Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
katedra primární pedagogiky

S o ciální pr incip w a ld o r fsk ý c h škol
JAKO VÝZNAMNÝ ČINITEL OVLIVŇUJÍCÍ
JEJICH KLIMA

Vypracovala: Jana Bežuchová
Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

Prohlášení:
Prohlašuji, že jsem diplom ovou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury.
V Praze, dne 24. listopadu 2005

____

2

Poděkování:
Děkuji Doc. PhDr. Janě Uhlířové, CSc. za čas, který obětovala pro tuto práci, a také za
je jí otevřenost, upřím nost a optim ism us, se kterými mou činnost provázela. Děkuji všem, kteří
mě při práci vycházeli vstříc a podporovali mne.

3

OBSAH
O BSA H ...........................................................................................................................................................4
1..Ú V O D .........................................................................................................................................................6
2. M ETO DY PR Á C E .................................................................................................................................8
2.1 M etody použité v teoretické části................................................................................................... 8
2.2 M etody použité ve výzkum né části................................................................................................. 9
3. TEO R ETIC K Á Č ÁST........................................................................................................................12
3.1 Terminologie.....................................................................................................................................12
3.2 Klima školy a školní třídy ja ko kom plexní sociální je v ......................................................... 13
3.3 Klima v historické perspektivě..................................................................................................... 15
3.3.1 Klima v rámci hum anistických snah J.A .K om enského................................................... 15
3.3.2 M eziválečné období, demokratizace školy na začátku 20.st..........................................16
3.3.3 Klima škol před rokem 1989................................................................................................. 19
3.4 R eform ní snahy po roce 1989....................................................................................................... 20
3.4.1 Škola jako místo setkání......................................................................................................... 20
3.4.2 Vztah učitele k žákovi v zrcadle vnitřní proměny školy................................................. 21
3.4.3 Klima jako soudobé a zároveň m oderní tém a....................................................................23
3.4.4 Reforma školství.......................................................................................................................24
3.5 Tvorba klim a tu ................................................................................................................................ 28
3.5.1 Činitelé ovlivňující vznik a vývoj klim atu......................................................................... 29
3.5.2 Učitelův styl řízení................................................................................................................... 29
3.5.3 Komunikace ve škole - verbální............................................................................................30
3.5.4 Komunikace ve škole - nonverbální.....................................................................................32
3.5.5 Blahodárný hum or.................................................................................................................... 34
3.5.6 Sdílení společného fyzického a také sociálního p ro sto ru ...............................................34
3.5.7 Harmonie a disharm onie......................................................................................................... 37
3.5.8 Znaky kvalitního klim atu........................................................................................................38
3.6 Pozitivní vliv činitelů na klima škol a tříd v rámci alternativních systémů, m etod a forem
v ČR............................................................................................................................................................40
3.6.1 Alternativa M arie M ontessori................................................................................................ 40
3.6.2 Program „Začít spolu“............................................................................................................41
3.6.3 Alternativa „Zdravá škola“..................................................................................................... 42
3.6.4 K ooperativní metoda vyučování........................................................................................... 43

4

3.6.5 M etoda kritického m yšlení................................................................................................... 44
3.6.6 Kom unitní k r u h ........................................................................................................................44
3.6.7 Působnost činitelů v rámci alternativ...................................................................................45
3.7 Waldorfská škola ja ko ucelená pedagogická koncepce.......................................................... 46
3.7.1 V ýchodiska w aldorfské pedagogiky.................................................................................... 47
3.7.2 Sociální aspekt činnosti učitele na waldorfské škole....................................................... 50
3.7.3 Sociálně terapeutický princip waldorfské pedagogiky.................................................... 54
4. V Ý Z K U M N Á Č Á ST ........................................................................................................................... 57
4.1 Charakteristika výzkumu............................................................................................................... 57
4.1.1 Uskutečnění výzkum u............................................................................................................. 57
4.1.2 Doba trvání výzkum u.............................................................................................................. 57
4.1.3 Cíl výzkum u...............................................................................................................................57
4.1.4 Průběh výzkum u....................................................................................................................... 57
4.1.5 Výzkumný vzorek.................................................................................................................... 58
4.2 Analýza zjištěných d a t ................................................................................................................... 59
4.2.1 Dotazník č. 1 Učitelé waldorfských škol............................................................................ 59
4.2.2 Žáci a jejich vztah ke škole - dotazník č. 2 a kresba........................................................67
4.2.4 Řízený rozhovor s rodiči.........................................................................................................82
4.2.5 K azu istik y ................................................................................................................................. 87
4.3 Závěr výzkumné části......................................................................................................................97
5. Z Á V Ě R .................................................................................................................................................... 99
6. P R A M E N Y A L IT E R A T U R A ....................................................................................................... 102
7. P Ř ÍL O H Y .............................................................................................................................................106

5

1. ÚVOD
C esta k tématu této práce vedla jaksi oklikou a začala vlastně již před m noha lety.
Krátce po roce 1989 jsem dostala příležitost strávit rok s m entálně postiženým i dětmi jako
vychovatelka ve švýcarském w aldorfském ústavu. Příležitosti jsem se chopila a začala se
během zbývajícího půl roku učit německy. Začátek nebyl jednoduchý. Teprve po třech
m ěsících jsem se byla schopna dom luvit ( a zjistila tak, co asi prožívá těžce postižené dítě
neschopné slovně se vyjadřovat). Zúžené obzory z našeho předrevolučního školství se mi
počaly velmi rychle rozšiřovat. Zjistila jsem , že výchově i vzdělávání je v ústavu přikládána
stejná váha. Ú žasné bylo zjištění, že každé jakkoliv těžce postižené dítě má právo na vzdělání
stejně jako dítě zdravé. Takové vzdělávání je přizpůsobeno jeho individuálním m ožnostem, a
lze v něm spatřovat smysl. Nadchlo mne množství nejrůznějších nabízených terapií a činností
pro děti, které dětem nesmírně v jejich vývoji napomáhaly, a zároveň i naplňovaly jejich
životy. Ze vztahu učitelů a vychovatelů vůči žákům bylo cítit partnerství. Po roce stráveném
zde jako vychovatelka - praktikantka - jsem se rozhodla zůstat a během dalších tří let jsem
souběžně s praxí v ústavu vystudovala waldorfský léčebně pedagogický seminář. Poslední
pátý rok jsem dostala příležitost vést skupinu šesti postižených chlapců. Celé období jsem
vním ala jako šanci učit se ze vztahu ke svěřeným dětem, ale i kolegům.
Posílena

zkušenostm i jsem se vracela zpět do Čech, konkrétně do speciální

w aldorfské školy. Třídu, která mi zde byla svěřena, jsem vedla od první až do šesté třídy, kdy
jsem odešla na mateřskou dovolenou. Postupně jsem zjišťovala, jak obtížně se waldorfská
alternativa prosazuje v rámci našeho školství. Během působení na této speciální škole jsem
začala

studovat na pedagogické fakultě. Zde jsem

reform ním i

se seznam ovala s porevolučním i

snahami. Pronikla jsem z uzavřeného okruhu w aldorfského školství do reality

běžných škol. Zároveň jsem se učila akceptovat skutečnou, stávající úroveň českého školství.
Zdálo se mi vskutku groteskní, že společnost ( především odborníků, ale i veřejnosti)
jen s obtížem i přijímá, a bohužel i přejímá, silnou stránku w aldorfských škol - a sice stránku
sociální. Skutečnost, že v současném českém výchovně vzdělávacím systému mohou
existovat učitelé a odborníci, kteří vědom ostní stránku upřednostňují před sociální stabilitou a
podceňují roli školy jako sociální školy života, ve mně vzbudila přesvědčení, že je nutné
upozorňovat na kvality w aldorfského způsobu výuky. Počalo ve m ně krystalizovat téma,
kterému věnuji svou diplom ovou práci.
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Začala jsem studovat odbornou literaturu, zabývající se klim atem škola tříd. Poté jsem
se vrátila k české historii a hledala souvislosti se svým tématem. D ůležité a zároveň zajímavé
bylo pro mne zjistit, jak se ke sledovanému tématu dnes staví ostatní pedagogické alternativy
v Čechách. Snažila jsem se postihnout jejich pozitiva ve vztahu ke klimatu. Vzhledem
k tématu práce jsem se snažila w aldorfskou alternativu přiblížit detailněji. Zdrojem inform ací
pro můj výzkum se stala škola, ve které jsem učila. N ejedná se tedy o širší celoplošný
výzkum, nýbrž o pokus zachytit kvality (ať už v pozitivním, či negativním smyslu) v rámci
konkrétní instituce.
D iplom ová práce se týká kvality školního

klimatu. Zabývám se jím především

v rámci w aldorfské pedagogiky. Zvláštní zřetel kladu na sociální podtext waldorfského
pedagogického hnutí, jako na důležitý činitel ovlivňující rozvoj dítěte.
Ke své práci stanovuji následující hypotézy:
1. Předpokládám , že již samotné principy waldorfské pedagogiky zaručují kvalitní klim a
tříd a škol.
2.

K valitní vztah učitele a žáka je důležitým činitelem pro vznik pozitivního klimatu a
um ožňuje tudíž plnohodnotnější rozvoj žáka.

3. Předpokládám , že děti, které docházejí do waldorfské školy od první třídy, pociťují
jistotu a důvěru vůči učiteli.
4. Předpokládám , že děti přijaté kvůli selhání na běžné ZŠ až do vyšších ročníků WŠ,
jsou uzavřené a chladné ve vztahu k učiteli.
5. Vedení třídy učitelem od první až do osmé třídy přispívá ke zkvalitnění vzájem ných
vztahů v rámci třídy.
6. Spolupráce s rodiči jé v rámci w aldorfské školy stěžejní a nepostradatelná.

2. METODY PRACE
2.1 Metody použité v teoretické části
Srovnávací (kom parativní) m etoda
„ Umožňuje zjistit, v čem se pedagogické je v y liší a v čem se shodují. Její po u žití
předpokládá analýzu srovnávaných je vů a procesů, popis znaků a vlastností, které budou
srovnávány. To umožňuje stanovit shody či rozdíly a dospět k syntetickém u závěru ze
srovnání.“ (Salková, 1983, s. 131)
M etodu jsem v práci využila při zjišťování, ja k alternativní metody ve vzdělávání
odlišně ovlivňují vývoj klimatu tříd a škol.
H istorickosrovnávací m etoda
„Představuje takové zkoum ání pedagogických jevů, které sleduje a srovnává ve vývoji.
Vede k pozn á n í jednotlivých vývojových etap, a ť téhož je vu nebo různých jevů, existujících
zároveň v rozličných vývojových stádiích. “ (Skalková, 1983, s. 131)
Tuto metodu jsem uplatnila při seznam ování s nahlížením na klim a (ať už vědomé, či
nevědom é) v různých historických obdobích.
M etoda studia dokumentů
Slouží rozboru pedagogických dokumentů, které „tvoří závazné norm ativní podklady,
vym ezující soubor předpokladů, požadavků a organizačních opatření, zabezpečujících
plánovitý průběh a výsledky výchovně - vzdělávacího procesu. “ (M aňák, 1994, s.63)Školský
zákon a Bílou knihu, které jsem v práci použila, můžeme zařadit „do skupiny oficiálních
dokum entů“ mezi něž „patří veškerá usnesení a zákony o školství, výchově a vzdělávání na
všech stupních, údaje statistického úřadu, archivní m ateriály škol a výchovných zařízení,
fin a n č n í evidence školských a výchovných institucí, korespondence a p o d .“ (M aňák, 1994,
s.63) Za další lze označit skupinu neoficiálních pedagogických dokumentů, z které jsem
v praktické

části

použila

„individuální nepovinné

dokum entace“. (M aňák, 1994, s. 63)

charakteristiky

žáků, “ a

„školní

M etoda studia literatury
D ává autorovi možnost: zjistit, co již bylo o problém u napsáno, orientovat se v dané
problem atice, neobjevovat již objevené, navázat na dosažené výsledky a zkušenosti
předchůdců, vyvarovat se případného opakování jejich chyb. Také mu umožní, aby „mohl
přesněji určit objekt, cíl, a prostředky svého zkoumání. “ ( M aňák, 1994, s. 92).
V práci jsem užila konkrétně studia těchto pramenů:
-

slovníky

-

učební texty, skripta a učebnice

-

monografie

-

články a statě

-

vědeckovýzkum né zprávy

-

periodika a bulletiny

-

články a statě v rezortních odborných časopisech

-

články v novinách

(M aňák, 1994)
M etoda analýzy a syntézy
„Analýza pedagogických je vů a procesů znamená m yšlenkové rozčleňování těchto
celků na jednotlivé části. “ (Skalková, 1983, s.118)
Této metody jsem užívala především při zpracovávání výzkum ného m ateriálu dotazníkových položek, nahrávek rozhovorů apod.
Syntéza je

„myšlenkové spojování čá stí stránek,

vyčleněných prostřednictvím

analýzy.“ (Skalková, 1983, s. 118)
Tuto m etodu jsem uplatňovala především při utváření závěrů, ať už dílčích, či závěru
celé diplom ové práce.

2.2 Metody použité ve výzkumné části
M etoda rozhovoru
Jedná se o metodu „kdy shrom ažďování dat j e založeno na přím ém dotazování, tj.
verbální kom unikaci výzkumného pracovníka a respondenta. “ (Skalková, 1983, s. 92)
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Rozhovor „umožňuje zachytit nejen fakta, ale i hlouběji proniknout do motivů a
postojů respondentů. “ (Gavora, 1996, s. 65)
Ve své práci jsem uplatnila rozhovor individuální, kdy „výzkum ný pracovník pracuje
sjed n o u o sobou“, a zároveň standardizovaný, který „probíhá podle otázek, jejich ž znění
i p o řa d í jso u přesně určeny a předem připraveny. “ (Skalková, 1983, s. 92)
M etoda dotazníková
„Je to metoda, která shrom ažďování dat zakládá na dotazování osob; charakterizuje
se tím, že je určena pro hromadné získávání údajů. O bjektivní výsledek dotazníkové metody
závisí v prvé řadě na teorii, z níž vědecký pracovník vychází, na prom yšlené vědecké hypotéze.
Z hlediska dané hypotézy stylizuje jednotlivé otázky a zaměřuje je na podstatné stránky
zkoum aných je vů a procesů. “ (Skalková, 1983, s. 86)
Podle způsobu kladení otázek rozlišujem e v dotazníku tyto položky: „Položky
otevřené (nestrukturované) jso u takové, které dávají respondentům vztahový rámec, ale
neurčují podrobněji ani obsah, ani fo rm u jeh o odpovědi. Respondent volí délku odpovědi
i konkrétní informace. “
„Dalším typem jso u položky uzavřené (strukturované). Jsou to takové, které nabízejí
respondentovi volbu mezi dvěma nebo více alternativami. M ohou to být položky zcela
uzavřené - dichotom ní (např. vyžadující odpověď ano - ne) nebo položky s v íc e volbam i.“

(Skalková, 1983, s. 88)
Pro svou práci jsem použila dotazníky nestandardizované. Svým charakterem nejlépe
odpovídaly mým výzkum ným záměrům. Vzhledem k tomu, že se v dotaznících objevují
především položky otevřené, lze konstatovat, že se jedná o dotazníky nestrukturované.
M etoda případová
Je to metoda, „při n íž je zkoum ání podrobeno je n několik nebo dokonce jed en subjekt
nebo je v edukační reality. Zkoum aný případ je detailně popsán a vysvětlován, takže dochází
k takovému typu objasnění, je h o ž nelze dosáhnout p ři zkoum ání týchž subjektů či je vů
v nějakém hromadném souboru (např. zkoum áme-li určitý soubor žáků, odhlížíme obvykle od
jejich individuálních odlišností). “ (Průcha, 1995, s.63).
Tuto metodu jsem uplatnila při popisu kazuistik tří dětí ze speciální w aldorfské školy.

M etoda projektivní
„Projektivní m etoda je způsobem získávání nepřímých údajů. Používá se p ři analýze
produktů činnosti. “ (Gavora, 1996, s. 79).
„ Předpokládá se, že výzkum né osoby do produktů vlastní činnosti prom ítají své
motivy, postoje, názory, potřeby. “ (Skalková, 1983, s. 97).
Jedná se o techniku vyžadující nekvantitativní způsob vyhodnocování. Ve své práci
jsem

užila výtvarný

produkt, konkrétně kresbu. Jednalo

se o kresbu

ke zjišťování

neintelektových, em očních vlastností.
M etoda kvalitativní a kvantitativní analýzy
Při této metodě provádím e „system atický popis, třídění obsahu, které je obsaženo ve
sdělení, klasifikaci sledovaných inform ací a jejich interpretaci. Tento kvalitativní rozbor
otvírá cestu i ke kvantitativní analýze. Způsob kvalitativní analýzy určuje m ožnosti a účinnost
analýzy kvantitativní. “ (Skalková, 1983, s. 95)
Tyto

metody jsem

použila při vyhodnocování sebraných

údajů

a při jejich

uspořádávání do tabulek.

11

3. TEORETICKÁ ČÁST
3.1 Terminologie
Termín klim a vym ezují slovníky následovně. V pedagogických a psychologických
slovnících se do roku 1970 termín klim a ještě neobjevuje.
Slovník cizích slov vym ezuje termín klim a jako: „1. podnebí, 2. situace, poměry,
prostředí. “ (Klimeš, 1981, s. 345)
Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, M areš, 1995) rozlišuje mezi klimatem školy
a třídy. Klima školy definuje jako: „...sociálně psychologickou proměnnou, která vyjadřuje
kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů, je ž fu n g u jí v dané škole, tak, ja k ji
vnímají, prožívají a hodnotí učitelé, žáci, příp. zaměstnanci školy. Součástí klimatu školy je
např. klima učitelského sboru, klima školních tříd, celkového prostředí školy atd. “ (Průcha W alterová - M areš, 1995, s. 97) O klimatu třídy m luví jako o: „...psychologické proměnné,
představující dlouhodobější sociálně em ocionální naladění, zobecněné postoje a vztahy,
em ocionální odpovědi žáků dané třídy na události ve třídě (včetně pedagogického působení
učitelů). Rozlišuje se klima aktuální a klima preferované, které si žáci přejí. Uvádí, že takové
klima třídy lze zjišťovat po m o cí speciálních m eto d .“ (Průcha - W alterová - M areš, 1995, s.
98)
Stejně jako psychologický slovník (Hartl, 1993) používá i Slovník cizích slov
(Klimeš, 1981) termín klimatoterapie. Oba jej shodně vysvětlují jako léčbu příznivým
podnebím (například aromatická léčba v lesním klimatu aj.).
Existuje mnoho termínů pro sociálně psychologické jevy ve škole, které jsou často
nepřesně užívány jako zástupné pro termín klim a (atm osféra, prostředí, charakter, étos).
N esm ím e opom enout, že těmto term ínům jsou pak dále připojovány přívlastky jako např.:
edukační, sociální, výukový. M areš jich dokládá přes padesát.
Podle Laška, stejně jako M areše, je nutné rozlišovat tři základní term inologické
pojmy, aby se předcházelo nedorozum ěním při pochopení autorova zám ěru.Jako nejširší
pojem chápe Lašek prostředí. Všímá si místa, kde se škola nachází, hygienických podm ínek
učebny, typu školy apod.. M areš navíc pod pojem prostředí zahrnuje akustický aspekt dané
třídy.

Užším pojm em je pak podle Laška klim a jako: “...trv a le jší sociální a em ocionální

naladění žáků ,ve třídě, které tvoří a prožívají učitelé a žáci v interakci. “ (Lašek, 1994, s. 40)
Jsou to jevy dlouhodobé, trvající měsíce a roky. M areš totéž nazývá sociálním klimatem. To je
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podle něj dále ovlivňováno jevy jako klim a školy a učitelského sboru. Termínem s nejužším
rozsahem , který je nutné odlišit, je atmosféra. Je to jev krátkodobý, který se může zm ěnit
během jednoho dne či jedné vyučovací hodiny (délka trvání je od m inut po několik málo
hodin, zřídkakdy déle). Jedná se o sociální a em oční naladění, jež můžeme, přirozeně
v rozdílných kvalitách, sledovat např. při zkoušení, ve výuce dram atické výchovy apod.
Anglický výraz „School ethos“ se vztahuje především k utváření a pěstování tohoto
klimatu. V české podobě - étos - se s ním proto můžeme v určitých souvislostech setkat.
Na rozdíl od zahraničí je téma třídního klimatu, ale i klimatu školy, u nás tém atem
novějším. D ochází k ujasňování term inologie, aby byla m ožná provázanost a další spolupráce
na tom to poli. Kupříkladu M areš a Křivohlavý (1995) navrhují termíny: sociální klim a školy a
sociální klim a školní třídy. U Grecm anové se zase například setkám e s vydělením pojmu
vyučovací klim a z celkového klimatu třídy (inspirováno něm eckou odbornou literaturou). Je
zde patrná snaha o detailnější rozlišení (v rámci jedné třídy probíhají různé vyučovací hodiny
s různými učiteli).
V rámci teoretické práce se bude autorka ponejprv zabývat všemi průvodním i jevy
klimatu. Teprve ve výzkum né části se zam ěří na sociální oblast klimatu. Pro ujasnění
term inologie v rámci této práce se rozhodla používat souhrnného term ínu klim a školy a třídy.
Naši autoři čerpají především ze zkušeností obsažených v zahraniční literatuře, ale
i z dom ácích výzkum ů a pozorování. Zahraniční studie se klim atem zabývají již padesát let.
Klima našich školních tříd a škol na podrobné prostudování teprve čeká. Prozatím jsou
v terénu prováděny pouze dílčí sondy. Bylo by dobré se tímto tém atem zabývat důkladněji
především pro potřeby praxe, tzn. těch, kteří na základě zjištění o klimatu třídy m ohou stavět
svou další činnost (jako např. školní speciální pedagog či poradenský psycholog,

učitel,

vedení školy).

3.2 Klima školy a školní třídy jako komplexní sociální
jev
„Školní docházka, pobyt dítěte ve škole jso u jedním ze základních složek je h o
socializačního procesu - neučí se zde pouze poznatkům, ale vytváří si řadu velmi podstatných
sociálních návyků, které se uplatňují v celém je h o dalším životě. “ (Lašek, 1994, s.143)
V rámci třídního kolektivu se dítě dostává do široké sítě sociálních vztahů. M ožnost
nažívání ve skupině vrstevníků s sebou nese riziko nejrůznějších konfliktů. 1 přesto vním ám e
sociální styk ve třídě a samozřejmě i ve škole jako velmi důležitý a jednoznačně pozitivní.
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N ení otázkou, zda konfliktní situace ano či ne, nýbrž jak je budem e řešit. Rozhodující je,
zaujm em e-li kom petitivní či kooperativní postoj. Děti m ladšího školního věku se často
o pomoc při řešení konfliktních situací obracejí na dospělého. Je na učiteli, jaký postoj
zaujme, vždyť: „Kazdy pokus o tvořivé řešení mezilidských konfliktů, v nichž jd e o dobrou
věc vedenou dobrým způsobem, i když je všelijak nedokonalý, je signálem naděje. “
(Křivohlavý, 2002, s. 186)
Dítě se prožívá v rámci třídního kolektivu v určitých rolích. Toto prožívání je přímo
ovlivněno klim atem té které třídy. Jelikož je klim a třídy kom plexní sociální jev, je možné pod
něj zahrnout mnoho prvků, jež jej přímo či nepřímo ovlivňují.
ovlivňuje

celkové klim a školy.

Klim a školy

Zcela jednoznačně jej

můžeme charakterizovat jako

sociálně

psychologickou proměnnou, vyjadřující kvalitu m ezilidských vztahů všech zúčastněných.
Klim a školních tříd je součástí klimatu školy. Klima školních tříd lze vním at jako školu
sociálního života či místo k uspokojování aktuálních potřeb dítěte.
I rodiče se dnes při výběru vhodného zařízení pro své dítě podvědom ě zajímají, budeli klim a školy pro jejich potom ka příznivé. Má-li např. rodič dítě alergika, bude se přirozeně
zajímat, jak je na daný problém škola vybavena. Obdobně se bude ptát rodič hyperaktivního,
méně nadaného žáka. Bude učitel mého dítěte schopen s ním pracovat? Rodič tvořivě
nadaného žáka se zeptá, jestli bude nadání dítěte rozvíjeno či skrze autoritářský přístup učitele
spíše potlačováno atd.
V

ideálním případě by každá škola měla být připravena na KAŽDÉ dítě. Tomu b

mělo odpovídat klima školy. Nelze se tudíž spokojit s dosavadním nárokem škol na dítě
v otázce jeho zralosti a připravenosti. V potaz musím e brát i opačný pól. Což znam ená ptát se
po připravenosti školy dítě přijmout v takovém stádiu vývoje, v němž se právě nachází, a
um ožnit mu v rámci školního procesu náležitě se rozvinout.
Klima školy můžem e vním at z různých pozic a úhlů pohledu. Žák bude nejvíce
zam ěstnán vztahy se spolužáky. Učitel se zajím á o vztah k dítěti, celé třídě, případně
podskupinám v ní, ale také o prožívání v rámci školy mezi svými kolegy. Ředitel školy se
bude zajím at nejen o své kolegy a v pozitivním případě i o pěstování vztahů s nimi, ale také
o vztahy s jiným i školami a institucemi. Zajím at se bude i o školský systém příslušné země.
Dohlížet bude i na provoz budovy, v níž výuka probíhá.

14

Budem e-li takové pohledy chtít rozčlenit do skupin, přijdem e na pět teoretických
úrovní (Čáp, 2001):
•

ekologická: budova, učebny

•

jedinci: žák, učitel

•

malé sociální skupiny: školní třída

•

větší sociální skupiny: škola

•

velké sociální skupiny: např. školství dané země, zvláštnosti je jí kultury

I přesto, že tyto úrovně můžem e od sebe takto oddělit pouze v rovině teoretické,
můžeme v praxi vliv té či oné úrovně silně pocítit. Ráda bych uvedla jeden příklad. Jako
nedostatečně prom yšlený zásah s negativním dopadem jsm e v nedávné době mohli

vním at

vliv poslední jm enované, nejširší úrovně, a sice úrovně školství dané země. A to skrze nově
vydaný a zavedený Školský zákon (2004). Jeden z jeho prvních zcela konkrétních projevů,
který měl bezprostřední vliv na klim a škol i školních tříd, měl podobu přepisování pololetního
vysvědčení žákům prvních tříd. Nam ísto jedné celkové známky měly být děti klasifikovány
z každého předm ětu zvlášť. Třídní učitelé prvních tříd se ocitli ve shonu, děti připravené na
krásné velké jedničky zažily zklamání, rodiče byli překvapení. N egativní dopad na klim a je
jednoznačně prokazatelný.
Pro pochopení současného stavu v této nejširší teoretické úrovni, ale nejen v ní, je
jistě vhodné nahlédnout zpět do minulosti. A to nejen do té nejbližší, která se bezprostředně
dotkla našich životů či životů našich rodičů a prarodičů, ale m nohem dále.

3.3 Klima v historické perspektivě
3.3.1 Klima v rámci humanistických snah J.A.Komenského
„ Učitel a žák jso u ve vzájemném vztahu; p ři vyučování nem ůže chybět ani jeden ani
druhý. “ (Kom enský, 2004, s.16)
Jan Amos Komenský, jako tvůrce první system atické pedagogiky, byl přesvědčen, že
výchovou je možné zm ěnit lidskou společnost i svět, v němž se člověk rozvíjí.
Na svou Velkou didaktiku nahlíží Komenský jako na všeobecné umění, jak vyučovat.
Z toho vyplývá, že učitel by měl být jako umělec, který pracuje na svém díle. Jako řezbář,
který důkladně opracovává dřevo, aby mu vtiskl novou podobu, tak i učitel pracuje na svém
žákovi. Jako řezbář proměňuje zdánlivě obyčejný kus dřeva v um ělecké dílo, tak i učitel
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pracuje se žákem. Tak jako se řezbář nechá inspirovat a naslouchá svému budoucím u dílu
(vním á materiál, kvalitu dřeva........), tak i učitel nechává procitnout skrytým schopnostem
svého žáka. To, co učitel zaseje, říká Komenský, to také sklidí.
V

D idaktice analytické poukazuje Komenský na způsoby, jak vyučovat: rychle,

příjemně (zábavně) a důkladně. Jako příjemné pak chápe takové vyučování, které přináší
potěšení a tudíž i prospěch. N em yslí tím, že by se snad měl žák učit jen věci, které ho baví.
Učitel by se nechuti žáka měl předem vyvarovat. Měl by nechat žáky pracovat z vlastní vůle.
„Lidská přirozenost je svobodná, miluje činnost z vlastní vůle a d ěsí se nucení. “ (Komenský,
2004, s. 57)
Učitel, který nenechá projevit dětskou přirozenost, schopnosti ničí, místo aby je
povznášel a zušlechťoval. Proto by učitel neměl být autoritářský a mrzutý. Takový odvádí děti
od učení. M á působit na děti dobrým příkladem, laskavým slovem, upřím ností a zjevnou
náklonností. Veškeré kárání dítěte se má dít v lásce učitele k d ítě ti, aby se dítě nezatvrdilo.
Vzhledem k tomu, že na vzdělání má nárok každá lidská bytost, musí být školní
instituce dostupná všem i z hlediska fyzického. Proto Komenský podporuje vznik škol
i v nejm enší vesnici. A to také z důvodu nedostatečné schopnosti rodičů vyučovat triviu své
děti doma, jako doposud, ale především proto, aby děti mohly být pospolu ve větším počtu.
Proto školu pojím á jako společnou vychovatelnu mládeže.
Vyučování by mělo být všeobecné. Všichni by měli být vyučováni všemu: duch
vzděláván věděním a uměním, jazyky tříbeny, mravy vzdělávány ke všemu počestnému, Bůh
měl by býti upřímně milován. Taková škola měla by být dílnou lidskosti a činit z lidí tvory
rozumné a moudré, „...pohrdnuvše stromem života, nespořádaně obracím e svou touhu pouze
ke stromu vědění. A školy hovějíce této zvrácené choutce, honily se a ž dosud pouze a je d in ě za
vědom ostm i." (Komenský, 1958, s. 101)
Všichni lidé potřebují podle Komenského vzdělání. N adaní lidé potřebují navíc
moudrost, aby jim jejich vzdělání nebylo záhubou. Škola podle něj není jen místem k získání
znalostí. Jako stálé v člověku označuje to, čím „nasákne“ v nejranějším dětském věku.

3.3.2 Meziválečné období, demokratizace školy na začátku 20.st.
Evropské školství druhé poloviny 19. století bylo značně pod vlivem herbartismu.
Tato H erbartovým i studenty upravená forma Herbartovy teorie se již na konci století dostala
do rozporu s novou společenskou situací. Herbartism us, který předpokládal, že látka sama
o sobě je schopna výchovně působit, který osnovy plnil přemírou poznatků, věřil ve
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sm ysluplnost pouhého naslouchání, učení se zpaměti a reprodukce naučeného, nesl s sebou
sam ozřejm ě atmosféru strachu a strnulosti a také kázeň, jež se projevovala příkazy, zákazy a
tělesnými tresty. Doba kladla na člověka mnohem vyšší nároky, očekávala se podnikavost,
aktivita, iniciativa, tvořivost, samostatnost. Školství se tak ocitlo v krizi, stalo se centrem
pozornosti reform ní společnosti.
Pedagogické hnutí usilovalo o reformu školství. Centrem pozornosti se stal žák nikoli
probíraná látka. M oderní pedagogika chtěla rozvíjet celou žákovu osobnost nikoliv jen
intelekt, výuka měla být individuální, žák se měl na vyučování aktivně podílet. Nové
pedagogické směry chtěly učinit principem učení a výchovy samočinnost. Samočinnost,
vycházející z vlastní iniciativy žáka (čili bez vnějšího nátlaku), se projevuje hrou a prací.
Taková iniciativa nem usí být pouze spontánní, ale i vhodně navozená. Zdůrazňuje se, že
v principu samočinnosti nelze oddělovat tělesnou činnost od duševní. Vyučování má být prací
(příjemnou), nikoliv jen hrou. V rámci těchto nových vyučovacích metod - žákova aktivita a
sam očinnost - dochází k odlišení pojmů tvořivost jako taková a dětská tvořivost. Dětská
tvořivost vede žáka k novým výsledkům - je to tvořivá žákovská aktivita. Předpokladem
dětské tvořivosti je svobodné konání. Výchova má být výchovou ke svobodě, nikoliv výchova
ztotožňující se se svobodou (Dvořáček, 1936).
Z takových impulsů se vyvinulo mnoho nových pedagogických směrů. Jedním z nich,
kterým reform átorská doba umožnila vzniknout, je později podrobněji v této práci zm íněná
w aldorfská pedagogika.
Reform a školství se stala cílem snah řady reformátorů. Pro svůj text si autorka vybrala
pouze dva z nich. Jejich úsilí zrcadlí dobu reformních snah, která má být na tom to místě
pojednána. Jednou z předních osobností reform ního hnutí je Václav Příhoda. Příhoda byl
především vědecký pracovník. Své reform ní hnutí postavil na studiu am erického školství. Své
teorie si vždy ověřoval v praxi, tak vznikají tzv. reform ní školy. Své úsilí o českou reformu
zahájil snahou po zm ěně ve vyučování čtení a psaní. Propracoval systém školství. Je
zastáncem konsolidace škol na větší adm inistrativní jednotky. Zdůrazňuje celistvé vyučování
u m ladších žáků. G lobálnost vyučování spočívá v postupu od celistvých ke konkrétním
jevům .

Na úplném

počátku školní docházky nedoporučuje ani dělení na předměty.

V pozdějším školním věku je ale zastáncem diferenciace žáků - jejich specializace. Takovou
diferenciaci považuje za zcela prosociální (čím úžeji je člověk specializován, tím více je
závislý na společnosti - je nucen být její součástí). Je zastáncem myšlenky, že škola má žáky
Připravovat pro budoucí život. Školu si představuje jako školu jednotnou, ale zároveň vnitřně
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diferencovanou - všímá si odlišností mezi žáky (potřeby a záliby žáků). Žák má mít aktivní
podíl na vyučování. V Příhodové škole neexistují pevné třídy, ale pouze odborné pracovny a
laboratoře. Za velmi důležitou považuje koedukaci chlapců a dívek. Upozorňuje na nebezpečí
tzv. spěchání na děti a předčasné abstrakce. Z Příhodových snah je zřejmé, že se jedná
o vnější reformu školy (Čondl - Vrána , 1939).
Dalším z důležitých reform átorů je Jan Uher. Stejně jako Příhoda usiluje i Uher
o jednotnou školu. Je zastáncem dem okratické výchovy. Škola má rozvíjet tělesnou,
inteligenční, m ravní a sociální stránku dítěte. Jednotnou školu chápe nejen jako organizačně
sjednocenou, ale i sjednocenou na základě jednotné ideje a ducha. Na rozdíl od Příhody
kritizuje am erickou výchovu. Vytýká jí mimo jiné nedostatečné filozofické základy,
povrchnost školského m ěření (testy jsou pouhou honbou za čísly). Navíc vnímá přenos
am erických zkušeností jako příliš mechanický.
Jeho činná škola podporuje dětskou činnost, spontánnost a individualitu. Nové pojetí
dítěte je založeno na zásadě dětské přirozenosti. Opírá se o poznatky z dětské biologie a
psychologie, což znamená, že se neustále vyvíjí. Proměna statutu učitele a žáka spočívá
v odbourání pasivity žáka, pouze ovládaného působením výchovné a didaktické činnosti. Žák
má mít možnost o vědomosti a dovednosti vědomě usilovat. Učitel se nem á pouze podřizovat
vnější autoritě, nýbrž má jako svobodná osobnost s vlastní odpovědností usilovat o vnitřní
seberegulaci. Na rozdíl od Příhodovy vnější reformy jsou snahy U hra reformou vnitřní snažící se o proměnu atmosféry, cílů apod.
Roztříštěností v rámci dem okratické reformy a dalším historickým a politickým
vývojem bylo zabráněno uskutečnění moderní pedagogiky. „Nedotažená m eziválečná školská
reforma vedla k tomu, že v poválečném období nebyla školská platform a sjednocena a to ani
Z

hlediska ideového ani pedagogického ba ani organizačního. A takový stav nem ohl úspěšně

vzdorovat politickým tlakům, které se v poválečném období konstituovaly .“ (Uhlířová, 2004,
s.104).
M yšlenky reformátorů meziválečného období v mnohém předčily kontext doby v níž
vznikly. N apříklad také z hlediska politického nemohly být plně realizovány. Protože to byly
návrhy skutečně jediného období v historii české republiky, je nutné se k nim vrátit a
uvažovat o jejich inspirační hodnotě pro současnost.
„Nikde později nenadělá trpné vpravování vědom ostí a dovedností do dětského
vzrůstu tolik škod, ja k o v elementárce. Jde o to, aby dětská zvědavost - zvídavost - vyplývající
ze zájmu, neporušená ochota odpovídat k životním otázkám s duševní opravdovostí a
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upřím ností .nebyla při prvním kroku do školy ubita mechanickým i činnostmi. Je třeba některé
děti v tomto směru podporovati a jin é do opravdového dětství teprve vpravovati. N ěkteří
rodiče v úsilí pom áhali dětem ubili v nich veškerou touhu po samostatnosti. Člověku je třeba,
aby si uchoval m ožnost přirozeného vývoje a růstu a ž do sm rti.“

(Čondl - Vrána, 1939,

s. 173).

3.3.3 Klima škol před rokem 1989
„Škola, která dokáže navodit příznivé sociální klima, udělá mnoho pro rozvoj žákovy
osobnosti, zatímco škola, která se vyznačuje ohrožujícím sociálním klimatem, může žákovu
osobnost vážně poznamenat. “ (Čáp - M areš, 2001, s. 595)
Zájem o to dozvědět se něco více, lépe řečeno: potřeba lidí z praxe pracovat
s klimatem, jako s důležitým činitelem, jež může zásadně ovlivnit vývoj dítěte, v posledních
patnácti letech roste. Je to samozřejmě dáno přelom em v roce 1989 a změnami, které s sebou
přinesl, ať už v oblasti politické či ekonomické.
V

socialistické éře nebylo možné veřejně se zabývat právě takovým tématem jako

klima třídy či školy. Bylo nepředstavitelné a zároveň nem ožné spojit m yšlenku státu
vlastnícího m onopol na vzdělání

s vedením dialogu o odlišnostech tříd, natož škol..

Zjednodušeně řečeno, dítě chodilo do školy za účelem získání znalostí. Ty pak byly
ověřovány a hodnoceny, na základě čehož se rozhodovalo o budoucnosti dítěte. Učitel byl
povinen předat dítěti během svého výchovného působení zvrácený hodnotový systém, který
mu byl diktován „shora“ . Činnost učitele byla důsledně kontrolována a v případě nutnosti
usměrňována.
M luvilo se o dobrých a špatných učitelích. Tedy o takových, kteří požadovanou sumu
poznatků žáky naučili, a o takových, kteří nenaučili. Učitelé byl považováni především za
korektora žákovských chyb. Přílišné projevy osobnosti (tak jak termín chápem e dnes) či
dokonce originality a jejich působení na děti nebyly v tehdejších školách vítány. Nebyly
respektovány individuální zvláštnosti dítěte. Sam ostatnost a tvořivost byly potlačovány,
u dětí, i u učitelů. To byly skutečné požadavky socialistické školy.
Aby se učitel mohl stát autoritou, užíval mocenských nástrojů, jako např. poznámky,
znám kování, pochvaly, tresty, příkazy, zákazy. Vynucování si autority za každou cenu,
případně i ironizování za menší nedostatky, vedlo často ke stresu a potlačení sebevědom í
dítěte. Výchova založená na vývoji vnitřní sebekázně dítěte nebyla myslitelná.
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Mezi učiteli byla pěstována jakási falešná soutěživost - kom petentní pracovníci
s vysokou ideologickou angažovaností je hodnotili za to, kolik chyb se vyskytlo v kontrolních
pracích jejich žáků. Jaké klim a tady mohlo v rámci učitelského sboru panovat? Takové klima
bychom mohli nazvat uzavřeným klim atem (M areš - Křivohlavý, 1995). U čitelé byli zavaleni
byrokratickou rutinou, úkoly plnili pouze formálně, protože nebyli o jejich význam u skutečně
přesvědčeni. V ýsledkem bylo, že se stahovali do sebe, uzavírali se, byli lhostejní k činnostem.
Byli vykonavateli školské politiky. Je logické, že v rámci takového systému nelze očekávat
žádný vývoj pozitivním směrem, ale spíše ustrnutí.

3.4 Reformní snahy po roce 1989
3.4.1 Škola jako místo setkání
Po roce

1989 došlo k rozšíření nabídky ve vzdělávacím

systému, k rozšíření

pravom ocí ředitele. Rodiče mají m ožnost zvolit pro své dítě školu. M ohou volit i z několika
typů alternativních škol. Učitelé získali také mnoho kom petencí v oblasti vyučovacího
procesu - volí si náplň a způsob výuky. Tak vznikla konečně

m ožnost odpoutat se od

socialistického pojetí školství. M ožnost kom unikovat s dětmi nejen skrze obsah vyučovaného,
ale navázat s nimi skutečné vztahy, učinit ze školní třídy místo setkávání se nad tématy, nad
společným vzájem ným ovlivňováním se, nad tvorbou společných vztahů, ale také hledání
jako průsečíků. Taková opravdová „setkávání se“ jsou základnou pro kom unikaci ve škole.
Hlavním cílem vzájem ného lidského otvírání se je především najít a prohloubit vzájemné
porozum ění (M rkvička, 1984).
Setkání jsou události, které lidi sbližují. Taková setkání by se na půdě školy měla
pěstovat i v širším rámci - rodiče by měli mít právo dozvídat se o společném soužití dětí ve
třídě. Problém em je pozůstatek vním ání kontaktu rodičů a školy z dob před rokem 1989, kdy
se setkání rodičů s učiteli většinou omezovala na sdělení o školním prospěchu dítěte, případně
strohé inform ace o chování ke spolužákům. Občasná kulturní setkání - besídky, školní
slavnosti - nabízela rodičům jen letmý vhled do školního života jejich dětí. Už M asaryk
zdůrazňoval

školu jako

místo, kam by se každý měl rád podívat, jako místo, kde se dítě

setkává s uměním, skrze nějž se rozvíjí dětská vnitřní tvořivost. Život má volně proudit do
škol a dítě z nich volně odcházet do života (Titzl, 1998). „Čili láska k dětem a otevřenost
školy životu vytvářejí ovzduší, ve kterém experim entující volný učitel sta ví volně lidské m ládě
do živo ta .“ (Titzl, 1998, s. 171)
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Problém em současnosti jsou často učitelé a potažmo i celé učitelské sbory, které
můžeme

označit

term ínem

„staré“ . A to

nikoliv

z hlediska

věku,

nýbrž

z hlediska

opotrebovanosti a vyhořelosti. Jsou to tací učitelé, kteří nejsou schopni a ochotni z různých
důvodů m ěnit svůj zažitý styl a přístup k dítěti.
„Zkušený n en í ten, kdo všude byl, všechno slyšel a všechno zná, ale ten, který je
otevřen pro nové zkušenosti, připraven se z nich učit.“ (M rkvička, 1984, s.162) Z toho
vyplývá, že zkušenosti získávám e na cestě, na cestě za moudrostí. Zvolím e-li si jako učitelé
takovouto cestu, musíme nutně začít uplatňovat pedagogiku kom unikace nam ísto pedagogiky
manipulace.

3.4.2 Vztah učitele k žákovi v zrcadle vnitřní proměny školy
Jednou z m noha aktivit, díky nimž vzniklo krátce po převratu mnoho

nových

dokum entů a materiálů, byla například i „Pražská skupina etnografie“ . Terénní výzkum, jenž
byl prováděn, se zabýval i otázkou školního klimatu, a to především z pohledu žáka, ale
i v interakci učitel - žák. Studie se zabývá i tím, co se vlastně ve skutečnosti dítě ve škole učí.
Je škola opravdu jen místem k získání vědom ostí? Nespočívá bohatost života i v prožívání se
v rámci sociální skupiny? Takové a další otázky si autoři kladou a hledají na ně odpověď. Tato
studie vyžaduje jistou míru hrdinství, odvahy pustit se do zkoum ání toho, co až doposud bylo,
zjednodušeně řečeno, pouhým seznam em v třídní knize. Tedy do zkoum ání školní třídy a
vztahů jejích členů.
Zastaralý systém, nerespektující dětskou individualitu, se bohužel zachoval částečně
dodnes. Přes všechny současné reform ní snahy není možné očekávat okam žité změny, a to
právě proto, že se týkají hluboce zakořeněných stylů a přístupů

učitelů ke vzdělávacím u

procesu. Nejen učitelé, ale i ti, kteří prožili tuto odosobněnou dobu v roli žáků, a posléze se
stali učiteli, jí budou jistým způsobem poznamenáni.
Přestože v současnosti uvažujeme o humanizaci našeho školství, můžem e se v praxi
setkat se dvěm a pohledy na vztah učitele a žáka. První z nich chápe učitele jako
neom ylného. Jeho úkolem je korigovat chyby žáků, ale rozhodně ne vym ěňovat si s nimi
názory. V druhém případě je učitel žákovi partnerem , respektujícím jeho možnosti. Takový
učitel ovlivňuje názory a zájmy dítěte (Šimíčková, 1998).
N ení ojedinělé, že se i dnes, 16 let po revoluci, setkáme s učiteli, kteří volají po
znovuzavedení kázně ze „staré dobré doby“ a m luví o úpadku morálky dnešních dětí, na
rozdíl od dětí, ukázněných ve smyslu socialistické morálky (Spilková, 2002/03). Už
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i J. A. Komenský mluvil o kázni jako prostředku popohánějícím učení. Přecením e-li však
kázeň a začneme ji otrocky uplatňovat nemůžeme v souvislosti s vyučováním používat slov
svoboda, tvořivost. Jak chceme mluvit o humanizaci školství a společnosti, když učitelé - tedy
ti, jež m ají v budoucí generaci probouzet zárodky právě hum anitní společnosti, nevidí nutnost
poskytnout současnému dítěti ani prostor pro nácvik vnitřní sebekázně a stále ulpívají na
vnějším tlaku. „Dospělí, kteří si stěžují, že děti jim nevykazují přim ěřenou úctu, často
spoléhají na to, že j i získají sam očinně díky svému postavení, věku nebo je n kvůli svému
statusu dospělých, a nesnaží se j i získat vlastním chováním a m oudrostí.“ (Fontana, 1997, s.
282)
Vůbec se mi nedaří osobně porozumět pohledu takového učitele, který od dítěte pouze
očekává výkon po dobu aktivit, ukázněnost a poslušnost, tj. předem nedefinované požadavky.
Přitom každý citlivý vychovatel a učitel musí mít ujasněno, že požadavky a pravidla mohou
být vžita až na základě společné komunikace učitele a dítěte. Můj osobní či učitelský instinkt
mi vždy radil vycházet dítěti vstříc, snažit se probouzet v něm schopnost navázat vztah, který
by se stal nejdůležitějším předpokladem naší další spolupráce. Teprve na základě takového
vztahu se posléze mohou objevit kladné výsledky, jež má učitel nikoliv

(jak si mylně již

zm ínění učitelé myslí) očekávat, nýbrž přijímat.
„ Pro překonávání generační a kom unikační propasti je nutné více jed n a t než mluvit.
Budovaný vztah m usí mít mnoho rozměrů a m usí zahrnovat různé zkušenosti. B udování
smysluplného vztahu od vás vyžaduje ochotu být zranitelnými. Vaše zranitelnost by se měla
om ezovat na oblast citů a pocitů- na tu část vaší osoby, která reaguje emocionálně. N en í
podstatné co si o pocitech myslíte, ale ja k je prožíváte. Ř eč citů pomáhá, překonávat propast
v oblasti zkušeností a generačních rozdílů.“ (Karnssová, 1995, s. 13) Současné děti, žijící
v odlišném světě než předchozí generace, potřebují zcela odlišný přístup. Nejen změny
v rámci naší společnosti, ale i vývoj lidstva (vědeckotechnický pokrok a s ním i větší závislost
na technice, ohrožení Země našimi vlastními výdobytky, ulpívání na materiálních statcích,
anonymita, izolace) zásadním způsobem ovlivňují nároky na výchovu. Příčiny problém ů
současných dětí hledáme často ve společnosti. Škola je také velmi důležitým místem, které
může zásadně ovlivnit právě úroveň budoucí společnosti. Kvalita školní činnosti se nepromítá
pouze ve výsledcích žáka podaných během vyučování, ale především v jeho dalším
profesním, ale i soukrom ém životě.
„Je obdivuhodné, ja k se dnešní rodiče na rozdíl od předešlých rodičovských generací
snaží o uvědom ělou výchovu svých dětí. U vědom ují si svou zodpovědnost i to, že z jejich d ětí
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budou zítra dospělí. Jsou si vědomi také toho, ze jejich děti čeká těžké dědictví a že budou
m uset být hodně silné, aby ho dokázaly přem ěnit na dědictví hodné člověka. Protože děti
vyrůstají v čase, ve kterém se pravděpodobně je ště vyostří boj m ezi ničivým i a tvořivými
silami,

budou m uset být na svou

nelehkou

cestu dobře

vybavené. “ (Prekopová -

Schweizerová, 1993, s. 7) „Současné dítě potřebuje silnou vůli a odolnost, chce umět
rozlišovat dobro a zlo, svobodně a tvořivě přem ýšlet za pom oci logiky srdce, chce procházet a
řešit m ezilidské konflikty, chce oplývat schopností milovat druhého ja k o sebe samého. “
(Prekopová - Schweizerová, 1993, s. 7) Je samozřejmé, že očekávání dětí od nás dospělých
jsou dnes zcela jiná, než před pár desítkami let. Co se stane, když nejsou naplňována? Co
prožívá dítě, od kterého je pouze očekáváno?
„Jestliže děti hledí na učitele a vidí v něm takovou lidskou bytost, ja ko u by samy rády
byly, p ak jim učitel dal dar, je n ž má stejnou hodnotu ja k o veškeré jím poskytnuté fo rm á ln í
vzdělání. “ (Fontana, 1997, s. 295)
I

když děti v různých koutech naší země „křičí“ o pomoc, jsm e schopni to jako učite

přehlížet, dokonce to přičítat zcela jiným důvodům než výchově. Je to snad vina pouze
nedostatku odborné literatury, jen pohodlnost a nebo dokonce strach pohlédnout tváří v tvář
problém ům naší m oderní doby?

3.4.3 Klima jako soudobé a zároveň moderní téma
N edostupnost zahraniční odborné literatury

(kromě sovětské), ale ¡jednotnost

prostupující celý školský systém v socialistickém režimu, jeho nepružnost a strnulost,
způsobily v Čechách odsunutí tématu klima na školách do dnešní doby. Neznam ená to, že by
snad téma nebylo aktuální. Jeho aktuálnost si můžeme ověřit na, v posledních letech stále
frekventovanějších, zprávách ze zahraničí - agrese a útoky projevené žáky vůči učitelům.
Jaké v takových školách a třídách asi panuje klima? Jak rád je obyčejný český učitel, po
přečtení takové zprávy, za svou „obyčejnou českou třídu“ , v níž zatím řeší „pouze“ problém
šikany! Takový učitel si však neuvědomuje, že není důležitý rozsah problému, nýbrž přístup,
jaký k němu okolí zvolí. Pokud zůstane nedostatečně řešen, můžeme si být jisti, že přeroste
do

stejných

rozměrů

s jakým i

se

setkáváme

v zahraničí.

Takové jevy

samozřejmě

korespondují s celkovým vývojem společnosti a s postojem, který společnost ke školství
zaujímá. Je nutné učitele vzdělávat tak, aby byli schopni včasné diagnostiky a mohli pak
spolu s odborníky preventivní péčí závadným jevům předcházet (např. vznik podskupin mezi
žáky, negativně působících na celkové klima třídy).
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„K valitní sociálně em ocionální klima ve třídě považujem e za velmi účinnou prevenci
proti vzniku podobných nežádoucích je v ů .“ (Spilková, 2002/03, s. 11) Pro úkoly „nové
moderní doby nových moderních dětí“ je třeba, aby učitelé nalezli dostatek odvahy k přijetí
skutečné spoluodpovědnosti za vývoj dítěte (Spilková, 2002/03). „Nejde totiž pouze o to,
abychom vybavili žáky množstvím vědom ostí a dovedností, ale abychom v nich rozvinuli
schopnosti učit se včetně zájmu o učení samotné. “ (Grecmanová - U rbanovská, 1999/2000, s.
10) Člověk, který je schopen trpělivě s láskou a úctou vysvětlit, respektovat, ale zároveň se
také spravedlivě rozzlobit, je tím pravým učitelem dnešní doby. N ení však zadostiučiněním
pracovat výhradně na pozitivním vývoji klimatu v rámci třídy. Odborníci i rodiče chápou, že
dítě velkou část svého dětství tráví v určité škole a učí se v ní „skrytém u kurikulu“. M imo
form ální vzdělávání poskytuje škola dítěti i neformální životní zkušenost. (Klusák, 1992).
Toto kurikulum je skrytým souhrnem zkušeností zažitých dětmi ve škole, ať už při výuce či
mimo ni, ať už s učitelem či se spolužáky.

3.4.4 Reforma školství
„ Učitelé, jejich lidské a profesní kvality, jso u klíčovými činiteli každé školské
reformy." (Spilková, 1997, s. 112)
Reform a probíhá zároveň ve dvou formách. V nější reform a usiluje o strukturální
změny ve školském systému, řízeni a financovaní skolství. V m tim reforma usiluje o změnu
v pojetí vzdělávání a také v obsahu učiva, změny v pojetí vyučovacího procesu. Nejedná se
o okam žitou, direktivní změnu, nýbrž o postupný, dlouhodobý proces vnitřního přijetí změn
učiteli a dalšími zúčastněnými. Klíčovými principy vnitřní transform ace českého školství
jsou: hum anizace, dem okratizace a také částečná liberalizace (Spilková, 1997)
Reform a vzdělání reflektuje probíhající reformu společnosti. M luvím e o hum anizaci
společnosti. Cílem humanizace prim ární školy jako hlavního východiska transform ace
vzdělávání je:

„...celková

kultivace

osobnosti

dítěte,

otevření je h o

vývojových

a

individuálních možností, uvádění do poznávání a vytváření prim árního a uceleného obrazu
světa, zprostředkovávání společenských hodnot a základních kulturních dovedností ja k o
instrumentů k dalším u vzdělávání, orientováni dítěte v jem n é síti sociálních vztahů a
uvědom ování si svého místa v ní, vytváření vlastní identity a sebejistoty, probouzení zájm ů a
Získávání dítěte pro školu a vzdělávání. “ (Spilková, 1996, s. 54)
Zm ěnit by se měla i hierarchie cílů ve vzdělávání.
1. Postoje (k lidem, přírodě, vzdělání) a hodnoty (občanské, mravní, dem okratické)
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2. Dovednosti (práce s inform acem i, kom unikace a kooperace, tvořivé řešení
problémů)
3. Vědomosti (podstatné, ne osvojené, ale vytvořené žákovou aktivitou a propojené
v souvislostech). Vzhledem k ustálené a osvědčené podobě obsahu vyučování je
třeba provést jen menší změny, jako například přizpůsobit jej více potřebám a
vývojovým m ožnostem dítěte (Spilková, 1997).
Přirozeně, že inspirace pro transformaci je hledána i v zahraničí. K urikulární materiály
EU člení své výchovné a vzdělávací cíle do tří úrovní: 1.obecné cíle 2. tzv. m inim ální cíle
(žáci jich dosahují na konci roku či častěji v delším časovém úseku) 3.cíle v podobě
kom petencí, dovedností, činností, jejichž zvládání je sice časově omezeno, přesto mu však
může být věnován delší časový úsek (Spilková, 1996).
Česká prim ární škola má svou tradici (počínaje J. A. Kom enským ), jež spočívá
v tendenci

k respektování

osobnosti

dítěte,

ale

také

v budování

národního

vědomí,

v naplňování funkce společenské a osvětové, v orientaci na občanské, univerzální a mravní
hodnoty. Teprve socialistická éra zasáhla výrazně do tradic české školy, k nimž se
v současnosti s obtížemi vracíme (Spilková, 1997).
Skutečná prom ěna našeho školství souvisí s m ožností spoluutvářet tzv. školní
kurikulum, které bude vycházet z konkrétních podmínek škol, dětí a učitelů. M oderně pojaté
kurikulum by nem ělo mít pevně stanovený a závazný obsah jako před rokem 1989. D osavadní
normativně - kontrolní funkci má nahradit funkce program ově - orientační. Takové celostátní
kurikulum by mělo být pouze rámcové a mělo by skýtat dostatek prostoru konkrétním
učitelům s konkrétními žáky k jeho dotvoření (Spilková, 1996).
D okum enty

Bílá kniha, nový školský zákon a Rám cový vzdělávací program -

jako vyvrcholení snah o proměnu školy
Je zřejmé, že proměny české školy, které se v průběhu posledních deseti let realizují,
nemohou najít své pevné místo ve vývoji společnosti, pokud se neopírají o pevné strategické
plánování, jehož linii je možno sledovat, a směřovat podle ní k budoucnosti. A proto byl
v roce 2001 českou vládou přijat základní dokum ent

Bílá kniha - N árodní program

rozvoje vzdělávání. Ten požadovaným zm ěnám vytváří jistý a pevný podklad.
„ Bílá kniha“ je „... systém ový projekt, form u lu jící m yšlenková východiska, obecné
Záměry a rozvojové programy, které m a jí být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve
střednědobém h o r i z o n t u (Bílá kniha, 2001, s. 7) M á podobu závazného, avšak otevřeného
dokumentu. Měl by tudíž být obnovován a kriticky nahlížen v souladu se společenským i
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změnami. D okum ent by neměl být chápán jako okam žitá reforma, nýbrž jako „... program
dlouhodobého, postupně uskutečňovaného procesu prom ěny českého vzdělávání. “ (Bílá kniha,

2001 )
V

návaznosti na téma práce se autorka pokusila nalézt v tom to dokum entu ta míst

která se přím o či nepřímo vážou právě ke klimatu našich škol a tříd. Jako jeden ze základních
principů nové dem okratické vzdělávací politiky je zde formulován princip diverzifikace
školství.

U platňování tohoto

principu

v praxi je

vnímáno jako jeden

z nezbytných

předpokladů pro navození kvalitního klimatu, co se vnějšího vlivu na školu týká. Bohatá
nabídka vzdělávacích možností je předpokladem svobodné volby rodiče a dítěte a vytváří
posléze podmínky vhodné k navození kvalitního klimatu.
Změny, které s sebou postupná reform a ponese, znam enají především změny
v m yšlení učitelů, ale také rodičů. Příznivá sociální, em ocionální a pracovní atm osféra je
základem pro sociální učení, které je skrze povinnou školní docházku uskutečňováno. Toto
období si, především v prvních letech, klade za cíl kultivovat žákovu osobnost a podporovat
jeho zdraví. Dítě by si ze školy mělo přinášet pozitivní prožitky. „ D osud převažující snahy
o výkonnost a rychlý postup v učení, založené na ustáleném modelu vyučovací hodiny, na
předávání hotových poznatků, na vynucené kázni, na vzájemné soutěži a úspěchu na úkor
druhých, na dom inantním postavení učitele, na neustálém vedení a přílišném ochraňování
záků, m u sí být nahrazeny větším důrazem na činnostní učeni (včetně rehabilitace hry a
hrových činností), na kom binování aktivit uvnitř a vně budovy školy s důrazem na činnosti
v přírodním prostředí, které žákovi um ožňují získat zážitky a zkušenosti, je ž nemohou být
předány jin o u cestou. “ (Bílá kniha, 2001, s. 48)
Vztah mezi učitelem a žákem i žáky mezi sebou je zde formulován jako velmi úzký a
velmi lidský kontakt. Všichni učitelé by měli být schopni nejen co nej komplexněji rozpoznat
individuální potřeby a možnosti žáků, ale také by měli být schopni je respektovat.
Je třeba pečovat o „ ...vzájem ný vztah učitelů a žáků, který m u sí být založen na důvěře,
n á jem n ém respektování, prostoru pro názory všech, důslednosti v p ráci a p ln ěn í úkolů, na
objektivnosti hodnocení, vnášení aktivních prvků demokracie do života škol, na p řenášení
většího podílu odpovědnosti za vlastní je d n á n í na žáky. “ (Bílá kniha, 2001, s. 49) H odnocení
Se má zam ěřovat na odhalování toho, co žák zná, ne na chybu a neznalost. Učitel sám by pak
měl být hodnocen „ ...krom ě dosažených vzdělávacích výsledků především za je h o úsilí
° Proměnu vztahu učitel - žák, vnitřního klimatu ve třídě, vhodnou motivaci k u čení a
individuální přístup k žákům. “ (Bila kniha, 2001, s. 44) Vyznám se v dokum entu přikládá
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také vztahu školy a rodičů žáků. Takový vztah by měl být partnerský, do dialogu se může
zapojovat i žák.
Školský zákon 2004
I

ve školském zákoně můžeme nalézt místa, která se týkají našeho tématu. Paragra

číslo 2 stanoví zásady a cíle vzdělávání. Jedna ze zásad se týká individuálního přístupu
k žákovi: „ Vzdělávání je založeno na zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce. “
(Školský zákon, 2004, s. 1) Další ze zásad zohledňuje sociální aspekt ve vyučování a posiluje
tak vzájem né vztahy všech zúčastněných v rámci vzdělávání. „ Vzdělávání je založeno na
zásadách: vzájem né úcty a respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech
účastníků vzdělávání. “ (Školský zákon, 2004, s. 1)
Jeden

z cílů

formuluje všestranný rozvoj žáka, připravující na budoucí život

„Obecnými cíli vzdělávání jso u zejména rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven
poznávacím i a sociálním i způsobilostmi, m ravním i a duchovními hodnotam i pro osobní a
občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání inform ací a učení se
v průběhu celého života. “ (Školský zákon, 2004, s. 2)
P aragraf číslo 21 upravuje práva žáků, studentů a zákonných zástupců a mimo jiné
umožňuje žákům: “vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí
jejich vzdělávání.“ (Školský zákon, 2004, s. 11) Takto je žákům dána možnost skutečně se
podílet na vyučování.
Rám cový vzdělávací program
Právě v době, kdy vzniká tato diplom ová práce, dochází k zavedení Rám cového
vzdělávacího programu pro základní školy. Ten „nahrazuje současné osnovy a hlavně určuje
nový sm ysl vzdělávání. Na škole má vládnout přátelská a vstřícná atmosféra, napom áhající
k rozvoji šesti klíčových kompetencí. To jso u totiž ty kompetence - dovednosti, schopnosti a
postoje, které jso u potřeba v běžném životě (kompetence občanské, pracovní, komunikativní,
sociální a personální, kompetence k učení, k řešení problém u). R evoluční změnu vítají
odborníci i opozice. Ale veřejnost, rodiče a často ani sami učitelé o n í nic nevědí. Přitom
jejich nápady a nadšení jso u pro zdar díla zcela klíčové. Každá z více než 3300 českých
základek bude podle nového zákona m uset do dvou let zpracovat svůj vlastní školní
vzdělávací program, kde si sami stanoví, ja k budou žáka ke kompetencím vést, ja k é činnosti a
nietody k tomu využijí a ja k budou naplnění cílů hodnotit. Školy dostávají do rukou nebývalou
volnost přizpůsobit vzdělávání potřebám svých žáků. “ (Bártová, 2005, s. 13)
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3.5 Tvorba klimatu
Klima je jev, který se objevuje v závislosti jak na geografické, tak ale i na sociální
oblasti. Sociální klim a můžeme sledovat zvláště ve školách a školních třídách. (Grecmanová,
2003). Proto se autorka domnívá, že je nutností dnešní doby na tom to jevu ve školách zcela
vědom ě pracovat.
Zeptám e-li se nezasvěceného člověka, kdo si myslí, že utváří školní klima, odpoví
nám pravděpodobně - učitel. M areš i Křivohlavý (1995) zdůrazňují, že počáteční výzkumy
týkající se klimatu tříd, které se odehrávaly v první polovine 20. století, pokládaly za tvůrce
klimatu

učitele.

Učitele jako

člověka v různých duševních

rozpoloženích

(unavený,

rozčilený, spokojený), jako člověka různých způsobů jednání (dnes bychom mluvili
o vyučovacích stylech), ale také jako člověka s charakteristickými zvláštnostmi (schopnost
utvářet příjem nou, tvůrčí atmosféru, či ovzduší plné strachu a napětí). D alší výzkumy od
poloviny m inulého století sledovaly učitelovy verbální dovednosti a posléze také jeho
pedagogický takt.
V

sedm desátých letech bylo zjištěno, že některé projevy žáků jsou odpovědí na sty

chování a jednání jejich učitele. Schéma jejich projevů bylo natolik zažité, že nedokázalo
dostatečně pružně reagovat na změny v učitelově chování a jednání v rámci experimentu.
Změny přicházely po delší době - řádově v měsících. Výzkum níci došli k závěru, že je
dlouhodobou záležitostí takto upevněné schéma přebudovat (M areš - Křivohlavý, 1995).
Z dalších průzkumů víme, že učitel a žák na sebe v rámci vyučování vzájem ně působí.
D ochází k interakci učitel - žák, ale i žák - učitel. Obsahem interakce učitel - žák je podle
Heluse (1992) učivo, jež učitel ve svém výkladu žákovi prezentuje. Ve zpětné vazbě
v interakci žák- učitel se pak učiteli dostává informace, jak dalece si žák učivo zvnitřnil a
dokáže jej reprodukovat. Kvalita takového výkonu může podnítit změny v působení učitele na
žáka. Velmi často se výuka realizuje jako vztah dvou lidí čili vztah dyadický. Zkoum áním
dyadických interakcí může učitel nacházet způsoby, jak rozšiřovat kom unikační m ožnosti
svých žáků (Fontana, 1997). Výukový proces je ale založen především na učitelově práci
s třídou jako sociální skupinou. Výzkum potvrdil obecně známou skutečnost, že škola by
žákovi nem ěla poskytnout pouze souhrn vědomostí, nýbrž ho připravit pro budoucí život.

»%jeme v sociálním světě, presto je málo dokladů o tom, ze by většina z nás uměla
analyZOVat sociální zkušenost a zlepšovat své sociální dovednosti “ (Fontana, 1997, s. 277)
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3.5.1 Činitelé ovlivňující vznik a vývoj klimatu
A bychom mohli určit, kteří činitelé ovlivňují tvorbu klimatu, je třeba se zam yslet nad
term ínem činitel. Protože term inologie je nejednotná, autorka zdůrazňuje svůj vlastní
term inologický příklon.
V

literatuře se setkáme nejen s českým term ínem činitel. Běžně je užíván i termí

faktor. Lašek užívá termín determinant. Slovník cizích slov (Klimeš, 1981) zdůrazňuje, že
determ inovat znamená: vymezovat, určovat uvedením podstatných znaků.

Lašek termínu

determ inant užívá záměrně. Používá ho proto, že ne vždy lze určit a vym ezit příčiny a
následky zkoum aných jevů. Determ inanty pro něj představují: „...skutečnosti v životě školy a
třídy, které m a jí svou originální kompozici, jsou relativně svébytné, ovlivňují vznik, podobu a
účinky klim atu.“ (Lašek, 1994, s. 44) Mezi determinanty Lašek řadí zvláštnosti školy,
vyučovacích předm ětů a pedagogických situací, učitelů, školních tříd a žáků. Dále se Lašek
zmiňuje o základních kam enech klimatu, a sice o jeho prvcích. Skrze tyto prvky prožívají žáci
působení determ inantů. Mezi prvky řadí například učitelovo jednání.
A utorka se přiklonila používat pro všechny jevy a skutečnosti ovlivňující vznik a
podobu klim atu českého překladu term ínu faktor, tedy činitel. D om nívá se, že nejvhodnějším
term ínem pro takové jevy, by mohl být termín „působitel“ . A to proto, že tyto jevy vždy něco
způsobují, nějak působí. Pro neobvyklost takového termínu se přidrží nejbližšího podobného
termínu - činitel.

3.5.2 Učitelův styl řízení
Již na úplném počátku bádání o klimatu školních tříd a škol (jak bylo výše zm íněno)
se předpokládalo, že jedním z nejdůležitějších bezprostředních činitelů ovlivňujících klim a
(ať už pozitivním či negativním směrem) je styl řízení, jenž učitel uplatňuje. M ůžem e rozlišit
mezi dvěm a základními: přístup sociálně integrativní a přístup dom inantní (M areš, 1995).
Učitel

ale klim a neovlivňuje sám o so b ě. Je neustále kontaktován s žákem. „Ú činnosť

Pozitívneho ocenenia žiakových výkonov narastá, ak je vzťah žiaka k u čitelovi pozitívny, ak si
,l° váži, pričom, veľmi účinné je tu už samo kladné očekávanie učiteľa, ktoré dokáže
M obilizovať potencionálně možnosti študenta. Vztah žiaka k učiteľovi je do značnej miery
°drazom vzťahu učiteľa k žiakom. “ (Kondáš, 1979, s. 148) A tak se tedy dá říci, že interakce,
ke které během vyučování mezi učitelem a žákem dochází, je jedním z hlavních činitelů
ovlivňujících klim a zásadním způsobem.

29

V

rámci třídy dochází také ke spolupráci mezi žáky, a to v nejrůznějších formách

Učitel dává svým žákům v rámci vyučování m ožnost pracovat ve skupinách. Žáci, za
podmínky dobrého vedení skupinové práce učitelem, mají příležitost pomoci jeden druhému,
spolupracovat.
Za další formu spolupráce mezi žáky lze označit pomoc v podobě napovídání či
opisování. Je známé, že strach může negativně působit na naše chování (Kondáš, 1979).
A utorka se domnívá, že ze strachu před špatným výsledkem děti začnou při zkoušení a testech
přirozeně spolupracovat a snaží se vzájemně si pomoci. Křivohlavý nazývá takovou
komunikaci nelegální. Helus ji dokonce označuje pokleslou formou sociální aktivity. Sociální
psychologie se naopak dívá na napovídání jako na prosociální aktivitu, která závisí na
sociálních vztazích mezi dětmi a na sociálním klimatu třídy. H ledám e-li konkrétní důvody pro
napovídání, zam ěřím e se na zkoum ání morálního klimatu ve třídě, na vhodnost učitelova
jednání a objektivnost jeho hodnocení. Příznivé morální klima může předcházet vzniku tohoto
nežádoucího jevu ve třídách (M areš - Křivohlavý, 1995).
Další formou spolupráce, jež může ovlivnit klim a negativním směrem, je vznik tzv.
podskupin.V tom to případě mám na mysli takové skupiny žáků, které se soustředí v rámci
třídy okolo žáka s problém ovým či dokonce závadným chováním. Učitel nesmí takového žáka
pokořovat, naopak musí dávat dobrý pozor, aby neohrozil jeho status v očích spolužáků.
Taková neopatrnost v jednání s problém ovým žákem může být pro dítě nejen traum atizujícím
zážitkem, ale bude se jistě snažit o vlastní rehabilitaci před spolužáky tím, že se bude vůči
učiteli dostávat více a více do opozice. Toto vnější ohrožení ze strany učitele skupinu
důkladně stm elí (Fontana, 2003). N euvědom ujem e-li si jako učitelé včas m ožnost výskytu
tohoto problém u, může takováto „spolupráce“ mezi žáky přerůst až v rezignaci učitele na
výuku v takové třídě.

3.5.3 Komunikace ve škole - verbální
Společná

kom unikace

učitele

a

žáků

vypovídá

nejen

o jejich

vztazích,

ale

i o vzájem ném působení učitele na žáka (a opačně) i žáků navzájem. Učitel by měl být
odborníkem v oblasti komunikace. Interakce mezi učitelem a žákem se naplňuje tehdy,
stávají-li se partnery. Taková kom unikace mezi učitelem a žáky nem usí mít nutně podobu
verbální. Velmi dobře se uplatní i kom unikace nonverbální.
Řeč je hlavním prostředkem verbální kom unikace. Ve výuce se uplatňují všechny
je jí formy Učitel by si měl být vědom skutečného vlivu vlastního projevu na své žáky. M ůže
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ovlivnit totiž nejen kvalitu jazykové stránky sdělovaného (gram atická správnost, spisovný
jazyk, bohatost slovní zásoby), ale také i některé hlasové možnosti vlastního projevu. Je
v jeho moci a zájmu, chce-li budovat pozitivní klim a ve své třídě, aby dokázal pracovat na
svém vlastním hlasovém materiálu. Zásadní vliv na m om entální atmosféru ve třídě může mít
hlasitost učitelova projevu. Srozum itelnost je dalším neodm yslitelným

předpokladem

komunikace. Srozum itelnosti sděleného napom áhá vhodné frázování řeči, které pomáhá
pochopit smysl sdělovaného. Práce s dětmi vyžaduje i přesnost projevu (učitel ji také od žáka
vždy při zkoušení vyžaduje), která ukazuje na míru jeho připravenosti.
Barva hlasu, která je u různých lidí zcela odlišná, má em ocionální podtext. Tohoto
podtextu může citlivý, vnímavý učitel využít při diagnostice žáka. Stejně tak i rychlost
m luveného

projevu

nám poslouží k diagnostice žáka (vyhraněné znaky jako

např.

překotnost, monotónnost).
Předpokladem pro úspěšné plnění

úkolů učitele je, že bude se svými žáky

kom unikovat na jejich úrovni porozumění. Úkolem učitele je nejen klást otázky, ale také
naslouchat. M ožnost vyjadřovat své m yšlenky a formulovat otázky by měl mít i žák. Učitel by
měl pro to utvářet situace. Měl by být schopen a ochoten navozovat situace k rozproudění
debaty - rozpravy. Je logické, že mu k tomu nestačí pouze klást otázky žákům. „Schopnost
vytvořit ze třídy jazykově plodné prostředí je součástí um ění vyučovat a závisí především na
prosté ochotě naslouchat vlastním slovům a slovům d ětí a uvést tyto dva soubory proměnných
do vzájem ného souladu. “ (Fontana, 1997, s. 97)
N aslouchání je dle soudu autorky jeden z nej důležitějších prostředků diagnostiky
žáka, kterým by měl vládnout každý učitel, nejen speciální pedagog. Nasloucháním lze zjistit,
co si partner myslí, a to nejen o tématu (partnerovy vlastní představy, předsudky, osobní
názory, přesvědčení, vážící se k tématu, o něm ž hovoří), ale i sám o sobě; tj. co prožívá, oč
usiluje, ale především kým je či za koho sám sebe považuje, což je pro diagnostiku zásadní.
Ze střídání rozhovoru a naslouchání může vyplynout, co si o nás m luvčí myslí. Postřehnout
lze i to, jak m luvčí náš vztah údajně vním á (M areš - Křivohlavý, 1995).

31

Jedním z nejvyšších cílů, ke kterému by učitel měl své úsilí směřovat, je dialog
v rámci třídy. Dialog patří mezi participativní metody. Každé dítě má přirozenou potřebu
komunikovat. Ú kolem učitele je využít ji ve prospěch zkvalitnění vzájem né komunikace.
N ení jednoduché navodit situace tak, aby se na komunikaci ve výuce aktivně podíleli všichni
žáci. Participaci žáků ve vyučování ovlivňují tito činitelé:
1. počet žáků ve třídě (přičemž při vysokém počtu žáků nelze kom unikovat se všemi
stejně intenzivně)
2. uspořádání dětí ve třídě (nejčastěji používaný způsob frontálního vyučování způsobuje
častější konfrontaci učitele se žákem v přední lavici než v zadní)
3. rozdílný přístup či postoj učitele k žákům
4. rozdílná kom unikace mezi učitelem a žáky odvislá od pohlaví učitele (Kašpárková,
2003)

3.5.4 Komunikace ve škole - nonverbální
N onverbální (mimoslovní) je takový druh kom unikace, kdy sdělené přenáším e, jak
ostatně vyplývá z názvu, beze slov. Je mnoho způsobů takové kom unikace, kterými může
učitel přispět k rozvoji klimatu pozitivním směrem. Ne vše se sice dá vyjádřit mimoslovně, na
druhou stranu se ale dá například pohledem vypovědět o vzájem ném vztahu něco, co slovy
není možné. Společným znakem všech forem nonverbální kom unikace je je jí citové
zabarvení. Je pokládána za řeč emocí. Při popisu těchto forem se autorka opírá o teoretické
podklady M areše a Křivohlavého (1995), ale i o vlastní zkušenost.
Dítě jak o neúnavný pozorovatel
Nejčastěji probíhající m im oslovní kom unikací mezi učitelem a žáky je samozřejmě
pohled. Jeho četnost a trvání umožňují vypočítat tzv. objem pohledů věnovaných jednotlivým
žákům. Dětmi je učitelův pohled velmi citlivě sledován. Pro motivaci dítěte ve vyučování je
pohled učitele velmi důležitý. Z vlastní zkušenosti autorky vyplývá, že pohled učitele neslouží
jen k navázání kontaktu se žákem. Pohled může dokonce provázet nejisté dítě při samostatné
práci celé třídy a být mu oporou v jeho snažení. U tohoto činitele je dobré uvědom it si výhody
jiných než frontálních způsobů výuky.
Děti jsou neúnavným i pozorovateli učitele. Zvláště pak mimiky, kterou vyjadřujeme
emoce. Projevuje se v ní vnitřní prožívání -

radost či smutek, klid či rozčilení, zájem či

nezájem. Ze zkušenosti s postiženými dětmi ví autorka, jakou hnací silou k činnosti se může
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stát učitelův úsměv věnovaný v pravý čas konkrétnímu dítěti. I skrze obyčejný úsměv lze ve
vztahu k dítěti uplatňovat individuální přístup.
K posílení slovní kom unikace učitel volí z široké škály gest. Tedy z takových
m im oslovních projevů, jež jsou vázány na danou kulturu (M areš - Křivohlavý, 1995). Pokud
učitel užívá stejných gest pravidelně, žáci si je zafixují a bez problém ů jim rozumí. Autorka
ve své učitelské praxi

užívala běžná gesta jako například: „pojď sem “, „sedni si“, „pst“,

„ano- ne“. Využívala je především v situacích, kdy tato kom unikace sm ěřovala k jednom u
žákovi, a nechtěla vyrušovat ostatní skupinu. Používaná gestikulace se osvědčila i ve zcela
opačném případě. Tedy pro komunikaci s celou třídou vyjma jednoho konkrétního žáka.
Již jsem se zm ínila o výborném pozorovacím talentu, který děti mají. Svého učitele,
jehož při vyučování sledují, znají detailně i co se pohybů a tělesných postojů týká. Tyto
takzvané kom unikační pohyby jsou zcela individuální a ovlivněné em ocemi. Učitel a žák se
tak mají naučit rozum ět jeden druhému skrze jejich pohyby. Dospělý člověk si na rozdíl od
dítěte může své pohyby uvědomovat. V ideálním případě by učitel se svými pohybovými
dispozicem i měl umět pracovat, aby je dokázal v rámci třídy vhodně uplatnit.
D otyk jako blízké setkání
Tém a dotýkání je v současnosti (v rámci školství a společnosti vůbec) vním áno jako
problem atické. V historii škol narazíme na doby, kdy ještě bylo možno považovat fyzické
tresty za formu fyzického dotyku - nonverbální komunikaci. Naproti tomu i taková forma
dotyku jako pohlazení, která může na dítě působit výrazně stim ulativním dopadem , může být
v současném sociálním kontextu chápána i negativně. Tím lze podtrhnout to, že význam a
výklad gest, ale i fyzického dotyku se mění díky sociálnímu kontextu. V současnosti může
dojít ke zvrácenosti výkladu dotyku. Učitelé, ze strachu před opačným výkladem toho, jak
dotyk ve skutečnosti míní, jej raději nepoužijí. Tím se mnohdy tato část nonverbální
kom unikace ze školy eliminuje. Citový vývoj dítěte je však, bohužel, ochuzen.
Postižením, pro které je problém s dotýkáním se jedním z hlavních symptomů, je
autismus. Pro takto postižené osoby je dotyk většinou nepřekonatelnou vnitřní překážkou.
Často jsou schopny kom unikovat s ostatním světem pouze skrze techniku - počítač.
I současný trend m oderní společnosti, kdy se vytrácí blízkost právě díky technice (děti sedící
celé hodiny před televizí, počítačem) je jaksi „autistický“ .
Třída by dle mého názoru měla být právě místem, kde mohou děti prožít kvalitu
dotyku - práce v kruhu, ve dvojicích, tělocvik. Autorka by ráda na tom to místě uvedla jeden
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konkrétní příklad z vlastní učitelské praxe. Jedním z mých žáků byl chlapec s D ownovým
syndromem . Každé ráno po příchodu mne objal. Podvědomě tak čerpal stim ulaci pro nový
den a činnost ve škole. Na tom to dotýkání se nebylo zcela nic nepřirozeného, a to proto, že
jeho dotyk byl přijat a opětován. V situaci, kdy potřeba dotyku vychází z dítěte samého, nelze
učiteli fyzický kontakt vyčítat.
Jedním z dalších činitelů, který je m ěřítkem blízkosti lidí navzájem, stejně jako dotyk,
je jejich odstup. Jeho měřením se zabývá celá disciplína - proxemika. M ěří odstupy mezi
kom unikujícím i lidmi. Zkoum á přijatelné vzdálenosti u různých setkání. Obecně platí, že čím
si jsou lidé bližší ( přátelé, rodina), tím jso u vzdálenosti menší. A zase naopak při oficiálních
setkáních jsou vzdálenosti větší (M areš - Křivohlavý, 1995). Třída by se dle mého názoru
m ěla stávat m ístem neoficiálních setkání ( viz. kapitola Škola jako místo setkání, s. 22).

3.5.5 Blahodárný humor
V

souvislosti s kom unikací mezi učitelem a žáky se musíme zm ínit o velmi důležitém

činiteli, a sice o humoru, který může působit blahodárně na klim a našich tříd.
Chcem e-li mluvit o humoru, nem ůžeme nevzpom enout na člověka jem už byl humor
vlastní, na Jana Wericha. V televizním pořadu k jeho nedávném u životním u jubileu bylo
řečeno: „Hum or je způsob m y š l e n í I učitelský hum or by měl být takový. H um or nelze
slučovat s ironií, satirou ani jízlivostí. Ve všech třech - ironii, satiře i jízlivosti - existuje vítěz
a oběť, čili nevyrovnanost. Podmínkou humoru je rovnost lidí a jejich solidarita (M areš Křivohlavý, 1995).
„H um or nu tí aktéry tvořivě reagovat na učivo, na d ěn í ve škole i mimo školu,
akcentuje

kouzlo

okamžiku,

unikátnost pedagogických

situací,

vede

k vychutnávání

přítom ného života oproti vzdáleným perspektivám . Dokáže také zesm ěšnit aktuální p a chtění
tím, Že je pom ěřuje vyššími a dlouhodobějším i kritérii. H um or svědčí o tom, že jeh o aktéři
jso u vnitřně svobodní. “ (M areš - Křivohlavý, 1995, s. 160) A tak si jednoduše vyvodím e, že
tam, kde ve vztahu není svoboda, nekvete humor. Kde není humor, většinou existuje strach.
Strach je jedním z činitelů, které také zásadním způsobem ovlivňují klim a našich tříd.

3.5.6 Sdílení společného fyzického a také sociálního prostoru
„Každá škola je vsazena do kontextu, který je daný ekologickým a sociálním
prostředím. G eografické a meteorologické prostředí určuje v jisté míře architekturu a fy zické
prostředí, a to vše p a k p ů so b í na chování lidí. “ (Grecmanová, 2003, s. 6) Nejen architektura
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školy, ale i třídy, dokáže mít vliv na klima. Bezesporu ovlivňují klim a i takové atributy jako:
dekorace stěn, květiny, variabilita nábytku, větrání m ístnosti, dostatek světla, pořádek ve třídě,
členění m ístnosti. Vlastní zkušenost

autorku přesvědčila, že i účelnost nábytku, použitý

materiál, barva vym alované třídy mají vliv na kvalitu klimatu.
V

rámci třídy (stejně jako kteréhokoliv fyzického prostoru, v kterém se nachází)

podléhá člověk tzv. teritorialitě (členění prostoru). Učitel se cítí dom a za katedrou a žák ve
své lavici. Pokud učitel užívá pouze tohoto jediného členění prostoru třídy, jedná se pak
o skutečné setkávání učitele a žáků? Z toho vyplývá, že chce-li učitel budovat vzájemnou
blízkost mezi sebou a žáky, měl by s nimi často sdílet stejný prostor. Tím je myšlen nejen
prostor jako třída, ale především různá prostorová uskupení v rámci třídy (posuny lavic,
kruh). I děti, a to nejen v mladším školním věku, by se měly cítit součástí tohoto prostoru.
Každé společenské uskupení je organizováno. I škola je m ístem s jistým uspořádáním.
Jedním z takových uspořádávajících činitelů je počet žáků ve třídě. Třídy s menším počtem
žáků by údajně měly poskytovat vhodnější prostředí. Žáky je m ožné uspořádat do třídy nejen
tak, jak je všeobecně známo - čili náhodně, nýbrž i podle dosažených výkonů a schopností
dětí. Pak společně pracují děti nadanější a vedle nich existují skupiny dětí pomalejších, od
kterých se neočekávají stejné výsledky. N ěkteří odborníci takové rozdělení žáků odmítají.
„Existence tříd, kde jso u kum ulováni žáci s nízkým i výkony, neum ožňuje vnímat vzor, který
motivuje, vytváří umělou situaci, která není ve společnosti obvyklá, vede k segregaci a
k extrémnímu zdůrazňování pouze některých složek osobnosti (většinou intelektové), brání
rozvoji sociálních kompetencí, ja ko jso u vzájemná pom oc a podpora. “ (Grecmanová, 2003, s.
13)
Především v období puberty se žák potřebuje cítit součástí sociálního prostoru.
Necítí-li se dítě součástí žádné ze stávajících skupin (rodina, škola, třída, zájmový kroužek,
sportovní oddíl), bude v tomto období vyhledávat skupiny jiné - tzv. závadové. Je kritické,
nechce být stejné jako rodiče, chce se lišit. Nenajde-li ve svém okolí osobnost, ke které by
mohlo vzhlížet, hledá logicky vůdce ve skupině svých vrstevníků. Začne se svým okolím
kom unikovat skrze odlišení se v podobě oblečení, účesu, tetování, znaků té které skupiny.
Takový způsob sdělování skrze zevnějšek je také jedním z činitelů působících na kvalitu
klimatu třídy (M areš - Křivohlavý, 1995).
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A utorka se domnívá, že pohled M areše a Kfivohlavého (1995) lze doplnit. D om nívá se totiž,
že tento proces není pouze jednosm ěrný; tj. že tímto způsobem může kom unikovat i učitel.
Pro porozum ění tom uto tvrzení uvádí autorka následující příklad, který za svého učitelského
působení zažila.
Jak ztížené je například postavení učitele, který přijde vyučovat do třídy dospívající mládeže,
kde většina žáků pochází z bohatého, m ateriálně orientovaného prostředí. Jeden ze žáků,
oblečený v značkovém oblečení, se hned na úvod vyučování zeptal učitele, jestli „ty kalhoty
pořídil

od Číňanů“? Nešlo mu vůbec o výsměch, jak by si někdo mohl myslet. K učiteli

vzhlížel tak jako ostatní, ale nešlo mu na rozum, jak si právě jeho oblíbený učitel mohl
obléknout takové kalhoty. Učitel odpověděl dle pravdy, že kalhoty jsou ze „sekáče“ , že na jiné
si učitelováním , má-li uživit rodinu, nevydělá. Jeho autorita potlačena nebyla, spíše naopak.
Tato příhoda je uváděna jako potvrzení mé domněnky, že i učitel může na své žáky působit
svým zevnějškem.
Jedním z dalších neopom enutelných činitelů je sociodem ografícké zázemí. Dítě by ve škole
nemělo pociťovat odlišnost vzhledem k etnickém u původu, jazykové bariéře, fyzické
odlišnosti, ale i socioekonom ickém u zázemí.
V ním ání a prožívání klimatu se liší podle stáří žáků, ročníku, který navštěvují.
(G recm anová, 2003). Při vstupu dítěte do školy je nej důležitějším tvůrcem klimatu učitel.
Teprve se vznikem sociálních vazeb mezi dětmi v rámci třídy a vznikem třídy jako skupiny
lze mluvit o silnější působnosti klimatu (Lašek, 1994). Výzkumy klimatu jsou prováděny od
třetí třídy. Ve vyšších třídách vním ají žáci vyučování spíše jako orientované na cíl, osobnost
učitele jako organizátora určujícího pravidla a hodnotícího jejich výkony.
Stejně jako může ovlivnit klim a třídy pohlaví žáků (tedy podíl chlapců a dívek ve
třídě), i pohlaví učitele se na něm odrazí. A nejen učitelovo pohlaví, ale i jeho hodnoty, zájmy
mohou mít vliv na konkrétní podobu klimatu. Patří sem i postoje a motivace učitele
k vyučování. Nesm ím e opom enout ani délku učitelské praxe. Jinak se cítí žáci se zkušeným a
jinak se začínajícím učitelem. Přičem ž obě varianty mají své klady i zápory. Při ovlivňování
klimatu sehrávají svou roli i další individuální znaky žáků jako zdravotní stav, náboženské
vyznání, dosavadní znalosti, zájmy, postoje (Grecmanová, 2003).
Iniciátorem výchovně vzdělávacího procesu je učitel.

„Pro úspěšný výkon učitelské

Profese by mělo být předpokladem všeobecné vzdělání a široký filozofický, vědecký a kulturní
rozhled. Ve vyučování učitel nerozvíjí žáka je n ve své disciplíně, ale m ěl by ovlivňovat celou
jeh o osobnost. “ (Kašpárková, 2003, s. 59) Kladný vliv na klima třídy bude mít jistě nejen
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učitelův rozhled, ale i jeho nadšení pro práci, kterou vykonává. Děti podvědom ě cítí, jestli je
učitelství pro učitele potěšením, či nikoli, a patřičně pak reagují. Jinak také reagují děti ze
třídy, ve které jsou jasně daná pravidla, než ze třídy, kde děti nejsou s pravidly obeznámeny.
Takovými pravidly jsou m yšleny zásady a principy, na jejichž utváření se učitel podílel
společně s žáky. S dětmi je nutné o nich hovořit a také dohlížet na jejich důsledné dodržování.
Učitel by měl se žáky hovořit i o náplni vyučování. Děti mohou být takovým vhledem na
začátku školního roku motivovány pro svou další činnost. Aby učitel mohl své žáky s plány
seznam ovat, m usí věnovat dostatečný čas jejich přípravě. Stejně tak i příprava konkrétních
vyučovacích hodin by měla být důkladná. To je nezbytným předpokladem hladkého průběhu
vyučování.

I rozdávání

pomůcek,

vyřizování

adm inistrativních

úkolů,

používání

audiovizuální techniky se dá zefektivnit ve prospěch dobré organizace vyučování.
Tak jako učitel věnuje svou pozornost a čas důkladným přípravám vyučování, měl by
se se stejnou důkladností a pozorností zabývat i hodnocením žáků. H odnocení by nem ělo
sloužit pouze ke zjištění stavu

znalostí a dovedností, případně postojů žáka. M ělo by se

současně stát zpětnou vazbou pro učitele (došli jsm e k předpokládaným výsledkům ?), zpětnou
vazbou pro žáka (dělám pokrok?), zdrojem motivace, dokladem o m om entální úrovni znalostí
žáka, záznam em pro jednání např. učitele s rodiči. Učitelovo hodnocení m usí být objektivní
(Kašpárková, 2003). „...je důležité, aby učitel nem ěl m onopol na hodnocení, ale aby také
podporoval hodnocení žáků navzájem a sebehodnocení. Z hlediska předm ětu hodnocení lze
doporučit nehodnotit je n výsledek, ale také proces učení, postup, zájem, míru úsilí, úroveň
spolupráce. Je dobré dětem zpřístupňovat kritéria posuzování, aby dítě m ohlo porozum ět
hodnocení ostatních a učit se hodnotit samo seb e.“ (Spilková, 2002/03, s. 11) Učitel by se
měl také důkladně zam ýšlet nad volbou vyučovacích metod a způsobů m otivace žáků tak, aby
přispívaly k tvorbě kvalitního klimatu ve třídě.

3.5.7 Harmonie a disharmonie
Z předchozího textu jasně vyplývá, že výsledné klim a tříd, a to ať už pozitivní, či
negativní, se utváří na základě souhry výše jm enovaných činitelů.
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Děti i učitel by měli v rámci třídy prožívat převážně „harm onii“ . Nedochází-li
k harmonické, nýbrž k „disharm onické“ souhře všech činitelů, vyvíjí se klima negativním
směrem. Toto klim a nepříznivě ovlivňuje dění ve třídě a může vést ke ztrátě motivace dětí
k učení, ke špatným výsledkům, či ke zdravotním obtížím. Takové

nespecifické zdravotní

problémy dětí, projevující se ranní nevolností, zvracením, bolestí břicha, či dokonce zvýšenou
teplotou, jsou označovány term ínem „školní fóbie“ . Jejich příčinou je právě nevhodné klima.
Při nápravě a uplatňování změn ve třídách s negativním klim atem je nutné zam ěřit se
jak na působnost jednotlivých činitelů, tak i na působnost jednotlivých činitelů v celkovém
kontextu. Tak například učitel, který nedokáže navázat vztah se svěřenými dětmi, jej nenaváže
ani na klasické škole ani na alternativní. Na druhou stranu začínající nesmělý a nejistý učitel
jistě lépe

naváže vztah s mírnou, bezproblémovou třídou. Také mu pom ůže podpora jeho

spolupracovníků. Naopak stejný učitel může na jiné škole, s obtížnou třídou a bez pomoci
kolegů, nabýt dojmu, že se mýlil při volbě povolání.

3.5.8 Znaky kvalitního klimatu
Na základě zjištěných inform ací je důležité dospět k tomu, jaké klim a lze považovat za
příznivé. Pozitivní klima „... žáky a učitele sbližuje a vytváří podm ínky pro úspěšné p ln ěn í
školních úkolů a povinností. “ (Grecmanová, 2003, s. 4) Pozitivní klim a může i napomoci
předcházení různým negativním vlivům, jako je šikana, záškoláctví, školní neúspěšnost atd.
Pozitivní klim a je vním áno jako věc hotová, jako proces neustálého utváření

a také

přetváření. Nepochybně existuje „...souvislost mezi klimatem školy a postavením člověka
v dem okratické společnosti: protože v souladu s celospolečenskými trendy kontinuálně vzrůstá
nezávislost dětí, je nezbytné, aby se v žácích ji ž od počátku propojovalo vědom í nezávislosti
člověka

s uvědoměním

si

jeh o

odpovědnosti.

V nedem okratickém

klimatu

školy,

charakterizovaném zdůrazňováním autority vyučujících a nezájmem o názory a postoje žáků,
k e jen obtížně budovat kompetence potřebné pro úspěšný rozvoj budoucích sebevědomých a
zároveň odpovědných občanů. “ (Odehnal, 2001, s. 9)
Pozitivní klima s sebou nese pozitivní postoj k problém ům a zajišťuje žákům
konstruktivní přístup při řešení problémů a konfliktů. Žáci se cítí v prostředí školy bezpečně.
M ají školu rádi, chápou ji jako nutnou a zároveň přínosnou pro pozdější život. Učitelé
v takovém klimatu nabývají pocitu, že jejich činnost je sm ysluplná a také doceněná. Žáci
i učitelé se v budově a třídách cítí bezpečně a příjemně. Jejich vzájemné vztahy jsou
harmonické. Obě strany se respektují a jsou rovnocenným i partnery. M ají m ožnost využívat
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dalších aktivit (školy v přírodě, výlety, apod.) k prohlubování jejich vzájemných vztahů.
Vedení školy toto podporuje, poskytuje inspiraci a udává směr. Existuje zde řád, poskytující
učitelům i žákům jistotu. Rodiče se cítí dostatečně inform ovaní o činnosti dítěte ve škole.
Jejich vzájemný vztah s učitelem je ku prospěchu žáka (Odehnal, 2001).
Z toho vyplývá, že znaky kvalitního klimatu z hlediska em ocionálního jsou: pohoda,
důvěra, bezpečí, jistota, radost. N egativní znaky z tohoto pohledu jsou: smutek, strach,
nervozita, zlost, napětí, agrese. Z hlediska sociálního můžeme za znaky podporující kvalitní
klim a považovat: otevřenost, vstřícnost, vzájemný respekt, úctu, ohleduplnost, toleranci a
spolupráci. A za negativní pak: přemíru soutěživosti až řevnivosti, žalování, nepřejícnost,
zesměšňování,

posm ívání a také

ponižování.

Z hlediska pracovního

ovlivňují klima

pozitivním směrem tyto znaky: řád, respektování pravidel, soustředěnost, dotahování činností
a úkolů do konce, pracovitost, činorodost, důslednost. Mezi znaky negativně ovlivňující klima
z pracovního hlediska lze zařadit: chaos, roztěkanost, pasívnost, nudu a lenost. Autorka se
domnívá, že vývoj klimatu třídy či školy negativním směrem, je schopen zpozorovat
i „neodborník“ . Ovšem jedině učitel či ředitel, můžou situaci kvalitně napravit. Tomu, aby se
klima škol a tříd mohlo vyvíjet pozitivním směrem, m usí vždy předcházet ochota a
připravenost učitelů a vedení školy ke změnám. Jak již bylo řečeno, souvisí potřeba změny
klimatu i s vývojem společnosti.
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3.6 Pozitivní vliv činitelů na klima škol a tříd v rámci
alternativních systémů, metod a forem v CR
v

Od roku 1990 dochází na půdě českého školství k diverzifikaci. Ta se projevuje jak na
úrovni zřizovatelů škol, tak směřuje k proměně a rozrůzněnosti programu, ale i přijm utí
alternativních školských systémů a jejich zařazení do sítě škol a tudíž i veřejné nabídky.
Protože jednotlivé alternativy fungující v ČR jsou

odlišné školním klimatem,

považovala autorka za vhodné začlenit do diplom ové práce i kapitolu o klimatu jednotlivých
alternativ. Úmyslně nepopisuje vždy detailní teorii jednotlivých alternativ, ale soustřeďuje se
převážně, na kolik to lze, na školní klima, které však je výslednicí celé řady činitelů, a
nemůže být tak místy pojednáno izolovaně. Nejprve jsou popsány jednotlivé alternativní
systémy. O jaké klima se ve výsledku jedná, je shrnuto v závěrečné kapitole. A utorka se
zabývala následujícím i alternativami: typy škol jako - M ontessori, program Začít spolu a
projekt Zdravá škola, metodami - kooperace a kritického myšlení, a také formou kom unitního
kruhu. W aldorfské alternativě je, vzhledem k tématu diplom ové práce, věnována samostatná
kapitola.

3.6.1 Alternativa Marie Montessori
Na začátku 20. století se výchova orientovaná na dítě stává základním principem
mnoha reformních snah. Jedním z takových hlavních reformních proudů, působících dodnes,
je hnutí M arie M ontessoriové. „Každý člověk, který přichází na svět, m usí m ít m ožnost
vykonat své vlastní dílo (smysl života je v podm ínkách seberealizace), prostor, který má
vnitřně k dispozici by mu měla pom oci poznat pedagogika.“ (Rýdl, 1994, s. 87) Své
pedocentrické m yšlenky se M ontessoriová poprvé pokusila ověřit v Dom ě dětí, který založila
pro sociálně zanedbané děti v róce 1907 v Řím ě pro sociálně zanedbané děti. „Naučit se
poskytovat prostřednictvím vnějších předm ětů odpovídající „ výživu“ vnitřním potřebám a
naučit se používat všeobecně m ožnosti svobodného vývoje, to jso u základy nové pedagogiky. “
(Rýdl, 1994, s. 87)
U způsobení prostoru
Prostředí, ve kterém se dítě pohybuje, by mělo být dostatečně podnětné, ne však
komplikované. Přemíra smyslových podnětů utlumuje duševní činnost dítěte. Dospělý
vychází dítěti vstříc tím, že uzpůsobuje prostředí, v němž se dítě pohybuje. A to tak, aby dítě
k činnosti podněcovalo, aby činnosti zvládalo samostatně, aby se v rámci tohoto prostoru
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mohlo svobodně vyvíjet. Prostor by měl být uzpůsoben k dostatečném u pohybu dítěte,
nábytek by měl být variabilní a posuvný. Využívá se m aximálně nejen prostor tříd, ale pokud
se děti učí o přírodě, učí se o ní přímo v ní, jelikož je to pro mladší školní věk nejpřínosnější.
Škola jako m ísto seberealizace
Úloha učitele se neomezuje jen na předávání vědomostí. Jeho úkolem je i rozvíjet žáka
jako sociální bytost. Učitel je osobností, která

řídí rozvoj fyzických, intelektuálních,

em ocionálních a eticko-m orálních kvalit dítěte. V různém období je dítě vním avé pro různé
věci, tomu se má nabízená činnost přizpůsobit. To přirozeně vyžaduje zcela individuální
přístup ke každému žákovi. Velký význam je přikládán práci ve skupinách a také volnému
seskupování dětí k činnosti. Sebevýchova a sociální výchova je podněcována prací ve
skupinách dětí s věkovými rozdíly (spolupracují děti 3-61eté, 6-91eté, 9-121eté). Učitel pouze
probouzí zájem dítěte, to se následně učí z vlastní vůle. N eexistuje učební plán. Učitel si vede
poznám kovou

knihu, která mapuje aktuální úroveň vývoje třídy i jedince ve všech

předmětech (Rýdl, 1994).
Jev polarizace osobnosti jako předpoklad nácviku sebekázně žáků
Polarizace osobnosti (jako typický pojem m ontessoriovské pedagogiky) je jev, který
můžeme sledovat už u nejmenších dětí. Dítě je najednou intenzivně a delší dobu zaujato
činností s předm ětem (vkládání dílků, tvarů do správných otvorů). Je tak zabráno do činnosti,
že nevním á okolí. Jedná se o činnost, kterou si dítě svobodně zvolilo. Neúnavným
opakováním dítě činnost zdokonaluje a cvičí své soustředění. Takovou polarizací pozornosti
je i nácvik ticha, kde se pozornost přesouvá z vnějšího světa do vnitřního. N ejedná se
o cvičení ticha, jako o negaci mluvení, nýbrž o mlčení jako nejvyšší formu komunikace. Děti
prožívají duševní koncentraci (Rýdl, 1994).
M ontessoriovský systém klade důraz na dítě a jeho přirozenost. Vyznačuje se
individuálním přístupem k dětem. Žáci participují na vyučování. V rámci vhodně zařízeného
prostoru m ají m ožnost seberealizace. Jsou vedeni k sebehodnocení a k sebekázni. Prací ve
skupinách různě starých dětí se uskutečňuje socializační proces.

3.6.2 Program „Začít spolu“
Program původně nazývaný Step by step vznikl v 90. letech v USA. Od roku 1996 je
Program pod názvem „Začít spolu“ realizován i u nás. Program je vystavěn na čtyřech
S k lad n ích pilířích: pedagogický přístup orientovaný na dítě, chápání světa v souvislostech,
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práce v tzv. centrech aktivit, partnerství školy a rodiny. Učitel vytváří dětem prostředí a
podmínky, v nichž mohou samostatně pracovat. Učivo se vždy po určitou dobu váže
k jediném u tématu. Děti pracují v centrech aktivity - třída je rozdělena (stolky a police
s různými materiály podle zam ěření centra - psaní, čtení, věd a objevů...). Děti si společně
utvářejí tzv. třídní úmluvu, s níž denně pracují a která je má vést k sebekázni. Využívá se
organizační formy práce na kruhu. Děti se učí naslouchat, vyjádřit souhlas, nesouhlas či svůj
vlastní názor. Na hodnocení se podílejí i děti a jejich rodiče. Zachycuje individuální pokrok
každého dítěte.
Tento program učí děti spolupráci a vzájemné komunikaci. Umožňuje rodičům
spolupodílet se na vzdělávání dítěte. K dítěti přistupuje individuálně a hodnotí jej slovně (na
1. stupni ZŠ). Děti jsou vedeny k sebekázni, ale i sebehodnocení.

3.6.3 Alternativa „Zdravá škola“
Jedná se o projekt Evropské unie, Rady Evropy a Světové zdravotnické organizace pro
Evropu. Koordinátorem tohoto projektu u nás se stalo v roce 1991 N árodní centrum podpory
zdraví. Školy, jež projevily o tento program zájem, si vypracovaly podle m etodiky „Program
podpory zdraví ve škole“ vlastní projekt. Zdraví je zde chápáno jako celkový stav fyzické,
psychické a sociální pohody. Program je též zam ěřený na budování vzájemné úcty a důvěry
mezi učiteli, žáky, rodiči a obcí. Zájem dospělých o dění ve škole, případně spolupráce se
školou, se odráží na postavení školy v obci, výsledcích vzdělávání, a vztahu dětí ke škole.
Výsledkem tohoto projektu by mělo být zdravé sociální klim a ve školách a školních třídách.
Doporučují se menší třídy o 20 žácích, um ožňující individuálnější přístup učitele k žákům.
Doporučuje se vedle klasického hodnocení známkou užívat i slovního hodnocení. Tato
kombinace hodnocení umožňuje rodičům dozvědět se více o dění ve škole. Předpokladem
úspěšnosti projektu je dodržování etických pravidel učiteli. Sam ozřejm ostí
přihlášených k tomuto projektu, je dodržování zásad, které mohou

ve školách,

přispět k prevenci

konfliktů mezi dětmi, nesoustředěnosti a napjaté atmosféry ve třídě (Kramulová, 1995).
Projekt se snaží dětem zajistit individuální přístup. Usiluje o spolupráci školy s okolím
(obec, rodiče). Zajišťuje dětem m ožnost přirozeného pohybu, především o přestávkách.
Poskytuje jim vhodné prostředí: zajišťuje pitný režim, akceptuje chození na WC i ve
vyučování. Vytváří prostor pro talentované žáky. Integruje postižené. Usiluje o zdravé sociální
klima ve školách.
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3.6.4 Kooperativní metoda vyučování
Kooperativní metoda vyučování do našich škol přichází právě na konci 20. století,
v době reformy školství, v době kdy je rodina, jako svébytná spolupracující skupina ohrožena
(model jejího soužití má málo společného s partnerstvím) a kdy některé z jejích nedostatečně
naplňovaných funkcí se snaží přebírat škola.
Škola je místo, kde se pokládají základy budoucí společnosti. Jen na ní záleží, bude-li
to společnost založená na mezilidských vztazích nebo na individualismu a rivalitě mezi
jedinci

(Kasíková,

1997). „K ooperativní uspořádání výuky je

založeno na principu

spolupráce při dosahování cílů. Výsledky jedince jso u podporovány činností celé skupiny a
celá skupina má prospěch z činnosti jednotlivce. Základními pojm y kooperativního vyučování
jso u tedy sdílení, spolupráce, podpora. “ (Kasíková, 1997, s. 27) Vždy však není tzv.
skupinová práce spoluprací. Pokud děti vedle sebe sedí u variabilního nábytku, ale pracují
individuálně, nejedná se o kooperaci. O spolupráci se jedná tehdy, pokud děti mohou v rámci
skupin konfrontovat své názory a zkoum at je. Pokud mohou společným i silami docházet ke
skupinovém u vědění, porozumění a posuzování skutečností. Každý předm ět má oblasti, které
se hodí pro kooperativní pojetí. Specifickým a často užívaným typem skupinového úkolu je
projekt. D alší konkrétní kooperativní náměty činností jsou například pohybové hry, tzv.
mentální - učební gym nastika (podporuje práci hemisfér), různá interview, myšlenkové mapy.
Skupinová práce nikdy nezaručí zapojení všech žáků. Skupiny spolu setrvají tak dlouho,
dokud nedosáhnou nej vyššího stadia. Stadia vývoje skupiny jsou: 1. utváření, 2. bouření, 3.
vznik skupinových norem, 4. etapa výkonnosti. Děti dokážou v rámci skupiny často bez
problém ů dojít ke konsenzu. Měly by být také vedeny ke kritickém u myšlení. To by ovšem
nemělo probíhat pouze formou konfrontace názorů, ale především jejich zkoumáním.
V kooperativním vyučování se hodnotí

nejen skupina, ale i jedinec, který reflektuje své

chování v rámci

se

skupiny.

Doporučuje

pracovat nejlépe

se

skupinami

čtyř dětí.

Kooperativně strukturované vyučování je možné zavádět již od prvního ročníku.
Výhodou pro učitele vyučujícího kooperativně je, pokud kooperace funguje i mezi
učiteli. Tým y

učitelů

mají usnadňovat přenášení idejí,

nových

poznatků

z různých

vzdělávacích kurzů do reálné vyučovací praxe. V našich podm ínkách se zatím využívají jen
některé prvky tým ové práce (práce předm ětových komisí, přátelská porada a pomoc dvou
učitelů). Dalším krokem je pak přechod k týmovému vyučování, které se zatím uplatňuje
zřídka i v zahraničí, tj. spojení více tříd vyučovaných učitelským týmem (Kasíková, 1997).
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K ooperativní m etoda vyučování vede žáky ke spolupráci. U čí je sebehodnocení, ale
i hodnocení ostatních. Žáci se učí kom unikovat mezi sebou a posilují tím sociální vazby
v rámci třídy. M ají m ožnost seberealizace. Prohlubuje se vztah učitele a žáka. Je zřejmá
vysoká organizovanost vyučování, ale také dobrá připravenost učitele.

3.6.5 Metoda kritického myšlení
Podrobněji se procesem učení metodou kritického myšlení

zabýval mezinárodní

projekt Reading for Critical thinking (RWCT), který se u nás začal uskutečňovat v letech
1997-1998. Vzdělávací program měl za úkol vyškolit skupinu učitelů, kteří budou získané
poznatky šířit dál. Aby mohl učitel podporovat své žáky v kritickém myšlení, je důležité, aby
sám ovládal schopnost kritického myšlení.
Žák nem á být svázán jedinou správnou odpovědí. Kritické myšlení má žáka inspirovat
k diskuzi, seznam ovat s různými názory, učit přijímat je do svého uvažování, aktivně
zapojovat do vyučování, naučit vyjadřovat myšlenky vlastními slovy. Žák má mít možnost
vyměňovat si v rámci vyučování názory.
Samotný proces

kritického m yšlení probíhá v několika fázích. Nejprve si žáci

vybavují, co již o tématu vědí, učitel vzbuzuje u dětí zájem - evokační fáze. Poté se děti
seznam ují s novými poznatky a spojují je

s vlastní strukturou vědomostí. Učitel se snaží

udržet zájem dětí - fáze uvědomění. V poslední fázi - fázi reflexe - přem ýšlejí děti o tom, co
nového se naučily. Poznatky

si upevňují a přetvářejí ve vlastní zkušenost (Grecmanová -

U rbanovská, 1999/2000).
M etoda umožňuje dítěti seberealizovat se v rámci procesu myšlení, angažovat se na
vlastním učení. Učí děti kom unikovat ve smyslu vyjadřování vlastních myšlenek.

3.6.6 Komunitní kruh
Posláním této socializační (ne výukové) metody je vytvoření bezpečného prostředí
v rámci školní třídy, naplněného důvěrou a vzájem ným respektem. Název této metody
vychází z pojmu kom unita - společenství. Z toho tedy vyplývá, že se jedná o setkávání
příslušníků společenství v kruhu. Jeho náplní je vým ěna informací, týkající se našich postojů,
názorů a pocitů. Aby kom unitní kruh mohl plnit své poslání, m usí se stát pravidelnou součástí
dění ve škole. Pro to, aby se všichni zúčastnění cítili na kruhu bezpečně, je dobré formulovat
otázky obecně - v 1. pádu množného čísla. Všechny děti jsou obeznámeny s pravidly, která
společně s učitelem vyvodily. Učitel si je na kruhu se žáky roven, má stejná práva a musí
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dodržovat stejná pravidla. Děti se učí hovořit o svých prožitcích a postojích. U čí se
respektovat soukromí a pocity druhých. U čí se úctě k druhému člověku. Sám o sobě, používáli se pravidelně, působí tento kruh preventivně, předchází tvorbě konfliktů (Kopřiva, 1999).
M etoda kom unitního kruhu využívá možností třídy jako sociální skupiny. Upevňuje
sociální vazby mezi vrstevníky. Učí děti komunikaci v rámci třídního kolektivu.

3.6.7 Působnost činitelů v rámci alternativ
V ětšina

alternativních metod se soustředí na pozitivní rozvoj pouze jednoho či

několika málo činitelů ovlivňujících klim a škol a tříd. U alternativních škol se můžeme setkat
s kom plexnějším působením. Je zcela zřejmé, že všechny metody i školy vyvíjejí snahu
z obdobných důvodů: vždy se jedná o reform ní snahu s cílem zm ěnit či pozitivně ovlivnit
vývoj klimatu našich škol a tříd.
Mezi společné znaky těchto škol patří:
•

přátelský vztah mezi učitelem a dítětem

•

ochota a schopnost učitele pozitivně děti motivovat, podporovat jejich
originalitu a respektovat jejich vývojové zvláštnosti

•

snaha získat dítě pro vzdělávání

•

aktivní podíl dítěte na vyučování, rozvoj komunikace

•

propojování předmětů

•

rozvoj sebekázně a sebehodnocení dítěte

•

slovní hodnocení

•

chápání chyby jako šance k učení, nikoli jako důvod k trestu

•

prostředí uzpůsobené dětem

•

spolupráce s rodinou

Z dosavadních výzkumů je zřejmé, že by se vyučování na školách, kde není zavedena
alternativa, mělo inspirovat v uplatňování některých z naznačených pozitivních prvků při
tvorbě klimatu.
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3.7 Waldorfská škola jako ucelená pedagogická
koncepce
A utorka se pokusila v rámci této kapitoly o přiblížení waldorfské pedagogiky. Důraz
klade pouze na určité jevy a principy - sociální kontakt a klima.
S waldorfskou školou je úzce spojena filozofie s nezam ěnitelným ideálem (nauka
o člověku). Tomuto ideálu se cítí být všichni zúčastnění povinováni a lze z něj také odvodit
vše ostatní: didaktiku, metodiku, všechny vizuální formy projevu (architektura, písmo, logo),
ale i formy chování ke druhým, zdravení apod. A tak waldorfská škola obsahuje v principu
vše, co dává vzniknout jejím u nezaměnitelnému profilu.
Ve své nezaměnitelnosti a zároveň odlišnosti může při prvním setkání na mnohé
působit dojm em odcizení soudobým trendům moderní společnosti, tradiční školy. Takové
první letmé prostudování či krátká návštěva waldorfského zařízení postihuje danou tématiku
pouze povrchně a nelze na jejich základě utvářet závazné soudy o je jí kvalitě či jejím vlivu na
budoucnost žáků. Teprve důkladné studium a niterné zážitky z waldorfských zařízení nám
um ožní proniknout hlouběji k podstatě waldorfské pedagogiky, porozum ět jí a účastnit se
diskuzí o ní. Je zde společná snaha: stejně jako většina tradičních škol usiluje i škola
waldorfská o tzv. „školu moderní“ . Takové moderní vzdělávání si ovšem lze vysvětlit dvěma
následujícími způsoby: bud’ máme na mysli způsob, kdy chceme vyučovat „m oderní“ (pro
budoucnost důležité) obsahy a snažíme se vzděláním odpovídat na potřeby novodobého trhu
práce nebo cítíme potřebu rozvíjet „m oderní“ osobnost se všemi jejím i fyzickými, sociálními
a duševními schopnostmi. „Zdá se, ze „m oderna“ se díky významu počítačů, pluralistických
struktur, otevřené společnosti a vědní explozi nachází v jakém si převratném procesu, který se
posouvá vpřed pouze osvojením vědeckých a tradičních inform ací a vede k tomu, že jso u
rozvíjeny vlastnosti ja k o stabilita osobnosti a individuální identita, všeobecné schopnosti,
iniciativa, tvořivost a pocit odpovědnosti, tedy ty, které jso u pro uspořádání relativně
samostatných částí m oderní společnosti nepostradatelné. Zdá se také, že p rá vě waldorfská
pedagogika o vývoj těchto schopností obsáhle pečuje. Tato péče přitom dnes v tzv. moderních
vyučovacích m etodách velmi často chybí nebo je zanedbávána a tyto schopnosti jso u v nich
Pouze předpokládány (např. sociální učení, projektivní m etoda). “ (Chotěborská, 2000, s. 5)
W aldorfské školy jsou zřejmě jediné školy na světě, které mají, i přestože se nacházejí
v různých zem ích a kulturách, stejnou pedagogickou koncepci včetně stejného vzdělávacího
Programu. Námitku, která by se na tomto místě mohla vyskytnout, a sice, že to s sebou musí
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nést jistou dávku uniformity, považuje autorka za neoprávněnou, protože pokud v sobě ideje
nesou život, nepůsobí imperativně ani normalizačně, nýbrž naopak vedou k živé tvořivosti.
Kdy v sobě ideje nesou život? M yslím, že tehdy pokud jim i my lidé žijeme. W aldorfskou
pedagogiku tedy nelze chápat jen jako ucelený souhrn metod, nýbrž jako životní postoj.
Jsem přesvědčená, že metody waldorfské pedagogiky mohou být uplatňovány
v různých pedagogických situacích. Ovšem waldorfská pedagogika je m ožná pouze tehdy,
jestliže mají ti, kteří ji praktikují, svobodu, aby mohli pracovat z vědom ého poznání a
zodpovědnosti za vývoj lidské bytosti ve smyslu anthroposofické nauky o člověku.

3.7.1 Východiska waldorfské pedagogiky
Původ waldorfské pedagogiky
D uchovním otcem waldorfské pedagogiky je něm ecký vědec a filozof R udolf Steiner
(1861- 1925). R udolf Steiner vystudoval Vysokou školu technickou ve Vídni, četl Kanta,
Fichteho, pomohl vydat Goethovy přírodovědné spisy. V roce 1890 se R udolf Steiner stal
pracovníkem G oethova a Schillerova archivu ve Vídni, od roku 1897 vyučoval na dělnické
Škole, pracoval v různých redakcích, později přednášel na univerzitě v Berlíně. Během života
vypracoval systém anthroposofie - cesty poznání. Roku 1913 založil R udolf Steiner
anthroposofickou společnost, která se stala základem pro rozvoj směrů nové duchovní kultury.
Vedle hnutí za sociální trojčlennost, anthroposofické lékařství a farmacii, biologickodynam ické zem ědělství atd.., vznikla i waldorfská pedagogika.
V

roce 1919 Steinera požádal Emil M olt - majitel továrny W aldorf - Astória, aby n

podkladě svých filozofických názorů založil školu pro děti zam ěstnanců továrny. Tak vznikla
první w aldorfská škola. Od názvu továrny byl odvozen název současných waldorfských škol,
nazývaných jinak i školy Rudolfa Steinera. Učitele do této první waldorfské školy vybral a
vyškolil R udolf Steiner. Od roku 1923 organizoval kurzy pro učitele dalších, postupně
vznikajících w aldorfských škol. Též rozpracoval myšlenky anthroposofie pro praktickou
výuku.

Anthroposofie jako metodické východisko waldorfské pedagogiky
Slovo anthroposofie pochází z řečtiny: anthrópos = člověk, sofia = moudrost.
Anthroposofie jako duchovní věda usiluje o dosažení nového harm onického člověka. Hledá
soulad mezi vědou, uměním a náboženstvím.
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„ Anthroposofie spočívá sice na přísně určeném filozofickém základě, ale je to více než

myšlenková konstrukce; je to i cesta poznání a životní praxe." (Baumann, 1999, s. 22)
Anthroposofie chce modernímu člověku pomoci porozum ět lépe sobě samému a tudíž i vývoji
lidstva jako celku. Dává člověku odvahu, kterou potřebuje, aby obstál v mnohotvárných
těžkostech doby a bděle se dokázal chopit iniciativy. „Stále více současníků se setkává

s anthroposofií v jejím praktickém působení nebo zařízeních. Především je to Rudolfem
Steinerem vyvinutá pedagogika, která se v posledních sedmdesáti letech rozšířila po celém
světě díky tzv. waldorfským školám. Ale také téměř současně vzniklé hnutí léčebné pedagogiky
se již na mnohých místech těší uznání státních míst a narůstajícího počtu rodičů, kteří mají
děti vyžadující duševní péči. “ (Biihler, 2004, s. 11).
A nthroposofie díky svým poznávacím metodám vede k chápání vyvíjejícího se
člověka, jenž zahrnuje dim enze těla, duše a ducha. Stává se tak základem pedagogické
činnosti, která neom ezuje výuku pouze na to, co slouží k získávání znalostí. „Anthroposofické

poznávání člověka je antropologií sloužící pedagogice, která chce rozvíjet celého člověka.
Waldorfská škola nemá být škola světonázorová, kde bychom pak pokud možno cpali do dětí
anthroposofická dogmata. Nebudeme učit anthroposofickou dogmatiku, anthroposofie nebude
žádným naukovým obsahem, nýbrž budeme usilovat o aplikaci anthroposofie v učitelské
práci. Anhroposofie budeme používat jenom v metodice vyučování." (Steiner, 1993, s. 15)

Waldorfská pedagogika jako odpověď na vývojové fáze dítěte
V ýchova a výuka na waldorfských školách se opírá o skutečné poznání lidské bytosti.
Znalost vývojových fází či období dítěte je důležitou součástí vzdělání w aldorfského učitele.
Vývoj dítěte je rozdělen somatickými i psychickým i zm ěnami, které pro ně znam enají nový
vztah k sobě, ke světu, rozvoj nových duševních sil. Učitel své

postoje k žákům i jednání

s nimi podřizuje těmto změnám.
Vývoj dítěte od narození až k dosažení dospělosti můžeme rozdělit do těchto období:

V

•

0-7 let (z biologického hlediska od narození až do výměny zubů)

•

7-14 let (od výměny zubů do puberty)

•

14-21 let (od puberty až do dospělosti)

prvním sedmiletí života dítěte se nejnápadněji rozvíjí fyzické tělo; duše a du

v dítěti ještě nedosahují vnitřního sebeuvědom ování. Dítě se vůči světu chová otevřeně a
bezvýhradně jej přijímá. V prvním sedm iletí se dítě učí výhradně napodobováním. Proto
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potřebuje kvalitní podněty z okolí. V ýchova ve waldorfských mateřských školách vychází ze
hry dítěte a jeho tvůrčí fantazie.
U druhého sedmiletí se pozastavím e déle, jelikož je dítě prožívá právě v době
povinné školní docházky.

7-9 let: M yšlení dítěte je při nástupu dítěte do školy ve fázi pojm enovávání vnějšího
světa a spojování v asociacích. A bstraktní představivost dítě zatím postrádá. Cítění je ve fázi
tvůrčí fantazie. Vůle stanovuje první cíle ve vnějším světě, vychází z oblasti přání a žádostí.
U dítěte se začne projevovat temperament. Dítě vyhledává přirozenou autoritu. Při vyučování
se postupuje v tomto věku analyticky, zam ěřujem e se na rozvoj paměti, která je vázána na
citové zážitky. Obrazotvorná fantazie dětí tohoto věku nám nabízí výhodný způsob učení
pom ocí představ a názorných obrazů. Tělo dovršuje změnu postavy, m ění se výraz obličeje.
K zevnímu světu se dítě staví vyčkávavě (přechází od vjemu k myšlenkovému obrazu). Ale
také nekriticky, z čehož může přirozená autorita učitele čerpat. Vůle je pod vládou fantazie.
Skrze řeč, slovo a vyprávění přijím ají děti nový charakter myšlení. V nitřní aktivita se rozvíjí
ve výstavbě obrazů a představ. Naše pedagogické úsilí v tom to období spočívá v tom, aby děti
uspokojovaly své intelektuální potřeby a zároveň živily síly tvůrčí fantazie.

9-10 let: Dítě se v tomto věku dostává do krizového období. Prožívá samo sebe poprvé
již n e ja k o součást okolí, nýbrž vůči světu : Tady jsem já a tam je svět. Stává se úzkostnějším.
V pedagogice lze tuto krizi devátého roku podchytit - nechat děti prožít, že jim i dosud
uznávaná autorita (dospělý) uznává vyšší autoritu. Také umělecký prožitek vztahu k přírodě a
prožitek postavení člověka uprostřed celku přírody může překonání krize napomoci.

12-14 let: Dítě se nachází v období prepuberty. Toto období je typické snahou o úplné
oddělení vlastní osobnosti od zevního světa. V tomto období je poprvé nutné zcela zásadně
odlišit vývoj chlapců a vývoj dívek. Většina sil se spotřebovává pro tělesný růst a zrání.
U dívek se proto snižuje výkonnost a zvyšuje unavitelnost, což vede k depresím a značné
náladovosti. Chlapci naopak překypují vitalitou a přem íra sil je nutí aktivně se jich zbavovat.
Jsou agresivní. Důležité je čerpání těchto sil organizovat. Probouzející se sociální element
souvisí i s probouzením se vůle. K tomu patří přirozená potřeba navazování přátelství
s osobami stejného pohlaví (sounáležitost s „partam i“).

Třetí sedmiletí je spojeno s pozemskou zralostí. Dítě je schopno se zcela vědomě
postavit do reálného světa. Vůdčím motivem puberty je osamělost. Ze samoty se hledá cesta
k člověku. Nastává období syntéz m yšlení (hledání obrazu světa), cítění (náboženské úsilí) a
chtění (sociální odpovědnost, příprava k povolání).
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České waldorfské školství jako součást celosvětového hnutí waldorfských škol
W aldorfská pedagogika je v Čechách realizována již 15 let. V současné době existuje 7
základních škol, které pracují podle vzdělávacího programu „W aldorfská škola“. Nové
iniciativy usilují o vznik dalších základních waldorfských škol. Jedinou waldorfskou školou
pro děti s postižením je speciální škola v Praze.
W aldorfský vzdělávací model, zam ěřený na celostní rozvoj osobnosti, je koncipován
jako dvanáctiletý (plus třináctý rok jako příprava k maturitě), tudíž zahrnuje i období střední
školy, případně praktické školy. Dvě z waldorfských škol již střední stupeň zavedly, další jej
připravují. Do waldorfského pedagogického modelu patří i mateřské školy.
W aldorfské školství vytvořilo vlastní systém vzdělávání učitelů. Byly vydány překlady
základních metodických materiálů a pravidelně je vydáván časopis o waldorfské pedagogice.
České waldorfské hnutí intenzivně spolupracuje s m ezinárodním i organizacemi
waldorfských škol. „Waldorfské školy v České republice vycházejí z více než osmdesátiletých

pedagogických poznatků a zkušeností stovek obdobných škol v zahraničí, přizpůsobují je
ovšem tvůrčím způsobem školskému systému v České republice i místní pedagogické tradici. “
(Zdražil - Šmolka, 2003, s. 66)
W aldorfské hnutí se jako dynam icky se rozvíjející pedagogický proud rozšířilo na
všechny světadíly. V 52 státech světa dnes pracuje přibližně 867 w aldorfských škol a jejich
počet se neustále zvyšuje.

3.7.2 Sociální aspekt činnosti učitele na waldorfské škole
Učitel a kolegium školy
„ Waldorfská škola

chce učitele naučit číst, ale ne v knihách,

ani žádných

pedagogických soustavách, ale v člověku samotném. “ (Steiner, 1986, s. 193)
Učitel na waldorfské škole je osobností, um ělcem v oblasti výchovy, který hledá cestu
k osobnosti dítěte, k jeho individualitě, dítě přijímá jako jednající, cítící a poznávající bytost.
Otevřená a kreativní atmosféra vzniká především neutuchající snahou učitele nalézt odpověď
na otázku: Jak vychovávat? Jen na učiteli a na jeho schopnostech závisí úspěšnost waldorfské
pedagogiky (Grecmanová, 1996).
Učitel by měl být iniciativním člověkem, nikdy by se neměl stát lhostejným. To
znamená, že by měl být vždy svým vědom ím plně u toho, co ve třídě koná, jak se k dětem
chová. Středem jeho zájmu by mělo být vše, co se okolo něj děje - měl by se zajímat o dění
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ve světě, ale i o drobné záležitosti jednotlivého dítěte. Učitel by měl být vnitřně pravdivým,
tzn. že nesmí uzavírat komprom is s nepravdou, což by se okam žitě v jeho vyučování
zrcadlilo. Z učitele nesm í vyzařovat suchopárnost a zatuchlost, ale právě naopak, jeho činnost
by měla provázet svěží nálada a zdravý hum or (Steiner, 1984).
Učitel by měl prostředí školy spoluvytvářet. Srdcem školy je kolegium učitelů. Není
to jen prostý součet všech učitelů, kteří ve škole učí. Je to živé společenství, do něhož člověk
vstupuje na základě dobrovolného rozhodnutí a jež se stále ve společné práci tvoří.
Spolu s ostatními učiteli se v rámci učitelského kolegia podílí na uskutečňování
dem okratických principů ve společenství. Kolegium učitelů je nejvyšším orgánem školy,
nelze je však chápat jako orgán dem okracie, založené na hlasovacím systému pro a proti. Při
rozhodování není smysluplné, aby většina přehlasovala menšinu. Smyslem je před sebe
postavit všechny argumenty v dané věci a společně se shodnout na možnosti, která nejvíce
vyhovuje všem. Jen tak může být rozhodnutí neseno celým kolegiem. Jedná se o formu
samosprávy, ve které

si učitelé práci a úkoly rozdělují (pracovní skupiny). Zjednodušeně

řečeno: není tedy jen na jedné osobě (řediteli), aby se vypořádal se všemi problém y a
konflikty. Pro jednání s okolím (úřady apod.) si kolegium na omezenou dobu volí svého
zástupce (post ředitele existuje pouze v našich českých waldorfských školách, v zahraničí je
w aldorfská škola autonom ním pedagogickým zařízením s principem kolektivního vedení).
Základním vnitřním požadavkem waldorfské pedagogiky je, že každé vedení ve waldorfské
škole musí odpovídat jedné zásadě: m usí posilovat vlastní zodpovědnost. Tak se učitel může
cítit spoluzodpovědný za dění ve škole.
K olegium školy, které se jednou týdně schází, je organizačním základem a zdrojem
síly, pokud zde panuje vzájemné učení se jeden od druhého a zájem o práci druhých. Učitelé
se v kolegiu věnují také práci 'pedagogické. Osou tohoto konání je společná práce na
konkrétním pedagogickém problému (může se jednat o problém y s určitým dítětem nebo
s celou třídou, ale i obecněji formulovaný problém - např. porucha učení). Taková činnost
předpokládá u učitele nezaujatý postoj. Učitel se neustále učí, co a jakým způsobem má
vlastně u dítěte pozorovat a vnímat, aby mohl později nashrom ážděné inform ace vyhodnotit a
využít ve svém dalším působení na dítě.

Učitel a žák
Rozhodujícím zdrojem poznatků o žácích je učiteli pozorování (ať už jeho vlastní
nebo kolegia). Stále se musí sám sebe ptát: „Jak mám vychovávat to či ono dítě?“ Jedině stálý
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vnitřní dialog učitele s dětmi může být vodítkem, co a jak tyto děti učit. Existující učební
plány, metodické příručky apod. jsou pouze orientační. Učitel stojí vždy před zcela konkrétní
třídou a jejím i žáky (nelze vyučovat dvě třídy stejně). A jen on sám m usí nalézt cestu k jejich
duším. Teprve z nich může vyčíst, jakou látku a jakým způsobem podanou potřebují, aby se
učili co nejlépe. Jde o to, aby probíraná látka ožívala v nitru těchto dětí a aby je vedla dál, což
je vlastním smyslem pedagogiky.
S tím, aby se děti skutečně mohly vyvíjet a učit se a ne jen uměly odříkat to, co jim
někdo předloží, souvisí i absence znám kového hodnocení. Smyslem znám kového systému je
princip odměny a srovnávání. Slovní hodnocení naopak postihuje celou šíři žákovy osobnosti,
kvalitu jeho práce ve srovnání s jeho vlastními schopnostmi a možnostmi. U čební plán počítá
s postupem dětí z ročníku do ročníku podle věku dítěte, proto na waldorfské škole neexistuje
„propadání“ .Výkon žáka je projevem jeho celé bytosti, spojení schopností, zájmu a úsilí.
V takovém systému se nenajde důvod, proč by nadaní žáci měli dostávat pouze výborné
(mohou mít problém jinde např. v sociální oblasti apod.) a ti méně nadaní, ale pilní a snaživí,
známky horší. D ůraz v hodnocení je kladen i na sociální schopnosti a další, často opomíjené
vlastnosti jako je píle, vytrvalost, spolehlivost, zájem atd.. A tak také může být součástí
waldorfského pohledu na svět tolerance k odlišnostem. Skutečnost, že nedochází k selekci
žáků podle výkonnosti, podporuje význam ným způsobem pozitivní sociální vztahy ve škole.
W aldorfská pedagogika vychází z předpokladu, že dítě chce být vychováváno, chce
své vychovatele v prvním sedmiletí napodobovat a v druhém sedm iletí pokládat za autority.
Chce v nich ve zralém věku spatřovat ideály a podle jejich obrazu žít a pracovat. Abychom
mu v tom to mohli jako vychovatelé vyjít vstříc, musím e si uvědomit, v čem výchova spočívá,
c° je je jí podstatou. Tedy, že nevychováváme dítě tím, čemu ho učíme a co s ním děláme, ale
tím, čím sami jsm e. Z toho vyplývá, že chce-li být učitel zároveň dobrým vychovatelem, musí
většinu práce vykonat sám na sobě.

Učitel a rodiče
Kromě dětí má waldorfský učitel ve své třídě i rodiče. W aldorfská škola vzniká
z jejich vůle mít své dítě právě zde. Rodiče jsou vtaženi do života školy, účastní se svátků,
které se ve škole každoročně slaví (masopust, velikonoce, svatojánská slavnost...). M nozí
z rodičů, i přestože vazby rodiny se školou v době jejich vlastní školní docházky nebyly tak
úzké, tuto m ožnost vítají a s radostí se podílejí na utváření školního života. Pořádají ve škole
dobročinné jarm arky a bazary. Pomáhají s budováním školy (brigádnická výpomoc apod.).
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Takové činnosti je stmelují, a tak v rámci jednoho velkého společenství -w aldorfské školy,
můžeme objevit další „podspolečenství“ - např. rodičů. Rodiče dostávají i zcela konkrétní
úkoly, co mají pro své děti a nebo se svými dětmi dělat (výroba čítanky ve 2. třídě).
Ideální je situace, kdy je mezi učitelem a rodinou dobrý vztah a rodiče jsou ochotni
spolupracovat na vývoji dítěte stejným směrem jako učitel. Učitel pracuje s rodiči každý
měsíc na třídních schůzkách, jejichž obsahem není pouze organizace. Při společné činnosti
mají rodiče m ožnost vyzkoušet si, co se děti ve škole učí, co vlastně ve škole dělají. Učitel
s nimi hovoří i o waldorfské pedagogice (probíhá již v přípravném období, než dítě do školy
vůbec nastoupí). M imo to navštěvuje učitel i rodinu dítěte. Zde se může učitel soustředit zcela
na individualitu dítěte a zažít je v jiném kontextu, než v rámci školy. U rodičů navozuje
takové setkání vztah důvěry vůči

učiteli a vztah spolupráce se školou (namísto klasické

anonymity, která je v rámci rodičovsko - učitelských vztahů běžná).

Dítě se v atmosféře

důvěry a spolupráce cítí dobře a jeho vývoj může plynule postupovat vpřed. Rodiče nejsou
vyřazeni či odsunuti (v běžné škole jsou často pouze upozorňováni na nedostatky dětí a
seznam ováni s jejich výsledky - znám kami), ale naopak se cítí

být součástí výchovně

vzdělávacího procesu ve škole.

Třídní společenství jako živoucí organizmus
W aldorfská pedagogika klade velký důraz na sociální aspekt učitelské práce. Se
vznikem nové třídy učitel již od prvního dne utváří třídní společenství jako živoucí
organizmus. V první třídě by se dal pro toto společenství použít obraz kruhu a středu - stálá
přítomnost učitele ve středu třídy je pro fungování tohoto organizmu nezbytná. V dalších
letech se podoba tohoto společenství mění, později se dobrá práce učitele pozná právě za jeho
nepřítomnosti. Čím lépe je třída schopna fungovat i bez svého třídního (míra tolerance
k odlišnostem, schopnost spolupráce), tím lépe učitel svou práci odvedl. W aldorfská
pedagogika chápe rodiče jako

nedílnou součást školního života.

N em luví tedy jen

o waldorfských učitelích, waldorfských žácích, ale i o waldorfských rodičích.
„ Ve smyslu waldorfské pedagogiky splní každá škola společenskou zakázku a překlene

rozpor mezi školským vzděláním a potřebami společnosti, když bude dbát na to, aby byly
vztahy mezi lidmi humánnější a spravedlivější a aby stále více lidí s vysokou morálkou a
s jasnou schopností úsudku a sociálním vědomím odpovědnosti působilo ve všech oblastech
sociálního života. “ (Grecmanová - Urbanovská, 1996, s. 5)
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3.7.3 Sociálně terapeutický princip waldorfské pedagogiky
Z názvu kapitoly bychom mohli získat mylný pocit, že se bude hovořit o speciální či
léčebné pedagogice - kam běžně

termín terapie zařazujeme. Ve skutečnosti se ale jedná

o snahu waldorfské pedagogiky na poli běžné (tzv. normální) dětské populace. Již jsm e zde
hovořili o úsilí waldorfské pedagogiky vychovávat z dítěte tzv. „m oderní osobnost“ a to se
vším, co k tomu patří (nejen o pouhém moderním obsahu vyučování, jež dětem zajistí
m oderní obsahy, nem yslí ovšem na budoucnost dítěte a jeho uplatnění ve společnosti).
Současná společnost přetvářející se na tzv. otevřenou inform ační společnost, jejíž
základní surovinou budou informace, chce v budoucnu umožňovat všem volný přístup ke
všem databankám světa a tím veškerým pokladům vědění lidstva. Zde ale musím e nutně
vnímat zásadní rozpor naší doby. Je více než zřejmé, že základy, jež právě základní škola
poskytuje, nezpůsobují pouze intelektuální, ale následně i sociální rozdíly. Nedostatek času,
stres a rodinné konflikty, tak lze definovat problem atiku současného soužití v rodinách.
Důsledky z toho plynoucí pro děti jsou více než zřejmé. Vytrácí se jedna ze základních
kulturních schopností - schopnost komunikovat.
Vše, co již bylo v této práci řečeno, ukazuje zcela zřetelně, že vhodné klim a škol a tříd
může tento jev ovlivnit pozitivním směrem a naopak. W aldorfská pedagogika se právě svou
terapeutickou působností snaží takovým negativním jevům předcházet.
Jednou z nejznámějších waldorfských metod je výuka v epochách. Jelikož jsou hlavní
předměty (ty, kde se probírají jednotlivé celky učební látky) vyučovány v tzv. epochách - dva
až tři týdny vždy první dvě vyučovací hodiny pouze jeden z předm ětů - m ají děti možnost se
intenzivně probíraným učivem zabývat a vnitřně se s ním spojit. Tato m etoda je současně
základem pro hygienické uspořádání dne. Je výhodné zabývat se právě po ránu, kdy je dítě
čilé, předměty, které jsou náročné na vním ání a

m yšlenkové zpracování. Pak

v průběhu

dopoledne přicházejí předměty, jež vyžadují průběžné procvičování, jako jazyky a umělecké
předměty (hudba, malování, eurytmie, ruční práce). Předměty náročné na fyzické dispozice
žáků se zařazují do pozdějších dopoledních hodin nebo odpoledne. Tak získává rozvrh hodin
vnitřní rytmus, který postupuje od

práce náročné především na mozek, přes oblast

soustavného procvičování a umělecké činnosti až po tělesné uplatňování vůle. Tak klade ve
smysluplném sledu požadavky na celého člověka. Rytmus, který se zde zračí, nás provází
celým životem (rytmus bdění a spánku, dýchání, srdce...). Je důležitý pro harmonické
fungování organismu. Je-li důležitý pro dospělého, tím spíše je důležitý pro dítě. I vyučovací
hodina má své rytm ické pravidelně se opakující členění (úvodní a rytm ická část, vlastní
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vyučování, vyprávěcí část). Díky výuce v epochách žije dítě i v dalším rytmu, a sice učení
a zapomínání. Běh č a su je zde rámován rituály.
Jedním z každodenních rituálů je, že při příchodu do školy podá učitel jednotlivým
dětem ruku na pozdrav. V žádném případě se nejedná jen o pouhou formalitu, jejím ž
naplněním může začít samotná výuka. Jedná se o individuální setkání učitele s dítětem.
V této práci již byla zm íněna nonverbální komunikace, která nám právě v takovém okamžiku
může být vodítkem (mimika, vním ání a chápání gest). Protože učitel dítě dobře zná, může
z jeho způsobu ranního uvítání leccos vyčíst ( dítě vypadá nemocné, unavené, nabité energií,
má agresivní náladu apod.) a přizpůsobit tak během výuky svůj přístup k němu. Jedinečnost
takového pozdravení vidím také v tom, že se jedná o jeden z mála dotyků ve vyučování, které
napom áhají k utváření skutečného vztahu učitele k žákovi a rozšiřují komunikaci mezi
učitelem a žákem.

Ranní uvítání na začátku epochy je jedním z momentů, kdy se děti mohou cítit jako
součást celku - skupiny spolužáků. Na průpověď, kterou společně odříkají, navazuje hra na
flétnu a zpěv. Jedná se tedy o jakési společné „naladění“, umělecký vstup do nového dne.
W aldorfská pedagogika se snaží rozvíjet schopnost vním ání a chápání gest u žáka.
Děti se účastní výuky eurytmie. To, co se při řeči odehrává v proudech vzduchu v hrtanu a
orgánech řeči, to eurytm ie přenáší do pohybu celého těla. Podporuje obratnost a koordinaci
pohybů, cvičí pozornost a schopnost naslouchání a orientace v prostoru. Rozvíjí schopnost
vyjadřování, navozuje správnou výslovnost. V ždyť právě řeč, jak již bylo v této práci
uvedeno, je hlavním prostředkem verbální kom unikace ve škole. Zároveň je řeč základním
tvořivým projevem člověka, a jak již bylo zmíněno je jí vývoj v soudobé rodině stagnuje. Je
tedy dle autorčina názoru zcela na místě, aby škola byla na tento problém dostatečně
terapeuticky vybavená
D alším rozhodujícím momentem pro rozvoj kom unikace mezi učitelem a žáky je
způsob organizace a uspořádání třídy. W aldorfská pedagogika se nespokojuje pouze
s frontálním způsobem výuky, ale využívá nejrůznějších možných uskupení ve třídách (kruh,
posuny lavic atd.).
Ve waldorfské škole zpracovává učitel učební látku stále nově (té které třídě na míru) a
využívá při tom bohatě podkladového materiálu. To, co pak ve třídě vyučuje, si žáci
zaznam enávají do svých pracovních a epochových sešitů, které od 5. třídy obsahují stále více
domácích prací a vlastních pojednání žáků. U čební látka tedy nikdy nehraje význam nější roli
než člověk sám. Učitel připravuje látku dětem na míru (individuální nadání a slabosti žáků,
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duševní specifika) a uplatňuje tudíž zcela individuální přístup. Učebnice, které postrádají
vztah ke konkrétní pedagogické situaci, ztrácejí ve waldorfské pedagogice význam.
„.. .přirozené

vyučování,

vycházející

z duševně

duchovního

hlediska,

působí

hygienicky na tělo. Pochopíte-li ja k máte vytvářet vyučování a výchovu, tak současně
pochopíte, ja k dítěti dáte nejlepší zdraví pro život.“ (Steiner, 1982, s. 23) W aldorfská
pedagogika dává stejnou důležitost všem předmětům. Neuprednostňuje, jak je zvykem na
běžné základní škole, pouze češtinu a matematiku. Neuprednostňuje tedy myšlení před vůlí a
cítěním. Usiluje o neustálé prolínání těchto složek ve vyučování. Nejen v uměleckých
předmětech je osloven cit, nejen v rukodělných předmětech je oslovena vůle. I m atematika
může zam ěstnat celé tělo, i dějepis lze prožívat v úchvatných obrazech celou duší. „Skutečná,

časem požadovaná reforma školství není dosažitelná více hodinami pro uměleckou činnost a
pouhým zavedením dalších oborů umění. Waldorfská pedagogika vyžaduje, aby v každé školní
hodině, nezávisle na právě vyučovaném oboru, byl metodicky po ruce umělecký prvek. “
(Buhler, 2004, s. 153)

Pedagogika, která chce být člověku přiměřená, musí vyrovnaně působit na tyto tři
oblasti: myšlení, cítění a vůle. Převažují-li ve výuce nároky na pam ěť a inteligenci, hrozí
nebezpečí

přehnané

intelektualizace.

Om ezování

výchovy

volní

oblasti

dítěte

na

disciplinovanost a tělesné otužování při sportu je nedostatečné. N evyrovnanost těchto tří
oblastí ve vyučování, může dítěti ublížit a oslabovat ho. Způsobem vyučování může tedy
učitel zásadně ovlivňovat vývoj dítěte a v negativním smyslu, může v dítěti budovat
jednostrannosti, které jej oslabují pro současný, ale i budoucí život (Buhler, 2004). Přiměřená
chce být tato pedagogika i ve smyslu přiměřenosti věku dítěte. Témata, která jsou dítěti
nabízena, mají být odpovědí na otázky, které se v dítěti na základě duševního vývoje tvoří.
Tím, že se vyučování dítěti stává- odpovědí na jeho aktuální otázky, působí na něj zároveň
silně motivačním způsobem.
Autorka se domnívá, že v tomto směru je waldorfský učitel a jeho pedagogika zcela
moderní, době odpovídající, a tudíž nedílnou součástí českého školního vzdělávacího systému
A to právě pro své úsilí o utváření kvalitního klimatu, ale také vědom ému předcházení
negativním jevům zapříčiňujícím vznik klimatu negativního.
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4. VÝZKUMNÁ ČÁST
4.1 Charakteristika výzkumu
4.1.1 Uskutečnění výzkumu
Výzkum byl prováděn v jedné z pražských waldorfských škol, v rámci první až deváté
třídy. Jelikož prostředí waldorfských škol díky víceleté praxi autorka dobře zná, ví jak bohatá
a časově náročná je náplň činností všech zúčastněných (učitelé, děti, rodiče). Těchto několik
málo škol existujících v České republice se velmi často stává středem zájmu a následně
i cílem výzkumu mnoha studentů, ale i odborníků. Často jim škola nem ůže z časových
důvodů vyjít vstříc. Dalším závažným důvodem je zásadní narušení výuky, jelikož žáci
krátkodobou přítom nost cizí osoby vním ají jako rušivý element, který zasahuje do zaběhlého
rytmu vyučování. Protože autorce jsou tyto skutečnosti známy z vlastní zkušenosti, ale
především proto, že považovala za výhodné zabývat se výzkumem v místě, které je jí důvěrně
známé, rozhodla se ne pro celoplošný kvantitativní výzkum v rámci všech existujících škol,
nýbrž pro kvalitativní sondu do jedné z nich (jediné speciální waldorfské školy v Čechách).
A utorka byla přesvědčena, že právě téma klimatu si tento přístup žádá. A prováděla tudíž
výzkum klimatu v místě jí po léta důvěrně známém.

4.1.2 Doba trvání výzkumu
Výzkum probíhal v době mezi dubnem a zářím 2005. M omentálně na škole
pedagogicky nepůsobím. Jsem na mateřské dovolené. Proto probíhal výzkum

příležitostně

v průběhu této doby.

4.1.3 Cíl výzkumu
Při výzkumu jsem chtěla

zjistit, co je příčinou

charakteristického klimatu jedné

z českých w aldorfských škol. Zabývala jsem se především vzájemným i vztahy všech osob,
účastnících se výchovy a vzdělávání - učitel, rodič a dítě.

4.1.4 Průběh výzkumu
Zm íněná škola je školou speciální, pracující na základech waldorfské pedagogiky. Ve
škole jsem učila před mateřskou dovolenou. Vedla jsem jako třídní učitel děti od první do

57

šesté třídy. Prostředí školy, ale i její klima, je mi důvěrně známé. Všichni kolegové, i ti noví,
se mi snažili maximálně vyjít vstříc a ochotně mi podali informace pro dotazník pro učitele.
Většinou jsem měla m ožnost se s dětmi setkat a pracovat v rámci doplňkové hodiny
českého jazyka či matematiky, kterou pro můj výzkum jejich učitelé obětovali. Některé děti,
především ze starších ročníků, jsem měla m ožnost zažít již za svého působení ve škole. I ony
si mne pam atovaly a o to byla práce přirozeně jednodušší. Jelikož se jedná o školu speciální,
bylo zajímavé sledovat, kam až během mé nepřítomnosti ve svém vývoji jednotlivé děti došly.
Svůj výzkum jsem započala u starších dětí. Požádala jsem je, aby mi vyplnily dotazník
pro děti. Považovala jsem za výhodu, že se mohu vyplňování účastnit. Při mém zkoum ání byl
vždy přítomen učitel. Bylo to výhodné, jak se později ukázalo, zvláště u menších dětí, ale také
u dětí, které mají problém spolupracovat s novou osobou (mentálně postižené děti, děti
s poruchou chování). Dětem bylo možno pomoci při vyjasňování nejasností ohledně
dotazníku,

které

vznikaly

v souvislosti

s nepochopením

otázek

apod.

Naopak

bylo

nevýhodou, že při vyplňování byly děti spolu (především v lavici). U několika málo z nich
(děti slabší, nejisté) se ukázalo, že jejich odpovědi byly vzájemně ovlivněné. Několika
z mentálně postižených dětí bylo nutné pomoci a jejich odpovědi zaznamenat, jelikož nebyly
schopny své odpovědi převést do písem né podoby.
A tak jsem se rozhodla u mladších dětí využít projektivní metodu, konkrétně kresbu.
Výpovědi dětí o kresbě jsem si zaznamenávala. D ětem bylo většinou nutné klást otázky, na
které mohly odpovídat. Často nebyly samy schopné souvislejšího slovního projevu. To, a také
omezená slovní zásoba většiny z nich, způsobilo obtíže s eseji, kterou jsem původně
plánovala do výzkumu zařadit. A tak jsem esej po domluvě s učiteli dětí vypustila.
S několika ochotnými rodiči jsem vedla podle předem uspořádaných otázek rozhovor,
který jsem si s jejich svolením zaznam enávala na diktafon. Pro dokreslení a zdůraznění
některých zkoum aných jevů jsem použila případovou metodu - metodu kazuistik. Zde jsem
mohla využít vlastních zážitků a zkušeností s dětmi, získaných za doby mé působnosti na
Škole. Tak vznikl následující výzkumný vzorek.

4.1.5 Výzkumný vzorek
Pro svůj výzkum jsem oslovila celkem 30 žáků, 10 učitelů, a 10 rodičů v této speciální
waldorfské škole. D ocházejí sem žáci s nejrůznějším i problém y jako jsou: specifické poruchy
učení a následně chování, děti se zdravotním

oslabením

(epilepsie, alergie, dieta),

nerozvinutou sociální inteligencí, děti s rozumovým nadáním od pásm a průměru až po lehké
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m entální postižení. Mezi tyto žáky jsou integrovány i děti se střední m entální retardací. Děti
jsou do školy doporučovány psychologem . Některé navštěvují školu již od prvního ročníku,
jiné přicházejí na doporučení teprve po prožitých problém ech na školách běžného typu
(nejčastěji ZŠ ).
U silovala jsem v rámci zúženého spektra respondentů zachytit pestrý vzorek. Jelikož
třídní učitel na waldorfské škole vede svoji třídu od první až do osmé třídy, objevují se jak
mezi žáky, tak i učiteli, které jsem oslovila i ti z tzv. druhého stupně. O rozhovor jsem
požádala ty rodiče, kde jsem předpokládala ochotu spolupracovat. Všichni oslovení (učitelé
i rodiče) byli ochotní

mi požadované inform ace předat. Tak vznikl zajímavý výzkumný

vzorek.

4.2 Analýza zjištěných dat
4.2.1 Dotazník č. 1 Učitelé waldorfských škol
Tabulka č. 1 délka pedagogické praxe
Respondenti
Muži
Zeny
Celkem

Délka pedagogické praxe
11-20
0-10
0
2
5
2
5
4

2 1 a více let
0
1
1

Celkem
2
8
10

Čtyři z deseti respondentů jsou v praxi mezi 0 - 1 0 lety. Čtyři mezi 1 1 - 2 0 lety. Pouze
dva mají za sebou praxi delší jak dvacet let. Z deseti respondentů je většina žen, pouze dva
z nich jsou muži.

Tabulka č. 2 vzdělání učitelů
Respondenti
Stupeň vzdělání
Pouze VŠ
.Pouze waldorfské
.Obojí
.Celkem

Muži

Zeny

Celkem

0
2
0
2

0
1
7
8

0
3
7
10

Sedm respondentů má vystudovanou VŠ a zároveň i waldorfské vzdělání (léčebněpedagogický seminář, učitelský seminář, či sem inář pro učitele středního stupně). Tři
respondenti m ají pouze waldorfské vzdělání (dva muži a jedna žena ). Žádný z nich nemá
pouze vysokou školu.
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Tabulka č. 3 věk učitelů
Respondenti
v -- -....Zena
Muž
Celkem

Věk
Do 30 let
1
2
3

Vyšší věk
1
0
1

Do 40 let
6
0
6

Celkem
8
2
10

Tři z respondentů se pohybují ve věkovém rozm ezí do 30 let. Šest respondentů je ve
věku mezi 31 a 40 lety. Starší 41 let je pouze jeden z respondentů.

Položka č. 1
Proč vy sám/a jste se rozhodl/a právě pro waldorfskou pedagogiku?
Tabulka č. 4
9
8
6
6
5
4
4
3

M oment svobody
Individuální přístup
A lternativní způsob výuky
Rozvoj um ělecké a sociální složky
Princip vědom é činnosti *
Tvořivý přístup
Antroposofická filozofie
Podněcuje k sebevzdělávání

*Učitel si je vědom, jaké m etody a obsah výuky volí, aby byly přim ěřené věku dítěte.

Celkem devět z respondentů uvádí jako motivující při

jejich rozhodování pro

waldorfskou pedagogiku mom ent svobody. N ěkteří při tom myslí na svobodu učitele, který
má volné pole působnosti, jin í na výchovu dítěte ke svobodě. Dalším motivujícím mom entem
je

individuální přístup, který

waldorfská pedagogika předpokládá. Ten uvedlo

osm

z respondentů. Šest z nich se rozhodlo pro alternativní způsob výuky na základě zkušenosti a
nesouhlasu s klasickým přístupem.
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Položka č. 2
V čem vidíte základní faktory ovlivňující vztahy mezi:
a) žáky vzájemně?
Tabulka č. 5a
Výchova v rodině
Utváření sociálních vazeb ve třídě
Atm osféra ve třídě
Vzory chování u dospělých (učitelé)
Tem peram ent dítěte
M édia
Způsob výuky
Řešení konfliktů s fantazií a vtipem

6
5
4
4
3
3
2
1

Mezi nej častěji uváděné faktory, působící na vzájemné vztahy mezi žáky, patří
výchova v rodině tzn. To, co si dítě z rodiny přináší. Uvedlo ji šest respondentů. Pětkrát
uvedli respondenti

utváření sociálních vazeb ve třídě. Jako důležitý faktor spatřují učitelé

i kvalitu atmosféry ve třídě a chování učitele, které je dítěti vzorem pro vlastní chování a
jednání. Uvedli ji čtyři z nich.

b) žáky a učiteli?
Tabulka č. 5b

+

m

Důvěra
Pravdivost
Smysl pro hum or a sebereflexi
Respekt
Em patie
Ucta
Předchozí zkušenost s jiným učitelem
Profesní dovednosti
Škatulkování žáků
Sebestřednost
U lpívání na jednotlivostech

8
5
4
3
3
3
3
1
1
1
1

Jako nejdůležitější faktor ovlivňující zásadním způsobem vztah žáka a učitele vním ají
respondenti důvěru. Kromě dvou ji uvedli všichni. Pro pět z nich je důležitá pravdivost. Dále
uvedli čtyři z nich smysl pro humor a sebereflexi.Většina učitelů uvedla faktory ovlivňující
vztahy v pozitivním smyslu. Jen jeden z nich uvedl i faktory působící negativně na vztah
učitele a žáka.
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Položka č. 3
Myslíte si, že úspešné působení waldorfské školy a naplnení jejích cílů je možné bez
účasti rodičů?
Tabulka č. 6
Ne
Ano

10
0
U čitelé jednom yslně uvedli, že waldorfská škola je založena na spolupráci s rodiči.

Položka č.4
Jakou roli podle vás hraje při tvorbě vztahů a atmosféry ve třídě důvěra?
Tabulka č. 7
Zásadní
Ovlivňuje vztahy a atmosféru pozitivním směrem
U čitelé opět potvrdili (stejně jako

9
2

u položky 2b), jaký zásadní

význam důvěře

v rámci vyučování přikládají. Devět z respondentů nekonkretizovalo a odpovědělo, že důvěře
přikládá zásadní význam.

a) Jaké způsoby užíváte nej častěji k navození důvěry?
-

mezi žáky navzájem

Tabulka č. 8a
Vlastní pravdivost

4

Vnáším vlastní důvěru

4

Povzbuzení k čestnosti

4

Rozhovor - individuální i skupinový

3

Humor

3

Navození situací vzájem né pomoci

3

Sociální hry a cvičení

1

Z odpovědí vyplývá, že: kvalitní vztah žáků předpokládá v prvé řadě úsilí učitele
o vlastní pravdivost a také vnášení vlastní důvěry. A to proto, že čtyři z respondentů uvedli, že
užívají právě vlastní pravdivost k navození důvěry mezi žáky navzájem. D alší čtyři vnášejí
vlastní důvěru. Tzn., že jsou zapojovány kvality učitelovy osobnosti. Dále považují čtyři
2 respondentů za důležité povzbuzovat čestnost dětí. Zajím avé je, že sociální hry a cvičení
(jako uměle utvářené situace) byly uvedeny pouze jedinkrát.
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Mezi žákem a učitelem
Tabulka č. 8b
Humor
V lastní pravdivost
Vnáším vlastní důvěru
Ú silí o vzájemný respekt a úctu
Otevřené řešení problém ů
„D ržení slova“
Zájem a pozornost
Osobnost s přirozenou autoritou

4
4
4
3
2
2
2
2

I při navozování důvěry ve vztahu žáka a učitele bylo respondenty nej častěji uváděno
úsilí o vlastní pravdivost (čtyři respondenti) a vnášení vlastní důvěry do vztahu (čtyři
respondenti). Kromě toho uvedli čtyři z nich humor.

b)Uveďte konkrétní příklady
M nozí respondenti neodpověděli. Dva uvedli, že s dětmi otevřeně hovoří a diskutují.
Jeden

z nich

uvedl:

„Nedovedu

odpovědět,

jedinečnost

okam žiku

a

m yšlenka je

neopakovatelná“ . Dom nívám se proto, že už samotný waldorfský přístup v sobě nese silný
sociální impuls. Vnímavý waldorfský učitel reaguje a využívá průběžně ve vyučování všech
momentů, které mohou být v budování vzájemné důvěry nápomocny.

Položka č. 5
Jaký význam mají při tvorbě atmosféry důvěry v rámci třídy společné prožitky učitele
a žáků?
Tabulka č. 9
Velký
Budují společenství
Utvářejí tvůrčí atmosféru
Budují vzájemný respekt

5
2
2
1

Polovina respondentů přikládá společným prožitkům žáka a učitele velký význam.
Poznam enává však, že záleží na kvalitě zážitků a pravdivosti učitele v jednotlivých situacích.
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Položka č. 6
Jakou roli při navozování důvěry mezi učiteli hraje kolegium školy?
Tabulka č. 10
Prostor pro utváření společenství vystavěného
na důvěře
Pomocná role - opora učitele
Společné svědom í všech rozhodnutí
Nese ducha školy

5
2
2
1

Polovina z respondentů vnímá kolegium školy jako prostor pro utváření společenství
vystavěného na důvěře. D va z nich uvedli, že kolegium je i oporou jednotlivého učitele.
Z posledních dvou bodů vyplývá, že kolegium školy má nosnou funkci (společné svědomí,
nese ducha školy). V prvním a ve dvou posledních bodech se objevuje motiv společenství.

Položka č. 7
Setkal/a jste se během svého působení ve waldorfské pedagogice se strachem vůči
vám?
Tabulka č. 11
Ne
7

Ano
3
Sedm z respondentů odpovědělo, že se se strachem vůči vlastní osobě nesetkali.

U odpovědi NE uvedli dva respondenti, že doufají, že se jich děti nebojí. U odpovědi ANO
napsal jeden z respondentů, že se ho bálo malé dítě, protože měl vousy. D alší uvedl, že strach
v dané situaci nebyl na místě - byl zapříčiněn úzkostnou rodinnou výchovou. Poslední ze tří
uvedl pouze, že začal ihned s rodiči dítěte a dítětem samotným pracovat na odstranění strachu.

Položka č. 8
Které form y a prvky vaše škola konkrétně odbourala, aby se úzkostné stavy dětí
eliminovaly?
Tabulka č. 12
Odbourané formy a prvky
Znám kování a zkoušení
Snižování sebevědom í
Autoři tářství
Neúcta ve vztahu
JJpřednostňování žáků
Lpění na jednotlivém výkonu

Prevence výskytu úzkosti
4 Přístup k dítěti na waldorfských principech
2 Studium waldorfské literatury
1 Nabídka terapií
1 Zam ěření na celistvost dítěte
1 Individuální přístup
1 Spolupráce s rodiči

3
2
2
2
2
1
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Čtyři z respondentů uvedli znám kování a zkoušení jako jeden z prvků, které škola
odbourala. Většina uvedených prvků a forem vyplývá již přímo z principů waldorfské
pedagogiky. Ze samotných principů vychází i preventivní opatření, která respondenti mimo
odbourané prvky a formy uvedli. Konkrétní snaha školy se prom ítla pouze v bodě „nabídka
terapií“, kterou uvedli pouze dva respondenti (hipoterapie, terapie malováním , muzikoterapie,
léčebná eurytmie).

Položka č. 9
Jakým způsobem je uplatňována neformální autorita učitele ve waldorfské škole?
Tabulka č. 13
Dlouhodobý vztah (8 let)
Učitel - člověk příkladem dítěti
Důvěra
k učiteli "
y
Záci mají rádi učitele
Vztah s jasnou hranicí
Respekt

7
3
2
2
1
1

Sedm z respondentů uvedlo, že neformální autorita je uplatňována skrze dlouhodobý
vztah třídního učitele a žáka. Třídní učitel vede svoji třídu (pokud to okolnosti dovolí) osm
let. Tři respondenti se domnívají, že je tato autorita uplatňována skrze učitele jako člověka,
který je dětem příkladem, a dva z nich skrze důvěru k učiteli.

Položka č. 10
Jakou roli má humor ve waldorfské škole?
Tabulka č. 14
Pom áhá řešit konfliktní situace
Nezbytný u adolescentů
Napom áhá při navozování vztahů

6
4
3

Šest respondentů shodně uvedlo, že hum or pomáhá oživit a odlehčit atmosféru,
povznáší a uvolňuje, a tím napomáhá při řešení konfliktů. Jako

nezbytný je vnímán

u adolescentů. Tam dokonce probíhá v rámci výuky literatury tzv. Epocha humoru.
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Položka č. 11
Nalezli byste vysvetlení pro to, že školy waldorfského typu jsou charakteristické
jiným, klimatem?
Tabulka č. 15
Víceleté třídnictví
Ú zká spolupráce s rodiči
Slavení svátků v souladu s koloběhem roku
Poučený pohled na dítě
Společné filozofické myšlenky
Společná umělecká činnost učitelů
Podobné lidské hodnoty učitelů
7

6
4
3
3
2
2
2

Charakteristické klima waldorfských škol odůvodnilo šest respondentů víceletým
třídnictvím (již zm íněných 8 let), čtyři z nich úzkou spoluprací s rodiči, tři z nich slavením
svátků v souladu s koloběhem roku, a tři z nich také poučeným pohledem na dítě.

Shrnutí - dotazník pro učitele
Učitele přivádějí k waldorfské škole zcela rozličné cesty. V ětšina z nich hledá svobodu
v přístupu k dítěti, ale i ve výchově, chce s dítětem pracovat jako s individuální bytostí. Jejich
rozhodnutí vydat se tímto směrem doplňuje zkušenost a následný nesouhlas s klasickým
přístupem na běžném typu škol. Většinou jsou to lidé mladší a mají vzdělání obojího typu
(klasické pedagogické i waldorfské). Pro utváření sociálních vazeb v rámci třídy se učitelé
snaží být dítěti vzorem, usilují ve vztahu o vlastní pravdivost, upřímnost. Především se ale
snaží vnášet do vztahů vlastní důvěru. N eočekávají tedy pouze od dítěte, nýbrž se snaží
vycházet dítěti vstříc se svými vlastními kvalitami, z kterých má dítě následně m ožnost se
učit. Tzn., že učitel m usí být ochoten své lidské

kvality nejen uplatňovat, ale i zlepšovat.

Učitel se dětem ukazuje jako člověk, nikoli jako mentor. Učitelé věří, že tímto způsobem
mohou zásadně ovlivnit vzájemné vztahy jim svěřených dětí. Jejich snahy, budující sociální
vazby v rámci třídy, nespočívají v uplatňování um ěle vytvořených her a situací, nýbrž se
prolínají veškerým vyučováním. Takový vědomý přístup vyžaduje samozřejmě dostatečnou
bdělost. Společné kvalitní a pravdivé zážitky považují učitelé za přínosné pro kvalitní klima
třídy.
Kromě vlastních kvalit učitele má silný vliv na utváření sociálních vazeb ve třídě
rodinné zázem í dítěte. Proto učitelé zdůrazňují důležitost navázání takového vztahu s rodinou,
který je založen na spolupráci. Spolupráce rodiny se školou je nezbytným předpokladem pro
utváření takových sociálních vazeb v rámci třídy, které pozitivně ovlivní klima třídy. Se
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strachem a úzkostmi, které se u dětí z různých důvodů mohou objevit, učitelé vědomě pracují.
V tom jim napom áhají již samotné waldorfské principy, ale i nabídka nejrůznějších terapií
v rámci školy. Oporou při řešení problémů je učiteli kolegium školy, které utváří prostor pro
budování společenství a má nosnou funkci. Učitelé jej nazvali společným svědomím. Jako
prostředku odlehčujícího

konfliktní situace, prostředku povznášejícího a uvolňujícího

atmosféru, využívají učitelé humoru.
Charakteristické klima waldorfských škol je podle učitelů utvářeno společným
filozofickým a psychologickým pohledem na dítě, úzkou spoluprací s rodiči,

souzněním

s koloběhem roku a slavením svátků, ale také víceletým třídnictvím (8 let). To

učitelům

umožňuje budovat se svými žáky pevné, důvěrné, vřelé a srdečné vztahy a posiluje zároveň
jejich neform ální autoritu.

4.2.2 Žáci a jejich vztah ke škole - dotazník č. 2 a kresba
Tabulka č. 16 - druh postižení žáků
Kresba

2. a 3. tř.
4. tř.
Dotazník
5. tř.
7. tř.
8. tř.
9. tř.
Celkem

LM R

LM R+DM O

SPU

Zdrav, osl*

2
2

0
0

1
2

0
2

Porucha
chování
1
0

1
0
2
1
8

1
1
1
2
5

0
4
2
2
11

0
0
2
0
4

0
1
0
0
2

Porucha
chování+LM D
1
1
3
0
0
0
5

Celkem
5
7
5
6
7
5
35

*zdravotní oslabení: epilepsie, alergie, dieta.
Zkoum aných žáků je pouze 30, 5 z nich má ovšem tyto kom binace postižení:
4.tř.

- LM R - ZO (bezlepková dieta)
- SPU - ZO (porucha sluchu)

7.tř.

- SPU - slabá sociální složka ( pod poruchou chování)

8.tř.

- LM R - ZO (epilepsie)
- LM R - ZO (porucha hrubé motoriky)
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Tabulka č. 1 7 přijetí do školy, zkušenost i s jiným typem školy než waldorfskou školou (všichni
žáci)
Všichni žáci
Zkušenost s
WS
Jiný typ školy
Celkem

Dítě přijato
l .tř .
11
0
11

Do 5. tř.
3
8
11

Od. 6. tř.
0
8
8

Celkem
14
16
30

Tabulka nám ukazuje kdy byly děti do waldorfské školy přijaty. První ročníky
nebývají naplněny. Třídy se naplňují postupně. V našem vzorku dětí byl přijat stejný počet
dětí již do první třídy jako v době mezi první a pátou třídou. O něco m enší počet dětí, než
v každé z předešlých skupin, přišlo do školy od šesté třídy výše. V našem vzorku se objevuje
více dětí, které měly zkušenost i s jinou než pouze waldorfskou školou, a převyšuje tak počet
dětí, které m ají zkušenost pouze s waldorfskou školou.

Dotazník č. 2 - Starší žáci ( 1 2 - 1 6 let)
Tabulka č. 18 - věk a přijetí (starší žáci)
Věk 1 2 - 16 let
Pouze WŠ
Jiný typ
Celkem

Dítě přijato
Od 1. tř.
5
0
5

Do. 5 tř.
2
5
7

Od. 6.tř.
0
8
8

Celkem
7
13
20

Tato tabulka nám ukazuje na konkrétní vzorek dětí, které vyplňovaly dotazníky.
Zám ěrně dělí děti podle doby, kdy bylo dítě do waldorfské školy přijato. Během výzkumu se
totiž ukázaly podstatné rozdíly mezi dětmi přijatými od první až do páté třídy a mezi dětmi,
které byly přijaty od šesté třídy výše s dlouhodobější zkušeností jiného typu školy. Zároveň se
projevil i rozdíl mezi dětmi, které docházely pouze do waldorfské školy na rozdíl od těch,
které zažily i jiný typ školy. A tak toto dělení, podle doby přijetí dítěte do školy používám ve
většině následujících tabulek.

68

Položka č. 1
Chodíš rád do školy?
Tabulka č. 19a
Dítě přijato
1. tř.
Do 5. tř.
Od 6. tř.
Celkem

Chodíš rád do školy?
Ano i ne
Ano
Ne
0
5
0
2
0
5
2
2
4
2
12
6

Celkem
5
7
8
20

Děti přijaté do první třídy odpověděly, že chodí do školy rády. Většina přijatých do
páté třídy chodí také ráda. Děti přijaté do waldorfské školy později většinou nechodí rády a
někteří z nich váhají. Tzn. říkají, že někdy chodí rády a jindy zase ne.

A proč?
Tabulka č. 19b
Důvody
Líbí se mi tu
Legrace
Chci se naučit
Oblíbené předměty
M ám tu kamarády
Nuda
Škola je těžká
Nebaví mě to
Nerad vstávám

1. tř.
3
0
1
0
1
0
0
0
0

Do. 5 tř.
2
1
3
1
1
0
0
0
2

Od. 6.tř.
0
0
0
1
1
1
1
3
2

Celkem
5
1
4
2
3
1
1
3
4

Děti přijaté do první třídy většinou svůj pozitivní vztah ke škole nekonkretizují.
Třikrát uvedly jako důvod, že se jim ve škole líbí. Děti přijaté v průběhu první až páté třídy
chodí rády, aby se naučily, a také nerady vstávají. Děti přijaté později

ponejvíce

nekonkretizuj í. Třikrát uvedly, že je škola nebaví. Čtyři z nich neradi vstávají.
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Položka č. 2
Kdy žádáš svého spolužáka o pomoc?
Tabulka č. 20
Důvod
Nevím si rady
Nevím
Nežádám
Něco potřebuji
Něčemu nerozumím
Bijí mě
Celkem

1. tř.
0
0
0
5
1
1
7

Do. 5 tř.
0
0
0
3
2
0
5

Od. 6.tř.
2
2
3
0
0
0
7

Celkem
2
2
3
8
3
1
19

Děti v kolonce l.tř. si dokázaly nejkonkrétněji představit pomoc od spolužáka. Např.
dívka s tělesnou vadou (problémy s chůzí) je zvyklá požádat o pomoc, když upadne. D alší
s poruchou motoriky zase žádá o pomoc s mytím nádobí (pobyt ve školním hospodářství).
Všechny tyto případy jsem zahrnula pod - něco potřebuji.
Naopak v kolonce „od 6. tř.“ si většinou děti nedokážou konkrétní pomoc představit
nebo ji dokonce odmítají. Jedno z těchto dětí, čerstvě přijaté ze ZŠ,

napsalo, že nikoho

nežádá, protože um í čínské karate. Celkem osm krát děti uvedly, že žádají spolužáka proto, že
od něj něco potřebují.

Položka č. 3
Kdy dáš přednost učiteli před spolužákem?
Tabulka č. 21
1. tř.

Do. 5 tř.

jVikdy

0

.N evím

0
1
1

0
1

-Sociální oh rožení
-M ateriální oh rožení
.Když potřebuji
-Sjačením
U m ytí*
-Když kamarád n ev í
.Celkem

2
0
1

2
0

2
2

0

0
0

5

7

Od. 6.tř.
2
1
1
0
1
1
0

1
7

Celkem
2
2
4
1

5
3
1

1
19

*Jedná se o případ děvčete s DMO, které popsalo situaci při dlouhodobém pobytu dětí
ve Školním hospodářství.
Dvě děti z poslední kolonky uvedly, že nedají učiteli nikdy přednost. Často děti
Z konkretizovaly a napsaly, že žádají učitele o pomoc, když potřebují. D alším častým
důvodem je sociální,ohrožení, které uvedly čtyřikiát.
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Položka č. 4
Měl si někdy ve škole strach se zeptat nebo se ozvat?
Tabulka č. 22
1. tř.
0
5
5

Ano
Ne
Celkem

Do. 5 tř.
0
7
7

Od. 6.tř.
4
4
8

Celkem
4
16
20

Strach se objevil pouze u kolonky „od 6. tř.“, tedy u čtyř z dětí, které mají zážitek
i s jinou než WŠ.

Položka č. 5
Zažil si se svým učitelem něco hezkého?
Tabulka č. 23
Ano
Oslava narozenin u spolužáka
Legrace
Tělocvik
Výlety
Nevím
Ne, chtěla bych
Celkem

1. tř.
1
0
0
0
4
0
0
5

Do. 5 tř.
2
1
1
2
2
0
0
8

Od. 6.tř.
1
0
0
2
4
1
1
9

Celkem
4
1
1
4
10
1
1
22

N ejvíce psaly děti o školních výletech, pobytech na školním hospodářství, sjíždění
vody na raftech. Dále psaly o tělocviku - cvičení na nářadí a nebo Bothm erově gymnastice
(speciální forma prostorového cvičení).
N ejoblíbenější zážitky se nevztahovaly přímo k učiteli, ale spíš k místu, a sice mimo
školní lavice (tělocvična, dom ácí oslava, výlety, pobyty v p řírodě...). Z výpovědi

jejich

učitelů vím, že uváděné zážitky jsou bezprostředně vázané k nej čerstvějším událostem.
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Položka č. 6
Kdybys měl nějaké trápení ( ve škole a nebo doma) podělil by ses o ně se svým
učitelem?
Tabulka č. 24
l .t ř .
5
0
0
5

Ano
Ne
M ožná
Celkem

Do. 5 tř.
5
1
1
7

Od. 6.tř.
0
5
3
8

Celkem
10
6
4
20

Z této tabulky je patrné, že čím déle děti učitele znají, tím spíše se mu svěří. Po pěti
dětech z prvních dvou kolonek uvedlo, že má hezký zážitek s učitelem. Důvěra v učitele
u dětí, které zažily jiný typ školy a do waldorfské školy byly přijaty až od šesté třídy výše,
není a n eb o je nejistá ( pět dětí z celkového počtu osmi by se učiteli nesvěřilo a tři z nich by to
zvážily).

Položka č.7
Myslíš, že se tvoji rodiče s učitelem ve škole scházejí?
Tabulka č. 25
Ano
Ne
Nevím
Celkem

1. tř.
5
0
0
5

Do. 5 tř.
5
2
1
8

Od. 6.tř.
3
3
1
7

Celkem
13
5
2
20

Děti přijaté již do první třídy (pět dětí) jsou si jisté, že se jejich rodiče s učitelem
scházejí. Čím později byly děti přijaty, tím nejistota stoupá. Některé se dokonce d o m n ív a jí,
že se rodiče a učitel nescházejí.
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Položka č. 8
Představ si, že máš kouzelný proutek. Co bys ve třídě změnil tak, aby zde dětem
i učiteli bylo dobře?
Tabulka č. 26
Přál bych si aby (l.tř. + do 5.tř.)
Abychom spolu lépe vycházeli
Zm ěnit vykřikování a drzost chlapců
Nic
Víc legrace
Nebyly sm radlavé barvy*
Přestávky venku
Nebylo horko ve třídě
Hrála krásná muzika
Nevím

Od 6. tř.
Nebyla škola
Byla ve třídě televize s videem, věž
s reprákama, počítač, playstation, herna
Všechno
Zkrátit hodiny
Zvýšit plat učitelům

7
3
2
2
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1

*Při m alování se na waldorfské škole užívá přírodních akvarelových barev.
U první skupiny (děti přijaté do první a také děti přijaté nejdéle do pátého ročníku) lze
vysledovat alespoň částečnou spokojenost se stávajícím stavem. Návrhy dětí se týkají
především sociálních potřeb, utváření sociálních vazeb ve skupině a sm ěřují konstruktivně ke
zkvalitnění klimatu. Sedmkrát uvedly, že by spolu chtěly lépe vycházet.
Oproti tomu se u druhé skupiny projevuje převážně destrukce a potřeba materiálního
vybavení. Dvakrát uvedly, že by škola nem usela být vůbec. A dvakrát by vybavily třídu
m oderní technikou. Aby nedošlo k mylnému pochopení posledního přání dvou chlapců, kteří
přišli z běžné základní školy v pozdějších ročnících, je nutno podotknout, že nejde
o nenaplnění něčeho, co předešlá škola naplňovala. I děti na waldorfské škole se setkávají
s moderní technikou. Funguje zde počítačová učebna, při výuce je k dispozici

i televize

s videem. Dítě se s technikou setkává „v pravý čas“ . „Mladí lidé nemají být indoktrinováni

pozitivními či negativními úsudky o této nové technice, která opanovala svět, nýbrž právě díky
tomu, že této technice porozumí, m ají prožívat vlastní individualitu a je jí nezávislý přístup
k inteligenci, a tak m ají rozpoznat pramen, z něhož samého vyvěrá sociálně odpovědná
činnost. “ ( Hrůza - Kolligs, 2001, s. 16)
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Shrnutí - dotazník žáci
Pro svůj výzkum jsem si v případě dotazníků pro děti, jak jsem již dříve uvedla,
pomohla rozdělením dětí podle doby, kdy byly do waldorfské školy přijaty. A to proto, že se
během vyhodnocování dotazníku začaly projevovat značné rozdíly mezi první skupinou dětí
přijatých nejpozději do pátého ročníku (včetně dětí přijatých přímo do prvního ročníku) a
druhou skupinou dětí přijatých od šesté třídy výše. Dále budu užívat označení první a druhá
skupina. Většina dětí z výše jm enované druhé skupiny má zážitek s běžným typem škol.
Jelikož přichází do waldorfské

školy až v pozdějším věku, odráží jejich sociální chování

kvalitu sociálního prostředí, ve kterém se po dlouhou dobu pohybovaly.
Většina dětí z první skupiny chodí ráda do školy, protože se jim tam líbí. Děti z druhé
skupiny většinou rády nechodí, nebaví je to. Děti z první skupiny dokážou přijím at pomoc od
spolužáků i učitele. Přičemž učitele vyhledávají především v sociálním ohrožení. Děti z druhé
skupiny pomoc spolužáků odmítají nebo si ji nedokážou konkrétněji představit. Učitelovu
pomoc nevyhledávají. Strach dítěte spojený se školou se objevil pouze ojediněle. Všechny
dotazované děti mají mnoho hezkých zážitků s učiteli. Všechny se pojí s aktivitami „mimo
školní lavice“ jako jsou výlety, pobyty v přírodě, tělesná výchova. Ukázalo se, že čím déle
děti učitele znají, tím spíše se mu svěří. N egativní zážitky z předešlého prostředí zpom alují či
dokonce blokují utváření důvěrných vzájemných vztahů mezi učiteli a dětmi, stejně jako mezi
učiteli a rodiči. Děti z druhé skupiny si, na rozdíl od dětí ze skupiny první, nejsou jisté, zda se
vůbec učitel a rodiče scházejí. Děti z první skupiny jsou více spokojené se stávajícím stavem
ve Škole. Jejich návrhy ke změnám směřují konstruktivně ke zlepšování klimatu třídy. Naopak
ve druhé skupině převažuje nespokojenost a destrukční snaha. Návrhy dětí sm ěřují především
k uspokojení materiálních potřeb.

Kresba mladších žáků (7- 11 let) - analýza
Tabulka č.27 - dítě přijato, zkušenost i s jiným typem školy než waldorfskou

.Pouze WŠ
jin ý typ
.Celkem

Dítě přijato
l.tř .
6
0
6

Do 5. tř.
1
3
4

Celkem
7
3
10

Projektovou metodu, konkrétně kresbu jsem pro tyto m ladší žáky zvolila záměrně.
Doufala jsem , že se budou moci výtvarným způsobem vyjádřit lépe než písem nou formou.
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Jednalo se o dvě třídy, jejichž učitelé mi umožnili s částí své třídy pracovat během doplňkové
hodiny. Z každé třídy se zúčastnilo pět dětí. V práci používám zástupných jm en.

4. třída
Nejprve jsem pracovala s dětmi ze čtvrté třídy, která se právě nedávno vrátila z pobytu
na školním hospodářství, kde měly děti další řemeslnou epochu. V ní si nejprve vypěstovaly
obilí na poli, pak ho sklidily a nakonec si upekly chleba. Kromě toho se na školním
hospodářství setkávají se zvířaty, o která se učí pečovat. To kresby všech zúčastněných dětí,
jak se později ukázalo,

zásadně ovlivnilo. Dětem jsem vysvětlila, že jejich obrázek mi

pomůže při splnění mé práce. Ptala jsem se jich jestli měly nějaké dobré nebo špatné zážitky
s učitelem. Volaly, že ano. Dostaly za úkol jeden si vybrat a nakreslit ho. Děti dostaly papír
formátu A3, který mi doporučila jejich učitelka. Zdálo se mi výhodné, aby mohly použít
takový materiál, který jim nejlépe napomůže vyjádřit své pocity. Volily mezi voskovkami,
pastelkami nebo fixy či jejich kombinací. Poté co dokreslily, chodily za mnou a vyprávěli
jsm e si o obrázku. A tak vznikly následující rozhovory a situace, které jsem se snažila věrně
zapsat.

Rozhovor č. 1
M artínek nejprve sám od sebe popsal, co nakreslil. Ukazoval na jednotlivé části
obrázku:

„My pečeme chleba. To jsem já a velkej bochník. Tady je trouba, pozor je horká! To je
lustr. Děti tu jsou. Tady je mísa mouky. “
„ Kde je paní učitelka?“
„Nó,....... ta šla pro zástěru. “
„ Vy jste měli také zástěry T“
„ Hm ........ “ (tleská radostně rukama)
„Pomáhali všichni, nebo pracovala jen paní učitelka?“
„ N ó , ....... všichni.“
„Proč je tu lustr, svítil?“
„Nó. “
„Takže jste pekli večer?“
„NÓ“:
„A ráno jste ho snědli?“

75

„N ó“ Spolužák volá: „Ne, ne vždyť jsm e kus dovezli do školy!“
„Nó a zpívali jsme. “(radostně tleská)
„ O chlebíčku a o políčku. “
„ To když jste ho dávali dětem ze školy? “
„Nó. “ (radostně tleská rukama)
„ Každý z dětí asi kousek ochutnal, byli rádi?“
„Nó byli, všechno snědli. “
„Chválila vás paní učitelka, že jste si dokázali upéct chleba?"
„Nó. “(radostně tleská rukama)
„Jsi rád, že jsi také pekl chleba?“
„Nó. “ (radostně tleská rukama)
M artínkova kresba je jednoduchá, barevně chudá, vzhledem k je h o

věku, ale

odpovídající jeho postižení (LMR). Obrázek se skládá z m noha jednotlivostí. Z chování
M artínka při výpovědi o obrázku bylo cítit velikou radost. Přestože se paní učitelka na
obrázku neobjevila, domnívám se, že se jedná o silný zážitek s učitelem. Učitel se zde
objevuje jako jakýsi zprostředkovatel zážitku. Naplánoval činnost, ze které může mít dítě
hluboký a kvalitní zážitek.
D alší chlapec byl schopen vyprávět o své kresbě plynuleji. Obrázek vykazoval znaky
přim ěřené jeho věku. Jedná se o chlapce s SPU. Při rozhovoru bylo nutné m aximálně se na
jeho řeč soustředit, jelikož má poruchu sluchu, což se samozřejmě na kvalitě m luvy odráží.
N akreslil také pozitivní zážitek a opět se jednalo o řemeslnou epochu. Na jeho obrázku není
nakreslená ani paní učitelka ani děti, jen on sám s cepem. Ti tam prý jsou také, ale nejsou
vidět (na obrázku je i velká stodola). Odříkal mi některé z básniček, které si jak o “m latci“ ve
stodole při společné činnosti říkali.
N apříklad pro šest mlatců:

„ Dej pozor a koukej,

ja k jdou cepy, bouchej,
šestou ránu dávej,
nic s ní neodkládej! “
N ejvíce se mu ale líbila tato: „Křáp — křáp, jeden chlap.“, která je určena jen pro
jednoho mlatce, což vysvětluje proč je na obrázku zobrazen jen sám.
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Vyprávěl:
-

jak byl cep těžký a on musel odpočívat

-

jak některým dětem musela paní učitelka pomáhat, ale jem u vůbec

-

kolik zrní vymlátili

-

že nej horší bylo zrníčka vyfoukávat

Z jeho projevu čišel zájem a radost z vykonané činnosti. Stejně jako M artínek mne
přesvědčil o hloubce a kvalitě tohoto zážitku.
Tři děvčata nakreslila zážitek z téhož pobytu. Ten není zaměřen na pracovní činnost
jako u chlapců, nýbrž na odpočinkovou, terapeutickou činnost - a sice procházku s koníkem.
Obrázky mají velmi různou úroveň odpovídající stupni jejich postižení (LMR, SPU, LMD).
Na všech objevím e přírodu - les, květiny a koně. Na všech vede koně paní učitelka, což vím
z výpovědi dívek. Jejich výpovědi byly velmi podobné. Dvě z nich se dokonce zobrazily
vzájem ně jako kamarádky. Jiné děti na obrázcích nejsou.
První (LM D) zobrazila pouze paní učitelku s koněm a vyprávěla mi o šikovnosti paní
učitelky. Říkala: „Je to kobyla neposlušná, paní učitelce to s ní šlo. Chtěla pořád žrát trávu a
nechtěla se hnout a paní učitelka jí poručila a bylo. Má velký kopyta a ani jednou paní
učitelce nešlápla na nohu.“ Ptala jsem se jí jestli by také chtěla vodit koně a umět to jako
paní učitelka. Říkala, že ano, ale až bude taková velká jako paní učitelka. Cítila jsem z ní
velký obdiv k paní učitelce, která neum í jen učit, ale také se postarat o koně. Neustále se v její
výpovědi objevovala slova paní učitelka. Ostatně i na obrázku byla jen paní učitelka a kůň.
Další dvě děvčata mluvila o průběhu procházky, kudy šli apod. A hlavně o koníkovi.
M aruška (LM R) mu nam alovala duhový ocas, a to i přesto, že je jí výtvarné schopnosti jsou
(vzhledem k jejím u postižení) velini om ezené a v celém obrázku užila pouze tří barev (kromě
ocasu). Z obou výpovědí byla cítit silná vazba ke zvířeti. Kromě toho hovořily obě shodně
o svém vzájemném kamarádství. Cítila jsem , jak důležité bylo, že zážitek s paní učitelkou a
koníkem prožily zároveň i společně. Druhé z děvčat (SPU a sklon k hysterii) - Eliška nakreslilo veselý obrázek, v popředí stojí ona sama a koník. V pozadí jsou pak dvě postavy paní učitelky a kam arádky spolužačky. Děvče bylo velmi mluvné, často jsm e se musely vracet
k našemu tématu, jelikož neustále někam odbočovalo a mělo chuť mi vyprávět mnoho dalších
příběhů.
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Rozhovor č. 2
„My jsm e vodili koníka. Šli jsm e daleko k lesu a M aruška byla moc blízko, a tak
m usela jít pryč. Ono by ji to těžký kopyto bolelo. Paní učitelka totiž nevidí na druhou stranu.“
„ Takže vaše paní učitelka umí vodit koně? “

„No, akorát se nesmí moc křičet a lítat, aby se nesplašil. “
„A koho jsi vlastně nakreslila?“
„ Toho koníka. A taky Marušku. A paní učitelku. A taky kytičky, tulipánky a zvonečky,
protože ty, co tam rostou, ty já neznám a mně se líbí. Líbí se ti taky tulipánky?“
„Já mám ráda květinky, ale pověz mi ještě, co se ti na procházce s koníkem líbilo
nejvíc?“
„ Tady vidíš, ja k čůrá. “
„To se ti líbilo nejvíc?“
„Ne, mně se líbí, ja k se koník m usí vyčistit tím kartáčem. My jsm e s Maruškou česaly
hřívu. Maruška mu chtěla udělat culíky, protože má dlouhý vlasy, ale paní učitelka nechtěla.
Ty by si to chtěla ?“
„Ne, myslím, že rozpuštěná hříva je nejkrásnější. Zažily jste cestou něco zajímavého?“
„ Tam u lesíka už koníček neposlouchal, jenom stál. Tak jsm e mu dávaly s Maruškou
spoustu trávy. A paní učitelka to pak dokázala a koníček šel zpátky domů. Víš, on má svůj
chlívek a je tam sám, ovečky jsou jinde a kozy m ají domeček s okýnkem. Jsou mlsný a koukaj
tam na nás. “
„Aha. A byly jste na té procházce samy jen ty, Maruška a paní učitelka?“
„Ne, paní učitelka je přece nemůže nechat doma samotný. To by paní kuchařka
všechno připálila. My to máme s Maruškou rádi, ja k vaří. Co nesníme, tak dáme zvířátkům,
ale pejsek nesmí brambory. “
„ Těšíš se zase, Eliško, na další procházku s koníkem?“
„Jó a my zkusíme jezdit. Paní učitelka říkala, že Míša nás to naučí. Ona um í cválat a
taky čistit kopýtka. Musíš dát pozor, až tam taky budeš, protože, když dá uši dozadu, tak to se
teda na něco zlobí! “
I

když na obrázku vypadají některé mom enty jako důležité, nepřikládala bych ji

takový význam. Čůrající koník je ve skutečnosti kobyla a potřebu tudíž vykonává jiným
způsobem, než děvče na obrázku zobrazilo. Pobyt se nekonal na jaře a tulipány kvést
nemohly. Domnívám se, že Eliška se, jak vyplynulo i z rozhovoru,

pohybuje v několika
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rovinách zároveň a je tak schopna spojit dohromady zážitky a situace, které k sobě vlastně
přímo nepatří.

2. a 3. třída
Jedná se o 2. a 3. třídu spojenou z důvodu nízkého počtu dětí. Vybrané děti byli čtyři
chlapci a jedno děvče. Při výběru materiálu jsem postupovala stejně jako v předešlém případě.
Paní učitelka nám doporučila form át A4 (čtvrtku či obyčejný bílý papír) a děti si samostatně
volily kreslící materiál.
První tři chlapci zobrazili hodinu tělesné výchovy s panem učitelem. Dva z nich
kreslili skákání z trampolíny do matrace a třetí, jak pan učitel pohoupal děti na kruzích. Aleš
je chlapec s poruchou chování. Nakreslil tělocvičnu a v ní tři usm ívající se postavy. Zajím avé
je všimnout si jejich velikosti. Sám Aleš je velký jako pan učitel, spolužačka vypadá jako
žákyně. V popředí obrázku je tram polína a matrace, nic se na ní právě neděje. Aleš odpovídal
stručně na mé otázky. Z jeho odpovědí vyplynulo, že byl touto hodinou tělocviku nadšen. Na
tram polínu je pan učitel vzal poprvé. Aleš zdůrazňoval, že se vůbec nebál. Bylo vidět, že
cvičením na tomto nářadí mohl uplatnit a trénovat svou odvahu. Zmínil se, jak jim pan učitel
ukazoval, jakým způsobem z trampolíny do matrace skákat. Z jeho mluvy bylo cítit obdiv a
uznání k panu učiteli.
D alší z chlapců - Matěj - měl podobný zážitek jako Aleš. Jeho kresba je jednodušší,
vykazuje méně detailů. Postavy nem ají detaily v obličeji (oči, nos, ústa, vlasy). Nelze z nich
tedy vyčíst žádné emoce. Na obrázku je tělocvična - žebřiny, okna. Postava v popředí je on
sám, jak skáče na trampolíně. Vedle stojí jeho kamarád. Postava M atěje je barevně výraznější.
Postava kam aráda spíše splývá s pozadím. Po levé straně obrázku se z kraje natahuje veliká
ruka - ruka pana učitele, který dával dětem záchranu. K hovoru jsem M atěje m usela pobízet.
Sám od sebe by nebyl příliš hovorný.

Rozhovor č. 3
„ Myslím, že jsi nakreslil tělocvičnu M atěji?“
„Hm. “ (kývá hlavou)
„A co hezkého jsi zde zažil?“
„Skákali jsm e na trampolíně. “
„A co se ti na tom tolik líbilo?“
„Jak mi pan učitel dovolil vyskočit vysoko a ja k jsem žuchnul do matrace. “
„ Ty ses asi nebál viď? “
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„Ne, vůbec, ale někdo jo. “
„Byl jsi rád, ze ti pan učitel dával záchranu?“
„To j o .“
„Dokázaly to všechny děti jako ty?“
„Ne, no, nikdo nevy skočil tak vysoko. Míla se bál, tak se jen trošičku pohoupal na
trampolíně. “
„A nepřišlo to někomu k smíchu, ze se jenom houpe?“
„Ne, pan učitel si stejně myslí, ze to Míla už brzo zvládne. “
Třetím z nich je chlapec s LMR. Nakreslil čtyři podobné postavičky. Jedna z nich (on
sám) se houpe na kruzích. Další stojí vedle matrace (pan učitel) a další přihlížejí. Postava
pana učitele, chlapce, a také kruhů je odlišné barvy než všechno ostatní (chlapec použil pouze
dvě barvy). Barvy na obrázku symbolicky vyjadřují přesně to, k čemu jsm e se při povídání
dostali. Chlapec vysvětloval svůj prvotní strach z kruhů, bál se, že bude moc vysoko. Říkal,
že se nechtěl houpat. Teprve, když už se pohoupali všichni, říkal pan učitel, ať to zkusí znovu,
a pomohl mu. Pak to prý konečně dokázal. Ve svém projevu stále

opakoval „pan učitel“ .

Když jsem se ho ptala jaké to bylo, říkal: „Lítal jsem jako pták. Jenom málo, příště už poletím
víc.“ Vycítila jsem z jeho povídání vděčnost za tento učitelův přístup.
D alší dvě děti nakreslily různé zážitky z pobytu na školním hospodářství. Oba zážitky
mají společné to, že jsou oproti všem doposud uvedeným nejstarší. Vzhledem k postižení
obou dětí (LMR a LMD) to musely být silné zážitky, protože si je děti nesly tak dlouho
v paměti. První z nich - děvče s LMD - nakreslilo obrázek bez postav. Přesto z rozhovoru
vyplynulo, jak pro ni paní učitelka a také spolužáci byli důležití. Po celé ploše je les a několik
hub. V s e je náležitě barevné. Děvče mi vyprávělo, jaké stromy tam byly (smrky, břízy) a jaké
houby našlo (babku). Spolužáci našli i jedovatou houbu. Děvče vyprávělo, jak neslo košík a
Protože šli strmým kopcem, muselo dávat pozor, aby jej nevysypalo. Vyprávěla, že paní
učitelka les dobře zná a dovedla je ke studánce. Říkala, že paní učitelka je hodná a vždycky jí
Pomůže. Děvče má v diagnóze i zlostnou afektivitu. Z jejího vyprávění jsem cítila, jak velkou
oporou jí

paní učitelka je. Druhý chlapec vyprávěl o jízdě vlakem a zvířatech. Na

jednobarevném obrázku je zobrazen vlak s průhledem dovnitř na sedačky. Úplně vpředu sedí
jediné dvě postavy, které vypadají jako by seděly v kabině strojvedoucího. Není tomu tak,
chlapec vyprávěl, že jeli v prvním vagónu a že nakreslil sebe a paní učitelku. Paní učitelka
seděla vedle něj a jedli spolu svačinu. V ětší část plochy nad vlakem zaplnil kresbou zvířat,
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která jsou v jakési bublině a vypadá to jakoby ji vyfukoval vlak. Nakreslil z v ířa ta -k o n ě a p s a
a popsal další jednotlivosti, které v blízkosti zvířat zobrazil - m íček a bouda u psa, tráva
u koně. Do bubliny nakreslil i dříví a špalek na štípání. S chlapcem byla obtížná komunikace
i přesto, že se snažil maximálně spolupracovat. Jednak byla jeho slovní zásoba omezená, a
také se domnívám, že často přitakával s úsměvem i v případě, že moje dom něnka nebyla
pravdivá. A tak také souhlasně kýval, když jsem se ptala, jestli si s paní učitelkou už ve vlaku
0 zvířátkách vyprávěli a on to své těšení nakreslil. Je pravděpodobné, že mnohé jsem se od
chlapce dozvěděla náhodně, podle toho jaké otázky jsem mu kladla. Z jeho projevu jsem
ovšem vním ala spokojenost (chlapec se cítí přijat kolektivem), ale také vděk vůči paní
učitelce, která je tomuto nápomocna.

Shrnutí projektivní metody - kresba
Kresby jsem nehodnotila podle kvality výtvarného projevu. Všechny děti prokázaly
dostatečnou snahu a kvalita obrázku (jak výtvarná stránka, tak bohatost obsahu) odpovídala
míře jejich postižení. V kresbách jsem hledala skrytý obsah - jejich citové poselství. To se mi
za vydatné dětské pomoci ,myslím, podařilo.
Žádné z dětí nezobrazilo negativní zážitek s učitelem. Když jsem hovořila s paní
učitelkou ze 4.třídy, říkala, že zážitky dětí z hospodářství jsou velmi čerstvé. A potvrdila mi,
že je možné, že tyto zážitky mohly svou kvalitou přebít případný starší negativní zážitek.
1 zážitky dětí ze druhé a třetí třídy z tělocvičny byly čerstvé. D va z pobytu

na školním

hospodářství byly ovšem starší.
Ve svých zážitcích ukazovaly děti, že měly možnost setkat se s učitelem jako
člověkem - učitel se stará o zvíře, vaří, sbírá houby v lese, cestuje vlakem. M ěly také možnost
vyzkoušet jeho lidské kvality - vkládá do nich důvěru, dodává jim odvahu, pom áhá překonat
handicap (cvičení na nářadí), toleruje je, je jim oporou.
U všech dětí jsem získala pocit, že jim i zobrazené zážitky jsou velmi kvalitní a mají
hloubku. Jsou to takové zážitky, které si děti odnášejí do života. Domnívám se, že učitel, který
mimo učebnu dokáže dětem zprostředkovat své lidské kvality (za předpokladu, že nějaké má),
dává dítěti možnost se skutečně učit. Tedy učit se pro život. Kromě toho zde dochází
k navození takových vztahů, které jsou cenné i pro každodenní vyučování.
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4.2.4 Řízený rozhovor s rodiči
S rodiči jsem pracovala jednotlivě. U všech deseti respondentů proběhl rozhovor
standardizovanou formou. Kladla jsem jim otázky stejného znění a zachovávala jejich pořadí.
Tuto metodu jsem zvolila, abych doplnila dotazníkové šetření. Důvody pro standardizovaný
rozhovor vyplývaly mimo jin é i z toho, že předchozí vztahy s respondenty by se mohly
v neřízeném rozhovoru dostat do příliš subjektivní roviny. (Obávala jsem se totiž, vzhledem
ke skutečnosti, že se s rodiči a jejich dětmi znám e, že by se v případě nestandardizovaného
rozhovoru mohlo stát, že začneme řešit aktuální problémy

dítěte a jen těžko se budeme

k rozhovoru vracet). Odpovědi jsem si s jejich svolením nahrávala na diktafon. M etodě
rozhovoru jsem dala přednost před dotazníkem u rodičů proto, abych zachytila nejen fakta, ale
i jejich postoje a pohnutky.
Vzhledem k tomu, že rozhovor byl pouze doplňující metodou, byl mu ponechán ve
výzkum né části menší prostor. Protože odpovědi respondentů si byly vnitřně velmi blízké,
pokládala autorka za zbytečné, aby přepisovala všechny výpovědi jednotlivých respondentů.
Předložila je v písemné podobě jako součást výzkumné části. Pro ilustraci předkládá jeden
přepsaný rozhovor v příloze č. 18.

Charakteristika vzorku respondentů s nimiž byl veden řízený rozhovor
Mezi dotazovanými byly pouze ženy. Domnívám se, že je to právě proto, že se školou
mají kontakt častěji maminky než tatínkové. Celkem bylo respondentů deset.
Věk poloviny respondentů se pohybuje mezi 29 - 40 lety. Druhá polovina respondentů
je mezi 4 1 - 5 2

lety. Mezi respondenty byli tři se středním odborným vzděláním , pět

středoškoláků a dva vysokoškoláci. Šest z respondentů odpovědělo, že na w aldorfskou školu
posílá jen jedno své dítě. Ostatní - tedy čtyři respondenti - posílají všechny své děti do
w aldorfské školy.

Položka č. 1
Jste obeznámen(a) s cíli, ke kterým waldorfská škola směřuje, a s filozofií, na níž je
Postavena waldorfská pedagogika?
Tabulka č. 28
Ano

Ano - úplné
ztotožnění

Ano - průběžné
seznam ování

Ne

Celkem

5

2

3

0

10
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Většina respondentů hledala alternativní způsob výuky pro své dítě. V několika
případech byla alternativa doporučena psychologem. A tak se seznam ovali teprve průběžně
s jejím i cíli atd.
Polovina z respondentů řekla, že je s cíli obeznámena. Dva respondenti se cítí být
s touto filozofií ztotožněni. Celkem tedy nebyl mezi respondenty nikdo, kdo by o waldorfské
pedagogice před vstupem do školy nic nevěděl.

Položka č. 2
Mohl (a) byste cíle waldorfské pedagogiky zformulovat?
Tabulka č. 29
Skrze um ěleckost a sociálnost vychovává v osobnost
Výchova ke svobodě
Staví na antroposofické antropologii R. Steinera
Rozvoj praktické a duševně duchovní stránky
Zajišťuje individuální přístup
V tahuje dítě do vyučování - motivuje
V ýchova přim ěřená věku dítěte

4
4
4
3
3
1
1

Respondenti zdůrazňovali ve vztahu k cíli waldorfské pedagogiky především výchovu
ke svobodě - mnozí četli i stejnojmennou knížku. Dále pak antroposofickou antropologii R.
Steinera, ale také snahu vychovávat dítě v osobnost skrze um ěleckost a sociálnost.

Položka č. 3
Jaké důvody vás vedly dát své dítě na waldorfskou školu?
"Tabulka č. 30
.Všestranný rozvoj osobnosti
-Alternativní přístup
-doporučení SPC
Odbornost pedagogů

•7
7
4
1

Respondenti se rozhodli umístit dítě do waldorlské školy nejčastěji proto, že očekávali
zajištění všestranného rozvoje dítěte ( nejen rozumový, ale i duševní a tělesný), aby zajistili
svému dítěti alternativní přístup učitelů (vysoká míra nasazení a zájmu o dítě) vzhledem
k jeho postižení, ale také proto, že školu doporučilo SPC.
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Položka č. 4
Máte pocit, že vaše dítě chodí rádo do školy? A proč?
Tabulka č. 31
Proč?
Prostředí bez stresu
Individuální přístup
Systém epoch
Soužití v kolektivu dětí
Praktické předměty
Všestranný rozvoj
Osobnost učitele
S příchodem puberty neguje
Strach z učitele

Chodí rádo
6
4
3
3
2
2
1
0
0

Občas nerado
0
0
0
1
1
1
0
0
0

N echodí rádo
0
0
0
0
0
0
0
1
1

Většina respondentů má pocit, že jejich dítě chodí z uvedených důvodů do školy rádo.
Všichni respondenti uvedli více než jeden důvod. Většinou hodnotili, co jejich dítěti vyhovuje
(např. vzhledem k jeho postižení).
Tři z nich uvedli i negativní odpověď. Jeden z respondentů uvedl, krom ě toho co dítěti
ve škole vyhovuje, že se momentálně negativně polarizuje vztah dítěte ke škole (v souvislosti
s příchodem adolescence). A označil to za logické - „Škola je škola.“.
D ruhý respondent je přesvědčen, že jeho dítě má odpor ke škole (jedná se o rodiče
nově přijatého žáka ze ZŠ), jelikož měl na bývalé škole strach z učitele (dítě s LM D a sklony
k hysterii a agresivitě).
Poslední ze tří respondentů s negativní odpovědí vysvětloval, že jeho dítě má problém
se soužitím v dětském kolektivu, a z toho důvodu se mu občas do školy nechce.

Položka č. 5
Vaše dítě nechodí rádo do školy, řešili jste tuto situaci s učitelem?
Uvažovali jste někdy o přeřazení svého dítěte z tohoto důvodu?
V prvním případě, kde dítě momentálně neguje (viz. položka č. 4 - dítě m om entálně
s příchodem adolescence polarizuje svůj vztah ke škole), odpověděl rodič, že mohl kdykoli
s učitelem hovořit o skutečných problémech (věří, že pro jeho dítě je právě tato škola dobrá a
jeho negaci nepřikládá velký význam). Neuvažoval o přeřazení.
V druhém případě (viz. položka č. 4 —dítě má zažitý strach z učitele) má rodič pocit,
Že

má učitel dostatečný zájem o problémy jeho dítěte, zatím s ním hovořil vždy podle

Potřeby. D oufají ve zlepšení stavu po přestupu dítěte.
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V

posledním případě ( viz. položka ě. 4 - dítě chodí občas nerado, má problém s

soužitím v kolektivu) uvedl rodič, že nastalé problémy ihned po zjištění řeší dom a i ve škole
s učitelem. Zatím o přestupu neuvažovali.

Položka č. 6
V čem je učitel vašeho dítěte autoritou?
Tabulka č. 32
10
6
6
3
2

Skutečná osobnost
M otivuje
Vhodné vlastnosti
Probouzí v dítěti vztah k hodnotám
Vede k pochopení látky

Respondenti si cení skutečnosti, že učitel jejich dítěte je osobností, která má odborné
vědomosti a schopnosti, dává dítěti svobodu, vždy si poradí, vyzařuje klid a nadhled. Zároveň
je to podle nich člověk, který u dětí um í vzbudit zájem, a porozum ění smyslu učení se,
oceňuje snahu a povzbuzuje ho v těžkých chvílích a obdobích. Dále si cení jeho vlastností je přátelský, vstřícný, ale zároveň i důsledný a přísný dle nutnosti. Probouzí v dítěti naději,
moudrost, víru a lásku.

Položka č. 7
V čem učiteli svého dítěte pln ě důvěřujete a v jakých situacích pociťujete ohavy?
Tabulka č. 33
Důvěra
Nepřetržitá komunikace mezi
rodiči a učitelem
O tázka vyučování, výchovy a
přístupu k dětem
Klidné řešení problémů

Obavy
6
4

N arušení komunikace

2

Dítě vyčerpává učitelku

1

5

Důvěra rodičů se opírá o nepřetržitou komunikaci mezi nimi a učitelem jako
o základnu, na níž se může důvěra utvářet. Klidné řešení problémů, spojených s jejich
dítětem, uváděli jako předpoklad vztahu naplněného důvěrou. Zmínili také, že učiteli důvěřují
v otázkách vyučování, výchovy a v přístupu k jejich dětem.
Obavy z kategorických formulací a z hodnocení dítěte učitelem vyjádřil rodič, jehož
dítě právě přestoupilo ze ZŠ. Uvedl, že ve zdejší škole je jeho dítě učitelem i žáky zatím
přijímáno takové jaké je, se všemi klady i zápory. Už nem ají obavy po příchodu dítěte domů
z toho, co se ve škole dělo.
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Položka č. 8
Vzpomenete si na konkrétní situaci či případ, kdy se vám při hledání východiska
z problému vašeho dítěte nepodařilo najít s učitelem společnou řeč či řešení?
Tabulka č. 34
0
10

Ano
Ne

Všech deset respondentů odpovědělo, že ne.

P o lo ž k a č. 9

V čem si ceníte právě waldorfského učitele?
Tabulka č. 35
R ozvíjí u dětí vztah k hodnotám
Hodnotný a srdečný vztah k žákovi
Prožitkové vyučování
D uchovní kvality
Otevřenost vůči novému a sebevzdělávání
K valitní příprava na vyučování
Spolupracuje s kolegy

8
7
5
2
2
1
1

Respondenti si cenili především toho, že učitel rozvíjí u dítěte takové kvality jako:
vním ání hodnot, citovou hloubku, sociální rozměr, tvořivost, vlastní aktivitu. Dále oceňovali
jeho snahu o hodnotný a srdečný vztah k žákovi. Vážili si i způsobu výuky, kdy učitel
nepředává pouze informace, nýbrž zprostředkovává dětem prožitky, skrze které se dítě
následně učí.

Shrnutí - rozhovor rodiče
Všichni rodiče se ukázali být obeznámeni s cíli školy, do které své dítě posílají. Často
prokázali i znalost nejzákladnější waldorfské literatury (např.„Výchova ke svobodě“). Své
dítě se do této školy rozhodli dát proto, aby bylo v rámci vyučování všestranně rozvíjeno
(nejen rozum, ale i sociální a umělecká stránka) a byl mu zajištěn přístup učitele se zájm em a
osobním nasazením. Školu často rodičům pro jejich dítě doporučilo i SPC. Rodiče se
domnívají, že jejich děti chodí do školy rády. Negace, které se v ojedinělých případech
objevily, byly okam žitě středem zájmu učitele i rodičů, kteří se společně snažili najít řešení.
Autoritu učitele spatřují rodiče v klidném přístupu s nadhledem, ve svobodě, kterou dětem
dává, v jeh o lidských kvalitách. Díky nepřetržité komunikaci a klidu, který z učitele vyzařuje
při řešení problémů, rodiče učiteli důvěřují. Rodiče se shodli, že vždy našli společnou řeč
s učitelem a dokázali nakonec najít východisko nejlepší pro své dítě. Rodiče si na

86

waldorfském učiteli cení, že sleduje sociální rozměr ve vztahu k jejich dětem a rozvíjí ho.
Probouzí v dětech vlastní aktivitu a tvořivost. Oceňují, že není dětem jen mentorem, nýbrž
člověkem, který má k dětem srdečný, otevřený vztah.

4.2.5 Kazuistiky
V

průběhu zpracovávání dat získaných od respondentů jsem nabyla dojmu, ž

výsledný rezultát o klimatu konkrétní školy nabídne jisté skutečnosti, nebude však úplný.
Zvolené téma vnímám jako těžce postižitelné. Konkrétně v případě vztahů mezi lidským
faktorem

ovlivňujícím

klima

zásadním

způsobem

hovoříme

o něčem

„neviditelném,

nehm atatelném , intim ním “. Uvědomila jsem si, jakou výhodou je pro výzkum níka dobrá
znalost prostředí.
Pro dokreslení a ještě bližší přiblížení klimatu konkrétní školy jsem se rozhodla popsat
příběhy dětí, které mne za mé působnosti na škole oslovily a do jisté míry ovlivnily i v dalším
pedagogickém smýšlení, ale i jednání. Právě na zážitcích a zkušenostech s těmito dětmi jsem
pochopila, že jejich dlouhodobým pozorováním, zkoumáním, zachycováním individuálních
odlišností a jejich detailním popisem získávám e šanci učit se z jejich příběhů. Pro zachování
soukrom í dětí a jejich rodin uvádím vždy pouze zástupná jm éna

Kuba
Své žáky jsem vedla od první třídy. Postupně se třída zaplňovala na plný počet 12 dětí.
Větší část třídy tvořily děti s poruchou učení, ostatní byly lehce mentálně postižené. V době,
kdy Kubova maminka hledala nové místo pro svého syna, jsm e byli na konci čtvrté třídy. Ale
začněme s naším vyprávěním pěkně od začátku.
Kuba se narodil v roce . 1988. M amince bylo tehdy třicet devět let. Z prvního
m anželství měla už dvě dcery (17 a 18 let). Otci bylo dvacet sedm let. Z vyšetření plodové
vody věděla maminka, že dítě se narodí postižené Downovým syndromem. I přestože
maminku lékaři zrazovali od záměru porodit takové dítě (postižení byli bráni jako zátěž pro
společnost, po porodu takové děti „končily“ v kojeneckých ústavech), rozhodla se jej přivést
na svět. Otec byl inform ací zdrcen. V názorech na věc se začali s manželem rozcházet.
Těhotenství bylo rizikové. Porod byl velmi těžký. Naplánovaný císařský řez v Praze se
nemohl uskutečnit, jelikož se Kuba rozhodl přijít na svět o tři neděle dříve v místě bydliště.
Kuba se rodil koncem pánevním. Hned po porodu ho odnesli a zkoumali. Po deseti dnech ho
směla maminka poprvé nakojit. Od šesti neděl po porodu cvičila maminka s chlapcem
Vojtovou metodou. Cvičili do dvou a půl let. Otec od rodiny odešel, nesmířil se s postižením
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syna. Podle pokynů lékařů cvičil Kuba od půl roku jem nou motoriku, mluvidla. Od dvou let,
vypráví maminka, jezdil na tříkolce. Celkově se Kuba vyvíjel pomaleji než jeho vrstevníci.
Byl fixovaný na maminku. M am inka se mu od počátku snažila co nejvíce rozšířit obzory.
Četla mu obrázkové knížky, hrála maňáskové divadlo (dnes si Kuba sám vym ýšlí texty a hraje
mamince), hrála si s ním, zpívala mu. Snažila se Kubu nevylučovat z řad zdravých dětí, ba
naopak. Říkala si, že čím dříve si na Kubu jeho okolí zvykne, tím lépe pro něho i pro okolí.
Když byl větší, začal společně se zdravými dětmi chodit do kroužku tancování. S maminkou
chodil do církevního pěveckého sboru. Spolu s vrstevníky se účastnil shrom áždění v církvi četlo se z bible.
V

šesti letech začal navštěvovat pravidelně SPC. Nastoupil do nultého ročník

pomocné školy. Vzhledem ke svému opoždění dostal dvakrát odklad. Pak byl Kuba
experim entálně integrován (individuální integrace žáků s m entálním postižením do škol
běžného typu nebyla legislativně možná)

na ZŠ v místě bydliště. Kuba pracoval podle

individuálních plánů. Vyučující spolupracovali s SPC při škole. Byl slovně hodnocen. Kuba
měl svého asistenta (proškolený mladík na civilní službě). Vše probíhalo uspokojivě. Kuba
chodil do školy rád, těšil se na svoji paní učitelku. Ve čtvrté třídě s příchodem nové vyučující
nastal zlom. Kuba se zablokoval, začal se bát výuky češtiny. Na konci školního roku začala
m am inka hledat Kubovi nové místo. Psycholožka určila, že úroveň jeho rozumových
schopností se pohybuje v pásmu střední mentální retardace.
Tento celý příběh jsem vyslechla poté, co jsem se jako třídní učitelka dozvěděla, že
o vstup do naší třídy má zájem maminka chlapce s DS, a rozhodla se ji vyslechnout. Kubův
příběh mne zaujal. Byla jsem si vědoma, že musím celou situaci důkladně zvážit. Ve třídě už
bylo samo o sobě několik dětí pracujících podle individuálního plánu. N ebyla jsem si jista,
zda to třída unese. Setkání s Kubou mne podpořilo v myšlence vyzkoušet to. A tak k nám
Kuba nastoupil do páté třídy na dvoum ěsíční diagnostický pobyt. Přišel k nám otevřený a
natěšený. Našel si rychle kamarády a choval se jako běžný, občas zlobící, páťák. Rychle si
získal svou galantností pozornost dívek, během týdne ho znala celá škola. Svým otevřeným
srdcem si získal i mne. Ve vyučování nenastaly s jeho příchodem žádné zásadní změny.
V průběhu diagnostického pobytu jsem vnímala jeho přítom nost pozitivně. Po dvou měsících
by ostatní spolužáci už Kubu „nedali“.
Ve vyučování byly pro Kubu důležité činnosti, jež se každý den opakovaly. Např.
ranní uvítání při svíčce bral jako start pro svou práci. Rituály si i sám utvářel: Ráno po
příchodu do třídy si vybalil všechny věci z batohu na stůl. Zkontroloval je a opět uložil Občas

jsm e nechápali, jak se všechny věci do batohu vešly. Většinou se na vyučování moc nehodily:
kapesní nožík a ořezané dřívko, obal od kazety s písničkami, staré nefunkční hodinky bez
pásku, kroužek od klíčů, dlouhý provázek s rolničkou na konci pro hru s kočkou, rozpláclý
chleba od včerejší svačiny, nefunkční pero s potiskem Šmoulů apod. Jindy byly i vhodnější:
čtvrt roku postrádaný notýsek na vzkazy, který jsm e již nahradili novým, zohýbané jehly,
které se ztratily při poslední hodině ručních prací apod. Přestože maminka úzkostlivě bděla
nad obsahem batohu a kontrolovala jej naposledy vždy před odchodem z domova, neuhlídala
jej. Kuba měl zvláštní schopnost ukrývat a opět nalézat věci. To samé jsm e prožívali i ve
škole. Jeho lavice byla vždy naplněna „vším m ožným “, i když jsm e mu pomáhali uklízet.
Svačina byla pro něj také jakým si obřadným rituálem. Nejprve se vždy v absolutním poklidu
najedl, teprve pak se šel prohánět s kamarády.
Na obědě (chodili jsm e do blízké jídelny SOŠ) se projevoval tak přirozeně, až šokoval
m ístní učitele. Jednou stál frontu na oběd, když vtom přišel učitel z učiliště a stoupl si přímo
před výdejní okénko. Kuba si ho dlouze prohlédl, pak k němu přistoupil a vyzval ho, aby
nepředbíhal a stoupl si do fronty. Ne proto, že by nepoznal dospělého, ale protože u nás ve
škole bylo zvykem, že učitelé stáli stejnou frontu jako děti. Šokoval učitele jistě o to více, že
mu tykal. Kuba nikdy nepochopil rozdíl mezi tykáním a vykáním. Užíval zásadně tykání.
V zpom ínám si na příhodu, jež se odehrála, když se u nás byl Kuba představit. Čekal na
maminku a směl si sednout do sborovny. Byl jako obvykle společenský a zapřádal hovor
s každým, kdo o to stál. Když vešla jedna paní, kterou ještě neznal, zeptal se jí: „Ahoj, já jsem
Kuba a ty tu děláš co?“ . Naše paní ředitelka mu odpověděla, že je ředitelkou a on na to: „Tak
ahoj ředitelko!“ a podal jí ruku. Svým projevem dokázal lidi odzbrojit a oni byli nuceni
ukázat své nitro ve své reakci na jeho otázky. M yslím, že často věděl o našem nitru více, než
my sami. Vycítil, když se objevily problémy okolo třídy, rodičů apod. Přišel a objal mne,
případně řekl: „M ám tě rád učitelko“.
Pokud byl Kuba ve vnitřní pohodě, pracoval rád, v rámci m ožností se snažil plnit
zadané úkoly. Občas ho přemohla únava (měl svá údobí stagnace) a tak jevil jen malý zájem
0 výuku. Jeho přístup k výuce byl vždy spíše hravý, ale tvůrčí. Do jeho výkonu se promítala
1 atm osféra třídy. V praktických předmětech vyžadoval pomoc dospělého. Skrze hum or se
nechal vždy vhodně motivovat. K nám do školy přišel s odporem k češtině. Na ZŠ ho
vyučovala učitelka, s níž si nepadl do oka (ona vedla sbor a Kubu nem ohla vystát kvůli jeho
skřehotavému hlasu). Vztah k češtině se nám během jednoho roku podařilo napravit. Hudbu a
zpěv měl velmi rád, dokonce začal chodit do školního sboru. Naučil se hrát na flétnu, rád
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bubnoval. V keram ické dílně byl šikovný. Hůře než s hlinou se mu pracovalo se dřevem, což
vyžadovalo delší výdrž. M aloval rád abstraktní akvarelové obrázky. M iloval zeměpis. Uměl
se orientovat v atlase i na mapě. Dokonce jednou přednesl třídě svůj referát o žralocích.
Kontakt s okolím mu ztěžovala patlavá mluva. Docházel na logopedii. Četl v rámci možností
velmi pěkně. M atem atika byla pro něj abstraktní.
S Kubou jsm e společně zažili mnohá dobrodružství. Například, když se nám ztratil
v muzeu v Turnově. Odešel z n ě j v domnění, že jsm e již pryč. Děti i já jsem prohledávali
muzeum a následně okolí. V momentě, kdy už jeho spolužáci spekulovali o únosu, vynořil se
před námi Kuba v doprovodu strážníka. Když nás Kuba na ulici nenašel, zastavil se
u nejbližší cedule Policie ČR, zaťukal na okénko a řekl, že je Kuba, že se ztratil paní učitelce
Janě, že je z Prahy a přijel sem vlakem, aby si prohlédl kamínky. Strážník pochopil a odvedl
Kubu zpátky k mineralogickému muzeu. Byl to ohrom ující zážitek pro šikovnější spolužáky.
Kuba se zachoval úplně předpisově - teoreticky naučené zvládl uplatnit ve správný moment.
Slabší spolužáci mohli zažít přímo ukázkovou situaci.

Míša
Chlapec, o kterém chci nyní vyprávět, se k naší třídě připojil sice až ke konci prvního
ročníku, s maminkou jsm e se ale seznámily mnohem dříve. Nejprve se ale podívejme na jeho
útlé dětství, abychom mohli pochopit sled pozdějších událostí.
Těhotenství s M íšou probíhalo zcela běžným způsobem. Komplikace ale nastaly
u porodu. Chlapec musel být nakonec na svět přiveden kleštěmi. Zpočátku se chlapec
nevyvíjel nijak abnormálně. Teprve později byly ve srovnání s ostatními dětmi patrné
odchylky od běžného vývoje. M íša seděl, lezl i chodil později než vrstevníci. Svá první
slůvka opakoval až ve třech letech. Postupem času bylo možné sledovat mírnou odchylku ve
fyziognom ických rysech (zvláštně tvarovaná a především vychýlená hlava, tupé krátké prsty
na rukou...). Brzy bylo znatelné i zpom alení ve vývinu jak hrubé, tak i jem né motoriky.
Stupeň jeho vývoje nebyl s vrstevníky srovnatelný.
M íša je jedináček. Vyrůstal v podnětném prostředí, v úplné rodině, spolu s prarodiči.
Rodiče i prarodiče jsou vysokoškoláci. M aminka studovala i v zahraničí, um í několik cizích
jazyků. Ona i babička jsou pedagožky. V takto intelektuálsky laděném prostředí bylo pro
všechny (a především pro maminku) velmi těžké pochopit, jak je možné, že se právě jim
narodilo postižené dítě. Zoufalá maminka si odm ítala hloubku M išova postižení připustit.
Snažila se najít příčinu synova postižení v domnění, že mu to pom ůže je překonat. Chlapce
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nechala vyšetřit všemi možnými odborníky - od lékařů až po léčitele. Odborníci se ve svých
dom něnkách o původu postižení rozcházeli. Jako jednu z příčin označili například těžký
porod a zároveň špatně vedený zákrok kleštěmi.

Před vstupem do školy M íša těžce

onem ocněl, pobýval často v nemocnici, a tudíž tém ěř nedocházel do předškolního zařízení.
Byl zvyklý pouze na život s dospělými, těžko nalézal kontakt k vrstevníkům, jelikož se s nimi
buď neměl příležitost setkat a nebo si s ním tzv. norm ální děti odmítaly hrát. M aminka byla
zam ěstnána hledáním nových a nových cest, jak Mišovi pomoci.
Přišel čas, aby M íša nastoupil do školy. Pro maminku (i celou rodinu) nepřicházela
jiná alternativa, než základní škola v úvahu. Ani žádný odborník neshledal nutným chlapce
buď do základní školy integrovat a nebo ho zařadit do speciální školy. Posléze byl M íša přijat
na základní školu. Již během několika prvních měsíců ve škole začal kolabovat a bylo nutné
vyhledat pomoc psychologa. Ten určil, že chlapec má lehkou mozkovou dysfunkci a příčinou
jeho školních problém ů je dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie. N ijak se neřešil problém
s nepřijetím M íši v kolektivu ostatních dětí. M am inka s chlapcem dom a do úmoru pracovala
na matematice a češtině v domnění, že přestane za spolužáky pokulhávat a dožene je. Chlapec
byl ale nešťastný čím dál víc, školní nároky na něj byly příliš vysoké. Nam ísto odpočinku
musel, na rozdíl od spolužáků, v práci pokračovat i doma. Když m am inka viděla, že chlapec
už psychicky situaci nezvládá, vzala Míšu k psychologovi a ten doporučil přestup na speciální
školu.
Tehdy také došlo k našemu prvním u setkání s M išovou maminkou. Po našem
telefonátu jsm e se dohodly, že se maminka přijde podívat do vyučování. Byl právě adventní
čas a m am inka s námi ,kromě běžného vyučování, mohla zažít i adventní setkání všech tříd.
Atmosféra, která zde panovala, výzdoba a především výkony dětí (zpěv, hra na flétny apod.) ji
dojaly až k slzám. Stejně tak i při vyučování ji zaujala radostná atmosféra, ale i individuální
přístup k dětem. D okázala si svého M íšu velmi dobře představit v takovém prostředí, věděla,
že by mu duševně bylo ku prospěchu. Požádala, jestli by M íšu m ohla hned přivést, aby mohl
případně co nejdříve nastoupit na diagnostický pobyt.
Dohodly jsm e se hned po vánočních prázdninách. M am inka s M íšou však nedorazili a
ani se neozvali. Teprve po několika dalších měsících, ke konci školního roku, telefonovala
maminka, že už je další setrvání Míši na ZŠ nemožné. M íša byl přijat na diagnostický pobyt,
absolvoval s námi úspěšně i školu v přírodě.
M íša se mi od počátku jevil mentálně retardovaný. Liboval si v atmosféře, která
v rámci třídy panovala, přímo se v ní koupal. Nekonfliktnost, usměvavost, ale i spokojenost,
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jež z něj mom entálně vyzařovala, způsobily, že si ho spolužáci rychle oblíbili. Jelikož byl
vytrénovaný od maminky, byl ve většině předmětů napřed. Zatím co my jsm e psali tiskacím
písmem, on už uměl psací apod.. Na rozdíl od dětí však nebyl M íša schopen vůbec pracovat
samostatně. Byl zvyklý, že ho do práce vždy někdo dostrkal. Děti, které během první třídy
cvičily jem nou, ale i hrubou motoriku, byly ve velké výhodě. Uměly už v rámci svých
možností plést, znaly některé hmaty na flétně apod. M íša měl velké m otorické problémy.
Uměl sice psát „vydřeným “ psacím písmem, často měl ale tomu neúm ěrné problémy cokoliv
napsat tiskacím. Nedlouho poté, co k nám M íša začal chodit, telefonovala mi jeho bývalá paní
učitelka a velmi mi děkovala. Trvalo mi chvíli, než jsem pochopila, jak to paní učitelka myslí.
Byla vděčná, jak mi vysvětlila, za sebe i za M íšovy spolužáky, že už dál nem usejí trpět za
přítomnosti Míši. Ona se Mišovi musela věnovat na úkor ostatních, byl totiž prý úplně
nemožný a ostatní žáci trpěli. Raději jsem nic nekom entovala a nebrala jí úlevné pocity, které
právě prožívala. Škoda jen, že si nevšimla, že možná právě M íša trpěl nejvíce. M ohla zde
načerpat zkušenost pro svou další pedagogickou činnost. Tato už pravděpodobně nem ěla mít
dlouhého trvání, a tak ji chtěla prožít především v poklidu. I taková může být všední
pedagogická praxe současnosti.
Tém ěř okam žitě zmizel M íšův odpor ke škole jako takové a začal do ní chodit rád.
Konečně si našel kamarády a dokonce si oblíbil i jedno děvče ze třídy, které se stalo jeho
první dětskou láskou. Vše tedy probíhalo ideálním způsobem. M am inka měla dobrý pocit
z přestupu chlapce do naší školy, viděla, jak sociálně „rozkvetl“ . Snažila se spolupracovat a
zapojovala se do nejrůznějších školních akcí. Častá setkání - jednou za měsíc na třídní
schůzce - nám um ožňovala domlouvat se s maminkou, která měla zájem s M íšou pracovat
i doma, jakým směrem povedeme naše společné snažení o další M íšův rozvoj. M am inka vždy
v dom ácí přípravě dbala, aby byl M íša na výuku co nejlépe připraven. Vždy do přípravy
prom ítala to, co se ve škole právě probíralo. V tomto směru jsem naši spolupráci považovala
za skutečně ideální.
Jelikož m am inka věřila i nadále, že nalezením skutečné příčiny M išových obtíží mu
může pomoci, byl M íša často na různých vyšetřeních a dokonce i v nemocnici. Dokonce čekal
i na operaci, od které lékaři nakonec upustili. Za celá léta spolupráce jsem z M íšovy maminky
neměla pocit, že by se s postižením svého syna smířila. Tedy přistoupila na to, jaký ve
skutečnosti je. Psycholog až po letech stanovil diagnózu lehké m entální retardace. Snaha
o naši spolupráci ztroskotávala znovu a znovu na tom, jaké nároky na něj kladla maminka a
jaké já. Dokázala ho naučit nazpaměť násobilku, nejrůznější gramatické jevy apod. a on je
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dokázal „papouškovat“. Ve skutečnosti je ale neuměl použít. Často se domácí příprava
neobešla bez slz. Byla ochotna napsat za něj úkol, vypracovat za něj referát. I přesto, že měl
Míša svůj individuální plán, snažila se ho naučit to, co zvládaly ostatní děti ve třídě.
Míša se ve škole cítil dobře. Často jsem z něj cítila úlevu, když za své chyby nebyl
kárán. Měl mne moc rád, což i maminka potvrzovala. Intenzivní domácí příprava mu ale
ubírala sil, a tak to často ve škole vypadalo, že si sem Míša přišel jen odpočinout. Má snaha
domluvit se o nepřetěžování chlapce doma, skončila několikrát fiaskem. Míša byl doma
hubován, že ve škole málo pracuje. Zkoušela jsem také vést naši spolupráci spíše praktickým
směrem. Míša měl problém se zavazováním bot, zapínáním knoflíků, oblékáním vůbec
(oblékal si věci naruby apod.), namazáním chleba apod. Doporučila jsem mamince rozvíjet
Mišovu motoriku v rámci domácí přípravy. Nějakou chvíli to vždy fungovalo a Míša doma
trénoval např. zavazování tkaniček. Nakonec mu ale maminka koupila boty na suchý zip a
cvičila s ním dál teoretické věci. Považovala je za důležitější pro život. Nepřijetí synova
handicapu způsobovalo u maminky mylný dojem, že je tomu tak i u Míši. Neuvědomovala si,
že chlapec se jednou bude nejspíš živit rukama a bude muset být co nej samostatnější, aby
v životě obstál.
Celá ta léta s Míšou jsem doufala v pozitivní změnu v rámci naší spolupráce
s maminkou, která na první pohled budila ideální dojem. Ve vyšší třídě začal Míša chodit do
školního orchestru, dlouho už se těšil, až se bude moci zapojit. Velmi se těšil na první
vystoupení s ním. Vše v rámci zkoušek orchestru dobře zvládal. Maminka s ním před
vystoupením doma trénovala písničky na flétnu i zpěv. Vystoupení, na které dorazila celá
Mišova rodina (rodiče a prarodiče), bylo pro něj ohromným zážitkem. Unaven předešlými
přípravami doma a ohromen atmosférou se zpěvu a hry účastnil jen chvílemi. Většinu času
stál mezi ostatními žáky a usmíval se od ucha k uchu. Pan učitel mamince zdůrazňoval, oč
důležitější pro jejího syna byly všechny společné zkoušky než závěrečné vystoupení. I přesto
se maminka rozhodla Míšu do orchestru nepouštět, aby už nedělal ostudu. Tento zážitek nám
dává pocítit, jak citelně zraňovalo vztah Míši a maminky její nesmíření se s jeho postižením.
Mišovi jsem se snažila dát jako třídní učitel to nejlepší v rámci svých možností,
s vědomím, že přeřazením do jiné školy se situace nezmění. Věřila jsem, že dokud zde bude
Míša spokojen a rodiče též, pak je právě tato třída tím správným místem pro jeho výchovu a
vzdělávání.
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Ema
Ema je děvče, se kterým jsem se nesetkala přímo ve vlastní třídě. Když byli mí žáci
prvňáčci, chodila Ema již do páté třídy. I přesto, že jsem nebyla jejím třídním učitelem, měla
jsem možnost ji dobře poznat při pohovorech o dítěti v rámci kolegia učitelů školy. Navíc
jsem se s ní setkávala pravidelně jeden celý rok v hudební výchově, kterou jsem v její třídě
vyučovala. Právě tento rok byl zásadní pro Eminu další životní cestu.
Ema pochází ze šesti dětí. Rodiče poskytovali dětem velmi dobré rodinné zázemí.
Otec je středoškolák a matka vyučená, oba jsou věřící. Ema byla jejich čtvrtým dítětem.
Maminka se v prvním trimestru

těhotenství s Emou setkala se zarděnkami. To bylo také

později určeno za příčinu dceřina postižení. Rodiče vzpomínají na její dětství jako na zcela
odlišné od ostatních sourozenců. Opoždění ve vývinu se u Emy začalo brzy projevovat a
i přes veškerou péči rodičů se prohlubovalo s přibývajícím věkem jejich dcery. Rodiče
vzpomínají především na obtíže při dorozumívání s Emou. V době, kdy její vrstevníci již
běžně komunikovali s okolím, začali si rodiče uvědomovat závažnost Emina postižení.
Zpočátku nekomunikovala téměř vůbec, později si pak vytvořila jakousi svou „zástupnou
řeč“, kterou užívala ještě ve škole. Typickým příkladem je výraz pro - „Byla tam tma.“ Ema
říkala - „bubu“. Díky této řeči byla schopna komunikovat zpočátku se svými rodiči, a později
i dalšími blízkými osobami, které s e jí naučili rozumět či lépe řečeno chápat.
Během

předškolního

období chodila do

speciální mateřské

školy

a rodiče

spolupracovali s psychologem. Rodiče vzpomínají na toto období jako na těžké. Smiřování se
s trvalým handicapem svého dítěte je velmi zaměstnalo. Zároveň však tento čas vnímali Emu
jako spokojenou a šťastnou. Ve školce byla ráda, i přes svou uzavřenost a řečový handicap si
zde našla kamarády, ale také jistoty, jako například rytmické opakování činností v průběhu
dne.
V

té době začala maminka opět chodit do zaměstnání. Byla vyučená kuchařka a jed

dobu vařila ve waldorfské mateřské škole. Waldorfské prostředí rodiče znali, a tak se po
zjištění, že starší bratr Emy je dyslektik, rozhodli přeřadit ho právě do naší školy. Chlapci se
zde dařilo. Po deváté třídě odešel na střední uměleckou školu. Odmaturoval a dnes je z něho
umělecký řezbář. U Emy nebylo rozhodování těžké, navíc ji do nasí školy doporučil
i psycholog.
Ema byla přijata jako integrované dítě s diagnózou střední mentální retardace a těžkou
poruchou řeči - dysfázií do první třídy mé kolegyně. Paní učitelka popisuje Emu jako
radostnou, vděčnou žačku. Vyprávěním o „Jirkovi a lavóru dokladuje i její osobitý smysl pro
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humor. Děti byly spolu s třídní paní učitelkou

na prvním týdenním pobytu na školním

hospodářství. Jeden z Eminých spolužáků trpěl syndromem, který děti nutí extrémně se
přejídat. Zmíněný chlapec měl vysokou nadváhu. Přišel večer a paní učitelka přinesla lavór,
aby se děti mohly opláchnout. Ema vypískla, začala se smát a povídá „Jirka“ a smála se dál.
Začaly se smát i ostatní děti včetně Jirky, protože všem bylo v tu chvíli jasné, že paní učitelka
velikost lavóru skutečně neodhadla. Zároveň je tato úsměvná historka i dokladem o Emině
zájmu o děti a všímavosti, která na první pohled není patrná.
Jelikož

Ema

neměla

žádné

kamarády

v místě

bydliště

(vzhledem

k jejímu

komunikačnímu, ale i mentálnímu handicapu bylo pro ni nemožné navázat vztahy s tzv.
zdravými dětmi), znamenaly pro ni vztahy s dětmi v rámci školy jediný kontakt s vrstevníky.
Rodiče popisují vztah sourozenců k Emě jako láskyplný, avšak, což považuji za zcela logické,
kamarádství nenahrazující. Ve třídě plné dětí s nejrůznějšími problémy byla Ema vlídně
přijímána pro svou nekonfliktní povahu. Celkově lze říci, že se zde cítila dobře, že si našla,
stejně jako předtím ve školce, své místo. Pokroky, které Ema dělala, byly sice pomalejší než
u spolužáků, ale o to více ceněné. Spolupráci s rodiči hodnotí paní učitelka jako velmi dobrou
a pozitivní pro Emin vývoj. Její kresby byly překvapující, vzhledem kjejím u postižení,
bohaté a veselé, jedním slovem pěkné.
Jednoduchost a zároveň trefnost jejího slovního projevu lze odvodit z následujícího
příkladu. Stejně jako většina spolužáků (do školy jsou přijímány děti z celé Prahy) dojížděla
Ema z daleka a navíc cestou často uvízla v zácpě. Po příchodu do školy pak pravidelně paní
učitelce hlásila: „moc auta“. Tzn. „Omluvte mne, přišla jsem pozdě, byla zácpa“. Paní
učitelka vzpomíná i na zdařené výlety a pobyty v přírodě s Emou. Ema totiž miluje přírodu a
ráda se v ní prochází. Túry, které se stávají často hrozbou mnoha pražských dětí, jí byly
potěšením. Svým postojem k nim dokázala motivovat i ostatní spolužáky k lepším výkonům.
Zvířata, o která se děti učí pečovat v rámci pobytu na školním hospodářství, jí byla vždy
blízká. Rychle a celkem zručně se učila je obstarat.
Po celé čtyři roky se zdál Emin vývoj sice pomalý, ale v rámci možností vyrovnaný. Ema se
cítila ve škole dobře, o čemž vypovídaly její kresby. Pracovala podle individuálního plánu,
Šitého jí na míru. Spolužáky byla respektovaná a dokonce oblíbena. Zasadni obrat nastal
v momentě, kdy si Ema začala více uvědomovat stále narůstající rozdíl mezi ní samou a
spolužáky. Právě během páté třídy duševně vyspěla natolik, že byla schopna kriticky
nahlédnout na svou práci, své schopnosti a porovnat je s ostatními. Často během vyučování
propukala v pláč (pokud se jí něco nedařilo). Nejprve nebylo zcela jasné, proč tomu tak je.
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Bylo nutné vyloučit nejrůznější možné příčiny (šikana v rámci školy, problémy v rodině ap.).
Ke konci školního roku bylo všem zúčastněným jasné ( učitel, psycholog, rodiče), co je
příčinou změny v chování Emy v průběhu posledního školního roku. Psycholog potvrdil
domněnku, že duševní vyspívání způsobilo tento zásadní obrat v chování a prožívání Emy.
Vědomostní propast, která se během let mezi Emou a jejími spolužáky ve třídě utvořila, byla
citelná. Jelikož se Ema dostala na takovou úroveň, kdy byla toto schopna vnímat, začala se
samozřejmě jinak chovat a projevovat. Bylo nutné zvážit, jestli je i nadále tento kolektiv dětí
nejvhodnější. Společné pohovory byly náročné, rodiče velmi stáli o to, aby Ema chodila právě
na waldorfskou školu. Nakonec se po dlouhém rozvažování všechny strany dohodly (učitel,
rodiče, psycholog, výchovný poradce). Jelikož se Emino duševní rozpoložení delší čas
neměnilo, spíše prohlubovalo, a radostnost vystřídala spíše uzavřenost a často i smutek a do
budoucna se předpokládalo ještě větší prohloubení rozdílů mezi Emou a spolužáky, shodli se
všichni na přeřazení Emy do speciální školy, kde se s vědomím svého handicapu bude moci
vyrovnat mezi podobně těžce postiženými spolužáky.

Shrnutí kazuistik
Všechny tři případy mají společnou problematiku, a sice problematiku vztahovou.
U Kuby se po přestupu do naší školy ukázalo, že on i maminka jsou schopni navázat kvalitní,
činorodý vztah. Z toho usuzuji, že problém ležel především ujeho bývalé učitelky. Odmítání
individuálního přístupu ke Kubovi (chtěla, aby zpíval jako ostatní), nerespektování jeho
individuality a specifičnosti vedlo ke zjištění, že integrace v rámci ZŠ není pro Kubu nadále
vhodná. Jak probíhal první rok po přijetí na naší školu dokladuje slovní hodnocení Kuby
v příloze č.l
U Míši můžeme sledovat obdobný problém. Paní učitelka se cítila přetížená,
nedokázala k chlapci přistupovat individuálně, neutvořila chlapci příhodné podmínky v rámci
třídy a chlapce vnímala jako zátěž pro spolužáky. Logickým následkem toho bylo, že ani
spolužáci, kteří neznali příklad, nevěděli, jak se k chlapci chovat, jak s ním jednat. Nesmíme
přehlédnout problém rodiny, a to především matky, která věřila, že chlapec ZŠ zvládne a
kladla na něj nepřiměřenou zátěž. Teprve, když byla situace neúnosná, rozhodla se v jeho
prospěch. Spolupráce se s ní v naší škole jevila jako dobrá. Nepřijetí a nesmíření se
s postižením svého dítěte a neustálé hledání příčin vzniku postižení bylo na úkor této
spolupráce. Pro společnou řeč učitele a rodiče postiženého žáka slouží jeho diagnóza. Ta je
jakýmsi odrazovým můstkem pro určení směru dalšího rozvoje dítěte.
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U Emy se jedná spíše o zprostředkovaný zážitek. I když jsem ji léta znala, neměla
jsem možnost ji sledovat tak intenzivně jako ostatní dva chlapce, kterým jsem byla třídní
učitelkou. Vybrala jsem tento příběh, abych jej postavila proti předcházejícím dvěma. Na
rozdíl od předcházejících začíná zcela ideálně - rodiče znají prostředí waldorfských škol a
jejich filozofii, spolupracují se školou, dívka se zde slibně vyvíjí. Posléze však s duševním
vyspíváním dívky nastávají komplikace. Další dění nám ukazuje, že waldorfská škola se
nestaví do role všemocné instituce. Společnými silami je pro dívku nalezena jiná škola,
umožňující jí v nastalé situaci kvalitnější rozvoj.
Srovnáme-li první dva případy s posledním zjistíme, jak rozdílně je k vztahové
problematice přistupováno. V prvních dvou případech je to rodič, který iniciuje změnu,
jelikož vnímá neúnosnost situace a chce svému dítěti pomoci V posledním dává prvotní
impuls škola a problém řeší následně všichni společně (učitel, rodič, výchovný poradce,
psycholog) ve prospěch dítěte.
Na základě těchto kazuistik nelze žádný z popsaných jevů zobecňovat. Lze se z nich
ovšem poučit. Domnívám se, že dlouhodobým pozorováním, intenzivním zapojováním se do
sociálních vztahů a aktivním postojem lze rozpříst složité nitky spojující lidský faktor v rámci
školy.

4.3 Závěr výzkumné části
Výzkum ukázal, že nej důležitějším aspektem, ovlivňujícím charakteristické klima
příznačné právě pro tuto waldorfskou školu, je aspekt sociální. Sociální učení prolíná veškeré
vyučování co nepřirozenějším způsobem.
Klíčovou postavou v procesu utváření sociálních vazeb je učitel. Je prostředníkem
v komunikaci s rodiči, kteří jsou bráni jako nedílná součást výchovně vzdělávacího procesu.
Vnímá silný vliv rodinného zázemí, v němž se dítě pohybuje, a snaží se spolu s rodiči nalézt
takový způsob komunikace, který může být přínosný pro další vývoj dítěte. Zřetelně se
ukázala snaha učitele vybudovat s rodiči, na základě klidného přístupu při řešení konfliktů a
skrze intenzivní komunikaci, vztah založený na důvěře. Jeho osobní nasazení a zájem o dítě
samotné jsou pro udržení a rozvíjení takového vztahu nepostradatelné. Svým snažením přímo
ovlivňuje sociální podobu školního prostředí.
Každý učitel je součástí kolegia a spolu se svými kolegy utváří společenství, které
zrcadlí jejich snahy. Prostor, který v rámci kolegia vzniká, může být jednotlivému učiteli
zpětně oporou. I v rámci třídy, která je mu svěřena na dobu osmi let, usiluje o utvoření
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společenství. Vychází přitom z principu individuálního přístupu, a to nejen k dítěti, ale i třídě
jako neopakovatelnému celku. K dítěti nepřistupuje s nepřiměřenými očekáváními, jež by
mělo naplňovat, ale přijímá ho jako jedinečnou bytost a respektuje ho. V konfliktních
situacích využívá humor jako prostředek k odlehčení situace. Vnáší vlastní důvěru do vztahu
k dítěti, aby jeho snahy mohly být opětovány. Dítě se nesetkává s učitelem jako mentorem,
který ho pouze poučuje, ale setkává se s učitelem v pozici člověka a odnáší si do života
kvalitní zážitky. Škola nabízí dostatek příležitostí pro takové zážitky v bohaté nabídce
mimoškolních akcí. Negativní zážitky dětí jako strach , úzkost se vyskytují ojediněle. Nejen,
že je jim preventivně na základě waldorfských principů předcházeno, ale škola má širokou
nabídku terapií pro své žáky.
Skrze dlouhodobý vztah s dětmi si učitel získává neformální autoritu. Ale zároveň se
i upevňují sociální vazby v rámci třídy. V takovém vztahu se děti cítí celkově spokojenější,
ale také motivovanější. Dokážou opětovat důvěru a sociálně smýšlet a jednat. Děti, které
zažily prostředí běžných škol a do waldorfské školy byly přijímány v pozdějším věku, se jeví
podstatně méně sociálně vyzrálé. Odmítají nebo neví, jak se zapojit do sociálních vazeb.
Jejich sociální chudost či chladnost odráží většinou prostředí, v němž se pohybovaly. Jen
obtížně dokážou přijímat nabízenou důvěru. Víceleté vedení dítěte umožňuje sledovat učiteli
vývoj dítěte v dlouhodobé perspektivě. Tak může předcházet a být dostatečně ostražitý vůči
jakékoliv vývojové patologii dítěte.
Učitelé na škole jsou většinou mladšího věku a jsou pro svoji práci kvalifikovaní (VŠ
a waldorfské vzdělání). Pro působení na waldorfské škole se často rozhodli po prožitých
zkušenostech na školách běžného typu. Odmítání tradičního přístupu k dětem, hledání
svobody ve vztahu k dítěti a potřeba rozvíjet dítě všestranně a tudíž harmonicky je přivedly
k této waldorfské alternativě. Požadavky, které na učitele waldorfský přístup klade, jsou
náročné. Učitel rozvíjí dítě všestranně a tudíž harmonicky. Jen učitel s lidskými kvalitami,
vysokou morálkou a také jasným vědomím je schopen obstát. Výsledkem jeho učitelského
snažení na sociálním poli mu budou humánnější a spravedlivější vztahy, a tím pádem
i kvalitní klima.
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5. ZÁVĚR
V

závěru své diplomové práce se vracím k hypotézám položeným v úvodu. Verifik

jednotlivých hypotéz není možno od sebe zcela izolovat. Proto v jednotlivých formulacích,
které mají potvrzení hypotézy zdůvodnit, je možno nalézt odpověď i pro hypotézu další.
Hypotéza č. 1 Předpokládám, že již samotné principy waldorfské pedagogiky zaručují
kvalitní klima tříd a škol. Tato hypotéza se v plném rozsahu potvrdila. Neboť principy (jako
individuální přístup, přiměřenost věku dítěte, uzpůsobení obsahu a metod výuky potřebám
dítěte, dlouhodobé vedení třídy učitelem), na nichž stojí waldorfská pedagogika umožňují tuto
hypotézu naplnit.
Hypotéza č. 2 Kvalitní vztah učitele a žáka je důležitým činitelem pro vznik
pozitivního klimatu a umožňuje tudíž plnohodnotnější rozvoj žáka. Tato hypotéza se v plném
rozsahu potvrdila. Jak bylo potvrzeno ve výzkumné části práce, důvěra žáků v učitele a
opačně je budována od samého počátku vstupu dítěte do školy tohoto typu. Projevuje se např.
v pěstování pravdivosti a otevřenosti ve vztahu učitele a žáka, ve vnášení vlastní důvěry
učitele do vztahu k žákovi, v úsilí o vzájemný respekt a úctu, v uplatňování humoru.
Hypotéza č. 3 Předpokládám, že děti které docházejí do waldorfské školy od první
třídy, pociťují jistotu a důvěru vůči učiteli. Tato hypotéza se v plném rozsahu potvrdila. Také
v této hypotéze a jejím potvrzení zaznívá to, že typ učitele waldorfské školy je typ otevřeného
člověka, hledajícího individuální cestu pro každé dítě odlišně.. Tím, že učitel respektuje
individualitu dítěte a projevuje vůči němu úctu, posiluje a prohlubuje se jejich vzájemný
vztah. To se ve výzkumu prokázalo viz. tabulka č. 24.
Hypotéza č. 4 Předpokládám, že děti přijaté kvůli selhání na běžné ZŠ až do vyšších
ročníků waldorfské školy, jsou uzavřené a chladné ve vztahu k učiteli. Hypotéza se v plném
rozsahu potvrdila. Ve výzkumu bylo prokázáno, že důvěra je budována v dlouhodobém
procesu. Proto není překvapením, že u žáků, kteří se do waldorfské školy dostali až po
jedenáctém roce věku (přechodem do waldorfské školy od šesté třídy výše), nebyl tento
proces nastartován či byl značně zpomalen, protože byl ovlivněn předchozími zkušenostmi
žáků.
Hypotéza č. 5 Vedení třídy učitelem od první až do osmé třídy přispívá ke zkvalitnění
vzájemných vztahů v rámci třídy. Hypotéza se v plném rozsahu potvrdila. I zde se potvrzuje
důraz na dlouhodobý vývoj. Osmiletý vztah jednoho učitele a žáků umožňuje, aby učitel mohl
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jednotlivé žáky téměř detailně poznat a tím individualizovat jeho proces vývoje, vzdělávání a
kultivace.
Hypotéza

ě.

6 Spolupráce

s rodiči je

v rámci waldorfské

školy

stěžejní a

nepostradatelná. Hypotéza se v plném rozsahu potvrdila. Jedna ze základních idejí waldorfské
pedagogiky předpokládá souznění všech výchovných a vzdělávacích prostředí. Proto je
samozřejmě spolupráce rodičů a učitele nejen potřebná, ale přímo i hodnototvorná.
Všechny hypotézy se tedy potvrdily. Užité metody potvrdily, že waldorfská
pedagogika je schopna rozvinout člověka, který dokáže čelit výzvám současné doby. Proto se
již v základech, tj. ihned na počátku kontaktu s dítětem, snaží předcházet negativním jevům,
které by mohly vývoj dítěte ohrozit. Skrze všestranný rozvoj dítěte rozvíjí na jedné straně
v rovnováze rozum, cit i vůli, a na straně druhé také jeho tělesnou dimenzi. Sociální učení dětí
není v praxi waldorfských škol chápáno pouze jako nabídka, jíž se může dítě chopit, nýbrž
jako stěžejní prvek stavebnice celého systému. Z procesů probíhajících v rámci sociálního
učení se mohou učit všichni zúčastnění - děti, učitelé i rodiče.
Učitel na waldorfské škole, ale nejen ten, vkládá do žáka naději, že právě on bude tím,
který napomůže k postupu lidské společnosti výš. To je smysl učitelského povolání v duchu
waldorfské pedagogiky. Zároveň poskytuje učitel nejen postiženým dětem, ale všem
současným dětem terapeutické prostředí.
Klima školy, které bylo předmětem mého zkoumání, bylo především opřeno o to, co
vlastně ve svých odpovědích zformulovali rodiče, ale i učitelé. Zároveň jsou to i důvody, proč
waldorfskou alternativu vyhledávají. Jsou to především oboustranná důvěra, respekt a
vzájemná úcta všech zúčastněných - děti, učitelé, rodiče. Dále pak rozvoj svobody dítěte
(zdůrazňování jeho individuality), ale i jeho sounáležitosti s dětskou skupinou (zdůrazňování
sociálního rozměru).
Přestože se nejednalo o reprezentativní výzkum, nýbrž jen o sondu do waldorfského
systému v konkrétním místě s omezeným množstvím respondentů, zřetelně se projevily
kvality a přednosti tohoto systému, působící pozitivně na klima. Historický vývoj vede
odbornou i veřejnou společnost k zamýšlení se nad podobnými tématy, se kterými pracuje
waldorfská pedagogika vědomě již po delší dobu.
Samo učitelské povolání má ve své podstatě zakódováno pouze kladení počátků a
předpokladů, principů a procesů, jejichž realizaci a naplnění již učitel většinou není fyzicky
přítomen. V těch pedagogických, či školských systémech, které jsou postaveny na
scientistním principu a v němž je postup žákových vědomostí snadno kontrolován, uniká
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často základní dimenze lidství. Tato dimenze, která je zcela vlastní waldorfské pedagogice je
zároveň absentujícím článkem současné společnosti.
Proto se domnívám, že waldorfský systém může důrazem zvláště na tuto rovinu
obohatit českou vzdělávací scénu a má zde tak své nezastupitelné místo.
Dlouhodobé zabývání se tímto tématem mi umožnilo vidět waldorfskou alternativu
v širším kontextu. Zajímavé pro mne bylo objevovat historické souvislosti, které vzniku
alternativ předcházely. Opět jsem se, jako již mnohokrát v minulosti, ujistila o tom, že mé
místo je právě ve waldorfské pedagogice.

101

6. PRAMENY A LITERATURA
BÁRTOVÁ, E. Velká školská reforma je tu. Respekt, 2005, roč.XVI, č.41, s. 13 - 15. ISSN
0862- 6545.
BAUMANN, A. Abeceda anthroposofie. Březnice :IOANES, 1999. ISBN 80-86295-01-X.
BUHLER, W. Anthroposofie jako požadavek naší doby. Hranice : Fabula, 2004. ISBN 8086600-15-7.
CARLGREN, F. Výchova ke svobodě. Praha : Baltazar, 1991. ISBN 80-900307-2-6.

ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.
ČONDL, K.; VRÁNA, S. Václav Příhoda - život a dílo českého pedagoga. Praha : Česká
grafická unie a. s., 1939.
DVOŘÁČEK, J. Problémy aktivity žákovy ve vyučování. Brno : Společnost nových škol
v Brně, 1936.
FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-626-8.
GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno : Paido, 1996. ISBN 80-85931-15-X.
GRECMANOVÁ, H.; URBANOVSKÁ, E. Waldorfská škola. Olomouc : Hanex, 1996. ISBN
80 - 85783 - 09 - 6 .
GRECMANOVÁ, H. Jak se žije na školách? Učitelské listy, 1997/98, roč. 5, č. l,s. 12 - 13.
GRECMANOVÁ, H.; URBANOVSKÁ, E. Kritické myšlení v současné škole. Učitelské
listy, 1999/00, roč. 7, č. 2, s. 10 - 12.
GRECMANOVÁ, H. Vyučovací klima. Pedagogická orientace, 2003, č. 2, s. 2 - 21.
HRŮZA, K .; KOLLIGS, L. Informatika na waldorfské škole. Člověk a výchova, 2001, roč. 6
č. 3 - 4 , s. 2 4 - 2 7 .
HARTL, P. Psychologický slovník. Praha : Budka, 1993. ISBN 80-901549-0-5.
HELUS, Z. Sociální psychologie pro učitele. Praha : UK, 1992. ISBN 80-7066-605-6.
HEYDEBRAND von, C. O duševní podstatě dítěte. Praha : Baltazar, 1993. ISBN
80-85791-00-5.
HRABAL, V. Jaký jsem učitel. Praha : SPN, 1988.
HRŮZA, K; KOLLIGS, L. Informatika na waldorfské škole. Člověk a výchova, 2001, roč. 6,
č. 3 - 4 , s . 2 4 - 2 7 ,

102

CHOTĚBORSKÁ, R Co rodiče zajímá? Úspěšnost waldorfských žáků v dospělosti. Člověk a
výchova, 2000, roč. 5, č. 1, s. 1 - 8 .
JANÍK, T. Cvičení ticha ve smyslu montessoriovské pedagogiky. Komenský, 2000/01,
roč. 125, č. 9/10, s. 201 -2 0 2 .
JÍLKOVÁ, D. Jak se žije dětem v našich třídách? Moderní vyučování, 2003, roč. 9, č. 7,
s. 6 - 8 .
KARNSSOVÁ, M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha : Portál, 1995.
ISBN 80- 7178- 032-4.
KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178167-3.
KAŠPÁRKOVÁ, J. Některé další faktory podílející se na tvorbě vyučovacího klimatu.
Pedagogická orientace, 2003, č. 3, s. 5 5 - 6 1 .
KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. Praha : SPN, 1981.
KOMENSKÝ, J. A. Didaktika analytická. Brno : Tvořivá škola, 2004. ISBN 80-903397-1-9.
KONDÁŠ, O. Tréma - strach zo skúšky. Bratislava : SPN, 1979.
KOPŘIVA, P. Komunitní kruh a škola. Ratolest, 1999 (a), č. 3, s. 14 - 15.
KOPŘIVA, P. Komunitní kruh a škola. Ratolest, 1999(b), č. 4, s. 14 - 15.
KRAMULOVÁ, D. Sociální klima ve třídě. Rodina a škola, 1995, roč. 42, č. 6, s. 6.
KRAMULOVÁ, D. Týmování - projekt pro všechny zájemce o bezva třídu. Rodina a škola,
1999, roč. 46, č. 4, s. 6.
KŘIVOHLAVÝ, J. Konflikty mezi lidmi. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-642-X.
LAŠEK, J. Sociální klima školních tříd a škol. Hradec Králové : Gaudeamus, 1994. ISBN 807041-902-3
MAŇÁK, J., a kol. Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno : Masarykova univerzita, 1994.
ISBN 80-210-1031-2.
MAREŠ J • K Ř IV O H LA V Ý , J. Komunikace ve škole. Brno : Masarykova univerzita, 1995.
ISBN 80-210-1070-3.
MRKVIČKA, J. Knížka o radosti. Praha : Avicenum, 1984.
MARTIN, M. Anthroposofie - was ist das ? Schaffhausen : Novalis Verlag, 1987. ISBN
3-7214-0584-6.

103

Národní program rozvoje vzdělávání. Bílá kniha. Praha : MŠMT, 2001.
NEUFFER, H. Zum Unterricht des Klassenlehrers an der Waldorfschule. Stuttgart: Verlag
Freies Geistesleben, 1997. ISBN 3-7725-0271-7.
ODEHNAL, M. Klima (étos) školy. Výchovné poradenství, 2001, č. 27, s. 8 - 16.

PATOČKA. J. Slovo úvodní. In Vybrané spisy Jana Amose Komenského 1. Praha : SPN, 1958,
S. 5 - 2 7 .
PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. „Co se v mládí naučíš...“ Zpráva
z terénního výzkumu. Praha : Pedagogická fakulta UK (jako Supplementum 77 Informačního
bulletinu SVI), 1992. ISSN 0862-156X.
PREKOPOVÁ, J.; SCWEIZEROVÁ, CH. Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Praha : Portál,
1993. ISBN 80- 85282-77-1.
PRŮCHA, J. Alternativní školy. Hradec Králové : Gaudeamus, 1994. ISBN 80- 7041-972-5.
PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 1995.
ISBN 80- 7178-029-4.
PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum : Uvedení do teorie a praxe. Praha : UK Karolinum Praha,
1995. ISBN 80-7184-132-3.
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3.
RÝDL, K. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno : Marek Zeman,
1994. ISBN 80- 900035-8-3.
SKALKOVÁ, J. A KOL. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha :
SPN, 1983.
ŠMOLKA, I.; ZDRAŽIL, T. Zpráva o rozvoji waldorfských škol v České republice. Člověk a
výchova, 2003, roč. 7, č. 1 / 2, s. 66 - 69.
SPILKOVÁ, V. Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí na základní škole. Praha :
Pedagogická fakulta UK, 1996. ISBN 80- 86039-00-5.
SPILKOVÁ, V. Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko srovnávací
perspektivě. Praha : Pedagogická fakultaUK, 1997. ISBN 80-86039-41-2.
SPILKOVÁ, V. Být či nebýt (pedagogem). Učitelské listy, 2002 / 03, roč. 10, č. 5, s. 10 - 11.
STEINER, R. Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher
Menschenerkentnis. Dörnach i Rudolf Steiner Verlag, 1993. ISBN 3-7256-3061-4.
STEINER, R. Allgemine Menschenkunde. Dörnach : Rudolf Steiner Verlag, 1993. ISBN 37274-6171-3.

104

STEINER, R. Erzieliungskunst. Dornach : Rudolf Steiner Verlag, 1984. ISBN 3-7274-63902.
ŠIMÍČKOVÁ, H. Interakce učitel - žák. Komenský, 1997/98, roč. 122, č. 5 / 6, s. 107 - 108.
ŠRÁMKOVÁ, M. Strach ze školy žene děti do nemoci. Lidové noviny, 2003, roč. 16, 30.V.,
s.20.
TITZL, B. To byl český učitel Praha : Společnost Františka Bakule, 1998. ISBN 80-9025180-3.
UHLÍŘOVÁ, J. Problémy československé školské reformy v meziválečném období. 1. díl
Praha : Pedagogická fakulta UK, 2004 (a). ISBN 80-7290-196-6.
UHLÍŘOVÁ, J. Problémy československé školské reformy v meziválečném období. 2. díl
Praha : Pedagogická fakulta UK, 2004 (b). ISBN 80-7290-196-6.
VÁCLAVÍK, V. Cesta ke svobodné škole. Hradec Králové : Gaudeamus, 1995. ISBN 807041-229-1.
VAŠUTOVÁ, J. Kapitoly z pedagogiky. Praha : Pedagogická fakulta UK, 1998. ISBN 8086039-54-4.
VOMÁČKA, J. Proměny školního vzdělání v našich dějinách. Ústí nad Labem : Univerzita
J.E. Purkyně, 1993. ISBN 80-7044- 062-7.
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon). Praha : Parlament ČR, 2004.

Vysvětlivky zkratek
DMO

• dětská mozková obrna

LM R

' lehká mentální retardace

SPU

■ specifická porucha učení

WP

* waldorfská pedagogika

WŠ

' waldorfská škola

waldorf. - waldorfský
ZO

" zdravotní oslabení
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7. PRÍLOHY
Seznam príloh
1. Slovní hodnocení chlapce z 5. třídy WŠ
2. Dotazník pro učitele - nevyplněný
3. Dotazník pro učitele - příklad č. 1
4. Dotazník pro učitele - vyplněný, příklad č. 2
5. Dotazník pro žáky - nevyplněný
6. Dotazník pro žáky - vyplněný, příklad č. 1
7. Dotazník pro žáky - vyplněný, příklad č. 2
8. Dotazník pro žáky - vyplněný, příklad č. 3
9. Dotazník pro žáky - vyplněný, příklad č. 4
10. Dotazník pro žáky - vyplněný, příklad č. 5
11. Kresba chlapce s LMR
12. Rozhovor č.l nad kresbou chlapce s LMR
13. Kresba děvčete s SPU
14. Rozhovor č.2 nad kresbou děvčete s SPU
15. Kresba chlapce s SPU
16. Rozhovor č.3 nad kresbou chlapce s SPU
17. Otázky kladené rodičům v rozhovoru
18. Záznam rozhovoru s jedním z rodičů

Příloha č. 1
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Slovní hodnocení - Kuba (přepsaný originál)
Kuba je naše sluníčko. Jeho radostný způsob vítání oblaží srdce člověka. Uvnitř je
Kuba neskonalým klaunem. A tak nejednu vážnou situaci převrátí v komedii. Kuba má svůj
svět. Je to svět her, tvořivé fantazie. Ne každého sem vpustí, a ne vždy lze jednoduše Kubu z
tohoto světa přivolat. Nevýhodou jeho světa je, že nezná čas. A tak je Kuba vždy třídním
ocáskem - ráno přichází poslední do třídy, poslední z ní odchází, poslední dojídá, vychází
loudavým krokem z lesa. Kuba dokázal velmi rychle po příchodu do nové třídy, že mezi nás
patří, a zahnal tak všechny nejistoty spojené s integrací. Oblíbil si všechny děti ze třídy a ony
jeho také. 1 přes obtížné dorozumívání si našel kamaráda, jež se mu stal příkladem v dobrém i
zlém. Zpočátku měl problém s konkrétními předměty - odmítal v nich spolupráci. Negativní
zážitky, přinesené z předchozí školy, se nám více či méně společným úsilím dařilo v průběhu
roku odbourat. Jakmile je ale Kuba v čemkoliv jen trochu neúspěšný (ať už skutečně či se jen
domnívá) zatvrdí se. Nepomáhá metoda po dobrém, ani po zlém, je nutno v klidu vyčkat, až
Kuba vnitřní zábranu překoná. Lze mu pomoci i humorem, který miluje. Na posílení jeho
sebevědomí budeme i nadále pracovat. Je náchylný k respiračním onemocněním. Často
chyběl - přicházel o zážitek z výuky. Kubovi přeji v příštím školním roce především pevné
zdraví. Jeho mamince i nadále elán k společnému zvládání všech Kubových problémů.

Příloha č. 2

DOTAZNÍK PRO UČITELE
Vážený/á pane/í učiteli/ko, ráda bych Vás požádala o spolupráci. Vyplněním tohoto
dotazníku mi můžete pomoci ve výzkumu v rámci mé diplomové práce. Tato diplomová práce
se zaměřuje na specifické klima waldorfských škol a tříd, které je zde, na rozdíl od jiných
typů škol, navozováno. Otázky, které vám budou kladeny, jsou zaměřeny na vztah mezi
lidskými faktory ve vyučovacím procesu. Aby bylo možno zodpovědně tuto problematiku
uchopit, prosím vás o upřímné odpovědi. Předem vám za vaši ochotu děkuji.

Vyplňte prosím:

muž / žena ( podtrhněte odpovídající)
věk
vzdělání
délka pedagogické praxe

1. Proč vy sám/a jste se rozhodl/a právě pro waldorfskou pedagogiku, čím je vám blízká?

2.V čem vidíte základní faktory ovlivňující vztahy mezi:
a)žáky vzájemně?................................................................

b)žáky a učiteli?

3. Myslíte si, že úspěšné působení waldorfské školy a naplnění jejích cílů je možné bez
účasti rodičů?................................................................................................................................

4. Jakou roli podle vás hraje při tvorbě vztahů a atmosféry ve třídě důvěra?

a) Jaké způsoby užíváte nej častěji k navození důvěry:
mezi žáky navzájem?.......................................................
mezi žákem a učitelem?...................................................
b)Uveďte konkrétní příklady:.........................................

5. Jaký význam mají při tvorbě atmosféry důvěry v rámci třídy společné prožitky učitele
a žáků?...........................................................................................................................................

6. Jakou roli při navozování důvěry mezi učiteli hraje kolegium školy?

7.Setkal/a jste se během svého působení ve waldorfské pedagogice se strachem dítěte vůči
vám ?...................................................................................................................................................
8.Které formy a prvky vaše škola konkrétně odbourala, aby se úzkostné stavy dětí
eliminovaly?.......................................................................................................................................

9..Jakým způsobem je uplatňována neformální autorita učitele ve waldorfské škole?...........

10. Jakou roli má humor ve waldorfské škole?.............................................................................

11. Nalezli byste vysvětlení pro to, že školy waldorfského typu jsou charakteristické jiným
klimatem?...........................................................................................................................................

Příloha č. 3
DOTAZNÍK PRO UČITELE
Vážený/á pane/í učitcli/ko, ráda bych Vás požádala o spolupráci. Vyplněním tohoto
dotazníku mi můžete pomoci ve výzkumu v rámci mc diplomové práce. Tato diplomová práce
se zaměřuje na specifické klima waldorfských škol a tříd, kterc je zde, na rozdíl od jiných
typů škol. navozováno. Otázky, které vám budou kladeny, jsou zaměřeny na vztah mezi
lidskými faktory vc vyučovacím procesu. Aby bylo možno zodpovědně tuto problematiku
uchopit, prosím vás o upřímné odpovědi. Předem vám za vaši ochotu děkuji.
V y p lň te p ro sím :

m už / ^ena

( p o d trh n ě te o d p o v íd a jíc í)

v z d ě lá n í.

;

. 5 f . H?j ? ,...................
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b)žáky a učiteli?..
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3. Myslíte si, že úspěšné působení waldorfské školy a naplnění jejích cílů je možné bez
účasti rodičů?.
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4. Jakou roli podle vás hraje při tvorbě vztahů a atmosféry ve třídě důvěra?...............................
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b)Uveďte konkrétní p ř í k l a d y ..................................................................................
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5. Jaký význam mají při tvorbě atmosféry důvěry v rámci třídy společné prožitky učitele
ažáků, ............................................................................................

6. Jakou roli při navozování důvěry mezi učiteli hraje kolegium školy?.........^
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8.Které formy a prvky vaSe Škola konkrétně odbourala, aby se úzkostné stavy dětí
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Příloha č. 4
DOTAZNÍK PR O U Č ITE LE

Vážený/á pane/i učiteli/ko, ráda bych Vás požádala o spolupráci. Vyplněním tohoto
dotazníku mi můžete pomoci ve výzkumu v rámci mé diplomové práce. Tato diplomová práce
se zaměřuje na specifické klima vvaldorťských škol a tříd, které je zde, na rozdíl od jiných
typů škol. navozováno. Otázky, které vám budou kladeny, jsou zaměřeny na vztah mezi
lidskými faktor>' ve vyučovacím procesu. Aby bylo možno zodpovědně tuto problematiku
uchopit, prosím vás o upřímné odpovědi. Předem vám za vaši ochotu děkuji.
V y p lň te prosím :

m u ž /^ e n a

( podtrhněte odpovídající)
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.....................
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5. Jaký význam mají při tvorbě atmosféry důvěry v rámci třídy společné prožitky učitele
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8.Které formy a prvky vaše škola konkrétné odbourala, aby se úzkostné stavy dětí
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Příloha č. 5

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY

Milé děti, ráda bych vás požádala o pomoc. Tím, že zodpovíte tyto otázky mi pomůžete při
napsání mé diplomové práce. Tato práce ukončí mé studium a já se budu moci stát takovou
paní učitelkou, jakou máte i vy. Prosím vás, abyste se nestyděly napsat pravdu. Děkuji vám.

Vyplní paní učitelka: chlapec / děvče (podtrhněte odpovídající)
věk.................
škola.............
způsob přijetí do školy..........................................................................
docházka i do jiného typu školy, než waldorfské ano / ne
specifika....................................................................................................

1. Chodíš rád do školy?..........................................................................................
A proč?....................................................................................................................... .

2. Kdy žádáš svého spolužáka o pomoc?

3.Kdy dáš přednost učiteli před spolužákem?

4.Měl jsi někdy ve škole strach se zeptat nebo se ozvat?

5. Zažil jsi se svým učitelem něco hezkého?

6. Kdybys měl nějaké trápení (ve škole a nebo doma) podělil by ses o ně
se svým učitelem?................................................................................................ .

7. Myslíš, že se tvoji rodiče s učitelem ve škole scházejí, aby se poradili?

8. Představ si, že máš kouzelný proutek. Co bys ve své třídě změnil tak,
aby zde dětem i učiteli bylo dobře?..................................................................

Příloha č. 6
D O T A Z N ÍK P R O ZA K Y

Milé děli, ráda bych vás požádala o pomoc. Tím, že zodpovíte tyto otázky mi pomůžete při
napsáni mé diplomové práce. Tato práce ukončí mé studium a já se budu moci stát takovou
pani učitelkou jakou mále i vy. Prosím vás. abyste se nestyděly napsat pravdu. Dekuji vám.

Vyplní paní učitelka: chlapec / děvče (podtrhněte odpovídající)
věk.....1.3.....

škoi*.?*****způsob přijetí ilo
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docházka i do jiného typu školy, než waldorfské ano / ne
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2. K d y ž á d á š sv é h o s p o lu ž á k a o p o m o c ? .
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6. K dy b y s měl n ějak é trá p e n í (ve škole a nebo dom a) podělil by ses o ně se
svým uc\te\em?
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7. M yslíš, že se tvo ji rodiče s učitelem ve škole scházejí, ab y sc p o ra d ili?

í ' MÍ. .................................................................................

8. P ře d sta v si, že m áš kouzelný p ro u tek . C o by si ve své tříd ě zm ěnil tak ,
ab y zd e d ětem i učiteli bylo
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Příloha č. 7
D O T A Z N ÍK P R O Ž Á K Y

M ilé deti, ráda bych vás požádala o pomoc, l im, že zodpovíte tyto otázky mi pom ůžete při
napsání mé diplom ové práce. Tato práce ukonči mé studium a já se budu moci stál takovou
paní učitelkou jakou m áte i vy. Prosím vás. abyste se nestyděly napsat pravdu. Děkuji vám.

V yplní p an í učitelka: chlapec / děvče (p o d trh n ě te odpovídající)

věk....?-s>......
škola
zpusol) p řije tí do š k o l y . ^ ^ f . é ^ v . ^ . . ^ ! r . / ^ . . ť ^ f « S
docházka i do jiného typu školy, než w ald o rfsk é an o / ne
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2. Kdy žádáš svého spolužáka o pom oc?__
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Príloha č. 8
d o t a z n ík

pr o za k y

Milé deti. ráda bych vás požádala o pomoc, Tím, že zodpovíte tyto otázky mi pomůžete při
napsání mé diplomové práce. Tato práce ukončí mé studium a já se budu moci stát takovou
pani učitelkou jakou máte i vy. Prosím vás, abyste se nestyděly napsat pravdu. Děkuji vám.

Vyplní paní učitelka: chlapec /'děvče (podtrhněte odpovídající)
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Příloha č. 9
D O T A Z N ÍK P R O Z A K Y

Milé děli. ráda bych vás požádala o pomoc. Tím. že zodpovíte tyto otázky mi pomůžete při
napsání mé diplomové práce. Tato práce ukončí mé studium a já se budu moci stál takovou
paní učitelkou jakou máte i vy. Prosím vás. abyste se nestyděly napsat pravdu. Děkuji vám.

Vyplní paní učitelka: chlapec /{dčvče\ (podtrhněte odpovídající)
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7. M y slíš, ž e sc tv o ji r o d ič e s u čitelem ve šk o le sc h á z e jí, a b y se p o r a d ili?
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Príloha č. 10
D O T A Z N Í K i’ R O Z A K Y

M ilé deti, ráda bych vás požádala o pom oc. Tím , že zodpovíte tyto otázky mi pom ůžete pri
napsání mé diplom ové práce. Tato práce ukonči mé studium a j á sc budu moci stát takovou
paní učitelkou jakou máte i vy. Prosím vás. abyste se nestyděly napsat pravdu. Děkuji vám.

V yplní p a n í u čitelka: chlapec / děvče (p o d trh n ě te odpovídající)
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8. P ř e d s t a v si, ž e m á š k o u z e ln ý p r o u te k . C o b y si v e sv é t ř íd ě z m ě n il ta k ,
a b y z d e d ě te m i u č ite li b y lo d o b ř e ? ...
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Příloha č. 11

Příloha č. 12
„My pečeme chleba. To jsem já a velkej bochník. Tady je trouba, pozor je horká! To je
lustr. Děti tu jsou. Tady je mísa mouky. “
„ Kde je paní učitelka?"
„Nó,...... ta šla pro zástěru. “
„ Vy jste měli také zástěry?"
„Hm........“ (tleská radostně rukama)
„Pomáhali všichni, nebo pracovala jen paní učitelka?"
„ N ó ,...... všichni."
„Pročje tu lustr, svítil?"
„Nó."
„Takže jste pekli večer?"
„Nó":
„A ráno jste ho snědli?“
„Nó" Spolužák volá: „Ne, ne vždyť jsm e kus dovezli do školy!“
„Nó a zpívali jsme. “(radostně tleská)
„ O chlebíčku a o políčku. "
„ To když jste ho dávali dětem ze školy?"
„Nó." (radostně tleská rukama)
„Každý z dětí asi kousek ochutnal, byli rádi?"
„Nó byli, všechno snědli. “
„ Chválila vás paní učitelka, že jste si dokázali upéct chleba?"
„Nó."(radostně tleská rukama)
„Jsi rád, že jsi také pekl chleba?"
„Nó. “ (radostně tleská rukama)

Příloha č. 13

Příloha č. 14
„ Takže vaše paní učitelka umí vodit koně? “
„No, akorát se nesmí moc křičet a lítat, aby se nesplašil. “
„A koho js i vlastně nakreslila?“
„Toho koníka. A taky Marušku. A paní učitelku. A taky kytičky, tulipánky a zvonečky,
protože ty, co tam rostou, ty já neznám a mně se líbí. Líbí se ti taky tulipánky?“
„Já mám ráda květinky, ale pověz mi ještě, co se ti na procházce s koníkem líbilo
nejvíc?“
„Tady vidíš, ja k čurá. “
„To se ti líbilo nejvíc?“
„Ne, mně se líbí, ja k se koník musí vyčistit tím kartáčem. My jsm e s Maruškou česaly
hřívu. Maruška mu chtěla udělat culíky, protože má dlouhý vlasy, ale paní učitelka nechtěla. Ty
by si to chtěla?“
„Ne, myslím, že rozpuštěná hříva je nejkrásnější. Zažily jste cestou něco zajímavého?“
„ Tam u lesíka už koníček neposlouchal, jenom stál. Tak jsm e mu dávaly s Maruškou
spoustu trávy. A paní učitelka to pak dokázala a koníček šel zpátky domů. Víš, on má svůj chlívek
a je tam sám, ovečky jsou jinde a kozy mají domeček s okýnkem. Jsou mlsný a koukaj tam na
' ((
nas.
„Aha. A byly jste na té procházce samy jen ty, Maruška a p a n í učitelka? “
„Ne, paní učitelka je přece nemůže nechat doma samotný. To by paní kuchařka všechno
připálila. My to máme s Maruškou rádi, ja k vaří. Co nesníme, tak dáme zvířátkům, ale pejsek
nesmí brambory. “
„ Těšíš se zase, Eliško, na další procházku s koníkem?“
„Jó a my zkusíme jezdit. Paní učitelka říkala, že Míša nás to naučí. Ona umí cválat a taky
čistit kopýtka. Musíš dát pozor, až tam taky budeš, protože, když dá uši dozadu, tak to se teda na
něco zlobí!“

Příloha č. 15

Příloha č. 16
„Myslím, ze js i nakreslil tělocvičnu M atěji?“
„Hm. “ (kývá hlavou)
„A co hezkého jsi zde zažil?“
„Skákali jsm e na trampolíně. “
„A co se ti na tom tolik líbilo?“
„Jak mi pan učitel dovolil vyskočit vysoko a ja k jsem žuchnul do matrace. “
„ Ty ses asi nebál viď? “
„Ne, vůbec, ale někdo jo. “
„Byl jsi rád, že ti pan učitel dával záchranu?"
„To jo. “
„Dokázaly to všechny děti jako ty? “
„Ne, no, nikdo nevy skočil tak vysoko. Míla se bál, tak se jen trošičku pohoupal
trampolíně. “
„A nepřišlo to někomu k smíchu, že se jenom houpe?"
„Ne, pan učitel si stejně myslí, že to Míla už brzo zvládne. "

Příloha č. 17
Otázky kladené rodičům v rámci rozhovoru.
1. Jste obeznámeni s cíli ke kterým waldorfská škola směřuje a s filozofií, na níž je postavena
waldorfská pedagogika?
2.Pokud ano, zformulujte je:
3.Jaké důvody vás vedly dát své dítě na waldorfskou školu?
4.Domníváte se , že vaše dítě chodí do této školy rádo?
V případě, že ano, proč?
V případě, že ne, proč?
5. V případě negativního hodnocení (nechodí rádo): mluvili jste s učitelem o této situaci?
Přemýšleli jste někdy o přeřazení svého dítěte z tohoto důvodu?
6. V čem je učitel vašeho dítěte autoritou?
7. V čem učiteli svého dítěte plně důvěřujete a v jakých situacích pociťujete obavy?
8.Vzpomenete si na konkrétní situaci či případ, kdy se vám při hledání východiska z problému
vašeho dítěte nepodařilo najít s učitelem společnou řeč či řešení?
9.V čem si ceníte právě waldorfského učitele?

Příloha č. 18
Záznam rozhovoru s jedním z rodičů
„Mohu se zeptat na váš věk a vzdělání?“
„Jistě, je mi 48 let, mám střední odborné vzdělání. “
„Posíláte do waldorfskě školy všechny své děti?“
„Ano, všechny. “
„Jste obeznámena s cíli ke kterým waldorfská škola směřuje a s filozofií na níž je
postavena waldorfská pedagogika?“
„Ano, s cíli obeznámeni jsme. Dá se říci, jelikož jsou nám tak blízké, že je to jakási form a
Ztotožnění. Waldorfská pedagogika má komplexní pohled na vývoj dítěte. “
„Prosím zformulujte je tedy.“
„Cíle jsou v podstatě stejne jako u jiných vzdělávacích programů. Tím mám na mysli, že
chtějí z dítěte vychovat rovného člověka, člověka nemanipulovatelného. Takového, který
bude pracovně i lidsky přínosem pro společnost. Rozdíly, ja k tohoto různé vzdělávací
systémy dosahují, jsou ve způsobech dosažení těchto cílů. “
„Jaké důvody vás vedly dát své dítě na waldorfskou školu?“
„Především znalost výukového systému, také naprostá všestrannost ve výuce. Dále
odborná vzdělanost učitelů. Důležitý pro nás byl přístup učitelů k dětem. To ja k dokážou
vnímat problémy a potřeby svých žáků. Vztahy, které s dětmi m ají jsou naprosto
otevřené. “
„Domníváte se, že vaše dítě chodí do této školy rádo?“
„ Upřímně řečeno, my se nedomníváme, my to víme. “
„A proč?“
„Myslím, že se naše děti rozvíjejí v souladu s přirozeným duševním a tělesným vývojem.
Oproti jiným systémům je tu kultivována tvořivost, představivost, ale i třeba hudební
vnímání. Jsou to naprosto harmonizující předměty pro děti dnešní doby, které jsou
převážně technicky nastavené. “
„V čem je učitel vašeho dítěte autoritou?“
„ Umí je zaujmout, vzbudit jejich zájem. Dostatečně oceňuje jejich snahu a také dobré
výsledky. Umí je povzbudit, když se jim nedaří. Autoritou je tím, že vede žáky k pochopení
a zažití látky. Navíc je přátelský, vstřícný, ale také důsledný a podle nutnosti i přísný. “
„V čem učiteli svého dítěte plně důvěřujete a v jakých situacích pociťujete obavy.“
„Zatím důvěřujeme plně. V případě jakékoli nejasnosti a nebo otázky je možné se
navzájem s učitelem poradit a také se informovat o důležitých věcech. Tady ve waldorfské

škole jsou učitelé i rodiče v zásadě zvyklí z nižších tříd na častou komunikaci. Myslím,
že je to ku prospěchu všech, hlavně dětí. “
„Vzpomenete si na konkrétní situaci, či případ, kdy se vám při hledání východiska
z problému vašeho dítěte nepodařilo najít s učitelem společnou řeč či řešení?“
„Je samozřejmé, že pohled nás rodičů není vždy stejný, jako pohled učitele na
problém. Vždy se jedná o hledání dobrého řešení ze stran obou. V našem případě šlo
vždycky o domluvu, o to abychom našli vhodné východisko. “
„V čem si ceníte právě waldorfského učitele?“
„Jsou to učitelé s hodnotným vztahem k žákům. Žáky nepoužívají ktom u, aby
dokazovali co sami umí, ale různými dostupnými metodami je vedou k pochopení,
uchopení a zažití vykládané látky. Vedou děti k odpovědnosti za své jednání. Rozvíjejí
v dětech lidské vnímání, citovou hloubku, sociální rozměr. Ve všech předmětech
rozvíjejí dětskou tvořivost, ale také vlastní aktivitu. Učí děti vnímat základní hodnoty
v životě člověka. “

BIBLIOGRAFICKÝ ZÁZNAM O DIPLOMOVÉ PRÁCI
AUTOR

Jana Bežuchová

NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE

Sociální princip waldorfských škol jako významný
činitel ovlivňující jejich klima

ŠKOLA

Univerzita Karlova

FAKULTA

Pedagogická

KATEDRA

Primární pedagogiky

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

ROK OBHAJOBY

2006

POČET STRAN

106

PRÍLOHY

18

ANOTACE

Práce se zabývá problematikou klimatu jako
sociálně terapeutického principu WŠ. V teoretické
části hledá souvislosti mezi pojímáním klimatu před
rokem 1989 a po něm a srovnává náhled na tvorbu
školního
klimatu
v různých
současných
alternativních systémech. Ve výzkumné části
pomocí dotazníkového šetření, rozhovoru, kazuistik
a také analýzou žákovských prací potvrzuje, že
všichni zúčastnění - žáci, učitelé, rodiče - jsou
spolutvůrci školního klimatu, které má významný
terapeutický dopad.

KLÍČOVÁ SLOVA

klima škol a školních tříd
waldorfská pedagogika
vztahy v rámci třídy
sociální učení
vzájemný respekt a důvěra
vyučování jako terapie

BIBLIOGRAFISCHE ANMERKUNGEN ZUR DIPLOMARBEIT
AUTOR

Jana Bežuchová

DER TITEL

Das Sozialprinzip der Waldorfschule als
Beutungsvoller Faktor der ihr Klima beeinflusst

DIE SCHULE

Die Karlsuniversität

DIE FAKULTÄT

Pädagogische Fakultät

DAS KATHEDER

Katheder der Primarpädagogik

LEITUNG DER DIPLOMARBEIT

Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

DAS JAHR DER VERTEDIGUNG

2006

ZAHL DER SEITEN

106

DIE ANLAGEN

18

DIE ANNOTATION

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Klima
als
sozialtherapeutischem
Prinzip
der
Waldorfschulen. Im theo etischen Teil der
Diplomarbeit werden Zusammenhänge zwischen
der Auffassung des Klimas vor und nach dem Jahre
1989 gesucht. Es wird die Einsicht der verschidenen
Alternativen Schulsysteme an die Bildung des
Klima vergleicht. In dem Forschungsteil der
Diplomarbeit werden verschidenen Methoden (der
Fragebogen, das Gespräch, die Kasuistik und
Analyse der Schülerarbeiten) angewendet Es wird
bestätigt, dass alle Beteiligten - das Kind, der
Lehrer und die Eltern, das Schulklima gemeinsam
bilden. Solches Klima hat eine therapeutische
Auswirkung.

DIE SCHLÜSSELWÖRTER

das Klima der Schule und der Schulklasse
die Waldorfpädagogik
die Beziehungen im Rahmen der Klasse
das Soziallemen
gegenseitiges Respekt und Vertrauen
der Unterricht als Therapie

