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Úvod:

Diplomová práce se bude zabývat tématem začlenění žáka z menšiny ve škole, 

konkrétně jeho vztahem ke školnímu úspěchu. Cílem práce je zjistit, co znamená pro žáka 

druhého stupně základní školy školní úspěch, a zda existuje nějaký rozdíl v pojetí

romských žáků a žáků z majority.
Téma začlenění žáka z menšiny ve škole je stále aktuální, zvláště v době zvýšené

migrace obyvatel. Učitelé se mnohem častěji musí vyrovnávat s tím, že do školy přicházejí 

děti z různých koutů světa, tedy děti z odlišného jazykového a kulturního prostředí. Musí 

jim přizpůsobit podmínky tak, aby mohly získat adekvátní vzdělání. K tomu je nutné 

zvládnout jazykový handicap dítěte, ale také poznat jeho sociokultumí zázemí, které se 

může odlišovat od většiny dětí ve škole a působit jako handicap. Tento problém se netýká 

pouze dnešních imigrantů (např. válečných uprchlíků), ale i romské menšiny.

Celková problematika vzdělávání romské menšiny je  téma, které zajímá v naší 

společnosti značnou část odborníků z různých vědních disciplín. O tom, že toto téma je 

stále v pozornosti zájmu, svědčí i existence mladého oboru -  romistiky. Téma této práce je 

však ryze psychologické, jde totiž o zkoumání postojů a prožívání respondentů ve vztahu 

ke školnímu úspěchu a života ve škole vůbec. Cílem je podívat se pod povrch jevu, který je 

na našich základních školách běžný, a to je fakt, že většina romských žáků mívá velmi 

slabý prospěch, jsou tedy v adaptaci na školní prostředí a na jeho nároky méně úspěšní.

S romskými žáky jsem se setkala při mé práci učitelky na základní škole ve 

specializované třídě pro děti s poruchami učení a chování. Pro toto téma diplomové práce 

jsem se rozhodla po několika zajímavých zážitcích z praxe. Mojí šestou třídu navštěvovala 

dívka S. romského původu, se kterou si hodně učitelů nevědělo rady. Často se chovala 

agresivně vůči spolužákům, slovně i fyzicky je  napadala. Také měla problémy s přijetím 

autority učitele (zvláště mužského pohlaví), neovládala své emoce. Výchovná poradkyně 

doporučila další vyšetření a následnou péči v pedagogicko psychologické poradně. 

Výsledky v PDW nepřekvapily pouze mě, ale i paní doktorku. Byly velmi slabé a to jak ve 

verbální části, tak i v neverbální. Z testu vyplynulo, že by absolutně nemohla zvládat 

nároky běžné ZŠ. Žádnému z učitelů nepřipadala S. vyloženě „hloupá“, ve srovnání 

s ostatními v této třídě měla výsledky průměrné či mírně podprůměrné a její neúspěchy se 

Připisovaly její nezvladatelné povaze či nulové učební motivaci. To odpovídalo 

přesvědčení většiny učitelů, že romští žáci se nechtějí učit a nedá se s tím nic dělat. Moje
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zkušenost s S. byla tato: V učebních činnostech S. nijak zvlášť nevynikala. Abstraktní 

myšlení ji dělalo problémy a někdy nerozuměla některým českým pojmům. Ovšem ve 

známých situacích neměla potíže s logickým uvažováním. Pokud ji člověk pozoroval o 

přestávkách nebo se s ní dal do řeči o tom, co dělá mimo školu (povídala velmi ráda), 

zjistil, že je velmi samostatná a šikovná. Dokáže zařídit spoustu věcí, postarat se o 

domácnost, uvařit celé rodině apod. Navíc je velmi sociálně zdatná, až vynalézavá -  jak si 

spoustu věcí ulehčit, získat pomoc od spolužáků, tak aby na to učitel nepřišel a sama byla 

často ochotná pomáhat. Nemyslím si, že by žák s MR toto zvládl. Je pravda, že když se S. 

rozhodla, že se jí nechce, tak se velmi těžce přesvědčovala k nějaké činnosti. Není pravda, 

že se neučila nikdy. Plno věcí ji dokázalo nadchnout. Ovšem vždy jsem měla pocit, že 

kdyby se víc snažila a doma se připravovala, dosáhne lepších výsledků.

Začala jsem se o situaci romských žáků na této škole zajímat. Celkově měli nižší 

sociální status, a to jak u žáků, tak u učitelů. Vytvářeli ve škole téměř uzavřenou komunitu, 

podporovali se navzájem napříč ročníkům, což se u žáků z majority často nevidělo („páťák 

by nepromluvil se třeťákem“). V průměru měli romští žáci horší známky. Učitelé to 

připisovali velmi slabé motivaci k učení a ke slabému vedení ze strany rodičů. Tato tvrzení 

najdeme v mnoha odborných publikacích zabývajících se romskou menšinou.

Další zážitek byl opět s touto dívkou. Psali jsme test a ona dostala jedničku. Velmi 

jsem ji chválila a ona mě začala přemlouvat, ať jí do žákovské knížky napíšu trojku. 

Nechtěla mně říct, proč to chce. Nechápala jsem to, nikdy před tím jí jednička nevadila. 

Vyhodnotila jsem situaci jako pokus o žert a dál jsem se tím nezabývala. Doma jsem o tom 

přemýšlela. O tom, co vlastně znamená dostat jedničku a jaký to může mít dopad na život 

žáka. Proč je pro někoho úspěch ve škole důležitý a pro někoho ne. A co všechno vlastně 

může znamenat.

Řekne-li se školní úspěch, každého možná napadne vysvědčení s vyznamenáním, 

pochvala od paní učitelky či pěkná známka. Tedy určité formální znaky hodnocení, které 

škola používá, a které žákovi říkají, že byl v něčem úspěšný. Co ale znamená školní úspěch 

pro samotné žáky? Je to pouze „získání jedničky" nebo jde i o jiné situace? A můžeme 

nalézt nějaké rozdíly v pojetí romských žáků a žáků z menšiny? Na tyto a další otázky se 

pokusíme v průběhu práce podat patřičnou odpověď.
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Historie výzkumu:

Sběr dat probíhal v průběhu školních let (2003/2004 a 2004/2005) a můžeme 

hovořit o dvou etapách. V první etapě jsem se snažila zjistit, co pro většinu žáků z našeho 

vzorku znamená školní úspěch. K tomuto účelu jsem použila vlastní sémantický dotazník, 

přičemž pojmy k jeho vytvoření jsem získala z „předvýzkumu“, a to z rozhovorů z 16ti 

žáky ze šesté třídy. S každým žákem proběhl asi tak 15ti minutový rozhovor. Měli volně 

hovořit o tom, co pro ně znamená úspěch ve škole. Z těchto vyvstaly nej důležitější pojmy. 

Protože jsem v některých případech zvolila zkrácenou formulaci, nechala jsem ještě tyto 

pojmy dětmi zhodnotit. Měly zatrhnout pouze ty pojmy, které charakterizují školní úspěch. 

Žádný z pojmů nevypadl.

Poté jsem sestavila sémantický dotazník. Zvolilajsem škálu od 1 do 5 (1- vůbec 

necharakterizuje, 5 — hodně charakterizuje). Celkový počet dotazovaných byl 100 záků 

z 6.-8. tříd (z každé třídy 20 žáků). Z toho 45 chlapců a 55 dívek, ve věku od 11 do 15 let. 

Před samotným vyhodnocením výpovědí dětí jsem provedla analýzu získaných pojmů a 

utřídila je do třech kategorií a několik podskupin.

Druhá etapa, která bude pro tuto práci stěžejní, je charakteristická hledáním 

individuálních rozdílů v pojetí školního úspěchu na malém vzorku respondentů a možných 

rozdílů v pojetí romských žáků a žáků z majority. Zajímalo mě, jak úspěch ve škole souvisí 

s osobní zkušeností žáka se světem, ve kterém žije a učí se. Jako metodu jsem použila 

polořízený rozhovor s 10ti žáky různého věku, pohlaví a školních výsledku. 5 z nich jsou 

příslušníci romské menšiny.

Dále jsem použila doplňkové informace od vyučujících a ze školní dokumentace, 

kde nás zajímaly školní výsledky dotazovaných žáků.

Popis školy:

Základní škola v Praze 8 je škola se všeobecným zaměřením. Je to malá škola, ale 

s dlouholetou tradicí. Počet žáků se pohybuje kolem 400. Stejně jako na jiných školách, tak

i zde se potýkají s problémem malého počtu dětí, a tak se v předešlém i v tomto školním 

roce otevřela pouze jedna první třída. Průměrný počet žáků ve třídě je kolem 20. Škola má 

dvě specializované třídy pro děti se specifickými poruchami učení a chování, jednu na 

prvním a druhou na druhém stupni, kde působí speciální pedagog. Pravidelně sem dochází 

logoped a psycholožka z pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 8. Škola sídlí 

v rušné části Libně, kousek od stanice metra. Do této školy chodí značný počet romských
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žáků, ale i vietnamských či mongolských. Funguje zde školní jídelna, družina a několik 

zájmových kroužků jako výtvarný, keramický, práce s počítačem, sportovní hry, 

trampolína.

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedag. a školní psychologie

Markéta Hajná



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedag. a školní psychologie

Teoretická část

Než se pustím k interpretaci dat, zaměřím se na to, jak se k vybraným tématům 

souvisejícím s touto prací, vyjadřuje odborná literatura. Jelikož problematika školního 

úspěchu z pohledu žáků úzce souvisí s motivací k učení, budeme se nejprve zabývat 

problematikou motivace. Dále se budu věnovat perspektivní orientaci a v této souvislosti 

se také zmíním o vývojových zvláštnostech období dospívání. Poslední kapitola se bude 

zabývat některými charakteristikami romské menšiny, které mohou ovlivňovat postoje 

těchto žáků ke škole.

Cílem této části je tedy doplnění analýzy dat v následujících kapitolách o širší 

rámec. Můžeme pak hovořit o pojmovém rámci (např. jaké jsou obecné motivy k učení, co 

je  to perspektivní orientace a jak ovlivňuje vztah žáka ke škole), vývojovém rámci (co 

můžeme říci o období dospívání ve vztahu ke škole) a kulturním rámci, (co můžeme říci o 

romském žákovi).

Učební motivace:

Obecně se hovoří o motivech nebo potřebách poznávacích, sociálních, výkonových 

a o perspektivní orientaci. Žák, pro kterého je důležitý motiv poznávací, se učí proto, že 

učení pro něj představuje zdroj poznání. Tuto potřebu uspokojuje jak v průběhu učební 

činnosti samé, tak i získanými poznatky. Pavelková hovoří o potřebě smysluplného 

získávání nových poznatků, což se projevuje usilováním o získání nových informací a 

snahou o jejich začlenění do stávající struktury vědomostí a jejich uchování v paměti 

(Hrabal,V., Man, F., Pavelková, I., 1989).

S postupným začleňováním do dětského kolektivu se u dítěte diferencují další 

sociální potřeby, a to potřeba pozitivních vztahů a potřeba sociálních vlivů či prestiže.

Žáci, u kterých převažují tyto motivy, hodnotí přátelství výše, než schopnosti a úspěch. 

Školní výkon bývá u těchto žáků prostředkem k získání a udržení náklonnosti rodičů, 

učitelů či spolužáků.

Školní úspěšnost dále ovlivňují výkonové potřeby. Ty se nejprve vyvíjejí díky 

hodnocení dospělými, jde tedy o zkušenost s odměnou a trestem. Jedinci se silně vyvinutou 

potřebou úspěšného výkonu bývali v dětství odměňováni či chváleni za úspěšný výkon, ti, 

co byli více trestáni za špatný výkon, mají spíše tendenci vyhýbat se neúspěchu. Pokud
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jsou oba rodiče orientováni na dobrý výkon, dítě se velmi brzy stává citlivé na vlastní 

úspěchy a neúspěchy. Očekává se od něho, že bude vynikat nad ostatními dětmi a že bude 

hodnotit vlastní činnost z hlediska úrovně dosaženého výkonu. Dítě se orientuje na výkon 

do té míry, nakolik se ztotožňuje s rodiči. (Hrabal,V., Man, F., Pavelková, I., 1989). 

Samozřejmě, že v běžné učební situaci mohou výše zmíněné motivy působit současně.

Významnou roli zde také hraje aspirační úroveň, tedy úroveň cílů, které si jedinec 

stanoví, a následné hodnocení výkonu. Rozdíl je v tom, zda si cíle stanoví sám jedinec a 

sám zhodnotí úroveň jejich naplnění, nebojsou mu cíle předkládány okolím (situace na 

základní škole) a pocit úspěchu se dostaví na základě osobního hodnocení např. pomocí 

porovnávání současných a dřívějších dovedností či na základě hodnocení okolím, tedy 

učiteli, rodiči, spolužáky. Helus a kol. také charakterizují výkon žáka jako etapové či 

konečné výsledky vzhledem k cíli, tedy k určité předem dané normě. Dodávají však, že 

školní úspěch či neúspěch na ně nelze omezit. Za výkony stojí vždy konkrétní psychické 

operace, a ty mohou být různě kvalitní. Apelují tedy na učitele a další odborníky, aby 

úspěch žáků byl posuzován nejen na základě výkonů, ale také na základě charakteristik 

činnosti. Aby se díky tomu žák těšil nejen na výkon, ale také cítil úspěch z práce samé.

Autoři dále v této souvislosti hovoří o typech žáků podle toho, jaký motiv 

k podávání výkonu ve škole u nich převažuje. Jsou to jednak žáci se sociálním zaměřením, 

pro něž je největší odměnou za jakoukoli činnost pozitivní vztah ostatních, blízkých 

jedinců. Snaží se vytvářet dobré sociální ovzduší a bývají většinou oblíbeni. Dále jsou to 

žáci s egoistickým zaměřením. Pro ně je hlavním motivem vlastní prospěch a realizace 

vlastních zájmů nezávisle na druhých i na učební činnosti. Nakonec jsou to žáci 

s pracovním zaměřením, kteří se téměř v každé situaci dokáží nadchnout činností, která je 

jim předložena (Helus, Z.-Hrabal, V.-Kulič, V. -  Mareš, J., 1979).

Každopádně asi nej důležitější hnací silou k jakékoli činnosti je pochopení smyslu, 

pochopení proč mám plnit úkoly, proč mám být v něčem dobrý, být ve svých činnostech 

úspěšný. Touto otázkou ve výchově se zabývá logoterapeutka Elizabeth Lukášová. 

Upozorňuje na skutečnost, že děti pro zdravý vývoj potřebují při práci i při hře chápat 

smysluplné souvislosti. Jako jediný smysl školy bývá dětem často předkládáno, že se musí 

něco naučit, aby později získaly řádné zaměstnání, které jim umožní vydělávat peníze. 

Často se ale cíl, který vidí ze svého pohledu dospělí, neshoduje s dětskou představou. 

Přesto děti hledají smysl, i když způsobem sobě přiměřeným. 1 dítě by rádo vědělo, k čemu 

co dělá, jaký zisk mu to přinese. Podle Lukášové deseti či dvanáctileté děti sotva chápou, 

že to, co se dnes učí jim bude ku prospěchu v dospělosti. Budoucí prospěch není vhodným

Markéta Hajná 10



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedag. a školní psychologie

cílem pro vzbuzování motivace u prepubertálních dětí, protože takový cíl nejsou ani 

schopni vnímat, (a co teprve ty děti, jejichž rodiče sami nemají vzdělání?) Základní zákon 

teorie motivace zní: zisk působí na současné chování tím méně, čím později se dostaví a 

čím méně je znám. Dítě potřebuje tedy drobné cíle a zisky, což může být pochvala, radost 

rodičů, radost z práce. Dítě musí dostat příležitost být na svůj výkon hrdé, i když dosáhlo 

jen dílčího cíle. Podle Lukášové být hrdý na svůj výkon je jedním z nejzákladnějších 

šťastných prožitků vůbec. (Lukášová, E., 1997) Podobný názor má Hopf, když říká, že 

„hodnocení výkonu by mělo být individuálně vztaženou zpětnou vazbou, která doprovází a 

podporuje učební proces. Zpětná vazba oceňující individuální učební pokroky, srovnávání 

při posuzování a konkurence druhých dětí — to vše je  významné, protože dítě si uvědomí 

pozoruhodnost svého výkonu a současně prožívá při učení úsilí i úspěch a současně i to, 

jak tento proces ovlivnit. Tímto pozitivním zážitkem vlastních schopností dítě prožívá 

žádoucí sebepotvrzení.“ (Hopf, A., 2001, s.l 19)

Součástí motivace je také oblast běžně nazývaná jako perspektivní orientace. Žáci 

si uvědomují, že úspěch souvisí s lepší budoucností, s nějakými výhodami. Perspektivní 

orientace, tedy vytyčování cílů a předjímání budoucnosti, ovlivňuje jak pocit úspěšnosti, 

tak motivy k určitému chování. Mezi lidmi existují relativně velké rozdíly v tom, nakolik 

se snaží uvědoměle orientovat v budoucnosti. Souvisí to s tím, nakolik je rozvinuta 

schopnost vytvořit si konstruktivní plány, ale i schopnost přijmout za své cíle navrhované 

jinými (Hrabal,V., Man, F., Pavelková, I., 1989). V našem případě jde tedy o pochopení 

smyslu, proč se mám učit a být ve škole úspěšný. „Pokud žák není schopen přisoudit 

svému výkonu ve škole žádný smysl a pokud je musí přijímat pouze jako ryze účelové 

směřování k určitému cíli situovanému mimo jeho obzor zkušeností, může dojít až ke krizi 

výkonu a k jeho zhroucení.“ (Hopf, A. 2001, s .l20). Úspěch ve škole přináší také 

uspokojení rodičů a neméně důležité je vědomí, že se naučím něco těžkého, zlepším své 

schopnosti, dokáži něco neobvyklého, a tak výkon ve škole přináší také radost z vlastní 

kompetence. Získání této kompetence může být dostatečnou motivací pro další učební 

aktivity. Podle Mareše a kol. se projevuje jako bezprostřední radost, kdy jsem konečně 

pochopil něco těžkého. „Jakmile se ale žák dostane na vyšší úroveň kompetentnosti, 

mohou motivačně zafungovat nové důsledky: uznání druhých lidí, symbolická či 

materiální odměna, otevření možností pro další učení, zvládnutí a bezpečné užívání 

pomůcek či technických prostředků, příležitost pomoci spolužákům, možnost prospět 

nějaké věci, myšlence atd.“ (Mareš, J. -  Rheinberg, F. -  Man, F., 2001,sl55).
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Perspektivní orientace:

S tématem této práce také úzce souvisí problematika perspektivní orientace, tedy 

schopnost vidět úspěch ve škole v osobní perspektivě, začlenit školu nejen do života tady a 

teď, ale i do budoucích cílů a plánů.

Podle Pavelkové je perspektivní orientace „komplexní, relativně autonomní 

psychický předpoklad k aktivní strukturaci osobnosti.“ (Pavelková 1990, s.39) Protipólem 

perspektivní orientace je orientace krátkodobá (typická pro mladší věk), která se vztahuje 

k bezprostřední budoucnosti. Jedinec si klade pouze krátkodobé cíle a jeho činnost je 

řízena spíše bezprostředními popudy a přáními. Naproti tomu perspektivně orientovaný 

jedinec si klade vzdálenější cíle a usiluje o jejich dosažení. (Pavelková 1990)

Kromě toho, že schopnost perspektivní orientace pomáhá člověku vyrovnat se 

s určitým pocitem chaosu života (jelikož budoucnost se díky této schopnosti jeví jako sled 

navazujících cílů), je také velmi důležitým autoregulačním činitelem, který koordinuje a 

motivuje činnosti jedince.

Pro vznik a rozvoj perspektivní orientace je velmi podstatná lidská potřeba 

strukturace budoucnosti. Projevuje se tendencí plánovat. Představy o budoucnosti mají 

nej častěji podobu přání, cílů či úkolů. Pro zhodnocení dosažené úrovně perspektivní 

orientace je  důležité zjištění, zda u jedince převažují krátkodobé či dlouhodobější cíle, a 

zdaje mezi nimi kontinuita. Volbu perspektivních cílů ovlivňuje řada osobnostních 

proměnných (zájmy, postoje, hodnoty). Jejich obsah je tedy ryze individuální. Součástí 

těchto cílů by ovšem mělo být vytvoření plánu či cesty vedoucí k jejich realizaci. Kvalita 

tohoto plánu závisí na tom, zda má jedinec k dispozici příslušné strategie, jako je např. 

schopnost organizace času, plánování práce apod.

Kromě schopnosti vytvoření plánů k realizaci cílů, by měl perspektivně orientovaný 

člověk být schopen vytvořit alternativní obraz budoucnosti. (Pavelková 1990) Takový 

jedinec je tedy schopen vytvořit několik alternativních cest k dosažení cíle, nebo několik 

alternativních cílů, o které stojí za to usilovat.

Nás zajímá především dopad perspektivní orientace na život žáka. Perspektivně 

orientován žák má život ve škole usnadněn tím, že ho dokáží motivovat k učení i 

vzdálenější cíle, nejen bezprostřední odměny. Dokáže tak lépe vyhovět nárokům školy. Jak 

říká Pavelková: „Perspektivní orientace napomáhá jedinci subjektivně zkrátit vzdálenost 

mezi aktivní přítomností a vzdáleným cílem. Vzdálenost tak do jisté míry ztrácí svůj 

zeslabující dopad na motivaci přítomného chování. Naopak krátkodobá orientace
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neumožňuje jedinci překlenout interval mezi přítomností a vzdálenějším cílem.

(Pavelková 1999,s.43). V důsledku to tedy znamená, že např. cíl studovat na vysoké škole 

může být pro perspektivně orientovaného žáka na konci základní školy velmi silným 

motivem k učení. Naproti tomu žáka, který tuto schopnost nemá, ačkoli má patřičné 

nadání, těžko přinutí k učení vidina studia na VŠ. Perspektivní orientace je také důležitým 

předpokladem k vytvoření orientace profesní (rozhodovat se, kam jít po škole, nemusí být 

pro tyto žáky tolik obtížné).

Schopnost perspektivní orientace se vyvíjí od raného dětství a velký vliv má také 

výchovný styl rodičů. Předpokladem pro vytvoření perspektivní orientace jsou dostatečně 

rozvinuté určité stránky kognitivní a motivační oblasti dítěte.. V kognitivní oblasti jde o 

vývoj od schopnosti percepce času po záměrné rozhodování a plánování budoucnosti.

S tím souvisí schopnost pracovat s hypotézami, dedukcemi vztahujícími se k budoucnosti, 

předvídat události, koordinovat cíle apod. V motivační oblasti musí být vytvořena určitá 

úroveň tolerance k oddálení odměny, musí se naučit preferovat vzdálenější, hodnotnější 

efekt, a také by se měla zvyšovat vytrvalost v realizaci cílů. Významnou roli zde hraje 

osobní hierarchie potřeb, zvláště to, zda si jedinec potřebuje strukturovat svojí budoucnost. 

Kdy tedy dochází ve vývoji dítěte k přechodu od krátkodobé orientace k té dlouhodobé? 

Pavelková se v této souvislosti zmiňuje o tom, že mnozí autoři zdůrazňují období 

adolescence. Ovšem Pavelková je toho názoru, že ke vzniku specifické orientace na 

budoucnost, a tedy i ke změně vztahu ke škole, známkám, hodnocení sebe i okolí, dochází

o něco dříve, a to přibližně ve 13ti letech, což je období staršího školního věku (druhého 

stupně ZŠ). V tomto období se u některých žáků stává dominantní potřeba strukturace 

budoucnosti. Většinou se žáci poprvé zabývají budoucností prostřednictvím profesní 

orientace. Podle Pavelkové je  na konci ZŠ perspektivní orientace rozvinuta jen u menší 

části žáků. U zbývajících žáků, u nichž je perspektivní orientace rozvinuta, je někdy 

vázaná na zájmové oblasti, které se školou nekorespondují. Tudíž neslouží jako motivace 

ke školní práci. Zde se otevírá téma, které ovšem pro tuto práci není směrodatné, a to, 

nakolik se současná škola snaží využít schopnost perspektivní orientace u žáků jako 

motivaci k učení a posilování vědomí smysluplnosti vzdělávání pro budoucnost žáka.

V této souvislosti je užitečné se zmínit o problematice vůle. Právě volní regulace 

má značný vliv na schopnosti realizace dlouhodobějších cílů. Volní úsilí činnost vyvolává, 

usměrňuje a zhodnocuje. J. Texová (1987) tvrdí, že se vůle váže k motivaci, ale často s ní 

bývá jako aktivizační činitel zameňovana. Pomoci vule však rozpoznáváme, uvědomujeme 

si a hodnotíme různé motivy. Jde tedy o rozhodováni, tzn. dávání přednosti jednem a

Markéta Hajná 13



odmítání druhých. Vůle se tedy podílí na hierarchizaci motivačních struktur a převažující 

orientaci, i na konkrétních rozhodnutích. U činnosti realizuje vůle cílové zaměření. Při 

dosahování stanovených cílů se volní úsilí soustřeďuje na překonávání různých vnitřních i 

vnějších překážek, podílí se na potlačování rušivých vlivů. V době dospívání se volní 

procesy zdokonalují a jsou součástí dalších procesů či aktivit.

Obecně se předpokládá, že v dospívání dochází od převážně vnějšího řízení činnosti 

a chování k větší autoregulaci. Tzn., že vnější kontrola přechází v sebekontrolu.

Dospívající jsou již schopni plnohodnotného soustředění i na méně abstraktní či zajímavé 

téma nebo činnost a jsou si vědomi svých povinností. Na druhou stranu vývojové 

zvláštnosti typické pro nástup a průběh puberty, mohou volní složku dočasně oslabovat 

(Texová 1987). Langer zdůrazňuje, že v období dospívání dochází k podstatným 

psychickým změnám, které se projevují nejen rozvojem schopností ftako je např. rozvoj 

abstraktního myšlení, uvědomování si vlastního já  -  zaměření na své nitro, formování 

životního zaměření atd.), ale také negativistickými reakcemi, pro které je typické odmítání 

autorit, odmítání poslušnosti, negování názorů a požadavků a touha po samostatnosti 

(Langer 2001). Z těchto důvodů se mohou oslabit volní schopnosti či motivace k učební 

činnosti, respektive určité volní úsilí změní směr jinak, než bychom si přáli. Texová 

nezapomíná ani na fyziologickou oblast dospívání, která může také dočasně oslabit volní 

úsilí dospívajícího jedince. To, co často hodnotíme jako lenost či neposlušnost, může být 

mnohdy únava či dočasná hyperaktivita způsobená těmito vývojovými tělesnými změnami. 

Ovšem, pokud se podle Langera ukáže mladému člověku směr hledání životního zaměření 

a smyslu života, ukážou se mu potencionální možnosti a jeho životní perspektivy, mohou 

se jeho volní procesy ubírat správným směrem.

Podobně jako Pavelková, tak i Texová je přesvědčená, že v období dospívání hraje 

v motivačních procesech stále důležitější úlohu zaměření na cíl. Časová perspektiva se 

prodlužuje, postupně se zvyšuje potřeba řešit vzdálenější problémy, nejen ty., které 

vyplývají z bezprostřední situace. „Do vědomí dospívajícího vstupuje naléhavá otázka:

Čím budu, co by mě těšilo dělat, čeho bych mohl dosáhnout? Objevují se životní plány, 

představy a úvahy o budoucnosti.44 (Texová 1987, s.230)

Pavelková také ve svém výzkumu zjišťovala individuální strukturu preferovaných 

potřeb u středoškolské populace a hledala vazby mezi jednotlivými obsahovými 

kategoriemi a prospěchem. Zjistila, že dobrý prospěch se vztahuje k potřebám seberozvoje, 

špatný prospěch k potřebám vlastnictví a potřebám vztahujícím se ke škole, dobrý 

prospěch z odborných předmětů se vztahuje k potřebám sociálním a potřebám vztahující se
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k povolání. Žáci, kteří měli špatný prospěch a byly u nich zjištěny silné potřeby týkající se 

školy, mají ze školy spíše obavy, strach ze špatných známek nebo, že se nevyuěí, bojí se 

zkoušení apod. Často mluví o tom, že se už začnou učit, opraví si známky. Tito žáci vědí, 

že by se měli učit, ale neučí se. Dokonce uznávají užitečnost studia pro své cíle, ale nemá 

to dopad na jejich výkon. Tito žáci zároveň volí potřeby vztahující se k vlastnictví a je pro 

ně důležité mít dostatek volného času, zdůrazňují relaxaci a nicnedělání. Neobjevují se u 

nich kategorie potřeb, které se vztahují k seberozvoji, či poznávání. (Pavelková 1999)

Z toho je  pochopitelné, že tyto žáky motivuje k učení spíše vnější okolnosti, jako je  strach 

ze špatné známky, trest rodičů, propadnutí apod., než tzv. vnitřní motivy (jako např. touha 

po zdokonalení svých schopností a dovedností či poznat něco nového atd.). Naproti tomu 

žáci s rozvinutější perspektivní orientací kladou větší důraz na rozvoj osobnosti, tedy spíše 

preferují samovývoj regulovaný z vnitřku, než vývoj determinovaný zásahy z vnějšku. 

Vytyčují si cíle a v jejich jménu si strukturují čas a přemáhají sami sebe k učební činnosti.

Perspektivní orientace tedy úzce souvisí s výkonem ve škole, což je  jedna z dimenzí 

školní úspěšnosti. Jedna z příčin, proč někteří žáci dosahují lepších výsledků ve škole než 

jiní, spočívá v tom, že jsou více motivovaní, a více motivovaní jsou proto, že mají 

rozvinutější perspektivní orientaci. „Žáci s vysokou výkonností a vysokou studijní 

vytrvalostí přisuzují významně vyšší platnost cílům ve vzdálené budoucnosti a považují 

intenzivní studium za důležitější prostředek pro dosažení cílů ve vzdálené budoucnosti než 

studenti s nízkou výkonností a nízkou studijní vytrvalostí/4 (Pavelková 1999, s.55)

Ovšem aby to nebylo tak jednoduché, existují podle Pavelkové typy žáků, které 

vyhovují požadavkům školy lépe a odpovídají tak pojetí úspěšného žáka více než jiné typy, 

přesto, že i tyto typy žáků jsou perspektivně orientované. Jde totiž o to, aby se tato 

perspektiva objevila v příslušné konstelaci ostatních potřeb žáka. Taková pozitivní 

konstelace je koexistence potřeby úspěšného výkonu a potřeby poznávací. Potom jde tedy

o žáka, pro kterého se učební činnost stává zajímavým nástrojem k dosažení 

perspektivních cílů (i když postoj ke škole nemusí být pozitivní). Méně kvalitní konstelace 

je ta, která postrádá kognitivní zájem o učební činnost. Jde o tzv. výkonově-perspektivní 

orientaci, která sice přispívá k pozitivnímu vztahu ke škole, škola však není důležitým 

prostředkem k dosažení perspektivního cíle.

Školní výkon tak může být chápán čtyřmi možnými způsoby:

1) nemá pro žáka žádný smysl

2) školní výkon je sám o sobě smyslem žákova snažení

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedag. a školní psychologie
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3) školní výkon je prostředkem k dosažení nějakého bezprostředního cíle (za 

dobrou známku pochvala rodičů, peníze atd.)

4) je prostředkem k dosažení časově vzdálenějších cílů, které dávají smysl 

dílčím cílům (např. mít dobré známky, aby se dostal na střední školu, nebo 

získání důležitých vědomostí, které bude potřebovat v budoucnosti)

Romský žák ve škole:

V této kapitole se budu zabývat romským žákem ve škole, hlavně z hlediska 

interkultumích rozdílů a teorie sociokultumího handicapu. Proto se nejprve pokusím 

stručně nastínit, co je to kultura, etnikum a národnostní menšina. Dále mě bude zajímat 

pohled některých odborníků na školní úspěšnost či neúspěšnost romských záků a témata, 

která s touto problematikou souvisí (jako je učební motivace, perspektivní orientace apod.). 

Kultura, etnikum a národnostní menšina:

Obecně je kultura vše, co vytváří lidská civilizace. Užší pojetí vztahuje kulturu 

k lidskému chování. Jde tedy o kulturu určitého společenství. Patří sem jeho zvyky, 

symboly, způsob komunikace, normy, rituály, hodnotové systémy, předávané zkušenosti 

apod. S tím souvisí kulturní vzorce, což jsou naučená schémata projednání ve 

standardních situacích. Kulturní vzorce jsou předávány z generace na generaci. (Průcha 

2004) Kulturu lze také chápat jako určitou kvalitu, kterou se charakterizují a vzájemně 

odlišují velké společenství lidí. V odlišení jedné skupiny od druhé nejsou ani tak důležité 

„objektivní44 kulturní znaky (jazyk, zvyky, normy, území...), které jsou proměnlivé, ale 

spíše význam, který příslušníci dané či jiné skupiny těmto odlišnostem připisují. Pokud 

jsou skupiny v kontaktu, záměrně se definují a ohraničují. (Čermák, Hřebíčková, Macek 

2003)

Průcha dále zdůrazňuje, že existují kulturní rozdíly také v postojích ke vzdělávání 

u jednotlivých národů či států. Žáci z různých kulturních společenství mají tedy specifické 

postoje k učení, mají různé vědomosti a dovednosti. Tyto rozdíly neexistují pouze mezi 

jednotlivými zeměmi, ale také např. mezi národnostní menšinou a většinovou společností 

či mezi různými etniky v jednom státě apod.

A zde se dostáváme k romské menšině u nás. Romové jsou chápáni buď 

jako etnická či jako rasová skupina. Etnickou skupinou se rozumí společenství lidí, kteří 

mají společný rasový původ, obvykle společný jazyk a sdílejí společnou kulturu. Velmi 

těžko se odlišuje pojem etnikum a národnost. Většinou se používají jako synonyma, ale
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někdy se uvádí, že národ, jako společenství lidí, má kromě jazyka a kultury, také společné 

území, politické a hospodářské uspořádání (Průcha 2004).

Jak jsem se již zmínila, část odborníků chápe Romy jako etnickou či národnostní 

menšinu, i když mu chybí určité znaky v obvyklém pojetí národa. Jednak mají Romové 

výrazně oslabenou vlastní etnickou a kulturní identitu, dále je zde problém jazyka. 

Dunovský upozorňuje na problém, že ač jsou Romové považováni za „etnicko-sociální 

pospolitost", hovořící společným jazykem, sdílející společné kulturní hodnoty, tradice i 

zvyky, u nás pod asimilačními tlaky většinové společnosti spontánně opouštějí vlastní 

jazyk. Zároveň ale nedokáží ovládat češtinu v celém jejím rozsahu.Tento problém je často 

uváděn jako jedna z příčin školního selhávání Romů (Dunovský 1999).

Další část odborníků chápe Romy jako rasovou skupinu, hlavně v souvislosti 

s rasovou diskriminací. Podle Průchy však nikde nenajdeme vymezení romské populace 

jakožto rasy, tedy vymezení antropologické. Přesto se fyzické kritérium běžně používá — o 

Romech se např. mluví jako o občanech jiné barvy pleti. (Průcha 2004)

Většinou se ale Romové u nás řadí mezi národnostní menšiny. Podle zákona č. 

273/2001 sb. je „národnostní menšina společenství občanů ČR, kteří se odlišují od ostatních 

občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří 

početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považovaní za národnostní 

menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a 

kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se 

historicky utvořilo.44 Podle Průchy je národnostní menšina mnohovýznamový a nepřesný 

pojem a slouží hlavně jako jakýsi zastřešující termín, pod který se mohou schovat všechny 

typy etnických společenství s výjimkou státních národů na vlastním území. Patří sem malá 

etnika nemající vlastní národní stát, části velkých státních národů sídlící na území jiného 

státu, a pak všechny specifické případy. (Průcha 2004)

Myslím si, že v zákoně o národnostní menšině je důležitá připomínka, že kromě 

jiného, je určité společenství považováno za národnostní menšinu, pokud její příslušníci 

„projevují vůli být považovaní za národnostní menšinu44. 1 o je problematika národní 

identity, která je  konkrétně u Romů velmi oslabena. Může docházet k zvláštním situacím, 

kdy nějakého občana považujeme za Roma (většinou podle fyzických znaků — rasové 

pojetí — „občan jiné barvy pleti44) a domníváme se, že ho takto posuzujeme podle 

objektivních znaků, on se však k této menšině nehlásí. Etnická příslušnost obsahuje tedy 

jak objektivní, tak subjektivní složku. Objektivní složkou rozumíme např. teritorium, jazyk 

aj., subjektivní rozumíme postoje, zvyklosti, hodnotový systém. To, jak se projevuje
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národnostní příslušnost, závisí na národnostním vědomí, čili identitě. Ta obsahuje složku 

kognitivní, což je souhrn znalostí jednotlivců na původ, odlišnost, historické osudy atd. a 

emocionální složku, kterou se míní subjektivní stavy prožívání, vážící se k vlastní 

národnostní identitě, např. pocit hrdosti na svůj původ či lítosti v případě útlaku mého 

národa apod. (Průcha 2004)

Smékal zase hovoří o etnické (národní) identitě jako o sociálním konstruktu, který 

funguje v konkrétních socio-ekonomických a politických souvislostech. Etnickou identitu 

chápe jako volbu jedince a změna etnické identity je možná, a to jako důsledek 

mezietnického kontaktu. Výsledky jeho dotazníkového šetření, které se týkalo etnické 

identity Romů, poukazují na různé projevy této identity. (Šetření probíhalo u dětí ZŠ) 

Uvádím zde pro ilustraci jen některé, blíže v Smékal, V.: Podpora optimálního rozvoje 

osobnosti dětí z prostředí minorit, Brno 2003.

1) Považují se za Roma i Čecha — dvojí uvědomělá národní identita

2) Uvádějí pouze romskou národnost -  živě pociťovaná skupinová identita

3) Záměna sebeidentifikace v národní příslušnosti za sebeidentifikaci v občanské 

příslušnosti

4) Tabuizování údaje o národnosti atd.

Z tohoto šetření vyplynulo, že romské děti na rozdíl od českých dětí nemají vypěstovaný 

jednotný vjem o své národnostní příslušnosti. Pro české děti je národní identita součástí 

vlastního bytí a nezpochybnitelnou jistotou, k níž patří jazyk, kultura a vlastní státnost. 

Navíc je tato identita posilovaná školní výukou (hodiny vlastivědy, českých dějin, zpívání 

lidových písní apod.). U romských dětí to tak není, nebo jen ve výjimečných případech.

Na závěr chci zmínit připomínku O. Matouška, že Romové jsou v naší zemi jedinou 

etnicky odlišnou skupinou, která vzbuzuje velmi polarizované postoje. To je také jistě 

jeden z důvodů zájmů, jak laické, tak odborné veřejnosti, o situaci Romů u nás a jejich 

soužití s majoritou.Situaci stěžuje fakt, že Romové nejsou jednotnou etnickou menšinou, i 

když majorita k ní tak přistupuje. Existují totiž různé romské klany a subkultury, které mají 

různé postavení v hierarchii romské menšiny.

V této podkapitole jsem se snažila pouze stručně nastínit složitý problém pojetí 

národnostních menšin a problematiku národnostní či etnické identity. I když toto téma není 

pro mou práci stěžejní, myslím si, že alespoň letmé poukázání na tuto problematiku bylo 

přínosné k uvědomění si širšího kontextu problematiky začlenění romského žáka na 

základní škole (Matoušek, Kroftová 1998).
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Romsky žák ve škole:

Vágnerová mluví o určitých vlastnostech, které jsou typické pro příslušníky 

romského etnika a do určité míry mohou ovlivňovat úspěšnost ve škole. Jednak jde o 

odlišné temperamentové vlastnosti — snadnější vzrušivost, impulzivita a výbušnost, větší 

intenzita prožívaných emocí, které mají silný vliv na hodnocení čehokoli. Tož bývá ve 

škole často hodnoceno jako porucha chování. Romské děti mívají problémy s pochopením 

určitých sociálních situací a volbou vhodných způsobů chování, odpovídajících kontextu. I 

když se Romové nakonec naučí, jaká pravidla platí v majoritní společnosti, přijmou je 

občas jenom formálně. Můžeme to podle Vágnerové vidět např. ve vztahu ke škole -  

většina romských dětí do školy sice chodí, ale jsou pouhými pasivními účastníky při 

vyučování.

Jedním z důvodů je  absence kvalitního mateřského jazyka, což způsobuje 

nedostatečně rozvinutý jazykový cit a schopnost používat verbální prostředky 

požadovaným způsobem. Romové hojně využívají neverbální techniky komunikace. Toto 

umění se ale ve školním prostředí moc nevyužívá a nerozvíjí. Dále nemají takovou potřebu 

introspekce, přemýšlení o sobě. Berou svojí osobnost takovou jaká je, proto ani nemají 

motivaci ke změně. Rozdíl je také v myšlení. Jejich myšlení je pragmatické, zaměřené na 

bezprostřední užitek a prožitek. Cokoli je mimo rámec užitečnosti, je  pro Roma těžko 

pochopitelné. Abstraktní myšlení rovněž nemá žádný osobní význam, Romové nemají 

potřebu zobecňovat, tato dimenze se jim jeví neúčelná. Akceptuji skutečnost takovou jaká 

je a nesnaží seji změnit ani na symbolické úrovni. Nemají potřebu poznávat cokoli, z čeho 

není aktuální zisk. V poznávacím stylu romských školáků se na druhé straně neprojevuje 

sklon ke stereotypům či rigiditě, která je  typická pro sníženou mentální úroveň. Struktura 

inteligence Romu je jiná. Preferují odlišné poznávací strategie i způsoby řešení problémů.

Mívají standardně nízkou motivaci. Nebývají trpěliví a svědomití. I v oblasti 

autoregulace převažují emoce nad vůlí, převládá potřeba aktuální příjemnosti (bez ohledu 

na její důsledky). Vědomí povinnosti jako sociální norma se rozvíjí mnohem pomaleji a 

často nedostatečně. Slabě rozvinutá vůle a nízké sebeovládání se významně podílejí i na 

školním a profesním selhání. Kolektivistický způsob života posiluje určité standardy 

sociálního chování. Silný důraz na skupinu však oslabuje jejich motivaci k individuálnímu 

úsilí. Běžným a zejména v nouzové situaci preferovaným řešením je spoléhání na ostatní a 

očekávání pomoci od někoho jiného.

Tyto vlastnosti do určité míry ovlivňují vztah ke vzdělávání v romském etniku. 

Škola má obecně smysl jako prostředek k dosažení budoucích výhod (uplatnění). Přijetí
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vzdělání jako hodnoty a žádoucího cíle tudíž vyžaduje schopnost plánovat a uvažování o 

budoucnosti. Tento postoj však není pro romskou rodinu, soustředěnou na přítomnost, 

typický. Romové neplánují a časově vzdálenější hodnoty pro ně nemají potřebnou 

atraktivitu. Navíc školu chápou jako instituci, která není reprezentantem jejich společnosti, 

chová se k nim represivně a vyvolává jejich nedůvěru. Další překážkou je to, že v tomto 

společenství není kladen důraz na individuální úspěch. Rom je naopak pozitivně hodnocen 

za projev solidarity.

Dalším nepříznivým faktorem je nesystematičnost Romů a jejich nemotivovanost 

k úsilí o dosažení vzdálenějšího cíle, zejména pokud by bylo spojeno s překážkami. Tento 

postoj pravděpodobně vyplývá z tendence k neustálé změně. Romské děti nemají 

pravidelný režim. Pevný rytmus školy představuje pro romské dítě značnou zátěž. Romští 

rodiče si sice přejí, aby jejich dítě prospívalo, ale nejsou schopni ani ochotni ho v tomto 

směru systematicky vést. (Vágnerová)

Další pohled na tuto problematiku můžeme sledovat u Říčana. Také se zabývá 

vzdělávacími předpoklady romských dětí. Rozdíly nevidí ani tak ve vlastnostech Romů, 

tak jako Vágnerová, ale spíše v jiné životní situaci, která vede k používání jiných 

adaptačních mechanismů.

To, co může později ovlivňovat úspěšnost ve škole, jsou už určité rozdíly mezi 

romským a gádžovským dětstvím, jak o tom hovoří Říčan. Romské dětství je kratší, 

puberta nastupuje dříve, stejně jako zahájení sexuálního života. Děti bývají dříve 

zapojovány do aktivit dospělých členů komunity. Druhý velký rozdíl souvisí s vysokou 

kohezí romské rodiny. Děti se odmalička zapojují do rozhovorů o záležitostech dospělých i 

jejich rozhodování. V tomto směru malí Romové předčasně dozrávají. Z pohledu 

psychologů jde o nezdravou zátěž. Masivním negativním faktorem duševního, 

charakterového a sociálního vývoje romského dítěte je averze gádžovské většiny vůči jeho 

národu, se kterou se setkává velmi brzy, a která mu srozumitelně signalizuje, že tato 

společnost není jeho světem.(Už tříleté dítě těžko uchráníme před seznámením 

s rasistickými nadávkami jako „černej parchant“). Nelze se tedy divit, že romské děti 

přijímají gádžovské hodnoty a postoje v lepším případě povrchně, v horším případě jen 

naoko.

Podobně jako Vágnerová i Říčan mluví o tom, že škola pro Romy představuje spíše 

represivní instituci. Mají k ní apriori nedůvěru, a ta se přenáší na dítě. Bez podpory rodičů 

nemá učitel romských dětí valnou naději na úspěch. Romové si cení vzdělání mnohem 

méně než gádžové. Říčan to zdůvodňuje historickými, ale i současnými podmínkami
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Romů. Tvrdí, že vzdělání nebylo pro Romy pro praktický život důležité, a to jak za éry 

kočovného způsobu života či života v osadách, tak i za komunistické éry, kdy bylo možno 

fyzickou prací vydělat více, než byl např. plat lékaře či učitele. Dnes je veliká konkurence 

při hledání zaměstnání a jistou roli hraje i diskriminace, pro Romy tedy stejně obvykle 

zbývají jen místa kopáčů a uklízeček nebo život na podpoře, tudíž vzdělání není potřebné. 

Romové to mnohdy vnímají jako danost, i když kolikrát nemusí jít o diskriminaci, ale 

pouze o to, že na určitá místa je potřebná určitá kvalifikace, tedy vzdělání, které Romům 

z výše uvedených důvodů chybí. Tím se kruh uzavírá. Někdy vidí ve vzdělání svých dětí i 

nebezpečí, mohlo by jim děti odcizit.

Podle Říčana je častým handicapem romských dětí nevyhovující životospráva a 

bydlení romské rodiny. Stravu mívá nevhodnou a nepravidelnou, nepravidelný bývá i jeho 

spánek. To zhoršuje jak duševní kondici, tak zdravotní stav. Velmi málo romských dětí 

prochází mateřskou školou a výchova v romské rodině zpravidla není dobrou přípravou pro 

školní práci. Dítě zřídka získává zkušenost s knížkou, tužkou a papírem (mnohem spíše 

s televizí a videem). Chybí omalovánky, doplňovačky, hádanky, stavebnice. Dále Říčan 

upozorňuje na to, že je obtížné nalézt nějakou vhodnou metodiku určování školní zralosti.

V běžných testech vycházejí totiž romské děti v průměru podstatně hůře, nelze proto použít 

norem určených pro neromské děti. Také situace testování je pro Romy cizí. Dalším 

problémem romských dětí v české škole je jazyková bariéra. Často rozumějí špatně česky, 

ale ještě hůře romsky. Navíc v romštině se zřídka používají obecné pojmy, v některých 

případech ani neexistují. Myšlení je proto velmi konkrétní a děti se musí učit nejen novým 

českým slovům, nýbrž i novým pojmům a zvykat si na jejich užívání. Při nástupu do školy 

nejsou mnohdy romské děti zvyklé komunikovat s dospělým gádžem, např. položit mu 

otázku, bývají nesamostatné, z hlediska naší výchovy osobnostně nezralé. Nejsou zvyklé 

řešit úkoly a rozhodovat individuálně, proto také bez zábran opisují. Dále si většinou 

z domova nepřinesou schopnost, resp. návyk učit se zpaměti.

Slabý školní prospěch mnoha romských dětí lze zčásti vysvětlit nejen 

nedostatečnými schopnostmi, nýbrž přímo odporem k tomuto typu vzdělání, jež předává 

naše škola a jež je v romské komunitě málo ceněno vzhledem k tomu, že většina této 

komunity patří k nejnižší sociální vrstvě. Ta cení jiné znalosti, dovednosti i postoje než 

střední vyšší třídy, jimž je naše škola přizpůsobena. Další příčina slabého prospěchu může 

být tvořena romskými etnickými specifiky -  romské děti bývají živější, hůře se ukázňují, 

vykřikují atd. Také se hůře soustřeďují, mívají slabou úmyslnou pozornost. Učitelé 

referují, že jsou bezprostřední, hlučné, hravé, mazlivé a přítulné. Romská rodina od dětí
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nežádá, aby se samostatně rozhodovaly, dokonce si to nepřeje. V tradiční romské rodině 

jde o kolektivismus tak daleko, že dítě nemá svůj vlastní kout a věci, které by byly jen jeho

-  vše je  ve společném užívání. Osobní úspěch neznamená mnoho. V dětech se nerozvíjí 

vědomí individuální odpovědnosti za sebe sama, za svůj vlastní život, který je nosným 

principem evropské kultury (Říčan 1998). Říčan tedy vidí možné selhávání romských žáků 

ve škole v nízkém sociálním statutu romské menšiny, a s tím související preference jiných 

hodnot důležitých pro život, než předává naše tradiční škola. Další příčinu selhávání vidí 

v nepřipravenosti romských žáků pro zvládání školních nároků (jazyková výbava, malý 

tlak na individuální růst dítěte a sebeprosazení, nepodnětné domácí prostředí apod.). Tyto 

předpoklady by mohly vézt k úvaze, že vše vyřeší přípravné ročníky pro romské záky, kde 

by měli získat takové dovednosti, které by zabránily nerovným výchozím podmínkám při 

vstupu romských žáků do školy. Z výsledku ze zahraničí však dnes víme, že přípravné 

ročníky situaci jako takovou neřeší, že příčina selhávání žáka z menšiny ve škole je 

složitější. Přesto nechci v žádném případě přípravné ročníky odsoudit. Myslím si ale, že 

základem je práce s celou rodinou a přístupu ke každému žáku jako k jedinci, který není 

definován pouze svojí příslušností k určité sociální skupině (či etnické menšině), ale má 

své jedinečné životní zkušenosti, vlastnosti, schopnosti apod. Proto hovořit o nějakých 

vlastnostech (viz Vágnerová), které jsou typické pro příslušníka romské menšiny, je 

značně problematické a zjednodušující.

Dalším vodítkem v úvahách o příčinách selhávání romských žáků, mohou být tzv. 

teorie sociokultumího handicapu. Slovo handicap se dnes používá jako termín označující 

zátěž nějakého onemocnění či postižení. Jde tedy o znevýhodnění určitých osob oproti 

jiným osobám. Většinou se uvažuje o handicapu v souvislosti s nějakým tělesným či 

duševním postižením. S druhou vlnou demokratizace školství v západní Evropě v 60. 

letech 20. století a s ní zaměření pozornosti na problémy selhávajících žáků, nastala 

potřeba nového pojetí handicapu. Začaly vznikat tzv. teorie sociálně-kultumího handicapu. 

Ty definují handicap žáka jako určitý nedostatek v základních kulturních předpokladech. 

Dítěti tedy chybí kulturní předpoklady nutné pro úspěch ve škole.

Na tento problém se můžeme dívat pomocí třech hlavních skupin těchto teorií, které 

se liší svou definicí sociokultumího deficitu. 1) Selhávání žáka můžeme vnímat jako 

výsledek kulturní deprivace. Zde se srovnávají rodiny s vysokým a nízkým 

socioekonomickým statutem. 2) jej můžeme chápat jako výsledek kulturního konfliktu, či

3) jako výsledek selhání instituce, tedy školy. První teorie mluví o nedostatku kulturních 

nástrojů na straně dítěte. Druhá teorie hovoří o kvalitativně jiných nástrojích, které si dítě
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osvojilo, ale nejsou uznávané školou. Přesto jsou stejně oprávněné. Třetí teorie vidí selhání 

na straně školy, a to v tom, že se nedokázala opravdu otevřít i těm dětem, jejichž kulturní 

zkušenost je jiná. Handicap dítěte vytváří vlastně škola sama (Hadj-Moussová, Vágnerová, 

Stech, 2004).

Tyto teorie se liší úhlem pohledu (nelze říci, která z nich je pravdivější) a spíše se 

doplňují. Významně změnily pohled na „problémového žáka , snažily se odpovědět na 

otázky, proč některé děti, které nejsou mentálně či jinak zdravotně handicapovány, ve 

škole selhávají. Otevřel se problém dětí z tzv. sociálně slabších rodin či z etnických 

menšin. I když nám tyto teorie mohou mnohé objasnit, jsou dnes od rady autoru 

kritizovány. Jednak proto, že mechanicky přenášejí charakteristiku skupiny na jedince, tzn. 

že předpokládají, že individuální osud člověka se dá předvídat z nějaké charakteristiky 

skupiny (to je nebezpečné a snadno zneužitelné). Nepočítají tedy s individuálními 

zvláštnostmi jedince, nevidí, že jeho život i handicap je svébytný příběh, který má historii 

a individuální smysl. Dále pojímají sociální vztahy mezi jednotlivými skupinami odděleně, 

jakoby se vzájemně neovlivňovaly (Hadj-Moussová, Vágnerová, Štech, 2004). To může 

vést k tomu, že dítě pocházející z určité sociální skupiny (telesně postižené, dyslektik, 

romský žák ....) dostane „nálepku“, která jakoby vysvětluje příčinu jeho problémů a 

nehledají se jeho osobní možnosti a zkušenosti.

Podle Hadj-Moussové jsou etnické menšiny nejvíce handicapovány nedostatkem 

smyslu poznávání, tedy smyslu učení, dále nerespektování školy jako instituce pro 

poznání, (podobný názor zastává i Říčan) neschopnost přisoudit osobní smysl 

předepsaným sociálním činnostem a příslušný sociální význam své individuální zkušenosti. 

Je to neschopnost učinit přebývání ve škole součástí, svého životního příběhu, který má 

minulost i budoucnost.

Děti etnické menšiny vnitřně cítí, že nemají dovoleno školsky se adaptovat jako ti 

druzí, protože by se tím vzdalovali své kulturní identitě. Mohli by jí dokonce zevnitř 

rozvracet. Rodinou nejsou oceněni ve své roli žáka, oceněno je jen několik málo 

pragmatických dovedností, ale jako celek je  bezcenná a navíc nebezpečná, protože dítě od 

rodiny vzdaluje. Současně však mohou mít děti touhu vymanit se z toho stavu. Touhu 

uspět, protože úspěch má velkou hodnotu pro lepší zařazení do společnosti a cesta k němu 

v našem typu společnosti vede jedině přes úspěch ve škole. „A co může být úspěchem 

v populaci, kde je normou selhání, slabé školní výsledky a propadání, potíže s chováním? 

Bezproblémová integrace do školy.“ (Hadj-Moussová, Vágnerová, Štech, 2004, s.31)
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Myslím si, že tyto teorie dobře poukázaly na problémy dnešní školy, na nerovnost 

podmínek a zkušeností žáků a vedly k úvahám nad změnami koncepce vzdělávání i nad 

vhodnými metodami, které by dokázaly pracovat se specifickými kulturními nástroji 

každého dítěte.

Následující kapitoly se budou převážně věnovat rozdílům v postojích žáků 

z majority a žáků z romské menšiny.

Tento úkol může být velmi obtížný vzhledem k tomu, že oblast postojů a hodnot je 

výrazně individuální záležitostí. Naše zjištění se budou opírat o rozhovory s konkrétními 

žáky a hodnocení jejich dotazníků. A také o teoretická východiska.

Pomocí rozhovorů budeme chtít prohloubit dosavadní poznatky o pojetí školního 

úspěchu, zvláště nás bude zajímat motivační složka a představy o budoucnost, jelikož 

perspektivní orientace hraje v této problematice významnou roli.

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedag. a školní psychologie
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I. část: Školní úspěch očima žáků

(vytvoření pojmového rámce)

Analýza pojmů
Z rozhovorů s dětmi vyplynulo, že školní úspěšnost se skládá z několika rovin. 

Nejde jen o dobré známky, tedy o nějaké vnější hodnocení deklarované školou. Ale také o 

to, kdy si je  žák vědom úspěšnosti sám od sebe, cítí, že se mu něco povedlo apod. Navíc, 

úspěch se netýká jen určitých kognitivních výkonů, ale také např. vztahů ve třídě, či

perspektivní orientace.
Školní úspěšnost tedy velmi úzce souvisí s problematikou hodnocení, motivace, ale

i emocí (radost, že něco umím, že mě druzí chválí apod.)

Pojmy, které se v rozhovorech objevily, isme zařadili do tří kategorií:

A: „Úspěch jako to, co je vidět, výkon, uznání.
a) „Dobré známky, nemám ani jednu chybu, chválí mě, myslí si, že jsem chytrý, 

dobrý, hraji hru a vyhraji, správně odpovím, máma s tátou jsou štastni, blahopřejí

nám, že jsme byly dobré.“
=> Jde o hodnocení ihned ve škole či posléze rodiči a v důsledku toho se cítí být

úspěšní.
b) „Když dostanu jediná jedničku, doplním, nachytám ho, zvláště dospělého, jsem 

lepší než někdo jiný.“
=> Svůj úspěch si uvědomují také tím, že se srovnávají s ostatními. Tato subkategorie se 

trochu překrývá s druhou kategorií, protože zde nehraje roli pouze zpětná vazba 

z vnějšku, ale i vnitřní uvědomění si svého výkonu. Ale k pocitu úspěchu je nutné 

srovnání s ostatními -  tedy zase zpětná vazba od okolí.

B: „Úspěch jako to, co závisí na mém vlastním hodnocení (také je  důležitý výkon, ale 

nemusí ho vidět ostatní, hodnocení sama sebe bez ohledu na druhé) :

a) „když se mi něco povede, co není tak běžné, vím, jak se to dělá, vím, že něco vím, 

že něco umím, jsem rychlá, něco vím, co je dobré, když se mi povede něco sestrojit, že 

člověk něco dokáže.“

Markéta Hajná 25



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedag. a školní psychologie

uvědomění si určitého výkonu, zlepšení v čase. Abych měla pocit úspěchu, musí 

mít tento výkon nějakou kvalitu, kterou právě já  vnímám.

b) „Když se dokopu k úklidu, k učení, pomáhala jsem a dělala jsem to sama od sebe.44 

„Já se ve škole snažím, pak mám strašnou trému a pokazím to. Když jsem zpívala ve 

sboru, tak jsem to překonala.44 (úspěch = překonání sama sebe), dosáhnul jsem toho, 

čeho jsem chtěl.

=> Pocit úspěchu se objevuje také tehdy, když překonám sám sebe, souvisí tedy s vůlí a 
motivací.
c) „Když mám samý jedničky, protože mám lepší budoucnost, že projdu, ze se 

vyučím, doma dostanu větší kapesný.

=> školní úspěch má dopad na budoucnost, uvědomění si následků, výhod apod.

C: „Úspěch ve vztazích ve třídě.44:

„Že se mnou holky kamarádí, vzaly mě do party, že mě tam holky vezmou, když se 

s kamarádama pohádáme a pak usmíříme, když jsem něco udělala pro kamarády a oni 

měli radost, že s tebou celou dobu nikdo nekamarádí, a pak začne kamarádit.

=> Pro pocit úspěchu ve škole jsou také důležité vztahy se spolužáky. Cítím se úspěšně, 

když nějak zapadnu ve třídě, když se dostanu do té správné party, nebo když udělám 

druhým radost.

Ukazuje se, že úspěch ve škole, tak jak ho charakterizují samotní žáci, přímo 

vychází z jejich motivů k určitému jednání ve škole a vypořádáváním se s nároky, které 

jsou kladeny na roli žáka. Můžeme vytvořit zjednodušený model: motivy chování ve škole

-  řešení úkolů -  zhodnocení -  úspěch/neúspěch.

Vyhodnocení dotazníků:

Hodnocení dotazníků proběhlo tak, že jednotlivá slovní spojení jsem nejprve 

zařadila do určených kategorií. Poté se u každého slovního spojení sečetly body udělené 

respondenty v jednotlivých třídách.Tyto body jsem dále sečetla pro každou kategorii (čím 

větší výsledek, tím větší význam). Protože jednotlivé kategorie obsahují různý počet 

slovních spojení, pro lepší představu uvádím průměrné hodnoty.

Všechny kategorie získaly poměrně vysoké hodnoty, tzn., že ve vztahu ke školnímu 

úspěchu jsou pro žáky důležité. Přesto můžeme v jednotlivých kategoriích sledovat 

rozdíly. Pro názornost uvádím následující tabulku z průměrných hodnot.
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kategorie 8.A 8.B 7.A 7.B 6.A

A 51 47 48,2 48,3 53,7

B 57,8 57,7 55,2 52,5 52,3

C 53 53 54,3 49,7 59,2

Mezi osmými třídami vyšly číselné hodnoty téměř stejně. Nejduležitější je pro obě 

třídy kategorie B, tedy úspěch jako své hodnocení výkonu a práce. Nej důležitější je tedy 

vědomí osobní perspektivy, osobního zlepšení, můžeme říci překonání sama sebe.

V sedmých třídách vyšly hodnoty podobně jako v osmých třídách, nejvíce bodu získala

kategorie B, poté C a nakonec A.
V v šesté třídě získala nejvyšší hodnotu kategorie C, tedy úspěch v sociální oblasti,

ve vztazích ve třídě. Ve všech třídách kromě šesté třídy získala kategorie A nejméně. 

Očekávala jsem, že hodnocení ostatních a dobré známky jsou pro děti mnohem důležitější,

než se ukazuje z dotazníků.
Pojďme si nyní podívat na jednotlivá slovní spojení v určených kategoriích tak, jak

je hodnotí každá třída:
Osmé třídy:

Kategorie A:

Slovní spojení 8. A 8.B

dobré známky 57 58

pochvala 47 43

výhra 46 45

máma s tátou jsou šťastni 64 59

když projdu 60 63

jsem lepší než ostatní 37 28

nachytám někoho, že něco neví 44 30

celkem 355,0  51 326,0  47

V této kategorii získalo nejvíce bodů „kdyžprojdu" poté „máma s láloujsou Kas,ni" a 

teprve na třetím místě „dobré známky“ . Pro pojetí školního úspěchu nejsou tedy důležité 

známky samy o sobě. Důležitější je jejich dopad na život žáka. To, ze jsou mama s tátou
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šťastní je jeden z možných projevů školního úspěchu. Může to být motiv mého snažení ve 

škole nebo cíl, který chci dosáhnout svým učením. Úspěch je také to, když projdu, tedy 

nepropadnu. Vypovídá to o uriité aspirační úrovni -  stačí, když projdu, nemusím mít 

vyznamenání, abych mohl hovořit o školním úspěchu. Potom jsou logicky dobré známky 

až na třetím místě. Osmáci si již nějak uvědomují, že se učí sami pro sebe. Pro svoji „lepší 

budoucnost- a ve vztahu k úspěchu jsou důležitější tzv. vnitřní momenty (zlepším se, 

něčemu porozumím), než tzv. vnější projevy (známky, pochvala od dospělých). Přesto je

pro ně hodnocení a uznání od rodičů stále velmi důležité.
Velmi nízké hodnoty získaly: „pochvala, výhra a nachytám někoho, že něco neví" 

a nejméně bodů získalo spojení „jsem lepší než ostatní". Pochvala a výhra nejsou tedy pro 

osmáky atributy školního úspěchu. Možná proto, že tyto situace se jiz na druhem stupni 

moc nevyskytují (snaha získat pochvalu od učitelů či herní situace, kdy je  možné vyhrávat) 

nebo pro pocit úspěchu ve škole nejsou již  žádoucí. Poslední dvě slovní spojení mají 

nejnižší hodnoty. To může souviset s tím, že pro osmáky je velmi důležitý úspěch 

v kamarádství, přijeti kolektivem a tudíž se nechtějí ničím výrazně odlisovat, ani lepším 

výkonem. Porovnávání mezi sebou, soutěžení o lepší známku se jakoby nenosí, naopak

kazí to atmosféru třídy, loajalitu.

Kategorie B:
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Slovní spojení 8.A
8.B

když se v něčem zlepším 65
61

něco se mi povede, co není tak 

běžné

57
61

naučím se něco těžkého 58
55

něco vím 52 __________
56

něco pochopím ~62 56

něco umím 60
59

překonám sám sebe 56
57

když se učím sám od sebe 56
45

dokopu se k učení 50
66

lepší budoucnost 62
61

celkem 578,0  57,8 577, 0 57,7
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Zde se osmé třídy ve svém hodnocení liší. V 8.A nejvíce bodů získalo slovní spojení 

„ Když se v něčem zlepším poté „ něco pochopím “ a „lepší budoucnost “ získaly stejně 

(hodnoty nad 60). Pro žáky z této třídy je pocit vlastní úspěšnosti nejvíce charakterizován 

zlepšením výkonu v čase, můžeme mluvit o osobním rozvoji. Dále zjištění, že něčemu 

porozumím a ovládám nějakou dovednost. Neméně důležité je spojení úspěchu s lepší 

budoucností, a to jak ve smyslu -  nynější úspěch mi pomůže k lepší budoucnosti, tak 

úspěchem pro mě bude lepší budoucnost. Ukazuje se nám tady rozvíjející se perspektivní 

orientace. Tento osobní rozvoj a vlastní směřování je pro tuto třídu podstatnější než např.

dobré známky.
V 8. B. nej vyšších hodnot dostalo slovní spojení „dokopu se k učení“ (66 -  to je 

více než kamarádství spolužáků, které v 8.A získalo nejvíce bodů), poté „kdyžse v něčem 

z lepším „ něco  se mi povede, co není tak běžné", „lepší budoucnost získaly stejnou 

hodnotu. Zde je  vnímáno jako úspěch, když překonám sám sebe, svoji lenost k učení. 

Naproti tomu v 8. A. toto tvrzení získalo o 16 bodů méně. A v této kategorii je  to spojení, 

které získalo nejméně bodů. Ukazuje se, že mezi osmými třídami existují v tomto směru 

určité rozdíly, které mohou souviset s tím, jak tyto třídy posuzovali učitelé. 8. A. viděli 

jako bezproblémovou, spolupracující, motivovanou k učení. Na 8. B. si mnohem více 

stěžovali — neučí se, jsou drzí, nic je nezajímá. Zdá se, ze třída toto hodnocení vzala za sve. 

Pro pocit úspěchu je však také důležité vlastní zlepšení, něco dokázat, lepší budoucnost, 

tedy osobní rozvoj a naplňování cílů. A to také více, než dobré známky či pochvala od

dospělých.
Nejméně bodů získalo „ když se učím sám od sebe “ , má s pojetím úspěchu málo 

společného. Přitom „dokopu se k učení“ získalo bodů nejvíce. Zdánlivý paradox. Může to 

ovšem znamenat, že to, že se učí sami od sebe je  již samozřejmostí, a tudíž pocit úspěchu

nevyvolává.
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Kategorie C:

Slovní spojení 8.A
8.B

Kamarádství spolužáků 67
62

Pomůžu ostatním s učením 49 ^ _______ _________
46

Pomoc spolužákům, měli radost 50
56

Pohádáme se ve třídě a pak se 

usmíříme

46
48

celkem "21270 53 212,0  53
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V obou třídách je tato kategorie co do významnosti na druhém místě. Nejvíce bodů získalo 

„kamarádstvíspolužáků“ , a to v 8. A. dokonce nejvíce, ze všech pojmů. V 8. B. je na 

druhém místě. Školní úspěch se tedy netýká pouze dobrého výkonu v učební činnosti, ale 

velmi podstatné pro pocit úspěchu ve škole jsou dobré vztahy ve třídě, získat kamarády a 

místo v partě. Být vyloučen z kolektivu je pro žáka na ZŠ velmi bolestné.

V 8. A. nejméně bodů získalo slovní spojení „pohádáme se ve třídě, a pak se

usmíříme v 8. B. „pomůžu ostatním s učením “.

Sedmé třídy:

Kategorie A:

Slovní spojení 7. A 7.B

dobré známky 57 50

pochvala 50 50

výhra 43 51

máma s tátou jsou šťastni 57 58

když projdu 62 55

jsem lepší než ostatní 37 35

nachytám někoho, že něco neví 31 39

celkem 337,0  48,2 338, 0  48,3

Tato kategorie získala v obou tHdách stejný počet bodů, ovšem výběr pojmů se lišil.

V 7. A. získalo nejvíce bodů slovní spojeni „když projdu", poté „mámas M ou jsou  

Slastní" a „dobré známky" získaly stejný počet. V této oblasti je  tedy nejvčtšim školním 

úspěchem postup do další třídy, následují dobré známky, které pravděpodobně souvisí 

s tím, že jsou rodiče šťastní, proto je to stejně důležité. V 7. B. má nejvyšší hodnotu 

.. máma s tátou jsou šťastní" následuje „ když projdu". Dobré známky mají ještě menší 

hodnotu než v osmých třídách. Toto slovní spojeni se umístilo až za „ výhrou ". (rozdíl je

ovšem jednoho bodu).
Výsledky jsou v této kategorii tedy podobné jak v osmých třídách, pouze u 7. A. je

důležitější vlastní výkon, postup, než následná reakce rodičů (a to o pět bodů.). Musíme si

uvědomit, že když děláme určitá věková srovnání, jde vždy o určité zjednodušení. 1 když

můžeme nalézt charakteristiky, které odpovídají dané věkové skupině, určitě existuj:
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nezanedbatelné individuální rozdíly. Zvláště v oblasti postojů. Pro většinu žáků je 

hodnocení školní práce ze strany rodičů velmi důležité. Přesto mohou existovat výjimky. 

Závisí to na tom, nakolik se žák s hodnocením rodičů identifikuje, jakou ma zkusenost

s pochvalou a trestem za výkony ve škole apod.
Nejmenší hodnotu získalo tvrzení „nachytám někoho, ze neco neví . Zde opet 

nejspíš hraje roli důležitost úspěchu ve smyslu kategorie C, tedy v přátelstvím ve třídě. Být 

úspěšný ve smyslu, že někoho nachytám, že mu ukáži, že mám lepší vědomosti, asi těžko 

půjde v ruku v ruce s úspěchem v přátelství mezi spolužáky.

Kategorie B:

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedag. a školní psychologie

Slovní spojení 7.A 7.B

když se v něčem zlepším 60 61

něco se mi povede, co není tak 

běžné

55 52

naučím se něco těžkého 58 58

něco vím 51 52

něco pochopím 54 56

něco umím 56 55

překonám sám sebe 44 40

když se učím sám od sebe 56 49

dokopu se k učení 51 46

lepší budoucnost 67 56

celkem 552,0  55,2 525, 0 52,5

v 7.A. získalo nejvyšší hodnoty „lepší budoucnost", „kdyžse v něčem zlepším a „naučím 

se něco těžkého ". Pro tuto třídu je osobní směřování, perspektiva ve vztahu k úspěchu 

velmi důležitá, stejné jako osobní rozvoj. To je podobné jako v 8. A. Nejméně významné

je tvrzení „překonám sám sebe “.
Pro 7. B. perspektivní orientace ve vztahu k úspěehu nehraje takovou roli.

Nej významnější je „ když se v něčem zlepším ", „ naučím sc něco mého" dále „ něco

pochopím a  „lepší budoucnost"  získaly stejný poěet. Stejně jako v předešlé třídě získalo

nejmenší hodnotu slovní spojení „překonám sám sebe ", Toto slovní spojem získalo

v osmých třídách mnohem vícc bodů (o desítku). Možná je to proto, že jde o málo

konkrétní výraz a mladší žáci si pod ním nic nepředstaví.
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Kategorie C:

Slovní spojení 7.A 7.B

Kamarádství spolužáků 62 55

Pomůžu ostatním s učením 43 42

Pomoc spolužákům, měli radost 59 54

Pohádáme se ve třídě a pak se 

usmíříme

53 48

celkem 217 ,0  54 ,3 199,0 49,7

V obou třídách dosáhlo největší hodnoty „ kamarádství spolužáků “. (67) V 7.A. ma toto 

spojení největší hodnotu ze všech. A celkově tato kategorie získala nejvíce bodů. V 7.B. je 

toto slovní spojení na druhém místě. Jak v 7. A., tak i v 7. B. nejmenší hodnoty získalo

,,pomůžu ostatním s učením “.
Také pro sedmé třídy je úspěeh v soeiální oblasti velmi důležitý. Přijetí skupinou,

kamarádství spolužáků je velmi významnou součástí komplexu, který zde nazyvame

úspěch ve škole.
Šestá třída:

Kategorie A:

Slovní spojení Šestá třída

dobré známky 68

pochvala 59

výhra 46

máma s tátou jsou šťastni 64

když projdu 65

jsem lepší než ostatní 33

nachytám někoho, že něco neví 41

celkem 376 ,0  53,7

Na rozdíl od ostatních tříd se v této třídě na prvním místě objevují „dobré známky", 

následuje „ když projdu “ a až na třetím místě „ máma s tátou jsou šťastni “ . Všechna tato 

slovní spojení získala vysoké hodnoty.
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Dobré známky jsou pro šesťáky stále ještě významnou součástí k uvědomění si 

svého školního úspěchu. To, zda jsou rodiče štastní nahraje v této souvislosti tak 

podstatnou roli jako v předešlých třídách. Může to být z výše uvedených důvodů (viz 7. 

A.) nebo prostě proto, že si ještě pinč neuvědomuji, jak široký může být dopad jejich 

výkonu ve škole na atmosféru v rodině. Dobré známky jsou důležité proto, ze se to od role 

úspěšného žáka očekává a že jsou to zřetelně viditelné znaky úspěchu.

Nejméně významné je „Jsem lepší nei ostatní". Což opět může souviset s určitou 

konformitou v rámci třídy, zvláště, když kategorie C je pro tyto žáky ve vztahu k úspěchu 

nej významnější.

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedag. a školní psychologie

Kategorie B:

Slovní spojení Šestá třída

když se v něčem zlepším 56

něco se mi povede, co není tak běžné 61

naučím se něco těžkého 48

něco vím 42

něco pochopím 58

něco umím 57

překonám sám sebe 51

když se učím sám od sebe 45

dokopu se k učení 50

lepší budoucnost 55

celkem 523, 0 52,3

Nejvýznamnějších hodnot získalo něco se mi povede, co není tak běžné", „něco 

pochopím", „něco umím". Tedy úspěch jako porozumění problému, získání dovedností. 

Něco dokázat, co jsem dosud nedokázal, nebo nedokázali mí vrstevníci. Zatímco „lepší 

budoucnost " hrála v ostatních třídách významnou roli, zde získala střední hodnoty. 

Vědomí osobní perspektivy není ještě dostatečně rozvinuté, nebo nesonvisi se školním 

úspěchem. Tzn., že pojetí školního úspěchu není začleněno do souvislostí s pojetím vlastní 

budoucnosti, úspěch ve škole vidí šesťáci zcela konkrétně, a to jako vykonat něco, co se 

běžně nevidí, porozumět problémům a získat nějaké dovednosti.

Zajímavé je, že nejméně bodů dosáhlo tvrzení J d y i  se učím sám od sebe "a „ něco 

vím", ačkoli něco umět je ve vztahu k úspěchu podstatné. Je to proto, že tento pojem
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znamená pro šesťáky zcela něco jiného než „ něco umím “ , a tudiz s pocitem uspechu 

nesouvisejícího, nebo právě proto, že se oba pojmy překrývají? Na tuto otázku nenajdeme 

v této práci odpověď. Na její rozuzlení by bylo třeba detadnejsiho rozboru dotazníku se 

Všemi respondenty a to není v našich silách. I když tato otázka může být zajímavá, není pro 

tuto práci stěžejní. Nicméně může vést k úvahám o dalších významech těchto pojmů.

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedag, a školní psychologie

Kategorie C:

Slovní spojení Šestá třída

Kamarádství spolužáků 60

Pomůžu ostatním s učením 59

Pomoc spolužákům, měli radost 54

Pohádáme se ve třídě a pak se usmíříme 64

celkem 237,0  59,2

1 v této kategorii se šesfáci od ostatních tříd liší. Namísto kamamdství, má nejvyšší 

hodnotu slovní spojeni „pohádáme se vc MM, pak se usmíříme „ Kamarádství 

spolužáků" je  na druhém místě. Pohádat se s někým, a pak se usmířit je  zapsté vehký 

úspěch a příjemná záležitost. Pro šesťáky je to dokonce pro pocit úspěchu ve škole jednou

2 nejdúležitějších věcí. Tato potřeba úspěchu může mít mnoho společného s tím, ze v teto 

ttídě měla třídní učitelka hodně problémů s vytvořením dobrého kolektivu. Na začátku 

roku se řešil případ šikany a celkového násilí ve třídě. Dnes je  situace o mnoho lepší, 

přesto potřeba lepších vztahů mezi žáky nadále přetrvává. Nejmenší hodnotu získalo

„pomoc spolužákům, měli radost .
Nyní se zaměřme na celkové hodnocení napříč kategoriemi. Budou nás zajímat

• K«r>if>tí školního úspěchu v jednotlivých třídách stejné nejvyšší a nejnižší hodnoty a v cem je pojetí skoinino

a v čem se liší.
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Nejvyšší a ncjnizsí hodnoty.

Dotazníky můžeme také hodnotit podle dvou kategorií -  nejvyššíeh a nejnižších 

hodnot. Jednotlivá slovní spojení mohla získat nejvíee 100 bodů (při našem poetu 20 žáků 

v každé třidé, pokud by všichni volili 5) a nejméné 20 (pokud by všichni volili 1). 

Takovéto krajní hodnocení se však nevyskytlo, nejvyšší hodnotaje v našem případě 68 a 

nejnižší 26. Protože v každé třidé se nejvyšší a nejnižší hodnoty liší (v 7. B. získalo např. 

nad 60 bodu pouze jedno slovní spojení), těžko můžeme stanovit obecný interval 

nejnižších a nejvyššíeh hodnot, tak, abychom třídy mohli srovnávat. Omezíme si tedy náš 

soubor pojmů „a pět s nejvíce body a pět s nejméně body v každé třídě. Zjistíme tak, jaké 

pojmy pro hodnocení školního úspěchu žáci preferují, mají tedy největší výpovědní 

hodnotu, a jaké o školním úspěchu mnoho nevypovídají.

Nejvyšší hodnoty Nejnižší hodnoty

6. A Dobré známky 68
Máma s tátou jsou šťastní 65
Pohádáme se ve třídě a pak se usmíříme 64
Když projdu 64
Něco se mi povede, co není tak běžné 61

Jsem lepší než ostatní 33 
Nachytám někoho, že něco neví 41 
Něco vím 42
Když se učím sám od sebe 45 
Výhra 46

7. A Lepší budoucnost 67
Když se v něčem zlepším 60
Když projdu 62
Kamarádství spolužáků 62
Pomoc spolužákům — měli radost 59

Nachytám někoho, že něco neví 31 
Jsem lepší než ostatní 37 
Pomůžu ostatním s učením 43 
Výhra 43
Překonám sám sebe 44

7. B Když se v něčem zlepším 61 
Naučím se něco těžkého 58 
Máma s tátou jsou šťastní 58 
Lepší budoucnost 56 
Něco pochopím 56

Jsem lepší než ostatní 35 
Nachytám někoho, že něco neví 39 
Překonám sám sebe 40 
Pomůžu ostatním s učením 42 
Dokopu se k učení 46

8. A Kamarádství spolužáků 67 
Když se v něčem zlepším 65 
Máma s tátou jsou šťastní 64 
Lepší budoucnost 62 
Něco pochopím 62

Nachytám někoho, že něco neví 26
Jsem lepší než ostatní 33
Pohádáme se ve třídě, a pak se usmíříme 46
Výhra 46
Pochvala 47

8. B Dokopu se k učení 66
Když projdu 63
Kamarádství spolužáků 62
Něco se mi povede, co není tak běžné 61
Když se v něčem zlepším 61
lepší budoucnost 61 _____ ___ ________

Jsem lepší než ostatní 28 
Nachytám někoho, že něco neví 30 
Pochvala 43 
Výhra 45
Když se učím sám od sebe 45

Markéta Hajná 35



U šesťáků jsou na prvním místě v pojetí školního úspěchu dobré známky a také je velmi 

důležité kladné hodnocení rodičů. Žáci z této třídy se dále cítí úspěšní, pokud mají ve třídě 

mezi sebou dobré vztahy a pokud se jim podaří vyřešit připadne konflikty. Nemene 

důležité je vytvoření či umění něčeho výjimečného.
Úspěchem ve škole spíše není dokázat, že jsem chytřejší, vzdělanější než ostatní a 

dát mu tím najevo svoji převahu. S úspěchem ve škole také nesouvisí to, že něco vím, když 

vyhraji a když se učím sám od sebe. Tyto situace neodpovídají pojetí školního uspěcliu 

žáků v šesté třídě.
V 7. A je na prvním místě získání lepší budoucnosti, kterou jistě ovlivňuje dobrý 

výkon ve škole, s čímž souvisí, že pro pocit úspěchu ve škole jc také podstatné zlepšení 

vlastního výkonu a postup do dalšího ročníku. Ovšem nemene dulezite je kamaradstvi

spolužáků.
Se školním úspěchem spíše nesouvisí dokazování, že jsem chytřejší, lepši nez 

ostatní. Tedy určitý druh soutěže, kdy spolužáci jsou si vzájemně konkurenty. Toto pojetí 

by vlastně odporovalo pojetí úspěchu ve škole jako úspěchu ve vztazích ve tnde, tedy

V kamarádství spolužáků. Šlo by o jistou ambivalenci. Dále v pojetí školního úspěchu je 

málo podstatná pomoc ostatním s učením, výhra a překonání sama sebe.

7. B je atypická svým celkovým nízkým bodováním pojmů. Úspěchem je zlepšení 

svého výkonu, když se naučím něco těžkého a následné kladné hodnocení rodičů. Pocit 

úspěchu se dále dostavuje, když žák něco pochopí a významné je také vědomí lepší 

budoucnosti. Na rozdíl od paralemí třídy, tedy vrstevnické, nehraje pro pojetí školního

úspěchu významnou roli kamarádství spolužáků.
Stejně jako v předešlých třídách školním úspěchem není být chytřejší a lepší než

ostatní. Dále nehraje roli překonáni sama sebe, stejně jako i překonání lenosti k učení. A

Pocit školního úspěchu se také neobjevuje v případě pomoci ostatním s učením.

8. A: Pro osmáky z této třídy je velmi důležité kamarádství spolužáků, tedy úspěch 

ve vztazích ve třídě. Dále zlepšení vlastního výkonu v čase a kladné hodnocení rodičů. 

Neméně důležitý je  pocit lepší budoucnosti a pochopeni nějakého problému.

školní úspěch neznamená, stejně jako v předešlých třídách, soutěžení ve 

vědomostech, zvláště když v pojetí úspěchu ve škole figuruje na prvním místě kamarádství 

spolužáků. A pravé proto je zajímavé, že vyřešení konfliktu ve třídě s úspěchem ve škole 

nesouvisí, nejspíš se v této třídě tato situace nevyskytuje nebo není pociťovaná jako příliš 

významná v úspěšnosti ve vztazích. Dále nehraje roli pochvala a výhra.

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedag. a školní psychologie

Markéta Hajná 36



Pro 8. B je školním úspěchem přemoci lenost k učení a postup do dalšího ročníku. 

Významnou roli hraje kamarádství spolužáků, i když není na prvním místě jako v paralemí 

třídě. Velmi významný je také osobní rozvoj, ve smyslu zlepšeni výkonu, umem neceho

neobvyklého a pocitu lepší perspektivy.
Úspěchem opět není soutěžení mezi spolužáky, s tím souvisí výhra, která do pojetí 

školního úspěchu také spíše nepatří. Dále není podstatná pochvala a ucent se sam od sebe. 

To může být na první pohled zavádějící, vzhledem k tomu, že velmi blízký pojem „dokopu 

se k učeni“ je na prvním místě. Domníváme se ale, že tento zdánlivý rozpor můžeme 

vysvětlit. Pro osmáky je jistě samozřejmostí, že se v tomto věku již  učí sami od sebe a 

výrazný zásah např. ze stmny rodičů by neměl již takovou účinnost. Proto není úspěchem 

učit se sám od sebe, ale spíše nepříjemná povinnost.

Co je stejné a co rozdílné:

1) stejné:
a) vysoké hodnoty -  v této kategorii nenajdeme slovní spojení, které by bylo vc 

všech třídách.
b) Nízké hodnoty -  „jsem lepší než ostatní", „ nachytám někoho, že něco neví"

2) rozdílné:
a) v jedné třídě vysoká hodnota, v jiné nízká -  „pohádáme se ve třídě a pak se 

usmíříme ", Toto slovní spojení se objevilo v šesté třídě v kategorii vysokých 

hodnot, a to na třetím místě. Oproti tomu v osmých třídách a v 7. B. se objevuje 

v kategorii nízkých hodnot. Dále „dokopuse k učení“ je  slovní spojení, které se 

objevuje u 8. B. v kategorii vysokých hodnot, a to na prvním místě. V 7. B. zase 

v kategorii nízkých hodnot, v ostatních třídách se neobjevuje.

b) Ve všech třídách se objevuje buď v kategorii vysokých hodnot či nízkých, 

kromě jedné -  Slovní spojení,, lepší budoucnost" má ve všech třídách vysoké 

hodnoty, kromě šesté třídy. Dále „ když se v něčem zlepším “ se ve všech třídách 

objevuje v kategorii vysokých hodnot, kromč šesté třídy, „dobré známky" se ve 

všech třídách neobjevují ani v jedné kategorii, v šesté třídě mají vysokou 

hodnotu. „ výhra" ve všech třídách, kromé 7. B. se objevuje mezi nízkými

hodnotami.
z našich výsledků tedy vyplývá, že mezi sedmými a osmými třídami můžeme vysledovat 

více podobností, kdežto šestá třída se výrazně liší. Může jít o vývojovou podmíněnost 

(Přece jenom jsou šesťáci na druhém stupni nováčci) nebo o specifikum tohoto kolektivu.

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedag. a školní psychologie
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V kategorii nejvyšších hodnot proto nenajdeme společný pojem pro všechny třídy, ale 

můžeme mluvit o nejvíce se vyskytujících pojmech v této kategorii. Celkově větší význam 

mají tato slovní spojení: „Lepší budoucnost, když projdu, kamarádství spolužáků, když se 

v zlepším, máma s tátou jsou šťastní. “ úspěch ve škole nejvíce charakterizuje

zdárné dokončení ročníku a zajištění tak lepší budoucnosti, zlepšení vlastního výkonu a s 

tím související kladné hodnocení rodičů. A velmi důležité, k pocitu úspěchu ve škole, jsou

dobré vztahy mezi spolužáky.
Pojmy s nejnižší hodnotou najdeme ve všech třídách stejné (tedy i u šesté třídy).

Jsou to tyto: „jsem lepší než ostatní, nachytám někoho, že něco neví“ . Pro školný

úspěšnost není tedy téměř důležité urěité porovnávání a soutěžení s ostatmmi ve tr.de,

dokazování, že mám v í c e  vědomostí, jsem chytřejší apod. Toto zjištěni je zajímavé,

vzhledem k tomu, když si uvědomíme, že na porovnávání je založena většina učitelových

hodnocení a soutěžení je ve škole také velmi často používáno. Protože je pro žáky pro
, . v* .z . urťi kamarádství, přílišné soutěžení a vyvyšování pocit úspěchu ve škole velmi dulezite dobré Kamarádi , F

se nad ostatní je pro většinu spíše nežádoucí. Ačkoli osobní rozvoj považují žáci ve vztahu 

k úspěchu za významný, tak ne na úkor dobrých vztahů nebo porušení určité konformtty.

Jak již bylo řečeno, šestá třída se volbou slovních spojení od ostatních tříd liš,.
-zi;ctíme že ieií pohled na školní úspěšnost zasPokud si ale jednotlivé pojmy porovnáme, zjistím , j j

n o s tu n  do dalšího ročníku a kladné hodnocení tak moc jiný není. I pro tuto tndu je důležitý postup uu
rodičů. Ovšem namísto pojmu „kdyžse v něčem zlepším" volí pojem „něco se mi povede, 

co není tak běžné “. Oba pojmy jsou ze stejné kategorie (B), ale u šesté třídy jde o 

konkrétnější popis, úspěchem je vykonání něčeho výjimečného, kdežto u ostatních tříd jde

o v , o. • ô+m̂ z nncnn (naoř nedostat 5, ale 4 nebo menší pouze o zlepšení, a to muze být i nepatrný posun i p
chybovost v diktátu atd.). Zdá sc tedy, že šesťáci mají na sebe větší nároky. Úspěšný 

výkon musí být výrazný, snadno zaznamcnatelný i drnhými lidmi (výjimečnost) a 

neobvyklý tedy ne tak častý. Možná se zde i skrývá obdiv ostatních za tento neobvyklý 

Výkon, a tím pádem vědomí vlastni výjimečnosti. Je tedy pro šesťáky pro pocit úspěchu 

vice důležité hodnocení ostatních než v ostatních třídách? Každopádně žáci z této třídy 

potřebují pro zážitek úspěchu něco hmatatelného, ověřitelného, a to jsou jistě dobré 

známky. Kladné hodnocení učitelů aještč k tomu kvantitativni, což je vnímáno jako zárnka 

jisté objektivity. U ostatních tříd tato potřeba není tak veliká. Zc by pro starši žáky bylo 

podstatnější vlastní mínění o svém úspěchu než mínění učitelů? Rozhodné školní úspěšnost 

definují šiřeji než šesfáci, a tak ji mohou pociťovat častěji (nejen tehdy,když vykonají něco 

neobvyklého či dostanou dobrou známku). Mohou se cítit úspěšní i tehdy, když si ostatní
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jejich výkonu nevšimnou. Jde tedy o vyzrálejší pohled, o rozvinutější schopnost vlastního

hodnocení svých činů.
I když se u šesté tfidy nevyskytl v kategorii nejvyššíeh hodnot pojem „ kamarádství 

spolužáků", neznamená to, že do pojetí školního úspěchu nepatří dobré vztahy 

s vrstevníky. Úspéeh v této kategorii (C) definuji takto: „ Pohádáme se ve třídě, a pak se 

usmíříme. " Jde opět o konkrétnější popis a nejspíš o situaei, která je pro tuto třidu běžná ěi 

žádoucí. Pro žáky z této třídy je tedy také úspěchem umět řešit připadne konflikty 

s vrstevníky. Dokonce je tato schopnost důležitější než např. něco umět či pochopit nebo 

naučit se něco těžkého.

Shrnutí:

V předešlých kapitolách jsme se zabývali úspěchem ve škole očima žáků šestých až 

osmých tříd. Zjistili jsme, že úspěch ve škole je žáky pojímán v širších souvislostech, 

v kontextu jejich života vc světě školy, ale i rodiny. Nejde tedy pouze o učitelovo formální 

hodnoceni výkonu v učebnich činnostech, tedy o známkování. Pocit úspěšnosti ve škole 

úzce souvisí s potřebami a motivy k učení, se schopností hodnocení svého výkonu, ale i 

s pochopením smyslu učení a jeho zahrnutí do osobní perspektivy.

Z výsledků mě překvapilo, že pro starší žáky druhého stupně (7 .-8 .  třída) jsou pro 

pocit úspéchu ve škole dobré známky spiše méně důležité. Jejich nároky na to, co je 

úspěšný výkon jsou menši než u šesté třídy. Stačí jim „když projdou", a to možná díky
..v w .....................  v:x; c tpítv i získání dobrých známek. Aby se dostavilzjištění, že látka ve škole je jiz obtížnější a tedy i z i s k o i u  u  y

, , ,  ocnírační úroveň žáků. Nebo může jít o souvislost pocit úspěchu z výkonu, musí klesnout aspirační uruvci

s nárůstem kritičnosti vůči autoritám a tedy i vůči známkování. Potřebou již není dobré 

hodnocení ze strany učitelů, ale právě naopak, ten, kdo stále usiluje o výborné známky za 

každou cenu, se mnohdy stává terčem posměchu ostatních. Také může jít o zralejší pohled 

na věc. Tím mám na mysli, že se u nieh rozvíjí autoregulace. žáci z vyšších ročníků se cítí 

Více úspěšní, když sami zhodnotí svůj výkon jako dobrý a nepotřebují k tomu nutně dobrou 

známku. Sami vědí, kdy jsou úspěšní a kdy ne. Neznamená to ovšem, že by jim nešlo o 

dobré výkony. Ty ale necharakterizují známkami, ale spíše konkrétními schopnostmi, 

které ve škole získají (v něčem se zlepším, něco se mi povede, eo není tak běžné, něco 

pochopím..). Úspěch ve škole ledy nejvíce souvisí s osobním růstem, přesněji se získáním 

kompetencí (kategorie B), a také s perspektivní orientací. Starší žáci si uvědomují, ž 

s úspěchem ve škole nějak souvisí lepši budoucnost. Ačkoli hodnocení učitelů např.
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formou dobré známky nebo pochvalou, není pro pocit úspěchu tolik významné, netýká se 

to hodnocení ze strany všech dospělých autorit. Hodnocení rodičů je nadále důležité, 

jelikož úspěch ve škole také charakterizuje to, že jsou rodiče šťastni, pokud žáci podají ve 

škole dobrý výkon.

Aby žák druhého stupně zažíval ve škole úspěch, musí mít také ve škole kamarády, 

možná také dobrou pozici ve třídním kolektivu. Pro šestou třídu je úspěch v této kategorii 

dokonce na prvním místě. Nejde jen o to kamarády mít, ale umět také řešit případné 

konflikty a toto kamarádství si udržet. Ačkoli učitelé dobrou atmosféru ve třídním 

kolektivu podporují (např.v rámci všelijakých preventivních programů a třídnických hodin) 

a již od první třídy se snaží o to, aby se děti vzájemně respektovaly a pomáhaly si, nejsou 

dovednosti v sociální oblasti tak hodnoceny jako výkony v učebních činnostech. Jakoby 

úspěchy v této oblasti byly věcí druhotnou. Ne ovšem pro samotné žáky, kteří musí 

společně trávit spoustu času. Žáci šesté třídy se svým pojetím od starších žáků liší také tím, 

že pro pocit úspěchu ve škole jsou rozhodně na prvním místě dobré známky. Hodnocení ze 

strany autority učitele, ale také rodičů (máma s tátou jsou štastní) je tedy stále ještě 

důležité. Například pojem pochvala získal v této třídě nejvíce bodů, kdežto naučím se něco 

těžkého, nebo něco vím nejméně. Přesto se již rozvíjí vlastní hodnocení svého výkonu a 

vývoje schopností. Důležité je něco dokázat, co není tak obvyklé, ale také postoupit do 

dalšího ročníku. Ovšem souvislost s perspektivní orientací se zde nevyskytuje. V ostatních 

třídách je přitom lepší budoucnost v kategorii nej vyšších hodnot. Můžeme zde proto 

hovořit o vývojové podmíněnosti schopnosti samostatného hodnocení vlastního výkonu a 

vidění školní úspěšnosti v širších souvislostech svého života.
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II. část: Pojetí školního úspěchu a jeho kontext

(zvláštnosti v pojetí romského žáka a žáka z majority)
V této části se podíváme se na to, jakou roli hraje a jak se projevuje pojetí školního 

úspěchu ve světě našich respondentů, alespoň v tom krátkém useku, který muzeme poznat 

skrze jejich výpovědi. Stěžejním bude srovnání výpovědí romských zaku a zaku z majority

a průběžná diskuse s odbornou literaturou.
Nejprve se podíváme na výpovědi u každého respondenta zvlášť a pote se

zaměňme na zajímavé oblasti z jejich života a porovnáme je navzajem.

Z dotazníků jsme zjistili, že pojetí školního úspěchu velmi souvisí s tím, jakou roli 

ve světě žáků hraje sama škola, učení, hodnocení okolí a jaký je jejich vztah k osobni ci 

profesní perspektivě. K těmto oblastem směřuji své otázky v rozhovoru.

Výpovědi v rozhovoru konfrontuji s výpověďmi z dotazníků, které se rozhovorem 

snažím prohloubit. Z dotazníků vyplývá, které atributy školního úspěchu mají pro žákovo 

Pojetí větší význam a pomocí rozhovorů bych chtěla toto pojetí začlenit do širšího kontextu 

žákova života. Dále mě budou zajímat školní výsledky žáků a hodnocení učitelů, neboť ty 

mají na žákovo pojetí školního úspěchu značný vliv.

Rozhovory a jejich interpretace

Marek

Marek je žák osmé třídy z romské menšiny. Jeho prospéch je velmi slabý. Průmér známek 

"a posledním vysvědčení byl 2,4 (6 čtyřek, 1 trojka). Učitelé si také často stčžují na jeho 

chování. Hodnotí Marka jako žáka, který nemá o školu zájem, doma nedělá úkoly, neučí 

*• Často se chová agresivné vůči spolužákům a jc drzý k učitelům. Zdá se, že Marek nemá 

mnoho dúvodú citit se ve škole spokojený a úspěšný. Co si tedy myslí o školním úspěchu a 

jaká je jeho motivace k učení a pobývání ve škole? Podívejme se, jak Marek odpovídal 

v našem dotazníku.
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Dotazník:
Kategorie A 0

3,6

Kategorie B e 3,6 Kategorie C 0 4,2

dobré známky 3 když se v něčem zlepším 3 Kamarádství spolužáků 5

pochvala 4 něco se mi povede, co 

není tak běžné

4 Pomůžu ostatním 

s učením

4

výhra 4 naučím se něco těžkého 4 Pomoc spolužákům, měli 

radost

4

máma s tátou jsou šťastni 5 něco vím 3 Pohádáme se ve třídě a 

pak se usmíříme

4

jsem lepší než ostatní 3 něco pochopím 5

nachytám někoho, že něco 

neví

3 něco umím 3

když projdu 3 překonám sám sebe 3

když se učím sám od sebe 4

dokopu se k učení 4

lepší budoucnost 3

Nejvíce bodů získala kategorie C, tedy úspěch v sociální oblasti. Všechna slovní 

spojení se na škále pohybují vpravo, tedy mezi nejvyšším i hodnotami. Nejdulezitejsi je 

••kamarádství spolužáků", ostatní slovní spojeni jsou v těsném zavesu. Kategorie A a B 

jsou na stejné úrovni. V kategorii A jsou na prvním místě „ máma s tátou jsou stastm ",

Poté je pro pocit úspěchu důležitá „pochvala “ a „ výhra ", Ostatní pojmy se pohybují na 

Skále uprostřed. V kategorii B úspěch nejvíce charakterizuje slovní spojem „něco 

pochopím Poté „ naučím se néco těžkého „ když se učím sám od sebe „ dokopu se

* učení". Ostatní pojmy se nacházejí ve střední hodnotě.
Pro Marka je tedy pro pocit úspěchu stále důležité ocenění druhých lidí a kladné 

emoce rodičů. Určitě je  zajímavé, že „výhra" získala také největší možný počet bodů, 

ačkoli většina námi oslovených žáků řadí tento pojem do kategorie nejmžších hodnot.

Tento fakt může mít příčinu v tom, že ve většině učebních situaeích podává slabé výkony a 

pocit úspěchu zažívá tedy jinde. Tím pádem tuto potřebu nemohou naplňovat ani dobré 

známky. (Hovořím zde o potřebě, protože předpokládám, že každý člověk touží zažívat ve 

svém životé úspěch, pocit, že mohu být na sebe pyšný) Pokud Marek vidí výhru jako jednu

2 charakteristik úspěchu ve škole, může áspéch zažívat např. tehdy, když jeho mužstvo 

vyhraje fotbalový zápas nebo sám zvítézí v nějaké hře se svými spolužáky o přestávce 

apod.
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Úspěch ve vztazích se spolužáky je pro Marka to nejdůležitější. Vysoko si cení 

kamarádství spolužáků, ale také schopnost pomáhat si a řešit konflikty. Přesto z jeho 

výpovědí můžeme vysledovat, že má určitou potřebu poznávat. Cítí se úspěšně, když 

něčemu porozumí, naučí se něco těžkého. Možná by byl rád, kdyby těchto situací bylo 

více. Ovšem z faktu, že za velmi důležitou charakteristiku úspěchu považuje „dokopu se 

k učení", „ když se učím sám od sebe tedy být motivován k učební činnosti, a že jeho 

výsledky ve škole nejsou dobré, je patrné, že učení pro něho znamená velikou zátěž.

Na rozdíl od většiny svých vrstevníků nehodnotí tak vysoko „lepší budoucnost .

Zdá se, že podle něj úspěch ve škole nijak zvlášť nesouvisí s jeho osobní perspektivou.

Rozhovor:

1) Pověz mi něco na téma — já a moie budoucnost:.
-  Přemýšlíš o tom někdy? „Ne, moc ne. “ Tak to zkus ted, co bys chtěl třeba dělat, až 

^jdeš tuhle školu. „Jednou jsem přemýšlel o kuchařovi, nebo, to, ja k  se to jmenuje? ... 

Pomáhat lidem. “ Jak konkrétně? „ Třeba s kamarádem. “ A jak  bys mohl pomahat?

»  Třeba by byla nějaká charita a tam bych rozdával jíd lo  a tak. “

— Ještě něco tě napadne? „ Už asi ne. “
Marek o své budoucnosti zatím moc nepřemýšlel. Přesto se po chvíli (a s větším

zásahem z mé strany) rozhovořil. Jeho odpovéď se dotýká profesní orientace. Zatim nemá 

definitivní plány. Jeho představy se zřejmé odvíjí od momentální zkušenosti a nějakých 

vzorů z nejbližšího okolí. Uvažoval o tom, že se stane kuchařem nebo se zapojí do 

charitativní činnosti společně se svým kamarádem (vzpomeňme, jaký má pro něj význam 

pomoc spolužákům a kamarádství). Důležitější je pro něj spolupráce a pomoc druhým, než 

touha v něčem vynikat, něco tzv. dokázat, být slavný, výjimečný ... Tyto plány jsou ale 

v«lmi mlhavé, neví, jaké konkrétní kroky k jejich realizaci udělat („třeba by byla nejaka 

charita...“).

ty £ o ie Pro tebe v životě důležité?
„Důležitý?".......Peníze, holka, a b y c h o m  se měli dobře.... Byt abychom měli, práce a

takhle." (hodně dlouho přemýšlí).
Pro Marka je v životě důležité mít se dobře, být zajištěn po všech stránkách, hlavně

Materiálně.

ty JS-Pro tebe také důležitá škola?
-No, na,u druhou stránku jo, a l e  m o c  jako by mě to nebralo, úplně ta škola. Někdy se

no, třeba na tělocvik, na výtvoru a takhle..., na matiku, hlavně mě nebaví němčina a 

čeština, no." A jinak pro tvůj budoucí život, myslíš si, že je  důležitá? „Jo asi jo. " A v čem?
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„ Třeba kdybych nechodil do školy, lak nespočítám si peníze. Třeba by mě ošidila, a tak 

Nebo v češtině bych se neumě, dobře vyjádřit, v němčině - potkám německého chlapa, tak

bych mu mohl poradit. “
škola v jeho životě nehraje zas tak významnou roli, ale přesto jsou zde ehvíle, které

stoji za to. Školu hodnotí hlavné z hlediska svých zájmů, co ho baví a co ne. Škola mu

Občas může poskytnout chvíle zábavy a naplnéní zájmů. Teprve až po delším vyptávání si

uvédomí určitý význam školy pro jeho mimoškolní život. Myslím, žejc výborné, že

oceňuje konkrétní dovednosti, které už nyní používá. Umčt počítat, číst, domluvit se

S cizincem. A tyto dovednosti může využívat i pro pomoc druhým („.... abych mu mohl

poradit“)

4) Učíš se někdy doma?
.Jo, vpátek, v sobotu, ale asi jen  půl hodiny. Proč? „Abych se připravil třeba v pondělí

na písemku.... Abych nepropad"." A proč nechceš opakovat? „ Ostuda, ne? ... A taky, když

bych vyšel z osmý, tak by mě to scházelo, ne? " A v čem? „ Že by mě nedali do učení ...By,

bych třeba napracáku... “
Je něco ve škole, co ti jde, v čem js i úspěšný? „ Matika, výtvarka, tělocvik“

Marek učením netráví mnoho času. Jeho motivace je spíše vnéjší, tedy hrozba testu 

«  zkoušeni. Hlavně nechce propadnout, považuje to za ostudu. Uvědomuje si, že potřebuje 

mít dokončené základní vzdělání, aby našel práci.

Nutí tě někdo do učení?
, ,  , , ,,xim ?ám když se třeba nudím, někdy mi mamka» Mamka mě k učení moc nenutí, někdy se ucim sam, *uy

řekne, ať se jdu učit, ale moc ne. “
j;v° • „i* Marek se musí postarat sám.

Podpora v učeni ze strany rodicu je m

6) Co znamená pro tebe úspěch ve škole?
-Když dostanu jedničku, když dostanu pětku, t a k  j s e m  naš^anej, jedničku, m im  radost... 

Ještě v něčem? „ Třeba, když něco dokážu, třeba v tělocviku s medicinbalem, skákán,... - 

Ačkoli v dotazníku dobré známky výmzně školní úspěch necharakterizují, přesto 

jsou pro Marka důležité. Vypadá to, že známkování vnímá jako něco, co nemůže moc 

ovlivni,. Přesto ví, v jakých předmětech je úspěšnější, úspěch chápe hlavně jako dosažení 

nějakého výkonu, převážně ve sportu., tedy v situaci, v které jc bezprostředně poznat, kdo
i M z v eJ důležitým atributem úspěchu je výhra a pochvala).Je dobrý a kdo ne (vzpomeňme si, ze auie y

Vašek:
. v- _ maioritv Učí se velmi dobře, na posledním v asek chodí do osmé třídy a je to zak z majority.

_  x ,y , , °™xrynámek 1 21. Učitelé o něm příliš nemluví, ve školevysvedcení měl vyznamenaní, prumer znam ,
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Dotazník:

Kategorie A 0

3,2

Kategorie B 0 4,3 Kategorie C 0 3

dobré známky 4 když se v něčem zlepším 5 Kamarádství spolužáků 4

pochvala 4 něco se mi povede, co 

není tak běžné

4 Pomůžu ostatním 

s učením

3

výhra 3 naučím se něco těžkého 5 Pomoc spolužákům, měli 

radost

4

máma s tátou jsou šťastni 4 něco vím 4 Pohádáme se ve třídě a 

pak se usmíříme

1

jsem lepší než ostatní 1 něco pochopím 5

nachytám někoho, že něco 

neví

1 něco umím 5

když projdu 1 překonám sám sebe 5

když se učím sám od sebe 4

dokopu se k učení 3

lepší budoucnost 5

, , . n ňcnpph iako osobní rozvoj. Téměř všechna slovní Nejvíce bodů získala kategorie B, uspecnjaKo oí>uu j

spojení se pohybují na škále v pravé části. Velmi důležité je vlastní zlepSení, být schopen 

naučit se něco těžkého. Dále se cítí úspěšný, pokud má patřičné dovednosti a chápe 

Problémy a úkoly v učebních činnostech. Velmi vysoko na rozdíl od svých vrstevníků, také 

hodnotí výrok „překonám sám sebe * , tedy úspěch jako překonání svých možností, přesah
v, ^ ,, , v . oWnle velmi úzce souvisí s jeho osobníněkam, kam běžně nedosáhnu. Dale uspech

, . , w paorie má výrok „dokopu se k učení", kterýPerspektivou. Nejmenší význam z teto kateg
y v. , : Vatponňe A a C hodnotí téměř stejně. Provětšina jeho spolužáků řadí na první místo. g

Vaška je ocenění ze strany dospělých důležité (ovšem méně než vlastní povědomí o svých 

schopnostech), úspěch vůbec necharakterizují výroky: „kdyí projdu' „jsem lepší než
_  „ „ první ze těchto tří výroků nevolí proto, že jehoostatní", „ nachytám někoho, ze neco neví .
Prospěch je  výborný, a proto postup do dalšího ročníku je pro něho samozřejmostí. Tčžko 

‘o bude hodnotí, jako úspéch. Většina jeho vrstevníků však tento výrok hodnotí velmi

^obecném u mínění žáků a souvisí s potřebou vysoko. Ostatní dva výroky odpovídají vseooecneuiu
j , . , v . „ sknie isou také důležité vztahy ve třídě, aledobrých vztahů ve třídě. Pro pocit uspechu ve škole jsou
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ne tolik, jako např. něco umět. Výrok „pohádáme se ve třídě, a pak se usmíříme

s úspěchem ve škole vůbec nesouvisí.
Pro Vaška tedy úspěch znamená získat důležité vědomosti, naučit se myslet,

překonávat své možnosti a zlepšovat svůj výkon, a tím si zajistit dobrou budoucnost.

Úspěch tedy vidí ve svém zdokonalování, i když uznání ze strany rodičů a učitelů je také

významné, stejně jako kamarádství spolužáků.

Rozhovor:

0  Pověz mi něco na téma — já a moie budoucnost
.. Chtěl bych vystudovat gymnázium a vejšku. A chtěl bych něco jako s počítačem. Mě

zajímaj hlavně jenom počítače a technika.
Na tuto otázku Vašek odpovéděl téměř okamžitě a své úvahy o budoucnosti zaměřil

na volbu povolání. Jeho představy jsou už velice konkrétní, ví, kam chce jit, az dokonči

základní školu. A rozhodné chce dále studovat. Také ví, co ho baví a dokáže to zahrnout

do svých plánů.

2) Co je pro tebe v životě důležité?
..Spíš zdraví a rodina a tak Já nevím, co bych na to řek ', já  na rozhovory moc nejsem... Já 

mám krátký, rychlý odpovědí, nevím, c o  b y c h  ještě řek'.... (odvádí řeč jinam) Dneska jsem  

nešel málem do školy, bylo mi dost blbě, ale šel jsem, protože se měla psát písemka

z chemie, ale ta se nakonec nepsala....
Pro Vaška jc v životě důležité zdraví a rodinné zázemí. Má tedy vypracovanou

Představu o hodnotách, ale těžko se mu verbalizuje.

jg Pro tebe taky důležitá škola?
■■Jo, myslím, že je.... Kvůli budoucnosti. Nechci s k o n č i ,  jako kopáč. Snažím se učit, ale

někdy ty známky... Proč se učíš? Kvůli budoucnosti, ale někdy mě to bavt... A kdy ? No, 

nejvíc mě nebaví čeština. Ale při matice mě některý věci bavěj. A různý takový předměty, j á  

to docela umím, ale ty věci mě nezajím aj vůbec. Jako třeba dějepis.
Škola má pro Vaška veliký význam ve vztahu k jeho budoucnosti. Ví, že je nutné

studovat, aby měl slušné zaměstnání (být kopáěem je ostuda, podřadné povolání). Později 

dodává, že ho ve škole i něco baví. Je také důležitá pro realizaci jeho zájmů. Uěení mu jde 

lehce, a tak se dokáže přinutit i k tomu, co ho nebaví.

Ijčjš se někdy doma?
přijdu domů, tak se chvíli koukám na televizi, a pak se učím. Vezmu si kočku na klín

« “čím se při tom. Je to takový uklidňující..... Někdy mi ty věc, pros.ě nejdou do hlavy. .... 

Asi proto, že mě to nebaví. “

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedag. a školní psychologie
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Vašek se do školy připravuje každý den, má určitý řád a rituál, který dodržuje. Také 

ví, za jaké situace se mu lépe učí, a kdy je  to obtížnější.

Nutí tě někdo do učení?
» Spíš mě povzbuzují, než by mě nutili. K d y ž  je  poprosím, tak mě vyzkouší. Např. dneska 

ráno ještě chemický prvky. Jinak mě nemusí nutit, já  sám vím, kdy se potřebuji učit. Je teda 

pravda, že jsem hodně zapomnětlivej. Včera jsem ty prvky umel výborné a dneska uz nic 

moc. Někdy se ale nemusím učit vůbec, když při hodině dávám pozor a nemusím se to

vůbec učit. To ale často nebdivá..... Učím se rád počítače, m atiku-ze mi to jde. Pocit, ze

se mi to povede ... U nás v rodině to tak je, že má matjyz, táta má matjyz a brácha tam taky 

asi půjde. Proč si myslíš, že jdete ve šlépějích rodičů? No, že jsem docela tátovi podobnej, i 

chováním. Mám stejný zájmy. Z a t í m  ty věci zvládám, rodiče mi pomáhají s příkladama, a 

* *  A nejlepší je  učení s bráchou, protože je  to taková škola hrou. Dělá z toho zábavu, a to

Se Pak naučí rychle. “
V rodině je studium velmi podporováno, ale nenásilně. Rodiče spíše působí svým

vzorem. Mít vzdělání je v jeho rodině přirozeností. Vašek sám vi, kdy se potřebuje ucit a

kdy potřebuje pomoc, kterou mu rodiče jsou schopni poskytnout.

znamená pro tebe úspěch ve škole?
» Že nepropadám, mé stačí, když budu mí, slušný vízo, aby mě někam vzali. Nechci bej,

'Okovej ,en šprt, co všechno ví, ,o ne. Já chci být ta k o v ý  průměrný žák, co má slušný

známky, a nešprtá furt doma...", A proč?..... Ňák kamarádi, a tak".... Jakože bys neměl

kamarády? „ No, spíš ne, protože ta je vždycky taková ta závis, a tak “ ... Ještě v nějakých 

situacích zažíváš úspěch? „Ani ne, úspěch je, když se to vůbec naučím. “ Učíš se tedy 

Pro,o, abys měl úspěch? „Ani ne, spíš kvůli tý budoucnosti... Chci mít normální přátele a 

nemít jen  práci. “
Ačkoli z dotazníků je patrné, že Vašek má vyšší aspirační úroveí, než včtšinajeho 

v^evniků, přesto se nechce moc svým výkonem moc odlišovat. Tonží mí, kamarády a 

si, že je ztratí, když bude stále nad nimi vynikat. Pod pojmem úspčch si představí 

slušné vysvědčení a s tím úzce souvisí dobrá budoucnost. Ale nechce m,t vymkajtc,

výkony za každou cenu.

Anička T
Anička je  žákyně sedmé třídy z romské menšiny. Ve škole se moc neprojevuje, jc 

Z v řen á , tichá. Výsledky má velmi slabé, průměr na vysvědčení 2,5 (čtyřky). Uě.telé si o

ní myslí, že školaji nechává nedotčenou. Někteří si myslí, že je hloupá, ale hodná a slušná,
tou,* , . . ^ct nnynat ii i v jiných než učebních situacích alakze s ní nemají potíže. Měla jsem možnost poznat ji j j
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myslím si, že rozhodně neuí hloupá, ale vyniká v jiných dovednostech, které ve škole často 

neuplatní Také se nedokáže prosadit. Ovšem je pravda, že se doma na výuku moc 

nepřipravuje.

Dotazník:

Univerzita Karlova v Praze, P edagogická fakulta, katedra pedag. a školní psychologie

Kategorie A 0

3,8

Kategorie B »4,5 Kategorie C 0 3

dobré známky 4 když se v něčem zlepším 5 Kamarádství spolužáků 3

pochvala 4 nčco se mi povede, co 

není tak běžné

4 Pomůžu ostatním 

s učením

4

výhra 4 naučím se něco těžkého 5 Pomoc spoluzakum, měli 

radost

5

máma s tátou jsou šťastni 5 něco vím 4 Pohádáme se ve třídě a 

pak se usmíříme

3

jsem lepší než ostatní 3 něco pochopím 5

nachytám někoho, že nčco 

neví

2 něco umím 5

když projdu 5 překonám sám sebe 2

když se učím sám od sebe 5

dokopu se k učeni 5

lepší budoucnost
----------------- ---------------------

5

Největšich hodnot získala kategorie B. Téměř všechny výroky jsou umístěny na 

škále v pravé části. Nejvyšší hodnoty m a j í když se v ničem zlepším ", naučím se néeo 

'ěitího  ", „ nčco pochopím ", „ něco umím „ když se učím sám od sebe ", „ dokopu se

* "*»/", „ lepší budoucnos,". Úspěchem jc zlepšení výkonu, když sc nauěí něco těžkého, 

má určité vědomosti, pochopí látku. Také jc pro ni důležitá motivační složka, překonání

knosti k učení. A velmi důležitá je lepší budoucnost.
Kategorie A a C jsou skoro na tom téměř stejně. Nejvyšší hodnoty získaly „ máma

* ‘ďoujsou šťastní", když projdu" a „ kamarádství spolužáků ", „pomoc spolužákům,

radost- Vzhledem k tomu, že Anička má slabý prospěch, je pro ni velmi důležitý 

Postup do dalšího ročníku. A velmi ji záleží na oceněni rodičů. V kategorii C na rozdíl je 

Pro pocit úspěchu důležitá pomoc ostatním a kamarád 

Rozhovor:

^  £ovéz mi něco na téma — iá a nir>le budoucnost
- Co bych chtě,a? Na prvním místí by bylo, no, že kdybych měla děti, aby měly všechno, co 

V°»*bujou. Aby byly zdravý..." A ty sama? „Mít se dobře.... Aby mi nic nechybělo, abych
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měla všechno, co má mít každá... “ A to je  co? ... (nechce dále o tom mluvit) ... Tak třeba, 

až vyjdeš tuhle školu, co potom? „ Chtěla bych se vyučit, pak si najít ňákou práci a dělat tu

práci....Chtěla bych být kosmetičkou a kadeřnicí.
Pokud Anička uvažuje o své budoucnosti, představuje šiji hlavně v roli matky.

Touží po tom, aby její děti byly zdravé a ona se dokázala o ně postarat. O svém povolání 

má zatím velmi mlhavé představy. Chce se něčím vyučit, a pak si najít práci, ale konkrétní 

Představu spíše nemá. Po delší době jí napadne kadeřnice a kosmetická.

2) Co ie pro tebe v životě důležité?

„Zdraví... (dlouho přemýšlí) Nevím. “
Tato otázka je velmi obtížná. Těžko na ní hledá odpověd.

3)_Jejup tebe taky důležitá škola?

„Asijo. “ A v čem?.... „Nevím"
Škola v životě Aničky nehraje významnou roli. Nějaký význam tuší, ale možná o tom 

nikdy nepřemýšlela nebo ani od nikoho neslyšela, proč je dobré školu navštěvovat (např.

Ve smyslu „Nechci skončit jako kopáč“ jak popisuje Vašek, nebo u Marka: „Kdybych 

nechodil do školy, tak si třeba nespočítám peníze )

4) Učíš se někdv doma?

” Abych měla dobrý známky, abych nebyla blbá.
K učení Aničku motivují známky, což vypovídá i v dotazníku, ale také získáni

vědomostí. V tomto smyslu je škola pro Annu přece jenom důležitá.

^  Hutí tě někdo do učení?
A/„ • ,  ̂ . .. j Nechávají to na mně, já  se učím sama, když» We, jenom občas se ptají, jestli mam úkoly... wetnuvuj

učitel řekne, že budeme zkoušený. “
A -v, . , v í  b ,,ňpní nevedou, nepomáhají jí, ačkoli má velmiAničku nějak soustavně doma k ucem neveuuu, f

oî L - w .. . . , v  ..xpní ; j hlavně motivuje hrozba zkoušení,siaby prospěch. Musí být již samostatna. K ucem ji nidvnc j

^  £o-Znamená pro tebe úspč^h ve škole?
"Wevím... Možná, někdy... Mně asi nejvíc baví zeměpis... “ Je pro ,ebe důležité mí, ve Škole 

*°Péch? „Jo.» Takmitopopiš, co ,oje . v  jakých si,nacích.., (ticho) Nevíš, nebo nerozumíš

°tázce? „ Rozumím, ale nevím, co mám říkat .
Anička nejspíš vůbec neví, co si má pod tímto pojmem představit. Spíše mluví o 

Ŝ K  zájmech, co jí ve škole baví. Nebo neví jak své pocity verbalízovat, nikdy o tom

nepřemýšlela, není to její téma.

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedag. a školní psychologie
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Václav:

Václav je žák osmé třídy z majority. Učí se celkem dobře. Na posledním vysvědčení měl 

průměr 1, 214 (jedna trojka). V tomto pololetí se ale trochu zhoršil. Učitelé ho hodnotí jako 

chytrého žáka, který teď trochu polevil a hlavně má velké problémy s chováním. Často 

dává zřetelně najevo, že se ve škole nudí, vše kritizuje, a proto má časté konflikty s učiteli. 

Někdy je  také agresivní vůči spolužákům.

Dotazník:
Kategorie A 0

4,5

Kategorie B 0 3,9 Kategorie C 0 3

dobré známky 5 když se v něčem zlepším 5 Kamarádství spolužáků 5

pochvala 4 něco se mi povede, co 

není tak běžné

4 Pomůžu ostatním 

s učením

1

výhra 3 naučím se něco těžkého 5 Pomoc spolužákům, měli 

radost

1

"láma s tátou jsou šťastni 5 něco vím 1 Pohádáme se ve třídě a 

pak se usmíříme

1

jsem lepší než ostatní 5 něco pochopím 5

Nachytám někoho, že něco 
neví

2 něco umím 5

když projdu 5 překonám sám sebe 4

když se učím sám od sebe 1

dokopu se k učení 4

C n n _ _ _
lepší budoucnost 5

----------

Podle Václava ve vztahu ke školnímu úspěchu je „ejdůleíitéjsí hodnoeení ostatníeh 

» srovnání s ostatními, tedy kategorie A. Největší hodnotu mají „dobréznámky", „máma

* « * * * « ■ « • ,  „jsem lepší než ostatní" a „když projdu". Pro Václava j e tedy velmi
důležitá v ,  i« o  rrtrliřn alc t a k é  pocit vlastní výjimečnosti aUlezite ocenem ze strany ucitelu a rodicu, aie f

^ z ř e j m ě  postup do dalšího roěníku. U většiny jeho vrstevníků dobré známky nejsou na 

Prvním místě a být lepší než ostatní se dokonee objevuje v kategorii nejnižšieh hodnot.

^bylé výroky hodnotí podobně jako většina.
, , , j notv neivíce bodů získaly výroky: „když se Kategorie B má take vysoké hodnoty, j

v ni>ň„ i „ iňziróhn“ něco pochopím , „něco umím a „lepšiCcem z le p š ím „ naučím se neco tczkeno , „
budoucnost", Vysoce tedy hodnotí kognitivní stránku úspěchu a dále lepší budoucnost. 

Motivační stránka má také vysoké hodnoty. Úspěch vůbec necharaktertzují výroky „když 

Se učím sám od sebe “a „ něco vím .
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V kategorii C, která dosáhla nejnižší hodnoty, charakterizuje úspěch ve škole pouze 

kamarádství spolužáků, a to velmi významně. Ostatní výroky vůbec. Pomoc spolužákům a 

řešení konfliktů podle Václava s úspěšností ve škole nesouvisí.

Pro Václava úspěch ve škole znamená mít lepší výsledky v učebních činnostech než 

jeho vrstevníci. Také jsou významné dobré známky, tedy aby byl jeho výkon patřičně 

oceněn, a to nejen učiteli, ale i posléze rodiči. Vnější oceněni není jediným atributem 

úspěšnosti ve škole. Významný je celkový kognitivní rozvoj, uvědomění si svých 

schopností a začlenění do osobní perspektivy. Neméně důležité pro pocit úspěchu, je mít 

ve škole dostatek dobrých kamarádů.

Rozhovor:

1) Pověz mi něco na téma — já a moip budoucnost.

■■ Ho, já  si to představuju asi tak že mi jde chemie, tak bych chtěI průmyslovku, 

potravinářství a šel bych na obor asi destiláty Nebo, kdyby mi to nevyšlo, tak jsem slíbil 

učitelce, že bych šel na nijakou matematicko-Jýzikální školu. Šla mi matika. Kdyby ani to,

tak nevím. “
Václav vůbec neváhá s odpovědí a okamžitě hovoří o přípravě na povoláni. Jeho 

Představy jsou konkrétní a také ví, jak je uskuteénit. Ví dokonce jakou konkrétní školu by 

* tě l studovat a uvažuje také o alternativě. Jeho volba vychází z jeho zájmů a zhodnocení

schopností.

^  £oje  pro tebe v životě důležité?
■■Zdraví a rodina. Já před klukama dělám, že jsem ňákej tvrdej, ale ... moje holka. ...

bráchu msmím mcha, „a holičkách. On si myslí, že ho nenávidím, aleje v pohodl,

jenom mě nesmí našívat. “
„ . „ ohetrflktních hodnotách, tato otázka není pro něj 

Václav již bez problému uvazuje o ab
njjou u „  , , „  „x; 7r|raví rodinné zázemí a dobré vztahy se svými

Jak obtizna. Největší význam ma pro nej zara ,

blízkými.

^  Jě-BTP tebe taky důležitá škola?
ň, , , ,  ^p lá va t tak se musím učit, ale já se»Škola? No, škola... ale jo, musím n ě j a k ý  pemze vydelavat, ta

mnn *. „ , -  „• hndně věcí pamatuju. Ale jsou předměty, kterém°c ucit nepotřebuju, já  mám výhodu, ze si hodné y
mě „0u > - , “ Ještě v něčem? „ Mě tam jde jen o ten zisk,nebaví a to si nepamatuju, jako čeština.

abych neskončil na ulici, abych mohl živit rodinu, a tak.
Jasně definuje, v čem vidi nutnost chodit do školy. Její význam hodnot, 

Pragmaticky, účelově, (ostuda- skončit na ulici) Jinak pro uspokojen, momentahnch 

intelektových) potřeb nemá tak veliký význam.
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4) Učíš se někdy doma?
„ Občas jo. “ Co tě k tomu přinutí? „ Většinou špatná známka. Pak mě k tomu donutí

donucovací prostředky, jako je  zákaz počítače a tak.
Doma se učí nepravidelně, většinou proto, aby nedostal špatnou známku a vyhnul

se tak trestu. Jde tedy spíše o negativní motivaci.

5) Rodiče ti hodně do toho mluví?
‘•No, spíš mi připomínají, že se mám učit, a tak. Ale já  mám málokdy čas se učit. Mám 

dvakrát týdně trénink, jednou týdně zápas, sportovky ve škole... mam volno akorat

v sobotu....Baví mě dějepis a chemie. Kupuji si i knížky.
Rodiče mu povinnosti občas připomínají nebo zasáhnou, když hrozí špatná známka. 

Jeho výkon ve škole mu tedy kontrolují, ale jinak je to spíše na něm. Václav má spoustu 

mimoškolních aktivit, ve kterých se realizuje více než ve škole. Presto ho zaujaly nektere 

Předměty (chemie, dějepis) a nyní si již sám shání informace, vzdělává se v těchto 

oborech. To už ale nepovažuje za učení, stala se z toho zábava. Učení ve škole je tedy spíše

nepříjemná povinnost pro budoucí zisk.

^)-£oznamená pro tebe úspěch ve škole?
'■ Byl jsem úspěšný v matice, já  jediný jsem něco pochopil a všichni chtěli ode mně 

taháka. - Co znamená ten úspěch? „Abych se dobře učil, asi 10 dobrý učení a spoustu

kamarádů. “
Zde se jenom potvrznje to, co nám již řekly odpovědi v dotazníku. Pro pocit 

kp& huje velmi důležité vyniknout nad ostatní spolužáky, mít dobré výsledky ve škole

ZaPadnout do kolektivu.

P*vel je romský žák z osmého ročníku. Učí se celkem dobře, jeho průmér na vysvédčení je

1 ’5 (jedna trojka). Učitelé ho velmi chválí. Myslí si, zeje chytrý, da se s mm rozumné 

* " * > * .  i když ob{as níc0 provede, dokáže to napravit. Snaží se chovat tak, aby nemél

ve Skole problémy. V romské komunité má na ostatní žáky veliký vliv a učitelé toho někdy

vy užívají.

a
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výhra 5 naučím se něco těžkého 4 Pomoc spolužákům, měli 

radost

4

máma s tátou jsou šťastni 5 něco vím 4 Pohádáme se ve třídě a 

pak se usmíříme

3

jsem lepší než ostatní 3 něco pochopím 4

nachytám někoho, že něco 

neví
3 něco umím 4

když projdu 5 překonám sám sebe 4

když se učím sám od sebe 4

dokopu se k učení 4

____ lepší budoucnost 5

Podle Pavla školní úspěch o něco více charakterizuje skupina B než A, aleje zde 

malý rozdíl. Nej vyšší hodnotu získaly „ výhra ", „ máma s tátou jsou sťastm , „ když 

Projdu". Dobré známky mají také vysokou hodnotu. Kdežto srovnání s ostatními není tak 

důležité. Zajímavé je, že první výrok řadí většina Pavlových vrstevníků do kategorie 

nejnižších hodnot.
V kategorii B má nejvyšší hodnotu „lepší budoucnost", ostatní výroky jsou také na 

škále v pravé části, takže mají všechny vysokou hodnotu. Pavel chápe úspěch ve škole jako 

získávání kognitivních dovedností, ale významnou roh má take motivační a volni složka

(dokopu se k učení, překonám sám sebe).
V kategorii C má nejvyšší hodnotu „kamarádstvíspolužáků" a velmi vysoko také

hodnotí výrok „pomoc spolužákům, měli radost". Ostatní výroky se nachází ve středu.

Pavel se ve škole cítí úspěšný tehdy, když postoupí do dalšího ročníku, pokud vi, ze 

rod* e  ho za jeho výkony ocení a když vyhrává v herních situacích (např. ve sportu). 

ÚsPěch také zažívá tehdy, když zlepšuje své kognitivní dovednosti a dokáže se překonat 

k u*ení. Velmi významně vnímá školní úspěšnost v souvislosti se svojí budoucností. Jako 

té*ěř pro všechny jeho vrstevníky, tak i pro něho je pro pocit úspěchu důležité 

kaniarádství spolužáků. To, co není příliš časté, je pociťovat úspěch při pomoci ostatním.

Rozhovor:
^  £oygzjnj něco na téma -  iá a moie budoucnost.
" Určitě dobrou práci a s i  n a  střední školu, a b y c h  něco dokázal, nechci být jako ti ostatní. 

(Mají samé pětky. Co by mohli dělat? Kopáče. Furt by dělali blbosti). Abych se měl dobře. 

°brou rodinu. “
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Pro Pavla je velmi důležité něco v životě dokázat, mít dobrou práci. Uvědomuje si, 

že pro to musí dělat něco už teď. Má tedy jasný cíl. Vidí odstrašující příklady ve svém 

okolí a nechce tak dopadnout. Zatím ale nemá konkrétní představy o volbě školy či 

povolání, ví jenom, že by chtěl dál studovat.

2) £o_ie pro tebe v životě důležité?

*» led ve škole známky. Abych měl dobrý vysvědčení, určitě je  to dobrý...
Pavel jako jediný mluví o škole. Škola je pro jeho život hodně důležitá, zvláště pro 

Jeho budoucnost.

3).jakže je škola pro tebe důležitá?
„Jo “ ... y  čem? „ Abych něco věděl a uměl. Když se mě někdo zeptá, abych nebyl z a ...

Význam školy vidí také v získání vědomostí a dovedností, což je také dobré pro 

Zvýšení prestiže.

U číšse někdv doma a proč?
"Kvůli mámě, ona mě vždy přinutí, taksejdu učit. D o m a  mě k tomu vedou, majíšpatnou

Práci a chtějí, abych měl lepší. “
Stále nás Pavel přesvědčuje o tom, jak je škola důležitá pro získaní urcitých 

budoucích výhod. Pavla k učení hlavně motivuje touha zlepšeni sve životni urovne. Rodiče

h° v učení hodně podporují, chtějí, aby se měl lépe než oni.

^  £0-gnamená pro tebe úspěch ve škole?
” úspěch? (váhá, směje se) ... Na češtině, nebo na angličtině, oni nevedl, ja  to vím a 

nePřihlásím se, myslím si, že to budou vědět. Až když je p í uč naštvaná, tak to řeknu... Já

°hci aby to řekli jiní, já  jim poradím. “
Pavel krásně popisuje, kdy se cítí ve škole úspěšně, působí zde několik faktorů

najednou. úspěch zažívá tehdy, když zná řešení úkolu či správnou odpověď, uvědomí si

tedy že má potřebné znalosti. Další faktor, kteiý zde působí, je zjištění, že ostatní patřičné

2nal°sti nemají, takže se Pavel může cítit výjimečným. Ovšem nepotřebuje své znalosti

V%  Prezentovat před učitelem, mnohem radši pomůže ostatním. Možná si tak posílí

Prestiž ve třídě a přátelství spolužáků, které je pro něj důležite.

Kíist^na:

Krisl*na je žákyně sedmé třídy z majority. Výsledky ve škole má dobré, průměr na 

Osvědčení měla 1 61 (1 trojka). Uíiteléji hodnotí jako dobrou žákyni, komunikativní, 

^problémovou. Pojďme se tedy podívat, co si myslí o školním ús^chu, eo jí motivuje 

k u4ei>l a jaký význam má škola pro její nynější i budoucí život.

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedag. a školní psychologie
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Dotazník:
Kategorie A

dobré známky

pochvala

výhra

niáma s tátou jsou šťastni

jsem lepší než ostatní

nachytám někoho, že něco 
neví

když projdu

0

3,8

Kategorie B

když se v něčem zlepším

něco se mi povede, co 

není tak běžné

naučím se něco těžkého

něco vím

něco pochopím

něco umím

překonám sám sebe

kdvž se učím sám od sebe

0 4,6 Kategorie C

Kamarádství spolužáků 

Pomůžu ostatním

s učením

Pomoc spolužákům, měli 

radost

Pohádáme se ve třídě, 

a pak se usmíříme

0 4,3

Nejvyššíeh hodnot získala kategorie B. Všechny výroky, až na výrok „něco vím"

*  pohybuji v pravé části škály. Nejvíce školní úspěšnost charakterizují výroky „ když se
^č ern ž le p íim",„nécose mipovede,conenílakbéžné" aJepSíbudoucnos,".Kňstýn^

ct|ápe úspéch ve škole převážně jako zlepšení svého výkonu a zaj.štěm si tak lepši 

budoucnosti, úspéch zažívá také v situaci, kdy dokáže něco výjimečného, co ostatní

nedokážou nebo ona do té doby nezvládla.
Kategorie C získala podobně vysoké hodnocení jako kategorie B. N e jv y S Í  hodnoty

2í*ala Slovní spojení „kamarádství spolužáků", „pohádáme se ve Inde, a  pak se 

č iř ím e-'. Pro Kristýnu jsou velmi důležité dobré vztahy ve třídě. Výrok „pomoc 

spolužákům, mé,i rados," má také vysokou hodnotu. Její mínění se v této oblasti shoduje

v®tšinou jejích vrstevníků. . . .  v, ,,
Kategorie A má nejniBÍ hodnotu, přesto se většina výroků pohybuje na skale v

>*vé části. Největší hodnotu má výrok „ když projdu". Nejmenší „jsem leps, ne, os,a,ni"

”nachytám někoho, že něco neví".
Kristýna tedy zažívá úspěch tehdy, když dokáže něco neobvyklého, zleps, sve 

V̂ d k y  ve škole a ůspechem je také postup do dalšího ročníku. Uspech ve skole ma
Ví, , , ]rn: 7ále/í na oceněni dospělých autorit,

pro její osobn( perspektivu a také j, velm. zalez,
N«nén í- , \  • „ .udě dostatek kamarádů a um, res.t konfl.kty.

ne úspěšně se cítí, pokud ma ve tnd
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Rozhovor:

1) Pověz mi něco na téma — já a mo)e budoucnost:

.. Chtěla bych hodného manžela, jedno dítě, bydlet se svojí nejlepší kamarádkou v jednom 

baráku, dvoupatrovým... Že budu mít hodný děti, hodného, milého manžela, který by mě 

měl rád... budu mít barák se saunou a bazénem. To by tedy musel být milionář. Pak chci 

mít dobrou práci, kde bych hodně vydělávala... Auto, na zimujeepa a na léto nějaký 

kabriolet (smích). To je  asi o budoucnosti všechno. “... A až vyjdeš tuhle školu? „No, 

buďto na hotelovku nebo na španělský gympl a nebo bych chtěla, nevím, jak se tomu říká, 

na lékařskou školu, aby byla ze mě lékárnice "... Učíš se Španělsky? „Ne, spanelsky se 

neučím, ale syn kamarádky mé mámy tam chodí a říká, že je  to úplně super a jezdí často do 

ciziny... A on hlavně dělá zástupce studentů EU, tak jsem s kamarádkou přemýšlela, že 

bychom tam šly... Chodí tam také Vojta Kotek (pozn. Jde o oblíbeného mladého herce

2 filmu Snouborďáci) “(smích).
Kristýna se velmi lehce rozhovonla, je vidět, že má hodně snů. jeji představy o 

budoucnosti jsou mnohem méně realističtější než u starších žáků. Ovšem neznamená to, že 

^  těmto představám věřila, ví, že jsou to sny a bude ráda, když se alespoň částečně 

“Skuteční. Touží hlavně po dobrem partnerovi, ale také nechce ztratit svoj. nynejsi 

kamarádku. Přátelství je u ní na prvním místě. O své budoucí profesní dráze má již nějaké 

Představy. Inspirací jsou pro ní zkušenosti blízkých lidí (nejenom přátel a rodičů, ale i 

d''v«ch idolů). Více než zájmy a schopnosti, jí k volbě druhu studia vede prestiž dané 

5k°ly a výhody, které jí může poskytnout (např, cestování)

 ̂£&je pro tehe v životě důležité?
• 4 * t  Uska, k a m a r á d , .oje pro mě skoro to nejduležitější, ^  kamaráda * *  *>

"'"Ohia vydržet. Taky rodina, štěstí druhých (hlavně těch. co mam ra a)

^  iSLprotebe takv důležitá škola? w
r ,  „ , na něi naučit. Jo, docela se ucim. Ucim

”Když vím, že máme další den test, tak se snažím na nej n
, , „ rinetnlti se na školu na kterou chci.... 

e sama od sebe... No, abych měla dobrý známky a dostala.
Baví

cin;n nřed  m noha a  m noha lety, zem ěp is  
e  docela  zem ěp is  a  dějep is. D ovídám  se, co  s  ^

. . . Prostě mě to docela baví. Ale nejvíc me baví
> ze se dovídám o jiných kontinentech.

Počít,ače. “
x . , nhv mohla uskutečnit své budoucí plány, také
Škola je pro Kristýnu důležitá prot ,

uspokojení poznávacích potřeb a zájmů.
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4) Co znamená pro tebe úspěch ve škole? Kdy se cítíš úspěšná?

„Jak kdy, když zrovna nedostanu 5 či 4. trojka ještě ujde. Když dostanu 1, tak se cítím 

úspěšná. “ Ještě v něčem jiným? „ Třeba v kamarádství. Určitě nejsem ta holka, které někdo 

něco řekne a druhý den to ví celá škola. Všichni se mi se vším svěřujou. Pak jsem taková, 

babo raď. Musím radit kamarádkám s klukama, pak jsem taky taková dohazovacka ...

Kristýna se cítí ve škole úspěšná převážně tehdy, když dostane dobrou známku. 

Ještě důležitější je však to, že je kolektivem přijímaná, oblíbená a má na své kamarádky 

velký vliv.

Katka ;

Katka je žákyně sedmé třídy, průměr na posledním vysvědčení byl 2 (1 čtyřka, 4 trojky). 

Učitelé jí hodnotí jako slušnou žákyni, bezproblémovou, dobře spolupracující, ale ne moc 

chytrou (respektive není studijní typ, spíše praktik).

Dotazník: _____________________

kategorie A

dobré známky 

Pochvala

výhra

s tátou jsou šťastni

Jsem lepší než ostatní

achytám někoho, že něco 
neví

když projdu

0

2,7

Kategorie B

když se v něčem zlepším 

něco se mi povede, co 

není tak běžné
^ i a u č í m l š e ^ Ť č č o l ě ž k é i ^

něco vím

něco umím

překonám sám sebe 

j^ďyřsě^lčíňršánroď sebe 

dokopu se k učení 

lepší budoucnost

o 3,7 Kategorie C

Kamarádství spolužáků

Pomůžu ostatním 

s učením

Pomoc spolužákům, měli 

radost

Pohádáme se ve třídě a 

pak se usmíříme

0 4,5

Nej vyšších hodnot získala kategorie C. To znamená, že pro Katku školní úspěch

charakterizuje úspěch v sociální oblasti. Výroky «  —  .
třídě a vak se usmíříme hodnotí

,,pom°c spolužákům, měli radost", „pohádáme sc

jvyšším počtem bodů. , , ,  , . > > -
, x xr.i vvšších hodnot dosáhly vyroky „ když se

Kategorie B je na druhém miste. J ohe>“ v. <■ “ irdvž se ucim sam od sebe . Ve
nečem zlepším ", „ něco pochopím “, „ ™co umím , „

M.arkéta Haj
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vztahu k úspěchu ve škole je tedy velmi důležité získání určitých kognitivních schopností, 

zlepšení výkonu, ale také je ceněna tzv. vnitřní motivace, kdy se učí z vlastní vůle.

V kategorii A získaly nejvyšší hodnoty „ dobré známky “ a „ máme s tátou jsou 

š ť a s tn íUznání ze strany dospělých autorit je tedy významné. Oproti tomu „pochvala", 

„jsem lepší než ostatní" a „nachytám někoho, že něco neví necharakterizují školní úspěch 

vůbec. 1 když je ocenění ze strany učitelů a rodičů pro Katku důležité, pochvala pocit 

úspěchu nepřináší. Zbylé dva výroky mají nejnižší hodnotu proto, že Katce nejvíce záleží 

dobrých vztazích ve třídě a úspěch v tomto smyslu by je mohl narušit.

Rozhovor:

0  Pověz mi něco na téma — já a moie budoucnost:
■* Tak normálně, chtěla bych jít na školu na kadeřnici, ale jinak budoucnost... nevím. Nebo 

normálně jako má každý jiný člověk, nechci být nějak namyšlena, nahoře. Chci být 

normální člověk... třeba jako moje mamka, je normální, nevyvyšuje se nad nikým. Má

dobrý postavení v práci, ale není namyšlená.
Na rozdíl od Kristýny nemá Katka tak smělé plány. Přesto ví přesně co chce. Má 

jasnou představu o volbě povolání. Jinak by si přála být jako její máma, aby sejí stejně 

dařilo v práci, ale zůstala sama sebou. Pro Katku je totiž velmi důležité zapadnout do 

kolektivu, nevyvyšovat se (vzpomeňme na výroky z dotazníku s nejnižšími hodnotami), 

být normální, tedy být jako ostatní. Ani ne moc „nahoře“, ani ne moc „dole“.

^  £ o je Pro tebe v životě důležité?
rodina... Jako škola taky, ale nejvíc rodina, rodinný štěstí, pohoda, abychom si věřili

* * Vem, věrnost, atak.. Nemůžu být bez kamarádů... Bez školy můžu bejt (smích). Bez

Srandy a kamarádů nemá život cenu, to by bylo hrozný.

^  isi. že i ta škola ie dů^žita. proč?
“ * *  M nevím, když třeba na ákladce M u  propadat, tak se nemusím dostat „a školu co 

potom. Nebo prostě nemusím odmaturovat, když na základce nebudu dávat pozor, tak 

* * *  mít znalosti na tu střední. A maturaje tedkon důležitá... Taky je  tu bodné íidí,

S * * *  4  rozumím, s kterými si dobře popovídám, tak asi i proto, že tu školu vnímám. • 

š*o,aje Pro Katku P«> p u c í c h  výhod, pro lepši možnosti ve

* * ■  další ško.y a pracovního zařazení. Také Jí poskytuje potřebné zakladu, znalost,
I W *  , z u S druhými lidmi, ma take pro ni škola

°Že Katce velmi záleží na pozitivních vztazích s druny

Vý2nam z hlediska uspokojování této sociální potřeby.
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4) Učíš se někdy doma a proč?

„ Učím se doma teď poslední dobou pořád... Protože jsem teď udělala průser a musím 

žehlit. “ Takže se učíš z donucení? „Ale ne, ze svý vůle, já  jsem to sama řekla, že se budu 
učit “.

Katku k učení opět motivuje hlavně potřeba pozitivních vztahů. Používá učení jako 

prostředek urovnání konfliktu v rodině, který vznikl její vinou.

5) Co znamená pro tebe úspěch ve škole? Kdy se cítíš úspěšná?

„No, třeba při vaření jo  (smích). Ale jinak mi ostatní předměty moc nejdou... I když 

úspěšná se cítím při malování, kreslím nejlíp ze třídy. Jinak moc ne... Možná občas, když 

řeknu něco dobře. Ale že bych se radovala z toho, že jsem řekla něco dobře, to ne. “

Pro pocit úspěchu ve škole si Katka potřebuje uvědomit co jí jde a také srovnání 

s ostatními. Také zažívá úspěch, když dobře zodpoví otázku (prezentuje svoje znalosti), ale 

nemá to pro ní přílišný význam.

Vláďa:

Vláďa je žák šesté třídy z majority. Výsledky ve škole má celkem dobré, průměr známek 

na vysvědčení měl 1,6 (dvě trojky). S učením problémy nemá, doma se připravuje, při 

hodinách pracuje, zajímá se o látku. Učitelé si ale stěžují na jeho agresivní a drzé chování. 

Dotazník:

Kategorie A 0

3,3

Kategorie B 0 3,8 Kategorie C 0 4,7

dobré známky 5 když se v něčem zlepším 3 Kamarádství spolužáků 4

pochvala 5 něco se mi povede, co 

není tak běžné

3 Pomůžu ostatním 

s učením

5

výhra 2 naučím se něco těžkého 3 Pomoc spolužákům, měli 

radost

5

máma s tátou jsou šťastni 5 něco vím 4 Pohádáme se ve třídě a 

pak se usmíříme

5

jsem lepší než ostatní 1 něco pochopím 5

nachytám někoho, že něco 

neví

1 něco umím 4

když projdu 4 překonám sám sebe 3

když se učím sám od sebe 3

dokopu se k učení 5

lepší budoucnost 5
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Nejvyšší hodnotu získala kategorie C, tedy úspěch v sociální oblasti, všechny 

výroky získaly vysoké hodnoty. Pro Vláďu je tedy důležité kamarádství spolužáků, ale 

také schopnost pomáhat a řešit konflikty.

Rozdíl mezi kategorií A a B není veliký, přesto dává Vláďa přednost kategorii B.

V této kategorii získaly nejvyšší hodnoty výroky: „něcopochopím", „dokopu se k učení", 

„lepší budoucnost". Pro Vláďu o školním úspěchu vypovídá hlavně pokrok v myšlení, že 

překoná lenost k učení (tedy motivační a volní stránka) a také osobní perspektiva. Tato 

stránka školního úspěchu se u jeho vrstevníků tak často neobjevuje.

V kategorii A získaly největší hodnoty pojmy „dobréznámky", „pochvala",

„ máma s tátou jsou šťastní". Školní úspěch ještě stále velmi významně charakterizuje 

ocenění ze strany autorit, tedy nějaký hmatatelný důkaz, že něco dokázal, že je jeho výkon 

dobrý a chvályhodný.

Rozhovor:

1) Pověz mi něco na téma — iá a moie budoucnost.

„Nevím.....Budu pracovat.....To je divná o tá zka ....C h tě l jsem být tramvajákem nebo

hasičem..... " Co budeš dělat, a ž  sko n č íš  školu? „No, určitě půjdu na tu.... střední školu

nebo co to je....potom bych šel zkusit hasiče. Musel bych udělat nějaký zkoušky. “ (Vláďu 

zaujalo cvičení hasičů u nich na chatě, také si něco s nimi vyzkoušel)
Vláďa zatím nijak zvlášť o své budoucnosti nepřemýšlel, otázka ho zaskočila. Přesto má 

nějaké sny o tom, čím by chtěl být. Volí oblíbená povolání u velké části chlapců -  být 

řidičem tramvaje nebo hasičem. (Jsou to povolání, se kterými se setkává v každodenním 

Životě, jak přímo, tak zprostředkovaně médii.Tato volba muze vyplývat z 

fascinace technikou a touhou po ovládání strojů, touhou po dobrodružství či hrdinství a 

Překonávání fyzické náročnosti) Zatím tedy nepřemýšlí o takových věcech jako je

vydělávání peněz, zajištění rodiny apod.
Po delším vyptávání mluví o dalším studiu. To, že musí po základní škole na

střední školu chápe jako samozřejmost, moje otázky ho udivují, („to je přece jasné“) Také

^ápe, že se hasičem nebo řidičem neshme jen tak, že nestačí přání, ale musí složit nějaké

zkoušky.

Co je pro tebe v životě důležité?
- To je  hodné věci..,.Zdraví..... To je  těžký....Nemohl bych být bez domova. Trávit čas, mít,

kde být....
Ačkoli se Vláďovi na tuto otázku špatně odpovídá a obtizne hledá ta vhodná s o a, m 

j**o v tom, co pro život potřebuje. Jako většina respondentů považuje za nejdu ez.tejs,
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hodnotu zdraví. Dále je pro něho důležitý domov, tedy dobré rodinné zázemí a střecha nad 

hlavou. Také má silnou potřebu smysluplného využití času, tzn. vědět kde a co má dělat. 

Může jít tedy o úvahu o důležitosti řádu v životě, o tom jak je důležité vědět kam patřím a 

co je mým úkolem.

3) Je pro tebe taky důležitá škola?

„Jé, to je  jasný... Abych něco věděl, abych mohl na tu další školu, pak do práce, všechno 

do sebe zapadá... Taky mám tady kamarády. A mám kde být, jinak bych se třeba někde 

flákal... “

Vláďa se opět pozastavuje nad triviálností mé otázky. Za jeho slovy cítím určité opovržení, 

které by se dalo popsat větou: „proboha, to snad ví každý, k čemu je škola, ne?!“ Přesto mu 

chvíli trvá, než tu svojí ,jasnost“ dokáže verbalízovat. Škola mu poskytuje získání 

vědomostí, je  také instrumentem k dosažení cílů a uspokojuje potřebu po smysluplném 

trávení času. Neméně důležitá funkce školy je možnost vybudování dobrých vztahů 

s vrstevníky.

4) Učíš se někdy doma a proč?

„Jo, učím se. Nějaký předměty ne, ty umím dobře (češtinu a fyziku). Pamatuji si to. “ Proč 

si myslíš, že je  umíš dobře? „Mám z nich dobrý známky...taky vím, že to umím...při fyzice 

mi to přejde zajímavý “

Zjednodušeně mohu říci, že se Vláďa učí proto, aby se něco naučil. Tato interpretace může 

někomu připadat fádní, přesto si myslím, že vystihuje dobře to, o čem vlastně Vláďa 

mluví. Nejprve mě zaujalo, že Vláďa sice hovoří o známkách, které jsou pro něho jistě 

důležité, ale nejsou, na rozdíl od převážné části respondentů, cílem jeho snažení. Známky 

mu slouží jako ukazatel toho, že se něco naučil dobře. Potřebuje tedy známky k tomu, aby 

si byl jistý svým výkonem. Tedy, pokud se jeho výkon líbil paní učitelce, pracoval dobře.

Dále je zajímavé jak Vláďa chápe co je to učit se. Tím, že Vláďa říká, že se některé 

předměty učit nemusí, protože ví, že je umí, definuje vlastně učení, jako něco, co probíhá 

pouze doma při přípravě na školu. Látku z předmětů, na které se doma nemusí připravovat, 

si pamatuje již ze školy, protože ho zajímá a chápe ji. Jakoby se mu dostala sama od sebe 

do hlavy, a to nepovažuje za učení. Učení je nejspíš něco, co stojí veliké úsilí a co není 

zábavné. Neuvědomuje si, že i předměty, které mu jdou nějak samy od sebe, se musel 

nějak naučit, musel nějak získat informace, které si zapamatoval. Těžko se s nimi asi 

narodil. (.Nějaký předměty ne, ty umím dobře. Pamatuji si to)
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5) Rodiče ti hodně do toho mluví?

„Říkají, abych se učil. Potom mě někdy vyzkouší...Poradí, když něčemu nerozumím, když si 

to ještě parna tují...Nutí tě k učení? Nemusí mě moc nutit, učím se sám. Před písemkou, a 
tak. “

K učení Vláďu také motivuje hrozba zkoušení, učí se tedy hlavně před písemkou, ale sám 

od sebe. Rodiče ho přesto kontrolují a pomáhají mu a podporují.

6) Co znamená pro tebe úspěch ve škole?

„ Když dostanu dobrou známku..... taky když vím, že něco umím. Přijde mi to dobrý, když

někdo něco říká, tak já  můžu něco říct, třeba při fyzice. “ Takže, jestli ti dobře rozumím, 

dělá ti radost, když se můžeš pochlubit svými znalostmi? „Jo, dá se to tak říct. “

Úspěch ve škole samozřejmě úzce souvisí se známkami. Jak už Vláďa podotknul výše, 

známky vypovídají o tom, zda se něco naučil nebo ne. Cítí se tedy úspěšný, když dostane 

dobrou známku, ale také, když ví, že něco umí (což je vzájemně podmíněno). K pocitu 

úspěchu dále potřebuje své znalosti předvést, ukázat se před ostatními.

Lukáš:

Lukáš je  žák šesté třídy z romské menšiny. Průměr na vysvědčení měl 2,5 (čtyřky). Jeho 

prospěch je  velmi slabý a domácí příprava je spíše nepravidelná, při hodinách se chová 

nenápadně, málokdy se zapojí. Učitelé ho hodnotí jako slabého žáka, který se ale snaží. 

Vyniká ve výtvarné výchově.

Dotazník:

Kategorie A 0 4 Kategorie B 0 3,4 Kategorie C 0 2,8

dobré známky 5 když se v něčem zlepším 4 Kamarádství spolužáků 3

pochvala 5 něco se mi povede, co 

není tak běžné

5 Pomůžu ostatním 

s učením

4

výhra 3 naučím se něco těžkého 3 Pomoc spolužákům, měli 

radost

2

máma s tátou jsou šťastni 4 něco vím 2 Pohádáme se ve třídě a 

pak se usmíříme

2

Jsem lepší než ostatní 2 něco pochopím 5

nachytám někoho, že něco 

neví

5 něco umím 4

když projdu 4 překonám sám sebe 4

když se učím sám od sebe 3

dokopu se k učení 1

.___ lepší budoucnost 3
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Nejvyššíeh hodnot získala kategorie A, což znamená, že pro Lukáše je velmi 

důležité hodnocení okolím, a také porovnávání svého výkonu či vědomostí s druhými. 

Nejvyšší hodnoty získaly výroky: „Dobré známky", „pochvala" a „nachytám někoho, že 

něco neví". Poslední zmíněný výrok hodnotí většina Lukášových vrstevníků jako se 

školním úspěchem nesouvisející. Tato skutečnost může souviset s tím, že tam, kde si žáci 

vysoce cení úspěch v sociální oblasti, získává tento výrok velmi nízké hodnoty. Ovšem u 

Lukáše kategorie C, která reprezentuje tento aspekt, získala nejméně bodů. Důležité nejsou 

jen dobré známky, ale také kladné ocenění rodičů a postup do dalšího ročníku.

V kategorii B získaly nejvyšší hodnoty „něco se mi povede, co není tak běžné",

„ něco pochopím “. Pro Lukáše je tedy školním úspěchem výkon, který není tak obvyklý a 

určité zdokonalení v myšlení. Dále má velký význam získání dovedností a překonání svých 

možností. Tento atribut školního úspěchu je u většiny šesťáků hodnocen velmi malým 

počtem bodů.

Kategorie C získala nejméně bodů, ačkoli právě u šesťáků je tato kategorie na 

prvním místě. Nejvyšší hodnotu získal výrok „pomůžu ostatním s učením". Což je také 

výjimečné.

Pro Lukáše je tedy hlavním atributem úspěchem ve škole získání dobrých známek a 

pochvaly od příslušných autorit. Také ujištění se, že má větší vědomosti, než ostatní. 

Neméně důležitou roli hraje vědomí vykonání něčeho neobvyklého a vlastní kognitivní 

posun.

Rozhovor:

1) Pověz mi něco na téma -  iá a moje budoucnost:

»Nevím,.... chci být automechanikem, chci mít děti, a to je všechno. Proč? „Mě baví

auta...“ A dělá to někdo z rodiny? „No, švára.“

Lukáš dlouho neví, co by na tuto otázku odpověděl. Nakonec ale má nějakou představu o 

tom, čím by se chtěl živit. Tato představa se odvíjí od jeho zájmů, a také od osoby, která 

tuto činnost vykonává a nejspíš je pro Lukáše vzorem. Dále je v jeho úvahách o 

budoucnosti důležitá role otce.

2) Co je pro tebe v životě důležité?

"Nevím, být vyučenej... Abych měl střechu nad hlavou. To je  asi všechno.

Pro Lukáše jsou v životě důležité praktické věci, mít kde bydlet a mít určité živobytí.

V jeho představách figuruje fakt, že aby toho dosáhl, je nutné se necim vyučit, umet tedy 

nějaké řemeslo, které mu toto živobytí zajistí. O abstraktních hodnotách, jako je napr. 

zdraví, láska, štěstí, neuvažuje.

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedag. a školní psychologie
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3) Je pro tebe taky důležitá škola?

„Jo... Nevím. “

Na tuto otázku Lukáš nezná odpověď. Možná ví, že je  škola pro jeho život nějak důležitá, 

ale neumí to vyjádřit. Nebo o tom nikdy nepřemýšlel, tudíž to pro něho není nijak 

podstatné.

4) Učíš se někdy doma a proč?

„Jo, večer... Abych měl dobrý známky. “ Proč? „Abych vyšel, abych nepropadl (to je  

ostuda). “

Lukáš se učí hlavně proto, aby postoupil do dalšího ročníku, možná na natlak okolí, rodiny, 

která opakování ročníku považuje za ostudu.

5) Rodiče ti hodně do toho mluví?

„ Matka -  nevím, když přijdu ze školy. Nechci hned odpoledne, že jsou tam neteře. Večer je  

klid. Mamka to nedokáže pochopit.

6) Co znamená pro tebe úspěch ve škole?

„ Někdy na tělocviku... Třeba učitel řekne, ty jsi byl nejlepsi, udělal jsi tohle... Je to pro 

tebe důležité, být nejlepší? „Ani ne. “
Zde se potvrzuje, že pro pocitu úspěchu Lukáš potřebuje ocenění autority, v tomto případě 

učitele. Také hraje roli uvědomění si výjimečnosti ve skupině vrstevníků, tzn. být nejlepší. 

Pro Lukáše to však není důležité, udělá mu to radost, ale nesnaží se o to.

I ana :
Táňa je  žákyně šesté třídy z romské menšiny. Výsledky ve škole má slabé. Průměrnou 

známku na posledním vysvědčení měla 2,6 (pět čtyřek). Učitelé si také stěžuji na její 

chování, je  drzá k učitelům, často porušuje školní řád, doma se moc nepřipravuje a při

hodinách se nevěnuje výuce. 

Dotazník:

Kategorie A 0

4,3

Kategorie B 0 3,4 Kategorie C 0 5

dobré známky 5 když se v něčem zlepším 3 Kamarádství spolužáků 5

Pochvala 4 něco se mi povede, co 

není tak běžné

5 Pomůžu ostatním 

s učením

5

výhra 5 naučím se něco těžkého 2 Pomoc spolužákům, měli 

radost

5

máma s tátou jsou šťastni 5 něco vím 4 Pohádáme se ve třídě a 

pak se usmíříme

5

JSem Iepšf než ostatní I něco pochopím 5
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nachytám někoho, že něco 

neví

5 něco umím 4

když projdu 5 překonám sám sebe 3

když se učím sám od sebe 1

dokopu se k učení 4

lepší budoucnost 3

Nejvyšší hodnoty získala kategorie A. Pro Táňu znamená školní úspěch nejvíce úspěch 

v sociální oblasti. Všechny výroky z této kategorie získaly plný počet bodů. Kamarádství 

ve třídě a dobré vztahy jsou tedy to nejdůležitější.

V kategorii A získaly nejvyšší hodnotu výroky „ dobré známky ", „pochvala ", „ výhra ", 

„máma s tátou jsou šťastní", „nachytám někoho, že něco neví , „když projdu . Pro Táňu 

je tedy velmi důležité hodnocení ze strany autorit. Zajímavý je extrémní rozdíl

v hodnocení výroků „jsem lepší, než ostatní" a „nachytám někoho, že něco neví". Zde 

může hrát roli to, že je sice důležité srovnání ve výkonu mezi vrstevníky, ale zároveň si 

Táňa uvědomuje, že být lepší než ostatní jde někdy proti dobrým vztahům, na kterých ji 

záleží nejvíc.

V kategorii B, která celkově získala nejmenší hodnotu, mají největší význam výroky:

„ něco se mi povede, co není tak běžné " a „ něco pochopím Pro pocit úspěchu ve škole je 

tedy podstatné vědomí výjimečného výkonu a pokrok v myšlení. Vysokou hodnotu mají 

také nabyté vědomosti a schopnosti. Za úspěch Táňa také považuje, když se přinutí 

k učení.

Rozhovor:

1) Pověz mi něco na téma -  lá a moie budoucnost.

„Jako až budu velká?... Já bych chtěla být letuškou, či kadeřnici, když mi to vyjde. 

Kdybych hyla letuškou, tak bych se dohodla s mámou, letěla bych třeba do Španělska a 

tam bych si našla manžela... Protože mi to tady nebaví, je  tu nuda. nemáte tu kam jít... Teta 

letěla do Londýna... Půjdu se učit na tu letušku, kd y ž  n e .ta k  na tu kadeřnici... Chtě,abych 

mu. jen jedno dítě, starala bych se o něj, byla bychfurt s ním... Protože ten první by mohl 

žárlit. “
T , v „ n cVé budoucnosti má více méně jasnou představu,Tana se celkem snadno rozhovořila, o sve

., , . J , . ví iak svvch cílů dosáhnout. Zdá se, že hlavním motivem°tázka je, zda realistickou a zda vi, jaK s y
v ct n■71 vat si whnout se nudě. Také jsou pro ni důležitéPři vytváření plánuje zábava, možnost užívat si,vynno

, ' ' nQ Táňu určitv vliv. Do Tániných životních planu 
zkušenosti či názory osoby, která ma na
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také spadá přijmutí mateřské role, uvažuje dokonce už o počtu dětí a způsobu péče či 
výchovy.

2) Co je pro tebe v životě důležité?

„Hlavně rodina, máma, táta,brácha, prostě všichni. Zdraví... Pak s kým budu, s kterým 
klukem, aby mě měl rád. “

Pro Táňu jsou v životě nejdůležitější rodinné vztahy a život s milujícím partnerem. To, že 

jsou pro Táňu velmi důležité vztahy s druhými lidmi, láska a přátelství, nám potvrzují i 

výpovědi z dotazníku. Další hodnota, kterou Táňa uvádí je zdraví.

3) Je pro tebe taky důležitá škola?

„Jo... Protože, abych něco uměla, abych se vyučila. “

Na tuto otázku hledá Táňa odpověď poněkud delší dobu. Škola v životě Táni nezaplňuje 

jeho podstatnou část, přesto si jakýsi smysl školy uvědomuje. Ovšem nedává si jej do 

souvislosti se svými budoucími plány (být letuškou, kadeřnicí).

4) Učíš se někdy doma a proč?

„Jo. Když mám čas. Jenom večer, když jdu spát... Včera jsem hlídala tetě miminko... Abych 

dostávala dobrý známky. “

Zde se opět potvrzuje, že škola a učení nejsou na prvním místě. Na učení musí mít čas, 

existují tedy důležitější věci. Motivují jí hlavně dobré známky.

5) Rodiče ti hodně do toho mluví?

„ Mamka říká, jak bylo ve škole, jd i se učit, ale jdu, i když mi to neřekne.

Matka Táňu vede k učení, ale svoje povinnosti si už hlídá sama.

6) Co znamená pro tebe úspěch ve škole?

„Jak to myslíte?.... Jako dobře, jo?... Když je  s klukama na chodbě sranda, není nuda. Tak 

mám dobrou náladu, baví mě to... Nebo když dostanu dobrou známku. “

Táňa nejprve neví, co si pod tímto pojmem má představit. Úspěch ve škole ztotožňuje 

hlavně s příjemným pocitem. Ten se dostaví, když ve škole není nuda, když má uspokojivé 

vztahy se spolužáky. To hlavní se odehrává na chodbě, tedy o přestávce, a ne v rámci 

vyučování. Tento pocit se dostavuje také tehdy, když dostane dobrou známku.
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Střecha nad hlavou nebo láska?

(Aneb co je v životě důležité)

V této kapitole se lehce dotkneme životních hodnot našich respondentů. Půjde nám

o hledání určité koncepce toho, co je  pro naše respondenty žádoucí, co ovlivňuje jejich 

chování a prožívání, tedy určité směřování k idejím. Musíme si uvědomit, že hodnotová 

orientace se u našich respondentů teprve postupně formuje, a že intenzivní hledání 

životních hodnot či tázání se po smyslu života je typické spíše pro pozdější vývojové 

období (období adolescence). To ovšem neznamená, že naši respondenti se touto otázkou 

nikdy nezabývali.

Také můžeme počítat s tím, že výpovědi se budou lišit nejen napříč věkovými 

skupinami, ale i v rámci jednoho ročníku či etnické skupiny, protože vyznávání určitých 

hodnot sice ovlivňuje sociální prostředí jedince (tedy rodina, doba ve které žije, ale i 

kultura, s čímž souvisí etnická příslušnost), zároveň však je zde silný vliv jeho konkrétních 

zkušeností. Přesto se pokusím zjistit, zda existují nějaké zvláštnosti u žáků romského 

etnika a u žáků z majority.

V odpovědích respondentů na otázku, „co je pro tebe v životě důležité“, se objevují 

všeobecně uznávané hodnoty jako je zdraví, štěstí, láska, ale také věrnost a kamarádství. 

Téměř většina respondentů klade veliký důraz na rodinné zázemí. Velmi jim záleží na tom, 

aby jejich rodina byla v pořádku, aby mezi rodinnými příslušníky panovaly dobré vztahy 

apod. Objevuje se také prosté přání „mít se dobře“, což v sobě nese nejen zajištění po 

materiální stránce (peníze, střecha nad hlavou), ale také po stránce emoční (mít holku, 

dobrou rodinu). Také se objevuje jako hodnota mít dobré školní výsledky a vzdělání.

Hodnoty našich respondentů můžeme tedy podle obsahu rozdělit do následujících 

kategorií a podívat se na četnost ve výpovědích:

1) všeobecně uznávané hodnoty, „vyšší ideie“:

• zdraví — 5 respondenti — Vašek, Václav, Anička, Táňa, Vlád a

• štěstí a láska -  1 respondent -  Kristýna

• kamarádství — 2 respondenti — Katka, Kristýna

Ž ldobré rodinné zázemí — 5 respondentů — Vašek, Václav, Kristýna, Katka, Táňa 

Tato hodnota se objevuje i u dalších respondentů. Abychom si toho všimli, nesmíme se 

°všem spokojit pouze s odpovědí na tuto otázku, ale musíme vnímat každý rozhovor jako 

Celek. Z první otázky, která se táže po představách o budoucnosti, je patrné, že i pro
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Lukáš

Aničku je důležitá hodnota rodiny, a to ve smyslu vytvoření dobrého prostředí pro své 

potomky. Stejně tak Pavel by si přál jednou založit dobrou rodinu. Podobně smýšlí i L 

(„chci mít děti“). Ve skutečnosti je tedy hodnota dobrého rodinného zázemí, ať už 

v nynější situaci nebo v daleké budoucnosti, důležitá pro všechny respondenty.

3) materiální hodnoty -  peníze, střecha nad hlavou, mít se dobře -  2 respondenti -  Lukáš, 

Marek. Ovšem touhu „mít se dobře, aby mi nic nechybělo“, vyjadřuje i Anička v odpovědi 

na první otázku. Také u Kristyny vidíme určitá přání žít v blahobytu, i když řečeno s jistou 

nadsázkou. Myslím si, že se jedná spíše o její fantazie, než nějaké cílové životní hodnoty, 

protože na otázku, co je pro ní v životě důležité odpovídá zcela jinak. Bylo by fajn mít

v životě pěkný dům a auto, ale neznamená to, že by bez toho nemohla žít.

4) dobré školní výsledky, vzdělaní — 2 respondenti — Pavel (dobré známky ve škole), Lukáš 

(být vyučený). Ovšem silnou potřebu být ve škole úspěšný (v užším slova smyslu), 

můžeme vidět i u Vaška, který odvádí řeč jinam, možná právě k oblasti, která je pro něho 

podstatnější, než to na co si myslel, že má odpovědět („spíš zdraví, rodina, a tak. Já nevím, 

co bych na to řekl, já  na rozhovory moc nejsem... Já mám krátký, rychlý odpovědi, nevím, 

co bych ještě řek.... (po delším tichu) Dneska jsem nešel málem do školy, bylo mi dost 

blbě, ale šel jsem, protože se měla psát písemka z chemie ....“)• I z dalších otázek je patmé, 

že pro Vaška mají škola, vzdělání, dobré školní výsledky vysokou hodnotu.

5̂  sm vslnplné trávení času, řád -  1 respondent -  Vláďa. Několikrát se v rozhovoru zmiňuje

o tom, jak je pro něho důležité vědět, jak trávit čas (což mu např. zajišťuje škola. Mluví o 

tom, že kdyby nechodil do školy, tak by se třeba někde flákal) a mít, kde být. Přeneseně 

můžeme mluvit o tom, že Vláďa potřebuje pro svůj život určitý smysluplný řád.

Téměř pro všechny žáky (ať z romské menšiny či z majority) je velmi důležitá 

hodnota zdraví a dobrého rodinného zázemí. Určitou zvláštnost u některých našich 

respondentů z romské menšiny (Lukáš, Marek) můžeme spatřovat v důrazu na „materiální 

hodnoty“. Velmi důležité je určité zajištění, mít se dobře, mít střechu nad hlavou, peníze. 

Tyto hodnoty se vztahují spíše k budoucnosti a úzce souvisí s přáním založit dobrou rodinu 

a zajistit jí po všech stránkách. V touze mít se dobře po materiální stránce nejsou sami,

Podobná přání (jak už jsem  se zmínila výše) má i K ristýn , Na rozdíl od ní jsou však

.• *-x*x;sí npirlp tak o blahobyt a užívání si, spíše jako o respondenti z romské menšiny realistictejsi, nejde taK o y
Uvědomění si nutnosti nrěitého z a j i š t ě n í ,  jak je důležité mi. střechu nad hlavou a p tác. A

'o díky zkušenostem, které jsou mnohdy tvrdé, protože jejich rodmy se mnohem castej,
, . Z m ín k am i V tomto směru jsou tedy mnohdy romští 

musí potýkat s nejistými životními podmínkami, v ioi
, . -„ritv Rozhodně ale nemůžeme zobecnit 

« c i  mentálně vyspělejší než jejich vrstevme, z  majonty. Rozhod
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tvrzení, že žáci z romské menšiny preferují ve své hodnotové orientaci spíše materiální 

hodnoty, jak by k tomu mohli tyto interpretace svádět, navíc ještě podpořené obecně 

rozšířeným názorem o romské menšině, a to nejen u laické veřejnosti. Znovu chci 

zdůraznit, že tato touha po „materiálních hodnotách“ je podle mého názoru ovlivněna spíše 

než příslušenstvím k danému etniku, určitou situací a zkušenostmi jedince.

Podívejme se nyní na hodnotu rodiny. Rozeberme si podrobněji výpovědi 

respondentů, právě s ohledem na tuto hodnotu.

Žáci z majority:

1. Vašek: Rodinu vnímá, jako jednu z hodnot, které jsou pro jeho život důležité. 

Rodina je pro Vaška opravdu bezpečným přístavem, kde může hledat pomoc, 

podporu, povzbuzení. Je normální, že si všichni členové navzájem pomáhají (nejen 

rodiče, ale i sourozenci). Rodiče, ale i starší bratr mají veliký vliv na Vaškovo 

směřování, na jeho volbu zájmů, studijní výsledky apód. („Spíš zdraví a rodina, 

atak.“ „Rodiče mi pomáhají s příkladama....ale nejlepší je  učení s bráchou, protože 

je  to taková škola hrou.“)

2. Václav: Rodinu si také cení velmi vysoko. Potřebuje, aby si její členové navzájem 

pomáhali a lituje, že má teď s bratrem horší vztahy. Velmi mu záleží na tom, aby se 

to zlepšilo. („Zdraví a rodina....“ „Hlavně bráchu nesmím nechat na holičkách. On 

si myslí, že ho nenávidím, aleje v pohodě, jenom mě nesmí naštvat“)

3. Kristýna: Ačkoli je nyní pro Kristýnu nej důležitější kamarádství a láska, tzn. 

vytváření dobrých vztahů s vrstevníky a také už s vrstevníky opačného pohlaví, má 

pro ni dobré rodinné zázemí také vysokou hodnotu. Velmi jí záleží na tom, aby ti 

lidé, které má ráda, byli šťastní, měli se dobře. Také v jejích budoucích plánech, 

můžeme zaznamenat přání vytvořit šťastnou rodinu, které by nic nechybělo. Takže 

hodnota dobrého rodinného zázemí ovlivňuje Kristýninu perspektivní orientaci a 

uvědomění si vlastního tvůrčího potenciálu v této oblasti. („Štěstí, láska, 

kamarádství...Taky rodina, štěstí druhých." „Chtěla bych hodného manžela, jedno 

dítě...“)

4. Katka: Přímo hovoří o rodinné pohodě a rodinném štěstí, jako o necem, co je 

v jejím životě velmi důležité. Také potřebuje vzájemnou důvěru členů rodiny, která 

vytváří bezpečný ostrov v jinak nebezpečném světě. Zmiňuje vliv rodiny, 

konkrétně matky, na utváření jejích postojů. Matka je tím správným vzorem, taková 

by jednou chtěla být. („Asi rodina.... Rodinný štěstí, pohoda, abychom si věřili 

navzájem..." „Chci být normální člověk...třeba jako moje mamka. )
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5. Vláďa: Pro Vláďu je důležitá hodnota domova, což můžeme chápat jako dobré 

rodinné zázemí a mít střechu nad hlavou. Jinak o rodině jako takové přímo 
nemluví.

Žáci z romské minority:

1. Marek: Ačkoli Marek přímo o rodině v souvislosti životních hodnot nemluví, určitý 

význam zde také můžeme spatřovat. Na rozdíl od ostatních je zde ale patrná větší 

touha po osamostatnění (doma se musí o své věci postarat sám a nevadí mu to). 

Rodina (či domov, zázemí...) jako hodnota vystupuje spíše jako cíl, kterého chce 

jednou dosáhnout. Mít dobrou partnerku a mít se dobře, dobré živobytí. Tedy touha 

po vlastní rodině, vytvořit něco svého.

2. Anička: Pro Aničku je největší hodnotou zdraví, o rodině přímo nemluví. Přesto 

jejím životním cílem je vytvoření dobré rodiny, vše udělat pro to, aby dětem 

poskytla bezpečný domov, („...kdybych měla děti, aby měly všechno, co 

potřebujou, aby byly zdravý...“)

3. Pavel: Také nemluví o rodině přímo jako o tom, co je v životě důležité. V jeho 

pojetí je rodina spíše hodnotou cílovou — vytvořit vlastní dobrou rodinu. Přesto jeho 

stávající rodina je pro něho důležitá jako podpora k naplnění cílů (mít dobré 

výsledky ve škole). („...Abych se měl dobře. Dobrou rodinu.“...Doma mě k tomu 

vedou, mají špatnou práci a chtějí, abych měl lepší.“)

4. Lukáš: Rodina pro Lukáše funguje jako vzor pro jeho plány. Také je zdrojem 

konfliktů (v tomto věku typické). Hodnota rodiny je opět spíše vztažena

k budoucnosti. K vytvoření vlastní rodiny, osamostatnění, mít děti. („...chci mít 

děti“... „Mě baví auta“ A dělá to někdo z rodiny? „No, švára“...)

5. Táňa: Rodina je  pro Táňu velmi důležitá. Jednak slouží jako zdroj informací ze 

zkušeností ostatních členů, jednak jako ostrov bezpečí, ze kterého se vyráží do 

světa. Vzájemná pomoc je  samozřejmostí, stejně jako dělat vše pro děti. Táňa si 

vysoce cení své rodiny, ale už také přemýšlí o té své vlastní v budoucnu.

(„...rodina, máma, táta, brácha, prostě všichni..." „včera jsem hlídala tetě 

miminko.“ „kdybych byla letuškou, tak bych se dohodla s mámou..." „teta letěla do 

Londýna“...“chtěla bych mít jen jedno dítě, starala bych se o něj, byla bych furt

s ním...“)

Z tohoto bližšího rozboru „rodiny jako hodnoty" v pojetí našich respondentů je patrné, 

že rodina hraje v životě každého respondenta větší či menší roli. Na tom není ovšem nic 

tm a v é h o  či objevného. To, co jsem sledovala tímto rozborem bylo poukazat na trosku
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jiné postavení hodnoty rodiny v životě žáka z majority a žáka z romské menšiny. Dalo by 

se říci, že pro všechny rodina slouží, jako určité zázemí, kde mohou čerpat své síly, a to si 

někdo uvědomuje více, někdo méně. Ovšem to, co můžeme vnímat u žáků z romské 

menšiny ve větší míře, jsou úvahy o založení vlastní rodiny, úvahy o roli matky a otce.

V tomto duchu jsou také více perspektivně orientovaní. I když někteří žáci z majority tyto 

úvahy také zmiňují, romští žáci z našeho vzorku, o tom určitým způsobem hovoří všichni 

(I když u Marka o tom můžeme diskutovat"). A co je zajímavé, že i chlapci mluví o touze 

mít děti, což ani jeden z chlapců z majority nevyjádřil. Zde tedy můžeme narážet na naše 

stereotypy, to, že dívky sní o tom mít hodného manžela, zdravé děti atd., nás asi moc 

nepřekvapí. Překvapí nás to u chlapců.

Můžeme tedy říci, že naši respondenti z romské menšiny více zmiňují touhu po 

založení vlastní rodiny (a to i chlapci) a osamostatnění se, než naši respondenti z majority, 

pro které je  zase významnější nynější rodinné zázemí, nebo si to alespoň více uvědomují.

A co škola

Nyní se zaměřím na úlohu školy v životě našich respondentů. Zajímá mě, jaký 

význam má pro žáky vzdělání, zdaje pro ně důležitý dobrý výkon ve škole, zda se doma 

učí, a co je především motivuje.

Odpovědi interpretuji podle následujících kritérií.

a) Je také v životě důležitá škola?

b) Proč se učí?

c) Jaká je  podpora k učení rodičů?

Žáci z majority:

1. Vašek:
a) Pro Vaškův život je  škola velmi důležitá. Je to patrně nejen z odpovědi na otázku -  

je  také pro tebe v životě důležitá škola? Kdy oceňuje význam školy zvláště pro 

svojí osobni perspektivu. Ale také ze zbývajících otázek. Všimněme si, jak u druhé 

otázky odvádí řeč k aktuálním starostem, které ho zrovna ttópí (písemná práce 

z chemie....). Škola mu také občas umožňuje uspokojit své zál.by, jako jsou 

počítače a technika. (Je pro tebe také důležitá škola? J o .  myslím, že je....Kvůli 

budoucnosti, ale někdy mě to bavL.No, nejvic mě nebaví čeatma. Ale pn mahce

mě některý věci bavěj....)
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b) Vašek se učí nebo dělá úkoly téměř každý den. Učení chápe jako svou povinnost, 

kterou si sám od sebe plní. A to i tehdy, když ho to moc nebaví. Je tedy schopen 

omezit svá momentální přání, kvůli výhodám, které mu učení později přinese. Jsou 

předměty (počítače, matematika), které mu přinášejí také radost z poznání, 

uspokojují jeho zájmy, a také mu poskytují pocit úspěchu.

c) Rodiče Vaška v učení hodně podporují. I když si své povinnosti plní sám od sebe, 

rodiče, ale také bratr, jsou mu k dispozici, když potřebuje pomoct, poradit, něco 

vysvětlit. Podporují ho i svým vlastním příkladem, svým důrazem na vzdělání.

2. Václav:

a) Pro Václava je škola důležitá hlavně jako nástroj k zajištění lepší budoucnosti, 

získání dobré práce apod. Uvědomuje si tedy její instrumentální hodnotu. Ovšem 

přiznává, že školou rozhodně nežije (na rozdíl od Vaška). („Škola? No, škola...ale 

jo, musím nějaký peníze vydělávat, tak se musím učit....)

b) Václav přiznává, že ho k učení často přivedou tresty rodičů, nebo ho motivuje 

špatná známka. Ale předměty, kterého baví (dějepis, chemie) se učí se zájmem, 

dokonce si rozšiřuje informace i z dalších zdrojů. Učí se pouze v sobotu, protože 

má hodně zájmů mimo školu.

c) Rodiče mu školní povinnosti občas připomínají, ale většinou se učí sám od sebe. 

Protože nemá na učení díky volnočasovým aktivitám dostatek času, musí rodiče 

někdy volit negativní motivaci k učení (zákaz televize apod.). Hlídají tedy, aby měl 

dobré známky.

3. Kristýna:

a) Kristýna si také uvědomuje instrumentální hodnotu školy, ale má pro ni mimo jiné 

význam k uspokojení zájmů a získání znalostí.

b) Učí se hlavně kvůli hrozbě zkoušení, ale cítí to jako svou povinnost. Také kvůli 

budoucnosti, aby se dostala na střední školu. Občas má radost z poznávání (baví jí 

zeměpis, dějepis) a uvědomuje si užitečnost znalostí, které získává.

c) Učí se sama od sebe, ale v rodičích má podporu.

4. Katka:

a) Škola je pro Katku důležitá hlavně ve vztahu k její osobní perspektivě, jako 

prostředek k přijetí na další školu. Je také důležitá k získání základních znalostí, 

které by jí později mohly chybět. Dále má pro ní veliký přínos v uspokojování 

sociálních potřeb.
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b) Momentálně Katku motivuje k učení udobření maminky. Bere tedy učení jako 

určitou formu pokání. Ale také se učí kvůli budoucnosti.

c) Většinou se také učí sama od sebe.

5. Vláďa:

a) Škola je pro Vláďu důležitá k tomu, aby něco uměl, také je potřebná k dosažení 

cílů (být hasičem) a uspokojuje jeho potřebu po smysluplném trávení času. Škola 

mu tedy poskytuje to, co je pro něho v životě důležité. Občas je také zdrojem 

zábavy a uspokojuje touhu po poznání (baví ho fyzika). Škola je také místo 

setkávání s kamarády a budování vztahů s vrstevníky.

b) Vláďa se učí proto, aby obstál ve škole při zkoušení, měl dobré známky (i když to 

takto přímo neříká). Ovšem učí se pouze ty předměty, které mu moc nejdou a 

nebaví ho. Nestačí dávat pozor ve škole, musí se na ně intenzivněji připravovat 

doma. Dokáže se tedy překonat a dělat i to, co ho zrovna moc nebaví.

c) Rodiče ho vedou k povinnostem, pomáhají mu, vysvětlují, když něčemu nerozumí 

apod. Ale většinou si své povinnosti plní sám od sebe.

Žáci z romské minority:

1. Marek:

a) Školu rozhodně neřadí ve svém životě na první místo. Hodnotí především to, zda 

ho baví či nebaví jednotlivé předměty. Přesto si uvědomuje, že se bez školy 

neobejde v získávání patřičných znalostí, které uplatní i ve svém budoucím životě. 

(„No, na tu druhou stránku jo, ale moc jako by mě to nebralo, úplně ta škola. Někdy 

se těším, no třeba na tělocvik, na výtvaru a takhle....na matiku, hlavně mě nebaví 

němčina a čeština.“ A jinak pro tvůj budoucí život, myslíš si, že je důležitá? „Jo asi 

jo... Třeba, kdybych nechodil do školy, tak nespočítám peníze. Třeba by mě ošidila, 

a tak....). Na rozdíl od ostatních respondentů mnohem více oceňuje praktickou

hodnotu školy — naučit se číst a počítat.

b) Učí se kvůli hrozícímu zkoušení ve škole a také, aby nepropadl. Propadnutí chápe 

jako ostudu, selhání. Je tedy spíše motivován vnějšími tlaky než touhou po poznání. 

Učí se pouze v pátek či v sobotu, a to velmi krátce.

c) Učení zůstává spíše na něm, je  to jeho povinnost.

2. Anička:
a) Pro Aničku škola také nehraje tak významnou roli. Na otázku sice odpovídá že ano 

(možná, aby mi udělala radost), ale neví proč. Neuvědomuje si tedy konkrétní
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přínos školy. Přesto později dodává, že se musí učit, aby nebyla hloupá. Tedy 
nějaký zisk školy existuje.

b) K učení Aničku motivují hlavně známky, ale také získání vědomostí. Ovšem učí se 

hlavně kvůli hrozícímu zkoušení, než např. z radosti z poznání.

c) Učení či úkoly jsou její povinnosti, rodiče to nechávají na ní.

3. Pavel:

a) Pro Pavlův život je škola hodně významná. Jednak je pro něho prostředkem, jak 

něco v životě dokázat, mít se lépe. Také díky škole získává vzdělání, a díky němu i 

určitou prestiž. („Abych něco věděl a uměl. Když se mě někdo zeptá, abych nebyl 

za...“)

b) Učí se hlavně kvůli lepší budoucnosti a rodičům, kteří si přejí, aby měl lepší práci, 

než mají oni sami. Také proto, aby něco znal a uměl, a tím si zvýšil svojí prestiž.

c) Pavla k učení rodiče hodně vedou a podporují ho, aby byl úspěšný. Přiznává, že ho 

občas máma přinutí.

4. Lukáš:

a) Odpovídá podobně jako Anička. Přesto ví, že školu potřebuje (respektive dobré 

známky), aby mohl dále pokračovat v nějakém učebním oboru.

b) Hlavním motivem učení jsou pro Lukáše známky a strach z propadnutí.

c) Matka Lukáše k učení nabádá, ovšem, Lukášovi to již vadí, nechce se mu hned, jak 

matka řekne. Lukáš nemá evidentně na učení dobré podmínky, potřebný klid, a to 

mu vadí.

5. Táňa:
a) Táňa si na rozdíl od Lukáše význam školy uvědomuje. Oceňuje, že se něco naučí. 

(„Jo...Abych něco uměla, abych se vyučila.“)

b) Motivem k učení, podobně jako u Lukáše jsou známky. Přesto se učí, jen když má 

čas, až si splní přednější povinnosti (starost o neteř, pomoc tetě). Necítí tedy učení

jako svojí jedinou a hlavní povinnost.

c) Rodiče Táně připomínají, že se má učit, hlídají, aby si plnila školní povinnosti. 

Přestojí občas na úkor školy zatěžují jinými úkoly, jako je např. starost o neteře

spod.

Shrňme si nyní tyto poznatky a podívejme se, čím se naši respondenti navzájem liší. 

Respondenti z majority si uvědomují význam školy, zvláště po instrumentální stránce 

(dostat se na další školu, vydělávat dost peněz atd.). Také je pro některé respondenty
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zdrojem zábavy a uspokojení poznávacích potřeb. Např. pro Vaška je škola místem, kde se 

realizuje, hraje v jeho životě velmi významnou roli. Kdežto pro Václava je  škola 

významná z hlediska perspektivní orientace, také ho některé předměty zajímají, ale více se 

realizuje ve svých volnočasových aktivitách. Katka kromě toho vnímá školu také jako 

místo, kde uspokojují své sociální potřeby.

Z romské menšiny si někteří žáci význam školy uvědomují méně. Vypadá to, že dosud

o tom neměli potřebu přemýšlet nebo se v jejich okolí význam školy moc nezdůrazňuje. 

Marek nestaví školu ve svém životě na první místo, je  pro něho spíše nepříjemnou 

povinností, i když jsou předměty, na které se těší. Škola ale není tím hlavním prostředím, 

kde by se realizoval. Přesto si nakonec uvědomí reálnou hodnotu školy, cení si dovedností, 

které využije v praktickém životě, a to nejen pro sebe, ale díky nim může být užitečný 

svému okolí.Anička, stejně jako Lukáš, vůbec netuší, proč je pro ně škola důležitá. Nějaký 

význam školy přiznávají (musí přeci do školy chodit), ale neví jaký. Může to znamenat, že 

si tento význam nejsou sto uvědomit nebo škola žádný význam pro jejich život nemá, 

chodí tam jen proto, že se to musí. Táňa dokáže formulovat význam školy, ale z dalších 

otázek je patrné, že ve škole se realizuje hlavně v sociální oblasti než učením. Důležitější 

jsou pro ni přestávky. Výjimkou je Pavel, který naopak význam školy zdůrazňuje nejvíc ze 

všech respondentů. Škola má pro něho hlavně instrumentální hodnotu, podobně jako pro 

Václava. Přesto je  škola ještě něčím důležitějším. Pavel jí vnímájako určitý prostředek, 

„záchranné lano“, k překonání pocitu jakéhosi „předurčeného osudu“ díky příslušnosti k 

romské menšině. Sam nka, ze nechce byt jako oni a mysli tím ostatní spolužáky z romské 

menšiny. Také chce mít lepší práci a postavení než jeho rodiče. Myslí si, že vzdělání mu 

k tomu pomůže. Škola je možná pro něho důležitější nebo šijí mnohem více váží (toho, co 

mu může poskytnout), než ostatní respondenti. Pro respondenty z majority je  snazší 

uvědomit si význam školy (např. Vláďa si myslí, že moje otázka je triviální, že odpověď je 

jasná). Je opravdovou součástí života jako cokoli jiného, je  logickou etapou. A v této etapě 

života respondenta jako žáka má jasný význam. Pavel jakoby poukazoval na to, že škola 

pro jeho spolužáky z romské menšiny není takovou samozřejmou součástí, respektive její 

význam, jako u žáků z majority („fnrt by dělali blbosti"). Pavel to ehee změnit.

Další téma, které mě v této kapitole bude zajímat, je  motivace k učení respondentů. 

Zajímá mé jak sami respondenti definnjí proí se učí, eo nebo kdo je k tomu vede.

Z odpovědí je patrné, že každého respondenta vede k učení více motivů najednou, přičemž 

v určité chvíli má každý různou intenzitu. Téměř u všech respondentů se jako motiv 

k učení objevuji známky. K uěení je tedy přivede touha mít dobré známky nebo nedostat
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spatnou známku. Pokud někoho motivuje strach ze špatné známky, je  to většinou v situaci

Spat"OU Zn4mkU d0Stal - j«  opmvit, jak můžeme vidě, u Václava Nebo '
má celkově špatný prospěch, má tedy spíše zkušenost se špatnými známkami a chce se nm 

vyhnout. Dalším motivem k uéení je  hrozba ze zkoušení ěi testu. Motivuje je  tedy daný 

tetmín (většinou další den) ověřování znalostí. Některé respondenty také motivuje radost 

z poznání, kdy se zmiňují o existenci předmětů, které je  baví, a to u někoho natolik že si 

informace rozšiřuje pomocí vlastních zdrojů ve volném íase (Václav) „ebo se daný 

předmět ěi část předmětu stává koníčkem (Vašek -  zájem o počítače a techniku). 

Respondenti se také učí kvůli rodičům, a to proto, že jim rodiče domluví, vysvětlí, že je to 

pro ně důležité (Pavel) nebo hrozí tresty za špatné známky (Václav). Dalším moti vem je 

získání znalostí. Respondenti se tedy učí proto, aby se něco naučili (Vláďa, Anička,
Pavel...).

Důležitou součástí motivace respondentů k učení je  také školní úspěch. Nejenom ve 

formě dobrých známek, ale také jako pocit že se mi něco povedlo, že mi něco jde Ovšem 

tento motiv respondenti nezmiňují jako primární. Je to spíše důsledek jejich snažení a 

následně je  může motivovat k dalším výkonům. Někteří respondenti (Vašek Lukáš) 

dokonce popírají, že by toužili ve škole po úspěchu. Vnímají ho spíše negativně jako něco 

co brání dobrým vztahům s vrstevníky. Zde tedy narážíme na mnohovýznamnost tohoto 

pojmu.

Neméně důležitou součástí motivace respondentů je  také perspektivní orientace Ta 

se projevuje buď jako potřeba získat důležité znalosti a dovednosti pro budoucí život nebo 

jako touha mít dobré výsledky ve škole kvůli dobrému uplatnění. Tento motiv můžeme 

nazvat jako „vyšší smysl“ učení a uvědomují si ho více či méně všichni respondenti Tento 

„vyšší smysl“ učení není v každodenní práci stále přítomen, uvědomován. Jestli je  jednou 

nalezen, působí pak spíše skrytě. Chci tím říci, že když žák sedá k učení, tak ne s vědomím 

toho, že to dělá proto, aby se jednou měl dobře. K učení jej spíše vedou výše zmíněné 

motivy, které však mohou být součástí tohoto smyslu (chci mít dobré známky, abych měla 

dobré vysvědčení a vzali mě pak na střední školu). Ale díky tomuto smyslu snadněji 

dokáží omezit své momentální potřeby a učení se pro ně stává smysluplnou povinností. 

Perspektivní orientací se však budu podrobněji zabývat později.

K problematice učení také patří otázka, nakolik a jakým způsobem jsou žáci ve 

svém snažení podporováni rodiči. Respondenti z majority tvrdí, že se učí převážně sami od 

sebe, rodiče jim povinnosti občas připomenou neboje donutí tresty. Podporují je  také 

svým příkladem (vzdělání, které získali) nebo nabízejí konkrétní pomoc ve formě
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přezkoušení, vysvětlení látky apod. (Vláďa, Vašek) Respondenti z romské menšiny se také 

učí sami od sebe. Rodiče jim občas připomenou úkoly, zeptají se (Lukáš, Táňa). Ale 

v některých případech nemají dobré podmínky na učení (Lukáš) nebo rodiče nestaví školní 

povinnosti na první místo (Táňa). Pavla rodiče také podporují v tom, aby si uvědomil 

smysl školy, aby se měl jednou lépe než oni. Podobně jako u Vaška jsou rodiče pro Pavla 

vzorem (i když můžeme mluvit o odstrašujícím příkladě)

Já a moje budoucnost

V této kapitole se budu zabývat tím, jak si naši respondenti představují svojí 

budoucnost. Nakolik jsou schopni jí strukturovat, plánovat jednotlivé kroky ajakou roli 

v jejich úvahách o budoucnosti hraje škola.

Perspektivní orientace respondentů:

V odpovědích na otázku -  J a k  si představuješ svojí budoucnost?" -  hovoří všichni 

respondenti o dlouhodobých cílech nebo se o to alespoň snaží, jelikož už sám pojem 

budoucnost nese v sobě směřování k časově vzdálenějším cílům. Někteří žáci si tyto cíle 

dokáží představit lépe, jiným to jde hůře. Můžeme se tedy ptát jaká je  jejich perspektivní 

orientace. Vzhledem k tomu, že mohu vycházet pouze z informací od respondentů, 

nemohu na tuto otázku dát vyčerpávající odpověď, přesto si nějaký obrázek můžeme 

udělat.

K hodnocení perspektivní orientace jsem zvolila tato kritéria na základě výše uvedených 

teoretických předpokladů týkajících se perspektivní orientace (připomeňme si 

charakteristiky Pavelkové: pro vznik a rozvoj perspektivní orientace je důležitá potřeba 

strukturace budoucnosti či tendence plánovat, její úroveň hodnotíme podle toho, zda mezi 

jednotlivými cíli existuje kontinuita a jedinec si volí cesty či kroky k realizaci cílů a jestli

je schopen vytvořit alternativní obraz plánu):

a) silná x slabá potřeba -  hodnotím podle toho, nakolik o své 

budoucnosti přemýšlí, jakou potřebu mají plánovat. Zda jsou touto 

otázkou zaskočeni, nebo jim nedělá problém odpovědět.

b) existence konkrétních kroků či nějakého plánu -  kontinuita mezi 

jednotlivými kroky (menší cíle směřující k hlavnímu cíli)

c) uvažování o alternativách -  otevřenost vůči dalším možnostem a 

schopnost začlenit je do plánu
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Žáci z majority:

1 Vašek: „ Chtěl bych vystudovat gymnázium a vejšku. A chtěl bych něco jako 

s počítačem. Mě zajímaj hlavně jenom počítače a technika. “

a) spíše silná potřeba -  hned ví, co odpovědět a je vidět, že o své budoucnosti již 

častěji přemýšlel. Své představy směřuje k profesní orientaci. Velkým vzorem pro 

vytvoření cílů jsou jeho rodiče (říká, že je po tátovi, že u nich v rodině je  zvykem 

mít vysokoškolské vzdělání). Také ví, co ho baví, co mu ve škole jde a dokáže to 

začlenit do volby životních cílů.

b) Má stanovené konkrétní kroky, mezi kterými je kontinuita. Přizpůsobuje tomu i 

současnou situaci (učí se kvůli budoucnosti).

c) neuvažuje o alternativě, ale zatím nemá vybranou konkrétní školu, takže alternativu 

není nutné hledat. Přesto se neuzavírá jiným možnostem, které ale musí 

korespondovat s jeho zájmy.

2. Václav: „ No, já  si to představuju asi tak, že mi jde chemie, tak bych chtěl 

průmyslovku, potravinářství a šel bych na obor asi destiláty. Nebo, kdyby mi to nevyšlo, 

tak jsem slíbil učitelce, že bych šel na nějakou matematicko-jýzikální školu. Šla mi matika.

Kdyby ani to, tak nevím.
a) spíše silná potřeba -  Václav má jasno, na jakou školu by chtěl dále jí., ví, co mu jde 

ve škole a co ho baví a podle toho plánuje svojí budoucnost. Odpovídá téměř bez 

přemýšlení.

b) V jeho plánu je patrná kontinuita kroku.

c) Uvažuje o alternativě. Je si vědom možného neúspěehu, proto cítí potřebu hledat 

více možností.
3. Kristýna:.. Chtěla bych hodného manžela, jedno dítě, bydlet se svojí nejlepší

”,  u a u , d vn u n a tro vým ... Že budu m ít hodný děti, hodného, m ilého  kam arádkou  v  je d n o m  baraku, dvou patrovyn

, , , ,  „ *JrM hudu m í t  barák se saunou a bazénem. To by tedy musel být manžela, který by me mel rad ...o
, . o i l  nrári kde bvch hodně vydělávala... Auto, na zimujeepa amilionář. Pak chci mít dobrou prací, nae y

, , /  -nh\ Tnie asi o budoucnosti všechno. ... A az vyjdeš tuhlena léto nějaký kabriolet (smích). To je  asi o

, , / ahn na toanělský gympl a nebo bych chtěla, nevím, jak  seškolu? „No, buďto na hotelovku nebo na spanelsny gy p  ...................

, l isi to m í lékárnice "... Učís se spanelsky? „ Ne,tomu říká, na lékařskou školu, aby byla ze melekarmce P

. , kv m é mám v tam  ch o d í a  nka , z e j e  to  uplne su p er aŠpanělsky se neučím, ale syn kamaradkyme mamy

. . .  M li zástupce studentů EU, tak jsem s kamarádkou 
jezdi často do ciziny,.■ A on hlav

a Chodí tam také Vojta Kotek (pozn. Jde o obhbeneho přemýšlela, že bychom tam sly...

mladého herce z filmu Snoubordácij (sm' )
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a) silná potřeba strukturace -  Kristýna má bujnou fantazii. Její sny se dají těžko 

uskutečnit, ovšem toho si je  Kristýna vědoma. Odpovídá s určitou nadsázkou.

b) má vymyšlené konkrétní kroky (jak hodně vydělávat, jak cestovat...), je  mezi nimi 

patrná kontinuita.

d) má několik alternativ

4. Katka: „ Tak normálně, chtěla bych jít na školu na kadeřnici, ale jinak budoucnost

nevím. Nebo normálně jako má každý jiný člověk, nechci být nějak namyšlená, nahoře.

Chci být normální člověk... třeba jako moje mamka, je  normální, nevyvyšuje se nad nikým. 

Má dobrý postavení v práci, ale není namyšlená. “

a) spíše slabší strukturace -  Katka moc o budoucnosti neuvažuje. Přesto má nějakou 

představu o svém povolání. Mluví spíše o tom, jaká by chtěla být.

b) nehovoří o plánu či krocích k dosažení svého cíle (i když můžeme brát v úvahu, že 

jistý plán, jak být „normální“ je naznačen -  být jako matka, tzn. mít dobré 

postavení, ale ne za cenu špatných vztahů. Ovšem zde již nehovoří o tom, jak toto 

postavení získat, co proto udělat. Na druhou stranu jsem se na to přímo nezeptala).

d) Neuvažuje o alternativách

5. Vláďa: Nevím..... Budupracovat...To je  divná otázka ...Chtěljsem být

tramvajákem nebo hasičem..... “ Co budeš dělat, až skončíš školu? „No, určitě půjdu na

tu.... střední školu nebo co to je....potom bych šel zkusit hasiče. Musel bych udělat nějaký 

zkoušky. “ (Vláďu zaujalo cvičení hasičů u nich na chatě, také si něco s nimi vyzkoušel)

a) spíše slabší potřeba strukturace -  zatím o budoucnosti moc neuvažuje, otázka se mu 

zdá divná. Přesto si vzpomněl na své „dětské“ sny, čím chtěl být. Po delším 

vyptávání dokáže nakonec své cíle formulovat.

b) Má jasně definované kroky -  ví, co by musel udělat, kdyby se chtěl stát hasičem. 

Přímo mluví o tom, jak vše do sebe zapadá, je tedy schopen strukturace 

budoucnosti a vidí m e z i  jednotlivými kroky návaznost.

d) Uvažuje o 2 alternativách, ale zatím je otevřen mnoha možnostem.

Žáci z romské menšiny:
Marek:... P ř e m ý š l í š  o  lo m  někdy? „Ne, mocné." Tak to zkus teď, co bys chtěl Ifeba

dělat, až vyjdeš tuhle školu. „ J e d n o u  j s e m  přemýšlel o kuchařovi, nebo, to.jakselo

jmenuje? ... Pomáhá, lidem." Jak konkrétně? „ Třeba s kamarádem." A jak bys mohl 

pomáhá,? „ Třeba by byla nějaká charita a lam bych rozdával jídlo a lak"

... Ještě něco tě napadne? „ Už asi ne.
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a) spíše slabá potřeba strukturace -  Marek o budoucnosti do našeho rozhovoru moc 

nepřemýšlel. Na tuto otázku se mu těžce odpovídalo. Z této skutečnosti usuzuji, že 

jeho potřeba strukturace budoucnosti není moc silná.

b) Jeho plán k realizaci cílů (pomáhat lidem -  „byla by nějaká charita") není vůbec 

propracovaný. Nemá jasno v tom, jak svých cílů dosáhnout. Nechává to spíš 

náhodě.

c) Uvažuje o dvou alternativách (být kuchařem nebo pomáhat lidem).

2. Anička: „ Co bych chtěla? Na prvním místě by bylo, no, že kdybych měla děti, aby 

měly všechno, co potřebujou. Aby byly zdravý... “ A ty sama? „Mít se dobře.... Aby mi nic 

nechybělo, abych měla všechno, co má mít každá... “ A to je  co?... (nechce dále o tom 

mluvit) ... Tak třeba, až vyjdeš tuhle školu, co potom? „ Chtěla bych se vyučit, pak si najít 

ňákou práci a dělat tu práci....Chtěla bych být kosmetičkou a kadeřnicí. “

a) spíše slabá potřeba strukturace -  Anička také dlouho přemýšlí, těžko se jí odpovídá. 

Vypadá to, jakoby do této doby moc o své budoucnosti neuvažovala.

b) Ačkoli nemá Anička vymyšlené konkrétní kroky k realizaci cílů (jelikož není 

definitivně rozhodnutá, čím by se chtěla živit), přesto je mezi jednotlivými kroky 

větší kontinuita než u Marka.

c) neuvažuje o alternativách

3. Pavel: „ Určitě dobrou práci, asi na střední školu, abych něco dokázal, nechci být 

jako ti ostatní. (Mají samé pětky. Co by mohli dělat? Kopáče. Furt by dělali blbosti).

Abych se měl dobře. Dobrou rodinu.
a) spíše silná potřeba strukturace -  Pavel o své budoucnosti přemýšlí a má silnou 

potřebu svojí budoucnost ovlivňovat. Chce se mít dobře, lépe než jeho rodiče a 

ostatní z jeho etnika. Věří, že to může ovlivnit.

b) Má promyšlené kroky k dosažení svého cíle (mít se dobře a něco dokázat -  dobrá

práce a dobrá rodina — střední škola)

c) neuvažuje o alternativě, ale zase na druhou stranu, jeho cíle nejsou natolik 

konkrétní, aby se mohl rozhodovat mezi jednotlivými alternativami. Neuvažuje o

konkrétní škole či práci.
4. Lukáš: „Nevím,.... chci být automechanikem, chci mít děti, a to je  všechno." Proč?

„Mě baví auta..." A dělá to někdo z rodiny? „No, švara.‘

a) spíše slabší potřeba strukturace budoucnosti - těžko se mu hledá odpověď. Přesto 

nakonec ví, čím by chtěl být, a že by chtěl založit rodinu, o ničem jiném neuvažuje. 

Jakoby to bylo předem dané (....ehei mít děti a to je všeehno).
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, že se musí

5.
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b) uvažuje o dlouhodobých cílech

e) nedefinuje jasné kroky k dosažení, přesto během rozhovoru mluví o tom 

vyuěit (sice ne přímo v souvislostí s povoláním automechanika). Možná tedy”  
kdybych se na to přímo zeptala, byla by situace jiná.

Táňa; „Jako al budu velká?... Já bych chtěh bý, ]etuSkgu { . ^

vyjde. Kdybych byla letuškou, tak bych se dohodla s mámou, letěla bych třeba do 

Španělska a tam bych si našla manžela... Protože mi to tady nebaví, je  tu nuda nemáte tu 

kam jit... Teta letěla do Londýna... Pijdu se uěit „a tu letušku, kdyi ne.tak na tu kadeřnici 

Chtila bych mít jen jedno ditě, starala bych se o něj, byla bych,furt s nim... Protože ten 
první by mohl žárlit. “

a) spíše silnější potřeba strnkturace -  Táňa již přemýšlela o tom, co by chtěla

v budoucnu dělat, co by jí bavilo. A podobně jako Anička, uvažuje o tom, jak být 

dobrou matkou. Ve volbě c ílí (stát se letuškou) mají velký vliv zkušeností a názoty 

členů rodiny (více než třeba vlastní informace nebo zájmy) a velkým motivem je 

užívat si, zbavit se nudy, než třeba vydělávat peníze (jako je to např. u Václava). Je 

zde tedy patrná určitá nerealističnost, Ode spíše o sny než skutečné plány) ale

podobnou tendenci můžeme pozorovat i u Vládi či Kristýny. To má jistě souvislost 
s nízkým věkem (6. a 7. třída).

b) Nemá jasno v potřebných krocích k dosažení cíle (půjde se učit na letušku ) což je 

způsobeno nedostatečnými informacemi, co obnáší stát se letuškou (např umět 

dobře anglicky, dál studovat)

d) Táňa uvažuje o alternativě, uvědomuje si, že přání, které má nemusí vyjít a proto 

uvažuje o další možnosti, která by jí také vyhovovala.

Jakou roli hraie v  perspektivní orientaci respondentů 3 1 ^ 9  

Žáci z  majority:

1 • Vašek: V dotazníku dal slovnímu spojení „lepší budoucnost největší hodnotu 

Školní úspěch ve škole tedy úzce souvisí s pocitem lepší budoucnosti. V rozhovoru 

význam školy pro svojí budoucnost potvrdil. Uskutečnění cílů je  podmíněno dobrými 

výsledky ve škole a získáváním vědomostí.

2. Václav: Ve vztahu k osobní perspektivě je  pro Václava škola také velmi důležitá. Je 

přesvědčen o tom, že když se nyní bude dobře učit, bude v budoucnu vydělávat více peněz 

což je  nutnost, aby uživil rodinu. V dotazníku získal pojem lepší budoucnost” nejvyšší 

hodnotu
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3. Kristýna: Pro Kristýnu má škola význam i pro její budoucnost. Učí se nejen proto, 

aby se dostala na další školu, kterou chce, ale také pro znalosti, které rozšíří její zájmy.

V dotazníku hodnotí „lepší budoucnost" nej vyšším počtem bodů.

4. Katka: Katka si také uvědomuje důležitost školy pro svojí budoucnost, i když 

v dotazníku tento pojem hodnotí menším počtem bodů než např. Katka. Pro lepší 

budoucnost není tedy úspěch ve škole bezpodmínečně nutný, (v životě jsou důležitější 

věci). Přesto má škola v Katčině osobní perspektivě své místo. Musí mít dobré výsledky, 

aby se dostala na střední školu, kterou chce.

5. Vláďa: V dotazníku dává pojmu „lepší budoucnost" nejvyšší hodnotu. Přesto se 

v rozhovoru o lepší budoucnosti v souvislosti se školou či úspěchem ve škole nezmiňuje. 

Neznamená to, že by škola nehrála roli v jeho osobní perspektivě. Školu potřebuje, aby 

mohl jít na střední školu a dále pracovat. Vše do sebe zapadá.

Žáci z romské minority:

1. Marek: V dotazníku dostala ůlepší budoucnost" střední hodnotu (na rozdíl od 

většiny jeho vrstevníků, jí dává malý počet bodů), nemá tedy moc velký význam ve vztahu 

ke školnímu úspěchu. Necítí, že by úspěch ve škole podmiňoval lepší budoucnost. Přesto

v rozhovoru po delším vyptávání přiznává, že škola je důležitá proto, aby ho vzali do 

učení. Nějak tedy ovlivňuje jeho osobní perspektivu, ale spíš si to příliš neuvědomuje.

2. Anička: Uvědomuje si, že školní úspěch je  důležitý pro lepší budoucnost (dle 

dotazníku), ovšem z rozhovoru nijak zvlášt nevyplývá, že by se učila kvůli své 

budoucnosti, že by nynější výsledky ve škole hráli nějakou roli pro její osobní perspektivu.

3. Pavel: Pavel školu vyloženě potřebuje k naplnění svých cílů a je  si toho plně 

vědom. Objevuje se to nejen v dotazníku, ale v celém rozhovoru. Mít lepší budoucnost 

(než např. rodiče a většina jeho kamarádů) je pro něho velmi silným motivem k učení.

4. Lukáš: Lukáš si sice uvědomuje, že je  nutné se učit, aby nepropadl. Ale ani ne tak 

z důvodu vědomí souvislosti s osobní perspektivou, ale kvůli pocitu hanby. Tedy spíše 

kvůli vnějšímu tlaku než z vlastního přesvědčení užitečnosti. Přesto si přeje být vyučený a 

mít práci, aby mohl zajistit svojí budoucí rodinu. V dotazníku termín „lepší budoucnost" 

získal střední hodnotu.

5. Ta/ta: v  dotazníku „lepší budoucnost" získala střední hodnotu. Školní úspěch nijak 

zvlášť neovlivňuje zajištění lepší budoucnosti. Škola není přímo součástí její perspektivní 

orientace (je to patmé i z domácí přípravy. Dělá si úkoly, až když si splní důležitější 

povinnosti, např. pomoc tetě s hlídáním dětí apod.). Přesto si uvědomuje, že potřebuje mít
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ucházející školní výsledky, aby se mohla vyučit, ovšem necítí, že díky tomu bude mít lepší 

budoucnost (na rozdíl třeba od Pavla).

Pokud porovnáme jednotlivé výpovědi žáků z majority a žáků z romské menšiny, 

vidíme, že většina romských respondentů uvažuje o své budoucnosti s menší 

samozřejmostí než žáci z majority. A to i tehdy, když si jednotlivé výpovědi porovnáme 

v rámci jedné věkové skupiny (věkovou podmíněnost můžeme spatřovat např. ve 

schopnosti uvažovat reálně, tedy stanovit si reálné cíle). Respondenti z romské menšiny 

mnohem častěji mluví o tom, že o své budoucnosti moc nepřemýšleli nebo odpovídají 

s větším úsilím, nevědí, co odpovědět (např. u Aničky jsem měla pocit, že jsem první, kdo 

jí donutil o své budoucnosti přemýšlet). Z této skutečnosti usuzuji na slabší potřebu 

strukturace budoucnosti.

Také tehdy, když o své budoucnosti již přemýšlí, nemají tak jasno v konkrétních 

krocích k dosažení cílů, a škola také do jejich perspektivní orientace zapadá méně než u 

jejich vrstevníků z majority. V této oblasti je  rozdíl markantnější a určitě souvisí se slabším 

prospěchem ve škole a s menší aspirační úrovní. Výjimkou je totiž Pavel, který má celkem 

dobré školní výsledky a škola v jeho perspektivní orientaci hraje velmi významnou roli 

(možná největší ze všech respondentů). Na druhou stranu, podíváme-li se na výpověď 

Katky, která má také ve škole horší výsledky, má škola pro její perspektivní orientaci 

význam, ačkoli je její potřeba strukturace slabší.

Respondenti z majority mohou být tedy snadněji motivovaní k učení a k dobrému 

výkonu ve škole pomocí jejich perspektivní orientace, tedy dlouhodobějšími cíli (což se ve 

školách často děje), než respondenti z romské menšiny. Ti si souvislost školy s možností 

lepšího uplatnění v budoucnu, až na výjimky, uvědomují méně.

Co to znamená být úspěšný ve škole

Tato kapitola se zabývá pojetím školního úspěchu dotazovaných respondentů. 

Zajímá mě, v jakých situacích zažívají úspěchjaký má pro ně význam a jak jejich 

výpověď koresponduje s hodnocením pojmů v dotazníku.

Žáci z majority:
1. Vašek: Z dotazníku je patrné, že pro Vaška je velmi důležitý osobní rozvoj. Úspěch 

pociťuje tehdy, když se něco naučí, zlepši svůj výkon ve škole apod. Školní úspěch má 

také vztah k jeho osobní perspektivě. To také potvrzuje v rozhovoru, kdy za školní úspěch 

považuje to, když bude mít slušné vysvědčeni, a díky tomu se dostane na vysněnou školu.
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Zajímavé je, že ačkoli je  pro něho důležité být ve škole úspěšný (mít dobré známky, 

má radost, když se mu něco povede, chce napsat dobře písemku atd.), chápe úspěch jako 

něco, co má i negativní stránku. A to tehdy, pokud máme na mysli úspěch jako vynikání 

nad ostatními, být nejlepší. Bojí se, aby ho spolužáci nepovažovali za“šprta“ (což se už 

možná děje), tím by ztratil kamarády. V tomto smyslu je  pro něho úspěch nežádoucí.

Radši by chtěl být průměrným (svými schopnostmi ve třídě vyniká). Je také přesvědčen o 

tom, že díky honbě za úspěchem (v budoucnu, v práci) by neměl čas na nic jiného, zvláště

na přátelé.
2. Václav: Václav pro pocit úspěchu ve škole potřebuje daleko více hodnocení učitelů, 

rodičů a srovnávání s ostatními než Vašek. Za úspěch také považuje to, když se něco naučí. 

Svojí roli také hraje lepší budoucnost. V rozhovoru to doplňuje tím, že úspěch ve škole 

zažívá vždy, když mu něco jde, něco umí a vyniká tím nad ostatními. Úspěch se také 

projevuje tím, že má ve škole hodně kamarádů. Narozdíl od Vaška dokáže svojí 

výjimečnost (vynikání v určitém předmětu či konkrétní látce) využít i pro upevnění 

kamarádských vztahů či zvýšení prestiže ve skupině, tím, že se o své schopnosti podělí, že 

pomůže, poradí. Být v něčem dobrý, úspěšný, vynikat tak nad ostatní, neznamená nutně

ztrátu přátel, jak se domnívá Vašek. Někdy to může mít opačný efekt.

3. Kristýna: Školní úspěch Kristýna v dotazníku hodnotí jako zlepšení výkonu, postup 

do dalšího ročníku, což je  úzce spojeno s lepší budoucností. Také je  velmi důležité 

kamarádství spolužáků, být oblíbená. V rozhovoru říká, že bez kamarádů by nemohla být. 

Úspěch zažívá tehdy, když dostane dobrou známku, poté v kamarádství. Je pyšná na to, že 

jí kamarádky důvěřují (dokáže udržet tajemství), svěřují sejí a žádají o radu. V tomto 

smyslu je  tedy úspěchem určitý vliv, který má na své spolužačky, a také to, že je  mezi nimi

oblíbená.
4. Vláďa: V dotazníku Vláďa hodnotil největším počtem bodů výroky vztahující se

k udržování dobrých vztahů ve třídě. Vysokou hodnotu mají také dobré známky a ocenění 

ze strany rodičů. Úspěch také souvisí s osobni perspektivou. V rozhovoru ztotožňuje 

úspěch s dobrou známkou. Také se cítí úspěšný tehdy, když si je  jistý, že něco umí, a když 

se může svými znalostmi pochlubit před ostatními. Tedy nějak vyniknout.

Žáci z romské menšiny:
I. Marek: Podle dotazníku je  pro Marka nejdůležitější pro školní úspěch mít dobré 

vztahy se spolužáky. Úspěchem je  také ocenění rodičů za dobré výsledky. Ačkoli 

v dotazníku „dobré známky" hodnotí 3, mají tedy středně velký význam ve vztahu ke 

školnímu úspěchu, v rozhovoru připouští, že pocit úspěchu zajišťuje získání dobré známky.
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Stejně nízkou hodnotu získal výrok „lepší budoucnost44. Marek tedy úspěch ve škole 

nevztahuje ke své osobní perspektivě. Úspěch také pociťuje tehdy, když něco dokáže 

(uvádí příklad z tělesné výchovy), předvede své schopnosti.

2. Anička: Z dotazníku vyplývá, že Anička za školní úspěch nejvíce považuje zlepšení 

v kognitivní oblasti, také postup do dalšího ročníku a ocenění rodičů. Úspěchem je také mít 

dobré vztahy se spolužáky. V rozhovoru ale nedokáže vůbec odpovědět. Neví, jak by 

popsala, co je to úspěch. Nakonec si otázku vysvětlí tak, že se ptám na to, co jí ve škole 

nejvíce baví. Nikdy tedy zatím neuvažovala o tomto termínu nebo, že by chtěla být ve 

škole úspěšná.

3. Pavel: Pro Pavla je školní úspěch podání dobrého výkonu ve škole, mít dobré 

známky a postoupit tak do dalšího ročníku, ale také získání znalostí, dovedností, tedy 

osobní rozvoj. Neméně důležité je kamarádství spolužáků a souvislost s lepší budoucností.

V rozhovoru mluví o tom, že úspěch nejvíce prožívá tehdy, když ví, že něčím vyniká nad 

ostatní, že je lepší, něco umí a ostatní ne. Protože je  pro něho důležité kamarádství 

spolužáků, rád jim poradí, pomůže. Možná také díky tomu se cítí trochu nadřazeně, má 

autoritu mezi romskými žáky, a to mu dělá dobře.

4. Lukáš: Z dotazníku vyplývá, že úspěch je podmíněn hodnocením okolím. Lukáš 

vysoce hodnotí „dobré známky44, „pochvalu44, ale úspěch také charakterizuje to, když se 

něco povede, co není tak běžné. V rozhovoru potvrzuje to, že pro pocit úspěchu je důležité 

hodnocení učitele („...ty jsi byl nejlepší44). Podobně jako Marek zažívá nejvíce úspěch při 

tělocviku, což je možná předmět, který mu jde nejlépe a nejvíce ho baví. Je to také 

předmět, kde je dobrý či špatný výkon hned jasný. Úspěch ve škole tedy občas zažívá, ale

jak říká, není pro jeho život důležitý.

5. Táňa: Úspěch ve škole nejvíce charakterizují dobré vztahy se spolužáky (v 

dotazníku dostaly všechny výroky z kategorie C největší možný počet bodů). Také jsou 

důležité dobré známky, ocenění rodičů, postup do dalšího ročníku apod. Při rozhovoru 

nejdříve nechápe, na co se ptám. Úspěch ztotožňuje s tím, že se má dobře. Zažívá ho tedy, 

když se ve škole dobře baví, když získá obdiv ze strany chlapců (úspěch zažívá hlavně

v sociální oblasti. Když má dostatek kamarádů, je „hvězdou44 v kolektivu, středem 

pozornosti...). Nevím, jestli to, že se má dobře, že se o přestávce dobře baví, můžeme 

ztotožnit s pocitem úspěchu. Zde je spíše problém nepochopení otázky nebo tohoto pojmu. 

Nicméné později hovoří o tom, že úspéch zažívá tehdy, když dostane dobrou známku, ale 

nezáleží j í  tolik na tom, jako se dobře bavit a mít se dobře. Úspéch ve škole je tedy spíš 

néeo, co se déje tady a teď, jakoby nezávisle na Táné (nékdy je legrace, zábava, někdy ne)
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a nemá ani výrazný dopad na její perspektivní orientaci (např. že by se chovala tak, aby se 

cítila úspěšná či pocit, že úspěch ve škole souvisí s tím, že se v budoucnu bude mít lépe -  
v dotazníku „lepší budoucnost44 získala 3).

Když jsme se nyní podívali podrobně na výpovědi respondentů, můžeme si položit 

otázku, zda existuje nějaký rozdíl v pojetí školního úspěchu respondenty z majority a 

romské menšiny. Na první pohled je  zřejmé, že většina romských žáků z našeho vzorku do 

této doby o školním úspěchu přemýšleli méně než žáci z majority. Ze začátku nevědí, 

mají pod tímto pojmem představit. To také může být důvod častější existence rozporu 

výpovědí z dotazníku a z rozhovoru, (výjimkou je Pavel)

Respondenti z majority mohou pravděpodobně o školním úspěchu snadněji hovořit 

také proto, že objektivně úspěch ve škole zažívají častěji. Z rozhovorů je patrné, že se 

úspěšní cítí ve vícero situacích a tyto situace dokáží dobře popsat (i když Katka je  v tomto 

směru také skoupá na slovo). Myslím, že tento rozdíl je daný hlavně tím, zda se žák ve 

škole dobře učí, má dobré výsledky nebo spíše ne (což je  bohužel většina romských žáků 

z mého vzorku). Toto své tvrzení opírám hlavně o fakt, že Pavel, který je  žák z romské 

menšiny, má ve škole dobré výsledky a přesně ví, co pro něho znamená úspěch ve škole. 

Naproti tomu Katka, která má z respondentů z majority nejhorší prospěch, dlouho váhá při 

odpovědi. Myslím, že je  logické, že zák, který se ve škole cítí spíše neúspěšný, nemá tedy 

častou zkušenost s pocitem uspechu, take hure o tomto tématu muze hovořit.

Další zajímavost, kterou můžeme spatřit, je  to, že někteří respondenti nevnímají 

úspěch jako ne zcela bezproblémovou záležitost (i ti, co ho zažívají). Na jednu stranu jsou 

rádi, že se jim něco povede, že mají dobré známky apod., ale na druhou stranu nechtějí 

úspěch za každou cenu např. za ztrátu přátelství (Vašek, Katka). Zde se mohou dostat do 

konfliktu různé roviny školního úspěchu -  úspěch jako vyniknutí nad ostatní a úspěch 

v začlenění mezi vrstevníky. Někteří respondenti tedy považují přílišnou honbu za 

úspěchem jako nebezpečnou vzhledem k dobiým vztahům ve skupině (Katka chce být 

normální, nad nikoho se vyvyšovat, Václav mluví o závisti, nechce být „šprtem"). V tomto 

směru se liší pojetí Vaška a Pavla. Oba dva mají dobrý prospěch. Na rozdíl od Pavla se 

Vašek obává většího úspěchu ve škole. Jeho začlenění do skupiny vrstevníků by bylo 

obtížnější. Také nechce celý svůj čas investovat do honby za úspěchem ve škole či v práci, 

protože jsou pro něho důležitější vztahy s přáteli, kterým by se pak nemohl věnovat. Pavel 

tento rozpor necítí. Naopak se chce ze skupiny vrstevníků (ale i méně úspěšných 

Příbuzných) vymanit. Chce být lepší, chce něco dokázat. Mezi žáky z romské menšiny
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svým výkonem ve škole vyniká. Dokáže však své schopnosti využít také k pomoci 

druhým. Necítí, že by díky dobrému prospěchu a snahy něco dokázat ztrácel kamarády.

Školní úspěch a známky na vysvědčení

Pokud chceme zkoumat, co pro žáka znamená školní úspěch, tedy, co to je, 

v jakých konkrétních situacích se může projevovat a jakou roli hraje v životě žáka, neměli 

bychom opomíjet objektivní stránku věci, a to hodnocení výkonu učitelem, nejčastěji 

pomocí známek. Asi jinak bude vnímat úspěch ve škole (a bude ho motivovat) žák, který 

má dobré známky, je  učitelem chválen a popř.ještě přijímán kolektivem spolužáků, než ten, 

který spíše selhává. V této kapitole se tedy chci zaměřit na vztah prospěchu ve škole a 

pojetí školního úspěchu.

Průměrný prospěch respondentů z majority.

1. Vašek -1 ,2 1  (jedničky, dvojky)

2. Václav -  1,21 (jedničky, dvojky)

3 . Kristýna -  1,61 (jedna trojka)

4. Katka -  2 (čtyři trojky, jedna čtyřka)

5. V lá ď a - 1 , 6 5  (dvě trojky)

Průměrný prospěch žáků z romské menšiny.

1. M arek- 2 ,4  (šest čtyřek)

2. A n ička -2 ,5  (pět čtyřek)

3. P a v e l-1,5 Gednatrojka)

4. L u k á š -2 ,5  (šest čtyřek)

5. T á ň a -2 ,6  (pět čtyřek)

Je zřejmé, že žáci z romské menšiny maji horši výsledky ve škole. Objektivně 

nejsou ve škole moc úspěšní. Díky tomu mají nižší aspirační úroveň. Štaci jim, aby 

nepropadli, aby se vyučili apod. Kromě Pavla, který se dobře učí, nechce nikdo z nich dále 

studovat žáci, kteří mají horší školní výsledky, také obtížněji o školním úspěchu hovoří 

(např A nička), jak se již zmiňuji v předešlé kapitole. Přesto i ti méně úspěšní občas úspěch 

pociťují a mají z toho radost. Myslím, že všichni mají potřebu být ve škole úspěšní, 

chváleni učitelem a doma rodiči. Možná pro ty, kteří mají špatný prospěch jsou známky 

mnohem důležitější. Respektive učí se či připravují spíše kvůli strachu ze špatné známky, 

ze strachu z propadnutí. To neznamená, že pro ostatní respondenty nejsou známky důležité 

(jak víme, téměř pro všechny jsou motivem k učení). A,e daleko větší roli hrají v jejich
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perspektivní orientaci (pro Pavla jsou dobré známky životní hodnotou). A celkově má 

škola, učení apod. v jejich životě větší smysl. Respondenti, kteří ve škole podávají dobrý 

výkon, zažívají také ve škole ve větší míře z učení větší uspokojení. Některé předměty je 

zajímají, baví je se jim věnovat i mimo školní výuku.
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Diskuse

Nyní je  čas na diskutování mých výsledků a interpretací s teoretickou částí, tedy 

s východisky některých našich odborníků. Nejprve se budu věnovat vytvořeným 

kategoriím pojmů, pomocí nichž jsem porovnávala výpovědi v dotaznících mezi ročníky 

navzájem. Poté se zaměřím na diskusi postojů romských respondentů s obecnými 

předpoklady vztahující se k žákům z romské menšiny a na další otázky, které mě

v souvislosti s touto prací napadly.
Kategorie školního úspěchu a teorie motivace k učení:

Jak již bylo řečeno, pocit úspěchu ve škole úzce souvisí s potřebami žáka a jeho 

motivací k učení. Pojďme si tedy dát do souvislosti naše poznatky s teorií učební motivace

od Pavelkové, Hrabala a kol.

1. První oblastí motivů k učení, j sou potřeby poznávací:

motivy k učení a přesto je  pro něj úspěch získání vědomostí, když překoná sám sebe, zlepší 

své výsledky apod. Sem také patří perspektivní orientace, kdy žáci vidí úspěch ve škole

v kontextu „lepší budoucnosti".

CO r i c r i l  l u n  —  —

ke zdroji uspokojování poznávacích potřeb, mohou se tedy nejčastěji cítit úspěšní právě

2. Další motivací k učení mohou být potřeby sociální, tedy potřeba pozitivních vztahů 

a ootřeba sociálních vlivů či prestiže:

Vzpomeňme si, že pro pocit úspěchu ve 

výkonů a vyvyšování svých vědomostí i
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něco neví Jsem lepší než ostatní“ patří do kategorie nejnižších hodnot. Podobné postoje 

vyjadřují i někteří respondenti v rozhovoru, např. Vašek: Nechci bejt takovej ten šprt co 

všechno ví, to ne. Já chci být takový průměrný žák, co má slušný známky, a nešprtá furt 

doma... “. A proč? ... „Ňák, kamarádi, a tak".... Jakože bys neměl kamarády? „No, spíš 

ne, protože to je  vždycky taková ta závist a tak. “ ...Také Kristýna si myslí, že přílišné 

vynikání nad ostatními stěžuje budování pozitivních kamarádských vztahů. Tato kategorie 

úspěchu, tedy úspěch v třídním kolektivu, ve vztazích, je pro žáky velmi důležitá. Ovšem 

v teoriích školní motivace se o ní hovoří pouze v souvislosti s motivací k učení. Tedy jak 

úspěch ve školní úkolové situaci ovlivní vztahy mezi spolužáky. Samotní žáci vidí tuto 

oblast trochu jinak, nejen ve vztahu k učení. Zde jde ještě o něco jiného, na první pohled na 

nárocích ze strany školy nezávislého. O to, co je mnohdy pro žáky mnohem důležitější. 

Kamarádství, které přesahuje oblast učení ve škole, které se možná nejvíce rozvíjí o 

přestávkách a mimo školu. Úspěšný je ten, kdo má určité sociální dovednosti, umí řešit 

konflikty, ví, jak si kamarádství udržet. Samozřejmě, že se musíme pohybovat v celém 

kontextu školního prostředí a víme tedy, že výkon v učebních činnostech tato přátelství 

ovlivňuje. Domnívám se ale, že samotní žáci si tuto souvislost plně neuvědomují.

3. Další skupinou motivů k učení j sou výkonové potřeby:

S touto oblastí souvisí pojetí úspěchu jako dobrého výkonu, ve škole jde o známky, 

pochvalu nebo o srovnání výkonu s vrstevníky. Tedy kategorie A. Zde samozřejmě hraje 

roli aspirační úroveň žáků, tzn. co považují za dobrý výkon, jaké cíle si kladou.

Připomeňme si, že pro šestou třídu je úspěchem ve škole dokázat něco, co není tak běžné či 

dobré známky, kdežto žáci z vyšších ročníků charakterizují úspěch spíše jako postup do 

dalšího ročníku a zlepšení svého osobního výkonu. Jejich aspirační úroveň je tedy nižší.

Což může také souviset s narůstajícím negativismem vůči autoritám a známky jsou 

hodnocením ze strany autority učitele. Také může jít o zralejší přístup projevující se jednak 

větší znalostí svých možností, a jednak touhou po samostatnosti, a to i v hodnocení 

(nepotřebují dobré známky, aby se cítili úspěšní).

Pocit školního úspěchu je následkem nejen samotné činnosti, vyřešení úkolu, ale 

také následkem předem zvolených motivů k této činnosti. Zjednodušeně můžeme říci, že 

žák, který se učí proto, aby byl pochválen učitelem a tuto pochvalu nezíská, nebude se cítit 

úspěšný, i když úkol splní. Kdežto žák, v té samé úkolové situaci, jehož motivem je něco 

se naučit, se bude eitit úspěšný, aniž by potřeboval zpětnou vazbu od učitele.

To, co zde předkládám jako věc k diskusi je fakt, že ačkoli je evidentně pro žáky 

druhého stupně velmi důležitý úspěch ve vztazích s vrstevníky, není vždy vnímán jako
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úspěch, který by souvisel se školou. Může to znít podivně, protože právě ve škole se tyto 

vztahy realizují. Pokud se ale podíváme, jak naši respondenti odpovídali na otázku, co pro 

ně znamená školní úspěch, tak o kamarádství se zmiňuje pouze Kristýna, aěkoli i ostatní 

hodnotí kategorii C v dotazníku poměrně vysokým počtem bodů.

Romsky žák ve škole:

Nyní se zaměřím na některé obecné charakteristiky romských žáků, které se 

objevují v odborné literatuře. Vycházím z poznatků Vágnerové a Říčana. Vybrala jsem 

některé charakteristiky, na které podle mého názoru mohu reagovat.

Jejich myšlení je pragmatické, zaměřené na bezprostřední užitek a prožitek. 

Vztáhnu-li toto tvrzení k situaci romského žáka ve škole, respektive k výrokům našich 

respondentů, určitý pragmatismus ve vztahu ke škole můžeme sledovat. Tento 

pragmatismus se dá nejčastěji formulovat jako otázka, k čemu je škola. Marek např. uvádí 

konkrétní zisk, který mu škola dává: ...„A jinak pro tvůj budoucí život, myslíš si, že je  

důležitá? “ „Jo asi jo. “A v  čem? „ Třeba kdybych nechodil do školy, tak nespočítám si 

peníze. Třeba by mě ošidila, a tak. Nebo v češtině bych se neuměl dobře vyjádřit, 

v n ě m č in ě -potkám německého chlapa, tak bych mu mohl poradit. “ Nebo má škola 

praktické využití ve vztahu k perspektivní orientaci, jak zdůrazňuje např. Pavel. Zde bych 

tedy polemizovala s výrokem „bezprostřední užitek a požitek". Ačkoli např. Táňa (ale i 

Marek) hodnotí školu spíše z hlediska zábavy, tzn. zda se ve škole cítí dobře, není tam 

nuda, ale dokáží spatřovat její užitečnost i do budoucna (i když méně než respondenti 

z majority). Co se týče pragmatismu ke škole, nijak zvlášť se jejich uvažování neliší od 

žáků z majority (Těžko si asi dokážeme představit, že by žáci v tomto věku oceňovali 

vzdělání, které jim škola dává, jako hodnotu samu o sobě. Vždy to k něčemu musí být).

To, jestli smysl školy pro svůj život naleznou je však jiná věc.

Berou svojí o s o b n o s t  takovou jaká je, a proto ani nemají motivaci ke změně. 

Akceptují skutečnost takovou jaká je a nesnaží se jí změnit ani na symbolické úrovni. 

Nemají potřebu poznávat cokoli, z ěeho není aktuální zisk. Také preferují odlišné

poznávací strategie.
Toto tvrzení se mi zdá také dost problematické. Samozřejmé, že nechct pochybovat o tom, 

jaké voli poznávací strategie a jak pfistupují k problémům a řeší školní úkoly. Přesto, ne 

všichni naši respondenti by asi souhlasili s tvrzením, že akceptují skutečnost takovou jaká 

jc  Pavel např. nechce pouze ménit svojí situaci, tedy budoucnost k lepšímu, ale i sám sebe.

éiv * o \ Nebvvaií trpělivý a svědomití. I v oblasti Mívají standardně nízkou motivaa. Nebyvaj. irp ,  .............
- nad vůli, převládá potřeba aktualm příjemnosti,autoregulace převazuji emoce na
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Vědomí p„vin„osti jako sociá|n( „orma ^  ^

nedostatečně.

U našich respondentů se již běžně předpok,idá (v2h,edem k jejich ^  &

sanu s, plni, sve povinnosti, tedy, že vnější kontrola ze stmny rodičů postupně přechází 

v sebekontrolu. Měli by bý, schopni soustfcdi, se „a méně a,rak,ivn, ,éma. 2  rozhovoru 

s respondenty vyplývá, že všichni vnímají přípmvu do školy jako svojí věc, i když něiaká 

podpora či kontrola ze strany rodičů stále existuje. Přesto většina respondentů z romské 

menšiny se učí méně ajsou k učení doma méně motivovaní. Může jí, opravdu o ,o že 

nedokáží ,ak snadno oddálit momentální uspokojení svýeh potřeb a věnovat se něčímu 

méně příjemnému. Ale může také jít o to, že některé povinnosti mohou považovat za 

přednější (např. Táňa nejdřív pomáhá tetě, a pak se učí). Výjimkou je Pavel, který se do 

školy připravuje a opovrhuje žáky, kteří tak nečiní. Toto tvrzení opět neplatí vždy a u 

všech romských žáků. Je ovšem pravda, že většina romských žáků ve škole selhává a 
s motivací k učení mají značné potíže.

Přijeti vzděláni jako hodnoty a žádoucího cíle vyžaduje schopnost plánovat a 

uvažování o budoucnosti. Tento postoj však není pro romskou rodinu, soustředěnou 

na přítomnost, typický. Romové neplánují a časově vzdálenější hodnoty pro ně 
nemají potřebnou atraktivitu.

Ačkoli jsou opravdu naši respondenti z romské menšiny méně perspektivně orientovaní 

než žáci z minority, nemyslím si, že bych mohla tvrdit, že o budoucnosti neuvažují vůbec 

Naši respondenti ukázali, že se dokáží nad svojí budoucností zamyslet. Někteří se svojí 

budoucností spojují i školu. Tato schopnost je  však u některých oslabena, ale myslím si že 

z velké části souvisí s jejich neprospěchem ve škole. To, že škola nemá velký význam pro 

jejich perspektivní orientaci, nebo u Pavla zase extrémně ano, souvisí také s dlouhodobým 

selháváním žáků ve škole, ale i jejich rodičů. Zde tedy hraje roli i nižší aspirační úroveň 

která si že vychází z reálných možností (těžko asi žák se čtyřkami půjde na střední školu 

navíc, když rodiče jsou také jen vyučení), ale možná už ne z reálných schopností

Na druhou stranu je  fakt, že rozhovorů je  patmé, že méně uvažují o potřebných 

krocích k uskutečnění plánů v budoucnu než žáci z majority, ale existují opět výjimky 

Nemohu ovšem tvrdit, že to nedokáží, protože jsem to cíleně nezjišťovala. Toto vidím jako 

další možný námět k dotazování, tzn. zjistit, jaké volí kroky k uskutečnění cílů. To zda se 

jich potom drží či ne, je  otázka na dlouhodobější studii.

Romské dětství je kratší, puberta nastupuje dříve, stejně jako zahájení sexuálního 

života. Děti bývají dříve zapojovány do aktivit dospělých členů komunity. Druhý
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ve.ký rozdíl souvisí s vysokou kohezí romské rodiny. DM se odmalička zapojuj, do 

rozhovorů o záležitostech dospělých i jejich rozhodování. V ,„ m t0  smí.ru Romové 
předčasně dozrávají.

Z našich rozhovorů také vyplývá, že romští respondenti jsou v něktetfch věcech vyzrálejší 

např. v uvažování o založení rodiny v budoucnu a její zajištění, úvahy o tom, jakým být 

tátou a mámou. Také větší důraz na samostatnost ve smyslu starání se o sebe v plnění 

školních povinností (to, žeje třeba neplní je věc jiná), přesto tato samostatnou neznamená 

odpoutání od rodiny. Aíkoli o rodině jako hodnotě nemluví tolik jako jejich vrstevníci 

z majority, vliv rodiny je veliký. V našich výsledcích je např.vidět vliv rodiny pro 

rozhodování se o tom, čím budou v budoucnu (Lukáš, TáSa...), v tom se nijak zvlááf neliší 

od kontrolní skupiny, ale co je výraznější, je  zapojení do povinností rodičů a ostatních 

příbuzných. Tento fakt mohu potvrdit i ze své zkušenosti učitelky těchto žáků, z rozhovorů 

mimo tento výzkum. Žasla jsem, co vše, hlavně některé dívky, ve svém věku umí. Dívky 
z majority byly v tomto směru nezralejší.

To, čím jsou děti etnické menšiny nejvíce handicapovány, je nedostatek smyslu 

poznávání, tedy smyslu učení....Je to neschopnost učinit přebývání ve škole součástí 
svého životního příběhu, který má minulost i budoucnost.

Souhlasím s tím, že nedostatek po smyslu učení je asi největším problémem romských 

žáků (ale i některých, zvláště selhávajících, z majority) I v našem malém vzorku 

respondentů se ukazuje, jak je pro některé děti z romské minority formulovat význam 

školy. Přesto, i když je škola pro ně méně významná nebo si její význam nedokáží 

uvědomit, je součástí jejich životního příběhu a nějak se s ní vypořádávají. Nějaký smysl 

má. Možná díky tomu, že se v dnešní době (prostřednictvím médií, školy, pracovních 

úřadů ...) stále více zdůrazňuje důležitost vzdělání, nějaký význam školy dokáží nalézt 

(abych se vyučil, abych nepropadl, pak by mě to chybělo...). Přesto je stále některými 

vnímaná jako cizí prvek, který nevychází z hodnot romské rodiny, žák si ze školy bere jen 

to nutné (např. papír o splnění základní docházky) nebo se naopak touží prostřednictví 

školy vymanit z tohoto vlivu rodiny (Pavel), touží uspět něco dokázat.

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedag. a školní psychologie
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Nyní bych chtěla poukázat na některé možné jevy, které by mohly ovlivnit či 

zkreslit analýzu dat:

1) Volba respondentů -  respondenti z romské menšiny mají 

výrazně horší prospěch než respondenti z kontrolní skupiny.

2) Má příslušnost k majoritě -  posuzování výpovědí romských 

respondentů „zveněí“, vliv možných (nevědomých) 

předsudků.

3) Předpoklad, že respondenti z romské menšiny používají 

stejné pojmy, mohla vzniknout jazyková bariéra.
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Závěr:

... , . . . .  ^  16 za^ne chodit do školy, si přeje dostává, dobré známky
delat rodičům a ucUelum radost, m(t dostatek karaartdů> ^  $e ^  ^  ^  ’

Ovsem ne vs.chm zac, usp*ch ve škole zažívají. Bohuše, mezi ty, v ,om,o směru méně '

šťastné, patři velké procento romských žáků. Nebylo tomu jinak „a škole, kde proběh, sběr 
dčit.

Cílem této práce ovšem nebylo zjistit, proě t0 tak je, i když „ad některými 

hypotézami se zamýšlím. Nezajímaly mě tolik objektivní skutečnosti této problematiky i 

když vycházím z určitých teoretických poznatků a volím si kategorie podle kterých ’ 

hodnotím výpovědi. Slo mě spíše o hlubší zkoumání postojů respondenta, tedy co si o 

úspěchu myslí sami žáci, jakou roli hraje v jejich životě a s jakými dalšími skutečnostmi 

souvisí. Chtěla jsem tedy postihnout vzfah žáka ke školnímu úspěchu a to jak zapadá do 
jeho životního příběhu.

V první části práce jsem zjišťovala, co vůbec podle žáků z mého vzorku, školní 

úspěch je, tedy vjakých situacích je možno ho prožít, nebo s jakými důležitými oblastli 

jejich života souvisí. Tato část byla takovým hledáním teoretických základů Pomocí 

dotazníku s pojmy, které použili žáci z „předvýzkumu“, jsem zjišťovala, jakým z těchto 

pojmům dávají žáci v jednotlivých ročnících přednost, tedy které nejvíce vypovídají o 

školním úspěchu. Můžeme zde hovořit o třech kategoriích či oblastech školního úspěch

A) „Úspěch jako to, co je  vidět, výkon, uznání."

B) „Úspěch jako to, co závisí na mém vlastním hodnocení (také je  

důležitý výkon, ale nemusí ho vidět ostatní, hodnocení sama sebe bez 
ohledu na druhé).“

C) „Úspěch ve vztazích ve třídě. “

V osmých třídách je  nejdůležitější kategorie B, tedy úspěch jako své hodnocení 

výkonu a práce. Pro pocit úspěchu je tedy důležité vědomí osobní perspektivy osobního 

zlepšení, můžeme říci překonání sebe sama. V sedmých třídách vyšly hodnoty podobně 

jako v osmých třídách, nejvíce bodů získala kategorie B, poté C a nakonec A.
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V v šesté třídě získala nejvyšší hodnotu kategorie C, tedy úspěch v sociální oblasti, ve 

vztazích ve třídě. Poté kategorie A, a nakonec B (ovšem rozdíl mezi nimi je velmi 

malý).Ve všech třídách kromě šesté třídy získala kategorie A nejméně.

Pro lepší představu stojí možná za to opět připomenout ty výroky, které respondenti 

šestých až osmých tříd hodnotily jako nej významnější:

V šesté třídě to jsou: Dobré známky, Máma s tátou jsou šťastní, Pohádáme se ve třídě a 

pak se usmíříme, Když projdu, Něco se mi povede, co není tak běžné.

V 7. A.: Lepší budoucnost, Když se v něčem zlepším, Když projdu, Kamarádství spolužáků, 

Pomoc spolužákům -  měli radost.

V 7.B.: Když se v něčem zlepším, Naučím se něco těžkého, Máma s tátou jsou šťastní,

Lepší budoucnost, Něco pochopím.

V 8.A.: Kamarádství spolužáků, Když se v něčem zlepším, Máma s tátou jsou šťastní, Lepší 

budoucnost, Něco pochopím.

V 8.B.: Dokopu se k učení, Když projdu, Kamarádství spolužáků, Něco se mi povede, co 

není tak běžné, Když se v něčem zlepším, lepší budoucnost.

Jelikož jsem nebyla schopná na tomto velkém vzorku zjišťovat případné odlišnosti 

v pojetí romských žáků a žáků z majority, a také mě zaujaly hlubší souvislosti školního 

úspěchu s učením, s osobní perspektivou a s životními hodnotami respondentů, vybrala 

jsem si několik jedinců k prohlubujícím rozhovorům. Ve svých otázkách jsem se zaměřila 

na oblasti, které se mi během analýzy dotazníku ukázaly jako podstatné ve vztahu 

romského žáka ke školnímu úspěchu a ke škole vůbec. Tím se tedy zabývá druhá část. 

Pojďme si nyní shrnout získané poznatky.

> Co je v životě důležité: Téměř pro všechny naše respondenty je důležitá 

hodnota zdraví a dobrého rodinného zázemí. Další hodnoty jsou štěstí a 

láska (Kristýna), kamarádství (Katka), jde o abstraktní hodnoty, které se 

týkají vztahů. Zajímavé je, že ačkoli se někteří respondenti z romské 

menšiny také zmiňují o vztazích (např. pro Marka je důležité, aby měl 

holku, pro Táňu, kdo bude jejím klukem), neformulují svá tvrzení takto 

abstraktně, nepoužívají pojmy jako je láska, přátelství, partnerství apod.

Další zvláštností je  důraz některých romských respondentů na materiální 

hodnoty (peníze, střecha nad hlavou, mít kde bydlet). Tyto hodnoty se 

vztahují spíše k budoucím přáním založit dobrou rodinu a umět se o ní 

postarat, než k vlastnímu obohacení. V tomto směru uvažují zralejším 

způsobem než respondenti z kontrolní skupiny. A to možná díky drsným

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedag. a školní psychologie
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životním zkušenostem jejich rodiny. Hodnota rodiny je tedy u romských 

respondentů více spojena s jejich perspektivní orientací, objevují se úvahy o 

tom, jak být dobrou matkou, u chlapců přání mít děti, založit rodinu. Někteří 

respondenti také zmiňují důležitost vzdělání (Pro Pavla jsou přímo životně 

důležité dobré známky na vysvědčení, pro Lukáše být vyučený). Zajímavé 

je, že o hodnotě vzdělání, respektive být úspěšný ve škole, hovoří právě 

romští respondenti, ačkoli většina si školy zas tak moc necení. Pro 

respondenty z majority je hodnota vzdělání větší samozřejmostí (jak 

můžeme sledovat z Pavlových výroků, ale i z výroku Vládi, který se diví, že 

se ptám na tak jasné věci). Také je tu zmínka o důležitosti smysluplného 

trávení času, tedy určitého životního řádu.

> Význam školy: Ačkoli někteří respondenti z romské menšiny nedokázali 

formulovat význam školy (Lukáš, Anička) a někteří tvrdí, že pro jejich život 

není prioritou (Marek), nemohu souhlasit s generalizací, že romská rodina si 

neuvědomuje důležitost vzdělání a význam školy vůbec. Někteří 

respondenti to dokáží, i když celkově si školy cení méně než respondenti

z majority. Význam školy vidí jednak v získání určitých specifických 

dovedností (jako je čtení a počítání), jednak jako nutnost pro možnost vyučit 

se nebo pro osobní rozvoj (nebýt hloupým, vědět, co říct), ale také může 

sloužit jako nástroj ke zlepšení svého sociálního statutu i statutu rodiny 

v majoritní společnosti (Pavel). To, s čím se moc nesetkáme, na rozdíl od 

některých respondentů z majority, je zahrnutí školy či některých předmětů 

do své zájmové orientace (Vašek se např. zajímá o matematiku a techniku, 

Václav o chemii a dějepis a shání další informace ve svém volném čase)

> Motivace k učení a podpora rodičů: Všechny respondenty vede k učení 

několik motivů, které mohou působit i současně. Nejčastěji jsou to známky, 

hrozící zkoušení či test, také domlouvání či tresty rodičů. Dalším motivem 

je získání vědomostí a pro některé respondenty i radost z poznání (předmět 

se stává zábavou), tím se liší od většiny romských respondentů. Neméně 

důležitým motivem k učení je perspektivní orientace, vědomí budoucích 

výhod vzdělání. Tento motiv bych spíše nazvala jako smysl učení a školy, 

protože nepůsobí vždy bezprostředně, i když je vytvořen. Ačkoli se běžně 

tvrdí, že romští žáci nejsou k učení motivovaní, naši respondenti si většinou 

uvědomují, proč se učí. Jiná věc je, zda jsou v učení vytrvalí, zda dokáží
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oddálit momentální potřeby a věnovat se něčemu méně příjemnému, a to 

školním povinnostem. Tedy, zda mají dostatečně rozvinutou volní regulaci. 

Co můžeme ale říci, je, že někteří respondenti z romské menšiny nepovažují 

školní povinnosti za prioritní (Marek, Táňa), a že někdy nemají doma dobré 

podmínky k učení (Lukáš) a podpora rodičů je menší (např. nikdo nemluví o 

tom, že by se rodiče s nimi učili, něco vysvětlili, přezkušovali je apod. viz. 

Vláďa, Vašek) nebo naopak extrémně velká, jako např. u Pavla projevující 

se jako očekávání na zlepšení situace rodiny, lepší budoucnost pro syna 

apod. tedy určitý tlak, který ale nemusí vnímat negativně.

> Perspektivní orientace: Většina respondentů z romské menšiny uvažuje o 

své budoucnosti s menší samozřejmostí než respondenti z majority, mají 

tedy slabší potřebu strukturace budoucnosti. Méně hovoří o konkrétních 

krocích k dosažení cíle nebo v nich nemají příliš jasno. Z toho ovšem 

nemohu tvrdit, že by to vůbec nedokázali. Volba cílů souvisí s jejich 

prospěchem ve škole (tedy s pocitem úspěchu či neúspěchu) a tím pádem

s nižší aspirační úrovní (např. Pavel, který se učí dobře, má ve svých cílech 

jasno). Nemají tedy tolik možností, jako žáci s dobrým prospěchem. Možná 

si díky tomu nedokáží představit, v čem by byli dobří, co by mohli tedy 

dělat apod. Škola má v jejich perspektivní orientaci také nižší význam než 

v kontrolní skupině.

> Školní úspěch: Za úspěch ve škole naši respondenti nejčastěji považují 

Hohré známky (zde je trochu rozpor s dotazníky), poté něco umět, dokázat 

(např. při tělocviku) -  tedy překonat sám sebe, také tehdy, když mohou 

předvést své znalosti. Úspěšní se cítí také tehdy, pokud jsou oblíbení u 

spolužáků nebo mají u nich autoritu (Pavel, Kristýna, Táňa). Neboje také 

úspěch zaměňován s pocitem mítse dobřg (Táňa). Někteří respondenti 

vnímají u školního úspěchu také negativní stránku. Úspěch jako příliš velké 

vynikání nad ostatními může bránit dobrým vztahům ve třídě (Vašek,

Katka).
Naši respondenti z  romské menšiny se pochopitelné cítí ve škole 

méně úspěšní, popisují méně situací a např. Anička vůbec neví, co by měla

odpovědět.

Na úplný závěr bych chtěla upozornit na některé otázky, které vyvstaly v souvislosti 

s analýzou dat.
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1) Velmi mě zaujaly postoje respondentů k perspektivní orientaci, hlavně zda škola 

nějak ovlivňuje naději v lepší budoucnost. Zde se podle mého názoru ukázal 

největší rozdíl mezi respondenty z romské menšiny a z majority. Pro další 

sledování respondentů bylo zajímavé zjistit, jaké volí kroky k naplnění svých cílů, 

tedy si tvoří nějaký plán.

2) Dále na jaké úrovni je jejich volní regulace, tedy zda dokáží sledovat dlouhodobý 

cíl třeba i na úkor momentálních přání.

3) Další otázka mě napadla v souvislosti s problematičností mého vzorku respondentů, 

kde respondenti z minority mají výrazně horší prospěch než respondenti z majority. 

Tedy jak by vypadala perspektivní orientace u stejně neprospívajících žáků

z majority? Zda by se přesto schopnost perspektivní orientace lišila neboje opravdu 

ovlivněna pouze neprospěchem (respektive ti žáci, kteří nemají rozvinutou 

schopnost perspektivní orientace, tak ve škole selhávají)?

4) Proč došlo u některých respondentů k mírným rozporům mezi výpovědí

v dotazníku a v rozhovoru? Zde bych volila doplňující otázky na příslušné 

respondenty a čekala od nich vysvětlení.

Možná jsem se nakonec od pouhého zjišťování postojů ke školnímu úspěchu dostala 

k tématu mnohem důležitějšímu, a to jak zapadá škola, učení, ale i úspěšnost či 

neúspěšnost do životního příběhu romských respondentů. Berme tedy tuto práci jako 

nahlédnutí do těchto příběhů, díky kterému vzniklo možná více otázek než odpovědí, ale 

bylo upřímnou snahou o zpochybnění některých běžných generalizací ve vztahu k romské 

menšině a k zproblematizování posuzování žáka podle příslušnosti k určité sociokultumí

skupině.
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Shrnutí

Cílem této práce je  zachycení vztahu žáka z romské menšiny ke školnímu úspěchu 

v kontextu jeho životního příběhu.

Práce je  rozdělena na teoretickou a empirickou část. Protože data byla sbírána ve 

dvou etapách (první pololetí a druhé pololetí šk. roku 2004/2005) na různých vzorcích 

žáků a s různým záměrem, je  empirická část rozdělena ještě na dvě části. V první jsem 

pomocí dotazníku chtěla najít určitý pojmotvomý rámec problematiky školního úspěchu, 

který by vycházel z postojů respondentů. Zajímalo mě, jaké výroky školní úspěch nejlépe 

charakterizují a jak moc jsou pro pocit úspěchu významné. Chtěla jsem zde poukázat na 

v vývojové hledisko vztahu ke školnímu úspěchu. Srovnávala jsem tedy postoje mezi 6. až

8. třídami. Pro lepší orientaci v textu řadím teoretickou část na začátek, ačkoli vznikala 

souběžně s hodnocením dotazníků.

Ve druhé části, která je  pro tuto práci stěžejní, se snažím pomocí rozhovorů 

s menším vzorkem respondentů, prohloubit data první části a začlenit je  do širšího 

kontextu. Zde se dotýkáme postojů pěti respondentů z romské menšiny a pěti respondentů 

z majority (kteří jsou kontrolní skupinou) nejen ke školnímu úspěchu, ale i k osobní 

perspektivě, motivaci k učení, životním hodnotám, významu rodiny a významu školy 

vůbec.

Nakonec diskutuji interpretaci dat s teoretickými východisky a zamýšlím se nad 

možnými nevýhodami mnou volených metod. V závěru jsou shrnuty poznatky, ke kterým 

jsem na základě celé práce došla a navrženy další otázky k prozkoumání.
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Summary

The objective of this páper is to describe the attitude o f a pupil of Roma origin to 

achievement of success in school education, and to demonstrate his life story.

1 he páper is divided into two parts, a theoretical and an empirical one. The data 

were collected in two stages (first and respectively second semester of school year 

2004/2005), they relate to different samples and they were not always targeted on the same 

subject. For this reason, the empirical part is further divided into two subsections. In the 

first of these I used a questionnaire by means of which I wanted to find and defíne a 

definite framework of success at school, which would be based on the respondents’ 

attitudes. I intended to find out, what statements made by respondents would best 

characterise success at school and what and to what extent is most significant for their 

individual sense of success. I also wanted to show, how the respondents’ attitude towards 

success at school gradually develops. In order to make the reading of the text easier I have 

placed the theoretical part at the beginning, although it was developed in parallel with 

evaluation of questionnaires.

In the second part, which I believe is most important in this text, I have tried to 

develop in more detail data from the first part and plače them into a wider context The 

method applied to achieve this was to organise discussions with a sample of selected 

respondents. From these findings we are able to compare attitudes expressed by five 

respondents from a Roma minority with those of five respondents from the majority 

population (the control group) towards selected subjects. Subjects discussed included not 

only school success but also personál ambitions, motivation to leaming, life-values, status 

and role of family and status and significance of school education.

Finally, I discuss interpretation of data with reference to theoretical premises, and 

consider possible shortcomings of the chosen method. The conclusion summarises main 

findings and suggests possible other types of problems, which might deserve íurther

exploration.
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