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ANOTACE

Tématem diplomové práce je vliv osobnosti a výukového stylu učitele na vzorce 

chování žáků. Práce je zaměřena na postřehnutí problémů vztahujících se k výukovému 

stylu učitele, k vzorcům chování žáků a k pedagogické komunikaci.

Diplomová práce je zpracovávána s vědomím, že by měla začínajícím učitelům i 

všem, kdo tuto problematiku nepodceňují, sloužit jako průvodce a zdroj mnoha podnětů 

pro další odborné vzdělávání.

KLÍČOVÁ SLOVA

socializace osobnosti, identita a sebepojetí, komunikace, mezilidské vztahy, třídní 

klima, profesní kompetence učitele

ANNOTATION

Theme of this dissertation is the influence of teacher’s personality and his way of 

teaching at the pupil’s patterns of behaviour. It’s directed at the observation of 

problems, which are cennected with teacher’s way of teaching, pupil’s pattern of 

behaviour and pedagogical communicatoin.

Dissertation is made with taking notice o f assumption that it should help as a 

guide to the teachers, who makes the start and it should help to everybody, who doesn‘t 

underestimate this theme and it also can be incentive for the further professional 

education.

KEY WORDS

socialization of personality, identity and self-concept, communication, class 

atmosphere, teacher’s professional competency
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ÚVOD

Během svých praxí na různých školách v Praze i mimo ni jsem se setkala 

s řadou učitelů, jejichž výukový styl si byl mnohdy podobný, ale vždy se 

v některých zásadních věcech lišil. I třídy si byly do určité míry podobné, ale přesto 

byla každá jiná.

Při studiu odborné literatury jsem se setkala s problematikou klimatu školní 

třídy, s problematikou učitele jako tvůrce klimatu.

V průběhu náslechů na praxích a později i při samotném vyučování jsem si 

všímala i toho, jak se děti k sobě chovají, jak reagují na učitele, na hodnocení, 

na pochvalu a trest.

Při výběru tématu na diplomovou práci byla pro mě po předchozích 

zkušenostech rozhodující souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku základní školy.

Tam jsem poprvé viděla první dny žáků v první třídě a zároveň přístup tří 

různých učitelek. Proto jsem se rozhodla pro téma vztahující se k interakci mezi 

žákem a učitelem na počátku školního vzděláváni.

Na první pohled se mi zdálo, že momentální psychický stav učitelky, tedy 

nervozita nebo klid, se částečně přenáší na žáka a na celkovou atmosféru ve třídě. 

Proto jsem problematiku, kterou bych chtěla alespoň částečně prostudovat, 

pojmenovala: Jak vzorce komunikace učitele ovlivňují žáky.

Svou práci jsem nutně musela spojit s praktickým výzkumem. Vybrala jsem si 

tři první třídy na stejné škole, do kterých jsem v určitém časovém období docházela 

a sledovala změny v chování žáků k učiteli a naopak.

Podporou při pozorování mi byla odborná literatura, kterou jsem studovala 

postupně, ve snaze zachovat si určitý odstup a zároveň své osobní postřehy.

V ročníkové práci ve třetím ročníku jsem se věnovala problematice 

ohrožených dětí, konkrétně agresivitě a šikaně ve škole. Některé poznatky jsem 

chtěla využít nebo rozšířit, a proto jsem se zaměřila na to, mohou-li učitelé svým 

chováním ovlivnit žáky v míře agresivity.



Zajímalo mne, zda žáci podvědomě přebírají určité způsoby chování učitele a 

do jaké míry může vůbec učitel ovlivnit klima ve své třídě, jaké ktom u má 

prostředky.

Po odborné konzultaci bylo mé téma pojmenováno: Vliv osobnosti 

a výukového stylu učitele na vzorce chování žáků.

V první části vycházím ze studia literatury a snažím se také využít poznatky 

ze své ročníkové práce. Pokouším se o vymezení základních pojmů a přiblížení celé 

problematiky a zároveň se pokusím vyjádřit svůj názor k dílčím problémům.



CÍLE

1. pojmenovat problémy vztahující se k výukovému stylu učitele, k vzorcům 

chování žáků a k pedagogické komunikaci

2. ujasnit a zpřehlednit pojmy a teoretické poznatky vztahující se k tématu

3. stanovit kritéria, která jsou rozhodující pro utváření klimatu

4. utřídit poznatky umožňující odpověď na otázku, zda a do jaké míry sociální 

prostředí a sociální role ovlivňují chování žáků

5. v praxi ověřit předpoklad, že učitel momentálním psychickým stavem 

ovlivňuje klima ve třídě

6. v praxi ověřit předpoklad, že i jednotliví žáci v třídním kolektivu mohou 

svým psychickým rozpoložením určovat dění ve třídě



TEORETICKÁ ČÁST

“Každý z nás žije v jiném světě. Společnou máme jen planetu.”

1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

V následujících kapitolách a podkapitolách vycházím z definic pojmů, které 

mezi sebou souvisí a navzájem se doplňují. Po zamyšlení nad tím, jak budu práci 

strukturovat, jsem si uvědomila, že si nejprve musím vytvořit určitý odborný slovník 

pro správné pochopení odborných textů i správné vyjadřování.

V odborné literatuře jsem hledala pojmy z oblasti psychologie, pedagogiky a 

sociologie. Buduje vřazovat do textu podle toho, jakou mají souvislost s problematikou 

tvorby klimatu školní třídy a s problematikou související s individuálními projevy každé 

osobnosti.

1.1 Rozvržení problematiky ovlivňování chování dětí ve třídě

Nejprve se budu věnovat problematice socializace osobnosti a budu sledovat, jak 

vznikají vzorce chování. Proces socializace probíhá v rodině, v rámci školy i ve třídě. 

Jak k tomu dochází? Budu hledat odpověď na otázku, jaké skutečnosti a jací činitelé 

mohou ovlivňovat klima třídy? Co je vzorec chování? Jak probíhá proces socializace 

dítěte a co jej ovlivňuje? Jaké vlivy mohou způsobit odchýlení chování od společností 

požadovaných norem a vzorců chování.

Socializace osobnosti probíhá prostřednictvím interakcí v sociální skupině. 

Problematikou sociální interakce se ve své práci zabývají autoři Mareš a Křivohlavý 

(1995). Následující informace čerpám z jejich publikace Komunikace ve škole (1995).

Východiskem sociální interakce je sociální styk. Existují tyto typy sociální 

interakce: Převážně jednosměrné působení subjektů. Sem patří potencionální
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pozorování jednoho člověka druhým, přičemž pozorovaný ví, že je pozorován. Je 

prokázáno, že přítomnost jiných lidí v roli pozorovatelů vede ke zvýšení výkonu 

při provádění činností, které už mají žáci osvojené, a naopak ke snížení výkonu u těch 

činností, které si teprve začínají osvojovat nebo které mají tvořivý charakter a vyžadují 

samostatnost myšlení. Druhou možností je interakce mistra s učedníkem. Taje založena 

na tom, že učedník hledá signály, podle nichž pozná, že aktivita probíhá správně. Mistr 

je rozpozná snadněji a řídí se jimi. Při tomto typu interakce dochází k tzv. observačnímu 

učení, tedy učení pozorováním. To přináší užitek oběma účastníkům situace, protože 

pozorování obohacuje mistra i učedníka. Třetí možností je interakce typu sociálního 

pozorování. Odměnou za výkon při této činnosti je kladné hodnocení. Podmínkou je, 

že odměna musí být přiměřená žákovu jednání, musí být poskytnuta včas a musí se 

poskytovat důsledně. Poslední možností je interakce typu sugestivního ovlivňování. Ta 

spočívá v tom, že jeden člověk poměrně nekriticky přijímá sdělení, příkazy, nařízení 

druhého člověka. Tento typ sociální interakce může být v průběhu socializace 

nebezpečný, protože může snadno dojít k zneužití jedince. K tomuto problému se 

podrobněji vyjádřím později.

Pro druhou skupinu typů sociální interakce je společným jmenovatelem 

obousměrné působení dvou subjektů. V tomto případě se jedná o úplnou formu 

sociální interakce, kdy jsou oba subjekty aktivní. Sem patří interakce 

při kooperování. Ta usnadňuje činnost jednotlivců i celé skupiny a skupina tak může 

dosáhnout vyššího výkonu, než je ten, který vznikne pouhým sečtením individuálních 

výkonů jejích členů v případě oddělené práce. Dalšími možnostmi jsou interakce 

při soupeření, interakce typu pomoci, kdy je pomoc poskytována zaostávajícím 

a neprospívajícím žákům, dětem v neřešitelných mezilidských konfliktech apod. 

Soutěžení, což je druh soupeření, tedy konkurenční chování, v němž jde o to, “ kdo 

z koho “ a hra. Hra může být soupeřivá, i když v rámci jednoho mužstva jde

o spolupráci, nebo kooperativní, i když mezi aktéry mohou být osobní vztahy velmi 

různorodé.
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Ať už se jedná o sociální prostředí rodiny, nebo později o sociální prostředí školy, 

jsou interakce v sociální skupině základem mezilidských vztahů. Mareš a Křivohlavý

(1995) situaci přibližují takto. Mezilidské vztahy tvoří statičtější stránku sociálního 

styku. Jsou základem komunikace a základní složkou klimatu v jakékoli sociální 

skupině. Autoři rozlišují následující typy mezilidských vztahů. Jedná se o vztahy 

neosobní, tedy jednání na základě určitého postavení, které ten či onen zaujímá ve 

společnosti. Zde dochází k interakci určitých sociálních rolí. Druhým typem 

mezilidských vztahů jsou vztahy osobní. Ty jsou autory definovány jako škála reakcí, 

stanovisek a činností lidí, v jejich celkovém chování. Tvoří je motivy, city, nálady, 

životní postoje, způsob hodnocení, stereotypy vnímání a chápání životních jevů 

u konkrétních jedinců.

Další významnou složkou komunikace, kterou Mareš a Křivohlavý (1995) 

uvádějí, je společenská činnost. Ta se týká nejméně dvou účastníků a zahrnuje 

předávání a přijímání nějakých produktů. Sem patří pro školu tolik významná 

kooperace. Při ní na sebe obousměrně působí několik na sobě závislých účastníků 

a výsledek závisí na rozdělení činností, jejich propojení a sladění. Individuální cíle se 

přitom podřizují skupinovému. Schopnost kooperace žáků je jedním z cílů učitele.

V rámci procesu socializace osobnosti probíhá tzv. sociální komunikace. Jedná 

se o v užším pojetí sdělování a výměnu informací. V širším pojetí se jedná o to, že si 

lidé v průběhu společné činnosti vzájemně vyměňují představy, ideje, nálady, pocity, 

postoje atd. Sociální komunikace má stránku obsahovou a stránku formální.

Kromě komunikace samotné existují ještě tzv. metakomunikační klíče, kterými 

sdělujeme i určité náznaky toho, jak má příjemce zprávu chápat. Pomocí 

metakomunikace můžeme sdělovat emocionální stav, vztahy a postoje k tématu 

rozmluvy, postoje k sobě navzájem, své sebepojetí, pravidla o dalším průběhu 

komunikace, atd.

Tyto informace jsou základem mých dalších úvah. Socializace osobnosti probíhá 

prostřednictvím interakcí v sociální skupině. V průběhu socializačního procesu ve škole
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dochází k oběma typům sociální interakce. Dochází k jednosměrnému působení 

subjektů. Žák je pozorován učitelem i spolužáky, pozoruje učitele i spolužáky, 

napodobuje jejich sociální chování ( tedy vzorce chování ) a pokud je úspěšný, je 

odměňován.

Někdy může dojít ze strany učitele nebo spolužáků i k už zmíněnému 

sugestivnímu ovlivňování. A to v případě, že je jedinec psychicky labilnější, úzkostný 

nebo se ocitl v nějaké kritické životní situaci a jako prostředek k utišení nepříjemných 

pocitů hledá výrazný model, který může napodobovat, nebo u kterého má pocit, 

že pokud jej bude oddaně poslouchat a následovat, model jej ochrání. Pokud je takové 

dítě zmatené a prožívá pocity strachu, je velmi snadno ovlivnitelné, a jak jsem se už 

zmínila, může pak dojít k jeho zneužití. K této problematice se podrobněji vyjádřím 

později.

Při sociální interakci ve škole dochází i k obousměrnému působení subjektů. 

Dochází zde ke kooperování, soupeření, soutěžení a hrovým aktivitám. Tyto interakce 

se odehrávají mezi dětmi a učitelem nebo i mezi dětmi navzájem. Interakce typu 

pomoci je poskytována převážně pouze učitelem.

Základní složkou klimatu jakékoliv skupiny jsou mezilidské vztahy. Ve školní 

třídě se opět uplatňují oba typy. Vztahy neosobní, které jsou realizovány přijetím 

sociální role učitele, žáka, spolužáka i rodiče a vztahy osobní, tedy celkové chování 

všech členů sociální skupiny.

Podle těchto východisek jsem rozvrhla danou tématiku do několika oblastí. 

Po prostudování odborné literatury i po několika návštěvách prvních tříd jsem si 

uvědomila, že třída se skládá z mnoha komponentů, které se navzájem natolik 

ovlivňují, že při uvažování o tvorbě klimatu nemůžeme vyloučit ani jeden. Tyto 

komponenty mají různou míru vlivu. Nejdůležitějšími součástmi celého procesu 

socializace osobnosti i celé skupiny jsou podle mě vzorce chování žáků a učitele. Ti 

budou mít zřejmě na klima rozhodující vliv. Žáci i učitel jako osobnosti. Žáci jsou však 

ovlivňováni interakcemi s rodiči a rodinou vůbec.
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Rodina je považována za základní sociálni skupinu, ze které si dítě přináší řadu 

návyku v chování, řadu postoju, názoru a částečně už i určité vzorce chování, které 

přejalo od svých rodičů, sourozenců, nebo lidí, kteří se v jeho okolí pohybují a působí 

na něj. Na učitele zase působí celkové klima školy. To, zda učitel podlehne atmosféře 

a klimatu, které ve škole panuje, závisí na jeho osobnosti. Je-li však klima výrazně 

stresující, určitě se to odrazí na psychice a chování učitele.

Pokusím se postupně zmapovat všechny komponenty, které mohou ovlivňovat 

vztah mezi učitelem a žáky a jednotlivými žáky navzájem. Zaměřím se na sociální 

prostředí. A to buď prostředí, ze kterého jednotlivci pocházejí, nebo prostředí, 

ve kterém se jejich shodnosti i odlišnosti střetávají. Postupně se budu věnovat rodině, 

ze které si dítě přináší určitý základ pro sociální komunikaci, škole, která do jisté míry 

ovlivňuje sociální komunikaci učitele, a třídě, kde dochází ke kontaktu žáků z různých 

rodin a kontaktu učitele se žáky. Zaměřím se i na určité sociální role, které mají vliv na 

vytváření vzorců jednotlivců. Mám na mysli sociální roli rodiče, učitele, žáka a 

spolužáka. Práci budu strukturovat tak, aby se jednotlivá sociální prostředí a jednotlivé 

sociální role prolínaly.

Protože vzorce chování jedince jsou předmětem mého zájmu, uvedu několik 

informací a poznatků o tom, co k tomuto pojmu uvádí odborná literatur^ Je obtížné 

zformulovat, co je vzorec chování. Domnívám se, že se jedná o sled určitých projevů 

a reakcí, který se ve stejné nebo podobné situaci pokaždé opakuje. Jedinec pak působí 

dojmem, že v takové situaci jedná stejně. Pokud je jeho chování odměněno, lze to 

pochopit. Pokud ale následuje trest nebo nepříjemný zážitek, je těžké najít souvislosti, 

proč jedinec stále uplatňuje tentýž vzorec chování.

Odpověď na tuto otázku můžeme zformulovat až poté, kdy si ujasníme, jak 

vznikají vzorce chování. Z odborné literatury vyplývá, že vzorce chování každého 

jednotlivce vznikají v důsledku socializace. Děje se tak v procesu začleňování dítěte 

do společnosti. S oporou o práci Z. Heluse (1976) se pokusím ukázat, jak mohou děti 

přebírat od učitele jeho způsoby chování. Ve svých komentářích budu prezentovat své
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názory a budu upozorňovat na fakta, která jsou pro učitele důležitá a hledat důvody 

proč. Informace doplním ještě poznámkami z práce Zuzany Hadj-Moussové (2003).

Problematika socializace osobnosti a tedy vytváření žádoucích vzorců chování 

jedince tvoří součást sociální psychologie, jejímž obsahem je systematické kladení 

a řešení otázek, jak se jedinec stává subjektem jednajícím a prožívajícím svůj život 

ve smyslu hodnot a norem obsažených ve společenství, jehož je členem.

“Člověk se rodí jako naivní bezmocný organismus. ” (Helus 1976, s. 9)

Jedinec se musí všemu naučit. Je postupně uváděn do souladu s existujícími 

formami vztahů (potřeby, chování, prožívání). Tento proces je podstatnou stránkou 

procesu socializace individua. Z. Helus (1976) přesně říká, že jedinec je postaven 

do určitého systému socializačních činitelů, vyjadřujících nároky daného společenství 

na jeho osobnost. Z toho usuzuji, že dané společenství předává jedinci prostřednictvím 

jednotlivců vzorce chování. V průběhu socializace však dochází i k tomu, že jedinec 

od oněch jednotlivců přebere vzorce chování, které nejsou pro společnost žádoucí. 

Z. Helus (1976) uvádí, že lidský jedinec je situován v určitém konkrétním 

společenskokultumím systému. Dítě se učí být samo sebou tak, že si osvojuje způsoby 

jednání druhých lidí sním a samo pak těchto způsobů aktivně a tvořivě používá 

ve vztahu k sobě samému.

K tomu podotýká Z. Hadj-Moussová (2003), že k utváření osobnosti dochází 

prostřednictvím začleňování do společensko-kultumích vzorců. Společnost přiměje 

jedince chovat se určitým způsobem a jedinec se učí způsobům chování ve svém 

prostředí. Jednotlivá sociální prostředí, kterými dítě v různých fázích socializace 

prochází, se od sebe odlišují nároky na dítě, důrazem na rozdílné normy i množstvím 

modelů, od nichž dítě přijímá vzorce chování.

Z této informace usuzuji, že každý rodič i učitel by si měl být vědom toho, že jak 

se k dítěti chová, tak se bude dítě chovat k němu i k okolí. A to proto, že od něj jeho 

projevy chování vědomě či nevědomě převezme. Norma by se postupně měla stát 

hodnotou. Pokud tato situace nastane po cíleném předávání norem učitelem, byla jeho
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práce úspěšná. Zvnitřněná norma a později hodnota je mnohem pevnější a cennější, než 

norma přijatá zvnějšku.

Členové určitého společenského systému reagují na sebe navzájem, ale i na jiná 

sociální seskupení a společenství. Vztahy, které probíhají mezi členy určitého 

společenského systému jsou uspořádány do určitých vzorců a schémat. Při sociální 

interakci vznikají sledy chování a jednání, které jsou navzájem propojeny a tvoří 

jednotu sociálního chování skupiny lidí. Můžeme je nazvat vzorce chování. Učitel 

i žáci jsou členy sociálního seskupení, jímž je pro ně třída, potažmo škola. Učitel si 

musí uvědomit, že uplatňováním své autority, svým přístupem, otevřeností, způsobem 

motivace a vzorem přímo, i když skrytě, ovlivňuje osobnost dítětě při jeho začleňování 

do společenskokultumího systému. Ovlivňuje žákovo zvnitřňování norem.

K procesu začleňování člověka do společnosti dochází prostřednictvím sociálních 

činností (práce, učení, hra). Dochází tak k působení člověka na druhé lidi, okolní svět 

a sebe sama. Z. Helus (1976) definuje práci jako proces probíhající mezi člověkem 

a přírodou. Je to proces, v němž člověk svou vlastní činností zprostředkovává, reguluje 

a kontroluje. Učení je relativně samostatným typem sociálních činností. Je to proces 

postupného kvalifikování osobnosti pro její začlenění do společenskokultumích vztahů 

a činností. V psychologickém pojetí je učení pojímáno jako základní regulativní proces, 

formující činnosti osobnosti a její vlastnosti. Závisí zejména na vnějších podmínkách, 

vlastnostech a schopnostech osobnosti a na znalosti předchozích výsledků. Hra je 

chápána jako spontánní variování osvojených, či u jiných lidí pozorovaných dovedností, 

vědomostí a zkušeností, přinášejících radost, vyjadřujících podvědomou touhu 

po tvořivém vyrovnání se s okolním světem, nebo snaha uspokojit subjektivní potřebu 

volného rozmachu sil, ať tělesných či duševních, nebo prostředek kompenzace 

(překonání, strádání), a nebo způsob odhalování skrytých souvislostí a vztahů, 

objevování smyslu a významu.

Ze zkušenosti vím, že dítě na prvním stupni základní školy se setkává především 

s učením a hrou. Hru stále ještě potřebuje jako prostředek, který mu umožňuje chápání
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okolního světa. Proto by uěitel neměl usilovat o potlačení hry a prosazovat učení jako 

stěžejní socializační činnost. Pokud dítě není připraveno vnímat okolní svět 

prostřednictvím učení, domnívám se, že by jej to mohlo ve vývoji spíše zpomalit. Je 

prokázáno, že jednou z možných reakcí na tuto zátěžovou situaci by mohla být regrese, 

nebo již zmíněné odchýlení od společensky platných a žádaných norem.

Z. Helus (1976) dále objasňuje pojmy socializace a socializovaná osobnost. 

Kritickým momentem socializace člověka, její novou a jedinečnou kvalitou je, že 

v určité fázi svého psychosociálního vývoje se jedinec sám zmocňuje norem, hodnot 

a přesvědčení svého sociálního prostředí jako svého druhu nástrojů. V procesu 

socializace není osobnost pouhým mechanickým produktem vlivů, ale prochází 

vlastním rozvojem. Jedná se o celoživotní proces, který je však nejvýraznější 

v dětství, kdy je dítě uvedeno z rodiny do společnosti.

Z. Hadj-Moussová (2003) uvádí, že socializace v dětství je významná především 

tím, že se zde formují základní vzorce, podle nichž se pak člověk celý život chová, 

prožívá a přemýšlí. Nezáleží na tom, zda je přijímá, nebo odmítá. Vlivy, které na dítě 

působí, dítě nějak zpracovává, prožívá, interpretuje a reaguje na ně. Musí jim ale 

správně porozumět. Svou aktivitou ale zároveň určité vlivy provokuje tak, aby se mu 

dostávalo těch vlivů a podnětů, které potřebuje. Na socializaci se podílí i společnost 

např. prostřednictvím školy nebo prostřednictvím televize, pořadů pro děti apod. Dítě se 

v průběhu socializace učí způsobům chování ve svém prostředí a učí se i souboru rolí 

v sociání skupině (např. role žáka, spolužáka apod.). K tomu potřebuje poznat 

a přijmout nejen způsoby chování, ale i normy a hodnoty své společnosti, jak uvádí 

Z. Hadj-Moussová (2003). Současně s tím dítě přejímá ze svého sociálního prostředí 

i postoje, které obsahují hodnotící složku.

Dítě se v průběhu socializace dozvídá, jaká je jeho vlastní hodnota. To 

významným způsobem ovlivňuje rozvoj jeho osobnosti a upevňuje se tak jeho identita 

a sebepojetí.
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Identita je v Psychologickém slovníku (2001) definována jako totožnost, tedy 

způsob, jímž jedinec vnímá sám sebe a místo, smysl a význam své existence v širokém 

kontextu lidské společnosti. Podrobnější informace uvádí Z. Helus (1976). Podle něj 

čerpá jedinec podněty pro realizaci vlastní identity zejména na základě identifikací 

s osobami, na kterých je závislý, které mu imponují, které miluje nebo také kterých se 

bojí. Pokud dítě v průběhu socializace nenachází pocit uspokojení potřeby být 

akceptováno, může dojít ke krizi vlastní identity. Stručně řečeno se jedná o pocit 

ohrožení vlastní jedinečné pozice ve světě.

Další významnou částí osobnosti člověka je sebepojetí. Sebepojetí je podle 

Psychologického slovníku (2001) představa jedince o svém já. Vyvíjí se 

ve vztahu k okolnímu světu. Jak je uvedeno v odborné literatuře, sebepojetí se vyvíjí 

ve styku s rodiči, sourozenci, vrstevníky, kamarády, učiteli, spolupracovníky. Umožňuje 

člověku orientovat se ve světě, stabilizovat svou činnost. Má složitou úlohu 

v autoregulaci osobnosti. Jedinec je motivován chovat se a prožívat tak, aby hodnotu 

sebe sama uchoval, potvrdil, prohloubil. Je třeba, aby si dítě v průběhu svých 

identifikací s rodiči vytvářelo takové sebepojetí, které je nejen schopno vývoje, ale které 

je také vnitřně motivováno ksebevývoji, k aktivní spoluúčasti na svých přeměnách, 

na svém zrání.

Děti pozorují a hodnotí sebe sama “ očima druhých osob “, se kterými se 

identifikovaly.Učitel tak může vést dítě ke snižování sebevědomí a sebehodnocení, aniž 

to tuší. Tomuto se lze asi těžko bránit. Jako jedno z řešení mě napadá, že by si učitel 

měl při sebereflexi dne vzpomenout, jak často které dítě chválí a naopak kárá, a hledat 

ve vyučování okamžiky, kdy může pochvalu zmnožit. Pokud je učitelem sebepojetí 

dítěte snižováno, zaujme obranou pozici nebo bude učitelovy projevy podvědomě 

potlačovat.

Někdy i zcela vyhraněné a dobře integrované sebepojetí může hrát negativní 

úlohu v psychosociálním vývoji. A to tehdy, je-li jeho statická složka příliš silně 

fixována a jsou příliš silně aktivovány obranné a protekční mechanismy. Jedinec je pak
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uzavřen všem vlivům, které by popřípadě mohly rozšířit a prohloubit obzor jeho 

osobnosti a stimulovat jej k dalšímu vývoji.

Lze shrnout, že reakce druhých osob na subjekt a očekávání a přijetí sociálním 

okolím utvářejí sebepojetí jedince. Předpokladem vzniku zdravého sebepojetí je 

zjevný akceptační vztah kdítěti, avšak současně sním i pevnost vedení, důrazně 

uplatňovaný požadavek dodržování rodičovských zásad dětmi a důslednost 

ve vyžadování plnění úkolů ( nevyhýbající se v krajním případě terstům ). Pevnější 

vedení dává dětem zřejmě více jistoty a pevných orientačních možností v iniciativním 

řešení svých vztahů vůči okolí.

Tím se dostáváme k pojmům model, imitace a identifikace. K těmto pojmům se 

vyjádřím podrobně později. Dítě si může vybrat k imitaci a identifikaci model, 

od kterého přebírá převážně negativní vzorce chování, protože se ho bojí. 

Napodobování chování modelu může být jedním ze způsobů, jak se se strachem 

vyrovnat. Jednou z možností nápravy a odstraňování nežádoucích vzorců chování tedy 

je, odhalit model, který si dítě vybralo.

Dítě se podle Z. Heluse (1976) socializuje tím způsobem, že je spoluúčastno 

prakticky na všech činnostech a zábavách dospělých. V prostředí se orientuje 

zejména na napodobování vztahů a činností, pozorovaných u dospělých a 

sociopsychicky vyspělejších vrstevníků. Toto je označováno pojmem imitace.

Aktuálně přítomné modely nepůsobí jen ve svých “silných okamžicích“, ale 

ve všech situacích. Pro učitele je toto upozorněním, že jej dítě napodobuje a vnímá 

jako vzor i v situacích, kdy si to učitel neuvědomuje, nebo si to dokonce nepřeje 

(komunikace s kolegy, s jinými dětmi, mimo školu apod.). Proto by měl i při kontaktu 

s jinými lidmi dbát na to, co předkládá dětem jako společensky žádoucí. Měl by se tak 

chovat nejen během vyučování ve škole, ale i mimo školu.

Rodiče a vychovatelé zpravidla usilují o to, aby dítěti předložili nějaké modely, 

na kterých by mohli exemplárně ukazovat, jak má požadované chování vypadat. Pokud 

dítě model přijme, může tím jen získat. Dítě však může k modelu pocítit averzi jako ke
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zdroji chování, kterým je argumentováno proti němu samotnému. Pak se mohou začít 

projevovat tendence zničit zdroj argumentace. Negativní citový postoj ke vzoru může 

dítě potlačovat, nepřipouštět si ho, překrývat jej okázalou láskou. Dítě si vybírá 

ze svého okolí modely samo i proti vůli vychovatele. Protože toto chování je pro dítě 

přirozené, neměl by jej učitel trestat, pokud je přesvědčen, že dítě napodobuje nevhodný 

vzor. Jedinou možností pro vychovatele je, získat si důvěru dítěte nebo alespoň setrvat 

v neutrální pozici, aby mohl dítě v případě nebezpečného chování ovlivnit, nebo 

alespoň zmírnit následky.

Jak jsem se již zmínila, je nezbytnou součástí socializace tzv. imitátor. Jedná se

o jedince, který napodobuje chování modelu. Ten může být modelem ovlivněn jen 

na několik minut poté, co jej pozoroval, nebo může být ovlivněn v hlubších vrstvách 

své osobnosti na dlouhou dobu.

Model je v Psychologickém slovníku (2001) definován jako vzor, jehož chování 

subjekt napodobuje v procesu modelování (určitý vzorec chování se může objevit proto, 

že jednotlivec pozoruje a napodobuje ostatní, kteří se chovají podobně). Odborná 

literatura upřesňuje, že je to osoba, která svým vzhledem, chováním, způsobem 

myšlení, svými postoji, výrazy, názory, výkony atd. jednak stimuluje ve druhé osobě 

(imitátorovi) tendenci k podobnému vzhledu, chování atd., jednak usnadňuje i sám 

proces, který tuto podobnost realizuje. Modelem může být reálná, aktuálně fyzicky 

přítomná osoba -  matka otec, starší sourozenci nebo jedinci v pozici autority. Pokud se 

jedinec uchyluje k vývojové regresi, může být modelem i mladší sourozenec.

Z informací vyplývá, že socializační proces je cestou, díky které osobnost hledá 

své individuální sebevyjádření, sebeprosazení, sebeuskutečnění. Je to proces velmi 

složitý, a přestože jedinec žije v harmonickém prostředí, nemusí jeho socializace 

proběhnout bez obtíží. K tomu postačí, pokud zaujímá dítě k předkládanému modelu 

negativní postoj, nebo pokud si vybere model, který se odchyluje od norem společnosti. 

Model také může navodit v imitátorovi frustraci, pocit strádání neukojením určité 

potřeby, které si předtím dotyčný jedinec třeba ani nebyl vědom. Musím ale zmínit ještě
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jedno úskalí, které přináší imitátorovi nevhodný model. Protože dítě velmi snadno 

předložený nebo vybraný model napodobuje a je otevřené všem vlivů ze strany modelu, 

může snadno dojít k jeho zneužití. Jedná se o to, že dítě je velmi poddajné a vše, co je 

mu modelem, kterému důvěřuje předloženo, to bere jako nezpochybnitelnou skutečnost. 

Snadno se pak může nechat využít k sexuálnímu zneužívání, trestné činnosti apod. 

Pokud učitel, vychovatel nebo rodič zjistí, že je dítě podobným způsobem zneužíváno, 

měl by jej odloučit od nevhodného modelu. Pokud to není možné, měl by urychleně 

kontaktovat výchovného poradce, sociální pracovnici nebo policii. Stane-li se dítě obětí 

podobné situace, ocitne se ve zmatené situaci a jeho důvěra v ostatní i v sebe je silně 

otřesena. Jeho identita se ocitá v krizi a pomoc odborníka je nutná. Učitel by s ním měl 

jednat velmi citlivě a do pozadí by měly ustoupit všechny požadavky školy, které by 

dítěti bránily se se situací vyrovnat.

V další části této kapitoly budu uvádět další informace o problematice socializace 

jedince a upřesním ještě některé poznatky. Výchovný tlak a úkoly, které na jedince 

klade okolí, představují určitou zátěž, určitou frustraci, ústící v krize a konflikty. 

Jedinec potřebuje dostatek prostoru a času na zvládnutí situace. Přestože jeho 

vychovatelé rodiče i učitel usilují o to, aby dítě přijímalo model, který oni považují 

za vhodný, dítě si jej vybere samo. Mnohdy ani rodiče ani vychovatel netuší, kdo je 

pro dítě tím nej výraznějším modelem. Přitom modelů může být hned několik. Dítě si 

z nich vytvoří jeden ideální neexistující model, nebo přebírá od každého modelu něco, 

co mu imponuje. Modelem tedy může být kdokoliv. Často to zřejmě bývají jedinci, 

u kterých vychovatel (rodič, učitel) nemůže pochopit, co na nich děti upoutává. Možná 

je to způsobeno odlišnou vyzrálostí psychiky a odlišnými zkušenostmi. Nebezpečí 

předávání společensky nežádoucích norem je veliké a úkolem učitele by mělo být 

nenásilné nabízení velkého množství modelů tak, aby dítě mělo podle svých dispozic a 

vlastností co největší množství možností.

To, jakým způsobem imitátor svůj model napodobuje, není u každého modelu 

stejné. Existují různé mechanismy nápodoby. Zdeněk Helus (1976) uvádí tyto:
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1. Mechanismus závislého připodobněni

K dosažení cíle vede nejsnadněji to chování, které a) je závislé, orientující se 

podle chování partnera a za b) je připodobněné, to znamená pozůstávající z obdobných 

prvků obdobně uspořádaných jako chování partnera.

Dítě bývá odměňováno za své závislé připodobnění starším druhům. Stane-li se 

však několikrát za sebou, že rodiče dítě velmi silně za sebou potrestají za nápodobu 

chování, které se nehodí, může dojít k zobecnění potlačení tendence připodobňovat se 

starším. Dítě pak bude selhávat v situacích, kdy se mu v jeho aktuálním prostředí 

nebude dostávat modelů a kdy bude odkázáno samo na sebe.

Někteří lidé se v průběhu své socializace učí chovat méně nezávisle než druzí. 

Někteří lidé mají naopak neukojitelnou potřebu mít model. V krajním případě pak 

přijímají za vzory ty, které jsou k dispozici.

2. Mechanismus autistické reprodukce

Ten má souvislost s osvojováním prvních stádií řeči. Napodobující osoba 

včleňuje J
ido repertoáru svého vlastního chování určitá schémata chování jiných osob. K tomuto 

přisvojení dochází proto, že toto původně cizí chování se asociovalo s příjemnými 

okolnostmi a důsledky pro subjekt.

3. Mechanismus zástupného nebo též observačního či empatického učení

U imitátora není jeho imitující chování zpevňováno, pozoruje chování modelu, 

který sám dostává odměny za své chování. Zakouší intuitivně spolu s ním uspokojení a 

zklamání. V mnohém je tento mechanismus podobný mechanismu autistické 

reprodukce.

Pro vštípení chování modelu často postačuje, aby toto chování bylo zajímavé, 

přitažlivé, kuriózní.

4. Mechanismus kopírování

Ten je plně uvědomělý a záměrný. Aktivuje především poznávací procesy.
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Mezi uvedenými čtyřmi typy nápodoby existují vztahy. Jsou i možné postupné 

přechody od jednoho mechanismu k druhému.

Je pochopitelné a mnohdy žádoucí, že působení modelu na imitátora přináší 

určité důsledky. Může se jednat o přisvojení nebo aktivizaci agresivních projevů 

modelu imitátorem. Sledování agresivního modelu vede nejen k přisvojení jeho 

chování, ale také aktivuje a odtlumuje ty způsoby vyjádření agrese, které již 

imitátor znal. Tento poznatek se odráží ve zkušenosti, že děti dominantních či 

agresivních rodičů mají v převážné míře sklon řešit frustraci agresí. V dětském 

kolektivu mohou působit problémy a je velmi obtížné, předložit dětem model, který by 

akceptovaly, protože vzorce získané v rodině jsou silnější díky sdílené emocionalitě. 

Můžeme také předpokládat, že i učitel, který má ve svém chování prvky agresivity, ji 

může aktivovat u svých žáků.

“Úspěšný agresivní model odtlumil agresivní sklony dětí, zatímco neúspěšný je  

ještě více utlumil. I  ty děti, které verbálně nesouhlasily s chováním úspěšného modelu, 

je j nicméně mimoděk věrně imitovaly. Důsledky, kterými je  postižen model, mění 

mnohdy faktický hodnotový systém. ” (Helus 1976, s. 132)

Tento poznatek může být základem pro hrozící nebezpečí šikany ve třídě. Většina 

dětí touží po dobrém postavení v sociální skupině. A protože k tomu zatím vzhledem 

ke svému věku nemají dost možností, využívají všechny způsoby sebeprosazení, které 

se jim nabízejí. Pokud jsou k agresivnímu chování vedeny ještě navíc z domova, je 

těžko jim někdo zabrání, aby svou agresivitu kolem sebe nešířily. A i tyto děti, jsou-li 

ve skupině úspěšné, se mohou stát modelem pro jiné své vrstevníky. Pokud chce učitel 

na tyto děti působit pozitivně, měl by vědět, že některé negativní projevy či vlastnosti 

osobnosti mohou být úspěšně tlumeny tím způsobem, že osoba vnímá přitažlivý 

neagresivní vzor, kterým může být právě on.

Identifikace je v Psychologickém slovníku (2001) definována jako nevědomý 

psychologický mechanismus, jímž jedinec řídí své chování tak, aby se podobal jiné
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osobě. Identifikace představuje jeden z nejdůležitějších mechanismů utváření osobnosti 

a výchovy.

Z. Helus (1976) ještě upřesňuje, že existuje vztah mezi imitací (nápodobou) a 

identifikací ( ztotožněním ) a srovnává je. Uvádí, že platí těsná závislost imitovaného 

chování na přítomnost modelu. Naproti tomu v případě identifikace se přisvojené, 

reprodukované chování uchovává i po dobu dlouhé nepřítomnosti modelu. Ten je 

hluboce zakořeněn v dynamice osobnosti. Na základě dílčích a osvědčených, tj. vesměs 

kladně zpevňovaných aktů imitace, se posléze v imitující osobě vyvine zobecněná 

dispozice imitovat. A tuto dispozici nazýváme identifikací. Identifikace je tedy 

odcizení subjektu sobě samému ve prospěch objektu. Proces není zpravidla 

uvědomován. Rozhodně ale není vědomě regulován.

Na druhé straně v případě identifikace nemusí jít vůbec o imitaci. Identifikující 

se osoba se chová tak, jak by se choval objekt identifikace, kdyby byl na jejím 

místě. Identifikace znamená, že právě k některým imitačním aktů nedojde, že je dítě 

zavrhne. Identifikační procesy jsou jednou z naprosto nezbytných podmínek 

socializace. Každý lidský jedinec usiluje o účast na utváření osobnosti a o vyjádření 

jejího specifického svérázu v mezilidských a společenských vztazích a činnostech. Je 

nezbytné, aby jedinec měl dostatek identifikačních příležitostí. Z konfliktů a rozporů, 

které plynou z jednotlivých, často spolu neslučitelných identifikací a které 

spoluvytvářejí dynamiku sebepojetí, čerpá subjekt důvody a motivy pro své 

sebepřekonání kladením vyšších nároků na svou osobnost.

Z. Helus (1976) upozorňuje na nebezpečí odchýlení od společensky žádaných 

norem. Uvádí, že je-li dítě příliš vystaveno tlaku odměn a trestů, nebo dojde z jeho 

strany k nedostatečné identifikaci s modely, může se jeho chování odchýlit 

od společensky žádaných norem. Pokud ale dochází k odklonu 

od společensky žádaných norem, není vina v dítěti, ale v jeho vychovatelích. 

A domnívám se, že se tak děje poměrně často. Výjimkou může být pouze situace, kdy 

dítě ve svém chování projevuje určité patologické změny ve struktuře osobnosti.
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Shrnutí:

Proces socializace probíhá v určitém společenském systému a podílí se na něm 

řada socializačních činitelů. Dítě musí v průběhu socializačního procesu přijmout řadu 

hodnot a norem dané společnosti.

Hodnoty a normy jsou mu předávány především prostřednictvím rodičů, učitele, 

spolužáků apod. v prostředí rodiny, školy a třídy. V průběhu socializace dochází 

k utváření vzorců chování, které jsou částečně přejaté od modelů a částečně 

ovlivňované naladěním osobnosti jedince a jeho zkušenostmi.

Socializace probíhá prostřednictvím socializačních činností. Při přijímání určité 

sociální role prochází osobnost vlastním vývojem a utváří se její identita a sebepojetí.

Dítě se socializuje tak, že se účastní všech aktivit s dospělými. Pak je postupně 

napodobuje, nebo se snimi identifikuje, na což má velký vliv osobnost imitátora 

i modelu. Pokud je dítěti předkládán agresivní model, dochází kodtlumení jeho 

agresivity. Řadu modelů si však vybírá samo na základě určitých pravidel.

K utváření vzorců chování dochází v procesu socializace hned od počátku. Učitel 

by proto rozhodně neměl projevovat známky agresivního chování. Naopak svým 

příkladným chování by se mohl pokusit eliminovat vliv agresivních vzorů, které děti 

v současné době vidí v rodině, v televizi apod. Součástí usilování o omezení vlivu 

těchto vzorů by měly být i diskuse o nich a o násilí vůbec. Uvědomují-li si děti 

nebezpečí násilí, učí se tím soucítit s ostatními, což je pro příznivé třídní klima jev 

podstatný.

Na odchýlení od společensky platných a žádaných norem má vliv vnější autorita 

a osobnost předkládaného modelu a imitátora.

Nyní se budu věnovat jednotlivým klíčovým sociálním rolím a nejdůležitějším 

sociálním prostředím, která se podílejí na socializaci jedince a jejím prostřednictvím

i na tvorbě klimatu.
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1.2 Sociální prostředí rodiny

Jak jsem se už zmínila, jsou nejdůležitějšími součástmi procesu tvorby klimatu 

vzorce chování žáků. Ty se utváří nejprve v rodině a až později jsou ovlivňovány 

dalšími socializačními vlivy. Proto zmiňuji rodinu jako první klíčové sociální prostředí.

Budu hledat odpověď na otázku, jaký má rodina pro dítě význam? Jaký vliv mají 

rodiče na vzorce chování dítěte a jeho postavení ve škole? Jaký mohou mít rodiče 

ke škole vztah? Dále budu hledat informace související s vlivem rodinné konstelace 

na dítě a jeho prostřednictvím na školní koletiv.

1.2.1 Rodina

Pedagogický slovník (2003) shrnuje názory řady autorů a uvádí, že rodina je 

nejstarší společenská instituce. Vytváří určité emocionální klima, formuje 

interpersonální vztahy, hodnoty a postoje, základy etiky a životního stylu. Tato 

charakteristika může být podstatou výkladu o důležitosti rodiny. Ta podle mě spočívá 

v tom, že rodina je pro dítě nezastupitelnou sociální skupinou. Domnívám se, že rodina 

do dítěte otiskuje svou neopakovatelnou jedinečnost v oblasti mezilidských vztahů, 

emocionálních prožitků, přijímání i předávání emocí, postojů, hodnot a jejich 

akceptování i prosazování. Vycházím z předpokladu, že rodina je pro vývoj dítěte a jeho 

začlenění do třídního kolektivu velmi důležitá. Dítě přijímá svou rodinu i sjejími 

pravidly a postoji jako něco, co má absolutní platnost. To může vést ke konfliktům 

s představami učitele.

Rodina je sociální prostředí, do kterého může učitel jen velmi těžko proniknout a 

pochopit všechny rodinné zvyklosti. To je způsobeno určitou intimitou, kterou si každá 

rodina chrání. Myslím si, že učitel by měl respektovat určitou uzavřenost rodiny. Pokud 

se rodina nechce otevřít, nemůže k tomu její členy nikdo nutit. V tomto případě asi
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učiteli nezbývá nic jiného, než sledovat dítě při školních aktivitách, poslouchat, jak

0 své rodině mluví apod. Z toho si pak může udělat určitou představu. Musí si však být 

vědom toho, že se může snadno mýlit. Pochopení určitých rodinných rituálů a návyků

1 rodinné situace může učiteli pomoci pochopit dítě. Také by asi měl být informován, 

pokud se v rodině dějí velké změny (nový sourozenec, rozvod, úmrtí, nevlastní rodič 

nebo sourozenci apod.)

Každý jednotlivec, který se ocitá v jiné než rodinné sociální skupině např. školní 

třídě, se svými projevy neodmyslitelně podílí na vytváření a prosazení norem sociálního 

chování v dané skupině.V našem případě je dítě prostředníkem, jímž se rodina, její 

hodnoty a postoje, promítají do klimatu třídy, a tím se rodina nepřímo podílí na 

tvorbě třídního klimatu.

Marie Vágnerová (1997) uvádí, že rodina dítě predeterminuje a určuje 

pravděpodobnost jeho sociálního úspěchu v různých společenských situacích. Dále 

uvádí, že pro úspěšnost dítěte jsou důležité rodinné aktivity. To, že dítě neovládá 

žádoucí normy chování, neznamená, že má v rodině nedostatek podnětů a nestandartní 

vzory chování. Tento stav může být zapříčiněn omezenými možnostmi dítěte, jako je 

například nedostačivost v oblasti rozumových schopností nebo nemoc.

Zvláštní oblastí je problematika některých minoritních skupin. Učitel musí počítat 

s tím, že jedním z rysů minority je odlišný přístup ke vzdělání. Rodiče dětí, které 

pochází například z romské menšiny, jsou ke školnímu neúspěchu tolerantní. 

Neúspěšnost těchto dětí ve škole je tak četná, že se stává z matematicko-statistického 

hlediska normální. I tyto děti jsou součástí třídy a ostatní spolužáci sledují, jak se k nim 

učitel chová. V tomto okamžiku nastává pro učitele problém, jak děti z tohoto prostředí 

hodnotit, jaký k nim zaujmout postoj. Je také otázkou, do jaké míry mohou ovlivnit žáci 

chování učitele, jeho postoje, hodnoty, způsob hodnocení a komunikace vůbec. 

Domnívám se, že interakce je vzájemná. Ani učitel by neměl ustrnout na nějakém 

způsobu jednání a chování a přes zachování určitých pravidel potřebných k fungovánjí 

skupiny být flexibilní. V těchto případech by učitel měl vystupovat jako “průvodce“
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dítěte. Pokud mu rodina nenabízí dostatečné množství podnětů a aktivit, měl by nabídku 

učinit on. Může dítě motivovat, nesmí jej však nutit.

Na zřetel musí pedagog brát i to, že pokud má rodina nižší sociokultumí status, 

převládá ve vztazích mezi jejími členy stereotypní chování a autoritářské vztahy. 

Prostředí je pro dítě srozumitelnější, protože je jednodušší, ale zároveň je dítěti 

nabízeno menší množství aktivit.

Tímto se dostávámě prostřednictvím rodiny k sociální roli rodičů jako tvůrců 

tohoto nej intimnějšího sociálního prostředí.

1.2.2 Sociální role rodiče

Musím přiznat, že sociální role rodiče je mi zatím ještě velmi vzdálená. Nemohu 

proto využít své zkušenosti. Přesto jsem si jistá, že je to úloha velmi obtížná. Většina 

lidí chce být dobrými rodiči. V současné době podle mého názoru ale přibývá rodičů, 

kteří tuto úlohu příliš nezvládají a nevěnují jí tolik pozornosti. Je to možná pracovním 

vytížením, po kterém následuje velká únava. Protože jsem ale nic podobného nezažila, 

nemohu tuto problematiku posoudit. Pokusím se proto vybrat z literatury informace, 

které by mi pomohly se v situaci zorientovat.

Základní rozdíl mezi rodiči a učitelem je vtom, že znají děti v odlišných 

situacích, kdy se děti zcela pochopitelně chovají jinak. Rodiče a učitelé mohou děti 

ovlivňovat v různých oblastech. V jejich kontaktu s dítětem se projevuje rozdílnost 

v oblasti emoční i kognitivní složky jejich postoje k dítěti. Pro rodiče je dítě jedinečnou 

nezastupitelnou bytostí. Pro učitele je však dítě jedním z mnoha, proto je jeho postoj 

k dítěti automaticky odlišný.

Vztahům rodiny a školy a rodiče a učitele se ve své publikaci Předškolní 

a primární pedagogika věnují Z. Kolláriková a B. Pupala (2001). Autoři zde uvádějí, že 

v poslední době je kladen důraz na specifické kvality jednotlivých rodičů. Společnost 

od rodičů očekává, že se budou chovat zodpovědně a budou vytvářet svým dětem
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podmínky pro jejich úspěšnou školní socializaci. A to včetně domluvy rodičů se školou 

a učiteli. Úskalí spočívá v tom, že rodiče mají své představy o roli dobrého rodiče a ta 

se nemusí shodovat s definováním rodičovské role školou. Pokud se dostanou tato dvě 

pojetí rodičovské role do rozporu, může vzniknout mezi školou a rodičem konflikt. 

Obětí tohoto konfliktu se pak může stát dítě, které ještě nedokáže situaci posoudit a je 

uvrženo ve zmatek.

Škola klade na rodiče nejrůznější nároky. Rodič musí např. reagovat na vzkazy 

učitele, kontrolovat hodnocení, podepisovat úkoly, chodit na třídní schůzky apod. 

Aktivity rodiny musí být plánovány v souvislosti se školou a musí být vyhověno

i finančním nárokům školy. Rodiče musí přijímat a adekvátně reagovat na školní 

hodnocení jejich dítěte. Z. Kolláriková a B. Pupala (2001) uvádějí několik typů rodičů, 

vymezených podle kvalit rodičovského chování. Patří sem např. rodiče, kteří projevují 

jak zájem o dítě, tak zájem o školu, rodiče projevující zájem o své dítě, rodiče 

selhávající v některé z rodičovských funkcí a rodiče, kteří se školou neudržují kontakt 

a tudíž se jeví jako bezproblémoví.

Rodiče jsou pro dítě v počátcích jeho socializace hlavními modely vzorců 

chování. Oni sami většinou usilují o to, aby se dítě úspěšně socializovalo. Využívají 

k tomu řadu prostředků, které mají jako dítěti nejbližší osoby k dispozici jen oni (např. 

projevy lásky, odpírání lásky apod.).

Zdeněk Helus (1976) uvádí, že rodiče ovlivňují chování dítěte úsměvem, 

pozorností, obdivem atd., kdykoli se dítě přiblíží k tomu, co od něho očekávají. Větší 

odchylky naopak trestají. Program odměn a trestů často nebývá zcela promyšlen 

a stanoven, celý proces probíhá živelně. Rozpracování programů, přesně stanovících, 

kdy, co, po čem a jak má být zpevněno, či potrestáno, by proces socializace urychlilo. 

Jen málo rodičů je schopno si detailně promyslet program odměn a trestů a důsledně jej 

dodržovat. Rodič má samozřejmě tendenci jednat instinktivně a emocionálně. 

Málokterý rodič také provádí sebereflexi svého výchovného působení, uvědomuje si, 

jaké dělá výchovné chyby a dokáže je potom odstranit.
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Velkou roli v procesu socializace dítěte hraje očekávání rodičů, pod jehož 

vlivem se žák ve škole nějakým způsobem chová a tak působí na ostatní členy skupiny. 

M. Vágnerová (1997) k tomuto problému podotýká, že ve vztahu rodičů ke škole se 

odráží subjektivní význam vzdělání a vliv daný osobní zkušeností. To znamená, že 

rodič, který byl ve škole úspěšný, očekává automaticky totéž. Ten, který byl neúspěšný, 

pak od dítěte nic pozitivního neočekává, nebo trvá na lepších známkách než měl on 

sám, aby tak kompenzoval svoje selhání v minulosti. Očekávání rodičů často nevychází 

ze skutečných předpokladů dítěte a důležitý je pro ně především výkon dítěte (známky). 

Toto očekávání bychom mohli nazvat očekáváním pozitivním, prože rodiče od dítěte 

očekávají dobré výsledky a přistupují ke škole s pozitivním naladěním. Ale ani 

negativní očekávání není pro děti vhodné. Jejich rodiče nebyly ve škole úspěšní 

a neočekávají to ani od svých dětí.

Existují rodiče, kteří mají nižší inteligenci, event. i nižší úroveň vzdělání, 

a nedokáží proto adekvátně posoudit školní výsledky svých dětí. Jakýkoli výsledek, 

který je nad jejich úroveň, je dobrý. V opačném případě jsou zase děti trestány za jinou 

známku, než jedničku nebo dvojku. Myslím si, že pro učitele je velmi těžké s takovými 

rodiči spolupracovat. Je obtížné, vysvětlit jim požadavky na dítě. Pro tyto rodiče je 

téměř nemožné věnovat se dítěti při domácí přípravě. Učitel zřejmě musí věnovat dětem 

z takovýchto rodin poněkud jiný přístup a věnovat se i rodičům (přesné, jednoznačné 

a stručné pokyny, apod.).

M. Vágnerová (1997) dále zmiňuje problém rodičů, kteří jsou nadměrně 

ambiciózní, nevyrovnaní, eventuálně mají z nějakého důvodu k dítěti akcentovaný 

vztah. V důsledku výchovy takovýmito rodiči má dítě nízké sebevědomí a jeho 

sebehodnocení neodpovídá realitě. Takové dítě pak může vyhledávat vzory chování, 

které jej nějakým způsobem uspokojí. Hrozí však nebezpečí, že se zaměří právě na 

jedince, který je agresivní nebo se nějakým způsobem odchyluje od společensky 

žádaných norem. Pokud se pak opakovaně dítě přesvědčí, že vzorce chování převzaté
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od tohoto jedince jej uspokojují a přináší mu užitek, přijme je jako své vzorce chování 

a s jedincem se identifikuje. Odnaučit ho pak nežádoucímu chování je velmi obtížné.

Očekávání rodičů může mít i extrémní varianty. Rodiče podléhají nerealistické 

představě o úspěchu svého dítěte, nebo podléhají představě, že dítě selže. Obě tyto 

varianty nejsou objektivně podloženy. Při svém výchovném působení ve vztahu 

ke škole se rodiče nejčastěji dopouštějí následujících chyb. Patří sem například to, že 

v některých rodinách se rodiče pyšní dítětem, které se snaží nad ostatními vyniknout. 

Srovnáváním svých dětí s ostatními v dětech rodiče podporují ducha soutěživosti. 

Také často více oceňují výsledky než snahu a jejich láskaje pak odměnou za dosažené 

úspěchy.

Zdeněk Helus (1976) připomíná další problém. Jedná se o problematiku 

syndromu migrujícího dítčte. Takové dítě putuje ze třídy do třídy pokaždé, pokud se 

v jeho kolektivu objeví nějaké problémy spojené sjeho osobou. Toto řešení je však 

krajně nevhodné, protože dítě by mělo měnit kolektiv co nejméně. Domnívám se, že 

kolektiv by dítě mělo měnit pouze v situacích nezbytně nutných, jako je stěhování, 

ohrožení dítěte šikanou a agresivitou spolužáků apod. To, že rodič dítě přivede 

do jiného kolektivu, neznamená, že se dítě nemůže dostat znovu do nepříjemné situace. 

Navíc se u něj může začít fixovat nevhodný vzorec chování. Ten může vypadat tak, že 

pokaždé, když se dítě dostane do problémů, začne hledat místo strategií řešení strategie 

úniku. Z. Helus ( 1976 ) upozorňuje, že jedinec, sžitý s normami, hodnotami a 

přesvědčeními určité skupiny, se kterou se víceméně identifikuje, může zažít krize 

ze ztroskotání, přechází-li do jiné skupiny. Každý z nových členů skupiny je podroben 

celým soustavám vlivů, které vněm mají navodit potřebu sdílení týchž hodnotově 

normativních principů.

Také rodiče mohou cítit potřebu seberealizace prostřednictvím úspěchů svého 

dítěte. Není-li uspokojena, nastupují také u nich obranné reakce. Ty mohou být 

zaměřeny na dítě ( zvýšení nároků v domácí přípravě ). Mohou však vést k přetěžování 

dítěte. Obranné reakce se mohou zaměřit i na učitele, který děti nehodnotí podle
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představ rodičů. Takovéto reakce mohou přinést prohloubení napětí mezi rodiči 

a učitelem, dohadování, otevřený konflikt, jak bylo zmíněno výše. Všechny reakce, 

které rodiče opakovaně projevují vůči učiteli nebo škole vůbec, se stávají pro jejich děti 

vzorci chování, které by mohly přijmout. Jaký zaujímají rodiče postoj ke škole, takový 

postoj časem převezme i dítě. Pokud jsou rodiče kvůli učiteli nebo škole ve stresu 

a reagují na nějaký problém například vztekem, je velmi pravděpodobné, že tak bude 

v podobné situaci jednat i dítě.

1.2.3 Rodinná konstelace

Dalším významným faktorem ovlivňujícím chování dětí v kolektivu 

a souvisejícím s jejich vývojem je rodinná konstelace. K té uvádí Marie Vágnerová 

(1997) následující informace. Základní charakteristikou sourozenecké skupiny je její 

nevýběrovost, což znamená, že počet, pořadí i pohlaví sourozenců je dáno a nelze je 

změnit. Je velmi důležité, kolik má žák sourozenců a zda má i prarodiče. 

Nezpochybnitelná je i důležitost toho, má-li dítě rodinu funkční, úplnou apod. Každá 

sourozenecká role má jiný význam. Role jedináčka je specifická tím, že je většinou 

kněmu přistupováno s menším očekáváním, porozuměním a citem. Rodiče pouze 

vyžadují dobrý prospěch, ale bližší zájem mu nevěnují. Druhá skupina jedináčků je zase 

přijímána velmi citově, ale také nároky na dítě jsou vysoké. Do prvního dítěte bývá 

vkládáno veškeré očekávání rodičů. Problém rodičů bývá buď v nadměrném 

přetěžování dítěte, kdy nerespektují reálné možnosti dítěte (mnoho mimoškolních 

aktivit), nebo v úzkostném vedení s vysokými emočními nároky 

(tendence izolovat dítě).V tomto případě vzniká u dítěte strach ze školy 

a není schopno přiměřeného sebehodnocení.

Jestliže má dítě sourozence, postoje a požadavky rodičů se diferencují. Mají-li 

rodiče více dětí, mohou je mezi sebou porovnávat (pozice favorita a méně 

favorizovaného dítěte). Srovnání je však nepřesné (různý věk dětí). Míra očekávání
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může oba typy neurotizovat. Při neúspěchu staršího sourozence se může mladší dítě stát 

náhradní nadějí rodiny. Nejmladší dítě již není posuzováno tak přísně jako nejstarší. 

Ve skupině tří sourozenců získává prostřední dítě nevýznamné postavení. Snaží se být 

přizpůsobivé a úspěšné určitým způsobem.

Shrnutí:

Vliv rodiny a tedy rodičů na školní vzdělávání je obrovský. Učitel si musí 

uvědomit, že jeho žáci si přináší do první třídy neopakovatelné vzorce chování z rodiny 

a řadu hodnot a postojů, ke kterým je rodiče vedou. Působit proti nim a tedy proti 

výchově rodičů může v psychice dítěte napáchat velké škody. Rodina má na dítě větší 

vliv než škola.

Učitel by proto měl být velmi vnímavý, aby nestavěl dítě do pozice, ve které bude 

soustavně odolávat z jeho strany nesplnitelným požadavkům rodiny a školy. Také škola 

jako instituce by měla brát zřetel na odlišnosti jednotlivých rodinných prostředí. 

Zároveň se ale dítě učí přizpůsobivosti a toleranci v životě v jiné sociální skupině než je 

rodina. Učí se zachovat si své odlišnosti a zároveň soužití ve společnosti.

Z dosavadních informací pro mě vyplývá tento závěr. Učitel nemůže ovlivnit 

většinu důležitých vzorců chování, které si dítě přináší z rodiny, protože dítě je má už 

příliš zažité. Navíc jsou tyto vzorce stále upevňovány každodenním kontaktem dítěte 

s rodiči. Může je ale ovlivnit, pokud zaujímá podobný postoj k životu jako rodina, 

nebo může dítěti nabídnout další škálu reakcí a vzorů v nejrůznějších situacích.

Rodiče jsou pro dítě tím nejdůležitějším, co má. Spojuje ho s nimi silné pouto, 

které učitel nesmí nijak narušovat. Většina dětí své rodiče miluje, ať už jsou jacíkoli.

Rodiče nemohou přímo ovlivňovat klima školní třídy. Ovlivňují jej však 

prostřednictvím svých dětí. Tím, jak na ně doma působí, jak se vyjadřují o škole,

o učiteli, jak s učitelem spolupracují apod.
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Pokud rodiče pociťují, že jejich dítě je bez ohledu na své skutečné hodnoty 

učitelem špatně klasifikováno, může dojít k otevřenému konfliktu, který vnese do třídy 

stres. Ten pak může klima vážně narušit.

Rodiče vkládají do dětí velké naděje. Úspěch či neúspěch dětí většinou považují 

za svůj úspěch nebo selhání.

Důležitým faktem ovlivňujícím vývoj dítěte je rodinná konstelace. Pozice dítěte 

v rodině předurčuje jeho chování a snahy o prosazení v třídním kolektivu.

Učitel musí při usilování o příznivé klima ve třídě počítat i se zásahy rodičů. 

Samozřejmě ale existuje řada rodičů, jejichž nároky na dítě i učitele jsou naprosto 

přiměřené. Komunikace s takovýmito rodiči je nekomplikovaná a často i pomáhají 

učiteli s mimoškolními aktivitami. Taková spolupráce může třídní klima velmi obohatit.

1.3 Sociální prostředí školy

Vzorce chování učitele jsou součástí procesu tvorby klimatu školní třídy. Tak jako 

učitel ovlivňuje vzorce chování žáků, ovlivňují i ostatní učitelé a zaměstnanci školy 

jeho vzorce chování. Klima školní třídy se vytváří vlivem osobnosti učitele, vlivem 

školního týmu i učitelovou připraveností na profesi (znalosti a dovednosti učitele 

apod.). Prostředí školy a její celkové klima se odráží v klimatu jednotlivých tříd. Proto 

teď uvádím informace o škole.

Budu hledat odpovědi na otázky, jakým způsobem může škola ovlivňovat klima 

jednotlivých tříd? Jaký vliv má na dítě vstup do školy vzhledem k jeho individuálnímu 

vývoji z hlediska socializace? Co jedinci škola v průběhu jeho socializace přináší?

Každá škola má své vlastní klima i atmosféru. To závisí na vedení školy 

a na všech zaměstnancích školy. V současné době však už mohou do dění ve škole 

zasahovat i rodiče. Myslím si, že každý žák i rodič pocítí atmosféru školy už při vstupu 

do budovy. Jedná-li se o nějakou zájmovou akci, je atmosféra poněkud uvolněnější 

a učitelé většinou působí mnohem přístupněji.
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O prostředí školy se zmiňuji také proto, že se dítě v průběhu školní docházky 

nesetkává jen s jedním učitelem a jen se spolužáky ze své třídy. Často se z různých 

důvodů ocitá v kolektivu jiných vrstevníků nebo i starších žáků a je podřízen autoritě 

jiného učitele.

Nejprve se pokusím s pomocí odborné literatury sociální prostředí školy 

charakterizovat. Klima školy je podle Pedagogického slovníku (2003) 

sociálněpsychologická proměnná, která vyjadřuje kvalitu interpersonálních vztahů 

a sociálních procesů, které fungují v dané škole tak, jak ji vnímají, prožívají a hodnotí 

učitelé, žáci, příp. zaměstnanci školy. M. Vágnerová (1997) vymezuje školu jako 

společenskou instituci, jejíž tradiční funkcí je poskytovat vzdělání žákům příslušných 

věkových skupin v organizovaných formách podle určitých vzdělávacích programů. 

Škola se stává místem socializace žáků a podporuje jejich osobnostní a sociální rozvoj. 

Připravuje je na život osobní, pracovní a občanský. Autorka školu charakterizuje jako 

specifické sociální prostředí, které má své tradiční složení a hierarchii rolí. Přináší 

nové hodnoty a normy chování. Učitel je autorita, která představuje symbol 

sociokultumího působení společnosti. Škola dítěti přináší sociálně podmíněnou změnu 

způsobu života a stimulace, rozvíjí dítě specifickým způsobem tak, jak považuje 

společnost za žádoucí. Škola může být akceptována buď jako místo učení a výkonu (tj. 

kde se dítě učí a je zde hodnocen jeho výsledek, tj. výkon), nebo jako místo socializace 

(to znamená sociální adaptace na jiné úrovni, realizace jiných sociálních rolí, spojených 

s určitým sociálním statutem), nebo jako místo konfrontace hodnotového systému 

rodiny a společnosti ( kterou reprezentuje škola). To může být podstatné např. u dětí 

z nižších sociokultumích vrstev, na jejichž problematiku jsem upozorňovala v kapitole

0 rodině.

Nároky školy bývají vysoké a často přináší stresové situace nejen dítěti, ale

1 rodině. Škola je  často zdrojem frustrace. Žák se musí rozvíjet v mnoha oblastech 

(vytrvalost, sebeovládání, atd.). Existují určité obranné projevy, které u dětí nastupují 

v případě dlouhodobého neuspokojování jejich potřeb (školní fóbie, psychosomatické
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projevy atd.). Jak už bylo zmíněno, i pro rodiče znamená vstup dítěte do školy mnoho 

nových povinností. Učitel se stává v této komplikované a nepřehledné situaci 

prostředníkem mezi sociálním prostředím školy a sociálním prostředím rodiny. 

Tradičně je považován za autoritu, která představuje symbol sociokultumího působení 

společnosti.

Marie Vágnerová (1997) se zmiňuje o socializačních předpokladech, které jsou 

podmínkou pro úspěšnou adaptaci na školu. Jsou to základní požadavky sociální 

připravenosti (např. dítě rozlišuje různé sociální role, je schopno přiměřeně svému věku 

používat řeč, orientuje se v hodnotovém systému a normách chování, atd.).

Škola funguje jako stimulátor dětské aktivity.

“Aktivita jako cíl převažuje obyčejně ve fázi, kdy se nějakou formou rozvíjí určitá 

dovednost. Jakmile je  žádoucí úrovně dosaženo, přestává být aktivita cílem a stává se 

prostředkem ( eventuálně tomu tak být může ). V takové vývojové změně je  i podstata 

školní zralosti a připravenosti: dílčí schopnosti a dovednosti jsou na takové úrovni, že 

se mohou stát prostředkem k dalšímu rozvoji. To znamená, že jsou využitelné v roli 

školáka. ” (Vágnerová 1997, s. 6)

Školský systém u nás je založen převážně na soutěživosti. V současné době se 

projevují snahy pojímat školu nejen jako místo učení a výkonu, ale také místo rozvoje 

těch stránek osobnosti, které jsou potřebné pro rozvoj sociálního cítění, atd. M. 

Vágnerová (1997) tvrdí, že škola klade na žáka v jeho vztahu k učení a výkonu 

požadavky v oblasti rozvoje schopností a dovedností, které se projeví nějak 

definovaným výkonem, ale i tlak na socializaci a rozvoj na nové úrovni. Děti tohoto 

věku mají potřebu aktivity, projevované ve formě určitého výkonu, který by potvrzoval 

jejich pozitivní hodnotu. Výkon dítěte často získává charakter úspěchu teprve ve vztahu 

k situaci, z čehož je patrná potřeba sebeuplatnění dítěte. Nutno říci, že na klimatu školy 

se podílí i nároky na žáky (výběrová škola apod.). K základním rysům přístupu učitele 

k žákovi patří to, že žák není učitelem akceptován automaticky, bez ohledu na svoje 

skutečné chování, ale vždy ve vztahu k plnění nějakých požadavků a norem, které jsou

27



pro něj zvětší části nové (změna sebepojetí, proměna vlastní identity). Dítě se díky 

pochopení, že jeho hodnocení učitelem závisí na jeho projevech a chování, které je 

schopno do určité míry regulovat podle požadovaných norem, učí plnit své povinnosti.

Je-li dítě neúspěšné, začne používat určité strategie zaměřené na eliminaci 

neúspěchu. M. Vágnerová (1997) je specifikuje jako vyhnutí se situacím, ve kterých by 

hrozilo selhání, eventuálně rezignace a zvýšení pocitu nejistoty až méněcennosti. Ty se 

vytvářejí jako reakce na dlouhodobě špatné výkony (např. záškoláctví, lhaní či 

uspokojování na úrovni fantazie - pseudologia phantastica).

Dalším významným přínosem školy je, že v oblasti výkonu si dítě v roli žáka 

potvrzuje svou hodnotu prostřednictvím školních známek. V oblasti sociálního 

hodnocení pak u dítěte v roli spolužáka dochází k uspokojení získáváním dobré pozice 

ve třídě, akceptací spolužáky. V roli žáka pak, na počátku školní docházky obvzlášť, 

usiluje dítě o to, aby bylo přijatelně akceptováno učitelem. Jak už jsem se zmínila, 

hodnocení žáků učitelem je významným faktorem ovlivňujícím tvorbu klimatu. Chris 

Kyriacou (1996) uvádí jako cíle hodnocení žáka zpětnou vazbu o prospěchu žáka, 

zpětnou vazbu žákovi o jejich pokroku, motivaci, podklad pro vedení záznamů

o prospěchu žáka, doklad o momentálním prospěchu a dosažené úrovni žáka, posouzení 

připravenosti žáka pro další učení.

Jak je uvedeno výše, nároky školy na jednotlivce jsou velké a mohou u dětí 

vyvolávát strach ze školy. Toto označení má do určité míry přenesený význam. Jedná 

se především o strach z učitele, spolužáků, selhání a následného zklamání rodičů apod. 

Tento strach však může přerůst v pocit úzkosti, který nastane u dítěte v okamžiku, kdy 

jen uslyší slovo škola nebo se setká s něčím, co je se školou spojené.

Fenoménu strachu se ve své Encyklopedii obecné psychologie věnuje M. 

Nakonečný. Jeho poznatky shrnuje Psychologický slovník (2001) pocit neklidu 

prožívaný v přítomnosti nebezpečí nebo při myšlence na ně. Strach dítěte ze školy může 

být maskován nekázní nebo podobnými nevhodnými projevy chování. Cítíme-li se 

ohroženi, prožíváme emocionální reakci nazvanou strach, která nám má pomoci
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nebezpečí uniknout. Nekázeň, šaškování apod. mohou dítěti poskytnout možnost úniku 

od reality. Strach ze školy může mít vztah k sociálním faktorům a nemusí vůbec záviset 

na výkonu (šikana).

Emoce strachu může a nemusí být škodlivá. Strach může dítěti dopomoci 

k mobilizaci sil a překonání problémů, ale protože vzniká jako reakce na opakování 

nepříjemných prožitků spojených s neúspěchem, může působit i tlumivě a stát se životní 

strategií dítěte a součástí jeho identity. Strach ze školy se objevuje i u řady dětí, které 

mají dobré školní výsledky. Jejich obavy si však jejich rodiče vůbec nepřipouštějí.

O pocitech svých dětí mnoho nevědí, nebo je bagatelizují. Převládá-li ve třídě u dětí 

strach, klima je samozřejmě nepříznivé a učitel musí hledat příčiny vzniku tohoto 

pocitu. Může se jednat o šikanu, jeho hodnocení a přijímání žáků může být špatné 

(přísné, strohé, neosobní atd.), sám učitel může trpět pocitem úzkosti nebo dokonce 

strachu (klima školy, pocity profesního selhání, osobní život, atd.).

Je prokázáno, že některé děti jsou psychicky labilnější a úzkostně laděné. Toto 

osobnostní naladění může klima třídy ovlivňovat pozitivně i negativně. Projevuje-li se 

některé dítě úzkostně a vystrašeně, musí učitel rychle zasáhnou a hledat příčiny tohoto 

jevu. Jedno jediné dítě může být vodítkem například k odhalení problematiky šikany, 

sexuálního obtěžování nebo jiné trestné činnosti i morálních přestupků vůči jednotlivci, 

skupině i společnosti. Je-li učitel úzkostný nebo má strach, děti jsou natolik sugestibilní, 

že přejímají jeho pocity. I učitel se může dostat do podobné situace jako dítě, pak si ale 

musí uvědomit, že děti přejímají nejen jeho pocity, ale i způsoby řešení situace. Učitel 

je pro ně modelem pro napodobování a přejímání vzorců, které dětem umožní 

vyrovnávat s určitými typy emocí.

Tyto informace, v nichž se jako pojítko objevuje téma strachu, jsem zařadila 

do sociálního prostředí školy, protože se domnívám, že strach jako emoce se prolíná 

všemi sociálními prostředími i sociálními rolemi, ale nejvíce se projevuje ve škole. A to 

nejen v třídním kolektivu, ale například i ve školní družině, ve školní jídelně apod.
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Podle M. Vágnerové (1997) ovlivňuje postoj ke škole složka výkonnová, ale

i sociální faktory jako je adaptace na školní prostředí ve smyslu interakce s učitelem

i spolužáky, míra akceptace dětmi i učitelem a subjektivní smysl norem platných 

v prostředí školy. Může však docházet nejen ke shodám, ale i k rozdílům mezi 

normami rodiny a školy. Škola se stává pro dítě součástí jeho identity, ať už se s ní 

ztotožňuje nebo ne a je v tomto věku jedním z hlavních znaků normality.

V závěru bych chtěla podtrhnout hlavní význam vstupu dítěte do školy a školy 

jako instituce. M. Vágnerová (1997) specifikuje sociální mezník nástupu do školy jako 

nutnost osamostatnění, přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání a jeho následky. 

Projevuje se proto automaticky i zvýšením míry nejistoty, kterou každá změna přináší. 

Školní normy kladou důraz na potlačení individuálních potřeb. Dítě se poprvé dostává 

do situace, kdy se musí přizpůsobit.

Shrnutí:

Z uvedených poznatků vyplývá, že škola je poměrně významným a specifickým 

sociláním prostředím, protože se zde dítě setkává s novou sociální rolí, vlastním 

přičiněním získává určitý sociální status a konfrontuje zde své získané zkušenosti, 

hodnoty a vzorce chování s ostatními vrstevníky.

Některé informace se sice vztahují spíše k činnostem a dění ve třídě, ale protože 

provázejí dítě po celou dobu vzdělávání, zahrnuji je pod označení škola.

V průběhu socializace získává dítě nové zkušenosti, možnosti rozvoje a modely 

od nichž přejímá nové vzorce chování.

Ve škole je důležité nejen klima v každé jednotlivé třídě, ale i provázanost 

klimatů všech tříd. Kontakt mezi jednotlivými třídami a setkání s jinými než třídními 

učiteli už nejsou v dnešní době na prvním stupni ničím zvláštním.

Škola je místem socializace, ke které dochází nejen při vyučování v jednotlivých 

třídách, ale i při všech aktivitách, které se mohou spojovat s pojmenováním škola
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(přestávka, školní výlet, oběd v jídelně, odpolední družina atd.). Proto se celkové klima 

odráží ve všech třídách i v práci všech učitelů.

1.4 Sociální prostředí třídy

V této kapitole se pokusím zodpovědět otázku, jaký vliv má třídní kolektiv

na jednotlivce a naopak?

Třída je sociální prostředí, v němž dochází prostřednictvím mezilidské 

komunikace a socializačních činitelů k socializaci jednotlivců i k utváření nového 

sociálního prostředí. Každá třída je neopakovatelnou skupinou jedinců, kteří se 

navzájem ovlivňují. Otázkou je, do jaké míry může učitel jedince ve třídě směrovat 

k cíli, který si předsevzal. V našem případě se jedná o vhodné a pozitivní třídní klima.

Je možné dosáhnout toho, aby žáci maximálně přebírali vzorce chování 

podle učitele vhodné, a minimálně přebírali ty vzorce chování, které si učitel uvědomuje 

jako nežádoucí? Pokud se učitel ve svém působení přiblíží k ideálu co nejblíže, je

možné toto zopakovat?

Odpovědi na otázky se pokusím najít v odborné literatuře. Já sama se však 

domnívám, že to úplně možné není. Děti jsou z větší části ovlivňovány rodinou. 

Přestože ve škole tráví mnohdy více času než s rodiči, spojuje je s rodiči určitá dědičná 

informace, která rodičům jejich výchovné ovlivňování dětí usnadňuje. Navíc v rodině se 

nemusí ze strany rodičů věnovat pozornost tolika dětem, jako ve škole ze strany učitele.

Ve třídě na sebe navzájem působí i jednotliví žáci a proto nesmím opomenout ani 

důležitost vlivu vrstevnické skupiny, která podle mě s věkem narůstá.

V Pedagogickém slovníku (2003) je třída definována jako skupina žáků stejného 

věku, kteří jsou společně vyučováni ve škole. Je to základní sociální a organizační 

jednotka školního vzdělávání. M. Vágnerová (1997 ) charakterizuje školní třídu jako 

skupinu poměrně stabilní, jejíž členové jsou přibližně stejného věku a je mezi nimi
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vztah formální rovnosti. Třída je také referenční skupinou, se kterou je srovnáván 

výkon dítěte a kde se může uplatňovat potřeba úspěchu, sebeprosazování.

Referenční skupina je podle Pedagogického slovníku (2003) typ sociální 

skupiny, s níž se jedinec ztotožňuje nebo by se rád ztotožnil. Je pro něj natolik 

významná, že ochotně přijímá její normy chování, její postoje, aspirace, ideály. 

K tomuto M. Vágnerová (1997) podotýká, že třída je na druhé straně především sociální 

skupinou, jejímž členem dítě je a ve které postupně dochází k diferenciaci 

a k hierarchizaci rolí. Zde se dítě učí navazovat kontakt a komunikovat na úrovni

rovnocenných partnerů.

Třída je malá sociální skupina, jejíž členové tvoří jasně vymezené, stabilizované 

společenství osob, sdílejících vědomí vzájemné pospolitosti. Stejně jako jakákoli jiná 

sociální skupina je regulována určitou soustavou norem a hodnot. Vyznačuje se 

stanoveným počtem osob delší dobu navzájem spjatých. Zdeněk Helus (1976) se věnuje 

ve své knize problematice sociální skupiny a uvádí následující fakta. Malá sociální 

skupina má funkci socializačního činitele a je relativně uzavřeným společenským 

organismem, který vlivy okolního prostředí svým svérázným způsobem zpracovává. 

Individuální vlastnosti členů skupiny se přetvářejí a integrují pomocí činitelů 

v soustavu vlastností a tendencí odpovídajících povaze členství vdané skupině. 

Formování skupiny je proces, který vyvěrá ze vzájemného reagování lidí chtějících či 

nucených sdílet po určitou dobu tentýž prostor, tytéž životní podmínky. Dochází 

ke vzniku sdílených norem, hodnot a přesvědčení. Je nezbytné, aby každý z účastníků 

bral své partnery v úvahu a jednal v určité míře a v jistém směru závisle na nich.

Z. Helus (1976) uvádí, že seskupení jedinci mají nejen záměrně, ale i mimoděčně 

tendenci inklinovat k tomu, brát se navzájem v úvahu a adaptovat se. To znamená, že 

inklinují k vytvoření společného referenčního systému, v němž jsou sdílené normy, 

hodnoty a přesvědčení regulátory a kritérii efektivnosti vzájemného přizpůsobení. 

Původní fragmentárni reagování seskupených osob na sebe navzájem se postupně 

přetváří v rozvinutější formy interagování a komunikování, v soustavnější
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vyjasňování vzájemných stanovisek a postupů. Nevylučuje se, že někteří z členů 

skupiny mohou mít averzi k členům ostatním nebo ke skupině jako celku a nepřistoupí 

na styl soužití, který v ní převládá. Své námitky a výhrady přitom vyjadřují 

nekomunikativním způsobem ( afekt, uzavřenost, agresivita ). To se může snadno stát 

ve školní třídě, kde se vyskytne dítě, které není schopno soužití ve skupině. Pokud 

usiluje učitel o kvalitní třídní klima, musí svou třídu nepřetržitě sledovat a akceptovat, 

na jakém vývojovém stupni daná třída právě je. Tomu pak může přizpůsobit svůj vliv 

a způsob práce ( odhad situace, volba a vhodnost metod k nápravě nežádoucích jevů 

apod. ). Rozvinuté interagování a komunikování vede ke vzniku skupinového ducha, 

skupinového vědomí, skupinového principu, idei pospolitosti apod.

Každý člen skupiny je členem jen určitými stránkami své osobnosti. Jedinec 

je členem skupiny nejen fyzicky, ale také tehdy, když jedná a prožívá podle hodnotově 

normativních skupinových principů a jeho osobnost, vstupující mezi členy skupiny, 

na jedné straně zakouší na sobě samé působení soustavy myšlenek a chtění druhých 

osob, na druhé straně ona sama je subjektem ovlivňování druhých svými vlastními 

myšlenkami a tužbami. Speciální hodnotově normativní činitelé regulují to chování 

člena skupiny, které odpovídá jeho sociální roli ve skupině. Role vznikají ve skupinách 

zcela spontánně.
Skupina, podobně jako jednotlivci, přejímá na základě nápodoby, identifikace a 

sociálního učení různé aspekty existence a fungování jiných skupin. Zároveň si 

uchovává charakteristické zvyky, způsoby reagování navzdory výměně svých členů, 

přičemž kvalita vztahů mezi členy nebo mezi jinými skupinami nezávisí na inteligenci 

jednotlivých členů. V některých situacích využívá motivů a mechanismů obrany, emocí 

či afektů jako individuální osobnost. Je schopna reagovat jako celek na události týkající 

se jejích částí.
Rodiče i učitel se postupně vyrovnávají s faktem, že dětská skupina nabývá 

v průběhu školní docházky na důležitosti. U dítěte tak dochází k identifikaci 

s vrstevnickou skupinou, což je, jak M. Vágnerová (1997) uvádí, jedním z mezníků
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v socializaci. Z. Hadj-Moussová (2003) k tomu říká, že pro přijetí ve skupině je dítě 

ochotno respektovat i takové normy chování, které netvořily původně součást jeho 

vlastních norem a hodnot a mohou jim být dokonce protikladné. Toto tvrzení znovu 

upozorňuje na nutnost práce s celou skupinou, aby se v ní nevyskytovaly žádné normy 

chování, které by se odchylovaly od norem společnosti.

Shrnutí:

Vliv třídního kolektivu je podle uvedených informací nejdůležitějším 

komponentem

při tvorbě klimatu. Žáci se tu setkávají tak často, že je vyloučeno, aby se nějakým 

způsobem neovlivňovali. Také učitel s nimi přichází do styku každý den. Jeho soustavné 

působení má na děti velký vliv.

Stručně jsem vystihla, jak se třída jako sociální skupina vytváří a jak funguje. 

Pro učitele není zaručeno, že je-li třída prospěchově nadprůměrná, musí fungovat 

nadprůměrně i v oblasti mezilidských vztahů. A v žádném případě se na toto hledisko 

nemůže spoléhat, protože se jedná o dvě odlišné oblasti (oblast výkonnová, oblast 

socializace).

Každá třída je jiná, protože se v ní vyskytují neopakovatelné osobnosti, které se 

spoluúčastní na tvorbě klimatu. Každá třída má své normy, strukturu rolí a způsoby 

sociální komunikace. V této skupině získává každé dítě svou sociální roli s určitým 

statutem, která se stává součástí jeho identity.

1.4.1 Práce s pravidly ve školní třídě

Při svém výchovném působení na jednotlivé děti ovlivňuje učitel i ostatní členy 

skupiny a pravidla, která jsou ve třídě stanovena, mají vliv na celou skupinu
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i na jednotlivce. Pokud chce učitel, aby jeho třída byla kvalitní nejen v oblasti 

výkonnové, ale i v oblasti mezilidských vztahů, měl by do dění ve skupině zapojit i své 

žáky

(formulace třídních pravidel, která by měla být v souladu s pravidly školy a s pravidly 

slušných mezilidských vztahů).

Pokud chceme, aby byly mezilidské vztahy ve třídě kvalitní, musíme se věnovat 

dětem jako jednotlivcům i dětem v kolektivu. Základem úspěchu je důslednost. Pokud 

se ve třídě seznámíme s pravidly, která jsou platná pro celou školu a jsou uvedena 

ve školním řádu, musíme pak jejich dodržování kontrolovat a sami být vzorem. Ale jen 

tato pravidla nestačí.

Protože každý učitel má ze své podstaty a naladění osobnosti jiné nároky 

na znalosti, na kázeň i na vztahy ve třídě, má každá třída svá vnitřní pravidla. Některá 

jsou prodiskutována nebo se na nich dokonce žáci i učitel shodnou sami, některá nejsou 

přímo vyslovena, ale žáci je přesto dodržují. I tato pravidla musí být důsledně 

dodržována a pokud se proti těm vysloveným i nevysloveným někdo proviní, mělo by se

o jeho chybě promluvit se všemi členy třídy. Jistě není na místě exemplární potrestání. 

Naším cílem spíše je, aby všichni pochopili, že dodržování pravidel je tu pro ně jako 

prostředek k udržení kvalitních vzájemných vztahů.

Kázeň je určována dobrou kvalitou klimatu třídy, ale zároveň je pro toto klima 

podmínkou. Jedním z úkolů učitele je pozorovat chování žáků. Pokud vidí, že se 

určitých oblastech objevuje nevhodné chování, měl by se na tyto nedostatky zaměřit 

a vymýšlet aktivity vedoucí kjeho odstranění. Špatná kázeň je jedním z nejběžnějších 

jevů ve škole. Je projevem toho, že ve třídě nefungují pravidla tak, jak by měla. Buď 

mohou být dětem vnucená, takže děti necítí zvnitřněnou potřebu je dodržovat, nebo 

mohou být složitá, takže děti nechápou jejich smysl. Na vině může být i učitel, a to 

v případě, že je nedůsledný v dodržování pravidel a důslednosti nenaučí ani své žáky. 

Odborná literatura uvádí, že základem dobré kázně je důsledné užívání 

a zdůvodňování stálých pravidel.
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Ch. Kyriacou (1996) uvádí několik příčin nevhodného chování. Patří sem např. 

nuda, dlouhotrvající duševní námaha, neschopnost splnit zadaný úkol, projevy 

sociálního chování (nepřátelství, konflikty atd.), nízká sebedůvěra žáka vzhledem 

ke školní práci, problémy v emoční oblasti, špatné postoje (výkon nepředstavuje 

kladnou hodnotu), nepřítomnost negativních důsledků. Autor se zmiňuje o určité 

strategii, jak předcházet nežádoucímu chování. Učitel musí sledovat všechny žáky 

ve třídě, užívat kontaktu očí, využívat proxemiku (fyzickou blízkost), pomáhat žákům 

s prací, všímat si nežádoucího chování a projevů neúcty apod.

Běžnou součástí učitelovy praxe je i napomenutí, které je reakcí na nevhodné 

chování. I napomenutí by mělo podléhat určitým stálým pravidlům. Ch. Kyriacou

(1996) uvádí několik požadavků, jak správně napomínat. Patří sem správné zacílení, 

pevnost, vyjádření zájmu, vyhnutí se hněvu, zdůraznění toho, co je žádoucí, zvýšení 

psychologického vlivu, vyhnutí se konfrontacím atd. Kritika musí být zaměřena 

na chování, nikoli na žáka.

Po špatném činu dítě očekává trest, účelem trestu může být odplata (po špatném 

činu morálně zasloužený trest), odstrašení (vyhnutí se v budoucnosti podobnému činu 

ze strachu před následky), náprava (pomoc žákovi k pochopení nevhodnosti jeho 

chování). S trestem však musí učitel zacházet velmi opatrně. Hlavními nevýhodami 

užívání trestů jsou nevhodné modely mezilidských vztahů, vyvolání úzkosti a záště. 

Žáci si začnou vytvářet strategie k tomu, aby nebyli potrestáni. Trest neřeší příčiny 

nežádoucího chování, spíše na něj soustředí pozornost dětí. I zde platí pravidlo, že 

trest musí být účelný a přiměřený a měl by následovat co nejdříve po přestupku.

1.4.2 Tvorba klimatu školní třídy

V této kapitole se pokusím s pomocí odborné literatury zodpovědět následující 

otázky. Jak vysvětlit pojem klima třídy? Kdo se podílí na tvorbě třídního klimatu? Jakými
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způsoby se učitel podílí na utváření kvalitních mezilidských vztahů mezi dětmi a 

na ovlivňování klimatu třídy? Jaké interakce mezi žáky mají na třídní klima vliv?

Klima třídy je  v Pedagogickém slovníku (2003) definováno jako sociálně 

psychologická proměnná, představující dlouhodobější sociálně emocionální naladění, 

zobecněné postoje a vztahy, emocionální odpovědi žáků dané třídy na události ve třídě 

(včetně pedagogického působení učitelů). Rozlišuje se klima aktuální (fakticky 

existující) a klima preferované, které si žáci a učitelé přejí. Lze předpokládat, že pokud 

jsou učitel nebo i žáci schopni postřehnout klima aktuální a stanovit si cíle pro dosažení 

klimatu preferovaného, může se tak formulací pravidel ve třídě k ideálu klimatu 

preferovaného alespoň přiblížit.

Z odborného hlediska se dá klima ve třídě různými přístupy zkoumat. Mareš a 

Křivohlavý (1995) uvádí několik hlavních přístupů. Patří sem např. sociometrický 

přístup, organizačně-sociologický přístup, interakční přístup apod. Diagnostiku 

sociálního klimatu jsem podle poznatků Mareše a Křivohlavého (1995) zkoumala i já. 

Podrobněji se o ní zmíním v praktické části mé práce.

Chceme-li problematiku postihnout co nejpřesněji, musíme rozlišovat mezi 

dvěma pojmy. Prvním je atmosféra, kterou charakterizují Mareš a Křivohlavý (1995) 

jako jev krátkodobý, situačně podmíněný, měnící se během vyučování, velmi 

proměnlivý a s krátkým trváním.

Druhým pojmem je sociální klima, což je jev dlouhodobý, typický pro danou 

třídu a daného učitele po několik měsíců či let. Jeho tvůrcem jsou žáci celé třídy, 

skupiny žáků v dané třídě, jednotliví žáci, všichni učitelé vyučující v dané třídě 

a učitelé jako jednotlivci. Sociální klima třídy je zprostředkovaně ovlivněno sociálním 

klimatem školy a klimatem učitelského sboru.

Zejména na počátku školní docházky je učitel tím, kdo spoluvytváří vztahy mezi 

žáky. Je si vědom, že určuje normy platné ve třídě, uvědomuje si, že jeho hodnocení 

přispívá k akceptaci spolužáky, a že děti v této vývojové fázi jeho názory a postoje 

nekriticky přijímají. Učitel, jako tvůrce klimatu, však podléhá momentálním
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psychickým stavům, má určité psychické vlastnosti, verbálni projev, pedagogický takt 

atd.

Při tvorbě a sledování klimatu ve své třídě se musí věnovat i hodnotící činnosti 

(běžné práce ve třídě, zvláštní úkoly, domácí úkoly). Zběžného hodnocení žáků 

učitelem vyplývá prospěch žáků, který je základem pro híerarchízaci dětí ve třídě. 

Známky, které žáci mají, jim určují kromě hodnocení výkonu i relativní pozici 

ve skupině. Prospěch žáků nám slouží k jejich průběžnému srovnávání. To je  ale 

pro méně nadané děti nevýhodné, protože tím potvrzujeme jejich neúspěch jako trvalý 

rys identity. Základem pro celkové hodnocení dítěte jsou především známky.

Tento fakt může být jedním z nejdůležitějších při tvorbě pozitivního klimatu třídy. 

Pokud dítě cítí, že jeho výkon není kladně hodnocen, mohou u něj nastat pocity selhání, 

které může začít podvědomě ventilovat jinou formou (např. agresivní chování 

k druhým, uzavřenost nebo nekázeň, která může učitele popuzovat a ten pak sám 

nevědomky vytváří napjatou atmosféru).

Dítě chce uplatnit svoje schopnosti. Základem je prožitek úspěšnosti, který se 

postupně stává součástí dětské identity a začíná ovlivňovat chování a prožívání dítěte. 

Pocit úspěchu či selhání je v tomto období v podstatě předurčen přístupem a postojem 

dospělého

(učitel, rodiče nebo citově významná osoba). Dítě si uvědomuje vlastní hodnotu 

na základě ocenění výkonu ostatními lidmi, kteří jsou-li pro něj citově významní, 

jejich hodnocení má subjektivně větší význam než realita výkonu.

Diferenciace třídy probíhá nejen na základě hodnocení učitelem, ale například

i vymezením určité skupiny proti jiné, eventuálně vůči jednotlivci. Skupina se totiž 

postupně naučí jednat jako celek a jsou-li normy skupiny nevhodné, mohou se začít 

projevovat náznaky agresivního jednání. To může přerůst v šikanu. Jediným, kdo může 

šikanu včas odhalit je učitel, popř. vychovatel. Rodiče jsou v tomto případě poněkud 

stranou, protože si mohou příznaků šikany u svého dítěte všimnout, až když se jedná

o vyšší stupně šikanování.
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Zřejmě v každém třídním kolektivu se vyskytují děti, které jsou hůře 

přizpůsobivé, mají problémy s komunikací apod., a tím si nezískají ve třídě přijatelnou 

sociální roli a nejsou uspokojivě akceptovány. Naopak se mohou stát terčem útoků 

ostatních dětí. Děti středního školního věku jsou snadno ovlivnitelné, a proto podobné 

chování není náhodné. Takovéto chování je důkazem socializačního vývoje. Skupina 

dokáže jednat jako celek a má potřebu jednat ve skupině. Hůře přizpůsobivé děti mohou 

usilovat o získání pozornosti učitele i ostatních určitými typy chování, které specifikuje 

M. Vágnerová (1997). Patří sem vnucování, šaškování, uplácení; zkreslení skutečnosti; 

izolace od dětské skupiny nebo rezignace na lepší pozici (únik); regrese (tendence 

přesunout řešení na někoho jiného, hledat ochranu u autority); snaha o prosazení 

za každou cenu (agresivní, zlomyslné, mstivé chování). Obecně platí, že se každá, 

alespoň částečně úspěšná strategie Fixuje a stává se součástí osobní identity.

“Řada vlivných psychologů tvrdí, že agrese je  naučená. ... Člověk je  agresivní 

proto, že se mu to vyplácí. ” (Říčan 1995, s. 23 -  24)

Pokud chce učitel v dětech potlačovat agresivitu, musí s nimi v procesu tvorby 

příznivého třídního klimatu a při utváření vzorců chování cíleně pracovat a svým 

příkladem i různými činnostmi v nich rozvíjet pocity sounáležitosti, přátelství, 

součinnosti, atd.

„Děti, které rády spolupracují, podnítí s větší pravděpodobností k témuž jednání 

i ostatní, na něž se budou dívat jako na partnery, a ne jako na konkurenty. Děti, které 

nejsou vázány svými soutěživými postoji, si budou ochotněji vzájemně pomáhat.“ 

(Smith 1994, s. 113)

Pro dobré klima ve třídě, musí být soutěživost a spolupráce dětí v rovnováze. Děti 

jsou sice od přírody většinou soutěživé a naše společnost soutěživost preferuje, ale jsou 

i citlivé a mají potřebu si pomáhat. A to bychom měli jako učitelé rozhodně podporovat 

a dále rozvíjet.

J. Mareš a J. Křivohlavý (1995) se zamýšlejí i nad problematikou soupeření. 

Definují ho jako řešení konfliktní situace, kdy o konečný efekt usiluje několik lidí,
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avšak dostat jej může jen jediný z nich. Jedinci při soupeření využívají určité strategie, 

které jsou definovány jako předem vypracovaný plán postupu vedoucí k dosažení 

strategického cíle a uskutečňují se pomocí taktických kroků. Soupeření může být 

jednou z příčin vyvolávajících v kolektivu stres. Několik poznámek k problematice 

soutěživosti uvádí Ch. A. Smith (1994). Pokládá si otázku, zda jsou děti spokojenější 

při hrách zaměřených na součinnost, než při hrách založených na soutěži. Při hrách 

založených na soutěži je  totiž většinou vítězem jen jeden, kdežto v druhém případě 

mohou mít pocit úspěchu v podstatě všichni.

„... Malé děti musí nejdříve poznat, co je  to spolupráce, aby byly později schopné 

lépe se vyrovnat s tlaky soutěživého prostředí. “ (Smith 1994, s. 112)

Ch. A. Smith (1994) poukazuje na to, že soutěživé prostředí vyvolává napětí, 

frustraci a může ve vítězích i poražených vyvolat agresivní chování. Neměnná pravidla 

jsou průvodním jevem her soutěživého charakteru. Zvýhodňují však nadanější děti.

„Kultura naší doby učí děti, že se každé vítězství rodí z konfliktu. Někdo musí 

prohrát. Ve většině případů existuje jen jediný vítěz. Za těchto okolností nemusí ani 

vítězství přinášet pocit uspokojení a pohody. V podmínkách součinnosti však může 

těchto pocitů dosáhnout každý. “ (Smith 1994, s. 119)

Domnívám se, že není úplně správné soutěže ze života dětí vyloučit. Pak by se 

nenaučily dodržovat pravidla, vyrovnat se s porážkou i vítězstvím apod. Aby učitel 

předcházel nežádoucímu chování ve skupině a fixování negativních vzorců tohoto 

jednání, měl by se při výchovné práci věnovat prevenci a posilování vstřícného chování. 

Prevence agresivity může spočívat například v posilování určitých vlastností osobnosti 

formou hry.

Jak již bylo zmíněno, stejně jako bychom neměli opomíjet soutěživost, nesmíme 

zanedbávat ani dovednosti vstřícného chování. CH. A. Smith (1994) říká, že jak se 

děti při součinnosti postupně učí dobrovolně sdílet svou sílu s ostatními, začne se 

najednou u nich objevovat vrozený talent k vedení ostáních. Autor uvádí několik 

dovedností vstřícného sociálního chování. Jedná se o kamarádství, které spočívá
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ve sdružování, vedení rozhovoru, sounáležitosti s kolektivem a kamarádských vztazích, 

citlivé jednání, které spočívá v rozpoznávání pocitů, řešení problémů apod. Další 

dovedností je  součinnost, tedy schopnost spolupracovat, respektovat ostatní a patří sem 

i umění dohodnout se a přívětivost, do které je zahrnuta péče o ostatní, jemnost, ochota 

pomáhat, šlechetnost, připravenost někoho zachraňovat či bránit, respektovat či 

povzbuzovat. Z autorova označení dovednost vstřícného chování lze usoudit, že jako 

každé dovednosti, lze se i této naučit.

“ Učitelé malých dětí mají tu čest být na samém začátku skvělého celoživotního 

procesu kultivace lidského ducha. Někým, kdo v očích malého dítěte znamená a oplývá 

určitou kouzelnou mocí. “ (Smith 1994, s. 11)

Jak tedy vytvářet příznivé třídní klima? Jak už bylo řečeno, nezáleží to jen 

na učiteli. Na práci se musí podílet všichni členové třídního kolektivu stejnou měrou. 

Pro učitele je důležité, že pozitivní klima třídy, které navodí, může na žáky působit jako 

motivace a zlepšovat tak jejich postoj k učení. Uvolněné a vřelé prostředí, ve kterém 

jsou žáci vedeni k pořádku, jim poskytuje volnost při výběru a rozhodování o dění 

ve třídě. Působí na ně klidněji než cílevědomé a na úkol orientované prostředí.

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím třídní klima je stres. Příčinami stresu 

mohou být nekázeň ve třídě, o které jsem se zmínila v kapitole o práci 

s pravidly třídního kolektivu, špatné pracovní podmínky, časový tlak, konflikty mezi 

žáky i mezi učiteli v učitelském sboru atd. Snahou dobrého učitele je eliminovat 

všechny nepříznivé jevy na minimum. Pokud to není v jeho silách, měl by být dětem 

příkladem v tom, jak stres zvládat.

Jednou z možností, jak se vyrovnávat s vypjatými situacemi je správné užívání 

humoru. Ten by měl být nedílnou součástí života dětí. Mareš a Křivohlavý (1995) 

uvádějí k této problematice několik informací. Humor děti nutí tvořivě reagovat, 

zdůrazňuje kouzlo okamžiku. Účastníci takové situace se cítí svobodnější. Humor 

posiluje např. stabilitu, vstřícnost, uvolnění, sebedůvěru. Umožňuje netradiční pohled 

na lidi a odlehčuje konflikty. Humor může být chtěný, zamýšlený, ale může také
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vzniknout zcela spontánně. Úspěšný humor zcela závisí na interpretaci autorova výroku. 

Učitel musí umět správně používat ironie a satiry. Takovýto typ humoru je totiž pro děti 

obtížně pochopitelný. Jízlivosti do komunikace s dětmi vůbec nepatří. Učitel musí 

humoru užívat citlivě a sledovat, jak které dítě humor vnímá. Učitelova pozice ve třídě 

mu totiž umožňuje, že může snadno někoho ztrapnit a ponížit. K udržo/ání dobré kázně 

a příznivého klimatu je nezbytná úcta k osobním názorům a zkušenostem dětí, humor a 

dobrý příklad.

Shrnutí:

Je jasné, že třída je sociální prostředí, které dítě nezbytně potřebuje pro svůj 

sociální i osobnostní rozvoj. Je to společenství, které je naprosto specifické. Skupina, 

která sepři každodenním kontaktu jedinců mezi sebou stále vyvíjí, má ohromnou sílu.

Je proto nezbytné, aby se skupina podřídila i určitým vnějším pravidlům, která si 

může částečně sama spoluvytvořit s učitelem. Snadněji pak může docházet k zvnitmění 

těchto pravidel. Ta by se v oblasti mezilidských vztahů měla týkat kázně a nevhodného 

chování.

Odborná literatura uvádí, že tvůrci klimatu jsou žáci celé třídy, skupiny žáků 

v dané třídě, jednotliví žáci, všichni učitelé a vyučující v dané třídě a učitelé jako 

jednotlivci. Pokud chce učitel vytvořit a udržet ve třídě příznivé klima, musí být 

schopen spolupráce s vedením školy, kolegy i svými žáky a musí na třídním klimatu 

stále pracovat.

Musí také ovládat umění práce se skupinou a s jednotlivci. Dítě musí být 

dostatečně silné, aby ve skupině obstálo. Pokud je tomu naopak, dítě se na okraj 

skupiny a snadno se může stát obětí šikany, nebo alespoň opovržení a nezájmu ze strany 

učitele i vrstevníků.
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Domnívám se, že dítě, které je v kolektivu nejisté, může jako určitou “strategii 

pro přežití” volit agresivitu a může se stát i jedincem, který začne své okolí šikanovat. 

Proto je důležité podporovat sebepojetí a sebevědomí jednotlivců i skupiny jako celku.

Dítě se chce uplatnit jako individualita. Buď se však přizpůsobí pravidlům 

skupiny, nebo je z ní vyloučeno. Ve třídě ale takové dítě musí i přesto zůstat. Z toho 

může vzniknout řada problémů. Jediným, kdo může v této situaci dítěti pomoci, je 

učitel.

Měla by také být určena i pravidla, podle kterých je dítě napomínáno nebo 

trestáno. Pokud dochází k napomínání a trestání podle stálých jednoznačných pravidel, 

je  proces socializace osobnosti v tomto ohledu kvalitnější.

Třídní klima je dlouhodobý jev, který se neustále mění. Na tvorbu klimatu působí 

styl práce učitele. To, jak s dětmi jedná, v nich vzbuzuje buď důvěru nebo strach, 

nervozitu a stres.

Hodnocení žáka učitelem má vliv na hierarchii třídy. Nejen toto hodnocení má 

však vliv na její diferenciaci, protože vztahy ve třídě se neustále vyvíjejí.

Pokud je dítě z nějakého důvodu stále odmítáno kolektivem, může se u něj objevit 

agresivní chování stejně tak, jako u dětí, které ho odmítají.

Pokud je práce ve třídě založena více na soupeřivosti a soutěžení, nemůžeme 

očekávat, že se k sobě budou děti chovat s úctou a přátelsky. Učitel musí proto děti učit

i dovednostem vstřícného chování.

1.5 Charakteristika sociálních rolí ve škole

Sociální role je chování, které sociální skupina očekává od každého svého člena. 

Závisí na normách a hodnotách dané skupiny a na sociální pozici jedince ve skupině, 

proto i role žáka i spolužáka přináší určitá očekávání. Dříve jsem se již zmínila

o sociálním prostředí. To by se však neobešlo bez jednotlivců, kteří se v něm pohybují 

v určitých sociálních rolích. Pro svůj další pracovní postup jsem si vybrala tyto klíčové
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pojmy: žák, spolužák a učitel. Na tyto pojmy jsem totiž narážela v odborné literatuře 

nejčastěji. Pro každou z těchto rolí je typické nějaké sociální prostředí. Pokusím se

o přiblížení jednotlivých rolí a k nim připojím i příslušné sociální prostředí. O sociální 

roli rodiče a sociálním prostředí rodiny jsem se už zmínila. Pokračuji u dítěte 

v sociální roli žáka. K ní však zmiňuji ještě roli spolužáka. Následovat bude 

charakteristika sociální role učitele.

1.5.1 Sociální role žáka

Budu se zabývat otázkami, jak je specifikováno dítě mladšího a středního 

školního věku? Čím je ovlivňována psychika dítěte mladšího a středního školního 

věku? Co obnáší sociální role žáka a čím je pro dítě významná? Jak by měla probíhat 

komunikace mezi jednotlivými žáky a učitelem? Jaké mohou nastat v průběhu 

socializace dítěte problémy? Jakým způsobem může dítě přispět k tvorbě pozitivního 

klimatu třídy?

Při nástupu do školy je základem úspěchu sociální připravenost. Ta je 

výsledkem sociální zkušenosti. M. Vágnerová uvádí tyto oblasti sociální připravenosti:

1. Dítě by mělo umět rozlišovat různé role (např. známého a neznámého člověka, 

dítěte a dospělého) a diferencovat chování, které je v relaci různých rolí žádoucí.

V této oblasti mohou nastat problémy ve vztahu k učiteli:

a) neschopnost diferencovat specifičnost role učitele a chovat se ve vztahu k němu 

patřičným způsobem.

b) nová a neznámá autoritativní bytost může vyvolávat strach a stimulovat obrany, 

eventuálně u disponovaných dětí až neurotické reakce (př. mutismus)

2. Pro adaptaci dítěte na roli žáka je obecně velmi významná řeč.

Nerozumí-li sdělení učitele, hůře se v situaci orientuje a zcela logicky se i méně

adekvátně chová. Jakákoliv porucha řeči mění vztah mezi učitelem a žákem. Dítě 

zůstává snáze izolováno a je i jinak akceptováno.
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Dítě ve školním prostředí automaticky získává určitou sociální roli. Je to role 

žáka, která předpokládá připravenost dítěte na její zvládnutí. Každý jednotlivý žák i celá 

třída jsou u učitele na prvním místě. Pokusím se tedy shromáždit informace, které by 

mohly učiteli ulehčit pochopení role žáka a usnadnit mu hledání cest, jak s žáky i třídou 

nejlépe komunikovat a spolupracovat. Zaměřím se na to, jak je  ovlivňována psychika 

dítěte mladšího školního věku, protože v oblasti psychiky hledám základ pro úspěšnou 

a kvalitní socializaci a vytváření kvalitních mezilidských vztahů. Ty totiž považuji 

za základ budování pozitivního třídního klimatu.

Roli žáka rozlišujeme podle M. Vágnerové (1997) jako obecnější, ve smyslu 

celkového souhrnu rolí dítěte ve vztahu ke škole, které se liší od role předškoláka. Dále 

diferencujeme roli žáka, jejíž obsah je institucionálně vymezen ve vztahu k normám 

daným školním zařazením, s důrazem na výkon.

Dítě získává v době nástupu do školy vyšší sociální prestiž, ale setkává se také 

s novými zátěžovými situacemi. V době nástupu do školy nemá třída pro dítě žádný 

hlubší význam. Zatím nemá žádnou vnitřní diferencovanost a hierarchii. Dítě se musí 

nejdříve samo vypořádat s novou rolí a prosadit si svou vlastní individualitu. Musí se 

vymanit z předškoláckého egocentrismu. Základní nutností je přijetí autority učitele, 

který nemá takový individuální osobní význam jako rodiče, ve vztahu k dětem ve třídě 

je více neutrální a jeho chování méně diferencované. Odborná literatura uvádí, že doba 

nástupu do školy nebyla stanovena náhodně. Ve věku 6 — 7 let dochází k různým 

vývojovým změnám, které jsou podmíněny zráním (tj. realizací genetických dispozic)

i učením (tj. vlivem vnějšího prostředí).

Zrání organismu dítěte, především jeho CNS, se projevuje v celkové reaktivitě, 

stabilitě a odolnosti vůči zátěži. Nezralost se projevuje větší dráždivostí, emoční 

labilitou a snadnější unavitelností. M. Vágnerová (1997) píše, že zráním CNS je 

podmíněna i lateralizace ruky, zlepšení senzomotorické koordinace a manuální 

zručnosti. Neobratnost je rizikovým faktorem, protože neobratné dítě nezískává dobrý 

sociální status. Nešikovné dítě bývá směšné, avšak jeho prestiž je i v tomto směru
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hodně závislá na postoji učitele. V tomto okamžiku by měl učitel ciltivě zasáhnout 

a využít všech znalostí, které se týkají problematiky leváctví. Dále by měl děti, které 

jsou v některých oblastech ( např. tělesná nebo výtvarná výchova ) nešikovné, 

vyzdvihovat v oblastech, ve kterých jsou dobré nebo v nich dokonce vynikají. Aby se 

vyhnul tendencím dětí povyšovat se v důsledku nízkého sebevědomí nad druhé, měl by 

jejich pochvalu stále vztahovat na to, že každý je v něčem dobrý a něco mu naopak 

nejde.

Věkové zvláštnosti žáků ovlivňující vztah dětí k autoritě a vztahy dětí mezi 

sebou, vývoj sebehodnocení apod. se podílejí na tvorbě obecných typických vzorců 

chování a jednání dětí na začátku školního vzdělávání. Z. Matějček (1994) se zmiňuje

o předškolácké naivitě. Ta spočívá v tom, že dítě neví, co je čeká, ale na úrovni 

emočního hodnocení si budoucí situaci idealizuje. Úlohou učitele je rozpoznat u dítěte 

rozčarování a nově je motivovat.

Představa role školáka se v této době realizuje v symbolické rovině, ve formě hry. 

Učitel by měl respektovat, že umíněnost dítěte, drzost atd. často nebývají typickým 

projevem vlastností jeho osobnosti, ale spíše odezvou na učitelův styl chování 

a jednání. Žák je ovlivňován tím, jakým způsobem s ním učitel komunikuje. To 

v něm vyvolává emocionální prožitky a formuje to jeho dlouhodobé emocionální 

zkušenosti. Začíná vněm převládat jen jeden typ emocí. M. Vágnerová (1997) 

upozorňuje na potřebu identifikace dítěte s rodiči i s učitelem na začátku školní 

docházky, která je značná. Pokud dítě určitým způsobem citově strádá, může usilovat

o vynahrazování ze strany učitele, fen mu samozřejmě nemůže rodičovskou lásku nijak 

vynahradit, ale může mu alespoň poskytovat záštitu v prostředí, kde se vytvářejí 

a fungují harmonické vztahy.

Z. Matějček (1994) vymezuje mladší školní věk je období relativně krátké - 

od šesti či sedmi let přibližně do osmi či devíti, což odpovídá prvním dvěma školním 

třídám. Dále specifikuje věk střední školní, přibližně od devíti do dvanácti let, kdy se už 

individuální rozdíly mezi dětmi vyrovnaly, je to doba vyrovnané konsolidace. Dítě je
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životní realista, je  to doba maximální extraverze a příklonu k tomuto světu, doba 

sběratelství a zájmů přírodních, doba kolektivního života, kamarádství a přátelství, 

přičemž dívčí a chlapecké skupiny jsou nejvíce oddáleny a kontaktů mezi nimi je  méně 

nežli před tím nebo po tom. Zajímavé je, že je to doba relativně nejlepšího zdraví 

a vysoké tělesné výkonnosti, neboť děti přestaly již dětsky stonat a harmonie tělesných 

proporcí jim umožňuje pracovat fyzicky s vytrvalostí mnohdy až překvapivou.

Vědomí vlastního “já”, v tomto věku je už dalekosáhle vybudované. Objevuje se 

tzv. rodičovské chování vůči malému dítěti, a to u děvčat stejně jako u chlapců. V této 

době se rozhoduje mezi jiným také o zdravém utváření tzv. mužské a ženské identity 

člověka (tj. vědomí vlastního “já”) podle pohlavní příslušnosti. Starší pomáhají 

mladším, mají zájem o jejich vývoj. Je to období velmi citlivé na vytváření vzorců 

chování budoucích rodičů. Proto v tomto období snášejí děti rozvod rodičů nejhůře.

Teprve od věku sedmi, osmi let, tj. přibližně od 2.třídy, se objevují první náznaky 

uvědomění mužské a ženské identity dětí. Děti se začínají za svou nahotu stydět. 

K posilování pohlavní identity přispívá vzájemná psychická podpora téhož pohlaví 

(chlapec si sedá s chlapcem a naopak). Pro děti tohoto věku je důležité poznat dobře i 

druhé děti. Znamená to pro ně, mít dobrý základ pro porozumění druhým lidem v době 

dospělosti.

Stejně jako dospělí, prožívají i děti mnoho emocí. Z. Matějček (1994) upozorňuje 

na existenciálni úzkost, základní lidský pocit člověka, který děti v tomto věku silně 

prožívají. Pociťují strach o své nejbližší. Další emocí, kterou se učí děti zvládnout, je 

zloba. To je podle Matějčka emocionální reakce, kterou prožíváme, domníváme-li se, že 

máme před sebou nějakou překážku, jež nám brání v dosažení určitého cíle. Zloba nám 

dodává sílu překonávat pocit marnosti. Učitel by měl během práce s dětmi vycházet také 

z faktu, že děti postupem věku začínají vyrůstat z dětského egocentrismu. Začínají 

rozumět názorům a cítění jiných osob, pokud se tyto názory a pocity liší od jejich 

vlastních postojů a pocitů.
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Po vstupu dítěte do školy začíná jeho intenzivní individuální i sociální rozvoj. M. 

Vágnerová (1997) říká, že dítě akceptuje skutečnost jako danost. O autoritě 

nepochybuje nejen proto, že má pro ně emoční význam, ale tímto způsobem se 

projevuje i jeho vázanost na konkrétní skutečnost. Školák chápe, že mnohé dění, i když 

se ho dotýká, má příčinu, která s ním nesouvisí. Dítě raného školního věku zná a uznává 

základní morální normy jako principy lidského jednání. Ve školním věku se dítě setkává 

s variabilnějším chováním dospělých a v závislosti na vývojových změnách

i zkušenostech se budou více diferencovat i dětské reakce. Dítě středního školního věku 

získává stále větší autonomii v sebehodnocení. Názor je stabilnější. Hodnocení vlastní 

pozice ve třídě bývá značně stabilní, má tendenci se fixovat i u dětí. Představa o své 

relativní úspěšnosti závisí na hodnocení učitele.

Sebehodnocení dětí a jejich představy o vlastních možnostech a schopnostech jsou 

ovlivňovány očekáváním učitele. Dítě může už na počátku školní docházky zaujmout 

ambivalentní či přímo negativní postoj vůči učiteli. Třídní kolektiv pro něj může 

znamenat nejistotu a úzkost ze ztráty bezpečí pramenící z vědomí, že není pro učitele 

jediné.

Role školáka klade nové nároky na jeho chování, prožívání i autoregulaci, 

přičemž její nezvládnutí vyvolává obranné reakce (např. identifikace s učitelem, 

regrese). To je  pro učitele signálem, že dítě není pro školu zralé.

“Základním rozdílem zralé a nezralé auíoregulace je  vazba na aktuální 

uspokojení na jedné a ochota oddálit uspokojení pro něco vyššího a hodnotnějšího 

na straně druhé. ” (Vágnerová 1997, s. 15)

V oblasti socializace platí, že dítě, které nastoupilo do školy uvažuje

o spolužácích ještě hlavně ze svého subjektivního hlediska. Hodnotí děti hlavně podle 

toho, jak se mu aktuálně jeví. Pro mladšího školáka je důležitý i názor učitele 

na jednotlivé děti. Spolužáky třídí podle několika různých hledisek najednou. Základ 

tvoří zevnějšek. Problém nastává u dětí, které se v něčem liší. Vyvolávají pak jiné 

reakce a musí se vypořádat zvětší mírou pozornosti. Pro získání dobré pozice
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v kolektivu je důležitá především komunikace mezi dětmi, ať už verbální nebo 

neverbální. Správné dekódování projevů ostatních je základem porozumění.

Marie Vágnerová (1997) upozorňuje, že emocionální i racionální posouzení dává 

konkrétnímu chování i výkonu dítěte ve škole nějakou hodnotu a smysl. Dítě akceptuje 

určitou variantu role žáka a chová se podle toho. Do oblasti socializace patří podle 

autorky také orientace v hodnotovém systému a normách chování. Dítě si při vstupu 

do školy přináší základní normy sociálního chování a hodnoty, které jsou v jeho 

sociálním prostředí respektovány. Rozpor mezi těmito normami a normami školy může 

v dítěti vyvolat chaos.

Dosáhne-li dítě adaptace na školu, dosáhne i změny postoje k učiteli. Učitel se 

stává garantem sociálních norem, které regulují chování žáka. Je-li tedy učitel 

v dodržování norem a pravidel nedůsledný, žák ztrácí pocit jistoty a chybí mu vzor.

Děti v tomto období jsou velmi závislé na ocenění dospělých. M. Vágnerová 

(1997) uvádí, že tak dochází k uspokojení potřeby citového vztahu a jistoty, dobrého 

hodnocení, potřeby seberealizace. Ocenění výkonu a přítomnost citově významné 

osoby je pro dítě motivací k další práci, přičemž ocenění osobně významnou autoritou 

má v tomto věku větší váhu než výsledek sám o sobě.

Na kvalitu třídního klimatu má vliv i složení kolektivu z hladiska pohlaví. Marie 

Vágnerová (1997) se věnuje problematice vlivu pohlaví na úspěšnost v roli žáka a 

tím i na úspěšnou tvorbu klimatu. Uvádí k tomuto řadu poznatků, ze kterých vybírám 

následující.

“Role chlapce i dívky mají v každé společnosti nějaký obecný význam, fungují 

jako určitý stereotyp a v tomto směru se knim vztahují také různá očekávání." 

(Vágnerová 1997, s. 34)

Současná škola klade důraz na takové vlastnosti a schopnosti, kterými bývají 

vybaveny dívky. V tomto směru jsou zvýhodněny a mají tak přinejmenším usnadněn 

start ve vzdělávání.

Jako důvody rozdílné školní úspěšnosti chlapců a dívek uvádí autorka:
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1. diferenci, která je dána různým tempem zrání

Jedná se o geneticky podmíněný rozdíl dynamiky vývoje vázaný na pohlaví. Jsou 

to rozdíly nejen s ohledem na tempo, ale i na kvalitu, tj. vyzrávání specifických dispozic 

u dětí různého pohlaví. Dochází k odlišnému průběhu rozvoje mozkových funkcí. 

Dívky mají méně specializované funkce a vyrovnanější výkonnost obou mozkových 

hemisfér. Chlapci mají tendence k poměrně časné vyhraněnosti funkce obou hemisfér. 

Bývají dráždivější, labilnější a snadněji unavitelní, hůře koncentrují svou pozornost. 

Nezralá senzomotorická koordinace vede k tomu, že hůře píší a kreslí. Bývají netrpěliví. 

Častěji trpí LMD a specifickými poruchami učení. Běžné nároky pro ně znamenají větší 

subjektivní zátěž až stres.

2. diference, které jsou dané i sociálními vlivy

Dochází k psychosociální diferenciaci znevýhodňující jedno pohlaví. Chlapci 

nejsou schopni dosahovat stejně dobrých výsledků jako dívky a bývají proto hůře 

ohodnocováni. Rodiče i učitelé mívají ve vztahu k chlapcům již od počátku nižší 

očekávání. Jedná se o zavedený sociální stereotyp, obecný postoj negativního 

očekávání a obav ve vztahu ke školní úspěšnosti chlapců. Chlapci mají automaticky 

větší předpoklad pro získání pozice problémového dítěte. Učitelé, ale i rodiče a jiní 

dospělí, bývají k různým projevům u chlapců méně tolerantní. Ve škole jde především

o nepříznivý vliv rušivého chování. Chlapci bývají častěji neklidní, hůře zvladatelní, 

méně konformní, ve větší míře narušují školní normy. Nižší školní výkony a z toho 

vyplývající horší známky jsou realitou. Chlapci nedovedou v podmínkách současné 

školy svoje schopnosti plně uplatnit. Fungují na nižší úrovni než jsou jejich skutečné 

předpoklady. Tlak, který na chlapce standartně vyvíjejí rodiče i učitelé působí spíše 

stres. Vyvolává různé obrany, zhoršuje sebehodnocení a neblaze působí na jejich 

motivaci ke školní práci. K určité změně dochází až na druhém stupni základní školy.

Tyto poznatky mě přivádí na myšlenku, že učitel musí dávat pozor na to, aby 

nepodléhal zažitým stereotypům v oblasti diferenciace pohlaví. Situace chlapců ve škole
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je patrně složitější než situace dívek. Prvním krokem k nápravě je uvědomění si této 

situace a hledání cest, jak změnit náhled na chlapce v průběhu školní docházky.

Složitější situace chlapců ve třídě se odráží i na klimatu školní třídy. Pokud má 

učitel ve třídě chlapce, kteří potřebují hodně pozornosti a jsou z nějakého důvodu 

rušivými elementy při vyučování, může být atmosféra jednotlivých hodin napjatá, což se 

přenáší i do kvality klimatu.

Odborná literatura upozorňuje na existenci tzv. období adaptačního, které se 

vyznačuje pokusy nějak změnit nepříjemnou skutečnost. Dítě při něm prožívá buď stres 

nebo pozitivní očekávání. K problémům může také dojít podle M. Vágnerové (1997) 

v případě, kdy jedinec musí bránit svou identitu proti velké a déletrvající zátěži. Musí ji 

určitým způsobem deformovat. Obecně tedy platí, že žije-li dítě delší dobu v silném 

stresu, nemůže se chovat a prožívat normálně, tak, jak se od něj očekává.

Z těchto informací vyplývá, že pokud dítě nějakým způsobem nezvládá svoji roli, 

ať už z nedostatku vlastních schopností, nebo je uváděno do stresu vnějšími vlivy, 

nemůže se účastnit práce na tvorbě školního klimatu. Jeho situace není normální, proto 

se ani normálně nechová. Je pak velmi obtížné, zapojit takové dítě do kolektivu 

a regulovat jeho chování v rámci třídy. M. Vágnerová (1997) uvádí, že žák v tomto 

období má potřebu učení a poznávání, potřebu seberealizace a sebeprosazení. Má také 

potřebu pozitivního sociálního ocenění. Pokud není některá z jeho potřeb uspokojena, 

dochází k aktivizaci obranných mechanismů.

Ditě potřebuje mít pozitivní obraz sebe sama a jestliže je j nedosahuje 

standardním způsobem, snaží se ho dosahovat jinak. Variantou kompenzace, 

nahradmho uspokojení, může být dosažení úspěchu jinde, mimo školu nebo v jiné 

činnosti. “ (Vágnerová 1997, s. 78)

1.5.1.1 Ohrožené děti
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“Děti jsou nevinné v tom smyslu, že nemohou za to, jaké jsou, nebo že se s nimi 

děje něco, co není v jejich moci, nebo že se projevují tak, a nejinak.” (Matějček 1994 

s. 27).

Problematice věkových zvláštností dětí se ve své publikaci podrobně věnoval 

Zdeněk Matějček (1994). Jeho poznatky o věkových zvláštnostech žáků vychází 

z biologie chování, což je vědecká disciplína, která zkoumá, které formy chování 

člověka jsou založeny v jeho lidské přirozenosti nejhlouběji, tj. svým způsobem už 

v jeho biologické podstatě.

Vybrala jsem poznatky, které umožňují lépe pochopit problematiku ohrožených 

dětí.Z. Matějček ( 1994 ) říká, že příroda dala člověku pro přežití nejen rozum, ale

i vztah. Lidská láskaje základní lidský vztah, ve kterém jsou uspokojovány psychické 

potřeby.

Jsou to:

1 .Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů

Takovým přívodem podnětů se organismu umožňuje, aby se “naladil” 

na žádoucí úroveň aktivity. Pro člověka to znamená, že se nebude nudit, ani že nebude 

soustavně podněty přetěžován.

2.Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech

Říkáme tomu “smysluplný svět”. Naplnění této potřeby umožňuje, aby se 

z podnětů, které k nám prostřednictvím všech našich smyslů přicházejí, staly 

zkušenosti, poznatky a pracovní strategie. Jde o základní potřebu umožňující učení.

3. Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů, tj. vztahů k osobám prvotních 

vychovatelů.

Náležité uspokojení této potřeby přináší dítěti pocit životní jistoty a je podmínkou 

pro žádoucí vnitřní uspořádání jeho osobnosti.

4.Potřeba identity, tj. potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty
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Z náležitého uspokojení této potřeby vychází zdravé vědomí vlastního “já”. Toto 

vědomí je dále podmínkou pro to, aby si člověk mohl na své vývojové dráze osvojit 

užitečné společenské role a stanovit si hodnotné cíle pro svá snažení.

5. Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy. Její uspokojení dává 

lidskému životu rozpětí mezi otevřeností a uzavřeností osudu, mezi nadějí a beznadějí, 

mezi životním rozletem a zoufalstvím.

V dnešní době se začínáme mnohem častěji setkávat s dětmi, u nichž 

k uspokojování některé z těchto potřeb nedochází. Takové děti citově strádají a snaží se 

proto dosáhnout citového naplnění prostřednictvím učitele. Ten se pak dostává do 

obtížné situace a musí volit správnou míru citového zaujetí vůči jednotlivým dětem

i vůči třídě jako celku. I míra citu a citlivosti, sjakou učitel jedná sjednotlivci

i s kolektivem se podílí na spoluutváření klimatu. Děti učitelovo citlivé chování 

napodobují a fixují si tak vzorce chování v přístupu k druhým. O tomto problému se 

podrobně zmíním později.

Autor dále uvádí, že dítě v posledních měsících těhotenství vnímá všemi smysly, 

má paměť, učí se, je ve složité interakci s organismem matky, pohotově reaguje na její 

duševní stavy zprostředkované neuroendokrinním systémem. Je dokázáno, že už v této 

době mohou vznikat psychické problémy dětí, které se pak mohou plně projevit 

při vstupu do školy.

“Dítě vstupuje do lidského světa -  a je  pro tento lidský svět základně vybaveno. Je 

vybaveno pro lidský vztah. " (Matějček 1994, s. 11)

“Svým pláčem si nás přitáhne k ochraně a ku pomoci. Svým úsměvem si nás však 

přitáhne ke směně radostných podnětů. Úsměvem nám říká: “ Vítám tě! Mám radost, že 

js i tu! Jsi můj, mám tě rád! ” (tamtéž, s. 11)

“Pocit jistoty a tlumení takových duševních nepříjemností jako je  úzkost, jsou se 

vší pravděpodobností rozhodujícími činiteli citového vztahu dítěte kjeho prvotním 

vychovatelům. “ (Matějček 1994, s. 15).
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Tento fakt je důležitý pro rodiče i pro učitele, jehož úkolem je mimo jiné zbavovat 

děti úzkosti a navázat s nimi, jako první vychovatel z prostředí mimo rodinu, vztah.

“Duševní úraz a otřes, který postihuje dítě třeba náhle a nečekaně a třeba silně či 

krůtě, působí v jeho dalším vývoji méně škody než situace citového ochuzení, v níž dítě 

žije dlouhodobě. Tisíce drobných, sotva znatelných (  a psychologickými diagnostickými 

metodami sotva zachytitelných ) traumat vytváří jednu trvale nepříznivou životní 

atmosféru“ ( Matějček 1994, s. 19 ).

Z údajů je patrné, že na tom, jaké je dítě, se podílí především dědičnost a první 

kontakty dítěte s matkou. Důležité je období prenatální i období raného dětství. Už 

tehdy mohou vzniknout zárodky budoucích problémů, které se projeví tehdy, když se 

dítě dostane do náročné životní situace. A tou vstup do školy rozhodně je.

Současná doba přináší nová rizika, která musí učitel odhadnout a děti na ně 

připravit. Rizikoví činitelé podle Z. Matějčka ( 1994 ) jsou rizikoví dospělí, tj, ti kteří 

s větší pravděpodobností než jiní mohou dětem ubližovat, dále rizikové děti, tj. ty, 

které s větší pravděpodobností než jiné k sobě ubližování jednoho, druhého nebo třetího 

druhu přitahují a rizikové situace, v nichž s větší pravděpodobností než v jiných dochází 

k ubližování víceméně normálními dospělými víceméně normálním dětem. Duševní 

vývoj dítěte může být poznamenán zvláštním zacházením a zvláštními výchovnými 

praktikami vychovatelů ( kruté tresti, jehovisté, atd .).

“Týráno je  každé dítě, které není milováno. “ ( Matějček 1994, s. 26 )

Rizikové děti si často samy přivodí násilí, pohlavní zneužívání, nebo 

zanedbávání^ 

ze strany dospělých.

Z. Matějček ( 1994 ) uvádí tyto skupiny rizikových dětí:

1. nedonošenost

2. opoždění pohybového vývoje

3. opoždění vývoje řeči

54



4. deprivované dítě přicházející do adopce nebo do jiné formy náhradní rodinné

péče

5. každé dítě, které má být přijato a vychováváno někým, kdo mu byl dosud 

cizí a dobře je nezná

6. dítě nastupující do první třídy ještě nezralé a nepřipravené

7. dítě s LMD

8. dítě s některou s forem specifických poruch učení

Za rizikové děti označuje děti, které se chovají “ zvláštně”, mají “zvláštní” 

povahu a “zvláštní” sklony a jimž následkem toho není snadné porozumět. Tyto jejich 

“zvláštnosti” mohou být podmíněny organicky, psychicky, společensky, výchovně atd. 

Jejich společným rysem chování je to, že na straně vychovatele svým způsobem 

provokují nevhodné, nepřiměřené, zvláštní jednání. Jejich chování nezapadá do 

představy, kterou o nich daný dospělý má. U dospělého je pak základní potřeba životní 

jistoty akutně nebo i chronicky frustrována. Mobilizují se vněm obranné síly proti 

frustraci. Nejčastěji se jedná o agresi vůči původci jeho úzkosti, tedy vůči dítěti. To se 

může stát i učiteli. Ten by však měl ovládat určité způsoby autoregulace a situaci 

zvládnout. V rámci každé třídy se může takovýchto dětí vyskytnou hned několik. Pokud 

tedy pozorujeme zvláštní jednání, měli bychom být ve střehu a snažit se předcházet 

situacím, ve kterých by mohlo dojít k vážnějším konfliktům. 1 ty totiž mohou ničit 

příznivé klima třídy.

Shrnutí:

Sociální role školáka má velký význam. Nástup do školy je důležitým sociálním 

mezníkem. Je přesně časově omezen a ritualizován. Pro dítě je nezbytné, aby přijalo roli 

školáka. To obnáší změnu životního stylu, zvýšení nároků a větší důraz na jejich plnění.
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Vstup do školy je limitován jen dosažením určitého věku a jemu odpovídající 

vývojové úrovně. Pro rodinu vstup dítěte do školy znamená změnu životního stylu, 

ustoupení autoritě instituce a nutnost spolupracovat s učitelem.

O roli školáka má určitou představu už dítě předškolního věku. Jeho představa je 

však závislá na informacích a postojích dospělých. Budoucí role školáka je již ke konci 

předškolního věku předem formálně potvrzována prostřednictvím materiálních symbolů 

této změny (školní taška, penál apod.). Předškolní dítě již zvládá různé sociální role, 

které se stávají součástí jeho identity. Dítě se postupně naučí tyto role rozlišovat a 

reagovat podle situace, která určitou variantu vyžaduje.

Dítě, které začalo chodit do školy, ztratilo v souvislosti s novou rolí částečně 

jistotu a bezpečí pocitu vlastní výjimečnosti a samozřejmě akceptace, která mu byla 

potvrzována rodiči. Zároveň dítě pociťuje ztrátu jistoty a ochrany rodičů. Mizí také 

představa o všemocnosti rodičů, kteří se také musí začít podřizovat vyšší instituci.

Psychický i psychosociální vývoj žáka je podle uvedených informací proces velmi 

náročný a obtížný. Vývoj dětské psychiky ovlivňuje velká řada faktorů a učitel může 

ovlivnit jen velmi malé množství z nich. Chování dítěte je podřízeno přirozené potřebě 

identifikovat se s rodiči a učitelem a potřebě seberealizace.

Na úspěšnost v roli žáka má vliv také pohlaví dítěte. Je prokázáno, že u chlapců a 

dívek probíhá biologický vývoj mozku jiným způsobem. Je proto třeba vyhnout se zažitému 

sociálnímu stereotypu a neupřednostňovat dívky před chlapci a naopak.

Základem kvalitního duševního vývoje jedince je pociťování lidské lásky, při níž 

dochází k uspokojování lidských potřeb. Už v průběhu těhotenství se utváří psychika 

člověka a plod pociťuje nebo nepociťuje mateřskou lásku.

Současná doba přináší nová rizika, na která by měl být učitel připraven. Stále častěji 

se děti setkávají s rizikovými dospělými nebo se dostávají do rizikových situací. Učitel 

musí řešit problémy spojené s rizikovým dětmi. Pokud dítě prožilo vraném dětství 

traumatické zážitky, učitel může jejich následky jen zmírňovat. Je-li situace vážná, měl by 

spolupracovat s odborníky.
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1.5.2 Sociální role spolužáka

V této kapitole budu uvažovat o tom, v čem je sociální role spolužáka specifická.

Zvládnutí role spolužáka je součástí adaptace na školu. Role spolužáka je 

zaměřena na vzájemné vztahy s ostatními dětmi ve třídě, tj. zahrnuje především tuto 

socializační oblast a má velký socializační význam. Každé dítě je ve třídním kolektivu 

vzhledem k učiteli žákem a vzhledem k ostatním vrstevníkům spolužákem. Na obě tyto 

sociální role jsou kladeny jiné nároky. Od sociální role žáka očekává určité výsledky 

učitel a jiné výsledky rodiče. Domnívám se, že větší důraz kladou rodiče i učitel 

na výsledky v oblasti výkonu. Rodiče většinou touží po dobrých výsledcích svého 

dítěte, ale čím méně se musí do jeho vzdělávání zapojovat, tím lépe. Zároveň také 

chtějí, aby bylo v dětském kolektivu oblíbené, nebo alespoň nemělo vážnější problémy.

Učitel by měl kromě dobrých výsledků usilovat také o to, aby žák měl své místo 

v třídním kolektivu a pokud by se vymykal z normality, pak pouze v pozitivním směru 

(nadprůměrná inteligence, mimořádné sociální cítění a vůdčí schopnosti, spolehlivost 

atd.).

Sociální role spolužáka sebou zase nese určitá očekávání ze strany dětí.

V oblasti výkonu chtějí být děti tak úspěšné, aby se dostaly mimo zájem učitele 

(průměr nebo mírný nadprůměr), a aby se neocitly na okraji vrstevnické skupiny.

V oblasti mezilidských vztahů mezi spolužáky se také nechtějí ocitnout 

na dolním okraji zájmu skupiny. To, zda chtějí být vůdci skupiny, nebo členy skupiny, 

záleží na jejich osobnostních vlastnostech a temperamentu. Vždy ale chtějí být členy 

plnohodnotnými. Zcela zřídka se mohou kolektivu vědomě stranit, ale v tomto případě 

by se měl učitel rozhodně zajímat o to, proč tomu tak je.
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Shrnutí:

Každé dítě zaujímá v třídním kolektivu jak sociální roli žáka, tak i sociální roli 

spolužáka. Působení dětí na sebe navzájem se odráží ve vztazích ve třídě.

Tato sociální role je specifická především tím, že má velký socializační význam, 

protože je zaměřena na vzájemné vztahy mezi dětmi ve třídním kolektivu.

Pokud některé dítě nezvládá sociální roli spolužáka, narušuje tím vztahy v celé třídě 

a tím ovlivňuje třídní klima (např. přehnaná soutěživost, neschopnost spolupráce, agresivita 

apod.)

Cílem učitele by mělo být vedení žáků k tomu, aby si byli dobrými spolužáky, kteří si 

uvědomují, že jsou nedílnou součástí nějakého kolektivu a že jejich jednání a chování 

ovlivňuje všechny ostatní.

1.5.3 Sociální role učitele

V odborné literatuře budu hledat odpověď na otázky, jaké rysy osobnosti učitele 

ovlivňují vztahy ve třídě a třídní klima? Jakým způsobem může učitel pracovat 

na odstraňování nevhodných projevů své osobnosti?

Učitel je pro žáka osoba velmi důležitá. Jeho charakterové vlastnosti, povahové 

rysy i celkové naladění osobnosti ovlivňují celé vyučování a mezilidské vztahy v dané 

třídě. Měl by být dobře vybaven nejen v oblasti znalostí svého oboru, ale i v oblasti 

mezilidských vztahů a komunikace. Pokud umí učitel taktně a diplomaticky jednat 

s lidmi, tedy nejen dětmi, je jeho práce mnohem kvalitnější, než když se při komunikaci 

dopouští chyb, neovládá své pocity a nálady.

Každého učitele je možno zařadit podle jeho temperamentu k určité skupině lidí. 

Tato skupina lidí pak může mít podobné reakce na některé zátěžové nebo stresové 

situace. Někdo jedná unáhleně, popudlivě, nedokáže se příliš ovládat. Učitel by však 

měl být člověk, který dokáže profesionálně ovládat své emoce a reakce. Přestože může
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být více nebo méně temperamentní, měl by po celou svou kariéru pracovat na svém 

profesionálním jednání a vystupování. Na škodu může být, pokud učitel jedná 

temperamentně, je až příliš činorodý, ale jeho pracovní výsledky přesto neodpovídají 

vynaloženému úsilí. To může být zřejmě způsobeno tím, že ne všem dětem vyhovuje 

takovýto energický přístup a učitelovo působení může být povrchní. Každé učitelovo 

úsilí musí být zakončeno jeho sebereflexí. Jedině ta umožňuje učiteli uvědomovat si své 

nedostatky. Na druhé straně ani výsledky učitele rozvážného a přemýšlivého nemusí být 

lepší. Základem je, najít si správnou míru obojího přístupu. V literatuře budu budu 

hledat informace o tom, jak by měl vypadat perfektní učitel. Vzhledem k tématu mé 

práce však budu více přihlížet k informacím o komunikaci, mezilidských vztazích a 

tvorbě klimatu.

Výsledky dětí mají vliv i na pocit úspěchu či neúspěchu učitele. Většina učitelů je 

ráda, pokud děti učivo zvládají a nezpůsobují žádné problémy. Učitel nemusí hledat jiné 

způsoby výkladu a vyučovacích metod. Pokud ale učitel usiluje o to, aby látku zvládali 

všichni žáci, domnívám se, že toto děti podvědomě vycítí a cesta k navazování dobrých 

mezilidských vztahů je otevřená. Jednoduše platí, že pokud mají děti dobré výsledky, 

posiluje se tak nejen jejich sebehodnocení, ale i sebehodnocení učitele. Neuspokojivými 

výsledky nemusí pro učitele být jen výsledky v oblasti znalostí, ale i v oblasti vztahů 

mezi žáky navzájem a mezi žáky a učitelem, jak jsem se přesvědčila při svém výzkumu. 

K tomuto se vyjádřím v praktické části.

Učitel má řadu kompetencí. Na kvalitě těchto kompetencí závisí jeho profesní 

úspěšnost. Já jsem je převzala ze Závěrečné zprávy o řešení rozvojového projektu 

MŠMT č. 290/VP nazvaného Příprava standardu učitelské kvalifikace. Tato zpráva je 

z roku 2002. Mně se však jednalo především o souhrn učitelských kompetencí, které 

jsem chtěla využít v praktické části k posouzení mnou sledovaných učitelů. Proto 

pro mne nebyla úplná aktuálnost tohoto studijního materiálu nejdůležitější.
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Profesní kompetence učitele jsou v Pedagogickém slovníku (2003) definovány jako 

soubor profesních dovedností a dispozic, kterými má být vybaven učitel, aby mohl 

efektivně vykonávat své povolání.

Hlavní kompetence jsou kompetence osobnostní a profesní. Osobnostní kompetence 

zahrnují zodpovědnost, tvořivost, schopnost řešit problémy, týmově spolupracovat, být 

sociálně vnímavý a reflexivní. Do profesních kompetencí je  zahrnována odborná 

připravenost v předmětu, kompetence komunikativní, řídící, diagnostická aj.

Každý učitel je individualita. Jako každý jiný člověk však podléhá určitým 

psychologickým zákonitostem. Můžeme jej tedy zařadit podle určitých znaků jeho chování, 

reagování na podněty a naladění osobnosti do jedné ze čtyř skupin temperamentu. 

Základem temperamentu je síla, vyrovnanost a pohyblivost nervových procesů.

Závěrečná zpráva o Přípravě standardu učitelské kvalifikace uvádí typologii, kterou 

vytvořil W. T. Norman. Je zde použita k ujasnění žádoucích vlastností učitele. Tyto 

vlastnosti jsou ovlivněny vrozenými faktory i výchovou.

Patří sem:

1. Síla (surgence)

„ V kladném smyslu jde o schopnost vysílat energii, šířit zájem, získávat, působit 

důvěryhodně. “ (Kurelová, s. 9)

Projevem této vlastnosti je  sebejisté vystupování, zvládnutá verbální i neverbální 

komunikace, orientace v situaci apod. Vlastnosti související s těmito schopnostmi jsou 

otevřenost -  uzavřenost, společenskost -  samotářství, výmluvnost a výřečnost -  

málomluvnost, živost a aktivita -  pasivita, energie -  neprůbojnost.

2. Láska (amikabilita)

„Schopnost pochopit druhé, vcítit se do jejich aktuálního stavu a situace, pochopit 

pohnutky jejich chování, umět soucítit, sdílet, s  porozuměním naslouchat. “ (tamtéž 

s. 9)

Projevem této vlastnosti je  srdečnost a přívětivost -  autoritářství, vstřícnost 

odměřenost a strohost, tolerance -  nesnášenlivost, empatie -  necitlivost a odmítavost
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zdvořilost -  netaktnost -  hrubost. V zájmu kooperativnosti jde i o práci na sobě samém. 

Sem patří asertivita -  sebepodceňování, sebedůvěra - přeceňování, sebekázeň -  poníženost 

a poddajnost, sebeovládání -  panovačnost a agresivita, sebekontrola -  útočnost, hrdost a 

skromnost -  nezřízenost.

3. Práce (aktivita)

„Schopnost vytvořit si a dodržet časový rozvrh, stanovit priority, postupovat podle 

plánu, dotahovat úkoly až do konce. “ (tamtéž, s. 10)

Sem patří cílevědomost -  chaotičnost, pracovitost a nezištnost -  neochota konat bez 

odměny, odpovědnost a svědomitost -  nespolehlivost, důkladnost -  povrchnost, píle a 

vytrvalost -  pohodlnost a netrpělivost, pečlivost -  nedbalost.

4. Cit (emocionální stabilita)

Učitel by měl překonat trému, nejednat zkratkovitě, nenechat se vyprovokovat, 

improvizovat a neztrácet motivaci. K tomu uvádí autorka klid -  náladovost, vyrovnanost -  

labilitu, odolnost k zátěži -  úzkostlivost, sebejistotu -  nejistotu, rozhodnost -  paniku

5. Rozum (inteligence a kreativita)

„ Učitel musí umět argumentovat, logicky usuzovat a postupovat, rozlišovat podstatné 

a nepodstatné, jasně a zřetelně formulovat, analyzovat, konkretizovat, pohotově reagovat “ 

(tamtéž, s. 10)

Sem je uveden zvídavý intelekt, pohotovost, bystrost, logický úsudek, systematičnost. 

A naproti tomu nedostatek invence, pohotovosti, bystrosti, úsudku, samostatnosti, 

těžkopádnost, rigidita, závislost.

Toto jsou tedy žádoucí vlastnosti učitele. Důležitá je i hodnotová orientace (láska a 

úcta k člověku, živé i neživé přírodě, ke kultuře, práci, vědě, umění a mravnosti atd.).

K těmto kompetencím se vrátím v praktické části, protože bych k nim zároveň 

chtěla připojit svůj názor na jednotlivé učitele, které jsem během svých hospitací 

ve škole sledovala.

Každý učitel musí ovládat určité pedagogické dovednosti. Tyto pedagogické 

dovednosti se nevztahují pouze k předávání učiva, ale i k předávání určitých životních
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postoju, chování apod. Ch. Kyriacou (1996) definuje pedagogické dovednosti jako 

jednotlivé logicky související činnosti učitele, které podporují žákovo učení. Dále uvádí 

příklady někteiých těchto dovedností, které jsou součástí pedagogického stylu učitele. 

Patří sem orientace v pedagogické situaci, v níž se má osvojovaná dovednost uplatnit 

(pochopení kontextu situace a modelu příslušné dovednosti, konfrontace tohoto modelu 

s dosavadními pedagogickými znalostmi a zkušenostmi učitele); praktické “vyzkoušení“ 

s využitím sebereflexe; asimilace dovednosti do vyučovacího stylu učitele jejím 

opakovaným uplatňováním v pedagogické komunikaci se žáky (tím se daná dovednost 

zdokonaluje a integruje s dalšími dovednostmi osvojenými již dříve, popř. se vlivem 

nových dovedností modifikují původní dovednosti učitele). Dále sem patří již 

mnohokrát zmíněná sebereflexe. Tedy uvědomování si, popis, analýza a hodnocení 

vlastních zkušeností z řešených pedagogických situací a problémů, v nichž se 

dovednosti uplatňují a zpětná vazba o vlastní pedagogické činnosti.

Do pedagogických dovedností můžeme jistě zahrnout i pedagogickou komunikaci, 

o níž se zmíním později. Musím ale podotknout, že k tomu, aby si učitel získal 

přirozenou autoritu, musí dobře zvládat plánování každé vyučovací jednotky. Na její 

realizaci, řízení i na hodnocení by se rozhodně měli podílet i žáci.

Ch. Kyriacou (1996) zmiňuje např. tyto základní pedagogické dovedností: 

vytvoření kvalitního klimatu třídy, získání a udržení kázně, schopnost reflexe vlastní 

práce a evaluace (sebehodnocení).

Pokud chce učitel navázat se žáky dobrý vztah a získat si autoritu a kázeň, musí je 

podporovat a povzbuzovat k učení a dávat jim najevo vysoká pozitivní očekávání. 

Vztahy mezi učitelem a žáky jsou podle Ch. Kyriacoua založeny na vzájemné úctě a 

dobrém, důvěrném a uvolněném vztahu. Bez tohoto nelze příznivé třídní klima vytvořit

Učitel na základě svého individuálního osbnostního vývoje zaujímá k jednotlivým 

žáků určité postoje. Ty se vytvářejí na základě rozumového poznání a citového 

hodnocení žáka. Podle Mareše a Křivohlavého (1995) se vyznačují výběrovostí,
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orientovaností, intenzitou, zobecněností, přenosností, relativní stálostí. Postoje se často 

vytvářejí ještě před bezprostřední interakcí (zprostředkované informace).

Podle Mareše a Křivohlavého (1995) má učitel vyhraněný postoj více než 

k dvěma třetinám žáků. Učitel má zvnitřněno vlastní pojetí žáka. Žák, který se mu 

vzdaluje, bývá často podhodnocován a naopak. Velkou úlohu při vytváření postojů hrají 

také žákovy komunikativní schopnosti a dovednosti. Stejný žák může být posuzován 

v různém kolektivu jinak.

Autoři uvádějí, že učitel může zaujímat tyto postoje:

1. Výrazně kladný postoj učitele k určitým žákům

Žáci jsou aktivní, iniciativní, ukáznění. Učitel jim neposkytuje průběžnou zpětnou 

vazbu, neboť je přesvědčen, že ji nepotřebují a verbálně i nonverbálně je dává 

za příklad ostatním.

2. Mírně kladný postoj učitele k určitým žákům

Ti nejsou příliš aktivní, nemají kázeňské problémy, jsou pomalejší a snaživí. 

Potřebují pravidelnou vnější kontrolu a učitelovu pomoc a on v jejich případě usiluje 

o individuální přístup.

3. Neutrální postoj učitele k určitým žákům

Žáci jsou velmi pasivní, téměř se nehlásí. Vyhýbají se kontaktu s učitelem. Jedná se 

o jedince odlišné po stránce školního prospěchu, chování, emocionálního založení. 

Sociální komunikace je velmi omezená.

4. Záporný postoj učitele k určitým žákům

Ti jsou živí, ruší poznámkami, zlobí, často chybují, někdy mají sklon k agresivitě. 

Jedná se o podprůměrné žáky, kteří mají kázeňské problémy. Ty pak způsobují, že 

většina učitelových kontaktů se žákem má charakter nesouhlasu, napomínání, 

vyhrožování, trestu. Jejich komunikace s učitelem je většinou neveřejná (domluvy, 

nesouhlas s chováním).

“Převládá-li v učitelových postojích neobjektivnost, zaujetí, nespravedlnost, 

ovlivňuje to celkovou atmosféru výuky, zvyšuje napětí mezi učitelem a třídou, narušuje
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vztahy mezi žáky, snižuje účinnost celé pedagogické práce. “ (Mareš, Křivohlavý 1995, 

s. 136)

Postoj učitele k jednotlivým žákům je pro třídní klima důležitý. A to nejen proto, 

že žáci učitelův postoj vůči své osobě vycítí, ale i proto, že si postupně začínají všímat, 

jak se učitel chová k druhým. Pokud se pak k někomu chová odměřeně a přitom děti 

poučuje, že se k sobě musí chovat hezky, dostávají jeho slova spíše opačný náboj. 

Pokud se učitel nechová tak, jak to říká dětem, je vytváření dobrého klimatu podle mě 

mnohem komplikovanější.

V souvislosti s dítětem už byly informace o hodnocení uvedeny. Teď tyto 

informace uvedu do souvisldtí s hodnocením učiteld. M. Vágnerová (1997) se ve své 

knize věnuje i problematice hodnocení. Dalším potvrzení učitelovy sociální role je fakt, 

že svým hodnocením utváří sebehodnocení dítěte. Sebehodnocení mladšího školáka je 

citlivé, protože je silně závislé na mínění okolí. Dítě ještě nemá takovou schopnost tyto 

názory korigovat. Sebehodnocení je dáno mírou úspěšnosti ve všech důležitých 

oblastech života dítěte nebo alespoň v některé z nich: výkonem ve škole, přijetím 

ve skupině dětí a jistotou ve své rodině. Pro učitele je dítě jedním ze skupiny žáků a je 

tudíž zastupitelné. Přistupuje k němu většinou pouze z hlediska sympatie nebo 

nesympatie.

Učitelé mají dobré odborné předpoklady k posouzení určitých dětských projevů. 

Jsou objektivnější, protože v jejich hodnocení je více zastoupena rozumová složka, mají 

více specifických zkušeností. Současně ale hrozí nebezpečí určitého zkreslení, které je 

způsobené tím, že učitel zná dítě v situacích určitého stereotypu. M. Vágnerová (1997) 

přibližuje způsob hodnocení na počátku školní docházky. Tehdy se hodnotí především 

adaptace. Učitel hodnotí žáka podle toho, jak se blíží nebo odchyluje od jeho představ.

V průběhu prvních let školní docházky dojde k diferenciaci žáků. V závislosti 

na tom se vytváří jejich osobní standardy v prospěchu i chování. Dítě akceptuje určitou 

roli a chová se podle toho. Učitelé si postupně rozdělí své žáky do typových kategorií, 

které budou značně ovlivňovat budoucí očekávání jich samých i budoucích učitelů, kteří
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tuto informaci přijmou. Domnívám se, že tento způsob práce může být dvousečný. 

Na jednu stranu může novému učiteli usnadnit práci, protože se o dětech dozví 

od předchozího učitele důležité informace. Na druhou stranu ale může takto předávané 

hodnocení dítěti ublížit. Zvláště pokud bylo hodnocení prvního učitele ovlivněno 

nesympatiemi. Pak dítě zůstává ve skupině “neoblíbených žáků”, aniž by si to třeba

zasloužilo.
Učitel má stejně jako jeho žáci svá očekávání, která se prolínají s tím, co je známo 

z dřívějška a s tím, jak se žák momentálně chová. V psychologii mluvíme o tzv. 

Pygmalion- efektu, Galatea-efektu a Golem- efektu. Tyto pojmy jsou v Psychologickém 

slovníku (2001) definovány takto. Haló-efekt je souhrnný termín pro vliv předem 

získaných, často povrchních nepřesných informací a očekávání o určitém jedinci na jeho 

pozdější posuzování, který má často povahu sebesplňující předpovědi (Golem-efekt, 

Pygmalion-efekt). Golem-efekt je obrazné označení pro důsledek učitelova negativního 

očekávání a jednání. Učitelovo očekávání vychází z úvahy, že určitý žák se ve svém 

prospěchu a chování nemá šanci zlepšit, spíše se zhorší. Funguje na principu 

sebesplňující předpovědi -  učitel dělá všechno, aby na jeho slova došlo. Svým 

chováním navodí v žákovi přesvědčení, že není v jeho silách se zlepšit. Učitel jej stejně 

dostane, kam předpovídal. Žák rezignuje a začne se chovat tak, jak učitel předpovídal. 

Pygmalion-efekt (Galatea-efekt) je obrazné označení pro důsledek učitelova 

pozitivního očekávání a jednání. Učitelovo jednání vychází z úvahy, že daný žák má 

šanci zlepšit svůj prospěch a chování (princip sebesplňující předpovědi). Postupně 

v žákovi navodí přesvědčení, že je v jeho silách se zlepšit a že mu učitel chce pomoci.

Pokud se v učitelově očekávání projeví jeden z těchto pohledů na dítě, začne se 

k němu podle toho chovat. Tím se však dopouští závažné pedagogické chyby. Zároveň 

jeho chování vůči onomu žákovi sledují jeho spolužáci. Nevhodné reakce učitele mohou 

kvalitu mezilidských vztahů a tedy i třídního klimatu narušit. Na jedince začne být 

pohlíženo jako na outsidera, nebo se může stát modelem pro ostatní děti. Zároveň učitel 

ztrácí svou autoritu, protože je na něm vidět, že situaci nezvládá.
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Mareš a Křivohlavý (1995) uvádějí k problematice získání učitelovy přirozené 

autority několik zásad týkajících se toho, čemu by se měl učitel vyhnout. Učitel by 

neměl věnovat některým žáků méně pozornosti nebo snimi komunikovat méně častěji 

než s ostatními, uvést správnou odpověď sám, nebo vyvolat jiného žáka, neposkytovat 

mu opěrné body, nepomáhat mu návodnými otázkami. Neměl by jej chválit za nepřesné 

odpovědi nebo částečně správné chování bez dalšího vysvětlení. Kritizovat daného 

žáka častěji než ostatní. Mnohem méně ho povzbuzovat než ty, od nichž čeká dobré 

výsledky. Když daný žák odpovídá před třídou, neposkytovat mu příliš zpětnou vazbu. 

Méně často jej vyvolávat. Klást na něj nižší požadavky. Mluvit s ním méně než 

s ostatními (stručněji, rychleji, nevykládat příliš podrobně, neopakovat pro něj definice, 

příklady). Mluvit s ním spíš individuálně než veřejně před žáky a jednat s ním co možná 

neosobně. Méně jej vyhledávat očima, přikyvovat, atd. Odpovídat mu krátce 

a povrchně. Při organizování výuky s ním příliš nepočítat, neobracet se na něj, nechávat 

jej pracovat, jak sám uzná za vhodné.

Tyto zásady uvádím, protože se domnívám, že je dobré vědět o tom, co bychom 

neměli dělat. Je mi jasné, že každý učitel pociťuje určité sympatie a antipatie vůči 

jednotlivým žákům. Učitel je ale profesionál a neměl by jim rozhodně podléhat. Jedním 

z prvních kroků k nápravě je to, že si své nedostatky v jednání uvědomí. Pak může začít 

pracovat na jejich odstraňování.

Učitel musí spojovat výchovu kolektivní, skupinovou a individuální. Měl by 

mít realistická očekávání naplněná představou o žákových reálných možnostech 

Jakmile si své nedostatky v hodnocení jednotlivých žáků uvědomí, měl by změnit 

normy, podle nichž žáky hodnotí. Hlavně se však musí vyhnout tomu, aby odmítal nést 

zodpovědnost za neúspěchy žáků. Za úspěch či neúspěch žáků mají stejnou 

odpovědnost děti i učitel.

Marie Vágnerová (1997) jednoznačně říká, že učitel klima ve třídě spoluurčuje. 

A to tím, že prezentuje a dodržuje jasný, srozumitelný řád a udržuje klid a pohodu 

ve třídě. Té lze dosáhnout tak, že je učitel vyrovnaný dovede přijmout špatný prospěch
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dítěte, které není nadané. U dítěte, které považuje za inteligentní a nadané, ale špatné 

známky považuje za výsledek lenosti a neschopnosti dítěte. Totéž platí i v oblasti 

mezilidských vztahů. Pokud učitel ví, že žákovy výsledky jsou horší, než lze očekávat 

vzhledem k žákovu nadání, snaží se toto interpretovat tak, aby vyloučil své potenciální 

profesní selhání. V představě mnoha učitelů je dobrý žák zárověň i pilný. V pilnosti 

učitel hledá důkaz vysoké motivace svého žáka. Jakmile se i dobrý žák něčím odchýlí 

od učitelovy představy, vidí v tom učitel něco zvláštního.

Marie Vágnerová (1997) k tomu říká, že neúspěch žáka se může dotknout 

identity učitele a může být zdrojem frustrace. I žák, který by mohl v nějakém směru 

překonat svého učitele, může učitele znejisťovat. Již v kapitole o rodině jsem se 

zmínila, že se hodnocení dítěte učitelem a hodnocení dítěte rodiči. Učitelovo hodnocení 

by však mělo být objektivnější, protože má jednak více zkušeností a navíc není 

ovlivňován emoční vazbou k dítěti.

M. Vágnerová (1997) se zmiňuje o několika obranných mechanismech, které 

mají pomoci zachovat učitelovo profesionální sebevědomí. Jsou to např. snížení 

požadavků -  varianta úniku, zvýšení požadavků -  aktivní obrana, latentní agrese vůči 

žákům, přikládání viny za situaci dítěti, racionalizace -  učitel vysvětluje špatný 

prospěch dítěte nejrůznějšími vlivy, ale nezahrnuje sem možnost svých vlastních 

nedostatků a chyb v pedagogické práci. Vybrala jsem ty obranné mechanismy, které 

může učitel použít, pokud nastanou problémy v oblasti mezilidských vztahů, které 

neodpovídají jeho představám.

Shrnutí:

V literatuře jsem našla odpovědi na všechny mé otázky uvedené na začátku 

kapitoly. Každý učitel je  osobnost. Musí však na sobě stále pracovat, protože všechny 

složky jeho osobnosti se při kontaktu s dětmi neustále projevují. I učitel je jen člověk 

a má i špatné stránky. Úroveň jeho profesionality lze posoudit tím, že své špatné stránky
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odhaluje a usiluje o to, aby co nejméně ovlivňovaly v negativním smyslu vztahy ve třídě 

a třídní klima.

Domnívám, že jen učitel, který je spokojen se svou prací v oblasťíznalostí, může 

příznivě působit na děti v oblasti mezilidských vztahů. Má řadu kompetencí, na nichž 

závisí jeho profesní úspěšnost. Praxí si osvojuje a zdokonaluje určité pedagogické 

dovednosti, které jsou součástí jeho pedagogického stylu.

Při kontaktu se žáky vůči nim učitel zaujímá určité postoje, které se stávají 

součástí hodnocení dítěte. Učitelovo hodnocení se pak výrazně podílí na utváření 

sebehodnocení dítěte.

Také učitel může snadno podlehnout pocitu profesního selhání. Neúspěch žáka 

v něm může vyvolat pocity frustrace, které může být velmi obtížné odstranit. Pocity 

mohou být vyvolány nejen problémy žáků s učivem, ale také učitelovou nespokojeností 

s mezilidskými vztahy a klimatem v jeho třídě.

Pokud učitel podléhá pocitu neúspěchu, může zaujmout některý z výše uvedených 

obranných mechanismů. Obranné mechanismy však podle mého názoru situaci 

nevyřeší. Důležité je reflektovat každou situaci a hledat příčiny neúspěchů. Pokud je 

učitel bezradný, mohl by mu pomoci objektivní náhled jiného nezúčastněného 

pedagoga, který mu pomůže nevhodné projevy osobnosti potlačit nebo odstranit.

Učitel by měl podle mě být ve všem, co dětem říká; příkladem ve všech životních 

situacích. Neznamená to, že je zvládn& bez chyby, ale pokusí se s nimi vypořádat co 

nejlépe. Přes vrozené dispozice by měl usilovat o určitou vyrovnanost osobnosti a 

pozitivní přístup k životu, nejen ke školní práci.

1.5.3.1 Pedagogická komunikace

Pro citlivé jednání, kterému chceme děti učit, je důležité, aby se alespoň částečně 

orientovaly v projevech komunikace i metakomunikace. Vzorem, jak správně 

komunikovat, by měl být žákům učitel. Ten je pro děti vzorem, jak se svými city
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zacházet, jak je projevovat. Ukázka toho, že i negativní city patří k životu člověka, 

může být pro děti usnadněním jejich osobní situace. Učitel však tím, že dětem předvádí, 

jak s pocity zacházet a tím, že jim vůbec své city odhalí, jim značně ulehčuje situaci. 

Děti se pak budou lépe orientovat v komunikaci s druhými i samy v sobě. A budou 

možná také otevřenějšími v odhalování svých pocitů.

„City vznikají až z  našich interpretací vnějších podnětů....Neseme-li ochotně 

odpovědnost za vlastní citové projevy, začínáme dětem pomáhat, aby se i ony postupně 

učily vědomě kontrolovat své city. “ (Smith 1994, s. 78)

Pokud usiluje učitel o příznivé třídní klima, musí být dětem vzorem, jak správně 

komunikovat a citlivě jednat, i jak napravovat chyby, kterých se dopustí. Jednou z jeho 

pedagogických dovedností, kterými může dosáhnout svého cíle, je  právě pedagogická 

komunikace.

V této kapitole se budu zabývat tím, co je pedagogická komunikace, jaké má 

funkce a jak se zvládnutí této dovednosti projevuje.

Jednou z učitelových kompetencí je ovládání pedagogické komunikace. 

Domnívám se, že na tom, jak učitel zvládá pedagogickou komunikaci, závisí třídní 

klima. Pedagogická komunikace je jednou ze základních dovedností učitele. Ten by o ní 

měl mít teoretické znalosti a prakticky je využívat. Měl by se stále zdokonalovat 

ve využívání prostředků komunikace.

Pedagogická komunikace je Marešem a Křivohlavým (1995) definována jako 

zvláštní případ sociální komunikace, tedy komunikace, která sleduje pedagogické cíle, 

pomáhá vychovávat a vzdělávat. Jedná se o vzájemnou výměnu informací mezi 

účastníky výchovně vzdělávacího procesu, která slouží výchovně vzdělávacím cílům. 

Má stránku obsahovou, procesuálni a vztahovou.

Mareš a Křivohlavý (1995) zmiňují funkce pedagogické komunikace. Uvedu 

několik příkladů. Pedagogická komunikace zprostředkovává vzájemná působení 

účastníků v nejširším smyslu včetně výměny informací, zkušeností, ale také motivů,
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postojů, emocí, zprostředkovává osobní i neosobní vztahy, formuje všechny účastníky 

pedagogického procesu, zejména pak osobnost žáků.

Tyto funkce plní pedagogická komunikace v následujících podobách:

1. naprogramovaná komunikace -  detailně připravena, provádí se v nezměněné 

podobě

2. rámcově připravená komunikace -  odhad, jak bude komunikace probíhat 

(do hry vstupují učitelovy převládající postoje k žákům, rozdílná očekávání, navyklé 

stereotypy jednání)

3. nepřipravená komunikace -  odehrává se v jedinečných a neopakovatelných 

situacích (nepředvídatelná, musí být dořešena, následují emocionálně vypjaté důsledky)

Pedagogická komunikace využívá pro svou realizaci v již zmíněných podobách 

jako hlavní prostředek řeč. Při komunikaci však dochází nejen k výměně slov, ale i k 

výměně představ, nálad, pocitů a postojů. Verbální sociální komunikace zahrnuje jak 

zvukovou, tak písemnou formu řeči. Řeč je nejuniverzálnějším prostředkem 

komunikace. Mareš a Křivohlavý (1995) se v této souvislosti zmiňují o tzv. 

paralingvistických aspektech řeči. Patří sem např. intenzita hlasového projevu, tónová 

výška hlasu, barva hlasu, délka projevu, rychlost projevu, přestávky v projevu, akustická 

náplň přestávek apod.

Každá komunikace, tedy i pedagogická, musí mít zpětnou vazbu. Jinak by nedošlo 

k naplnění jejích funkcí a podob. Těchto podobách zpětné vazby. Patří sem např. 

souhlas, pochvala; nesouhlas, výtka; jednoduchá pozitivní odpověď; jednoduchá 

negativní odpověď; doplnění původní odpovědi rozvedením; vyžádání dalších 

odpovědí, dalších alternativ; vyžádání jediné odpovědi, jediné alternativy; přechod 

k jinému tématu apod.

Pokud chce učitel se žáky kvalitně komunikovat, nesmí opomenout ani problém 

tzv. akční zóny učitele, o kterém se také zmiňují Mareš a Křivohlavý 

( 1995 ). Problém se týká prostorového rozmístění účastníků. Ve třídě existují místa, 

jimž učitel často nevědomky věnuje více pozornosti než ostatním. Žáci zde sedící jsou
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aktivnější než jinde. Řešením tohoto problému by mohlo být to, že učitel čas od času 

žáky přesadí. Zda by toto řešení pomohlo, je  nutné vyzkoušet. Sama jsem se totiž 

v praxi setkala s tím, jak těžké je uspořádat zasedací pořádek. Je důležité dbát na vzrůst 

jednotlivých dětí, na to, zda dítě potřebuje soustavnější dohled nebo zda může sedět 

od učitele dál, na to, zda nosí dítě brýle apod.

Základem komunikace vůbec, a pedagogické obvzlášť, je  podle Mareše 

a Křivohlavého (1995) schopnost interpretovat jazyk gestikulace a mimiky (výraz 

tváře). To je základem pro porozumění citovým prožitkům ostatních lidí. Nedílnou 

součástí každodenního kontaktu s dětmi je nonverbální komunikace. Tu Mareš a 

Křivohlavý (1995) definují jako způsob komunikování, který nepoužívá slov, ale jiných 

způsobů přenášení informací. Mimoslovně se dají sdělit emoce, záměry lidí sblížit se 

nebo naopak se sociálně distancovat.

Způsoby nonverbální komunikace podle Mareše a Křivohlavého (1995) jsou:

1. sdělování pohledy (řeč očí -  směr pohledu, délka pohledu, četnost pohledu, 

frekvence mrkání, velikost zornic, tvar obočí atd.)

2. sdělování výrazem obličeje zprostředkované mimikou (sedm druhů emocí -  

štěstí -  neštěstí, překvapenost, strach a bázeň, radost -  smutek, klid- rozčilení, 

spokojenost -  nespokojenost, zájem -  nezájem)

3. sdělování pohyby (rozsah pohybů souvisí s intenzitou emocionálního prožívání 

situace)

4. sdělování fyzickými postoji (sdělováním informací konfigurací těla)

5. sdělování gesty

6. sdělování dotykem

7. sdělování vzájemným přiblížením či oddálením

8. sdělování úpravou zevnějšku

Dále platí, že čím blíže je mluvčí k posluchačům, tím častěji a déle se má na ně 

dívat, pokud má být jeho pohled přesvědčující. Čím je vzezření mluvčího bližší 

vzezření posluchaču, tím přesvědčivěji muže jeho sděleni působit.
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Právě proto, že pedagogická komunikace využívá i tzv. metakomunikaci 

(mimoverbální složky komunikování), jak uvádí J. Mareš a J. Křivohlavý (1995).

V této souvislosti autoři upozorňují na nebezpečí tzv. dvojné vazby. K té dochází, 

pokud se neslučuje naše vyjadřování verbální a neverbální (např. souznění slov a gest). 

Znamená to, že někdo něco jiného říká slovy a něco jiného svým výrazem obličeje, 

svým držením těla, svými gesty. Jestliže se taková situace častěji opakuje, dochází 

u příjemce nakonec k neurotickým obtížím, k poruchám chování či jiným vážným 

psychickým problémům.

Shrnutí:

Pedagogická komunikace je zvláštním případem sociální komunikace. Zahrnuje 

v sobě jak složku verbální, tak složku nonverbální. Obě tyto složky se navzájem 

doplňují (sdělování emocí slovy i gesty apod.). V této souvisloti musí učitel dbát na to, 

aby nekomunikoval prostřednictvím tzv. dvojné vazby. Jeho projevy by pak byly 

pro ostatní účastníky komunikace matoucí.

Mezi funkce pedagogické komunikace patří zprostředkování vzájemného 

kontaktu účastníků, zprostředkování vztahů mezi nimi a formování osobností, které se 

pedagogické komunikace účastní (žáci i učitel).

Ať už se jedná o pedagogickou komunikaci naprogramovanou, rámcově 

připravenou nebo nepřipravenou, učitel by nikdy neměl účastníky komunikace 

podceňovat. Celý proces komunikace musí být zakončen zpětnou vazbou.

Zvládnutí pedagogické komunikace je nezbytným předpokladem pro úspěšné 

působení na žáky a pro tvorbu příznivého klimatu. Zdokonalování se učitele v této 

oblasti jako ve všech jiných oblastech jeho pedagogické činnosti vlastně nikdy nekončí.

Učitel může dětem i sobě zpočátku odhalování citů a pocitů ulehčit. Ani 

pro učitele totiž podle mě není snadné* otvírat se. Zvláště pokud si není úplně jistý, jak 

jeho pocity děti přijmou. Je ale důležité, učit se s emocemi pracovat, protože nás
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provázejí celý život a jejich nezvládání nás může přivádět do problémů. Prostředkem 

k tomu může být hra, využití maňáska nebo jiná domluvená strategie, kterou přijmou 

všichni účastníci komunikace.

Dopřeje-li učitel dětem možnost pocítit štěstí, nebo prožívá-li s nimi smutek, jsou 

si blíže a jejich vzájemné vztahy se stávají kvalitnějšími.

„ Pocit štěstí je  reakce, která se dostaví po prožití něčeho, co považujeme 

za radostnou událost. Pocit štěstí nám dodává sílu j í t  za jeho zdrojem “ (tamtéž, s. 87)

„Pocit smutku je  reakce, která se dostaví, když se domníváme, že jsme o něco 

přišli. Postrádáme něco vzácného, s čím se už nesetkáme. ... Období smutku znamená 

postupné smiřování se se ztrátou a zvykání si na nepřítomnost milované osoby či věci “ 

(tamtéž, s. 88)

1.6 Závěr teoretické části

V úvodu práce jsem zmínila několik cílů, kterých jsem se pokusila v teoretické 

části dosáhnout. Prvním úkolem bylo ujasnit si a zpřehlednit pojmy a teoretické 

poznatky vztahující se k danému tématu.

Základním pojmem, se kterým jsem pracovala, byl pojem socializace. Pod tento 

pojem můžeme zahrnout ještě pojmy jako socializační činitelé, hodnota, norma, sociální 

role, vzorec chování, model a imitátor, socializační činnosti, imitace či identifikace.

Proces socializace probíhá v určitém společenském systému prostřednictvím 

socializačních činností a podílí se na něm řada socializačních činitelů. V průběhu 

socializace dochází k utváření vzorců chování, které jsou částečně přejaté od modelů 

a částečně ovlivňované naladěním osobnosti jedince a jeho zkušenostmi. K utváření 

vzorců chování dochází v procesu socializace hned od počátku. Společensky žádoucí 

vzorce chování jsou ty, které se podřizují společensky platným a žádaným normám 

a hodnotám.

Součástí socializačního procesu je přijímání určité sociální role. Při tom prochází 

osobnost vlastním vývojem a utváří se její identita a sebepojetí.
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Osobnost se socializuje prostřednictvím socializačních činností prostřednictvím 
imitace nebo identifikace.

Na odchýlení od společensky platných a žádaných norem má vliv vnější autorita 
a osobnost předkládaného modelu a imitátora.

Abych si mohla stanovit rozhodující kritéria pro utváření kvalitního třídního 

klimatu, což bylo mým druhým cílem, prostudovala jsem nejprve problematiku 
sociálních prostředí a sociálních rolí.

Sociální prostředí rodiny je úzce spjato se sociální rolí rodiče, popř. sociální rolí 

sourozence. Rodiče jsou pro dítě tím nejdůležitějším, co má. Spojuje ho s nimi silné 

pouto. Většina dětí své rodiče miluje, ať už jsou jacíkoli.

Rodiče nemohou přímo ovlivňovat klima školní třídy. Ovlivňují jej však 

prostřednictvím svých dětí. Vliv rodiny na klima třídy spočívá v tom, že žáci si přináší 

do první třídy neopakovatelné vzorce chování z rodiny a řadu hodnot a postojů, 

ke kterým je rodiče vedou. Je prokázáno, že rodina má na dítě větší vliv než škola.

Přesto je ale učitel pro děti důležitým modelem, protože jim nabízí další škálu 

reakcí a vzorců chování v nejrůznějších situacích, které mohou děti dále obohatit. Sílu 

těchto vzorců chování spatřuji v jejich novosti.

Důležitým faktem ovlivňujícím vývoj dítěte je  rodinná konstelace. Pozice dítěte 

v rodině předurčuje jeho chování a snahy o prosazení v třídním kolektivu.

Dalším významným sociálním prostředím, které ovlivňuje učitele i žáky, je 

prostředí školy. Ta je významným a specifickým sociWiím prostředím. Dítě se zde 

setkává s řadou sociálních rolí a svou vlastní činností si získává určitý sociální status.

Celkové klima školy se odráží ve všech třídách i v práci všech učitelů.

Posledním významný^ sociálním prostředím, které má vliv na přijímání 

a osvojování žádoucích vzorců chován^ je  třída. Třída je  sociální prostředí, které dítě 

nezbytně potřebuje pro svůj sociální i osobnostní rozvoj. Složení třídního kolektivu má 

velký vliv na jednotlivé děti i na celou skupinu.
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Každá třída je jiná, protože se v ní vyskytují neopakovatelné osobnosti, které se 

spoluúčastní na tvorbě klimatu. Každá třída má své normy, strukturu rolí a způsoby 

sociální komunikace. V této skupině získává každé dítě svou sociální roli s určitým 

statutem, která se stává součástí jeho identity.

Aby mohla třída správně fungovat, je  nezbytné, aby v kolektivu panovalo příznivé 

klima. Toho lze dosáhnout dodržováním určitých pravidel. Jen to však nestačí. Je nutné, 

aby se na tvorbě klimatu podíleli všichni žáci i všichni vyučující, kteří do třídy patří. Ti 

mají totiž na klima rozhodující vliv.

Jak jsem se už zmínila, třídní kolektiv tvoří jednotlivé osobnosti. Ty procházejí 

určitým vývojem. Jedním z důležitých sociálních mezníků v životě člověka je vstup do 

školy. Zde dochází ke střetu jednotlivých individualit a dítě musí přijmout první 

významnou sociální roli, což je role žáka.

Od tohoto poznatku se začala dále odvíjet struktura mé práce. Soustředila jsem se 

už jen na problematiku sociálních rolí ve škole. Jako první jsem se věnovala již zmíněné 

sociální roli žáka.

Přijetí role školáka obnáší změnu životního stylu, zvýšení nároků a větší důraz na 

jejich plnění. Vstup dítěte do školy je limitován jen dosažením určitého věku a jemu 

odpovídající vývojové úrovně.

O roli školáka má určitou představu už dítě předškolního věku. Jeho představa je 

však závislá na informacích a postojích dospělých. Po vstupu do školy ztrácí dítě 

částečně pocit jistoty a bezpečí.

Žák prochází v průběhu školní docházky určitým psychosociálním vývojem. Jeho 

chování je podřízeno přirozené potřebě identifikovat se s rodiči a učitelem 

a potřebě seberealizace. Sem patří i potřeba cítit se v roli žáka úspěšný. Tento pocit je 

však závislí na názorech učitele a rodičů.

Současná doba přináší nová rizika, na která by měl být učitel připraven. Stále 

častěji se děti setkávají s rizikovými dospělými nebo se dostávají do rizikových situací. 

Učitel musí řešit problémy spojené s rizikovým dětmi. Pokud dítě prožilo vraném
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dětství traumatické zážitky, učitel může jejich následky jen zmírňovat. Je-li situace 

vážná, měl by spolupracovat s odborníky.

Se sociální rolí žáka úzce souvisí i sociální role spolužáka. Tato sociální role je 

specifická především tím, že má velký socializační význam, protože je zaměřena na 

vzájemné vztahy mezi dětmi ve třídním kolektivu.

Hlavní aktérem, který má vliv na kvalitu a chod celé třídy/ je učitel. Ten 

prostřednictvím své autority ovlivňuje dění v třídním kolektivu. Učitel je osobnost, 

která by i přes své vrozené dispozice měla usilovat o určitou vyrovnanost a pozitivní 

přístup k životu.

Učitel má řadu kompetencí, na nichž závisí jeho profesní úspěšnost. Praxí si 

osvojuje a zdokonaluje určité pedagogické dovednosti, které jsou součástí jeho 

pedagogického stylu.

Učitelovo hodnocení se výrazně podílí na utváření sebehodnocení dítěte.

Jednou z důležitých učitelových pedagogických dovedností je  pedagogická 

komunikace.

Mezi její funkce patří zprostředkování vzájemného kontaktu účastníků, zprostředkování 

vztahů mezi nimi a formování osobností, které se pedagogické komunikace účastní 

(žáci i učitel).

Pedagogická komunikace má svá pravidla a její zvládnutí je  nezbytným 

předpokladem pro úspěšné působení na žáky a pro tvorbu příznivého klimatu. Její 

součástí by mělo být i projevování citů a jejich ovládání ze strany učitele, které je 

součástí citlivého jednání.

Posledním cílem teoretické části mé práce bylo nalezení odpovědi na otázku, zda 

a do jaké míry sociální prostředí a sociální role ovlivňují chování žáků. Na základě 

poznatků z odborné literatury jsem učinila tento závěr. Největší vliv na vzorce chování 

žáků mají rodiče. V sociálním prostředí rodiny dítě získává prvotní vzorce chování, 

které může učitel a jeho vrstevníci pouze částečně pozměnit nebo obohatit.
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Na kvalitě třídního klimatu se podílejí všichni žáci, skupiny žáků, jednotliví žáci a 

všichni učitelé, kteří ve třídě učí. Rodiče ovlivňují třídní klima jen částečně, 

zprostředkovaně prostřednictvím dítěte.

Žáci a učitel udržují kvalitní vztahy ve třídě pomocí určitých psaných i nepsaných 

pravidel, která jsou z části stanovena společností a z části si je  třídní kolektiv vytváří 

sám. Učitel musí být dětem příkladem v oblasti mezilidských vztahů a citlivého jednání 

a musí dětem poskytovat dostatek podnětů pro jejich osobnostní i sociální rozvoj.
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PRAKTICKÁ ČÁST

ÚVOD

V praktické části jsem se věnovala výzkumné činnosti. Abych si ověřila , že 

poznatky získané z odborné literatury fungují i v praxi, vybrala jsem tři třídy, ve kterých 

jsem sledovala interakci učitele a žáků.

Záměrně jsem zvolila první ročníky, protože jsem se domnívala, že chování dětí 

ještě nebude tolik ovlivněno socializačními procesy. Navíc je většina dětí v prvním 

ročníku silně motivována právě osobností učitele a považuje jej za osobu, která jedná 

za všech okolností správně.

CÍLE VÝZKUMU

1. zmapovat klima jednotlivých tříd

2. popsat výukový styl jednotlivých učitelů

3. sledovat míru vlivu osobnosti a výukového stylu učitele na chování žáků

4. konfrontovat získané údaje s teoretickými poznatky

5. posoudit míru vlivu klíčových sociálních prostředí a sociálních rolí na klima třídy

1. Metodologie výzkumu

Strategií výzkumu bylo pomocí tří případových studií proniknout hlouběji 

do problematiky vzájemného ovlivňování chování mezi učitelem a žáky.

Hlavní výzkumnou metodou byla případová studie. Ta je v Pedagogickém 

slovníku (2003) definována jako výzkumná metoda v empirickém pedagogickém 

výzkumu, při níž je  zkoumání podroben jednotlivý případ (např. jednotlivá třída). Ten je

78



detailně popsán a vysvětlován, takže se dochází k takovému typu objasnění, jehož při 

zkoumání týchž objektů v hromadném souboru nelze dosáhnout. Výhodou metody je 

možnost hlubokého poznání podstaty případu, nevýhodou omezenost zobecnitelnosti 

výsledků.

V rámci práce na případové studii byly vedlejšími výzkumnými metodami 

pozorování, rozhovor a dotazník.

Pozorování je v tomtéž slovníku vymezeno jako sledování smyslově 

vnímatelných jevů, zejména chování osob, průběhu dějů aj. Odborná literatura uvádí 

standardizované pozorování jako nejvhodnější metodu pro diagnostiku sociálního 

klimatu. Jeho hlavním předpokladem je přítomnost nezávislého pozorovatele. V mém 

případě se jednalo o volné pozorování. Odehrávalo se v terénu a byla jsem nezávislým 

pozorovatelem. Tuto výzkumnou metodu jsem považovala za nejvhodnější pro získání 

základního přehledu o vztazích, které ve třídě panují, a to především pro její 

nenáročnost. V mé práci bylo pozorování použito s cílem zaměřit se na zmapování 

třídního klim atu  jednotlivých tříd.

Rozhovor je  v odborné literatuře definován jako výzkumný prostředek. Spočívá 

v přímé ústní komunikaci výzkumného pracovníka s respondentem. Je zaznamenáván 

na magnetofon a následně analyzován. Při přípravě rozhovoru jsem se zaměřila 

na získání chybějících informací, které by mi pomohly získat ucelenější předsatvu 

o vztazích mezi učitelem a žáky v jednotlivých třídách. Jednalo se mi především

o osobní názor učitele na situaci.

Dotazník je tamtéž definován jako výzkumný prostředek k shromažďování 

informací prostřednictvím dotazování osob. Podstatou je soubor otázek, zkonstruovaný 

podle kritérií vědecké metodologie. Je předkládaný v písemné formě. V mém případě 

byl dotazník ideálním prostředkem k získání informací, protože mi umožnil zjisit, 

na jaké úrovni jsou všichni žáci ve všech třech třídách v oblasti sociální komunikace, 

konkrétně ve schopnosti vnímat a prezentovat své emoce a orientovat se v emocích 

druhých.
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Výsledky analýzy tří případových studií se pokusím zobecnit a vyvodit ze závěrů 

typické chyby učitelů v komunikaci.

Druhou výzkumnou metodou, kterou použiji, bude akční výzkum. Ten je 

v Pedagogickém slovníku (2003) definován jako druh pedagogického výzkumu, jehož 

účelem je přímo ovlivňovat nebo zlepšovat určitou část vzdělávací praxe. Akční 

výzkum navrhuje určitá doporučení a pokouší se je realizovat. Průběžně sleduje efekty 

změn a vyvozuje z nich další postup.

Odborná literatura tuto metodu dále specifikuje tím, že výsledkem je identifikace 

problémů a nalézání možností jejich řešení ve výukových situacích. Tento výzkumný 

princip probíhá ve čtyřech etapách. Jedná se o etapu plánování, vlastníčinnost, 

pozorování a reflexi. Akční výzkum je prováděn učitelem, který pracuje s konkrétním 

kolektivem a má velký význam pro zkvalitňování učitelských profesních kompetencí.

Nutno podotknout, že tuto metodu používám v kontextu jiného třídního kolektivu. 

Jedná se o čtvrtý ročník. V této třídě jsem od 1. 9. 2005 třídní učitelkou. Podrobnější 

informace o třídě uvedu později. Volbou této metody jsem chtěla získat vlastní 

zkušenost, s jejíž pomocí bych pak mohla posuzovat práci jiných učitelek a chtěla jsem 

si prostřednictvím sebereflexe ujasnit vlastní chyby a vyzkoušet nové metody práce, 

které by mi pomohly tyto chyby odstranit.

1.1 Stručná charakteristika školy

Základní škola Ukrajinská v Kladně byla otevřena 1. září 1973 jako plně 

organizovaná sídlištní základní škola. Prostředí školy je poněkud nezvyklé. Dominantou 

budovy je obrovská hala plná tropických rostlin. Maximální počet žáků, pro který je 

škola postavena^je 550 dětí.

Veškeré aktivity ve škole probíhají na základě Vzdělávacího programu Základní 

škola. Učitelé se dále zúčastňují řady školení a seminářů, aby se zdokonalovali ve své 

profesi. V oblasti vzdělávání lze vyzdvihnout spolupráci třídních učitelů a ostatních
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členů sboru, práci třídních učitelů s kolektivy tříd (upevnění kolektivů a zlepSení 

vzájemných vztahů), práci s integrovanými a tělesně postiženými žáky, péči
0 talentované žáky apod.

Nabídkou velkého množství volnočasových aktivit nabízí škola svým žákům

1 smysluplné využití volného času. V oblasti mezilidských vztahů se učitelé věnují 

tématům jako boj proti xenofobii, antisemitismu, rasizmu a netoleranci.

Pro zdůraznění významnosti sociálních rolí žáka a spolužáka škola organizuje 

společná shromáždění všech žáků školy, slavnostní vřazování žáků 1. tříd, slavnostní 

vyřazování žáků 9. tříd. Dále se snaží o odstraňování negativních jevů v oblasti výchovy 

(záškoláctví, nepořádnost, nežádoucí chování).

1.2 Pozorování

První pozorování, které do své práce zařazuji, mne motivovalo ke zvolení tématu 

mé diplomové práce. Odehrálo se na již zmíněné škole. Během souvislé pedagogické 

praxe jsem byla přidělena do třídy paní učitelky V. H. Během sledování její práce 

s dětmi jsme v prvních dnech často přicházeli do kontaktu i s ostatními prvňáčky 

a jejich učitelkami. Tehdy jsem si začala zprvu bezděčně a pak i vědomě všímat toho, že 

děti v různých třídách se k sobě chovají s různou mírou agresivity, nebo naopak 

vstřícného chování. Zatímco ve třídě, kde jsem byla já, se děti jevily spíše zmateně a 

bojácně a s velkým zájmem sledovaly pokyny učitele, v dalších dvou prvních třídách už 

byly projevy agresivity mnohem výraznější a děti na pokyny učitele reagovaly méně.

Tehdy mne napadlo, zda je možné, aby už po několika hodinách strávených 

s novou učitelkou v novém třídním kolektivu se děti začaly prosazovat na úkor druhých 

Na první pohled se mi zdálo, že všechny tři učitelky paralelních tříd se od sebe ve svém 

výukovém stylu velmi liší. Je tedy možné, aby už po takto krátkém kontaktu děti 

vycítily jejich slabé stránky?

Každé dítě si z rodiny přináší určité návyky a vzorce chování. Může učitel vytvořit 

ve třídě takové klima, aby došlo k potlačení negativních stránek osobnosti jednotlivých
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dětí a naopak k posílení pozitivních stránek jejich osobnosti, přestože stále zůstanou pod 

silným vlivem rodiny?

Učitel je  v průběhu školní docházky jedním z mála lidí, kteří soustavně 

a dlouhodobě působí na děti. Nepovažuji za rozhodující, zda je toto působení vědomé 

nebo bezděčné. Domnívám se tedy proto, že prostřednictvím socializačních 

mechanismů jako jsou imitace nebo identifikace musí docházet k přebírání výrazných 

rysů vzorců chování učitele.

1.2.1 Záznamy z pozorování

První pozorování bylo delší než ostatní a odehrávalo se jen v jedné třídě (1. A, p. 

uč. V. H.) od 1. září do 5. září 2003. Tato zkušenost mne, jak už jsem se zmínila, 

přivedla k pojmenování problému: Jak ovlivňuje výukový styl a osobnost učitele 

vzorce chování žáků.

Mým hlavním úkolem bylo sledovat, jak komunikuje učitel s rodiči a se žáky. 

Jaké s nimi provozuje činnosti. Sledovala jsem ale také, jak reagují děti v naprosto nové 

situaci, kterou dlouho očekávaly. Mé pozorování bylo zaměřeno spíše na postřehnutí 

celkové situace než na nějaký konkrétní jev. Vycházela jsem z něj však při dalších 

pozorováních, kdy jsem si vybírala jednotlivé aspekty pedagogické komunikace 

a sledovala je. O nich se zmíním později.

V pondělí, tedy první den školního roku, začalo v 8. 30 slavnostní přivítání 

prvňáčků, které se konalo ve vestibulu školy. Tento ceremoniál probíhá každý rok a já 

ho považuji za velmi důležitý. Dítě získává vstupem do školy určitou sociální roli 

a může být pro něj těžké tuto roli v širší sociální skupině jako je škola přijmout. Tento 

rituál může proto dětem umožnit pochopit, že se stávají součástí nejen školní třídy, ale

i školy a získávají určité společenské postavení. Pokud později potřebuje učitel vštípit 

dětem nějaké normy, které společenský život vyžaduje, může navázat na jejich osobní 

zkušenost spojenou s tímto rituálem a podpořit v nich pocit sounáležitosti a vědomí
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potřebnosti norem pro život ve společnosti. Tento rituál také potvrzuje důležitost nové 

sociální role, do které se dítě dostává, což pro něj může být další motivací. Slavností 

přivítání prvňáčků je nenásilným prostředkem, jak může vedení školy představit 

rodičům učitelský sbor včetně vychovatelek školní družiny. Zároveň je tak dětem 

představen jejich třídní učitel a děti ve slavnostní atmosféře hned od prvních okamžiků 

nevědomě fixují chování autority k nim, k rodičům i k sobě navzájem. Tímto 

okamžikem už dochází k určité ukázce norem chování v sociální skupině, což je jedním 

z cílů výchovného působení pedagoga. Děti pociťují, že se stávají součástí určitého 

společenství tím, že jsou přidělovány ke svým učitelkám. Zároveň však dochází 

k potvrzení jejich individuality tím, že jsou vyvolávány jednotlivě a předstupují před 

celé publikum, kde se se svou učitelkou seznámí.

Po rozdělení do tříd přichází další významný okamžik pro psychiku každého 

jednotlivce. Děti jsou odvedeny do tříd bez rodičů. Ti zůstávají v hale a dostávají ještě 

několik dalších informací od vedení školy. Situace vypadala následovně. Při vstupu 

do třídy si děti směly sednout kamkoli. Hned v tomto okamžiku se u nich projevila 

jejich očekávání i hlavní rysy osobnosti. Některé děti si hned sedaly dozadu, některé 

chtěly sedět samy, jiné děti byly společenštější a začaly navazovat kontakty. U několika 

dětí se projevila jejich individualita a rivalita a začaly spolu okamžitě soupeřit. Jednalo 

se o čtyři dívky, které chtěly sedět v první lavici v prostřední řadě. Motivem jejich 

jednání bylo, jak se domnívám to, že chtěly sedět blízko u paní učitelky a u tabule.

Konflikt proběhl poměrně rychle, ale vyřešil se až po zásahu paní učitelky. Dvě 

dívky ustoupily a sedly si do druhé lavice. Zbylé dvě dívky však chtěly za každou cenu 

sedět u paní učitelky a došlo dokonce i k fyzickému konfliktu, kdy se začaly strkat a 

přetahovat o židličku. Jedna z nich byla větší a ta vyhrála. Konflikt by zřejmě 

pokračoval, ale paní učitelka mírným napomenutím zasáhla. Na obou dívkách byl patrný 

strach z hněvu paní učitelky a okamžitě se usadily. Na dívce, která nevyhrála boj

o místo, bylo vidět zklamání, na druhé dívce naopak pocit vítězství. Paní učitelka
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ukončila konflikt slovy, že děti v příštích dnech stejně přesadí podle toho, jak jsou 

veliké.

Řešení takovýchto drobných konfliktů podle mého názoru hodně ovlivňuje vztah 

mezi žáky navzájem. Tato drobná příhoda totiž ještě měla svou dohru. Dívenka, která 

prohrála souboj o místo u učitelky byla velmi drobné postavy a tak toto významné místo 

při pozdějším přesazování získala, zatímco druhá dívka byla pro svou výšku přesazena 

až dozadu. Mohlo to v ní vyvolat pocit nespravedlnosti? Musela jistě potlačit svou 

osobnost a ustoupit autoritě učitele, ale se situací se nevyrovnala. Bylo to pro ni tak 

důležité, že za několik dní přišel za paní učitelkou dívčin tatínek a žádal ji, aby dceru 

přesadila do první lavice, protože je velice smutná z toho, že sedí až vzadu. Vysvětlení, 

že je příliš vysoká, tatínek nerad akceptoval, ale pro dítě na této mentální úrovni nebylo 

dostačující a dívka nebyla schopna to pochopit. Mohlo to pro ni znamenat další otřes 

v jejím vnitřním světě, protože se poprvé přesvědčila, že i rodiče musí ustupovat 

autoritě učitelky, potažmo školy. Na druhou stranu to však pro ni mohla být jen 

zkušenost, že při soužití ve skupině musí docházet ke kompromisům.

Domnívám se, že takovéto situace mohou učiteli pomoci diagnostikovat, jak by se 

mohlo vyvíjet další postavení určitého jednotlivce v kolektivu. Z pozdějšího zjišťování 

jsem vypozorovala, že tato dívenka asi nemá příliš kamarádů. Začala jsem se proto 

zajímat o rodinou konstelaci. Tato skutečnost pro mě vyplynula z dotazníku, kterému se 

budu podrobně věnovat v další kapitole. Dívka v něm odpověděla na otázku Proč býváš 

šťastný? slovy Mám kamarády a na otázku Proč býváš smutný? slovy Nemám 

kamarády.

Myslím si, že pro žáka v pololetí druhého ročníku základní školy je obtížné 

zformulovat odpověď na otázku týkající se jeho duševního rozpoložení a ještě ji 

zaznamenat písemně. Strohá odpověd muže být bud důsledkem neschopnosti vyjádřit 

se, nebo spíše nedostatkem prostředků k vyjádření. Z odpovědí je patrné, že mít určité 

vztahy s vrstevníky je pro toto dítě velmi důležité. Já z této odpovědi usuzuji, že dívka 

mnoho kamarádů nemá. To může být způsobeno bud tím, že je přecitlivělá na
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povrchnost přátelství v tomto věku dětí, kdy jsou kamarádské vztahy velmi přelétavé a 

závisí spíše na tom, co je momentálně pro děti poutavé, než na nějakých hlubších 

kvalitativních stránkách lidské osobnosti. Jakmile se na někoho upoutá a on ji opustí, je 

to pro ni nepříjemná zkušenost, které se časem může snažit vyhnout. Druhou možností 

je  to, že dívka není pro ostatní spolužáky vhodným partnerem pro kamarádství. Určitá 

sobeckost, sebestřednost, snaživost a touha po uznání učitele a úspěchu přenesená na 

dítě od rodičů jejich výchovou a očekáváním, může na ostatní děti působit nepříjemně 

až odpudivě. Třetí možností je  to, že dívka ještě není sociálně natolik zralá, aby si 

dokázala kamarádství udržet nebo navazovat nové přátelské vztahy.

Napadla mne ještě čtvrtá možnost. A to, zda jsou pro dívku kamarádi důležití 

proto, že to podvědomě cítí jako společenskou nutnost, kterou jí vštěpuje okolí otázkami 

typu: Máš nějakou kamarádku nebo kamaráda? Kolik máš ve třídě kamarádů? apod. 

Tuto možnost jsem však zavrhla, protože si myslím, že i když dítě tohoto věku může 

pociťovat tlak okolí na udržování přátelských vztahů, odpovídá-li jeho psychika 

normálnímu vývojovému stupni náležejícímu k tomuto věku, je  jeho touha po kontaktu 

s vrstevníky na prvním místě. Je obrovská a nezpochybnitelná. A to až do okamžiku, 

kdy by došlo k závažnému otřesení důvěry ve vrstevníky. U dívenky však mohlo dojít 

ke kombinaci všech možností, nebo hraje hlavní roli nějaký aspekt, který jsem vůbec 

nezmínila. Myslím si ale, že velký vliv na ní mají právě rodiče. Zároveň však to, že 

tatínek přišel do školy žádat o přesazení dcery do první lavice poukazuje na to, že i 

dívka má velký vliv na rodiče. To, že jsou rodiče schopni se jí zastat je  velmi dobře, ale 

v některých případech, kdy by si měla situaci vyřešit sama, to považuji 

za kontraproduktivní.

Snažila jsem se získat několik informací o rodinné konstelaci, abych zjistila, jak 

zasahují rodiče a sourozenci do osobnostního vývoje této dívky a jakým způsobem 

ovlivňují její vzorce chování? Dívka pochází z úplné rodiny, která na první pohled plní 

všechny funkce rodiny a zajišťuje veškeré potřeby jejích členů. Oba rodiče působí 

dojmem pečlivých a ambiciózních lidí, kteří jsou cílevědomí. Dívka chodí pečlivě
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a moderně oblečena, rodiče se jí přinejmenším při přípravě na vyučování věnují. Otec 

chodí do zaměstnání a matka je na mateřské dovolené. Dívka má více jak o tři roky 

mladšího bratra. Do mateřské školy začala chodit až v posledním roce před vstupem 

do školy.

Z těchto kusých informací mohu vytvořit jen určitou teorii, nikoliv zmapovat 

realitu. Domnívám se však, že rodiče mají velká očekávání a předpokládají dceřin 

úspěch. Dítěti se věnují při školní přípravě. Dívka chce své rodiče potěšit a zažívat pocit 

úspěchu ve škole, což možná dělá na úkor druhých. Při pokárání pláče, při úspěchu 

prožívá pocity uspokojení. Několikrát jsem si všimla, že pokud dá paní učitelka 

nějakému jejímu spolužákovi najevo své nesympatie, dívka proti němu automaticky 

zaujímá podobný postoj. To může být způsobeno strachem z konfliktu s učitelem, nebo 

pocitem, že učitel má vždycky pravdu. Rodiče jsou pro dívku samozřejmě velmi 

důležití. Mladší sourozenec ji však připravil v rodině o výsadní postavení. Možná i to ji 

motivuje k úsilí ve škole, které vede k úspěchu a tedy ke spokojenosti rodičů. Její 

zvnitřněná představa může být taková, že pokud s ní mají být rodiče spokojení, musí 

s ní být spokojen i učitel a proto dělá vše proto, aby se mu zalíbila a zaujala ho. Což 

bylo jistě i důvodem jejího souboje o místo první den školy.

Její osobnost je  na úplném počátku sociálního vývoje a nemůžeme proto dělat 

závěry o tom, jaká tato dívka bude v budoucnu. Ovlivní ji ještě mnoho dalších drobných 

příhod a projeví se zatím potlačené reakce vycházející z jejích genetických dispozic. 

Trochu varující však může být to, že úplně nekriticky přijímá názory a postoje druhé 

osoby ve snaze vyhnout se konfliktu s ní nebo se jí zalíbit. Pokud se tyto tendence 

projevují až přes míru, nemůžeme se spoléhat, že se situace sama změní. Učitel by pak 

měl zařazovat do všech činností aktivity, které by dítěti nenásilnou formou ukázaly, jak 

zaujmout a obhájit si svůj názor. Může se jednat o besedy, diskuse, hry apod. Cílem je, 

aby si dítě uvědomilo, že mít odlišný názor neznamená někomu se znelíbit. Pokud učitel 

dokáže předvést, jak názor vzniká, jak může být ovlivňován a jak je hájen, mohlo by 

dítě tento vzorec chování postupně přijmout do podvědomí. Nesmíme však opomenout
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ani to, že pokud někdo nesdílí náš názor, neznamená to, že jeho názor je  špatný. 

Postupně se pak naučíme umění kompromisu.

Při úvahách o této dívce jsem si zpětně uvědomila, že se dopouštím pedagogické 

chyby. Dívka byla na svůj věk fyzicky velmi vyspělá. Tento první dojem ve mně 

způsobil, že jsem od ní neočekávala tolik dětské chování, jako od dívek, které byly 

mnohem drobnější a působily na mě zranitelněji. A tento mylný názor by mohl snadno 

způsobit, že bych mohla postupem času dívku začít hodnotit spíše negativně. Toto 

hodnocení by však vyplynulo z toho, že bych jejímu chování nerozuměla.

Po počátečních rozporech týkajících se míst k sezení paní učitelka děti ještě 

jednou přivítala. Seznámila je s průběhem týdne a motivovala je k učení. Jako první je 

naučila básničku, kterou pak děti zarecitovaly rodičům. Atmosféra byla velmi přátelská 

a uvolněná, ale zároveň také plná emocí. Důležitost školy jako instituce pak ještě 

podtrhla informativní schůzka pro rodiče, která první školní den zakončila. Děti odešly 

domů s rodiči v deset hodin.

První den školy byl významným dnem pro všechny děti. Stala se však ještě jedna 

významná událost. Při slavnostním uvítání prvňáčků v aule školy chyběl jeden chlapec. 

Ten patřil právě do třídy paní učitelky V. H. Samozřejmě se mohlo stát cokoli, ale 

ukázalo se, že se bude jednat o dítě z problémové rodiny. Maminka chlapce přivedla 

do třídy. Reakce paní učitelky nebyla nejlepší. Byla sice mířena na maminku, ale 

přetrvala i při kontaktu s chlapcem. Paní učitelka ho představila dětem, ale protože se 

domnívala, že s ním budou jistě problémy, hned od počátku na ní byl znát velký odstup, 

který zároveň předávala i dětem. A ty jej přejímaly bezvýhradně. Zdálo se mi, jakoby 

v této skupině převládla úleva nad tím, že učitel zaměřuje své negativní emoce a odstup 

k jednomu jedinci. Tím jsou ostatní částečně mimo jeho pozornost.

Reakce paní učitelky byla zapříčiněna její dlouholetou zkušeností, což se mi 

v tomto případě zdálo naopak škodlivé. V reakcích bylo patrné, že učitelka už dopředu 

ví, že s chlapcem budou problémy a nebude učivo zvládat. Proto ani není nutném věnovat 

mu velkou pozornost. Bohužel se potvrdilo, že chlapec skutečně pochází z rodiny, která
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své funkce příliš neplní. Maminka se velmi snažila plnit doporučení učitelky, ale její 

intelektové schopnosti se neslučovaly s požadavky, které na dítě a rodinu škola klade. 

Chlapec vůbec vyučovací tempo nezvládal a domácí příprava nebyla dostačující, 

přestože byla na hranici možností matky. O rodině se mi podařilo zjistit několik málo 

informací. Chlapec měl ještě tři sourozence. Rodina žila v jednom bytě s babičkou. Otec 

ve výchově dětí nijak nefiguroval a on i matka měly problémy s alkoholem a omamnými 

látkami. K dětem se však matka chovala s láskou. Všechny děti chodily neupravené

omácnost se zřejmě starala babička. Tento chlapec mohl být pro třídu velkým 

problémem, ale i obohacením, ale situace se vyřešila sama. Po několika týdnech 

ve škole byl navržen do pedagogicko-psychologické poradny a následně přeřazen 

do zvláštní školy, protože jeho intelektové schopnosti neodpovídaly nárokům běžné 

školy.

Pro můj výzkum však bylo důležité, jak byl chlapec přijímán dětmi a učitelem. 

Děti se k němu zpočátku chovaly s nezájmem. Chlapec seděl v první lavici u katedry 

a jeho spolužák v lavici byl velmi nadaný. Pomáhal mu s úkoly v učebnici a vůbec se 

školní prací. Paní učitelka však dávala při všech aktivitách dětem najevo, že chlapec 

vůbec nezvládá látku. Všechny děti včetně jeho souseda pak začaly vůči chlapci 

projevovat odstup a opovržení jako paní učitelka. Chlapec byl velmi tichý a v chování 

s ním nebyly žádné problémy. Když však odešel a já  se paní učitelky ptala, kde je, řekla 

mi, že je ráda, že byl přeřazen do zvláštní školy, protože by mohl negativně ovlivňovat 

ostatní děti.

Domnívám se, že tento přístup nebyl vhodný a byl potvrzením toho, že děti imitují 

chování učitele a jsou v poměrně krátké době schopny přejmout jeho postoje a projevy 

chování, které můžeme považovat za zárodky vzorců chování. Pokud by tento přístup 

učitelka opakovala, mohly by se tyto projevy fixovat. Další chybou, které se paní 

učitelka dopouštěly bylo to, že pokud se mnou nebo s někým dospělým o chlapci 

mluvila a on byl přítomen, chovala se, jakoby jí nemohl rozumět a o něm a o jeho rodině
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se vyjadřovala mnohdy netaktně. Bohužel tyto tendence se u paní učitelky projevovaly 

i dále. Zvláště u několika dětí, které se něčím vymykaly normálnímu chování.

Nejvýraznější bylo toto chování vůči chlapci v poslední lavici, který byl velmi 

nepořádný. Paní učitelka na něj nasazovala a v kolektivu nebyl oblíbený. Postupem času 

jsem si uvědomila, že by se mohl snadno stát obětí šikany. Několikrát jej totiž děti 

postrkovaly nebo i uhodily a on kvůli tomu plakal, ale paní učitelka se ho nikdy

-  j ----------'ala za pravdu agresorům. Několikrát si mi dokonce postěžoval, že ho děti

nemají rády a jsou na něj surové. Toto považuji za velký nedostatek, protože paní 

učitelka byla přesvědčena, že si za tuto situaci může šestileté dítě samo. Často se také 

nelichotivě vyjadřovala o chlapcově matce, čímž si ho mohla snadno popudit proti sobě 

a vytvořit mezi jím a sebou velkou bariéru. Při vyhodnocování dotazníku jsem totiž 

našla tyto odpovědi. Na otázku Proč býváš šťastný? odpověděl Protože mám mámu. Na 

otázku proč býváš vystrašený? i na otázku Proč býváš smutný? odpověděl stejně Jsem 

smutný, protože nemám tátu doma. Nemohu z několika pozorování dělat závažné 

závěry, ale domnívám se, že chlapec prostě citově strádá a upozorňuje na sebe jen 

pro pozornost samu. Nemohu říci, jak situaci napravit, jen nesouhlasím s tím, aby byl 

chlapec považován za neschopného. Pokud jeho rodina není úplná, chlapec se ocitá 

v nenormální situaci a zákonitě se tedy musí v některých aspektech chování projevovat 

jinak, než je běžné.

V úterý a ve středu děti přicházely do školy v osm hodin a odcházely v

jedenácté. Učily se svačit, chodit na záchod, chodit ve dvojicích, seznamovaly se 

s řádem školy a s prostředím. Jinými slovy jim byly představovány normy nového 

sociální prostředí, které děti musí bezvýhradně akceptovat, protože jejich porušení se 

trestá. Ve čtvrtek se děti začaly učit podle rozvrhu, nicméně délka vyučovací hodiny se 

ještě úplně nedodržovala. Některé děti už zůstávaly ve družině. Páteční vyučování už 

plně proběhlo podle rozvrhu a děti se loučily před prvním víkendem.
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V souhrnu musím říci, že jsem si vědoma , jak velmi náročné je přijetí dětí 

do školy. Je to náročné nejen pro učitele a žáky, ale také pro rodiče, zvláště je-li jejich 

dítě nejstarší. Základem úspěchu je důslednost učitele a opakování nejrůznějších 

činností s dětmi. Přístup učitelky se mi líbil. Působila zkušeně, dokázala děti upoutat a 

motivovat. Zároveň byla přísná a snažila se být spravedlivá.

O nedostatcích, které jsem vypozorovala, jsem se již zmínila. Paní učitelka je 

přesvědčená, že vytvořila dobrý kolektiv. S tím souhlasím, ale domnívám se, že 

do kolektivu patří všechny děti a kolektiv je dobrý jen tehdy, má-li v něm každý jeho 

člen svoje důstojné místo.

Další pozorování byla připravena podrobněji. Prostřednictvím pozorovacích archů 

jsem nejprve podrobně sledovala průběh hodin. Poslední pozorování byla zaměřena 

na sledování klimatu ve třídě a atmosféry jednotlivých vyučovacích hodin i přestávek. 

Následující pozorování proběhla v prosinci, v březnu, v květnu a v říjnu. Připravila jsem 

si pozorovací archy, abych si ujasnila, čeho si budu všímat. Sledovala jsem, jak reagují 

žáci

a učitel v průběhu úkolové situace. Kritéria pozorování byla náslelijící: komunikace 

učitele se žáky, komunikace mezi vrstevníky, způsob zahájení výuky, zakončení 

vyučovací hodiny, reakce učitele během přestávky. Sledovala jsem, jak se projevuje 

osobní učitelův vztah k dětem a jak probíhají drobné konflikty. Pozorovala jsem reakci 

učitele i žáků na výkon, způsob hodnocení i celkovou atmosféru. Během vyučování se 

často v zažitém způsobu výuky stalo něco neobvyklého. Tyto mimořádné situace jsem 

zaznamenávala také. Později jsem začala sledovat i to, kolikrát učitel při komunikaci 

s dětmi užije pochvalu a kolikrát pokárání.

Tato pozorování tedy proběhla podle stejného scénáře a také výsledky byly téměř 

shodné. Vybírala jsem si také různé vyučovací předměty, abych zjistila, zda chování 

učitele nebo žáků ovlivňuje náročnost vyučovacího předmětu.
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Pozorování v 1. A

Byla jsem přítomna na hodinách matematiky, pracovního vyučování a tělesné 

výchovy. Ve všech hodinách se projevoval výukový styl učitele velmi podobně. 

Při zadání nějakého úkolu s dětmi učitel komunikoval, zjišťoval, zdaje úkol jasný. Děti 

byly zapojovány do hodnocení, byl jim poskytnut prostor pro kritiku i sebekritiku. 

Pokyny učitele sledovaly se zájmem. Po splnění úkolu následovala pochvala v podobě 

slov nebo hvězdiček. Na dětech byla často patrná radost za splnění úkolu. Pochvaly byly 

udělovány často, pokárání méně často.

Komunikace s dětmi byla přátelská. Učitelka často procházela mezi žáky 

a chválila je, vyzdvihovala hezké práce. Zároveň však budila dojem, že je proti 

některým dětem zaujatá. Slabší žáky ostře kritizovala a v jejích slovech jsem pociťovala 

i nádech opovržení. Způsobem, jakým vyzdvihovala dobré žáky, a ti se pak se stejným 

odstupem chovali ke slabším sousedům, v nich navozovala pocity nadřazenosti 

a namyšlenosti.

Komunikace mezi vrstevníky byla na první pohled v pořádku. Pouze ale 

do okamžiku, než se komunikace přesunula k dětem, které se ocitly na okraji skupiny. 

Děti se snaží získat pozornost učitele a pochvalu. Chválí se i mezi sebou. Panují 

mezi nimi přátelské vztahy.

Přesto jsem ale přesvědčená, že v tomto kolektivu existuje reálné nebezpečí 

vzniku šikany v pozdějším věku. Usuzuji tak z několika mimořádných situací, kdy byl 

jeden chlapec několikrát spolužáky odvržen a bylo mu dáváno najevo, že o něj nikdo 

nestojí. K tomuto odhánění docházelo před učitelkou, která děti ještě podporovala, 

jakoby jejich opovržení bylo pro chlapce trestem za jeho nežádoucí chování.

Situaci přiblížím jednou událostí za všechny. Při odchodu na záchod s chlapcem 

nikdo nechtěl jít ve dvojici. Musel si tedy stoupnout až na konec. Přestože šlo několik 

dětí
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bez přezůvek, jen on dostal před všemi dětmi i přede mnou od paní učitelky 

vyhubováno. Pak se otočil na mě a téměř s pláčem mi vyprávěl, že ho nikdo nechce. 

Paní učitelka mu znovu začala hubovat, že všechny zdržuje a děti mu začaly nadávat, 

strkat do něj a bít ho. Paní učitelka se tvářila, jakoby to považovala za správný trest 

od kolektivu, protože není schopen se přizpůsobit.

Později jsem paní učitelce vyprávěla o chlapcově pláči. Ona mi začala vyprávět, 

že je velmi rozmazlený a „nemožný“ a že se ve škole dokonce počůral. To mě přímo 

ohromilo a navrhla jsem vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Paní učitelka 

mi na to odpověděla, že je  to zbytečné, protože je  prostě hloupý a rozmazlený a říká to 

i jeho maminka.

Můj dojem z chlapce byl dobrý. Domnívám se, že toužil po komunikaci. Jistě 

potřeboval specifický přístup v jednání. Rozhodně bych trvala na vyšetření 

v pedagogicko- psychologické poradně. Vyšetření považuji za odrazový můstek 

v hledání společného komunikačního kanálu. Navíc se mi později z dotazníku potvrdil 

předpoklad, že chlapec citově strádá, což bylo zapříčiněno rozvodem rodičů.

Druhým příkladem nezdravě se vyvíjejících vztahů ve třídě byl onen chlapec, 

který přišel první den pozdě. Byl velmi tichý, citlivý a ustrašený. Pocházel ze sociálně 

nezajištěné rodiny. Často se u něj opakovaly situace tohoto typu. Jeho velmi nadaný 

soused mu například při matematice řekl, že kdyby dával pozor, tak by věděl, že má 

počítat ten samý příklad, který předtím správně vyřešil on. V jeho hlase bylo patrné 

opovržení. Navíc to řekl nahlas před celou třídou a učitelka jen souhlasně pokývala 

hlavou.

Později jsem si uvědomila, že takto s dětmi musela mluvit paní učitelka. Byla to 

typická slovní spojení, která často užívala i ona a děti je  převzaly do svého slovníku. To 

pro mne bylo důkazem imitačního procesu.

Musím říci, že při další návštěvě došlo k velkému posunu ve vztahu paní učitelky 

a problematického chlapce. Ten začal být pořádnější, postupně se přizpůsobil řádu třídy. 

Paní učitelka ho přede mnou chválila, že se moc polepšil, snaží se a na vysvědčení měl
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samé jedničky. Paní učitelka změnila názor a řekla o chlapci, že je  inteligentní, ale doma 

je naprosto bez kontroly. To se mi zdálo o to více obdivuhodné, protože se na vyučování 

připravuje sám.

Paní učitelka dospěla k názoru, že chlapec je  materiálně zajištěn, ale chybí mu 

citlivý kontakt s někým starším. U chlapce došlo ke změně hlavně v tom, že na sebe 

začal upoutávat pozornost dotazy, milými poznámkami a usiloval o pochvalu. Přesto 

však byl patrný odstup paní učitelky k chlapci a zmínila se, že pokud není 

po jeho, bývá vzteklý (leží na zemi a kope kolem sebe). Chlapcova situace v třídním 

kolektivu se evidentně zlepšila. Přesto si ale nejsem jistá, zda metoda, kterou paní 

učitelka využila ke zvládnutí chlapce, byla vhodná.

Paní učitelka byla přesvědčená, že ve třídě není žádný konfliktní žák. Druhý 

problematický chlapec byl odeslán na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny 

s podezřením, že se u něj jedná o snížené IQ. V látce postupoval velmi pomalu a hodně 

za dětmi zaostával. Právě u tohoto žáka by byla nejvhodnější speciální škola. 

Ve zvláštní škole, kam byl přeložen, je  jeho osud nejistý díky jeho neprůbojnosti. 

Možná se to změní, ale možná, že pro začlenění do tamějšího kolektivu bude muset 

přijmout společensky nežádoucí vzorce chování od ostatních spolužáků.

Když jsem o chlapci mluvila s dětmi, vyjadřovaly se o něm soucitně, ale trochu 

s opovržením, i v tomto případě jsem nabyla dojmu, že paní učitelka jim podobné 

názory každodenním opakováním předala.

Můj názor na osobní vztah paní učitelky k dětem prošel určitým vývojem.

V prvním týdnu školy používala paní učitelka řadu až nevhodných zdrobnělin, což 

navozovalo jistý dojem familiámosti, který však mohl být pro děti spíše matoucí. 

Později na mě paní učitelka působila velmi přísně, byla výbušná a některé děti hned 

od počátku protěžovala. Zároveň se mi však zdálo, že usiluje o příjemnou atmosféru. 

Její podrážděnost byla často způsobena jejím věkem. Často podléhala fyzické 

nevolnosti.
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Reakce učitelky na výkon žáků byla vždy patrná na první pohled. A to ať už se 

jednalo o úspěch nebo selhání. Někdy však při hodnocení používala nevhodný 

komentář. U dětí byla patrná převážně snaha a radost z úspěchu. Pokud budeme hovořit

0 pravidlech chování a hodnocení výkonu, pak oboje bylo jasně formulováno hned první 

týden školního roku. Při hodnocení poslouchala učitelka názor dítěte, ostatních a pak 

hodnocení buď uznala, nebo jej přizpůsobila svému názoru.

Celková atmosféra dne ve třídě byla uvolněná, ale vždy přísně pracovní.

Shrnutí:

Názor, který jsem si postupně vytvořila na třídu a učitelku je  spíše pozitivní,

1 když se domnívám, že dlouholetá zkušenost a praxe paní učitelky byla v některých 

případech spíše na škodu. Je sice pravda, že děti v jednotlivých fázích svého vývoje 

jednají podle určitých schémat chování, ale rozdíl a nové struktury v chování a jednání 

se projevují v každé generaci. Podíl na tom má výchova rodičů, která v každé generaci 

klade na děti jiné nároky, společnost, která postupně klade nároky na jiné složky 

osobnosti i způsob života, který v každé generaci klade jiné nároky na jednotlivce 

i skupinu.

Třída skutečně působila celkem kompaktním dojmem a děti spolu držely. Jednalo 

se však o děti, které se pohybovaly přibližně na stejném stupni v soužití sociální 

skupiny Děti, které byly na spodním okraji skupiny, sloužily občas ostatním dětem jako 

prostředek k odreagování a vybití negativních emocí.

Pozorování v 1. B

V 1 B jsem byla přítomna na hodinách čtení a prvouky. I v případě této paní 

učitelky se ve všech hodinách projevoval její výukový styl velmi výrazně. Byl však 

naprosto odlišný od paní učitelky z 1 .A. Můj názor na učitelku i na třídní kolektiv nebyl
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tak jednoznačný a utvářel se pomaleji, protože chybělo ono týdenní pozorování jako 

v 1. A.

Při zadání úkolu s dětmi učitelka komunikovala velmi pomalu a rozvážně a 

několikrát instrukce opakovala. Děti nebyly zapojovány do hodnocení. Hodnotila pouze 

paní učitelka a ke svému hodnocení přidávala občas i zdůvodnění svého rozhodnutí. 

Děti byly velmi ukázněné, ale pokyny učitelky přijímaly bez většího zájmu. Po splnění 

úkolu následovala pochvala v podobě slovního hodnocení nebo hvězdiček. Děti je 

přijímaly bez většího zájmu. Celková atmosféra ve třídě odpovídala výukovému stylu 

učitelky. Ta byla velmi rozvážná, neprojevovala ani emoce spojené s radostí nebo 

zájmem o výkony dětí a o děti samotné, ani emoce opačné.

Pochvaly byly udělovány méně často, než v l.A, ale přesto byly děti chváleny 

několikrát v hodině. Pokárání mělo zvláštní formu vysvětlování a objasňování toho, 

proč není učitelka s dítětem spokojená. Komunikace s dětmi byla spíše jednostranná. 

Učitelka kladla otázky nebo zadávala úkoly a děti odpovídaly nebo úkoly plnily. 

Vyučovací hodina byla jednotvárná a pokud se projevila nekázeň, učitelka volila jako 

způsob pokárání osobní výčitky, což se mi zdálo velmi nevhodné. Děti zřejmě vůbec 

nepochopily, co jim učitelka říká. Na druhou stranu byla ale komunikace se všemi 

dětmi stejná, takže se nedalo poznat, zda je učitelka proti některým dětem zaujatá. 

Z jejího přístupu k dětem vyzařoval především určitý odstup.

Komunikace mezi vrstevníky byla na první pohled v pořádku. Probíhala však 

zásadně jen v průběhu přestávky. Během vyučovací hodiny se žáci vůbec kolektivně 

neprojevovali. Nedalo se tedy příliš odhadnout, zda panují mezi dětmi dobré přátelské 

vztahy nebo naopak. Ptala jsem se proto paní učitelky, co si o svém třídním kolektivu 

myslí. Sdělila mi, že ač se to na první pohled nezdá, jsou k sobě děti značně 

nepřátelské. Povahové rysy řady dětí jsou pro budování kolektivního ducha nevhodné. 

Děti se zatím nedostaly do žádného vážnějšího konfliktu, ale nelze se na ně spolehnout, 

že by držely pospolu.
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Také v tomto kolektivu byl chlapec, jehož rodinná situace se projevovala na jeho 

výsledcích i vztahu ke škole. Chlapec přišel do první třídy až v listopadu a v květnu měl 

zase odejít. Přestože učitelka řekla rodičů, jak se mu mají při domácím vzdělávání 

věnovat, bylo jasné, že to tak nedělali. Chlapec pak, přestože byl inteligentní, naprosto 

ostatním dětem nestačil. Bylo patrné, že je to pro něj demotivující. Nakonec se situace 

vyřešila tak, že byl chlapec znovu poslán do mateřské školy. I tento chlapec byl 

v kolektivu outsiderem. Většina dětí si všímala, že je neúspěšný. Samozřejmě 

nedokázaly objektivně posoudit, proč tomu tak je, a proto ho považovaly za hloupého.

Učitelka mi prozradila, že je jí ho líto, ale nemá čas ani prostředky na to, aby mu 

pomohla. Chlapcova matka mohla prý využít příležitosti a dát chlapce do školy o rok 

později, ale prosadila si, že odklad školní docházky nechce. Bohužel k tomu byla stejně 

donucena. Chlapec však již získal ve škole negativní zkušenosti a jeho vztah ke škole 

tím může být poznamenán navždy.

Shrnutí:

U této paní učitelky se neprojevovaly emoce tolik, jako u paní učitelky z 1. A. 

Třídní kolektiv byl klidný a nikdo se tam nevymykal neobvyklým chováním. Na druhou 

stranu však na mě atmosféra ve třídě působila zvláštním dojmem. Děti se chovaly 

nevýrazně a bez emocionálních prožitků jako paní učitelka.

Kázeň však byla velmi dobrá, aniž by paní učitelka křičela nebo děti nějak trestala, 

proto se domnívám, že její přístup a pedagogický styl nemohu zavrhnout, i když mně 

osobně není vlastní.

Musím říci, že jsem začala uvažovat, jak moc být vřelá k dětem, aby jim to 

pomohlo a aby se správně rozvíjely po všech stránkách osobnosti. Mám tím například 

na mysli rozvoj samostatnosti, přiměřené průbojnosti, odbourávání ostychu apod.
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Pozorování v 1 .C

Byla jsem přítomna na hodinách matematiky a českého jazyka. Výukový styl 

učitelky byl velmi svérázný. Úkoly byly zadávány velmi rychle. Učitelka stále udílela 

nějaké pokyny, kladla otázky, na které si sama odpovídala. Množství napomenutí 

rozhodně převyšovalo množství pochval. Ve třídě převládala atmosféra strachu.

Děti se viditelně bály, aby něco neudělaly špatně, nebo naopak působily dojmem, 

že to stejně nemohou udělat dobře. Komunikace s dětmi byla neosobní. Učitelka 

působila dojmem, že ji děti unavují a že už má všeho dost. Kritizovala dobré i špatné 

žáky a zdálo se mi, jakoby nemohla pochopit, proč děti jejím pokynům nerozumí.

Komunikace mezi vrstevníky v mezích normálu, ale na dětech bylo vidět, že 

nejsou vůbec motivovány. Učitelka používala především negativní motivaci (trest 

za nesplnění úkolu apod.). Nepodařilo se mi rozlišit děti, které by se mohly vyskytovat 

na okraji skupiny.

Po rozhovoru s paní učitelkou jsem si začala všímat romské dívky, na kterou mě 

upozornila. Tato dívka se dostala do třídního kolektivu později než ostatní děti. Její 

pozice nebyla už od počátku snadná, protože děti se k ní chovaly velmi nepřátelsky. 

Nechtěly se s ní bavit, byly na ni dokonce agresivní.

Musím podotknout, že právě tato třída a tato paní učitelka pro mě byly prvním 

signálem pro formulaci problému diplomové práce. Právě děti z této třídy se hned 

v prvních dnech školní docházky chovaly tak útočně a agresivně, že mě to upoutalo 

na první pohled.

Dívka na mě působila mírným až nesmělým dojmem, což mohlo v dětech 

vzbuzovat zdání snadné oběti. Je však možné, že pouze potřebovaly ventilovat frustraci, 

kterou na ně přenášela paní učitelka. Na její obhajobu však musím říci, že navzdory
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svému drsnému přístupu k dětem, se dívky velmi zastávala a jakékoli agresivní projevy 

vůči ní okamžitě řešila s rodiči.

Při další návštěvě jsem se dozvěděla, že se vztah dětí k dívce stabilizoval a děti ji 

začínají přijímat mezi sebe. Paní učitelka si však velmi stěžovala na nekázeň a na to, že 

děti jsou na sebe velmi zlé, což je podle ní rok od roku horší a ona s tím nemůže nic 

udělat.

Začátek i konec výuky byl vždy dobře a jednoznačně zorganizován a paní učitelka 

byla zkušená, takže nespatřuji problém vtom , že by pedagogické dovednosti v oblasti 

volby a používání metod nezvládala. Problémem pro ni ale bylo udržování kázně a 

práce na příznivém klimatu. Její nejistota v práci s třídními pravidly a určitá 

neschopnost vstřícného chování jí způsobovala řadu nepříjemností, které si ani 

neuvědomovala.

Můj názor na osobní vztah paní učitelky k dětem také prošel určitým vývojem. 

Během prvních setkání byla paní učitelka až příliš strohá a nepřístupná a nepřiměřeně 

reagovala na sebemenší přestupek nebo nevědomost. Přitom řada chyb, které žáci 

udělali, byla způsobena nepřesnými nebo nepřiměřenými pokyny učitelky. Při dalších 

návštěvách se však přístup učitelky poněkud zmírnil a usadil. Děti už věděly, co mohou 

od paní učitelky čekat a drsné chování v nich už nevzbuzovalo strach a nervozitu. Dá se 

říci, že si na to zvykly.

Co se týče pravidel chování a hodnocení výkonu, pak oboje bylo jasně 

formulováno hned první týden školního roku. A na dodržování učitelka velmi dbala. Při 

hodnocení výkonu učitelka nepřipojovala slovní komentář a využívala své formální 

autority.

Celková atmosféra dne ve třídě byla napjatá.
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Shrnutí:

U této paní učitelky se emoce projevovaly někdy až nekontrolovatelně. Třídní 

kolektiv byl klidný a nikdo se tam nevymykal neobvyklým chováním. Atmosféra 

ve třídě byla napjatá. Děti se chovaly nevýrazně a bojácně. Zároveň však mezi nimi 

během přestávky neustále vznikaly drobné konflikty. Kázeň byla dobrá, ale bylo znát, že 

na tom má velký podíl strach dětí z učitelky.

1.3 Hodnocení profesních kompetencí učitele

Jak jsem se již zmínila v teoretické části, připojím hodnocení učitelek z hlediska 

kvality profesních kompetencí učitele.

1.3.1 Typické rysy jednotlivých učitelek

Jak už vyplynulo z teoretických poznatků, je  vliv učitelovy osobnosti na třídní 

klima rozhodující. Záleží na jeho temperamentu i jeho osobnostních rysech. Záleží také 

na tom, jak ovládá své profesní kompetence.

Paní učitelka V. H. byla srdečná, společenská, ale také impulzivní. Bylo však 

patrné, že svou impulzivitu i své emoce už dokázala po mnohaleté praxi korigovat. 

Zaměřím-li se na oblast kompetencí uvedenou výše, působila tato paní učitelka sebejistě 

ve vystupování, výmluvně a výřečně. Působila velmi profesionálně. V oblasti laskavého 

jednání projevovala vstřícnost, srdečnost, toleranci a zdvořilost. Ale jen k těm dětem, 

které nepovažovala za problémové. K ostatním se chovala spíše stroze a odměřeně.

V oblasti citu se do chování této paní učitelky promítal její zdravotní stav. Často se 

necítila dobře, což se projevovalo na její náladě. Oblast práce byla zvládnuta velmi 

dobře. Převládala pracovitost, odpovědnost, svědomitost Atmosféra jednotlivých hodin 

byla vždy pracovní a práce byla organizována dobře. V oblasti rozumu byla situace
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nejasná. Paní učitelka dokázala argumentovat, logicky usuzovat i postupovat a byla 

systematická. Nejsem si však jistá, zda nebyla vzhledem k dlouholeté praxi už poněkud 

nepřizpůsobivá. Toto hledisko nedokážu vzhledem ke svým zkušenostem posoudit.

Paní učitelka M. K. se projevovala málo emotivně, byla stále aktivní, ale pomalá. 

Také na ní bylo patrné, že léta praxe ji už naučila sebeovládání. Zaměřím-li se na oblast 

kompetencí uvedenou výše, působila tato paní učitelka sebejistě, klidně a vyrovnaně.

V oblasti citu tato paní učitelka obstála nejlépe, protože své emoce dokázala nejlépe 

ovládat. Oblast práce byla zvládnuta velmi dobře. Převládala cílevědomost a 

pracovitost, odpovědnost, svědomitost i pečlivost, ale také určitá monotónnost. 

Atmosféra jednotlivých hodin byla vždy pracovní a práce byla organizována dobře.

V oblasti rozumu byla situace vcelku jasná jasná. Paní učitelka dokázala argumentovat, 

logicky usuzovat i postupovat. Působila profesionálním dojmem.

Paní učitelku M. P. byla poněkud výbušná. Na podněty reagovala okamžitě, byla 

impulzivní a netrpělivá. Vyzařovala z ní určitá nervozita. Zaměřím-li se na oblast 

kompetencí uvedenou výše, působila tato paní učitelka stroze. Nevzbuzovala dojem, že 

by byla přístupná nějaké diskusy. V oblasti laskavého jednání jsem spatřovala v jejím 

chování řadu nedostatků. Jednala autoritativně a stroze, odmítavě a přinejmenším 

netaktně.

V oblasti citu měla tato paní učitelka řadu nedostatků. Byla náladová, což mohlo 

pramenit v nejistotě v práci s třídním kolektivem. Oblast práce byla zvládnuta dobře. 

Převládala cílevědomost a pracovitost. Atmosféra jednotlivých hodin byla vždy 

pracovní a práce byla organizována dobře. V oblasti rozumu byla situace této paní 

učitelky podobná jako situace paní učitelky V. H. Dokázala argumentovat, logicky 

usuzovat i postupovat. Někdy ale působila bezradně. Také ona měla za sebou mnoho let 

praxe, což ji mohlo v tomto případě spíš ochuzovat.

Nedokážu posoudit, zda jsou mnou sledované paní učitelky dobré nebo ne. Mohu 

jen vyjádřit svůj osobní názor. Mně nejbližší byla paní učitelka z 1. B. Přestože mi úplně 

nevyhovoval její monotonní výukový styl, nejlépe zvládala své emoce. Třídní klima
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ještě nebylo plně vyvinuté, ale to vzhledem k věku dětí není na škodu. Děti se 

neprojevovaly žádnými výkyvy chování a třída tedy byla na nejlepší cestě k vytvoření 

pozitivního třídního klimatu.

1.4 Rozhovor s učiteli

Abych si ověřila, jsou-li mé úsudky o jednotlivých třídách i učitelích správné, 

rozhodla jsem se vést s učiteli rozhovor o jejich názoru na třídní kolektiv. Chtěla jsem 

alespoň částečně pochopit, jak vnímají klima ve své třídě a zda se cítí být jeho 

spolutvůrci. Odpovědi jsem si nahrála na diktafon a přepisuji je  tak, jak paní učitelky 

odpovídaly. Rozhovory jsem prováděla v pololetí druhé třídy.

Všem třem učitelkám jsem položila tři stejné otázky:

1. „Jaké klima panuje ve vaší třídě?“

2. „Dokážete odhadnout, jak se bude třídní klima dále vyvíjet?“

3. „Věnujete se nějakým činnostem, které by napomáhaly rozvoji kvalitního pozitivního 

klimatu?“

2. A (paní učitelka V. H.)

Jaké klima panuje ve vaší třídě?

Takže třída je velice dobrý kolektiv. Je to vynikající parta. Jsou spolu dva roky, 

takže jsou už na sebe maximálně zvyklí, pomáhají si mezi sebou a není tam rivalita. Ale 

jsou tam děti, který předpovídám, že až budou větší, až budou v tom pubertálním věku, 

tak že budou středem pozornosti té třídy. Mám je jmenovat nebo ...

No můžete, já  si to promítnu ...

Tomášek Hamáčkovic. To je velice zvláštní dítě, které na sebe upoutává 

zbytečnou pozornost.

A je  i takovej ten tahoun, že se na něj nabalujou děti, nebo za ním jdou.
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Ne ne ne. On právě je to dítě, které na sebe upoutává v tom negativním slova 

smyslu, že se chová vyzývavě, snaží se být středem pozornosti. U něj jsou problémy 

i s maminkou. Těžko se s ní jedná a moc na něj nestačí.

Jaký předpokládáte vývoj ve třídě?

To nedokážu odhadnout. Ale domnívám se, že jsou ve třídě takové osobnosti, 

které na sebe budou v jakémkoli kolektivu upoutávat pozornost, ať už v dobrém nebo ve 

zlém. Ale tento kolektiv je dobrý a nemyslím si, že by jej mohlo něco natolik ovlivnit, 

aby se vztahy mezi dětmi zhoršily. Myslím si, že je na čem stavět.

Děláte nějaké činnosti, které souvisí s rozvojem třídního klimatu?

Ano. Každý den máme komunikační kruh, kde si povídáme o tom, co se nám 

předešlý den stalo. Co se nám povedlo nebo nepovedlo. Jakmile se vyskytne nějaký 

problém hned ho společně řešíme. Ale myslím si, že se mi tu sešly dobré děti, takže 

práce není tak náročná.

Shrnutí:

Paní učitelka působila skutečně spokojeným dojmem. Musím podotknout, že 

ačkoli paní učitelka svou třídu označila za dobrý kolektiv, bohužel do tohoto kolektivu 

nepočítá děti, ke kterým má výhrady. Přesto však byla jediná, která byla se svou třídou 

a třídním klimatem spokojena.

2. B (paní učitelka M. K.)

Jaké klima panuje ve vaší třídě?

Já nejsem s touto třídou spokojená. Děti si mezi sebou ubližují, nechovají se 

k sobě vůbec hezky. Přestože děláme různé hry, které by měly třídní klima posilovat, 

práce s těmito dětmi je velmi obtížná. Jakákoli práce, kterou s nimi chci dělat často 

končí tím, že děti neumí spolupracovat a proto nemůžeme dělat nic ve skupině.
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Skutečně nejsem s touto třídou spokojená. Já jsem třeba dělala to, že jsem ji na konci 

školního roku koupila dort a dětské šampaňské, ale letos nemá vůbec chuť to dělat.

Jaký předpokládáte vývoj ve třídě?

To nedokážu odhadnout. Ale domnívám se, že s touto třídou budou problémy 

i nadále, i když do kolektivu přijdou nové děti. Děti jsou dost sobecké a je těžké s nimi 

pracovat, i když si hodně povídáme o vztazích mezi sebou. Není to ale nic platné. Bude 

s nimi jako s kolektivem ještě hodně práce.

Děláte nějaké činností, které souvisí s rozvojem třídního klimatu?

Ano. Hodně si povídáme, máme komunikační kruh, ale jak jsem už řekla, děti 

jsou velmi nepřizpůsobivé a jakákoli práce je téměř bez výsledku. Jejich rozvoj v této 

oblasti je hodně pomalý. Je tu více dětí, které jsou velké osobnosti a začleňování 

do kolektivu pro ně není moc důležité.

Takže vy osobně se ve třídě necítíte dobře?

Ano. Já cítím úplně takový zmar ve svém počínání.

Shrnutí:

Na paní učitelce bylo vidět, že už své úsilí v této oblasti vzdala a cítí, že to musí 

jen vydržet do konce školního roku.

Musím říci, že jsem s ní mluvila v letošním školním roce, kdy má novou první 

třídu, a byla moc spokojená. Nový třídní kolektiv je lepší a děti mají dobré povahové 

vlastnosti, což je podle jejích slov v práci na třídním klimatu hodně znát. Z toho usuzuji, 

že paní učitelka je  přesvědčená, že na povaze jednotlivých dětí závisí úspěch učitele 

při usilování o příznivé třídní klima.
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l.C  (paní učitelka M. P.)

Jaké v této třídě panuje klima?

Teď už docela přátelské. Ale je pravda, že jsem se s tím potýkala celou první 

třídu a celý to první pololetí, protože vztahy mezi dětmi nebyly v této třídě moc dobré. 

Hodně si jako ubližovaly. Když sem přišla Gréta, tak se k ní chovaly ne zrovna moc 

pěkně, takže jsem ty vztahy musela uvést na pravou míru.

A jenom vy, nebo třeba i rodiče se podíleli na spolupráci, nebo to bylo prostě

jenom na vás?

Já jsem spolupracovala i s rodičema.

Jenom té holčičky nebo i těch dětí?

Se všemi, kterých se to týkalo. Jakmile byl nějaký problém, hned jsem to s nimi

řešila.
Dokážete odhadnout, jak se bude třídní klima dále vyvíjet?

Těžko to můžu předpokládat, protože pokud odejdou děti ze druhé třídy potom se 

rozdělí a vzniknou dvě nové třídy. Já to ale nevím, ani bych si netroufala to odhadovat, 

ale většinou to tak bývá, že některé děti odchází na jazykovou školu, některé se stěhují. 

A my máme v těch třídách počty 21, 20, 22, takže skutečně těžko odhadnout.

A jsou tady třeba některé děti, které by mohly v té další třídě třídní kolektiv nějak

ovlivňovat? 1 dobře i špatně?

Jsou, jsou. Já tady mám, já tady mám takovou polovinu velice dobrých dětí, tak

čtvrtinu dobrých dětí, to znamená jedna, dvě. Ale pak tu mám čtyři děti, se kterými jsou 

výchovné i výukové problémy. To je ten Simon Koucký, jak jste se mě tenkrát ptala, 

proč posílám tu holčičku ... Ti jsou od první třídy neuvěřitelný, neuvěřitelný! Výchovně 

hlavně výchovně a výukově taky. A pak tu mám toho Aleše Šlajchrta Ten je taky 

takové pomalé dítě, umane si, že teď nebude zrovna číst, nebude to prostě dělat 

a nebude to prostě dělat a nikdo s ním nehne.
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No a pak tady jsou, pak tady jsou děti -  Greta přišla. Ta vlastně propadla, takže 

opakuje druhej roěnik, takže s tou jsou taky takové výukové potíže. A ještě k tomu tak 

od té třetí hodiny, do té třetí hodiny ona to vydrží a pak vyrušuje, ona začne třeba 

houkat, spí na lavici, no prostě takovéhle věci. Pak tady mám nějakého Farkase Štefana. 

Ten přišel taky z třináctky sem a je to taky propadlík a ten je vlastně, ten nezvládá,

i když je propadlík ...

Myslíte, že třeba potom, když nezvládá to učivo, že se začne třeba potom chovat...

Ne ne to já nemůžu říct, že by on nějak zlobil, ale on se nechá hrozně snadno svést 

třeba tím Alešem, že oni spolu kamaráději a Aleš je dítě dalo by se říct je dítě 

....Maminka je na něj sama a Aleš si dělá co chce a hlavně se stýká s velkýma klukama, 

od kterých přebírá to chování, to člověk i slyší ty výrazy, které oni používají. Takže oni 

se spolu kamaráději, ale on je ve vleku toho Aleše.

Děláte nějaké činnosti, které souvisí s rozvojem pozitivního klimatu?

Ano. Já s nima dělám komunikační kruh. Hrajeme různé hry, které se toho týkají a 

hodně si o tom povídáme. A využívám k tomu i ty články, které máme v čítance. Takže 

jakmile se naskytne příležitost, tak já  se snažím na ně působit. I když je pravda, že se mi 

to nedaří.

Já jsem si vzala, když jsem je dostala takové téma Škola .. teď si nemůžu 

vzpomenout ... něco o pohodě ... Třída v pohodě nebo tak něco takového, ale 

nedodržela jsem to. Protože jsou děti, které, když jim něco normálně řeknete, normálně 

... jééé já tady sedim, teď jsem si uvědomila, že bych měla asi s tá t...., že když jim něco 

normálně řeknete, normálně, tak oni to prostě neudělaj. Oni prostě jsou zvyklí 

na zvýšený hlas od rodičů. Oni to prostě neudělaj.

Já jsem nikdy v životě nebyla taková ve vztahu k dětem, jako jsem teď. 

A nepoužívala jsem takové metody jako používám teď, protože já  bych s nima nikam 

nedošla. Já bych po dobrým ... některé děti bych po dobrým vůbec nedonútila. Některé 

věci bych po dobrém vůbec nevyřešila. Víte a to mě zlobí.

Jako, že cítíte, takovou bezmoc, že musíte taková bejt?
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Někdy, někdy! Protože já  vopravdu ... Honzo .... No protože já si pamatuju 

v první třídě děti, kdy jsem něco řekla a ... a dnešní děti jsou takový otrkanější, 

samostatnější, víc toho vědi, ale jsou takový ... nevim ...

Myslíte, že je  to na úkor toho chování?

Určitě. Oni třeba za něco něco chtějí. Pořád by něco dělaly za něco. Oni ne, že by 

to třeba chtěly umět. Oni by to udělaly, ale za něco. Ale to ještě není takovej problém. 

Problém je prostě to, jak se k sobě chovají.

A to řešíte povídáním o těch problémech?

Povídáním, nebo nebo když už to opravdu nejde a nevede k ničemu, tak volám 

rodiče A ne vždy u nich tedy nacházím pochopení, to vám říkám na rovinu. Jinak 

prospěchově ta třída je vopravdu docela dobrá, až na ty čtyři děti. Já v tomhle problémy 

s nima nemám,ale ....

Shrnutí:

Názor na tuto třídu a učitelku je spíše negativní, i když se domnívám, že 

dlouholetou zkušenost a praxi paní učitelky nelze opomenout. Rozhodně si nemyslím, 

že by tato učitelka byla zlá. Spíše se domnívám, že už byla profesně unavená 

a nedokázala se oprostit od svých osobních pocitů. Nedokázala si vysvětlit, proč se děti 

k sobě chovají tak surově, ale sama často reagovala nerozvážně a její reakce byly 

podloženy nezvládnutým hněvem.

Zároveň však hbitě a správně zareagovala na hrozící nebezpečí šikany ve třídním 

kolektivu. A nutno také dodat, že jakmile si na děti trochu zvykla, její reakce se

zmírnily.
Ani tento třídní kolektiv však nebyl příliš stmelený a děti v něm zaujímaly pozici 

každý sám za sebe. O kolektivním duchu se nedalo příliš mluvit.
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1.5 Dotazníky

Abych se přesvědčila, jak žáci vnímají své třídní klima a své spolužáky, vytvořila 

jsem nestandardizovaný dotazník. Obsahoval škálované položky, které obsahovaly 

protikladné pojmy označující nálady. Pro jednotlivé body na škále jsem zvolila 

stylizované obličeje vyjadřující právě nějakou náladu (viz příloha).

Nejprve jsem se chtěla ujistit, že slova, která budu používat v dotazníku, jsou 

dětem významově jasná a o jejich významu máme stejnou představu. Zeptala jsem se 

dětí, co znamená, když se o někom řekne, že je smutný, zklamaný, vystrašený, veselý, 

nadšený, osamělý, dotčený nebo vděčný. Poté, co jsme si ujasnili významy těchto slov, 

následoval samotný dotazník pro žáky druhých tříd ( konec druhého pololetí).

Mým hlavní cílem bylo zjistit, jak se děti orientují v základních lidských emocích.

1.5.1 Vyhodnocení dotazníku

Vyhodnocení prvního úkolu:

2. A - 2 1  dětí

20 dětí označilo první obličej za smutný. Jedna dívka jej označila za dotčený.

18 dětí označilo obličej za rozzlobený, jedno za zklamaný a dvě dokonce za radostný. 

Všechny děti označily třetí obličej za nadšený.

2. B -  19 dětí

Všech 19 dětí označilo první obličej za smutný.

15 dětí označilo obličej za rozzlobený, dvě za zklamaný a jedno dítě označilo všechny 

tři možnosti.

Všechny děti označily třetí obličej za nadšený.

2. C - 1 4  dětí

Třináct dětí označilo první obličej za smutný a jedno za dotčený.

Dvanáct dětí označilo druhý obličej za rozzlobený a dvě za zklamaný.
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Deset dětí označilo třetí obličej za nadšený a tři za osamělý.

Jedno dítě vytvořilo další možnost -  radostný obličej.

Shrnutí prvního úkolu:

V prvním úkolu měli žáci zakroužkovat slovo, které vystihuje nakreslený obliěej. 

Tento úkol měl splňovat funkci jakéhosi předvýzkumu. Mým cílem bylo zjisit, jak se 

děti orienutjí v projevech základních lidských emoci a domnívám se, že jsem měla 

dostatek podkladů k tomu, abych si vytvořila určitou představu.

Většina dětí ze všech tří tříd odpovídala podle mých předpokladů. 11 dětí z 54 se 

nějakým způsobem odchýlilo od očekávané odpovědi. To může být způsobeno buď 

špatným nákresem obrázku, nebo nedbalostí dětí při vyplňování, nebo nedostatkem 

zkušeností se sledováním podobných emocionálních projeví u druhých lidí. Odchylka

mohla být způsobena také tím, že dětem chyběla představivost a nedokázaly se 
prostřednictvím obrázků do jednotlivých emocí vcítit.

Vyhodnocení druhého úkolu:

2 . A- 21  dětí

nemocný - smutný obličej 16 dětí, rozzlobený obličej 3 děti, u dvou dětí nelze určit 
veselý -  veselý obličej všech 21 dětí

oblíbený - rozzlobený obličej 3 děti, veselý obličej 18 dětí 

ztracený - smutný obličej 19 dětí, veselý obličej 2 dítě

vystrašený - smutný obličej 14 dětí, rozzlobený obličej 4 děti, veselý obličej 2 děti, 
u jednoho nelze určit

zdravý - veselý obličej všech 21 dětí

smutný - smutný obličej 18 dětí, rozzlobený obličej 3 děti

uzavřený - smutný obličej 5 dětí, rozzlobený obličej 15 dětí, veselý obličej ldítě 

milovaný - smutný obličej 3 děti, veselý obličej 18 dětí

ochráněný - smutný obličej 1 dítě, rozzlobený obličej 3 děti, veselý obličej 17 dětí
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nemocný - smutný obličej 16 dětí, rozzlobený obličej 2 děti, u 1 dítěte nelze určit 

veselý -  veselý obličej všech 19 dětí

oblíbený - smutný obličej 1 dítě, rozzlobený obličej 2 děti, veselý obličej 16 dětí

ztracený - smutný obličej 14 dětí, rozzlobený obličej 5 dětí

vystrašený - smutný obličej 13 dětí, rozzlobený obličej 5 dětí, veselý obličej 1 dítě

zdravý - smutný obličej 3 děti, rozzlobený obličej 3 děti, veselý obličej 13 dětí

smutný - smutný obličej 16 dětí, rozzlobený obličej 3 děti

uzavřený - smutný obličej 10 dětí, rozzlobený obličej 9 dětí

milovaný - smutný obličej 2 děti, veselý obličej 17 dětí

ochráněný - rozzlobený obličej 6 dětí, veselý obličej 13 dětí

2.C - 1 4  dětí

nemocný - smutný obličej 12 dětí, rozzlobený obličej 2 děti 

veselý -  veselý obličej všech 14 dětí 

oblíbený - rozzlobený obličej 1 dítě, veselý obličej 13 dětí 

ztracený - smutný obličej všech 14 dětí

vystrašený - smutný obličej 8 dětí, rozzlobený obličej 5 dětí, veselý obličej 1 dítě

zdravý - veselý obličej všech 14 dětí

smutný - smutný obličej 12 dětí, rozzlobený obličej 2 děti

uzavřený - smutný obličej 6 dětí, rozzlobený obličej 8 dětí

m i l o v a n ý  - veselý obličej všech 1 4  d ě t í

ochráněný - veselý obličej 12 dětí, rozzlobený obličej 2 děti

Shrnutí druhého úkolu:

Ve druhém úkolu měli žáci vybarvit obličej, který by v dané situaci vystihoval 

jejich pocit. Chtěla jsem zjistit, zda se děti dokáží vžít do svých prožitků, pokud se 

nevztahují k jejich momentální situaci. Domnívám se totiž, že pokud si děti zpětně umí 

představit, jak se v nějaké situaci cítily, dokáží pak v sobě rozvíjet schopnost empatie.

2. B - 1 9  dětí
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Ze 30 možností odpovědi se v 2. A odchýlilo od očekávané odpovědi 17 

odpovědí. V 2. B byla odchylka 19 dětí a v 2.C 4 odpovědi. Nutno však dodat, že 

u některých bodů jsem musela uznat více možností odpovědi. Např. je-li někdo smutný, 

může se tvářit smutně i rozzlobeně. Domnívám se však, že takto staré děti nejsou 

rafinovaných úvah ještě schopny.

Odchylky od odpovědí si vysvětluji buď nepochopením, nebo nedbalostí 

při vyplňování, nebo opět nedostatečnou vyzrálostí, která by umožňovala vcítít se 

do pocitu, který není aktuální.

Vyhodnocení třetího úkolu:

2. A - 2 1  dětí 

Proč býváš šťastný?

mám kamarády 4x, dobrá známka 4x, dárěk 3x, hraní na počítači 2x, hezký čin 2x, 

s rodiči 3x, se svým psem lx, jídlo lx, hezká vlastnost lx 

Proč býváš vystrašený?

strašidla, čerti 7x, hádky rodičů lx, tělesný trest 2x, pavouk lx, horor lx, cizí člověk lx, 

ztracení se lx, hubování lx, špatná známka lx, konflikty s kamarády 2x, sny lx, 

nevyplněno 2x 

Proč býváš smutný?

samota 2x, bez kamarádů 2x, sám doma 3x, bez tatínka 2x, špatné známky 5x, z ničeho 

lx, nemůžu si hrát ( koupat se ) 3x, hádka babičky a dědy lx, něco se mi stane 2x 

2.B - 1 9  dětí 

Proč býváš šťastný?

dobrá známka 5x, dárek 5x, samota lx, kamarádství 2x, když někoho přemůžu lx, 

někdo mě má rád lx, nejsem nemocná lx, jít ven 2x, doma ze školy lx 

Proč býváš vystrašený?

tma 1 x, pětka 1 x, smrt 1 x, sen 2x, stezka odvahy 2x, cizí člověk 6x, pavouk 1 x sama 

doma 2x, špatné slovo lx, dvojka z matematiky lx, neuvedeno lx 

Proč býváš smutný?
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nemoc lx, špatná známka 3x, tělesný trest lx, bez kamarádů 4x, smrt 2x, návrat 

z dovolené lx, zákaz ven, zákaz TV 2x, nedostanu kolo lx, špatná nálada lx, 

neuvedeno 3x 

2.C - 14 dětí 

Proč býváš šťastný?

dárek 4x, dobrá známka lx, výlet 4x, narozeniny lx, rozesmátý lx, víkend lx, rodiče se 

nehádají lx, návštěva sestřenice lx 

Proč býváš vystrašený?

tma 2x, smutek lx, cizí člověk 2x, horory 2x, z táty lx, tělesný trest lx, ztracení lx, 

venku lx, vystrašený lx, čerti lx, že nedostanu lx 

Proč býváš smutný?

špatná známka 2x, smrt dědy lx, bez kamarádů 2x, špatné počasí 2x, rodiče se hádají 

lx, nemoc 2x, úraz lx, pohlavek lx, někdo dostane hračku a já  ne lx, zákaz něčeho lx 

Shrnutí třetího úkolu:

Ve třetím úkolu měli žáci napsat jednu věc, která je  učiní šťastnými, vystrašenými, 

smutnými. Cílem třetího úkolu bylo zjistit, co dokáže v dětech vyvolat nějakou emoci. 

Odpovědi byly velmi různé a odrážela se v nich osobní zkušenost dětí a otevřenost a 

odvaha, s jakou dokázaly své city ventilovat.

Některé odpovědi byly z hlediska citů povrchní, některé už naznačovaly hluboký 

citový prožitek. Pokud děti odpovídaly povrchně, nemyslím si, že by neměly hlubší 

citové prožitky. Zřejmě je ale nedokázaly nebo nechtěly ventilovat. Pokud nebyl silný 

citový prožitelk aktuální, mohl být potlačen do podvědomí.

V mnohých odpvědí již byla bohužel patrná životní realita. Mám tím na mysli, 

odpovědi typu rozvod rodičů, hádky, smrt apod. Tyto informace mohou a nemusí být 

signálem nějakého vážnějšího problému, ale pokud je  učitel získá, neměl by je  

podceňovat.

111



Vyhodnocení čtvrtého úkolu:

2 .A -2 1  dětí

S Arturem -  Šťastný 5x, smutný 2x, veselý 3x, rád 2x, naätvaný 4x, špatně lx, kamarádi 

lx, vystrašený lx, rozčílený lx, docela šťastný lx

Se Šimonem -  rad 2x, šťastný 6x, dobře lx, veselý 6x, hezky 2x, neznám ho lx, víc 
šťastný než s Arturem lx, rozzlobený 2x

S Kryštofem -  rozzlobený 4x, hnusně lx, smutný 9x, nešťastný lx, špatně 2x, hrozně 
lx, kamarádi lx, velmi smutný lx, nijak

2.B - 1 9  dětí

S Arturem -  smutný 7x, zklamaný lx, rozčílený lx, špatně lx, otrávený lx, rozzlobený 
4x, vyděšený lx, hrozně 2x, zvědavý lx

Se Simonem -  šťastný 4x, smutný 2x, veselý 4x, docela rad lx, dobře 3x, zklamaná lx, 

bystrý hokejista lx, vděčný lx, hodný lx, uražený lx

S Kryštofem -  kamarád lx, „a umření lx, rozzlobený 2x, smutný 4x, naštvaný 3x, 

špatně lx, hrozně lx, zklamaná 2x, nerada lx, sama 2x, ošklivý lx

2 .C -1 4  dětí

S Arturem -  leknutí lx, divně lx, hrozný 2x, smutný 4x, bála bych se ho lx, vyděSená 

lx, rozzlobený 2x, namračený lx, když mi někdo ublíží lx

Se Šimonem -  divně lx, smutně 2x, vesele 2x, špatně lx, rozzlobeně 2x, šťastně 2x, 

když je takovej milej lx, strašně 2x, přemýšlela bych, kdo to je lx,

S Kryštofem -  rozčílený lx, nešťastný lx, příšerně lx, rozzlobený 4x, špatně lx, hrozně 

lx, smutný 2x, strašně lx, namračeně lx, nevím lx 

Shrnutí čtvrtého úkolu:

Čtvrtému úkolu předcházely tři příběhy a žáci méli za úkol vybarvit obličej, který 

by vyjadřoval jejich pocity z Artura, Šimona a Kryštofa.
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První příběh:

Artur je kluk, se kterým se chtějí všichni kamarádit. Když paní učitelka něco 

potřebuje, vždy požádá Artura. Artur bývá kapitánem při vybíjené a vybírá si k sobě 

vždy nej lepší děti, aby vyhrál.

Kdyby byl kapitánem někdo jiný, byl by Artur smutný a rozzlobený a nechtěl by 

hrát. Každý, s kým Artur kamarádí, je  pak oblíbenější mezi dětmi a paní učitelka ho 

začne více vyvolávat. Když mu někdo nechce něco půjčit, přestane s ním kamarádit. 

Vždycky musí mít pravdu.

Druhý příběh:

Šimon je tichý kluk. Rád sportuje a hraje si s ostatními dětmi. Když si někdo 

zapomene svačinu, rád se s ním rozdělí. Chtěl by být kapitánem při vybíjené, ale ví, že 

Artur by byl smutný a naštvaný a proto o to neusiluje. Šimon se nikdy na nikoho 

nerozzlobí. Paní učitelka ho vyvolává jen občas. Často bývá nemocný.

Třetí příběh:

Kryštof sedí vždycky sám a s nikým si nepovídá. Často se rozzlobí na spolužáky 

a paní učitelka ho často napomíná. Většinou je  smutný, a proto s ním nikdo nechce 

chodit ve dvojici. Když si s ním někdo povídá, paní učitelka ho začne také napomínat. 

Soutěží-li skupiny a jemu něco nejde, začne to ostatním schválně kazit nebo přestane 

hrát. Občas se snaží, ale hodně věcí neumí.

Čtvrtý úkol byl nejsložitější. Mým cílem bylo zjistit, jakou mají děti představivost 

a zda se dokáží vžít do situace, kterou osobně neprožily.

Charaktery tří modelových chlapců jsem záměrně sestavila tak, aby Artur byl 

dominantní a vyžadoval si pozornost i za cenu necitlivého chování vůči druhým, které 

však umí maskovat. Šimon měl být příkladem chlapce přátelského, spolehlivého, který 

se neprosazuje na úkor druhých. A Kryštof měl být chlapec, který je  nevyrovnaný, 

potýká se s neúspěchem a svou frustraci často ventiluje agresivitou. Zároveň ale touží 

po laskavosti a přijetí.
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V případě 2. A by s Arturem na pustém ostrově by cítilo pozitivní emoce 12 dětí, 

negativní emoce 9 dětí. Se Šimonem by prožívalo pozitivní emoce 18 dětí, negativní

2 děti a neutrální bylo 1 dítě. S Kryštofem by cítilo pozitivní emoce 1 dítě, negativní 19 

dětí a neutrálně by se cítilo jedno dítě.

V případě 2. B by s Arturem na pustém ostrově by cítilo pozitivní emoce 1 dítě, 

negativní emoce 18 dětí. Se Šimonem by prožívalo pozitivní emoce 15 dětí, negativní 4 

děti. S Kryštofem by cítilo pozitivní emoce 1 dítě, negativní 18 dětí.

V případě 2. C by s Arturem na pustém ostrově by necítilo pozitivní emoce žádné 

dítě, negativní emoce 14 dětí. Se Šimonem by prožívalo pozitivní emoce 8 dětí, 

negativní 5 dětí a neutrální bylo 1 dítě. S Kryštofem by necítilo pozitivní emoce žádné 

dítě, negativní 13 dětí.

Z těchto výsledků usuzuji, že většina dětí v Arturovi skutečně odhalila 

dominantního jedince, ketrý se prosazuje na úkor druhých. Šimona považovala většina 

za dobrého kamaráda a s Kryštofem by se cítili špatně téměř všichni. Nikdo se zřejmě 

do role Kryštofa a jeho samoty nedokázal vžít.

Shrnutí:

Nejprve jsem se snažila si s dětmi ujasnit význam konkrétních slov vyjadřujících 

pocity, a také zjistit, jak se v určitých situacích děti cítí (úkol č. 1 a 2). Ve 3. a 4. úkolu 

jsem zjišťovala zda se děti dokáží zamyslet nad svými prožitky i nad prožitky druhých

lidí.
Ve 4. úkole měly děti také rozpoznat, jaký je  každý ze tří modelových chlapců 

po stránce mezilidských vztahů. Chtěla jsem vědět, který model děti přitahuje. Zajímavé 

bylo, že ačkoli jsem záměrně volila jména, která se v jednotlivých třídách nevyskytují, 

děti poznávaly v jednotlivých charakterech modelů své spolužáky.

Jsem si vědoma, že tento dotazník nemůže plně obsáhnout problematiku 

zkoumání klimatu, ale to jsem ani neměla v úmyslu. Chtěla jsem zjistit, zda jsou žáci
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v jednotlivých kolektivech vybaveni takovými emocemi a empatií, ketré příznivé třídní 

klima vyžaduje.

Zjistila jsem, že jsou zatím zaměřeny spíše na své prožitky a na své nejbližší 

okolí. Je zde patrná určitá sebestřednost, která k mladšímu školnímu věku patří.

Je však nutné děti dále rozvíjet po stránce mezilidských vztahů, aby se na tomto 

stupni jejich vývoj nezastavil.

1.6 Akční výzkum

Jak jsem se již zmínila, v současné době učím na Základní škole Ukrajinská 

ve čtvrtém ročníku. Ve své diplomové práci se zabývám přejímáním vzorců chování 

v průběhu socializace a kvalitou třídního klimatu.

Řada návštěv a hospitací v prvních třídách mne přesvědčila o tom, že výukový styl 

jednotlivých učitelů je v něčem dobrý, v něčem má své nedostatky. Jako téma akčního 

výzkumu jsem tedy zvolila jednu z pedagogických chyb učitelů. Jedná se o problém 

diferenciace žáků.

Jak jsem už zmínila v teoretické části, učitel si postupně rozdělí své žáky 

do typových kategorií, které později ovlivňjí očekávání dítěte. I učitel má svá očekávání, 

která se prolínají s tím, co je známo z dřívějška a s tím, jak se žák momentálně chová.

V psychologii mluvíme o tzv. Pygmalion- efektu, Galatea-efektu a Golem- efektu.

Pokud se zamyslím nad uplynulými dvěma měsíci, které jsem strávila jako třídní 

učitelka ve své třídě, musím přiznat, že se i u mne projevuje tendence některé žáky 

posuzovat na základě nedostatku informací pozitivně i negativně.

Děti, které měly dobré známky na vysvědčení, mám tendenci hodnotit 

schovívavěji než děti s horším prospěchem. Také v hodnocení chování podvědomě 

očekávám, že děti s horším prospěchem jsou aktéry konfliktů se školním řádem.

Pokud tomuto nechci propadnout a chci se vyhnout prosazení oné sebesplňující 

předpovědi, musím se pokaždé než přijdu s dítětem do kontaktu nebo než ho za něco
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napomenu rozvážit, jak bych reagovala na prospěchově výborné dítě. Pak hledám 

střední cestu a podle té se snažím reagovat na všechny děti stejně.

O kázeňských přestupcích se snažím s dětmi diskutovat a chci, aby pochopily má 

rozhodnutí. Pokud se jedná o méně závažný přestupek a v diskusi se objeví ze strany 

dětí zajímavá myšlenka, jsem ochotna i ustoupit.

Na konci týdne máme s dětmi vymezen prostor, kdy si povídáme o chování k sobě 

navzájem. Pokud děti zmíní nějakou situaci, povídáme si o ní . Děti mají prostor říci

i mně, co se jim na mé chování během týdne nelíbilo. To mi poskytuje možnost ověřit 

si, zda se se všechmi problémy, které v oblasti mezilidských vzahů nastaly a já  jsem je 

nějak řešila, vyrovnaly i děti a akceptovaly způsob jejich řešení.

Připojím ještě několik rad začínajícím učitelům. Nejhorší pro autoritu učitele

i třídní klím aje jednat ve vzteku a ukvapeně. Pokud mám k nějakému dítěti výrazně 

pozitivní nebo negativní vztah, musím jej stále posuzovat v rámci celého kolektivu. 

Děti jsou dobrými partnery pro d isk u ^ /je n  je  nutné si zvyknout, že své názory 
projevují jinak než dospělí.

Trestat děti za nežádoucí chování v třídním kolektivu poznámkou je  neúčelné. 

Trest nesmí být příliš přísný. Už sám fakt, že je  něco za trest je  pro mnohé dětí 

dostačující. Zároveň však za každé provinění proti pravidlům musí trest následovat, 

protože jej děti očekávají. Trest jim dává najevo, že mám zájem na tom, jak se chovají a 

jak prospívají.

Děti ocení jakýkoli zájem o ně, pokud je upřímný. Dokáží tolerovat chybu, pokud 

jsou vedeni k tomu, že chybovat je lidské. Zároveň ale musí vidět, jak vypadá úsilí 

vedoucí k odstanění chyby nebo jej i vyloučení.

1.7 Závěr praktické části

Cíle praktického výzkumu navazovaly na cíle stanovené v teoretické části. V první 

řadě jsem se prostřednictvím tří případových studií pokoušela zmapovat klima
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jednotlivých tříd, k čemuž neodmyslitelně patří postřehnutí a následný popis výukového 

stylu jednotlivých učitelek.

Domnívám se, že jsem nemohla zcela proniknout do problematiky jednotlivých 

tříd, ale hlavní rysy klimatu v každé třídě se mi podařilo zachytit. Vyslovila jsem

i několik připomínek k výukovému stylu učitelek, ale nejsem kompetentní k tomu, 

abych mohla zhodnotit celkovou kvalitu jejich pedagogické práce.

Z odborné literatury vyplynulo, že výukový styl učitele má na chování žáků vliv. 

Srovnatelný vliv však má i učitelova osobnost. Učitel nebývá tím nejsilnějším modelem, 

podle nějž by si žáci fixovali vzorce správného chování, ale jeho vliv je  značný. To se 

projevilo i v atmosféře jednotlivých hodin. Proto musí učitel soustavně pracovat nejen 

na zkvalitňování svých kompetencí v oblasti znalostí, ale i na kompetencích v oblasti 

mezilidských vztahů.

Abych mohla vyslovit tento názor, uskutečnila jsem akční výzkum. Jeho 

prostřednictvím jsem si kromě jiného vyzkoušela i obtížnost sebereflexe vlastní 

pedagogické práce.
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ZÁVĚR

Na otázku míry vlivu osobnosti a výukového stylu učitele na chování žáků se 

mi nepodařilo najít jednoznačnou odpověď. Domnívám se, že žáci i učitel se mezi 

sebou natolik ovlivňují, že jedno bez druhého nemůže existovat. Sebelepší učitel 

nezmůže nic se žáky, kteří mají hodně charakterových chyb a v procesu socializace 

jsou na počátku a naopak. Kvalitu dobrého kolektivu může pedagog nešetrnými 

zásahy velmi zhoršit.

Ve většině případů jsem  si ověřila, že poznatky uvedené v odborné literatuře 

platí i v praxi. Nestalo se to jedině v případech, kdy se jednalo o poznatky k vývoji 

osobnosti. Na posouzení jednotlivých dětí nemám dostatek praxe pedagogické, 

psychologické ani rodičovské.

Jednoznačně jsem se ale přesvědčila, že mnou zmíněná sociální prostředí 

a sociální role natolik ovlivňují jednotlivé děti i učitele, že je  nutno s nimi počítat při 

jakékoli práci na třídním klimatu.

V praktické části jsem  usilovala o přiblížení klimatu tří sledovaných tříd 

a  o  přiblížení výukového stylu jednotlivých učitelek. Z mých případových studií 

usuzuji, že v každé třídě se objevoval v souvislosti s třídním klimatem a výukovým 

stylem učitele jiný problém, který je  potřeba řešit.

Z  toho pro mě vyplývá, že každý učitel by mél ve své třídě občas uplatnit 

metodu akčního výzkumu a diagnostikovat tak problémy, které se ve třídním 

kolektivu vyskytují. Jinak není možné na třídním klimatu kvalitně pracovat.

Obecně však platí, že chce-li učitel vytvořit příznivé třídní klima, musí na něm 

spolupracovat všichni jeho účastníci. Učitel musí průběžně kvalitu klimatu hodnotit 

a sledovat vzájemné vztahy žáků, aby mohl včas zamezit nežádoucím jevům.

Učitel musí také stále pracovat na svém osobnostním i profesním rozvoji 

a zdokonalovat se ve všech směrech.

V současné dobč učím ve 4. ročníku a má diplomová pnfce mi dala řadu 

podnětů k zamyšlení nad konkrétní aplikací metod vztahujících se k práci na třídním 

klimatu a na mezilidských vztazích.



Prostudovala jsem problematiku vlivu osobnosti a výukového stylu učitele na 

chování žáků, a přestože jsem na řadu otázek našla odpověď , vyvstaly otázky nové. 

Můj pohled na tento problém je po zpracování tématu odlišný v tom, že si 

uvědomuji mnohem více úskalí, která mohou žáky negativně ovlivnit. Je proto nutné 

nezapomenout, že děti se ve škole nemají učit pouze znalostem z nejrůznějších 

oborů, ale také k tomu, jak usilovat o svůj osobnostní rozvoj.



RESÜMEE

Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem persönlichen Stil des 

Lehrers und dem seines Unterrichts und den Auswirkungen auf die 

Verhaltensmuster der Schüler. Die meisten theoretischen Kenntnisse, die ich mit 

Hilfe von Fachliteratur erwarb, festigte ich anhand praktischer Erfahrungen aus einer 

Schule. Die Verhaltungsmuster der Schüler werden zum einen durch die 

Persönlichkeit des Lehrers, zum anderen aber auch durch die Persönlichkeiten der 

Schüler und durch die Erziehungsweise der Eltern beeinflusst. Gesellschaftlich 

anerkannte Verhaltensmuster und Normen des Lehrers und der Schüler führen zu 

einem positiven Klassenklima und spiegeln sich in diesem wieder. Um ein positives 

Klassenklima zu erreichen, müssen alle Klassenmitglieder mithelfen.
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