcí s druhými lidé uspokojují své potřeby a realizují své cíle. 
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3.6. Škola - místo socializace 

Škola je specifické prostředí, které má tradiční složení a hierarchii 

rolí. Učitel je zde autoritou, spolužáci jsou zde ve vztahu rovnosti. 

Nástupem do školy je ovlivněn socializační vývoj dítěte. Dítě zde získává 

zkušenosti, musí se vyrovnávat s požadavky, které stimulují rozvoj 

určitých sociálních dovedností a osobnostních vlastností. 
v 

Škola je pro dítě výzvou, nabízí mu možnost vlastního rozvoje 

a sebeprosazení, ale může se pro něj stát i zdrojem ohrožení. 

V oblasti sociálního učení diferencujeme dvě složky: 

• Proces postupné orientace - dítě se pohybuje v určité sociálním 

prostředí, orientuje se vněm a zároveň získává určité sociální 

zkušenosti. 

• Proces postupné adaptace - na základě svých zkušeností se jedinec 

přizpůsobuje prostředí, ve kterém se nachází. Integruje se do 

sociálních skupin a institucí a snaží se plnit jejich požadavky a tím 

se stává jeho osobnost akceptovanou. Stává se součástí těchto 

skupin, bere za své jejich hodnoty a normy. 
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4. SOCIÁLNÍ ROLE V RÁMCI ŠKOLY A TŘÍDY 

4.1. Sociální role 

Jedinec během svého vývoje získává různé role. „Sociální role je 

definována jako komplex normativně daného, očekávaného 

a požadovaného chování."(Vágnerová, 2001, s.216) 

Jedinec, který přijímá danou roli, může přijmout takové postoje, z kterých 

požadované chování vyplývá. Všechny role jsou vymezeny 

společenskými požadavky, ale zároveň se v nich objevují individuální 

rysy toho kterého jedince, který roli přijímá. 

Obsah role je tedy v podstatě ovlivněn nějakými obecnými pravidly 

a zároveň je podmíněn i sociokulturně. 

Pomocí rolí se u jedince rozvíjejí určité vlastnosti, schopnosti 

a dovednosti. Pro každého jedince má každá role určitý specifický 

význam, protože je nějak hodnocena a zároveň se stává součástí jeho 

hodnotové a motivační struktury. 

4.1.1. Role školáka 

Nástup do školy bývá časově vymezen. Je to důležitý sociální 

mezník v životě celé rodiny, nejenom samotného dítěte a bývá často 

ritualizován, což dost dobře potvrzuje i první den dítěte ve škole. Dítě 

získává novou roli - roli školáka. 

Tato role není výběrová, aleje limitována dosažením určitého věku 
a vývojové úrovně (tzv.školní zralost, která má vyjadřovat určitou 

normalitu dítěte). 
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Každé dítě má o roli školáka nějakou představu, která je ve velké míře 

ovlivněna informacemi, které mu jsou zprostředkovány druhou osobou, 

především pak rodinou. 

Nástup do školy vnáší dítěti velké změny do života. Začínají vzrůstat 

požadavky, které jsou na něho kladeny, což pro některé jedince může 

představovat absolutně neúnosnou situaci, která může vést až k vývojové 

krizi. Reakcí pak může být odmítání role školáka a spuštění obranných 

mechanizmů. 

4.1.2. Role žáka 

Nástup do školy umožňuje dítěti získat určité sociální postavení 

a prestiž, zároveň mu však toto postavení přináší i zátěžové situace, 

s kterými se musí vyrovnat. 

Škola je pro dítě neosobní instituce, kde musí přijmout i ten fakt, že se zde 

stává jedním z mnoha. Stává se členem skupiny, třídy, která prozatím 

nemá vytvořenu žádnou vnitřní hierarchii. 

Žák při vstupu do školy musí přijmout autoritu učitele, dané a závazné 

normy a požadavky školy (mj. školní řád), které jsou pro něho něčím 

novým. 

„Sociální mezník - nástup do školy - znamená nutnost osamostatnění, 

Přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání a jeho následky. Projevuje se 

Proto automaticky i zvýšením nejistoty, kterou každá změna 

Přináší "(Vágnerová, 1995, s.12) 

V rámci školní normy musí žák umět potlačit své individuální potřeby. 

Navíc k tomu, aby dané normy mohl plnit, musí být vhodně motivován. 

Tato motivace však zůstává individuálně emocionální a bývá spojena 
s osobním vztahem k vyučujícímu. 

Vazba na třídního učitele bývá v mladším školním věku nejsilnější, dítě 
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se dá snadněji ovlivnit. Pro úspěšnost v této roli je důležitý smysl školní 

práce. 

4.1.2.1. Vliv pohlaví na úspěšnost v roli žáka 

Diferenciace přístupu k dětem různého pohlaví se projevuje již 

na počátku jejich života. 

Role chlapce a dívky má obecný význam a v každé společnosti se 

k ní vztahují určitá očekávání. 

Nároky, které jsou kladeny na žáky obojího pohlaví se však vyrovnávají, 

což vede k prohloubení rozdílů ve školní úspěšnosti.Chlapci bývají 

ve škole méně úspěšní a jejich adaptace na školní prostředí je horší než 

u dívek. Je to dáno především pomalejším tempem zrání centrální nervové 

soustavy. 

Ve školách jsou žáci hodnoceni podle jednoho měřítka, což je pro dívky 

výhodnější. Jde o tzv. psychosociální diferenciaci, znevýhodňující jedno 

pohlaví. 
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4.2. Charakteristika vývoje rolí v určitých etapách školní docházky 

4.2.1. Role spolužáka a její socializační význam v mladším školním 

věku 

Jako mladší školní období označujeme (spolu se Z. Matějčkem, 

1986) dobu od 6 (7) do cca 8 let, tedy období 1.-2. třídy základní školy. 

Děti v této vývojové etapě spolu tvoří velmi důležitou sociální skupinu, 

která má své tradiční složení a hierarchii rolí. 

Třída je skupina poměrně stabilní, její členové jsou přibližně stejně staří 

a vládne mezi nimi vztah formální rovnosti. U takovéto skupiny zcela 

chybí charakter výběrovosti, jelikož spolužáky si děti nemohou sami 

vybírat, jsou jim předem dáni. 

Spolužáci jsou si rovnocennými partnery, ale na začátku školní docházky 

závisejí jejich sociální vztahy především na učiteli. Učitel určuje normy 

platné v té které třídě, žáci přejímají jeho názory a postoje, ke kterým se 

zpočátku nekriticky staví. 
v 

Škola je místem socializace a ta je z velké části vázána na třídu. Důležitá 

je tedy nejenom adaptace na školu, ale také úspěšné zvládnutí role 

spolužáka. 

Role spolužáka s sebou přináší ztrátu výlučné pozice, kterou má dítě 

doma. Ve školní třídě musí dítě podřídit své individuální potřeby daným 

normám a zároveň s tím podřídit i své egocentrické tendence. 

Třída je pro žáka referenční skupinou, ve které se vzájemně srovnávají 

výkony dětí a kde se tudíž může uplatnit potřeba úspěchu a sebeprosazení. 

Zpočátku je však žák zcela vázán na učitele a tak je pro něj velmi důležité, 

jak je učitelem hodnocen a přijímán. Z toho nám také vyplývá, 

že počáteční vztahy mezi spolužáky jsou zcela závislé na učiteli. Děti 

jeho názory a postoje nekriticky přijímají a zároveň se s nimi ztotožňují. 
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V mladším školním věku je tedy závislost na třídním učiteli značná. 

Vztahuje se nejenom k sebehodnocení, ale také ovlivňuje vztahy 

k ostatním členům třídy. 

Představa mladšího žáka o jeho vlastní pozici v třídním kolektivu není 

přesná. Dítě nedokáže samostatně a kriticky uvažovat a zpočátku ani 

nechápe význam a pojem pořadového čísla, pod kterým je vedeno 

např. v třídním seznamu. 

Ve třídě časem dochází k diferenciaci a hierarchii rolí. Jsou zde 

navazovány kontakty mezi spolužáky, děti spolu komunikují, řeší určité 

problémy, soupeří mezi sebou, ale také si navzájem pomáhají. Vznikají 

zde první vztahy, sympatie, ale zároveň i antipatie a v neposlední řadě 

i první přátelství (v této době jsou spíše krátkodobého charakteru, někdy 

spolu děti kamarádí jen proto, že spolu sdílejí jednu lavici). 

Ve škole si dítě začíná potvrzovat svou hodnotu a to především 

prostřednictvím známek - v oblasti výkonu. V oblasti sociálního 

hodnocení si dítě potvrzuje svoji hodnotu svou pozicí ve třídě , akceptací 

spolužáky a v počátku školní docházky záleží hlavně na tom, jak jej 

akceptuje a hodnotí učitel. 

Pokud není dítě v této sociální oblasti uspokojeno, může se dostavit 

obranná reakce. Ta většinou spočívá v únikových variantách jako je 

záškoláctví, lhaní na úrovni fantazie apod. 

Na ostatní žáky dítě působí také svým zevnějškem. Je to vlastně prvotní 

kontakt, který nastává mezi spolužáky. Fyzický vzhled a úprava oblečení 

zde má sociální kontext a je pro mladšího školního žáka důležitý, protože 

v tomto věku děti odmítají odlišnosti a upřednostňují stereotypy. Postoj je 

také do velké míry ovlivněn rodičovskými názory, které dítě reprodukuje. 
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U školního dítěte rozlišujeme dvě oblasti projevů: 

• při vyučování 

• mimo vyučování 

Žák by měl umět rozlišit, jak se v které situaci má chovat a komunikovat. 

Velký význam zde proto zaujímají i návyky a způsob chování, které si 

dítě přináší z rodiny. Pokud se dítě od ostatních nějak odlišuje - jiné 

normy chování, návyky, komunikační vzorce, staví ho to do pozice tlaku. 

Rodina totiž pro dítě představuje určité zázemí a jistotu, které nezbytně 

potřebuje. 

4.2.2. Role žáka a spolužáka středního školního věku 

Toto období je časově lokalizováno mezi 8.-11. rok. Z hlediska 

školy jde zpravidla o 3.-5. třídu - to je doba do ukončení 1.stupně základní 

školy. 

V tomto období se děti již plně adaptovaly na školu a dá se předpokládat, 

že zvládly základní normy chování, které se k ní vztahují. 

V tomto období v rámci postupné individuální diferenciace dochází 

u dítěte ke stanovení osobního standardu v chování i v prospěchu. 

Dítě v tomto období má již nové zkušenosti a dosáhlo určité socializační 

úrovně. Začíná také měnit svůj postoj k učiteli. Není na něm již tak 

emocionálně závislé jako v mladším školním věku a ten pro něj přestává 

mít osobní význam. Tato změna postojů souvisí s rozvojem logických 

operací a větší kritičností dítěte. 

Sebehodnocení, hodnocení spolužáků, učitele i okolí se stává autonomní. 

Názor je stabilnější a stává se nezávislým na okamžitých výsledcích. 

Neovlivňují ho již v takové míře ani názory jiných lidí. Tato vazba na jiný 

názor se bude i nadále zmenšovat (hlavně pokud bude odporovat již 

vytvořené identitě), ale zcela se od ní neoprostí, Pro dítč se školní třída 

37 



(skupina) stává stále důležitějším sociálním teritoriem. Další změna, která 

v tomto období probíhá je i výraznější identifikace se skupinou dětí 

stejného pohlaví. Oddělují se chlapecké a dívčí skupiny, které jsou platné 

právě jen v tomto prostředí. 

Význam třídy vzrůstá a mění se i chování žáků ve škole. Učitelova 

hodnota ustupuje významu normy prezentované třídou. 

„Třída jako sociální skupina, k níž dítě náleží, má své normy, strukturu 

rolí a své způsoby komunikace s vlastním kontextem. Poskytuje dítěti 

určitou zkušenost, která obohacuje jeho identitu."(Vágnerová,1995,s.37) 

Třída dovede vystupovat jako celek, má určitou autoritu, umí prosazovat 

potřeby skupiny a její postoje. 

V této době se také začínají objevovat vyšší socializační potíže, které se 

projevují např. odmítáním jedinců, kteří nemají žádoucí kompetence 

(nepřiměřeně komunikují, jsou bojácní, bojí se samostatnosti, nedovedou 

se přizpůsobit apod.) 

Pokud se jedinec ve skupině nedokáže prosadit, uplatnit nebo nedokáže 

získat přijatelnou pozici, hledá si jinou cestu - šaškování, vnucování, 

uplácení, předvádění se atd. Dítě si tímto způsobem chce zachovat svou 

sebeúctu a přijatelnou identitu. Jde však o to, že tento způsob bývá 

většinou málo účinný a na dítě zbývá jen podřadná role. 

Jednou z dalších možností obrany je izolace od skupiny, což se může 

časem zafixovat i jako životní strategie. 

Některé nevyzrálé děti se snaží zase přesouvat řešení na jiné osoby, 

uebo hledají podporu a ochranu u autority. 

Existují však i aktivnější druhy obrany, jako je agresivita, zlomyslnost, 

msta. Toto chování má za následek odmítnutí jedince. Spolužáci se 

takového jedince budou bát a nebo v opačném případě zde budou vznikat 

drobné i větší potyčky. 
1 v tomto věku se může u některých uplatnit bájivá lhavost. 
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4.2.3. Role žáka a spolužáka staršího školního věku 

Toto období bývá vymezeno ll.-15.rokem. Je to 6.-9.třída základní 

školy. Děti potřebují v tomto období zmenšit svou potřebu závislosti na 

autoritách a to zejména v rodině. 

Ve starším školním věku začíná jedinec přemýšlet o různých možnostech, 

pravděpodobnostech a situacích, které dosud nenastaly. Tato emancipace 

v oblasti poznávacích kompetencí mění zásadně vztah k sobě samému 

i k okolnímu světu. Z toho plyne i více nejistoty, kterou v tomto období 

prožívá. Jedinec není také již tak pevně vázán na aktuální časovou 

dimenzi (současnost), ale přesouvá důraz i na budoucnost. 

Dítě přehodnocuje svou identitu, odmítá ji a hledá novou, jinou variantu, 

která by pro něj byla přijatelnější a zároveň i funkční. Pod tlakem 

dospělých (rodičů, pedagoga ...) bere v úvahu i vztah role žáka k vlastní 

budoucnosti. Na druhou stranu však žák projevuje tendenci příliš se 

nenamáhat a nevyvíjet zbytečně velké úsilí, pokud k tomu nebude nějak 

přinucen. 

V tomto období se změny týkají hlavně posunu hodnot a větší kritičnosti 

k názorům dospělých. Pro žáka jsou významné názory třídy, kdy námaha 

ve škole je zbytečná, nesmyslná a sociálně degradující. 

Pubescent již neakceptuje učitele jako pouhou autoritu, ale dokáže ocenit 

jeho schopnosti a vlastnosti, které mu imponují. Odmítá však takové 

projevy, které zdůrazňují nerovnost jejich vzájemného postavení a moc 

učitele, která je jen institucionálně potvrzena. 

Sociální význam role spolužáka ve starším školním věku: 

Normy stanovené třídou jsou v tomto období pro školáka druhého stupně 

základní školy prioritní. Zdrojem jistoty již není učitel, ale třída. Se třídou 

se stále více identifikuje a potřebuje být ostatními akceptován a oceňován. 
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Pubescent získává ve třídě uspokojivou pozici buď oceněním kompetencí 

(oceňují inteligenci a vzdělanost), získáním vlivu ( závisí na osobnostní 

charakteristice) nebo oblíbeností (kamarádské chování, solidarita, 

pozitivní ladění apod.). 

Skupina jako taková a její identita s ní posiluje u pubescenta pocit jistoty 

a bezpečí v době, kdy se jedinec snaží osamostatnit a vymanit z vazby 

na rodinu. 
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5. ŽÁK A JEHO MOŽNÉ POSTAVENÍ V RÁMCI SKUPINY 

(TŘÍDY) 

5.1. Žák - vymezení pojmu 

Žákem se stává každý jedinec, který na základě školní zralosti 

nastoupí povinnou školní docházku. Tímto pojmem také mohou být 

označovány všechny osoby, bez ohledu na věk, které se nacházejí v roli 

vyučovaného člověka. (Průcha, Walterová, Mareš, 1995, s.287) 

5.2. Role a pozice 

Sociální role je určité chování, které skupina očekává od každého, 

který se s ní chce identifikovat. V každé skupině jsou dány určité normy 

a hodnoty, které uznává a bere je za své. Pokud se stane, že jedinec neplní 

svou sociální roli podle představ (hodnot a norem) skupiny, může být 

jedinec ze skupiny vyloučen. 

Sociální pozice úzce souvisí se sociální rolí, kterou má jedinec v dané 

skupině. „Jedná se o souhrn pravomocí, které skupina jedinci poskytuje 

na základě jeho chování a autority."(Průcha,Walterová,Mareš, 1995, s.204) 

5.3. Postavení žáka ve třídě podle míry a prestiže vlivu 

Postavení dítěte ve třídě je určeno mírou obliby a prestiže. Toto 

postavení může žák ve třídě získat nebo mu jej spolužáci přisoudí 

na základě jeho vlastností, chování a jednání. Z tohoto postavení budou 

pro žáka také vyplývat další role. 
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5.3.1. Pozice vůdce 

Dítě, které má ve třídě velký vliv, se obvykle stává i vůdcem 

kolektivu. Má vysokou sociální prestiž a jeho vlastnosti a způsoby 

chování odpovídají představám ostatních členů skupiny. 

Jedinci, kteří se dostanou do vedoucího postavení a nejsou-li morálně 

narušení, mají velký vliv na ostatní členy skupiny (vztah k učení, učiteli, 

ostatním spolužákům, názory, postoje...). 

Pozice vůdce může stimulovat u žáků pozitivní, ale i negativní vlastnosti. 

Na jedné straně to může být větší sebejistota, samostatnost, nezávislost, 

schopnost řešení problémů, ale na druhé straně třeba tendence 

k nadměrnému prosazování, neschopnost brát ohled na jiné apod. 

Pokud má vedoucí žák pozitivní vztah ke škole a k učení a pokud je 

i jinak školsky úspěšný, je to velice výhodné z hlediska výchovy 

a vzdělání. 

U žáků ve vedoucí pozici mívá školní úspěšnost rozdílnou úroveň. 

5.3.2. Pozice agresora 

Žák, který se neumí prosadit v kolektivu přijatelnou cestou, se 

mnohdy dostává do pozice agresora a to tím, že se snaží prosadit pomocí 

své fyzické síly. 

Takový žák nebývá ve třídě oblíben. Ostatní děti se ho bojí a nemají ho 

rády. Někdy se stává, že i tento jedince získá své příznivce. Tito ho 

mohou obdivovat a napodobovat. Většinou jsou to ale jedinci, kteří se 

sami nedovedou náležitě prosadit. Pokud se jedinec tohoto typu objeví 

ve třídě, většinou naruší a negativně ovlivní klima třídy a její mezilidské 

vztahy. 
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5.3.3. Pozice hvězdy 

Dítě, ač není ve vedoucí pozici, může ostatním něčím imponovat 

a pak se stává obdivované, oblíbené a vzhledem k tomu může mít ve třídě 

i určitý vliv. Takové dítě se pak dostává do pozice třídní hvězdy. 

Tento jedinec mívá ve třídě dostatek kamarádů, kteří akceptují jeho 

názory. 

Rizikem pro tohoto jedince může být, pokud se v této roli bude nacházet 

delší dobu. Může ztratit schopnost sebekritičnosti, bude zahleděn sám 

do sebe a zafixuje si určitý způsob jednání. 

Pokud se dostane do jiného kolektivu, kde jej nikdo nezná, nebývá tento 

jedinec akceptován, jak byl zvyklý, a musí si novou pozici v kolektivu 

vydobýt. 

5.3.4. Pozice sympatického žáka bez většího vlivu 

Ve školních kolektivech se můžeme setkat s žákem, který je většině 

dětí sympatický, ale nemá v podstatě žádný vliv. Jde o jedince, který buď 

nemá dostatečně imponující vlastnosti nebo dává přednost pohodě 

před sebeprosazováním. 

Tato pozice dobrého kamaráda, který nikdy nezklame, vždy pomůže 

a každý se na něho může vždy spolehnout, může však jedinci přinést 

i jistá rizika. Takovýto jedinec neumí často prosadit svůj názor, nesnaží se 

získat ani větší prestiž a jeho dobrota bývá zpravidla některými 

zneužívána. 
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5.3.5. Pozice přijatelného kamaráda 

Tito jedinci bývají nekonfliktní a mívají sklon ke konformitě. 

Ve skupině dětí nejsou ničím výjimeční, ale také nikomu nepřekáží 

a nevadí. 

Tato pozice jim přináší pohodu průměru a většinou jsou tito jedinci 

průměrní i prospěchově. Jsou spokojeni, protože nejsou izolováni 

ani odmítáni. 

Tito jedinci nemají takový vliv, aby mohli prosazovat své postoje a názory. 

Na druhou stranu se bojí konfliktu, protože by mohli tím pádem přijít 

o svou přijatelnou pozici. 

5.3.6. Pozice odmítaného a negativně hodnoceného spolužáka 

Dítě, které je skupinou odmítáno, většinou neodpovídá určitým 

požadavkům třídy. Je v podstatě jiné -„divné, nenormální". 

Takový žák se může projevovat šaškováním a nevhodným se 

předváděním před spolužáky. Vhodnou pozici si tím ve třídě nezíská. Jeho 

pozice ve třídě bývá nerovnocenná. 

Dalším typem jedince, který by patřil do této kategorie je i žák, který se 

snaží získat si kamarády uplácením (kupování sladkostí, hraček apod.). 

Podobně je na tom i jedinec, který bude v roli „otroka", kdy se snaží 

ostatním ve všem vyhovět a sloužit mocnějšímu spolužákovi. 

Ani jedna role není skupinou významně ceněna a všechny jsou v podstatě 

podřadné. 

Sociální postavení dítěte je mnohdy závislé také na tom, z jakého 

sociálního prostředí pochází. Pokud nemá z rodiny patřičné návyky, 

způsoby chování, styl života, vhodnost vyjadřovacích prostředků, úpravu 

zevnějšku, může být pro ostatní jedince také nežádoucí a tím pádem je 
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odmítnut. Toto dítě se v podstatě dostává do postavení sociálního 

outsidera. Takto odmítané děti se často přátelí mezi sebou a mnohdy 

ani neusilují o lepší postavení. S tímto chováním se můžeme setkat 

i u různých etnických skupin, např. u Romů. 

Ve skupině může dítě také získat roli nemožného spolužáka, který bude 

dětmi za svoje chování odmítán až izolován, v některých případech 

šikanován. Nikdo ho nechce. Takové dítě se od ostatních liší v mnohých 

projevech svého chování - neklid, dráždivost, výbušnost aj. 

V izolaci se také může ocitnout dítě díky svému introvertnímu zaměření. 

Tento jedinec však toto své postavení nebere jako „prohru" a není pro něj 

deprimující. V podstatě s ostatními vychází a umí uspokojit jejich potřeby. 

Sám je tím pádem skupinou tolerován. 

Pokud je dítě skupinou dlouhodobě odmítáno, posilují se u něj neúčelné 

způsoby chování. Dítě se nenaučí adekvátnímu chování, za které by 

mohlo být pozitivně hodnoceno. U odmítaného dítěte se nikdy nemůže 

zdravě rozvíjet sebehodnocení a sebedůvěra. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 



1. CÍL A ZAMĚŘENÍ VÝZKUMU 

Hlavním cílem bude sledovaní klimatu třídy a vývoj sociálních 

vztahů ve zkoumané třídě během dvou let - 2003/2004 a 2004/2005. 

Dále mě bude zajímat: 

1. Pozice žáka ve třídě a vliv školního hodnocení na tuto pozici. 

2. Reakce žáka na negativní otázku v sociometrickém dotazníku. 

3. Pozice romských žáků ve zkoumané třídě. 
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2. VÝBĚR VÝZKUMNÝCH METOD A JEJICH POPIS 

Cílem této studie je školní třída a sociální vztahy mezi spolužáky. 

Zvolila jsem si tyto metody: 

• sociometrický dotazník - k diagnostice sociálních vztahů 

ve zkoumané třídě 

• dotazník „Naše třída" - ke zjištění sociálního klimatu třídy 

• pozorování a techniku rozhovoru 

Ke zjištění sociálního postavení jednotlivých žáků ve třídě jsem využila 

sociometrického dotazníku. 

Zakladatelem této techniky je J.L.Moreno (30.1éta 20.století), 

který stanovil šest pravidel pro konstrukci sociometrického testu: 

• stanovení si skupiny, ve které se test bude provádět 

• jedinec by měl mít možnost neomezeného výběru 

• jedinec provádí výběr podle jednoznačného kritéria 

• otázky by měly být všem srozumitelné 

• volba má být subjektivní volbou každého jedince a jednotliví 

členové by neměli vědět o výběrech, které provedli ostatní 

• sociometrické testy a jejich výsledky by měly být vždy spojeny 

s určitými výchovnými opatřeními 

Sociometrickým testem získám informace o tom, jaké vládnou vztahy 

mezi zkoumanými žáky, koho vdané skupině (třídě) jednotliví žáci 

preferují a koho odmítají. Otázky musí být voleny tak, aby byly 

srozumitelné a jednoznačné. Měly by se co nejvíce přiblížit reálným 

činnostem diagnostikované třídy, skupiny. 

Sociometrická data potom lze zpracovat několika způsoby. 
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Nejčastěji se v praxi používají tyto formy zpracování sociometrických dat: 

• sociometrická matice (neuspořádaná, kanonická, kvadratická, 

kubická) 

• sociogram (neuspořádaný, terčový, topologický, hierarchický, 

individuální, šachovnicový) 

• sociometrické indexy (Petrusek, 1969) 

Pro potřeby tohoto výzkumu jsem si sociometrický dotazník vytvořila 

sama. Obsahuje čtyři otázky, z nichž tři jsou zaměřeny na zkoumání 

pozitivního výběru a jedna je zaměřena na zkoumání výběru 

negativního - vždy v reálné situaci. 

Tento dotazník mé přispět ke zjištění individuálních vztahů mezi žáky 
v 

zkoumané třídy. Záci mohli ke každé otázce volit 0-3 výběry, které se 

týkaly výlučně jejich třídy. 

Sociometrický dotazník: 

1. S kým bys chtěl(a) jet nejraději na výlet? 

2. Koho bys pozval(a) k sobě domů na oslavu svých narozenin? 

3. Koho by sis vybral(a) do pracovní skupiny? 

4. Komu ze třídy bys nikdy nic nepůjčil(a)? 

Pro zpracování tohoto dotazníku jsem použila sociometrickou matici 

a sloupcový diagram. 

Ke zjištění klimatu třídy jsem použila dotazník „Naše třída", neboli MCI 

( My Class Inventory) - aktuální forma. 

Autory tohoto dotazníku jsou B.J.Fraser (Western Australien Institute of 

Technology) a D.L.Fischer (Tasmania College of Anvancet Education) 

1986. 
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Se svolením autorů tento dotazník přeložil a upravil PhDr. Jan Lašek 

(Pedf. Hradec Králové) 1988. 

Tento dotazník je určen především pro respondenty ve věku od osmi do 

dvanácti let. 

Existuje forma dotazníku „Preferované klima" a forma „Aktuální klima". 

Dotazník „Naše třída" - MCI - aktuální 

1. V naší třídě baví děti práce ve škole. 

2. V naší třídě se děti mezi sebou pořád perou. 

3. V naší třídě děti mezi sebou často soutěží, aby se 

dozvěděly, kdo.je nejlepší. 

4. V naší třídě je učení těžké, máme moc práce. 

5. V naší třídě je každý mým kamarádem. 

6. Některé děti nejsou v naší třídě šťastné. (R) 

7. Některé děti v naší třídě jsou lakomé. 

8. Mnoho dětí z naší třídy si přeje, aby jejich práce byla 

lepší než práce spolužáků. 

9. Mnoho dětí z naší třídy dokáže udělat svou školní práci 

bez cizí pomoci. (R) 

10.Některé děti nejsou v naší třídě mými kamarády. (R) 

11 .Děti z naší třídy mají svou třídu rády. 

12.Mnoho dětí z naší třídy dělá spolužákům naschvály. 

13.Některým dětem v naší třídě je nepříjemné, když nemají 

tak dobré výsledky jako druzí žáci. Ano-Ne 

14. V naší třídě umí pracovat jen bystré děti. Ano - Ne 

15. Všechny děti z naší třídy jsou mí důvěrní přátelé. Ano - Ne 

1 ó.Některým dětem se v naší třídě nelíbí. (R) Ano - Ne 

17.Určité děti z naší třídy vždycky chtějí, aby bylo po jejich 

Ano - Ne 

Ano - Ne 

Ano - Ne 

Ano - Ne 

Ano - Ne 

Ano - Ne 

Ano-Ne 

Ano - Ne 

Ano - Ne 

Ano - Ne 

Ano - Ne 

Ano - Ne 
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aby se jim ostatní přizpůsobily. Ano - Ne 

18.Některé děti z naší třídy se vždycky snaží udělat svou práci lip, 

než ostatní. Ano - Ne 

19.Práce ve škole je namáhavá. Ano - Ne 

20. Všechny děti se v naší třídě mezi sebou dobře snášejí. Ano - Ne 

21. V naší třídě je legrace. Ano - Ne 

22.Děti z naší třídy s mezi sebou hodně hádají. Ano - Ne 

23.Několik dětí v naší třídě chce být pořád nejlepší. Ano - Ne 

24. Většina dětí v naší třídě ví, jak má dělat svou práci, 

umí se učit. Ano - Ne 

25.Děti z naší třídy se mají mezi sebou rády. (R) Ano-Ne 

« 

Je dobré před vyplňováním dotazníku upozornit žáky, že by měli na 

otázku odpovědět okamžitě, jakmile si ji přečtou - bez velkého 

přemýšlení - co je první napadne, to zakroužkují. Žák vybírá z odpovědí 

Ano - Ne. V případě své nerozhodnosti může zaškrtnout obě odpovědi, 

popřípadě neodpovědět vůbec. 

Vyhodnocení: 

Odpověď Ano = 3 body 

Odpověď Ne = 1 bod 

Obě varianty nebo neoznačení odpovědi = 2 body 

R = obrácené skórování. 

Vyhodnocením dotazníku zjistím pět základních parametrů klimatu třídy: 

1. Spokojenost ve třídě - míra spokojenosti a pohody 

(otázky číslo 1,6,11,16,21). 

2. Třenice ve třídě - míra napětí, konfliktů a neshod 

(otázky číslo 2,7,12,17,22). 
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3. Soutěživost ve třídě - míra konkurence a snah po vyniknutí 

(otázky číslo 3,8,13,18,23). 

4. Obtížnost učení - jak žák vnímá požadavky školy 

(otázky číslo 4,9,14,19,24). 

5. Soudržnost třídy - pospolitost třídy 

(otázky číslo 5,10,15,20,25). 

Čím vyšších hodnot žák dosáhne u proměnných 1. a 5., tím je to 

pro hodnocení klimatu třídy lepší. U položek 2.3. a4. je tomu naopak. 

(Čím je skóre vyšší, tím je to pro hodnocení klimatu třídy horší.) 

Pro vyhodnocení tohoto dotazníku jsem si vytvořila tabulku, 

která obsahuje pcůměr všech získaných bodů jednotlivých parametrů 

klimatu třídy a zároveň i hodnocení v procentech. 

Pro potřebu stanovení školní úspěšnosti (klasifikace znalostí jednotlivých 

žáků) jsem využila výpočtu průměrného prospěchu žáka vždy v té době, 

kdy probíhalo šetření. Jde tedy o první pololetí ve školním roce 

2003/2004 

a první pololetí ve školním roce 2004/2005. 

Postavení a pozici žáků ve třídě jsem dále zjišťovala pomocí rozhovoru 

a pozorováním chování jednotlivých žáků během přestávek, výletů, školy 

v přírodě a jiných mimoškolních aktivit, které jsem organizovala v rámci 

zkoumané třídy. 
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3. POPIS VÝZKUMNÉHO VZORKU 

Vlastní výzkum a sběr potřebných dat proběhl ve školním roce 

2003/2004 a 2004/2005. 

Respondenty byli žáci 1. stupně základní školy. Konkrétně šlo o žáky, 

kteří v době výzkumu navštěvovali 4.A třídu a následně 5.A třídu MŠ 

a ZŠ Pod Ralskem 572 v Mimoni. Škola je státní a zabezpečuje vzdělání 

žáků podle vzdělávacího programu Základní škola. 

Výzkumný vzorek tvořila třída, jejíž žáci, až na malé výjimky, základní 

školu navštěvovali společně od první třídy, někteří se znali již od školy 

mateřské. 

Třídu jsem sledovala a testovala v rozmezí dvou let, kdy žáci zkoumaného 

vzorku navštěvovali čtvrtou a pátou třídu. 

Zkoumaný vzorek tvořilo v prvním roce (2003/3004) 25 žáků - 10 chlapců 

a 15 dívek - 1 chlapec se během školního roku 2003/2004 odstěhoval 

a začal navštěvovat jinou školu. 

V tomto školním roce byli v dané třídě 3 žáci romského původu, z toho 

2 chlapci a 1 dívka. Do třídy se dívka a jeden chlapec dostali z důvodu 

opakování ročníku pro nedostatečný prospěch. Ke konci tohoto školního 

roku se jeden z těchto romských chlapců odstěhoval. 

Ve druhém roce (2004/2005) zkoumaný vzorek tvořili 24 žáci - 9 chlapců 

a 15 dívek. Z toho 1 chlapec a 1 dívka byli romského původu - oba jsou 

o jeden rok starší než ostatní - v minulosti opakovali ročník pro 

nedostatečný prospěch. 

Od první do třetí třídy se u žáků zkoumané třídy vystřídali dva 

pedagogové. Já sama jsem již v pořadí třetí a nyní jsem jejich třídní 

učitelkou. 

Žáci se do výzkumu velice ochotně zapojili. Předem byli ujištěni, 
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že všechny odpovědi zůstanou v anonymitě. Vyplňování dotazníku 
probíhalo zcela spontánnč. 
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4. VÝSLEDKY VÝZKUMU A JEJICH INTERPRETACE 

4.1. Sociometrický dotazník 

Šlo mi o zjištění pozice žáků ve třídě. Jednotliví žáci jsou označeni 

svým monogramem. 

K interpretaci sociometrických vztahů jsem použila sociometrickou 

matici - tabulka č.l - vzájemné sympatie a odmítnutí (školní rok 

2003/2004) a sociometrickou matici - tabulka č.2 - vzájemné sympatie 

a odmítnutí (školní rok 2004/2005). 

Dále pak sloupcový diagram, který je na první pohled přehlednější - graf 

č.l a č.2 (školní rok 2003/2004 - chlapci a dívky zvlášť) a graf 5.3 a č.4 

(školní rok 2004/2005 - chlapci a dívky zvlášť). 

Ze sociometrických matic mohu vyčíst počty získaných pozitivních 

a negativních voleb a zároveň i počty voleb, které žák odevzdal. 

Na grafech vidím, jak si jednotliví žáci stojí, jakou mají pozici 

ve třídě - jde pouze o pozitivní volby. 

Sociometrická matice na rozdíl od sloupcového diagramu zaznamenává 

i chybějící žáky. 

Ve školním roce 2003/2004 se výzkumu v dané třídě zúčastnilo všech 

25 žáků. 

V následujícím školním roce 2004/2005 se výzkumu zúčastnilo z 24 žáků 

pouze 23. Jedna dívka byla nepřítomna, což bude viditelné 

i v sociometrické matici vzájemných sympatií a odmítnutí. 
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Tabulka č. 1 Vzájemné sympatie a odmítnutí - školní rok 2003/2004 
Odevzdané 
volby: 

Jméno: DR HD HJ HL JA KP NM KA PJ VT GM GJ HV KA KO KN LT NP PN PA PK SD SK ŠD ŠK + . S 
DR • + + + + + 5 0 5 
HD - • + + + + + - 5 2 7 
HJ + • + + + + + 6 0 6 
HL + • + + + + 5 0 5 
JA - - • + + + + + 5 2 7 
KP - + + • + + + + - - 6 3 9 
NM - + • + + 3 1 4 
KA + + + • + 4 0 4 
PJ - - + + + + • + - 5 3 8 
VT + + + + • + + 6 0 6 
GM + + • 2 0 2 
GJ - - - • + + + + - 4 4 8 
HV - • + + + + + + 6 1 7 
KA - - • + + + 3 2 5 
KO - • + + + 3 1 4 
KN - + + + • - . + 4 2 6 
LT - - - + + • + + + - 5 4 9 
NP - + - • + - - 2 4 6 
PN - + + + + • + + 6 1 7 
PA + + • + + + 5 0 5 
PK - - + + + • + 4 2 6 
SD - - - + + + + • 4 3 7 
SK - - + + - + + • 4 3 7 
SD - - - + + + + + • 5 3 8 
SK - - - + + + + + + • 6 3 9 
+ 3 2 3 4 7 5 4 6 3 10 2 3 5 3 0 8 1 5 6 3 16 6 3 5 0 113 • • 
- 14 1 12 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 0 3 • 44 • 

s 17 3 15 4 8 5 4 6 3 12 6 3 5 3 1 8 3 5 7 4 16 6 5 5 3 • • 157 
Získané volby: 



Tabulka č. 2 Vzájemné sympatie a odmítnutí - školní rok 2004/2005 
Odevzdané 
volby: 

Jméno: DR HD HL JA KP NM KA PJ VT GM GJ HV KA KO KN LT NP PN PA PK SD SK ŠD ŠK + . s 
DR • + + + + 4 0 4 
HD • + + + + + + 6 0 6 
HL • + + + + + 5 0 5 
JA + + • + + + 5 0 5 
KP + + • + + 4 0 4 
NM + • + + + 4 1 5 
KA - + • + + 3 1 4 
PJ + + + • 3 0 3 
VT - + + + + • + 5 1 6 
GM + • + + + 4 0 4 
GJ • 0 0 0 
HV + + • + + 4 0 4 
KA + + • + + + + 6 0 6 
KO + • + + 3 0 3 
KN - + + • + + 4 1 5 
LT + + + • + 4 0 4 
NP + + • + + + 5 0 5 
PN + + + • + + 5 0 5 
PA + + + • + 4 0 4 
PK + + + + • 4 0 4 
SD - - + + • + + 4 2 6 
SK + + + + + • 5 0 5 
ŠD - - + + + + + - • 5 3 8 
ŠK - + + + + + • 5 1 6 
+ 0 2 12 6 4 3 5 6 2 2 8 7 6 3 4 0 0 8 3 1 2 2 7 2 101 • • 
- 6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 • 10 • 
s 6 3 12 6 4 3 5 7 3 2 8 7 6 3 4 0 0 8 3 7 3 2 7 2 • • 111 

Získané volby: 
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Graf č.l 

Sociometrický dotazník - vzájemné sympatie a odmítnutí 

chlapci - školní rok 2003/2004 

(vypracováno na základě pozitivních voleb) 

počet voleb 

• VT 
• JA 
• KA 
• KP 
BNM 
• HL 
• DR 
• HJ 
• PJ 
• HD 

jednotliví žáci 
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Grafč.2 

Sociometrický dotazník - vzájemné sympatie a odmítnutí 

dívky - školní rok 2003/2004 

(vypracováno na základě pozitivních voleb) 
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Graf č.3 

Sociometrický dotazník - vzájemné sympatie a odmítnutí 

chlapci - školní rok 2004/2005 

(vypracováno na základě pozitivních voleb) 
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Graf č.4 

Sociometrický dotazník - vzájemné sympatie a odmítnutí 

dívky - školní rok 2004/2005 

(vypracováno na základě pozitivních voleb) 
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4.2. Prospěch žáků 

Hodnocení - součet známek a celkové pořadí. 

• tabulka č.3 a č.4 - chlapci, dívky zvlášť - 1.pololetí, školní rok 

2003/2004 

• tabulka č.5 a č.6 - chlapci a dívky zvlášť - 1.pololetí, školní rok 

2004/2005 

Tabulka č.3 

Prospěch žáků - chlapci - školní rok - 2003/2004 

(celkem 9 klasifikovaných předmětů) 

Jméno: Součet známek: Umístění: 
KA 10 1 

KP 11 2 

VT 11 2 

JA 14 3 

HL 14 3 

NM 16 4 

PJ 17 5 

HD 17 5 

DR 21 6 

HJ 23 7 
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Tabulka č.6 

Prospěch žáků - dívky - školní rok 2003/2004 

(celkem 9 klasifikovaných předmětů) 

Jméno: Součet známek: Umístění: 

PK 9 1 

KN 10 2 

SD 10 2 

HV 11 3 

SK 11 3 

NP 12 4 

GJ 12 4 

KA 12 4 

PA 14 5 

SD 14 5 

ŠK 14 5 

PN 14 5 

LT 16 6 

KO 19 7 

GM 20 8 
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Tabulka £.64 

Prospěch žáků - chlapci - školní rok 2004/2005 

(celkem 9 klasifikovaných předmětů) 

Jméno: Součet známek: Umístění: 

KA 10 1 

KP 13 2 

VT 14 3 

JA 17 4 

HL 19 5 

PJ 19 5 

HD 20 6 
NM 20 6 

DR 24 7 



Tabulka č.6 

Prospěch žáků - dívky - školní rok 2004/2005 

(celkem 9 klasifikovaných předmětů) 

Jméno: Součet známek: Umístění: 

PK 9 1 

SD 10 2 

KN 11 3 

HV 12 4 

SK 12 4 

GJ 13 5 

KA 14 6 

PA 15 7 

ŠD 15 7 

NP 16 8 

PN 16 8 

KO 17 9 

ŠK 17 9 

LT 18 10 

GM 19 11 

65 



4.3. Vliv školního hodnocení na sociálním postavení žáka v třídním 

kolektivu 

Toto porovnání jsem provedla pomocí tabulek č.7, č.8 - chlapci 

a dívky - školní rok 2003/2004. 

Dále pak pomocí tabulek č.9 a č.10 - chlapci a dívky - školní rok 

2004/2005. 

Následné grafy mi pomohou ověřit předpoklad, zda domněnka vlivu 

prospěchu na sociálním postavení žáka v třídním kolektivu platí, či ne. 

Graf č.5 a č.6 - chlapci a dívky - školní rok 2003/2004 a graf č. 7 

a č. 8 - chlapci a dívky - školní rok 2004/2005. 
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Tabulka £.7 

Porovnání prospěchu a počtu pozitivních voleb. 

Chlapci - školní rok 2003/2004 

Jméno: Pořadí podle 

prospěchu: 

Pozitivní volba: 

KA 1 6 

VT 2 10 

KP 2 5 

JA 3 7 

HL 3 4 

NM 4 4 

PJ 5 3 

HD 5 2 

DR 6 3 

HJ 7 3 



Tabulka £.8 

Porovnání prospěchu a počtu pozitivních voleb. 

Dívky - školní rok 2003/2005 

Jméno: Pořadí podle Pozitivní 

prospěchu: volba: 

PK 1 16 

KN 2 8 

SD 2 6 

HV 3 5 

SK 3 3 

NP 4 5 

GJ 4 3 

KA 4 3 

PN 5 6 

ŠD 5 5 

PA 5 3 

SK 5 0 

LT 6 1 

KO 7 0 

GM 8 2 



Tabulka £.9 

Porovnání prospěchu a počtu pozitivních voleb. 

Chlapci - školní rok 2004/2005 

Jméno: Pořadí podle Pozitivní 

prospěchu: volba: 

KA 1 5 

KP 2 4 

VT 3 2 

JA 4 6 

HL 5 12 

PJ 5 6 

NM 6 3 

HD 6 2 

DR 7 0 



Tabulka £.10 

Porovnání prospěchu a počtu pozitivních voleb. 

Dívky - školní rok 2004/2005 

Jméno: Pořadí podle Pozitivní 

prospěchu: volba: 

PK 1 7 

SD 2 2 

KN 3 4 

HV 4 7 

SK 4 2 

GJ 5 8 

KA 6 6 

SD 7 7 

PA 7 3 

PN 8 8 

NP 8 0 

KO 9 3 

SK 9 2 

LT 10 0 

GM 11 2 



Graf č.4 

Chlapci - školní rok 2003/2004 

Závislost pozitivních voleb na prospěchu 

Počet 
pozitivních 
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Graf č.4 

Dívky - školní rok 2003/2004 

Závislost pozitivních voleb na prospěchu 

pozitivních 
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Graf č.4 

Chlapci - školní rok 2004/2005. 
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Graf č.4 

Dívky - školní rok 2004/2005 

Závislost pozitivních voleb na prospěchu 
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4.4. Dotazník MCI - „Naše třída" 

Při vyhodnocování dotazníku „Naše třída" v 1. pololetí školního 

roku 2003/2004 jsme zjistili, že nejvyšší kladnou hodnotou je spokojenost 

ve třídě, což je pro hodnocení třídy velmi dobré. Objevuje se nám zde také 

vyšší index v soutěživosti, kde by hodnoty měly být spíše nižší. Třenice 

ve třídě, obtížnost učení a soudržnost třídy jsou pak hodnoceny jako 

průměrné. 

Tabulka č. l l 

Vyhodnocení dotazníku „Naše třída" - 2003/2004 

Zjišťované 

parametry: 
Aritmetický 

průměr veličiny 

Pásmo běžných 

hodnot: 

a) Spokojenost 

ve třídě: 

11,36 10,0 - 14,4 

b) Třenice 

ve třídě: 

9,28 6,9-13,1 

c) Soutěživost 

ve třídě: 

10,72 9,7 - 14,8 

d) Obtížnost 

učení: 

7,64 6,2-11,1 

e) Soudržnost 

třídy: 

8,48 6,4 - 12,9 
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Při vyhodnocení dotazníku „Naše třída" v 1. pololetí školního roku 

2004/2005 jsme zjistili, že hodnocení u veličiny spokojenost ve třídě 

a soudržnost třídy oproti loňskému roku poměrně vzrostla, což se dá 

považovat jako velmi příznivé pro hodnocení zkoumaného vzorku. 

Třenice ve třídě nám oproti roku 2003/2004 také mírně vzrostly, 

ale i nadále je můžeme považovat za uspokojivé. 

Nejvyšší záporný index zde vykazuje opět soutěživost ve třídě, která se 

v porovnáním s minulým školním rokem nepatrně zvýšila. 

Obtížnost učení zůstává i nadále v pásmu průměru. 

Tabulka č.12 
Vyhodnocení dotazníku „Naše třída" - 2004/2005 

Zjišťované 

parametry: 

Aritmetický 

průměr veličiny 
Pásmo běžných 

hodnot: 

a) Spokojenost 

ve třídě: 

12,52 10,0-14,4 

b) Třenice 

ve třídě: 

10,78 6,9-13,1 

c) Soutěživost 

ve třídě: 

11,04 9,7 - 14,8 

d) Obtížnost 

učení: 

8,78 6,2-11,1 

e) Soudržnost 

třídy: 

10,47 6,4 - 12,9 



5. DISKUSE VÝSLEDKŮ 

Akčním výzkumem, který jsem prováděla jako třídní učitelka 

po dobu dvou let jsem zjišťovala mimo jiné i vzájemné sympatie 

a odmítnutí. 

V roce 2003/2004 jsem zjistila (tabulka č.l), že v kolektivu třídy se 

objevuje jedna dívka (PK), která má pozici třídní hvězdy. Více než 

polovina spolužáků jí dala svůj hlas (16 hlasů) a neobdržela žádnou 

negativní volbu. Zároveň i prospěch této žákyně je od první třídy výborný, 

je brána jako premiantka třídy a na ostatní spolužáky má velký vliv. 

Při jejím pozorování a i při rozhovoru s ní je vidět, že její sebevědomí 

a sebehodnocení je velmi vysoké. 

V následujícím roce již tato dívka nedostává takové množství pozitivních 

voleb - pouze 7. Je to vlastně důsledek jejího chování, kdy se k ostatním 

začala chovat velmi nadřazeně a mnohými z kolektivu viditelně opovrhuje. 

Prospěchově je stále na prvním místě. 

Výzkumné šetření mi také ukázalo, že jedna dívka dostala pouze jednu 

pozitivní volbu (LT) a jedna je zcela bez pozitivní volby (ŠK). 

V prvním případě se jedná o žákyni, která pochází z rodiny, kde je 

jedináčkem a matka ji vychovává sama. Dívka často chybí - vysoká 

nemocnost, která je spíše výsledkem úzkostlivosti matky o její zdraví. 

Další příčinu její malé obliby vidím vtom, že dívka vyrůstá mezi 

dospělými, což ji značně ztěžuje sociální interakci s vrstevníky. V jejím 

vystupování chybí sebejistota. 

Dívka, která nezískala ani jednu volbu kolektivu, působí zcela nevýrazně. 

Dá se o ní říct, že sama se snaží s ostatními spolužáky vycházet, ale neumí 

se prosadit. Spíš je ostatními spolužáky využívána pro její ochotu vždy 

pomoci a vyhovět. 
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V dalším roce výzkumu se i tato situace mění. Dívka, která měla jednu 

volbu - LT, zůstává s nulovou pozitivní volbou. Její absence se zvyšují 

a zcela ztrácí kontakt se spolužáky a navíc se nezúčastňuje žádných 

mimoškolních akcí (např. škola v přírodě). ŠK naopak získává tři 

pozitivní volby. Její úspěch vidím především v tom, že se naučila v rámci 

svých možností prosazovat a získala si kamarádky, které oceňují její 

pohodu a vstřícnost - jsou si v lecčems podobné. 

Pozice v postavení se změnila hlavně u dívky (NP), která začala prožívat 

rodinou krizi. V rodině je poslední dobou velmi napjatá situace. Sociální 

postavení rodiny se značně změnilo. Matka se o dívku příliš nestará, 

jelikož začala mít problémy se závislostí. Z toho důvodu se dívka stala 

uzavřenější a její reakce bývají neadekvátní k situacím, které v kolektivu 

nastávají. Často bývá i lítostivá. Zaznamenala jsem také značné zhoršení 

prospěchu. 

Naopak výrazně lepší pozici mezi spolužáky získala GJ, která díky svým 

postojům, názorům, úspěšnému řešení konfliktů mezi žáky získala o pět 

pozitivních voleb více než v roce minulém. Její školní prospěch je po oba 

dva roky stejný - průměrný. 

Mezi chlapci je nejvyšší mírou oblíbenosti hodnocen VT , 

který získal celkem deset voleb pozitivních a dvě negativní. Tento chlapec 

ve třídě působí v roli vůdce. Je uznáván především chlapci a to hlavně 

pro svou fyzickou kondici, umění komunikace a rozhodování. Občas se 

u něho projevuje tendence k nadměrnému prosazování. Co se týká 

prospěchu, patří mezi žáky s výbornými studijními výsledky. 

V následujícím roce výzkumu obliba tohoto žáka velmi poklesla 

a dostal od spolužáků jenom 2 pozitivní hlasy. Jeho sebevědomí tím 

utržilo značnou „ránu" a svoji prestiž si snaží v kolektivu vydobýt 

nevhodným chováním - agrese, hádky. Jeho pokles obliby bych viděla 
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vtom, že se v poslední době začal ke spolužákům chovat povýšeně , 

přestal respektovat skupinové hodnoty a normy, které v minulosti 

prosazoval. Prospěchově se řadí stále mezi úspěšné žáky. 

Na jeho místo do role vůdce se propracoval HL, který se stal pro své 

charakterové vlastnosti vyhledávaným a uznávaným - získal třikrát víc 

voleb než v roce předešlém. Prospěchově se řadí k průměrným žákům. 

Během prvního roku šetření všichni chlapci dostali nejméně dvě pozitivní 

volby. V následném roce již vidíme změnu, kdy jeden chlapec není nikým 

volen - DR. Také jeho chování se značně změnilo. V pololetí, ve školním 

roce 2003/2004, odešel ze třídy chlapec, s kterým kamarádil (také 

romského původu). Od té doby DR začal mít problém s navázáním 

pevnějšího kamarádského vztahu. Začal se chovat k ostatním agresivně, 

povýšeně a začal porušovat školní řád (záškoláctví, kouření atd.). Jeho 

školní výsledky jsou spíše podprůměrné. 

Zajímavé je povšimnout si, jak volili chlapci a dívky - koho 

preferovaly. Z tabulky je evidentní, že chlapci volí především chlapce, 

dívky zase preferují dívky. Podle toho usuzuji, že se tento kolektiv 

dostává do období, kdy se žáci potřebují identifikovat sžáky stejného 

pohlaví. Je to vlastně jeden z projevů dalšího vývoje v chápání vlastní 

mužské nebo ženské role. 

Při bližším zkoumání tabulky vychází najevo, že většina dívek dává 

negativní volbu romským spolužákům - pouze chlapcům. Z rozhovoru 

s nimi jsem zjistila, že jednoho nemají moc v oblibě, protože se chová 

nadřazeně a „frajeří" (DR - starší než ostatní žáci - opakoval ročník). 

Druhého - HJ - nemají rádi, protože je „divnej" a „špinavěj". 

Na negativní otázku nikdo žádným způsobem nereagoval. Chlapci 

dávali v průměru 1,1 negativní volbu, dívky v průměru 2 negativní volby. 

Odpovědělo celkem 17 žáků z 25. 
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O rok později se již objevily různé projevy nesouhlasu. Pro mnohé z nich 

odpověď na negativní otázku znamenala, že by museli odkrýt svoje horší 

já - svoji lakomost. V tomto roce na tuto otázku odpovědělo pouze 8 žáků 

z 24. 

Další zjištění, které je z tabulky ě.l zřejmé - romské děti ve všech 

případech daly kladnou volbu a sympatizovaly se spolužáky stejného 

etnika. Důvod bych viděla vtom, že dva tito žáci přišli do kolektivu 

teprve nedávno. 

GM dokonce nevybrala nikoho jiného, než spolužáky romského původu. 

Z přímého pozorování vím, že se s žádnou spolužačkou ze třídy více 

nekamarádí. O přestávkách chodí za kamarádkou do paralelní třídy - také 

romského původu. 

V dalším roce již jejich volby závislé na původu nebyly. 

Při srovnávání obliby v závislosti na prospěchu se nám ukázalo, 

že v prvním roce šetření, jak u chlapců, tak i u dívek, křivka, kterou graf 

vytvořil, má degresivní tendenci (graf č.5 a 6). To znamená, že v tomto 

období byla obliba závislá na školních výsledcích. 

V druhém roce výzkumu se tento vliv již nepotvrdil. Graf č.7 - chlapci 

nám ukazuje, že největší oblibu ve třídě mají chlapci s průměrným 

prospěchem. U dívek - graf č.8 je vidět, že prospěch v žádném případě 

nemá vliv na pozitivní volbu. Zde by bylo zajímavé vysledovat dívčí 

skupiny a určit, jaké dívky jsou v té které skupině - podle pozitivních 

voleb. 

Zajímavé je, že po oba dva roky výzkumu, žáci, kteří měli nízký počet 

pozitivních voleb, patřili do skupiny žáků s horšími prospěchovými 

výsledky. 
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Pozice těchto žáků je negativně ovlivněna z obou stran. Důležité je tyto 

žáky povzbuzovat a snažit se, aby získali přijatelné sebehodnocení 

a sebedůvěru. 



6. ZÁVĚR 

Teoretickou část jsem věnovala vysvětlení některých metod, 

strategií a pojmů pedagogicko-psychologické diagnostiky. V další části 

jsem se pak zaměřila na školní prostředí, klima třídy a vysvětlení 

některých možných sociální rolí v rámci školy a třídy. Závěr jsem 

věnovala osobnosti žáka jako takového a jeho možného postavení 

ve skupině. 

Šlo o akční výzkum, který jsem zpracovala průřezovou metodou, 

která je založena na dotazování skupiny žáků jedné třídy, po dobu dvou 

let, na prvním stupni základní školy ( sociometrický dotazník, dotazník 

„Naše třída"-aktuální) a na pozorování těchto žáků. 

Sledovaný cíl výzkumu: 

Jako hlavní cfl jsem si stanovila sledování klimatu třídy a vývoj 

sociálních vztahů ve zkoumané třídě během dvou let. 

Sociální klima ve zkoumané školní třídě se při vyhodnocování 

dotazníku jevilo velmi příznivě, hlavně v oblasti spokojenosti. Tato 

spokojenost měla i v následujícím roce vzrůstající tendenci, což mohu 

považovat za velmi příznivou prognózu pro další vývoj této třídy. 

Na druhé straně jsem zjistila, že index soutěživosti byl vyšší, ale nedá 

se říct, že by tato položka dosahovala kritických hodnot, a to i přesto, 

že v následujícím roce nepatrně vzrostl. Pokud tato soutěživost bude 

i do budoucna tzv. „zdravou", může být pro žáky stimulem pro další 

školní práci. 
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Třenice, obtížnost učení a soudržnost třídy byly ve zkoumaném vzorku 

hodnoceny jako průměrné, a i přes mírné zvýšení v dalším roce je 

můžeme považovat za uspokojivé. 

Sociální vztahy mezi chlapci i dívkami se během zkoumané doby 
v 

značně vyvíjely. Záci některé kamarádské vztahy opouštěli a nové 

navazovali, což je důkazem jejich psychického vývoje a zrání. 

č.l: Sociální pozice žáka ve třídě a vliv školního hodnocení na tuto 

pozici. 
Během prvního roku výzkumu byl prokázán vliv školního hodnocení 

na oblibu žáka ve třídě. Ve druhém roce výzkumu se tento vliv ztrácí 

a žáci si začínají vybírat své kamarády a přátele podle jiných a pro ně 

důležitějších kriterií. 

č.2 Reakce žáka na negativní otázku v sociometrickém dotazníku. 

Žáci na negativní otázku reagovali až ve druhém roce výzkumu. Je 

nevhodné tuto otázku zařazovat, jelikož děti se snaží před druhými 

vystupovat lepší, než jsou ve skutečnosti. Z toho vyplývá, 

že na takovouto otázku neodpovědí pravdivě podle skutečnosti. 

č.3 Pozice romských žáků ve zkoumané třídě. 

Pozice romských žáků ve zkoumaném vzorku je uspokojivá. Neprojevují 

se zde žádné náznaky rasistického chování. Oblíbenost mezi žáky je 

určována jinými kriterii než barvou pleti. 

Teoretická, ale i praktická část výzkumu mi potvrdila, jak důležité 

je věnovat se třídě a jejímu klimatu. Každý pedagog by toto klima měl 

podrobněji poznat, aby pak mohl zvolit vhodný přístup k jednotlivým 
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žákům. Pokud chceme, aby se všichni v sociální skupině (třídě) cítili 

spokojeně a stali se jejími platnými členy, je potřeba systematicky 

zkoumat a sledovat všechny složky, které se podílejí na vytváření tohoto 

klimatu. 

Uváděné závěry této diplomové práce platí pouze pro tuto 

zkoumanou skupinu respondentů. 

Zajímavé by bylo sledovat tuto třídu ještě i v pozdějších letech, 

kdy přestoupí na 2.stupeň základní školy. Změna třídního učitele, více 

vyučujících, kteří na ně budou působit, zvýšená míra obtížnosti učiva 

a školních povinnpstí povedou k větší zátěži na jedince. Vývoj a proces 

zrání také bude podílet na změnách vztahů mezi jednotlivci. Lze tedy 

očekávat změny v kamarádských vztazích, v postojích a v sociálních 

projevech jednotlivých žáků. 
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